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Hygienická stanice hl. m. Prahy 

 

Drogová epidemiologie  
 

V roce 2015 došlo ke změně ve způsobu sběru dat o léčených uživatelích drog, dle zákona                   

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění -  byl zřízen Národní registr léčby 

uživatelů drog a správcem Registru je dle citovaného zákona ÚZIS ČR. 

 

HSHMP v rámci drogové epidemiologie od roku 2015 zajišťuje sběr dat (tzv. sentinelovým 

způsobem) o intoxikacích způsobených nelegální drogou. HSHMP obdržela z jednotlivých 

KHS ČR celkem 1 207 hlášení, které bude zpracovávat v rámci komplexní analýzy o léčených 

uživatelích drog v ČR za rok 2015. 

 

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 webových stránkách 

organizace - www.hygpraha.cz.  

 

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

s protidrogovou koordinátorkou, 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 intoxikacích způsobených nelegální drogou na regionální úrovni jednotlivých krajů. 

 

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

(NRLUD), byla v rámci drogové epidemiologie HSHMP zprostředkována také v roce 2015 

řada odborných informací pro Národní zdravotnický informační systém spravovaný Ústavem 

zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). HSHMP se dále aktivně 

podílela na testování pilotní verze NRLUD a přípravě výstupů pro všechny KHS ČR.  

 

HS hl. m. Prahy uspořádala seminář pro lékaře PL Bohnice k proškolení v novém Registru. 

K ukončení dvacetileté historie sběru dat provozovaného hygienickou službou byla HSHMP 

uspořádána celorepubliková konference ve spolupráci s Úřadem vlády ČR - Národním 

monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti (NMS), Národní protidrogovou 

centrálou Policie České republiky (NPC PČR), Klinikou adiktologie 1. LF UK Všeobecné 

fakultní nemocnice a ÚZIS ČR. 

 

Mezinárodní spolupráce 

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

českým partnerem sítě Reitox (mezinárodní síť monitorovacích středisek), 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 (Treatment demand indicator - 

Indikátor žádosti o léčbu) a dále poskytnuta prevalenční data výskytu virových hepatitid a 

HIV infekce mezi injekčními uživateli drog.  

 

 

http://www.hygpraha.cz/

