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Zápis ze 
setkání  pracovní skupiny 

Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 

„Úmrtí spojená s užíváním drog“ 
Sekretariát RVKPP, Úřad vlády, Vladislavova 4, Praha 1 

17. 10. 2011, 10:00 
 
Přítomni:  
doc. Ing. Marie Balíková, CSc. (I. LF UK) 
Ing. Hana Vaněrková (SSLST ČLS JEP) 
RNDr. Kateřina Zedníková (LF UP) 
doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. (SSLST ČLS JEP) 
MUDr. Viktor Mravčík (NMS) 
Ing. Blanka Nechanská (ÚZIS) 
Mgr. Jarmila Vedralová (MZ ČR) 
doc. MUDr. František Vorel, CSc. (vědecký sekretář SSLST ČLS JEP) 
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. (Centrum adiktologie 1. LF UK) 
Ing. Jaroslav Zikmund (FN Bulovka) 
Mgr. Magdaléna Poppová (ČSÚ Praha) 
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (předseda SSLST ČLS JEP) 
RNDr. Marie Staňková, Ph.D. (ÚSL FN Ostrava) 
Ing. Josef Tesařík (ŘSDP Policie ČR) 
Mgr. Josef Daniška (ŘSDP Policie ČR) 
doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. (ÚSLTOX VFN a 1. LFUK) 
 
Omluveni: 
pplk. Ing. Petr Kočí  (NPC PČR) 
MUDr. Stanislava Pánová (MZ ČR) 
plk. Ing. Leoš Tržil (ředitel ŘSDP Policie ČR) 
 
 
Program:  
1. Drogová úmrtí v r. 2010 ze speciálního registru (na odd. soudního lékařství) a 

obecného registru mortality v ČR (Mravčík, Nechanská) 
2. Stav a novinky ve speciálním registru a v obecném registru (Vorel, Poppová, 

Nechanská) 
3. Aktuální situace v toxikologickém vyšetřování a nálezech OPL v tělech 

zemřelých při dopravních nehodách 
4. Studie mortality (follow-up) klientů zařízení drogových služeb v Praze v 90. 

letech „FUP1990s“ (Zábranský) 
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5. Diskuze o kódování vnějších příčin úmrtí v připravované 11. revizi MKN 
(Poppová, Nechanská) 

6. Různé 
 
Po skončení jednání proběhla diskuze zainteresovaných účastníků na téma vznikajícího 
registru pitev na odd. soudního lékařství, který je novým zdravotním registrem v zákoně o 
zdravotních službách. 
 

1. Drogová úmrtí v r. 2010 
MUDr. Mravčík prezentoval výsledky extrakce drogových úmrtí ze speciálního registru na 
soudnělékařských odděleních a z informačního systému Zemřelí za r. 2010 a trendy. 
Prezentace přiložena. Za r. 2010 byla provedena standardní Selekce B ze statistiky 
zemřelých ČR, alternativní selekce bez T kódů pro substance a dále extrakce, při níž byla 
k selekci B přidána extrakce předávkování těkavými látkami (analogicky Selekci D ze 
speciálního registru). V absolutních číslech se extrakce ze speciálního registru a 
z obecného registru stále neshodují – i s přidáním těkavých látek je počet předávkování 
z obecného registru nižší než ze speciálního.  
Na přelomu února/března byla provedena analýza těchto rozdílů v datech r. 2009. K 
případům ze speciálního registru byly přidány případy z informačního systému Zemřelí a 
LPM.  U 6 případů, ze 49 případů identifikovaných ve speciálním registru, nedošlo ke 
spojení s případy v IS ZEM ani LPM, u několika případů byla v IS ZEM uvedena jiná látka, 
která způsobila předávkování, než byla uvedena v toxikologii ve speciálním registru. Možné 
příčiny těchto rozdílů – chyby v klasifikaci úmrtí na LPM po kódování na ČSÚ a nezasílání 
změnových hlášení ÚZIS soudnělékařskými oddělením po ukončení toxikologie – tento 
systém opravných hlášení příčin úmrtí používají dle údajů Mgr. Poppové jen 3 
soudnělékařská pracoviště. 
 

2. Stav a novinky ve speciálním registru a v obecném registru  
ČSÚ informoval o zavedení programu pro kódování příčin smrti, který obsahuje také řadu 
kontrolních algoritmů pro určení příčin smrti předávkováním substancemi.  
ÚZIS informoval o připravované vyhlášce o LPZ (Listu o prohlídce zemřelého), která je 
v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení a dochází stále k jejím úpravám. 
Připravuje se šablona pro elektronický sběr hlášení LPZ, ale také papírový formulář, který 
bude mít 4 samopropisovací části, z nich jedna bude odevzdána pracovišti ÚZIS až po 
konečném určení příčin smrti. Nová vyhláška o LPZ bude, vzhledem k velkým změnám v 
jeho sběru, platit až od r. 2013.  Bude se muset legislativně ošetřit období, kdy přestane 
platit spolu se Zákonem o zdraví lidu i vyhláška o postupu při úmrtí a účinností nové 
vyhlášky. Počítá se, že sběr bude probíhat stejně jako v současné době. 
Další informace souvisely s připravovaným registrem pitev na odd. soudního lékařství jako 
novým zdravotním registrem – viz dále. 
 

3. Aktuální situace v toxikologickém vyšetřování a nálezech OPL v tělech 
zemřelých při dopravních nehodách  

Zástupci ŘSDP Policie ČR informovali o metodice sběru údajů o dopravních nehodách a 
nehodách pod vlivem včetně obětí při nich. Je rozdíl ve statistice nehodovosti do 24 h po 
nehodě a do 1 měsíce po nehodě – počet zemřelých je vyšší ve statistikách sledujících 
delší časový úsek po nehodě. I přesto je počet zemřelých nižší než počet zemřelých při 
dopravních nehodách pitvaných na odd. soudního lékařství – z důvodů zejména právě 
rozdílné definice případů a metodiky sběru. Svůj vliv má ovšem také nařizování soudních 
pitev policií – dochází aktuálně k útlumu finančních prostředků a poklesu nařizovaných 
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pitev a toxikologických vyšetření, a to zejména u případů, kdy zemřelým je sám viník. Byl 
diskutován důraz na korektní uvádění informací. 
 

4. Studie mortality „FUP1990s“ 
Přiložena prezentace. 
 

5. Diskuze o kódování vnějších příčin úmrtí v připravované 11. revizi MKN 
Zástupci ČSÚ a ÚZIS informovali o chystaných změnách v MKN, které se dotknou také 
kódování vnějších příčin smrti. Uvažovalo se, že se původní systém v rámci 3 sledovaných 
dimenzí v pořadí podle MKN-10 úmysl–mechanismus–objekt změní, po připomínkách  
WHO zůstalo pořadí stejné. Dojde pravděpodobně k rozšíření kódu ze čtyřmístného na 
sedmimístný. Další změny viz přiložená informace.  
 

6. Různé 
Byla řešena otázka soudněznaleckých posudků v případech ovlivnění poznávacích a 
ovládacích funkcí v případě pozitivity toxikologických nálezů na THC a jeho metabolity. 
 
Porada k národnímu zdravotnímu registru pitev na soudnělékařských odděleních 
V rámci přípravných prací na registru bude potřeba: 
- Sestavit Radu registru. Zástupci SSLST ČLS JEP byli požádáni o nominaci členů. Dále 

bude členem Rady zástupce ÚZIS (Ing. Nechanská – tajemník), NMS (MUDr. Mravčík) 
a MZ ČR (MUDr. Vrcholová). 

- Definovat výstupy. Všichni přítomní byli požádání o zaslání návrhů. 
Zástupce ÚZIS připraví Statut Rady registru a Jmenování členů Rady. Dále připraví návrh 
zadávací dokumentace pro softwarovou firmu, která bude registr realizovat v rámci projektu 
e-REG (projekt, kterým se převedou všechny registry MZ na jednotnou technologickou 
platformu). Definitivní zadávací dokumentace (především vstupy a výstupy) musí být 
připravena do konce r. 2011 a musí být schválena Radou registru. 
Proběhla diskuze o kompatibilitě NIS a případně speciálních aplikací (např. ÚSLTOX 
Nemocnice Na Bulovce) tak, aby data mohla být odesílána v dávkách na základě definice 
datového rozhraní.  
 


