
 

 
Zápis ze schůzky pracovní skupiny „Úmrtí spojená s užíváním 

nelegálních drog“ 
10. června 2003, 9:30, Vladislavova 4, místnost P6 

 

1 Přítomni 

Doc. Ing. Marie Balíková, CSc. (I. LF UK) 
Mgr. Jana Brožová (ÚZIS) 
Ing. Hana Vaněrková (IPVZ, FN Bulovka) 
RNDr. Kateřina Zedníková (LF UP) 
Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. (předseda SSLST ČLS JEP, FN Bulovka) 
MUDr. Viktor Mravčík (NMS CZ) 
npor. Jaroslav Šejvl (NPDC PČR) 
MUDr. František Vorel, CSc. (místopředseda SSLST ČLS JEP, Nemocnice ČB) 
MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D. (NMS CZ, LF UP) 

Jako host se zúčastnil 
Plk. JUDr. Josef Kotek, zástupce ředitele služby kriminální policie a vyšetřování. 

Omluvil se 
Plk. JUDr. Jiří Komorous, ředitel NPDC PČR. 
 
Skupina se tedy sešla v plném počtu. Jednání řídil dr. Zábranský, který rovněž zodpovídá za 
správnost zápisu. 

2 Program a jednání 

2.1 Shrnutí situace sběru dat za rok 2002, schválení průvodního dopisu pro 
doplňující dotazník 

Dr. T. Zábranský podává zprávu o kladném vývoji ve věci implementace SW „Soudní“ ve VFN 
Praha a o schůzce s ředitelem VFN, MUDr. M. Holcátem. VFN dodala Národnímu 
monitorovacímu středisku kompletní data za rok 2002 v požadovaném formátu a rozhodnutím 
ředitele nemocnice je bude dodávat i v budoucnosti.  

Na odpoledne 10/6 je plánována schůzka MUDr. V. Mravčíka s ředitelem FN Bulovka; v době 
pořizování zápisu je z osobního sdělení MUDr. Mravčíka znám výsledek: ředitel FN Bulovka 
uložil oddělení soudního lékařství zavést SW „Mortalita“ a naplnit jej daty počínaje pitvanými z 
1. ledna 2003. 

Prim. F. Vorel během konzultační návštěvy ve FN Vinohrady provedl extrakci dat z již 
implementované a daty naplněné databáze; data byla vzápětí odeslána NMS. 

Data tedy nejsou dodána v požadovaném formátu ze tří nemocnic (FN Ostrava (nejsou 
kompletní pitvy, pouze toxikologie), FN Hradec Králové, FN Bulovka), kterým bude odeslán 
modifikovaný dotazník EMCDDA spolu s průvodním dopisem, jehož text byl přítomnými 
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jednomyslně schválen a bude signován předsedou odborné společnosti doc. Klírem  a 
vedoucím NMS dr. Mravčíkem. 

2.2 Naplánování článků a časového harmonogramu pro specializovanou 
publikaci edice NMS "Metodické materiály." 

Byl odsouhlasen název publikace „Sledování drogové mortality,“ předpokládaný rozsah (cca 
60 stran) a struktura. 

2.2.1 Struktura publikace „Sledování drogové mortality“ 
1. Obecný úvod, definice, klasifikace podle MKN-10 , přímá a nepřímá drogová úmrtí, 

anamnestické údaje, vedlejší diagnózy (zodpovídá: Zábranský; vnitřní oponentura: 
Mravčík) 

2. Epidemiologie DRDs 1998-2002 (dtto) 
3. Zákonné prostředí, financování vyšetření, dodatečné požadavky PČR, podmínky 

kompatibility s EU (zodpovídá: Šejvl; oponenta si zvolí sám) 
4. Pitevní část (doporučení odborné společnosti; zodpovídá Vorel) 
5. Toxikologické standardy pro detekci OPL v tělesných tekutinách a tkáních (doporučení 

odborné společnosti; zodpovídá Balíková) 
6. Manuál pro ovládání software „Soudní“ (zodpovídá výrobce SW; oponent: Vorel) 
7. Technické a organizační podrobnosti, protokol předávání dat (Zábranský; oponent 

Mravčík) 
8. Závěr, doporučení (celá skupina) 

Editorem publikace bude dr. Zábranský; skupina doporučuje požádat o recenzi prof. MUDr. 
Oldřicha Fryce, emeritního přednostu Ústavu soudního lékařství v Ženevě. Publikace bude 
vydána nákladem 500 výtisků. 

2.2.2 Předběžný časový harmonogram 
15. červenec 2003: 1. (již oponované) koncepty zaslány editorovi 

16. srpen 2003: vrácení materiálů editorem s poznámkami a komentáři 

15. září 2003: zapracované materiály, schválené oponenty, zaslány editorovi ke kompletaci 

22. září 2003: odeslání publikace recenzentovi 

15. listopad 2003: recenze zapracována, materiál odeslán ke zlomu a tisku 

do 31. prosince 2003: publikace 

2.3 Zadání pro upgrade databázového programu "Soudní" 
Prim. Vorel informuje o ohlasech a návrzích ze strany pracovišť. Do pátku 13/6 zpracuje první 
koncept zadání pro programátory a odešle jej dr. Zábranskému k připomínkám. V první polovině 
července bude konečná verze objednávky oběma výše jmenovanými osobně předána 
programátorům v Olomouci. 

2.4 Diskuse 
Byla zaměřena především na následující bod jednání (viz). 

2.5 Jednání s vysokými policejními důstojníky o budoucnosti sběru dat o 
mortalitě v rámci Police ČR a o sjednocení metodiky a interpretačního 
rámce ve shodě s definicemi EMCDDA 

V zájmu racionalizace postupu a minimalizace nákladů skupina navrhuje standardizovat 
následující postup pro případy, u nichž existuje teoretická možnost přítomnosti OPL jako příčiny 
nebo spolupříčiny úmrtí: 
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- v souladu s platnou legislativou (§ 4 odst. 3 vyhl. 19/88 Sb., o postupu při úmrtí a o 
pohřebnictví) bude provedena standardní zdravotní pitva (pokud nebude již prvotně 
nařízena pitva dle § 115 tr. řádu); Policie ČR bude u zemřelých ve věkovém rozmezí 15 - 
40 let v prvé fázi objednávat u pracoviště soudního lékařství (dále jen SL) orientační 
screening moči (příp. – podle okolností a po předchozí domluvě – i jiného biologického 
materiálu) na barbituráty, benzodiazepiny, opiáty, kanabinoidy, kokain a budivé aminy. 
Vyšetření bude hrazeno dle § 15 odst. 9 zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění ve výši stanovené seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 
(analogicky jako se objednává a je hrazeno vyšetření na alkohol) 

- pokud bude výsledek orientačního vyšetření negativní, odpovědný pracovník vhodnou 
formou (v souladu s platnou legislativou)  tuto skutečnost sdělí příslušnému pracovníkovi 
PČR 

- pokud bude výsledek orientačního testu na některou skupinu pozitivní, lékař, který 
prováděl pitvu ve shodě s § 6 odst. 4 vyhlášky MZ 19/1988 tuto skutečnost sdělí 
příslušnému pracovníkovi PČR jako podezření, že úmrtí mohlo být způsobeno trestným 
činem. Policejní orgán pak rozhodne o dalším postupu (např. nařídí provedení 
příslušných úkonů (pitvy a toxikologického vyšetření -  dle §115 tr. řádu.) 

Plk. JUDr. Josef Kutek  tento ekonomicky efektivní postup (odhadovaná roční zátěž rozpočtu 
PČR je asi  5-7 mil. Kč), předloží na poradě Policejního prezidenta; v případě schválení bude 
dále distribuován v Policii ČR formou „Pokynu z porady PP.“  

Odborná společnost tento postup projedná a eventuelně doporučí všem pracovištím SL 
v republice. 

Sjednocení terminologie a interpretačního rámce bude Policií ČR zajištěno pomocí metodické 
publikace (viz 2.2).  

2.6 Různé 
2.6.1 Phare TP 
Dr. Mravčík informuje o výsledcích projednání výsledků a doporučení Phare Twinning Programu 
„Posilování národní protidrogové politiky“ na zasedání Vlády ČR. Oba body usnesení se 
vztahem k práci skupiny byly přijaty formou usnesení vlády ČR č. 549 ze 4.6.2003. 

2.6.2 Relevantní pasáže usnesení: 

Vláda 
 

I. bere na vědomí  
1. závěrečnou zprávu o projektu Phare Twinning 2000 „Posílení národní protidrogové 

politiky“ (Projekt), 
(…) 

III. ukládá 
(…) 

 
1. ministryním školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, ministrům práce a 

sociálních věcí, spravedlnosti, vnitra, obrany a výkonnému místopředsedovi Rady 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky splnit úkoly podle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení a předložit zprávu o jejich splnění Radě vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky na jejím prvním jednání po uplynutí termínu splnění; 
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Příloha č. 2 
 

1.6. 

Podmínit poskytování příspěvku na výkony nehrazené ze zdravotního 
pojištění pracovištím soudního lékařství a toxikologie zapojením příslušného 
pracoviště do systému automatizovaného hlášení toxikologických vyšetření 
z tělesných tekutin nebo tkání zemřelých Národnímu monitorovacímu 
středisku pro drogy a drogové závislosti. 
Termín: do 31. 12. 2003 
Provede: ministryně zdravotnictví 
Doporučeno provést: hejtmanům krajů 

1.7. 

Vyjasnit kompetence a zajistit provoz Národní referenční laboratoře pro 
forenzní toxikologii.   
Termín: do 31. 3. 2004 
Provede: ministryně zdravotnictví 

 
Plné znění usnesení a příloh je na internetové adrese 
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_test.nsf/usneseni/usneseni_test.nsf/C3CA4BD7FD8E1E4AC1256D43002004F0?opendocu
ment. 

2.6.3 Extrakce drogové mortality z registru obecné mortality 
ÚZIS do příští schůzky provede extrakci dat o mortalitě podle kódů MKN-10 postupem, 
definovaným manuálem EMCDDA. Manuál mgr. Brožové zašle do konce týdne dr. Zábranský. 

2.6.4 Nový web Národního monitorovacího střediska 
V úterý 24. 6. bude spuštěn nový drogový informační portál NMS. V beta-verzi je nicméně již 
přístupný na adrese http://www.drogy-info.cz. Sekce, věnovaná drogové mortalitě, je na  
http://www.drogy-info.cz/article/archive/34/, stránka o naší skupině s plnými zněními zápisů je na 
adrese http://www.drogy-info.cz/article/archive/67/.  
 
 
Příští schůzka byla dohodnuta na úterý 22. července 2003 od 9:30 v budově Úřadu vlády ve 
Vladislavově ulici 4. 


