
S e t k á n í pracovní skupiny  

Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 

„Infekční nemoci spojené s užíváním nelegálních drog“ 

Sekretariát RVKPP, Úřad vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1 

8. února 2012 od 10:00 do 12:00 hodin 

 
 
Pozvaní: 
MUDr. Čestmír Beneš - Státní zdravotní ústav, Národní referenční centrum pro analýzu 
epidemiologických dat 
MUDr. Jitka Částková, CSc. - Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a 
mikrobiologie 
MUDr. Jiřina Hobstová, CSc. - Infekční oddělení FN Motol 
Mgr. Jiří Holub - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Mgr. Barbara Janíková - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN 
Ing. Blanka Nechanská - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
RNDr. Vratislav Němeček, CSc. - Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro 
AIDS a Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy 
MUDr. Zuzana Rybáková - Generální ředitelství Vězeňské služby ČR  
MUDr. Vratislav Řehák - Poradna pro choroby jater / o. s. REMEDIS 
Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. - AIDS Centrum FN Bulovka 
MUDr. Džamila Stehlíková - Státní zdravotní ústav, Národní program boje proti HIV/AIDS 
MUDr. Běla Studničková - Hygienická stanice hl. m. Prahy, Oddělení podpory zdraví  
Mgr. Dagmar Špillerová - A. N. O. – o. s. CPPT, Kontaktní centrum pro uživatele drog 
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. – Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN 
MUDr. Hana Zákoucká - Státní zdravotní ústav, oddělení sexuálně přenosných nemocí 
 
Přítomní: 
MUDr. Hana Zákoucká - Státní zdravotní ústav, oddělení sexuálně přenosných nemocí 
MUDr. Džamila Stehlíková - Státní zdravotní ústav, Národní program boje proti HIV/AIDS 
Mgr. Dagmar Špillerová - A. N. O. – o. s. CPPT, Kontaktní centrum pro uživatele drog 
Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. - AIDS Centrum FN Bulovka 
RNDr. Vratislav Němeček, CSc. - Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro 
AIDS a Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy 
Mgr. Barbara Janíková - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN 
MUDr. Jiřina Hobstová, CSc. - Infekční oddělení FN Motol 
 
 
 
 
Zápis z jednání: 
1. Aktuální situace ve výskytu infekcí mezi (injekčními) uživateli drog 

- Přítomní byli informováni o posledních dostupných údajích z Výroční zprávy o stavu o 
stavu ve věcech drog v ČR v r. 2010. Situace je ze střednědobého hlediska 
stabilizovaná, prevalence a incidence infekčních chorob u uživatelů drog nevykazují 
dramatické výkyvy. Přetrvává nízká protestovanost uživatelů drog na infekční 
choroby, byť v posledních letech stabilně narůstá počet provedených testů 
v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog – viz VZ 2010 (NMS, 2011). 

 
 
 



2. Problematika testování infekcí v nízkoprahových (nezdravotnických) zařízeních pro 
uživatele drog 

- - Přítomní byli informováni o nové společné publikaci „EMCDDA a ECDC: Prevention 
and control of infectious diseases among people who inject drugs“. Následovala 
diskuse k přetrvávajícím problémům a nejasnostem ohledně testování na infekční 
choroby v nízkoprahových (nezdravotnických) zařízeních. 

- Přítomní zdůraznili, že pokud nízkoprahová zařízení testují na infekční choroby, pak 
se i na ně vztahuje hlásná povinnost v případě zjištěných reaktivních (či pozitivních) 
výsledků. 

- Přítomní se shodli, že situaci je třeba řešit jednak dohodou na úrovni vedení 
příslušných zodpovědných institucí (HS, MZ ČR, odborné společnosti, zástupci 
služeb) a hlavně funkční domluvou na úrovni konkrétních služeb a příslušných 
spádových orgánů ochrany veřejného zdraví. Národní monitorovací středisko bude 
inicovat tento proces. 

 
3. Výsledky průzkumu léčby VHC u injekčních uživatelů drog v (garantovaných) centrech pro 
léčbu virových hepatitid v ČR 
- Vzhledem k absenci Dr. Mravčíka byl přítomným distribuován odborný článek k tématu, 
který vyjde v časopisu Adiktologie v letošním roce. Tento bod je přesunut na příští jednání 
pracovní skupiny. 
 
4. Aktuality ke sběru dat z roku 2011 
- Struktura a šíře údajů pro potřeby Výroční zprávy a hlášení pro EMCDDA se neliší od 
požadavků v minulém roce. 
 
5. Diskuze, různé 
- Dr. Němeček upozornil na nové screeningové testy, které by potenciálně mohly být 
dostupné v ČR. Vzhledem k charakteru testů (slinné testy) by tak odpadla podstatná bariéra 
(odběr krevních vzorků) pro možnosti testování v nezdravotnických zařízeních pro uživatele 
drog. Viz: http://www.orasure.com/products-infectious/products-infectious.asp [15.2.2012] 
 

- Termín dalšího setkání: podzim 2012. 
 
 
 
 
 

Zapsal: Nečas Vlastimil, 15.2.2012 

http://www.orasure.com/products-infectious/products-infectious.asp

