Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci
Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141
V Liberci 10. května 2010
Tisková zpráva

Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech
Liberecký kraj

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE
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zachycuje všechny uživatele, kteří se
obrátili na kontaktní místa v kraji, bez ohledu na místo bydliště, tj. i s bydlištěm mimo LK. Čísla
uváděná ve zprávě KHS LK se tak mohou lišit od zprávy Centrálního pracoviště drogové
epidemiologie v Praze, kde se duplicitní data v rámci celé ČR vyřazují. I přes uvedené nedostatky
tento systém poskytuje poměrně kvalitní data o drogové scéně (v okrese Liberec sledujeme
samostatně od r.1996, v ostatních okresech Libereckého kraje nově od r. 2002), zejména o jejím
vývoji a trendech.

Ze zprávy Drogové epidemiologie za rok 2009 mj. vyplývá:
 pomoc v L/K centrech LK vyhledalo 306 uživatelů drog (204 mužů), což je o 55 více než v roce
2008
 176 osob nebylo dosud nikde léčeno – incidence
 nejvíce kontaktovaly L/K centra uživatelé věkové skupiny 25 - 39 let
 průměrný věk uživatelů drog kontaktujících L/K centra byl 24,9 let
 průměrný věk udaného prvního užití drogy byl 15,6 let, což je poprvé od roku 2004 pod hranicí
16 let
 nejvíce uživatelů žije s rodiči – 40,8 %
 s uživatelem drogy žilo 74 osob
 mezi uživateli bylo 15 bezdomovců
 největší skupinu tvořily osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací – 64,4% (dochází
k trvalému nárůstu od roku 2002)
 nejužívanější drogou mezi klienty L/K center v LK byl stále pervitin – 81% (od roku 2006
evidujeme trvalý nárůst počtu uživatelů pervitinu – celkem o 120 osob; z roku 2008 na rok 2009
pak nejvyšší nárůst a to o 79 uživatelů)
 vývoj drogové závislosti u uživatelů heroinu i pervitinu začíná u marihuany – uživatelé heroinu
jako hlavní drogy poprvé užili heroin v průměru v 19,5 letech, pervitin v cca 18 letech, zatímco
marihuanu užili již v necelých 15 letech. Podobně uživatelé pervitinu jako hlavní drogy – začali
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s užíváním marihuany v necelých 15 letech a průměrný věk, kdy poprvé užili pervitin, byl 17,6
let
21,2% osob kontaktujících L/K místo užívalo drogu denně, 24,8% osob pak užívalo drogu 2-6 dní
v týdnu; nejpočetnější skupinu tvořily osoby, které drogu v posledním měsíci neužily – 31,4%
neustále stoupá počet osob injekčně aplikujících si drogu – 75,8%
společné užívání jehel v posledním měsíci potvrdilo 39 injekčních uživatelů, sdílení jehly
v minulosti pak 49 injekčních uživatelů
nebylo hlášeno žádné úmrtí v důsledku intoxikace.

Plné znění zprávy je přístupné na www.khslbc.cz v sekci informace\odbor protiepidemický. Obsahuje
kompletní analýzu dat získaných z formuláře „Registru uživatelů drog – žadatelů o léčbu“, který je
v jednotlivých L/K centrech Libereckého kraje pořizován přímo od uživatelů drog. Údaje jsou členěné
po okresech Libereckého kraje, celkově za kraj a v porovnání s minulými roky.
Obsahuje přehled jednotlivých L/K center; počet osob, které vyhledaly pomoc včetně struktury dle
věku, pohlaví, bydliště, nejužívanější drogy, sociální struktury, charakteru kontaktu a podle frekvence
užívání drogy.

Zuzana Balašová
tisková mluvčí KHS LK
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