
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 296 153 222
fax: +420 296 153 264

Zápis z 3. schůzky pracovní skupiny
„Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog“

v Praze dne 30.9. 2003

Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), Mgr. Jiří Holub
(ÚZIS), MUDr. Běla Studničková (HS HMP), MUDr. Viktor Mravčík (NMS), Mgr.
Pavla Lejčková (NMS)
Nepřítomni: Ing.  Adéla  Seidlová  (CVVM),  PhDr.  Michal  Miovský  (PsÚ  AVČR),
PhDr. Josef Falář (CASRI) 

Program:
1. Minimální set otázek pro celopopulační a školské průzkumy o užívání drog

- připraven  a  diskutován  minimální  set  otázek  doporučených  pro
průzkumy  o  užívání  drog  –  zvlášť  připraven  minimální  set  pro
celopopulační průzkumy a minimální set pro školské průzkumy

- pracovní skupina se shodla na obsahu minimálního setu otázek pro
celopopulační průzkumy, po zapracování připomínek bude rozeslán
všem členům ps

- minimální  set  otázek  pro  školské  průzkumy bude  po  zohlednění
připomínek k celopopulačnímu setu rozeslán elektronicky a členové
pracovní skupiny budou požádáni o připomínky, komentáře a další
návrhy

- minimální  set otázek bude nabídnut  jako základní  soubor otázek
pro průzkumy o užívání drog např. na regionální úrovni (krajským
protidrogovým  koordinátorům)  nebo  pro  připojení  k průzkumům
zaměřeným na blízké téma (zdraví, životní styl apod.)

2. Standardní dotazník EMCDDA doporučovaný pro celopopulační  průzkumy
(tzv. Evropský modelový dotazník)

- připravena česká verze Evropského modelového dotazníku 

- diskuze o jeho použití  při  celopopulačním šetřením ÚZIS 2004 –
jednotlivé otázky dotazníku budou pro toto šetření přeformulovány
ve shodě s otázkami obsaženými v minimálním setu při zachování
obsahu modelového dotazníku

3. Celopopulační  průzkum zaměřený  na  problematiku  užívání  drog
připravovaný  na  rok  2004  Ústavem  zdravotnických  informací  a  statistiky
(ÚZIS 2004)

- dotazník:  obsah  dotazníku  bude  vycházet  z Evropského
modelového dotazníku a bude se opírat o schválený minimální set
otázek;  otázky  zaměřené  na  konzumaci  legálních  (cigarety,
alkohol)  a nelegálních  drog budou doplněné o sociodemografické
údaje,  hodnocení  zdravotního  stavu  nebo  dotazy  na  životní  styl
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obyvatelstva – na základě Výběrového šetření o zdravotním stavu
české populace HIS 

- výběrový soubor: populace ve věku 18 - 64 let, velikost souboru
cca 3 500 osob

- výběr  souboru:  náhodný  výběr  z Centrálního  registru  obyvatel
(CRO)  versus  kvótní  výběr  (př.  SC&C)  –  diskutovány  možné
způsoby  výběru,  pozitiva  a  negativa  na  základě  zkušeností
s výběrovým šetřením HIS (ÚZIS) a průzkumem GENACIS; způsob
výběru  bude  zkonzultován  s PhDr.  Sadílkem  z Lékařského
informačního centra 

- metoda sběru dat: „face-to-face“

- financování průzkumu: z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví 

- realizace:  příprava  organizace  průzkumu,  návrh  rozpočtu  a
definitivní  obsah  dotazníku  do  listopadu  2003,  výběr  souboru
v průběhu  ledna/února/března  2004,  sběr  dat  =  terénní  šetření
v průběhu dubna/května/června 2004

Shrnutí úkolů:
1. Vypracovat  definitivní  verzi  minimálního  setu  otázek  pro  celopopulační

průzkumy – na základě připomínek a diskuze členů ps – Mgr. Lejčková
2. Upravit a rozeslat minimální set otázek pro školské studie – Mgr. Lejčková
3. Vypracovat definitivní  verzi  dotazníku pro celopopulační  průzkum (ÚZIS

2004) – na základě minimálního setu a modelového dotazníku, doplnit o
další otázky – Mgr. Brožová, Mgr. Holub

4. Kontaktovat PhDr. Sadílka (Lékařské informační centrum) a zkonzultovat
způsob výběru souboru – Mgr. Holub

5. Kontaktovat Ministerstvo zdravotnictví ohledně zadání úkolu zpracování a
financování průzkumu ÚZISu – Mgr. Holub

Termín další schůzky pracovní skupiny:
Další  schůzka  se  uskuteční  4.  listopadu  2003 v 9  hodin,  Úřad  vlády  ČR,
Vladislavova 4, Praha 1.

Předběžný program příští schůzky pracovní skupiny:
1. Definitivní verze dotazníku pro celopopulační průzkum ÚZIS 2004
2. Upřesnění způsobu organizace výběru souboru a sběru dat 
3. Harmonogram realizace průzkumu a rozpočet

Zpracovala: Pavla Lejčková
V Praze dne 1.10.2003
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