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Zasedání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách 
 
Zasedání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách (dále Poradní výbor) se konalo dne 3.1.2005 
v budově Úřadu vlády ČR ve Vladislavově ul.č.4. 
 
Přítomní – viz.presenční listina u originálu zápisu:  
PhDr. Ladislav Csémy, L. (předseda), MUDr. Petr Popov (SNN ČLS JEP), Marek Sokol (Generální ředitelství 
cel MF ČR), Daniel Dárek (MPSV), Ing. Gabriel Berzsi (NPC Policie ČR), Mgr. Nina Janyšková (protidrogová 
koordinátorka Magistrátu Hl. m. Prahy), MUDr. Viktor Mravčík (Národní monitorovací středisko pro drogy a 
drogové závislosti). 
Omluveni: Mgr. Jiří Richter (A.N.O.), Ing. Michal Řeháček (GŘ VS), Mgr. Martina Budinská (MŠMT), prof. 
MUDr. Vladimír Janout, CSc. (UP Olomouc), MUDr. Griněnková P. (MZ). 
 
Program: 
1. Zpráva o realizaci Národního akčního plánu drogového informačního systému (NAPDIS) v letech 2003 – 

2004 
2. Posouzení NAPDIS na léta 2005 - 2006 
 
 
 
ad 1) 
Členové Poradního výboru obdrželi v předstihu v elektronické i tištěné formě materiál: „Realizace Národního 
akčního plánu drogového informačního systému v letech 2003 a 2004“ a internetové odkazy na materiály 
k jednotlivým bodům. 
Vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti MUDr. Mravčík podal podrobnější 
informace k jednotlivých bodům tohoto materiálu. 
 
ad 2)  
Členové Poradního výboru obdrželi v předstihu v elektronické i tištěné formě materiál: „Národní akční plán 
drogového informačního systému 2005 -2006“ (NAPDIS 2005 -2006). 
Vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti MUDr. Mravčík podal podrobnější 
informace k jednotlivých bodům tohoto materiálu. 
 
 
Diskuze: 

- Materiál „Realizace Národního akčního plánu drogového informačního systému v letech 2003 a 2004“ 
byl přijat bez připomínek. 

- Materiál NAPDIS 2005 -2006 byl po diskuzi: 
- doplněn v části 5 Priority o prioritu „Vyhodnocování výsledků preventivních a léčebných 

intervencí“ a priorita „Poskytování podkladů pro evaluaci Národní strategie protidrogové politiky“ 
byla rozšířena o oblast legálních drog. 

- doplněn v části 6.1.3 o aktivity Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS SZÚ Praha a o 
registr hlášených případů virových hepatitid u injekčních uživatelů drog, vedený hygienickou 
službou a SZÚ Praha. 

- doplněn v části 6.1.5 o aktivity Hygienické stanice Hl. m. Prahy a ÚZIS. 
- doplněn v části 7.1 o vydávání původních prací z oblasti drogové epidemiologie a protidrogové 

politiky 
- Dále byla diskutována otázka budoucího zajištění Registru uživatelů drog – žadatelů o léčbu ze strany 

Hygienické stanice Hl. m. Prahy, která se neprojevila změnou posuzovaných materiálů. 
 



  

Poradní výbor pro sběr dat o drogách – 3.1.2005   2/2 

 
 

Usnesení 
 
Poradní výbor jednohlasně: 
 
1. Bere na vědomí materiál „Realizace Národního akčního plánu drogového informačního systému v letech 
2003 a 2004“. 
  
2. Souhlasí s materiálem „Národní akční plán drogového informačního systému 2005 -2006“ po výše uvedených 
změnách.  
 
 
 
Další schůze Poradního výboru se uskuteční v září 2005. 
 
 
Zapsal: 
MUDr. Viktor Mravčík, 3.1.2005 
 
 

*** 


