
 

 
Zápis ze schůzky pracovní skupiny „Úmrtí spojená 

s užíváním nelegálních drog“ 
22. července 2003, 9:30, Vladislavova 4, místnost P6 

 

1 Přítomni 

Mgr. Jana Brožová (ÚZIS) 
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) 

Omluvil se 
Doc. Ing. Marie Balíková, CSc. (I. LF UK) 
Ing. Hana Vaněrková (IPVZ, FN Bulovka) 
RNDr. Kateřina Zedníková (LF UP) 
 
Skupina je tedy usnášeníschopná. Jednání řídil dr. Zábranský, který rovněž 
zodpovídá za správnost zápisu. 

2 Program a jednání 

2.1 Extrakce dat ze SW „Mortalita 2002“ 
V úvodu schůzky dr. Zábranský seznámil přítomné s postupem extrakce dat (dosud 
nebyla dodána brněnská data; databázový výstup obsahuje pouze „dopravní“ případy 
vyšetření na OPL); analýza dosud nebyla dokončena, zdá se ale očividné, že došlo ke 
snížení počtu „drogových úmrtí“ ve všech kategoriích EMCDDA vč. psychotropních léků. 
Dr. Zábranský žádá o rychlou oponenturu výsledků po jejich kompletaci od přítomných 
členů skupiny; ta byla přislíbena. 
Jako problém se jeví heterogenita používání kódů MKN jednotlivými pracovišti – a to jak 
co do vnímání významu pěti rubrik (A,B,C, II, Rubrika 27) pitevního protokolu, tak co do 
přiřazování kódů jednotlivým diagnózám- Dr. Zábranský navrhuje metodické školení pro 
vyplňující personál při příležitosti zavádění upgrade software. Návrh je předběžně přijat. 

2.2 Zavádění SW „Mortalita“ na jednotlivých pracovištích 
K dnešnímu dni nejsou vůbec plněny databáze na pracovištích  FN Bulovka a FN Brno. 
Neúplně se plní databáze ve FN Ostrava (neplní se modul „Pitvy“) a zcela nedostatečné 
jsou anamnestické a další zpřesňující údaje ve FN Olomouc (modul „Pitvy: 
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nevyplňována anamnéza („viz protokol“), rubriky A a B, chorobné změny, poranění, 
mechanismus). 
Dr. Zábranský a dr. Vorel naplánovali pracovní schůzku s olomouckými programátory 
(upgrade SW) na 31. července. Dr. Vorel bude spolu s dr. Mravčíkem informovat o 
výsledku na příští schůzce skupiny. 

2.3 Postup práce na specializovaném svazku edice NMS „Metodické 
materiály“ 

V diskusi byl vyjádřen jednohlasný názor přítomných, že jednotlivé kapitoly svazku by 
neměly obsahovat „sumu všech znalostí daného oboru,“ ale pouze jejich stručný souhrn 
a odkaz na relevantní odbornou literaturu, která tuto problematiku zpracovává. Sborník, 
pro nějž byl zvolen pracovní název „Drogová mortalita v ČR“ by se měl naopak 
extenzivně zabývat specifiky, jež ten který obor (vyšetřovatelé, soudní lékaři, 
toxikologové) vyžaduje s ohledem na možnost spojitosti úmrtí s nelegálními drogami 
a/nebo zneužívanými léky. 
Krátké shrnutí předešlé e-mailové diskuse nad příspěvkem doc. Balíkové (omluvena) 
bylo uzavřeno konstatováním, že na materiál je nutno pohlížet jako na metodický pokyn, 
popisující „žádoucí stav“ – nikoliv jako na dogma, bez jehož dodržení (namnoze 
nemožném díky pracovním podmínkám/přístrojovému vybavení) není možno lege artis 
toxikologické analýzy vykonávat. Titul tedy pracovně zní „Doporučený postup pro 
toxikologická vyšetření při podezření na úmrtí v souvislosti se zneužitím drog.“ 
Příspěvek por. Šejvla prošel prvním kolem vnitřní oponentury (plk. dr. Borník); bude 
nicméně nutno ještě jedno s ohledem na vyjasnění rozsahu/záběru materiálu (viz první 
odstavec tohoto bodu). 
Článek editorovi ani vnitřním oponentům dosud nezaslali  

- prim. Vorel (není k dispozici doplněná verze; neprošlo vnitřní oponenturou v odb. 
společnosti) 

- dr. Zábranský (čeká na dodání všech dat; chce zařadit tři odstavce o 
dosavadních trendech vč. údajů z roku 2002) 

- není hotov upgrade software a tedy ani manuál (RNDr. Matocha) 
- není připraven protokol předávání dat (dtto) 
- souhrn (dtto) 

Termín pro dodání článků se zapracovanými oponenturami byl stanoven na 15. srpna 
2003. 
Prim. Vorel přislíbil zkontaktovat prof. Fryce s cílem zjistit jeho ochotu recenzovat 
publikaci; o výsledku jednání bude informovat pracovní skupinu e-mailem. 

2.4 Financování vyšetření na OPL ze strany Policie ČR 
Por. Šejvl informuje o poradě vedení Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování 
(ÚSKPV), kde byly předneseny závěry poslední schůzky pracovní skupiny, která 
proběhla za účasti Plk. JUDr. Josefa Kutka, zástupce ředitele služby kriminální policie 
a vyšetřování. V intencích Zápisu z porady vedení ÚSKPV bude situace výrazně 
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zlepšena, a to od 1. ledna 2004. Pro podrobnosti dohodnutého postupu viz zápis 
z minulé schůzky (http://www.drogy-info.cz/filemanager/download/221/TGMort-
min030609.pdf).  

2.5 Extrakce dat z obecného registru mortality ÚZISu podle manuálu 
EMCDDA 

Mgr. Brožová krátce shrnula výsledky pilotní extrakce dat z registru úmrtí obyvatel, jež 
pro ČSÚ administruje Ústav zdravotnických informací a statistky (ÚZIS).  
Celkem v roce 2002 zemřelo na vybrané diagnózy 591 osob (363 mužů a 232 žen). 
Více než 95 % úmrtí patří do skupiny "Nepřesně určeno a neznámé příčiny smrti" (R95-
R99), přesně 564 zemřelých (349 mužů a 215 žen). Celkově bylo v roce 2002 
evidováno pouze jedno úmrtí na dg. F15.2 "Syndrom závislosti na stimulanciích", 22 
úmrtí z důvodu náhodných otrav škodlivými látkami a expozice jejich působení (dg. X** 
AND T**), 4 osoby zemřely na otravu některými látkami (Y** AND T**). 
Nad těmito výsledky se rozpoutala diskuse, směřující zejména k mechanismu 
vykazování úmrtí matrikám → ÚZISu, který znemožňuje v předávání dat zohlednit 
výsledky toxikologických analýz, kruciálních pro potvrzení nebo zamítnutí „úmrtí  
v jakékoliv souvislosti s OPL.“  Zároveň tak nemohou extrahovaná data sloužit jako 
korektiv dat ze speciálního registru, založeného a administrovaného NMS.  
Prim Vorel navrhuje aktivně vstoupit do projednávání novelizace zákona o zdravotní 
péči v zájmu zracionálnění celé procedury. Dr. Mravčík dodává, že je možné tohoto 
stavu dosáhnout i vyhláškou a zavazuje se k jednání s dr. Libuší Čeledovou (MZ ČR – 
odbor zdravotní péče) a informovat o výsledku na příští schůzce skupiny. 

2.6 Diskuse a různé 
Diskuse byla vyčerpána v průběhu jednání  
Dr. Zábranský se loučí před odjezdem na zahraniční stipendium. 
 
Příští schůzka bude dohodnuta operativně podle potřeb skupiny, nejpozději však 
do konce září 2003 pro revizi postupu prací na manuálu. 


