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Testování na protilátky HIV aktivních uživatelů drog ze slin – od konce roku 2003 už nejsou bohužel 
k dispozici testy na protilátky HIV ze slin, které prováděla NRL pro AIDS ve spolupráci s nízkoprahovými 
zařízeními pro UD (na konci r. 2003 se jednalo o 18 zařízení), od r. 1997 do konce r. 2002 bylo provedeno 5934 
testů – ročně zhruba 1000 testů. Pokud (příp. dokud) nebude možnost testování ze slin obnovena, chtěli bychom 
společně hledat alternativní možnosti, abychom o možnost testování klientů nízkoprahových služeb nepřišli.  
NRL pro AIDS (RNDr. Brůčková) a NMS vytipují vhodná nízkoprahová zařízení se kterými by se na tomto dalo 
spolupracovat, kapacita cca 1500 testů pro rok 2004. 
Standardních tabulky EMCDDA za rok 2003 – stejné jako v minulém roce, budeme i stejně vyplňovat (SZÚ - 
MUDr. Částková VH, MUDr. Jedlička + RNDr. Brůčková HIV/AIDS, ÚZIS?, letos poprvé i GŘVS – ing. Řeháček). 
Tabulky budou rozeslány e-mailem, prosím o laskavé vyplnění do 31.5.2003 – v elektronické, či „papírové“ 
podobě.  
Studie „Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog“ – informace o dosavadním průběhu – prezentace 
k dispozici na www.drogy-info.cz (klíčový indikátor infekční nemoci) 
Data z nízkoprahových zařízení 2003 – v rámci dotačního řízení RVKPP k dispozici závěrečné zprávy z 80 
nízkoprahových zařízení (z celkového odhadovaného počtu 93) – předběžný přehled relevantních služeb a 
vyměněných inj. stříkaček – viz tabulka. Zpráva Hygienické služby bude k dispozici na konci března, definitivní 
zpracování závěrečných zpráv dotačního řízení RVKPP za nízkoprahová zařízení bude ve Výroční zprávě NMS 
za 2003 v září 2004.  

Rok Počet zařízení Počet stříkaček 
1998 42 486 600 ks 
1999 64 850 285 ks 
2000 80 1 152 334 ks 
2001 82 

77 
1 179 011 ks 
1 567 000 ks 

2002 88 1 469 224 ks 
2003 80 1 766 391 ks 

Zdroj (HS HMP, NMS) 
Počet nízkoprahových zařízení poskytující vybrané služby v roce 2003 (zdroj NMS) 
Výměnný program 77 tj. 96% 
Provádění příp. zprostředkování testů HIV 63 tj. 79% (2617 testů) 
Provádění příp. zprostředkování testů VHB 36 tj. 29% 
Provádění příp. zprostředkování testů VHC 40 tj. 50% (2458 testů) 
Semináře o VHC pro odborníky – adiktology, příprava informačních letáků – plánované ve spolupráci NMS a 
firmy Roche, projekt je zcela v začátcích, o konkrétnějším vývoji budete informováni. 
Jiné – 1.2.2004 vstoupila v platnost novela Vyhlášky č. 439, která se týká očkování. Zaměstnanci nízkoprahových 
zařízení mají nárok na očkování proti Hepatitidě B. Ideální postup – nízkoprahové zařízení se domluví 
s konkrétním lékařem, který provede očkování všech zaměstnanců, vakcíny poskytne lékaři hromadně (dle 
seznamu zaměstnanců nízkoprahového zařízení) příslušný zdravotní ústav, vakcinaci vykáže lékař zdravotní 
pojišťovně.  
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