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Byla představena nová zaměstnankyně NMS Mgr. Alena Trojáčková, která zodpovídá za 
sběr dat v oblasti léčby, užívání nových syntetických drog (podílí se i na Early Warning 
Systém) a databázi EDDRA a Banku evaluačních nástrojů na stránkách EMCDDA a NMS. 
V průběhu příštího roku převezme pracovní skupinu Žádosti o léčbu.  
 
Hlášení do registru žádostí o léčbu z nízkoprahových center pod anonymním kódem – 
probíhá nadále bez možnosti přesnější identifikace jednotlivých osob. Situace se nezměnila 
ani na základě jednání zástupců HS HMP s Úřadem na ochranu osobních údajů. Podle 
analýzy doposud sebraných dat, to přinese změny ve výsledném počtu evidovaných 
žadatelů z nízkoprahových center, ten bude nižší. Pokles je způsoben častějším 
vyřazováním záznamů z důvodů hrozící duplicity údajů, v celkovém počtu žadatelů činí 
pokles cca 8% (údaje za dosavadní 3 čtvrtletí r. 2005).  
Profil uživatelů drog v nízkoprahových a léčebných zařízeních v r. 2004 – PS byla 
seznámena s údaji týkajícími se léčených uživatelů drog a sítě léčebných zařízení tak, jak 
byly publikovány ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2004 (VZ), viz. příloha 
prezentace. Děkujeme MUDr. Studničkové a Mgr. Brožové za tradičně vzornou spolupráci při 
poskytování podkladů pro tuto VZ.  
Výhled činnosti Registru žadatelů o léčbu Hygienické služby ČR v r. 2006 – Zatím 
nejsou finanční prostředky na činnost registru v příštím roce, lze předpokládat zajištění 
provozu do března (zpracování zpráv za rok 2005), do té doby se snad najdou prostředky i 
na zbytek roku.  
Žádosti o léčbu v systému Vězeňské služby ČR  – HS HMP a GŘVS připravili společně 
vše potřebné ke sběru dat  o léčených vězních, rutinní sběr však zřejmě zatím nezačal, čeká 
se na reakci vězeňské služby.  
Informace z výročního setkání expertů v Evropském monitorovacím centru pro drogy 
a drogové závislosti - Hlavní témata jednání: Prevalence léčených uživatelů drog, Možnosti 
hodnocení dostupnosti léčby, Sběr dat v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog. 
EMCDDA připravuje dvě publikace, na kterých se ČR podílí: na téma gender a užívání drog 
(MUDr. Studničková) a na téma kanabinoidy (MUDr. Csémy a NMS). V rámci každoročního 
vyhodnocení dat z národních úrovni za uplynulý rok (2004) byla ČR zařazena mezi země 
s dobře zpracovanými údaji. 
Informace z jednání Rady Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných 
substitučních látek – Připravuje se nový standard substituční léčby, který by byl závaznější 
než ten stávající, patrně bude součástí Vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Jeho součástí by 
měla být i vymahatelná hlásná povinnost pro lékaře poskytující substituční léčbu Subutexem. 
V lednu bylo otevřeno 10. specializované centrum pro substituční léčbu v Českých 
Budějovicích. Dle neoficiálních zpráv by měl být od pololetí příštího roku k dispozici metadon 
jako hromadně vyráběný léčivý přípravek, což umožní jeho předepisování i mimo 
specializovaná centra substituční léčby, pravidla jeho předepisování zatím v přípravě.  
Úkoly: 

• NMS a HS HMP společně připraví jednotnou zprávu pro nízkoprahová zařízení a 
krajské hygienické stanice o změnách a pravidlech vyplňování formulářů Registru 
žadatelů o léčbu, aby nedocházelo k nedorozuměním a zbytečným konfliktům na 
regionální úrovni. 

• NMS uspořádá schůzku se zástupci GŘVS, kde bude přispívání GŘVS do Registru 
žadatelů jedním z témat.   


