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2008: Drogy – hrozba dneška?
• MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,
národní protidrogový koordinátor,
Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky
• Situace na české drogové scéně
začátkem roku 2008
• Výroční zpráva o stavu ve věcech drog
v ČR v r. 2008

Hlavní trendy v roce 2008
• Užívání drog v dospělé populaci vzrostlo; nejvyšší míru
vykazuje užívání konopných drog především ve skupině
mladých mužů.
• ČR patří v Evropě mezi země s vysokou prevalencí užívání
většiny drog ve školní populaci - u konopných drog
vykazuje ČR zdaleka nejvyšší prevalence, a to i přesto, že
se míra užívání konopných látek mezi 16letými
stabilizovala.
• Střední hodnota odhadovaného počtu problémových
uživatelů opiátů a pervitinu se meziročně mírně zvýšila, je
však stále v mezích intervalu spolehlivosti minulých let.
Stále vysoký podíl problémových uživatelů drog užívá drogy
injekčně. (32 500 PUD x 31 500 IUD)
• Průměrný věk uživatelů drog v kontaktu a v léčbě se
dlouhodobě zvyšuje.
http://www.drogyinfo.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2009_zaostreno_na_drogy/zaostreno_na_drogy_2009_06

Hlavní trendy v roce 2008 (2)
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•

•
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•
•

Výskyt HIV a VHC mezi injekčními uživateli drog je stále relativně
nízký, i když počet nových případů HIV mezi injekčními uživateli drog v
posledních dvou letech vzrostl. (2009: IUD 64 (4,7%), ale z toho 21 z
východní Evropy a 4 z Asie; IUD+homo/bisex 24 (1,8%); neznámo??)
Přetrvává relativně nízký počet (238; 44 nelegální drogy, 194
psychotropní léky; BZD 77, těk.ll. 10, OPI 15, AMP 19) smrtelných
předávkování drogami, roste však počet úmrtí za přítomnosti drog
(209/163 zejména pervitinu a konopných látek) z jiných příčin (zejména
nehod, úrazů a sebevražd).
Přetrvává vysoký podíl problémových uživatelů drog, kteří jsou v
kontaktu s nízkoprahovými programy.
V nízkoprahových programech se dlouhodobě zvyšuje počet
distribuovaných jehel a stříkaček.
Počet testů na HIV a virové hepatitidy provedených uživatelům drog je
stále relativně nízký.
Vzrostl počet odhalených výroben pervitinu, pěstíren konopí a
zachycených rostlin konopí. Počet drogových trestných činů, ceny drog
ani jejich čistota nedoznaly výraznějších změn.

http://www.drogyinfo.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2009_zaostreno_na_drogy/zaostreno_na_drogy_2009_06

Nejvýznamnější rámcové změny
protidrogové politiky v r. 2008
•

•
•

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh
nového trestního zákoníku, který nabývá účinnosti
1. ledna 2010
Nižší trestní sazbou než doposud budou trestány osoby,
které v množství větším než malém přechovávají konopné
drogy.
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo
psychotropní látku – pěstování stanovených rostlin nebo
hub pro vlastní potřebu bude postihováno mírnější trestní
sazbou než dosud a pěstování malého množství rostlin
nebo hub pro vlastní potřebu nebude postihováno podle
trestního zákona, ale podle zákona o přestupcích.
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008

Nejvýznamnější rámcové změny
protidrogové politiky v r. 2008 (2)
• V návaznosti na nový zákon o léčivech (č. 378/2007
Sb.), který je účinný od 1. ledna 2008 stanovil Státní
ústav pro kontrolu léčiv od 1. května 2009 omezení
pro výdej léků s obsahem do 30 mg pseudoefedrinu
v tabletě – jedná se o zákaz zásilkového prodeje,
stanovení maximální dávky 60 tablet na 1 pacienta
měsíčně a kontrolu výdeje v centrálním úložišti
elektronických receptů. V říjnu 2009 byl provoz
centrálního úložiště elektronických receptů z
rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů
přerušen. (NRULISL, Zák. 379/2005)
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008

Poznámky k aktuální situaci - 2010
Kalina 2008:
• „Nejrizikovější nelegální drogy (opiáty,
amfetaminy,kokain) jsou v obecné populaci málo
rozšířené.“
• „Užívání kokainu je v ČR okrajové, od r. 2007 se
však užívání kokainu šíří zejména v Praze.“
• „Řekneme-li, že v ČR je cca 32 tisíc
problémových uživatelů „tvrdých drog“, musíme
dodat, že odhad počtu alkoholiků je asi 10krát
vyšší.“
/Csémy 2010: 7% dospělé populace v ČR !!!/

Poznámky k aktuální situaci - 2010 (2)
Kalina 2008:
• Dostupnost služeb pro uživatele drog je relativně
dobrá, kvalita služeb se zvyšuje. (x alkohol)
• U klíčových typů služeb pro uživatele drog jsou
prokazatelné dobré výsledky. (x alkohol – n.a.)
• Relativně nejméně zabezpečeny jsou:
ambulantní zdravotnická péče (OAT),
specializované substituční programy (Suboxon)
a služby pro specifické cílové skupiny (např.
mladiství, matky s dětmi, minority).
• Dotace ze státního rozpočtu mají od r. 2005
klesající tendenci.
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