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Prevence infekčních nemocí v českých nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog v r. 
2005 – informace o preventivních aktivitách v rizikové populaci uživatelů drog – podrobněji viz. 
příloha prezentace v powerpointu. Situace v oblasti infekčních nemocí mezi injekčními uživateli drog 
zůstává s největší pravděpodobností stabilní – promořenost HIV zůstává pod 1%, prevalence virové 
hepatitidy typu C (VHC) překračuje 30%. Nicméně protestovanost této rizikové populace 
považujeme za nedostatečnou, v roce 2005 využilo možnost testování na protilátky HIV max. 17% 
injekčních uživatelů, kteří využili služeb nízkoprahových zařízení, tj. cca 2,4 tis. osob, v případě 
testování VHC šlo o maximálně 14%, cca. 2 tis. osob. Podle prevalenčních odhadů problémových 
uživatelů drog je v ČR přibližně 29 tis. injekčních uživatelů.  

Možnosti testování infekčních onemocnění v populaci injekčních uživatelů drog – v ČR se od 
roku 2000 snižuje dostupnost testů (zejména na protilátky HIV) pro rizikovou a těžce dostupnou 
populaci injekčních uživatelů (z důvodů důsledků reformy hygienické služby, technických problémů – 
téměř roční nedostupnost slinných testů, potíže s možnostmi testování v nízkoprahových zařízeních 
pro uživatele drog). Od začátku r. 2006 začalo navíc platit nařízení vlády č. 453/2004 Sb., podle 
kterého musejí veškeré in vitro diagnostické zdravotnické prostředky splňovat při uvedení na trh 
požadavky evropské směrnice 98/79/EEC (mimo jiné také označení CE). Doposud byly 
nejrozšířenějším nástrojem testování injekčních uživatelů na protilátky VHC rychlé orientační testy 
z kapilární krve (ročně 1,2 tis. testů). V současnosti není na českém ani evropském trhu dostupný 
žádný takový test, lze tedy očekávat také pokles provedených testů v případě VHC. Podle Akčního 
plánu Národní strategie protidrogové politiky je úkolem podpora dostupného testování pro injekční 
uživatele drog pověřeno pro roky 2005-2006 ministerstvo zdravotnictví a Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. Sekretariát RVKPP doporučil nízkoprahových zařízením požádat Ministerstvo 
zdravotnictví o udělení výjimky podle § 7 zákona č. 123/2000 Sb., která by umožnila používat pro 
potřeby těžce dostupné populace injekčních uživatelů orientační test z kapilární krve bez označení 
CE i nadále.  

Informace z odboru zdravotnické služby Generálního ředitelství vězeňské služby – vznikl nový 
metodický list týkající se virových hepatitid; kromě rozšíření testování na hepatitidy u rizikové 
populace uživatelů drog v rámci vstupní prohlídky, se rovněž zvažuje možnost léčby interferonem u 
vhodných případů. Od května 2006 byl zahájen pilotní program substituční léčby ve dvou věznicích – 
Pankrác a Příbram, substituce je prováděna především metadonem a je zatím určena jen pro osoby 
ve výkonu trestu (nikoli ve vazbě).   

Příprava Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v r. 2005 – jako každý rok připravuje Národní 
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Výroční zprávu. V této souvislosti prosíme 
členy pracovní skupiny o jakékoli podklady vhodné pro kapitoly Zdravotní souvislosti a důsledky 
užívání drog – infekce a Prevence infekčních chorob souvisejících s užíváním drog. Jde zejména o 
informace týkající se výskytu infekčních nemocí mezi uživateli drog (výzkumy, výsledy, monitorování, 
novinky, kasuistiky) a provádění prevenčních aktivit v populaci uživatelů drog.  
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Zvlášť prosíme o údaje o testování a výskytu HIV a virových hepatitidách v populaci uživatelů drog 
ve věznicích, jsou-li k dispozici.  

Hotové kapitoly budou pracovní skupině poslány k připomínkám.  

Standardní tabulka infekční nemoci  pro Evropské monitorovací centrum pro drogy a 
drogovou závislost pro rok 2005 – děkujeme RNDr. Marii Brůčkové za vyplnění tabulek týkajících 
se HIV. 

Jiné – MUDr. Jaroslav Jedlička informoval o Rozdělení finančních prostředků v rámci Národního 
programu na řešení problematiky HIV/AIDS pro r. 2006, podrobné informace jsou k dispozici 
webových stránkách programu (www.aids-hiv.cz) na adrese: 

http://www.aids-hiv.cz/Dotace%202006%20AIDS%20tabulka1.xls. Dále upozornil, že  pravidelná 
ročenka Národního programu boje proti HIV-AIDS vyjde letos z finančních důvodů později. 

 
Od 1.7.2006 přebírá vedení pracovní skupiny od Blanky Petrošové MUDr. Viktor Mravčík 
(mravcik.viktor@vlada.cz). 
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