
 

 
Zápis ze schůzky pracovní skupiny „Úmrtí spojená 

s užíváním nelegálních drog“ 
24. února 2004, 9:30, Vladislavova 4, místnost 410 

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) 
Doc. Ing. Marie Balíková, CSc. (I. LF UK) 
MUDr. Petra Griněnková (MZ ČR) 
RNDr. Kateřina Zedníková (LF UP) 

 
Omluveni 
Ing. Hana Vaněrková (IPVZ, FN Bulovka) 
MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D. (NMS CZ) 
Ing. Jaroslav Zikmund (FN Bulovka) 
 
Jednání řídil dr. Mravčík, který rovněž zodpovídá za správnost zápisu. 
Úkoly a kroky, na kterých se skupina shodla jsou vyznačeny tučně. 

2 Program a jednání 

2.1 Stav sběru dat za r. 2003 
Na základě informací prim Vorla poslala všechna oddělení data v podobě databáze, 
mimo FN 3. LF UK na Vinohradech (vkládají a data budou také v podobě databáze). 
Velmi účinná byla v tomto směru intervence MZ na jednotlivých ústavech. 
Některá oddělení poslala celou databázi pitvaných (není problém – podle selekčních 
kritérií se vyberou pouze drogová úmrtí), některá oddělení pouze pitvané s provedeným 
toxikologickým vyšetřením (možnost, že by jako drogové úmrtí bylo vykázáno úmrtí, u 
kterého nebylo provedeno toxikologické vyšetření, je velmi malá). 
Po získání dat z Vinohrad zašle prim. Vorel data Dr. Mravčíkovi k analýze. 
Případné problémy budou řešeny ve spolupráci Mravčík – Vorel.  

2.2 Schůzka na MZ v 12/12/03 ohledně drogových úmrtí  
Zápis ze schůzky byl členům PS zaslán. 
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Byla projednávána možnost vedení registru pitvaných na soudnělékařských pracovištích 
pod MZ. Ve hře jsou 2 možnosti: (1) webové rozhraní, vedení databáze na pracovišti a 
odesílání záznamů na MZ. Problémem jsou osobní data – MZ pravděpodobně nemůže 
vést registr zemřelých s osobními daty. Proběhla diskuze o novele zákona 20/1966 Sb. 
týkající se registrů ÚZIS.  
SSL ČLS JEP zašle dopis na MZ specifikující položky případného registru a další 
kroky budou učiněny na základě reakce MZ. Zástupce MZ a SSL ČLS JEP budou 
na další schůzce informovat o vývoji. 
Dále byla projednávána záležitost zasílání listů o prohlídce zemřelého na matriky a fakt, 
že listy nejsou doplněny o konečnou diagnózu danou toxikologickým vyšetřením, tudíž 
se do registru všech úmrtí v ČR drogová úmrtí nedostávají. Byl dohodnut následující 
postup: soudnělékařské pracoviště bude jednu kopii Listu o prohlídce mrtvého po 
stanovení konečné diagnózy zasílat na příslušné krajské pracoviště ÚZIS. 
SSL ČLS JEP bude o tomto postupu informovat jednotlivá soudnělékařská 
pracoviště, ÚZIS bude informovat jednotlivá krajská pracoviště tak, aby byla 
spolupráce zajištěna na obou stranách.  
Zástupce MZ předložil skupině koncept dopisu (viz odstavec níže), skupina návrh 
schválila. 
MZ zašle jednotlivým ředitelům nemocnic ve své působnosti a krajským 
zdravotním radům (pro nemocnice v krajské působnosti) dopis, ve kterém: 

- upozorní na nutnost spolupráce s policií podle § 6 odst. 4 vyhlášky o 
pohřebnictví 

- informuje o novém postupu zasílání listu o prohlídce zemřelého na krajská 
pracoviště ÚZIS 

- informuje o platnosti hlášení drogových úmrtí NMS 

2.3 Metodický materiál úmrtí 
Přítomní obdrželi návrh úvodní kapitoly (definice, klasifikace drogových úmrtí) 
zpracované Dr. Zábranským. Skupina se shodla na zachování epidemiologické kapitoly. 
Struktura materiálu tedy zůstává: 

1. Obecný úvod, definice, klasifikace dle MKN-10, přímá/nepřímá drogová úmrtí, 
anamnestické údaje, vedlejší diagnózy (Zábranský) 

2. Epidemiologie DRDs 1998-2002 (Mravčík/Zábranský) 
3. Zákonné prostředí, požadavky PČR, ... (Šejvl) 
4. Pitva, vyplňování listu o prohlídce zemřelého s ohledem na jeho sjednocení 

(Vorel) 
5. Toxikologické vyšetření (Balíková) 

Mravčík a Zábranský zpracují kapitolu epidemiologie DRDs do konce 3/2004. Prim. 
Vorel zašle 4. kapitolu Mravčíkovi. Poté Mravčík vytvoří první návrh materiálu, kde 
budou všechny kapitoly, a rozešle jej všem členům skupiny k vnitřní oponentuře. 
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Poté bude text zaslán k oponentuře prof. Frycovi (Ústav soudního lékařství 
v Ženevě). Poté publikace v rámci ediční řady „Metodika“ NMS. 

2.4 Data o drogových úmrtích zjišťovaná NPC Policie ČR 
Por. Šejvl informoval o sběru dat o úmrtích uživatelů drog prostřednictvím dopisů a 
krátkých dotazníků soudnělékařským pracovištím. Zatím odpovědělo 7 pracovišť, na 
nich bylo identifikováno 92 úmrtí v přímé souvislosti s užitím drogy. Byly diskutovány 
problémy s určením příčin smrti a kritéria pro definici drogových úmrtí.  
Por. Šejvl bude kontaktovat pracoviště, která dosud neodpověděla, a podá další 
informace a analýzu získaných dat na příští schůzce PS. Poté bude provedeno 
srovnání dat získaných NMS a NPC. 

2.5 NRL pro toxikologii 
Byl diskutován postup na realizaci úkolu č. 1. 7. Usnesení vlády ČR ze dne 4. 6. 2003 č. 
549+p „Vyjasnit kompetence a zajistit provoz Národní referenční laboratoře pro 
forenzní toxikologii“  s termínem plnění do 31. 3. 2004. Doc. Balíková a Dr. 
Griněnková informovaly o jednáních mezi VFN a MZ v této věci (nové prostory pro 
laboratoř, žádost o investice z VFN na MZ, možnost provozní dotace z MZ pro RL). 
Vyjasnění kompetence NRL bude vzhledem k nevyjasněné kompetenci a úkolům 
referenčních laboratoří vůbec řešeno prozatím pravděpodobně vnitřním organizačním 
řádem laboratoře v rámci VFN a účelovostí provozní dotace poskytnuté z MZ. 
Zástupce NRL a MZ budou o postupu informovat na dalším jednání PS. 

2.6 EWS 
Byl diskutován zejména zákonný statut testování a sběru vzorků na tanečních akcích 
nízkoprahovými programy realizovanými NNO. Tento problém bude řešen v rámci 
přípravné skupiny EWS (členem této skupiny z PS „Úmrtí“ je doc. Balíková a Mravčík). 
 
 
Příští schůzka se uskuteční 4.5.2004 v 9,30 v budově Úřadu vlády, Vladislavova 
ulice. 
 
 


