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1 Úvod 

Drogový informační systém (DIS) je komplexním nástrojem pro monitorování situace ve 
věcech drog v České republice, zejména oblasti užívání ilegálních drog a jeho následků. 
Jeho koordinátorem a garantem je Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 
závislosti (NMS), které bylo ustaveno na základě usnesení vlády č. 643/2002 v červnu 2002 
v sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). NMS je českým 
národním partnerem decentralizované agentury Evropské unie pro monitorování drog – 
Evropského monitorovacího centra pro drogy drogovou závislost se sídlem v Lisabonu 
(EMCDDA). 
Úkolem NMS je poskytovat garantované, objektivní, kvalitní, přesné a spolehlivé informace o 
problému drog v ČR. Za tímto účelem NMS v rámci DIS samo provádí, iniciuje a podílí se na 
monitorovacích a výzkumných aktivitách a koordinuje v tomto směru činnost jiných institucí a 
úzce s nimi spolupracuje. Jako nástroj sloužící k plánování a rámcovému hodnocení DIS je 
formulován Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS).  
Aktivity DIS jsou zaměřeny jak na sběr, analýzu, syntézu a interpretaci informací na straně 
jedné, tak na jejich rozšiřování na straně druhé. Metodicky a koncepčně je tento systém 
v souladu s informačním systémem EMCDDA; to se týká zejména systému pěti klíčových 
indikátorů1 (5 KI), který tvoří základní metodologii a soubor dat o užívání drog a jeho 
následcích v EU. DIS se však neomezuje pouze na koncept 5 KI, klade důraz na komplexní 
využití a kombinaci různých zdrojů dat a metod. 
Sbírané a rozšiřované informace v rámci DIS by měly být použity pro hodnocení 
preventivních, léčebných programů a pro hodnocení intervencí v oblasti protidrogové politiky 
jak na lokální tak na celostátní úrovni.  
 

2 Návaznost NAPDIS na usnesení vlády a RVKPP 

Koordinace drogového informačního systému byla Národnímu monitorovacímu středisku 
uložena usnesením vlády č. 296/2003 z 26. března 2003. 
NAPDIS na r. 2005 – 2006 navazuje na NAPDIS na r. 2003 -2004, který byl schválen Radou 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky usnesením č. 3/0203 z 12. února 2003. Stejným 
usnesením byl schválen Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách (Poradní výbor), který 
každoročně hodnotí realizaci NAPDIS v uplynulém roce; hodnocení za r. 2003 – 2004 
proběhlo na jednání Poradního výboru dne 3.1.2005. 
Hlavním informačním výstupem je každoročně zpracovávaná Výroční zpráva o stavu ve 
věcech drog v ČR, která je po projednání Poradním výborem předložena pro informaci 
RVKPP a posléze vládě. 
 

3 Filozofie a zásady DIS 

- Přístup “evidence based” – tj. založený na vědeckých důkazech 
- Odbornost 
- Aplikace standardních ověřených postupů zaručujících srovnatelnost dat v čase a 

meziregionálně 
- Informační otevřenost 
- Horizontální a vertikální meziresortní, mezisektorová a mezioborová spolupráce 
- Komplexní a flexibilní přístup, zaměřený na řešení konkrétního výzkumného problému   
                                                           
1 Klíčové indikátory EMCDDA jsou následující: (1) užívání drog v obecné populaci, (2) problémové užívání drog, 
(3) infekce spojené s užíváním drog, (4) úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů drog, (5) žádosti o 
léčbu v souvislosti s užíváním drog. 
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4 Současný stav DIS 

Zpráva o realizaci NAPDIS v letech 2003 - 2004 byla projednána Poradním výborem na jeho 
jednání dne 3.1.2005. Dosavadní stav a funkčnost DIS v ČR jsou jak Poradním výborem, tak 
domácími i zahraničními odborníky a institucemi hodnoceny jako velmi dobré. 
 

4.1 Hlavní instituce zapojené do realizace DIS 
• resorty (MZ, MPSV, MŠMT, MV, MS, MO, MF) 
• Státní zdravotní ústav (SZÚ) 
• Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 
• Český statistický úřad (ČSÚ) 
• Akademie věd ČR (AV ČR) 
• hygienická služba (HS) 
• Policie ČR (PČR) (zejm. Národní protidrogová centrála - NPC) 
• Generální ředitelství cel (GŘC) 
• Generální ředitelství Vězeňské služby (GŘVS) 
• Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (Společnost pro návykové nemoci - 

SNN ČLS JEP, Společnost pro soudní lékařství a soudní toxikologii - SSLT ČLS JEP) 
• A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových 

závislostí 
• Psychiatrické centrum Praha (PCP) 
• Inspektorát omamných a psychotropních látek MZ (IOPL) 
• Probační a mediační služba (PMS) 
• 3. Lékařská fakulta University Karlovy Praha (3. LF UK) 
 

4.2 Hlavní zdroje dat DIS 
Základní informace o významných českých databázích z oblasti užívání drog a jeho 
následků byly zpracovány v Informační mapě epidemiologických datových zdrojů o užívání 
drog. Tento dokument obsahuje také informace a kontakty na provozovatele těchto databází. 
Jejich seznam uvádí následující tabulka: 
Ident.číslo Typ registru Poskytovatel 
EP-CZ-01 Registr žádostí o léčbu (FTD/ATD) Hygienická stanice hl.m. Prahy (HS HMP) 
EP-CZ-02 Hlášená incidence VH Státní zdravotní ústav v Praze 
EP-CZ-03 Hlášení a testování HIV  Státní zdravotní ústav v Praze 
EP-CZ-04 Speciální registr úmrtnosti – úmrtí 

přímo spojená s užíváním drog 
NMS/Společnost soudního lékařství 

EP-CZ-05 Substituční metadonová léčba  Ústav zdravotnických informací a statistiky 
EP-CZ-06 Hospitalizovaní pacienti 

v psychiatrických zařízeních 
Ústav zdravotnických informací a statistiky 

EP-CZ-07 Obecný registr úmrtnosti Ústav zdravotnických informací a statistiky 
EP-CZ-08 Studie v obecné populaci Ústav zdravotnických informací a statistiky 
EP-CZ-09 Studie v obecné populaci Centrum pro výzkum veřejného mínění 
EP-CZ-10 ESPAD – školní studie Psychiatrické centrum Praha/NMS 
EP-CZ-11 Seroprevalenční studie VHC  NMS 
EP-CZ-12 FreeBase NMS 
EP-CZ-13 Mládež a drogy – školní studie Hygienická stanice hl.m. Prahy 
EP-CZ-14 Nefatální intoxikace spojené 

s užíváním drog 
Hygienická stanice hl.m. Prahy 

EP-CZ-15 GENACIS – celopopulační studie Psychiatrické centrum Praha 
 
Plné znění informační mapy je na adrese http://www.drogy-info.cz/article/articleview/1134.  
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4.3 Horizontální spolupráce na sběru a distribuci dat 

4.3.1 Pracovní skupiny NMS 
Pravidelné svolávání (3-4 x ročně) expertních pracovních skupin:  
1. Populační studie 
2. Prevalenční odhady problémového užívání drog 
3. Infekce spojené s užíváním drog 
4. Drogová úmrtí a mortalita uživatelů drog  
5. Žádosti o léčbu  
6. Data trestněprávního sektoru  
7. Evaluace programů a služeb 
8. Systém včasného varování před novými syntetickými drogami (Early Warning System, 

EWS) 
Blíže viz http://www.drogy-info.cz/article/archive/65/ . 

4.3.2 Poradní výbor pro sběr dat o drogách 
Pravidelná zasedání 2x ročně. Únor: zpráva o činnosti NMS za předchozí rok a plán činnosti 
v daném roce, případně posouzení NAPDIS. Září: posouzení Výroční zprávy o stavu ve 
věcech drog v předchozím roce. Blíže viz http://www.drogy-info.cz/article/archive/11/.  

5 Priority DIS pro roky 2005 - 2006 

- Udržení nebo zlepšení úrovně DIS 
- Zvýšení rozsahu a kvality dat o experimentálních a intenzivních uživatelích konopných 

drog a extáze 
- Zvýšení rozsahu a kvality dat o uživatelích těkavých látek 
- Zachycování nových trendů v oblasti problémového užívání opiátů a pervitinu 
- Zvýšení kvality dat trestněprávního sektoru a jejich kompatibility s metodologií EMCDDA, 

včetně dat z vězeňství 
- Monitorování základních pěti harmonizovaných klíčových indikátorů EMCDDA 
- Realizace Systému včasného varování před novými syntetickými drogami a dalšími 

negativními trendy na drogové scéně 
- Vyhodnocování výsledků preventivních a léčebných intervencí 
- Vyhodnocování společenských nákladů a výdajů na zneužívání nelegálních drog 
- Poskytování podkladů pro evaluaci Národní strategie protidrogové politiky včetně oblasti 

legálních drog 
- Aplikace a implementace metod a standardů EMCDDA 
- Metodické vedení sítě krajských drogových koordinátorů a stimulace sběru a analýzy dat 

na krajské a lokální úrovni  
- Účast v mezinárodních projektech, zejména projektech a činnosti EMCDDA 
- Aktivní přístup v informování veřejnosti a médií, publikace výsledků, internetový portál o 

drogách www.drogy-info.cz  
- Zvyšování odbornosti expertů pracujících v rámci DIS 
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5.1 Očekávané výsledky  
- Funkční DIS poskytující informace o užívání drog a jeho následcích jak pro odbornou a 

laickou veřejnost a subjekty veřejné správy v ČR, tak pro mezinárodní instituce, zejména 
EMCDDA 

- Udržitelnost a stabilita lidských a finančních zdrojů a sítě spolupracujících institucí 
- Zavedený a standardizovaný systém sběru a poskytování dat a spolupráce jednotlivých 

institucí s NMS  
- Zvýšení kvality a spolehlivosti dat 
- Průběžné monitorování a evaluace preventivních, léčebných a represivních opatření 
- Zpracování Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR 
- Funkční webová prezentace NMS 
- Aktivní ediční plán (vědecká řada publikací, dvouměsíčník Zaostřeno na drogy) 
- Předávání dat požadovaných EMCDDA ve stanovených termínech 

6 Plán aktivit na r. 2005 – 2006 

6.1 5 klíčových indikátorů 

6.1.1 Užívání drog v obecné populaci (a subpopulacích) 
- Analýza a publikace výsledků celopopulační studie se standardními otázkami dle 

EMCDDA. Realizátor: ÚZIS. Metodická spolupráce a příprava: Pracovní skupina NMS 
„Užívání drog v populaci“. Termín: 1. pololetí 2005. 

- Sběr dat o užívání drog v rámci „Výběrového šetření o zdravotním stavu české populace 
2005“, analýza a publikace předběžných výsledků. Realizátor: ÚZIS. Termín: 2. pololetí 
2005. 

- Analýza a publikace výsledků ESPAD 1995 - 2003. Realizátor: PCP a NMS. Termín: 1. 
pololetí 2005. 

- Realizace další vlny školního průzkumu HBSC. Realizátor: PCP. Termín: 2006. 
- Analýza dat z terénních programů pro uživatele tanečních drog za r. 2005 a 2006 – blíže 

viz http://www.drogy-info.cz/article/articleview/763/1/13/. Realizátor: NMS. Termín: 
průběžně.  

- Analýza a publikace průzkumu „Tanec a drogy 03“. realizátor: DROGMEM o.s. ve 
spolupráci s NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 

- Dokončení minimálního setu otázek pro celopopulační a školské průzkumy o užívání 
drog. Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 

  
Další informace o vývoji indikátoru „Užívání drog v populaci“ v ČR jsou k dispozici na 
http://www.drogy-info.cz/article/archive/27/.  
 

6.1.2 Prevalenční odhady problémového užívání drog 
- Analýza celonárodní studie metodou zpětného záchytu (Capture-Recapture) se soubory 

registru hospitalizovaných ÚZIS, registru žádostí o léčbu HS HMP a NPC. Realizátor. 
NMS. Termín: 1. pololetí 2006. 

- Provedení prevalenčního odhadu multiplikační metodou s využitím dat z nízkoprahových 
programů. Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2005, 1. pololetí 2006. 
 
Další informace o vývoji indikátoru „Prevalence problémových uživatelů drog“ v ČR jsou 
k dispozici na http://www.drogy-info.cz/article/archive/31/.  
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6.1.3 Infekce spojené s užíváním drog 
- Vedení registru osob infikovaných HIV a registr případů AIDS s pravděpodobnou cestou 

přenosu injekční aplikací drog. Realizátor: Národní referenční laboratoř pro AIDS, SZÚ 
Praha. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Agregovaná evidence osob testovaných na HIV protilátky s uvedením důvodu testu. 
Realizátor: Národní referenční laboratoř pro AIDS, SZÚ Praha. Termín: průběžně v r. 
2005 a 2006. 

- Vedení registru hlášených případů virových hepatitid u injekčních uživatelů drog v rámci 
registru hlášených infekčních onemocnění (tzv. EPIDAT). Realizátor: hygienická služba a 
SZÚ Praha. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Publikace shrnující výsledky základní části studie „Seroprevalence VHC u injekčních 
uživatelů drog“. Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 

- Průběžná realizace prospektivní části studie „Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů 
drog“. Realizátor: NMS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Analýza výsledků testování infekčních nemocí v nízkoprahových zařízeních v r. 2003. 
Realizátor: NMS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Analýza výsledků testování infekčních nemocí u uživatelů drog ve věznicích. Realizátor: 
GŘVS ve spolupráci s NMS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Mapovaní testování infekčních nemocí u uživatelů drog v léčebných programech. 
Realizátor: NMS. Termín: 2.pololetí 2005 

- Analýza údajů o výměnném programu a dalších aktivitách v oblasti prevence a harm 
reduction infekcí v ČR ze závěrečných zpráv programů. Realizátor: NMS. Termín: 
průběžně v r. 2005 a 2006. 

 
Další informace o vývoji indikátoru „Infekce spojené s užíváním drog“ v ČR jsou 
k dispozici na http://www.drogy-info.cz/article/archive/33/.  

 

6.1.4 Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů drog 
- Sběr a analýza dat o drogových úmrtích ze speciálního registru drogových úmrtí ze 14 

pracovišť soudního lékařství v ČR. Realizátor: NMS ve spolupráci se SSLT ČLS JEP. 
Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Příprava webového registru pitvaných na pracovištích soudního lékařství v ČR. 
Realizátor: MZ ČR ve spolupráci se skupinou NMS „Úmrtí spojená s užíváním drog“. 
Termín: do konce r. 2006. 

- Distribuce metodického materiálu „Úmrtí spojená s užíváním drog“ pro oddělení soudního 
lékařství, toxikologie, policii a další odbornou veřejnost. Realizátor: NMS. Termín: 1. 
pololetí 2005. 

- Analýza celonárodní retrospektivně-prospektivní studie mortality uživatelů drog. 
Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 

 
Další informace o vývoji indikátoru „Drogová úmrtí a mortalita uživatelů drog“ v ČR jsou 
k dispozici na  http://www.drogy-info.cz/article/archive/34/.  

 

6.1.5 Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog 
- Vedení Registrů uživatelů drog – žadatelů o léčbu, a to jak prvních žádostí, tak všech 

žádostí o léčbu. Realizátor: HS HMP. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 
- Vedení Registru propuštěných a zemřelých z psychiatrických lůžkových zařízení na 

problémy způsobené alkoholem a jinými  OPL. Realizátor: ÚZIS. Termín: průběžně v r. 
2005 a 2006. 

- Vedení Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek. 
Realizátor: ÚZIS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Vedení registru pacientů (uživatelů alkoholu a jiných OPL) registrovaných v ambulantních 
zdravotnických zařízeních. Realizátor: ÚZIS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 
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- Metodická podpora uživatelům databáze FreeBase (evidence klientů a služeb 
v nízkoprahových zařízeních - blíže viz http://freebase.drogy-info.cz/). Realizátor: NMS. 
Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Organizace 2 školících seminářů pro uživatele FreeBase a pro organizace hlásící do 
registru uživatelů drog žádajících o léčbu . Realizátor: NMS ve spolupráci s HS HMP. 
Termín: 1 seminář v r. 2005, 1 seminář v r. 2006. 

- Tvorba formátu výstupních sestav FreeBase pro všechny žádosti registru žadatelů o 
léčbu HS HMP a pro závěrečné zprávy programů v dotačním řízení. Realizátor: NMS. 
Termín: 1. pololetí 2005. 

- Sběr dat o žádostech o léčbu  ve věznicích. Realizátor: GŘVS a HS HMP ve spolupráce 
se skupinou NMS „Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog“. Termín: průběžně v r. 
2005 a 2006. 

 
Další informace o vývoji indikátoru „Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog“ v ČR 
jsou k dispozici na http://www.drogy-info.cz/article/archive/32/.  

 

6.2 Sběr a analýza dalších dat 

6.2.1 Kvalitativní data 
- Analýza pilotního sběru kvalitativních dat. Realizátor: NMS. Termín: do 31.5.2005. 
- Sběr a analýza kvalitativních dat (uživatelé drog – řízené rozhovory, poskytovatelé služeb 

– fokusní skupiny). Realizátor: NMS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

6.2.2 Systém včasného varování před novými syntetickými drogami - EWS 
- Schválení systému EWS Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Příprava 

materiálu: NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 
- Činnost sítě EWS a její průběžná aktivace. Realizátor: NMS. Termín: průběžně v r. 2005 

a 2006. 

6.2.3 Monitorování užívání drog v národnostních menšinách 
- Monitorování užívání drog v romské komunitě prostřednictvím terénních pracovníků a 

romských poradců. Realizátor: NMS ve spolupráci s nevládními organizacemi působícími 
v této oblasti a ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské komunity. Termín: 
průběžně v r. 2005 a 2006. 

6.3 Evaluace intervencí 

6.3.1 Evaluace a kvalita drogových služeb 
- Dopracování seznamu výkonů pro různé typy drogových služeb s jejich definicemi. 

Dopracování Minimálního evaluačního setu pro poskytovatele služeb (výkaznictví klientů, 
služeb, ekonomické ukazatele). Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 

- Vypracování české banky evaluačních nástrojů přístupné na www.drogy-info.cz. 
Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 

6.3.2 Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském 
kraji 

- Sběr dat z oblasti potlačování poptávky i potlačování nabídky (epidemiologická data, 
výkonnostní data služeb a institucí) na úrovni STČ kraje. Realizátor: ITI consulting, NMS 
odborná spolupráce. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. Blíže viz http://www.drogy-
info.cz/article/articleview/805/1/60/. 

6.3.3 Evaluace primárně-preventivního komunitního programu 
- Realizace evaluace primárně-preventivního komunitního programu OS Prev-centrum 

Praha. Realizátor: Prev-centrum a PÚ AV ČR, NMS odborná spolupráce. Termín: 
průběžně v r. 2005  a 2006. Blíže viz http://www.drogy-info.cz/article/articleview/781/1/60/.  
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6.3.4 Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS 
- Sběr dat v účastnických centrech (Praha Apolinář, Praha Drop-In, Brno a Ústí nad 

Labem). Realizátor: NMS ve spolupráci se substitučními centry. Termín: průběžně v r. 
2005. 

6.3.5 Evaluace preventivních aktivit na taneční scéně 
- Přípravná fáze studie, sestavení výzkumného týmu, tvorba nástrojů a podrobné 

metodiky, výběr a příprava terénních tazatelů. Realizátor: NMS ve spolupráci s Drogmem 
OS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006 (realizace závisí na schválení výzkumného 
projektu Vládou ČR). Blíže viz http://www.drogy-info.cz/article/articleview/1051/1/60/.  

6.3.6 EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action) 
- Vkládání projektů s dobrou praxí do databáze EDDRA EMCDDA. Kontaktování 

poskytovatelů služeb s výzvou o zapojení do EDDRA. Realizátor: NMS. Termín: 
průběžně v r. 2005 a 2006.  

6.3.7 Studie společenských nákladů užívání drog 
- Příprava metodiky studie, zpracování výzkumného protokolu. Realizátor: NMS. Termín: 

1. pololetí 2005. 

6.3.8 Evaluace Národní strategie protidrogové politiky ČR na období 2005 až 2009 
- Příprava metodiky evaluace, výběr metod a nástrojů v závislosti na vybraných 

indikátorech postupu a výsledku v návaznosti na akční plány Strategie . Realizace: NMS 
ve spolupráci se sRVKPP. Termín: 1. pololetí 2005. 

- Průběžná evaluace Strategie. Realizace: NMS ve spolupráci se sRVKPP. Termín: 1. 
pololetí 2006. 

 

6.4 Data z oblasti snižování nabídky drog (trestněprávní sektor) 
- Průběžná analýza dat o souvislosti spáchaných trestných činů s užíváním jednotlivých 

typů OPL. Realizátor: Probační a mediační služba. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 
- Implementace změny trestních statistik státních zastupitelství a soudů, které umožní 

rozlišit evidovaná obvinění, obžaloby a odsouzení za drogové trestné činy podle druhu 
OPL. Realizátor: ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s NMS. Termín: leden 2005. 

- Realizace studie o spotřebě ilegálních drog na území ČR, odhad nelegální ekonomiky 
spojené se zneužíváním drog. Realizátor: ČSÚ ve spolupráci s NMS. Termín: 1. pololetí 
2005. 

- Analýza dat o čistotě zabavených drog v ČR. Realizátor: NPC ve spolupráci s NMS. 
Termín: v 1. pololetí 2005 (za r. 2004) a v 1. pololetí 2006 (za r. 2005) 

7 Distribuce  informací 

Za distribuci informací o situaci v oblasti drog zodpovídá NMS. 

7.1 Knižní publikace 
- Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2004 a 2005. Termín: Do 30.10. 

následujícího roku. 
- ESPAD: výsledky školní dotazníkové studie ESPAD v ČR v letech 1995-2003, trendy 

v užívání, dostupnosti, postojích k drogám, regionální rozdíly. Termín: 1. pololetí 2005. 
- Tanec a drogy 03: výsledky dotazníkového průzkumu mezi uživateli tanečních drog 

provedeného v r. 2003, užívání drog, postoje, rizikové faktory, zdravotní problémy, 
srovnání s minulými průzkumy v ČR, mezinárodní srovnání. Termín: 1. pololetí 2005. 

- Seroprevalence VHC mezi injekčními uživateli drog: analýza studie Seroprevalence VHC 
mezi injekčními uživateli drog s důrazem na významné rizikové faktory, účast ve 
výměnných programech. Termín: do konce r. 2005. 

- Překlady významných publikací z oblasti drogové epidemiologie a protidrogové politiky a 
původní práce v této oblasti. Termín: Průběžně v r. 2005 a 2006. 
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7.2 Periodikum Zaostřeno na drogy 
V r. 2005 a 2006 bude vydáno 6 monotematicky zaměřených čísel ročně. Jedno z čísel 
každého ročníku je zaměřeno na souhrn situace v oblasti drog v předchozím roce. První 
číslo r. 2005 se bude týkat problematiky legálních drog – alkoholu a tabáku. Dále bude v r. 
2005 zařazeno číslo týkající se experimentálního užívání konopí a extáze. Ediční plán 
Zaostřeno na drogy je sestavován průběžně podle aktuální situace na drogové scéně se 
záměrem informování odborné veřejnosti. V databází odběratelů je cca 1500 institucí, 
odborníků a orgánů státní správy a samosprávy. 
Blíže viz http://www.drogy-info.cz/article/archive/15/. 
 

7.3 Webová prezentace NMS 
Jedná se o webový portál o legálních a ilegálních drogách na adrese www.drogy-info.cz. 
Bude prováděna aktualizace informací, zejména „mapy pomoci“ a „kalendáře akcí“. 
Realizace: NMS. Termín: Průběžně v r. 2005 a 2006. 

8 Účast na aktivitách EMCDDA 

Jedná se o pravidelné aktivity Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové 
závislosti (EMCDDA). Za poskytování dat za ČR a koordinaci českých odborníků v aktivitách 
EMCDDA  je zodpovědné NMS. 

8.1 Setkání vedoucích monitorovacích středisek 
Setkání vedoucích monitorovacích středisek (REITOX FPs): účast vedoucí NMS, v r. 2005 3 
setkání: 23. - 25. února, 18. – 20. května, 16. – 18. listopadu. Termíny setkání v r. 2006 
nejsou dosud známy. 
 

8.2 Pracovní skupiny EMCDDA 
Jedná se o pravidelné pracovní skupiny (task groups) zřizované a organizované EMCDDA 
s cílem zkvalitnit a harmonizovat sběr dat v jednotlivých členských zemích pro jednotlivé 
oblasti. 

Pracovní skupina Zástupce ČR 
Právní korespondenti Mgr. Ondřej Petroš, NMS 
Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog MUDr. Běla Studničková,  HS hl. m. Prahy 
Infekce spojené s užíváním drog Mgr. Blanka Korčišová, NMS 
Odhady prevalence problémových uživatelů drog MUDr. Viktor Mravčík, NMS 
Populační studie Mgr. Pavla Lejčková, NMS 
EDDRA manažeři Mgr. Lenka Miovská, NMS 
EWS korespondenti PharmDr. Magdalena Šustková, 3. LF UK Praha 
Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita MUDr. Viktor Mravčík, NMS 
Data z oblasti trestněprávní Mgr. Ondřej Petroš, NMS 

 
Dále EMCDDA organizuje „ad hoc“ pracovní setkání, na která zve odborníky z vybraných 
zemí. 
Data setkání pravidelných pracovních skupin ani „ad hoc“ setkání pro r. 2005 a 2006 nejsou 
dosud upřesněna. 
 

8.3 Povinné zasílání informací do EMCDDA 
- Aktualizace standardních statistických tabulek a strukturovaných dotazníků za předchozí 

rok.Termín: polovina září následujícího roku. 
- Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR. Termín: do konce října následujícího roku. 
- Zpráva o postupu implementace v  oblastech klíčových epidemiologických indikátorů, 

EWS, informačních systémů (EDDRA a jiné) v předchozím roce . Termín: do konce ledna 
následujícího roku.  


