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Hygienická stanice hl. m. Prahy 

 

Drogová epidemiologie  
 

Hygienická stanice hl. města Prahy v oblasti drogové epidemiologie zajišťuje 

celorepublikovou analýzu a vyhodnocení sbíraných dat (dle koncepce a programu Národní 

strategie protidrogové politiky ČR, Národního akčního plánu drogového informačního 

systému-NAPDIS, z protokolu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou 

závislost EMCDDA) o léčených uživatelích drog, a to samostatně za region Praha i                                  

na národní úrovni.  

Informace o incidenci a prevalenci léčených uživatelů drog v celé ČR byly v roce 2014 

získány z celkem 255 léčebně - kontaktních center evidovaných v databázi DIS, zpracováno 

bylo přibližně na 12 200 záznamů. 

Výstupy z hodnocení a analýz dat tzv. žádostí o léčbu (TDI – Treatment Demand Indicator), 

tzn. žádostí o jakoukoliv službu určenou cílové skupině uživatelů drog vedoucí ke zmírnění či 

odstranění problémů plynoucích z užívání drog poskytovanou léčebně-kontaktními centry, 

jsou pravidelně zveřejňovány ve výročních zprávách Incidence, prevalence, zdravotní 

dopady a trendy léčených uživatelů drog – ČR a Praha dostupných na www.hygpraha.cz.  

Trvá spolupráce s Odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy, s 

protidrogovou koordinátorkou Oddělení prevence, dále s poskytovateli drogových služeb na 

území hl. m. Prahy (nízkoprahová centra, ambulantní a lůžková oddělení nemocnic, AT 

ambulance, a další) a také s jednotlivými odděleními krajských hygienických stanic zajišťující 

sběr dat o léčených uživatelích drog na regionální úrovni jednotlivých krajů. 

Ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, které je 

českým partnerem sítě Reitox, byla zajištěna v rámci monitorování situace v oblasti 

psychotropních látek mezinárodní spolupráce. Pro Evropské monitorovací centrum pro drogy 

a drogovou závislost se sídlem v Lisabonu byla zpracována obsáhlá zpráva ke 

klíčovému indikátoru TDI a dále poskytnuta prevalenční data výskytu virových hepatitid a 

HIV infekce mezi injekčními uživateli drog.  

Členstvím a činností v poradním orgánu – Radě národního registru léčby uživatelů drog 

(NRLUD), byla v rámci drogové epidemiologie HSHMP zprostředkována také v roce 2014 

řada odborných informací pro Národní zdravotnický informační systém spravovaný Ústavem 

zdravotnických informací a statistiky České Republiky. HS hl. m. Prahy participovala na 

zajištění dvou odborných seminářů týkajících se proškolení budoucích uživatelů NRLUD, 

dále se aktivně podílela na testování pilotní verze NRLUD, tvorbě Metodiky, formulářů a 

dalších aktivitách týkajících se spuštění e-verze NRLUD.  
 

Mezinárodní spolupráce 
Účast na mezinárodním setkání Expert meeting on the Key Indicator Treatment Demand 

Indicator, EMCDDA (Lisbon), September 2014, kde byly mimo jiné vyhodnocovány 

výsledky pilotní studie poskytování dat o léčených uživatelích drog dle nových instrukcí 

Standard protocol version 3.0, na níž se protiepidemický odbor HSHMP aktivně podílel.  
 


