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Zápis ze setkání  pracovní skupiny  
Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 

„Infekční nemoci spojené s užíváním ilegálních drog“ 
22. 6. 2004 

 
Přítomní: Mgr. Jana Brožová (Ústav zdravotnických informací a statistiky), MUDr. Daniela 
Kondrová – Státní zdravotní ústav, Mgr. Blanka Korčišová (Národní monitorovací středisko 
pro drogy a drogové závislosti), MUDr. Vratislav Řehák (Nuselská poliklinika), Mgr. Jana 
Ženíšková –  A.N.O., LAXUS o.s. Hradec Králové 

   
Finalizace standardních tabulek EMCDDA za rok 2003: Vyplněné tabulky zatím jen od 
ÚZISU, prosím ostatní o vyplnění (SZÚ, GŘVS). 
 
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003 – kapitoly 
Infekce spojené s užíváním drog a Prevence infekčních osob naleznete v příloze, 
připomínky vítány.  
 
Novinky:  

• V souvislosti s reformou hygienické služby v r. 2003 došlo k poklesu preventivních 
aktivit zaměřených na HIV/AIDS včetně testování (viz. SZÚ Pracoviště manažera 
Národního programu HIV/AIDS: Ročenka Národního programu HIV/AIDS v České 
republice 2003-2004). 

• Do konce roku bude pravděpodobně obnoveno testování HIV ze slin, které musela 
NRL pro AIDS ukončit kvůli přerušení výroby testů. 

• 29.- 30. 9. pořádá NMS ve spolupráci s firmou Roche seminář „Infekční nemoci 
uživatelů drog“ pro poskytovatele služeb uživatelům drog a zaměstnance hygienické 
služby. Program v příloze na str.2. 

• Zvažuje se příprava Guidelines léčby VHC u injekčních uživatelů drog – MUDr. 
Vratislav Řehák. 

 
 
Další schůzka: listopad 2004. 
 
zapsala Blanka Korčišová 
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„Infekční nemoci u uživatelů drog“ 

 

Seminář proběhne 29.- 30. září 2004 v hotelu Vltava, na přehradě Orlík (cca 700 m od 

vlakové zastávky Červená nad Vltavou, mezi Pískem a Táborem). Ubytování se snídaní 

zajištěno. 

PROGRAM 
 

1. den 29. 9. 2004 -13,00 -18,30  

• Infekční nemoci spojené s užíváním nelegálních drog jako jeden z klíčový indikátorů 
EMCDDA (Korčišová/Mravčík, 45 minut)  

• HIV – epidemiologie, prevence, léčba, situace v ČR (Jedlička SZÚ, 45 minut) 
• VHB a VHC – epidemiologie, prevence, léčba, situace v ČR (Řehák, 45 minut) 
• Výskyt VH a HIV v populaci uživatelů drog v ČR, seroprevalenční studie (Korčišová/Mravčík,  

45 minut) 
• Panelová diskuze: vzájemná spolupráce NGOs, zdravotnických zařízení, hygienických 

stanic. Témata: zvýšení protestovanosti populace uživatelů drog, potvrzení výsledku 
z rychlého testu, péče o pozitivní klienty...  

 
2. den – 30. 9. 2004 - 9,00-15,00 

• Podmínky, nároky na zařízení provádějící testování (zdravotnická x nezdravotnická zařízení, 
právní rámec testování, vybavení, zařízení) (bude upřesněno, 45 minut)  

• Testování HIV, VHB, VHC – diagnostika, druhy, dostupnost, interpretace, kvalita testů,  
workshop –praktické ukázky (Šerý, 90 minut) 

• Doporučená sada otázek (Korčišová, 15 min)  
• Workshop „Práce s uživatelem drog v souvislosti s testováním“: motivační trénink, sdělování 

výsledků, krizová intervence, dostupné metodické materiály a pomůcky  
(Dolanská/Korčišová, 90 min) 

 


