Zápis ze schůzky pracovní skupiny „Úmrtí spojená
s užíváním nelegálních drog“
14. září 2004, 9:30, Vladislavova 12, místnost P6

1 Přítomni
MUDr. Petra Griněnková (MZ ČR)
Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. (předseda SSLST ČLS JEP, FN Bulovka)
MUDr. Viktor Mravčík (NMS CZ)
npor. Jaroslav Šejvl (NPDC PČR)
MUDr. František Vorel, CSc. (místopředseda SSLST ČLS JEP, Nemocnice ČB)
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. (NMS CZ)
RNDr. Kateřina Zedníková (LF UP)
Ing. Jaroslav Zikmund (II. LF UK)

Host
MUDr. Libuše Čeledová (MZ ČR)

Omluvili se
Doc. Ing. Marie Balíková, CSc. (I. LF UK)
Ing. Hana Vaněrková (IPVZ, FN Bulovka)
Mgr. Jana Brožová (ÚZIS)

Skupina je tedy usnášeníschopná. Jednání řídil dr. Zábranský, který rovněž
zodpovídá za správnost zápisu.

2 Program a jednání
2.1 Drogová úmrtí za rok 2003 (Mravčík)
Před schůzkou byly účastníkům distribuovány vybrané kapitoly z pracovní verze Výroční
zprávy (VZ) o stavu ve věcech drog v České republice 2003. Ta byla doprovázena
krátkou prezentací editora VZ, dr. Mravčíka.
Skupina vyjádřila spokojenost s kvalitou dat a jejich analýzou a aklamativně potvrdila
výstupy z databáze „Mortalita“ (fatální předávkování, úmrtí za přítomnosti drog, trendy);
se zvláštním zájmem se setkala zejména analýza výsledků toxikologických vyšetření
účastníků dopravních nehod. Dr. Zábranský navrhl doplnit tento výstup o dodatečnou
přehlednější tabulku (řazenou v hierarchickém členění zjištěných psychotropních látek
při vyloučení dvojitých vstupů).

2.2 Postup v hlášení drogových úmrtí - spolupráce soudně-lékařských
pracovišť a ÚZIS - aktuální informace
Vzhledem k omluvené neúčasti mgr. Brožové byl přečten email, který byl zaslán
pracovní skupině: „Pro krajské odbory ÚZIS ČR byl připraven závazný pokyn o IS LPM,
tedy o nakládání s LPM obsahujícími „Doplněnou či opravenou diagnózu“.
Provedena byla i změna softwaru. Protože s tímto zásahem byly provedeny i další
změny v IS, celý proces se poněkud zdržel, přesto by měl mít ÚZIS ČR k dispozici
data od pololetí 2004.“
Skupina přivítala tento krok k další konvergenci dat obecného registru mortality
(ÚZIS ČR) a speciálního registru drogové mortality (NMS ČR a SSLST ČLS JEP).

2.3 Metodický materiál „Předávkování nelegálními drogami
látkami v ČR - stručný souhrn a manuál pro monitorování“

a těkavými

Editor metodické publikace dr. Zábranský seznámil přítomné se stavem zpracování
jednotlivých kapitol: proběhly autorské korektury první editorské redakce a byly
zapracovány stručné portréty autorů (ten nebude zařazen pouze v kapitole o policejním
postupu při identifikaci a vyšetřování DRDs).
Publikace je tak připravena k odeslání na oponenturu (prof. Oldřich Fryc, Ženeva); po
obdržení textů v elektronické podobě zajistí prim. Vorel ve spolupráci s dr. Mravčíkem
(termín – do konce týdne). Oponované texty editor zašle spolu s návrhy na úpravy
k závěrečné předtiskové korektuře autorům (termín – do konce října 2004), tak, aby
publikace vyšla podle původního edičního plánu (do konce roku 2004). Byl krátce
diskutován a odsouhlasen náklad - 500 ks.

2.4 Registr pitvaných na soudně lékařských pracovištích - spolupráce s MZ aktuální informace
Dr. Griněnková a Čeledová podaly informace o možnostech zařazení registru mortality a
toxikologických vyšetření do systému zdravotních registrů. Z diskuse vyplynulo, že
žádost o zřízení registru byla podána v době, kdy již nebylo možné na ni reagovat
zařazením registru do návrhu novely zákona č. 20/1966 Sb., která vyšla ve znění
zákona 156/2004 Sb., ani do nově připravovaného zákona o zdravotní péči. V případě,
že zákon bude znovu na MZ diskutován, lze žádosti po projednání na MZ vyhovět a
registr zařadit do národních zdravotních registrů.
Dr. Zábranský upozorňuje na možnost iniciovat poslaneckou novelizaci příslušného
zákona v rámci jeho případného projednávání v PS PČR. Diskuse byla uzavřena
úkolem pro prim. Vorla připravit věcný záměr takové novelizace a konzultovat jej se
zástupci MZ ČR. Termín: do 15. října 2004.

2.5 Soudně-lékařské výkony a jejich provádění mimo oddělení soudních
lékařství
Byl krátce prodiskutován dopis prezidenta Policie ČR (PČR), genpor. JUDr. J. Koláře
(č.j. PPR 983/K-ALO-2004). Skupina vyjádřila nesouhlas s argumenty o „nejasnosti
záměru tvůrců vyhlášky.“ Rovněž bylo uvedeno několik konkrétních příkladů chybného
zadávání pitev ze strany Policie ČR v několika regionech.
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Z diskuse pracovní skupiny vyplynulo, že odborná společnost po dohodě s ostatními
členy pracovní skupiny požádá o zajištění právního názoru MZ Odbor zdravotní péče
MZ. Cílem je oficiální cestou upozornit Ministerstvo vnitra ČR resp. PČR na
nedodržování platné legislativy ze strany PČR. Termín dodání odborného stanoviska:
do 30. září 2004. MZ ČR bude na příští schůzce pracovní skupiny informovat o reakci
MV ČR.

2.6 Drogová úmrtí zjišťovaná policií ČR
Podle sdělení npor. Šejvla oslovila Národní protidrogová centrála (NPDC) zvláštním
dopisem všechna soudnělékařská oddělení v ČR dopisem s pěti otázkami. Odpověděla
všechna oddělení s výjimkou FN Bulovka a FN Plzeň.
Výstupem sdělení por. Šejvla je údaj o 211 pitvách s nálezem OPL podle platné
zákonné definice; z toho se Policie ČR zabývala 153 úmrtími. Podle blíže
nespecifikovaných kritérií došla NPDC k závěru o 112 zemřelých, kteří měli v okamžiku
úmrtí v těle aktivní nelegální drogy. NPDC si je vědoma omezené analytické hodnoty
takového údaje – zejména jeho odlišnost od údaje o „předávkováních drogami;“ chce
nicméně tento sběr údajů zopakovat i na počátku příštího roku, a to zejména v zájmu
zjištění „pokrytí“ relevantních případů ze strany PČR.
Odborná společnost byla zástupcem NPDC požádána o podporu této aktivity; ta
byla předsedou SSLST ČLS JEP doc. Klírem přislíbena.
2.7 Diskuse a různé
Vzhledem k nepřítomnosti doc. M. Balíkové byl pouze zběžně diskutován problém
Národní referenční laboratoře (NRL).
Situace se od doby posledního jednání této skupiny nezměnila, tzn. že současný platný
právní stav neumožňuje naplnit vládní usnesení, na jehož základě mají být stanoveny
kompetence této laboratoře ve vztahu k ostatním laboratořím v ČR.
Jako problematický se rovněž jeví postoj managementu VFN, který provoz NRL
podmiňuje věcně nesouvisejícími investičními požadavky (na přestavbu areálu VFN).
Zatím se tedy nijak nepodařilo přiblížit k cíli odstranit vzájemnou nekomparabilitu
výsledků vyšetření mezi jednotlivými odděleními forenzní toxikologie.
Ing. Zikmund navrhuje prozatímní náhradu okružních testů vypracováním doporučených
standardů toxikologických vyšetření.
Podle sdělení dr. Griněnkové stále přetrvává možnost podání projektu do grantového
řízení MZ ČR ze strany pracoviště doc. Balíkové a získání finančních prostředků pro
jednu pracovní sílu a režii pracoviště.
Diskuse byla uzavřena příslibem projednání problematiky na jednání výboru SSLST
ČLS JEP na konci září. Zprávu o výsledcích podá na příští schůzce doc. Přemysl
Klír.
Schůzka Pracovní skupiny byla ukončena v 11:45. Termín příští schůzky byl
stanoven na úterý 7. prosince 2004 v 9:30 v budově Úřadu vlády ve Vladislavově
ulici 12.
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