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V Liberci 17. dubna 2012 
TISKOVÁ ZPRÁVA  

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE  

V rámci Národní strategie protidrogové politiky ČR provádí 
hygienická služba průběžné monitorování incidence (počet 
nových) uživatelů drog – žadatelů o léčbu v léčebně 
kontaktních centrech (L/K centra) a to již od roku 1995. Od 
roku 2002 sleduje systém také prevalenci (celkový výskyt) 
uživatelů drog navštěvujících tato centra. V rámci 
Libereckého kraje registr zachycuje všechny uživatele, kteří 
se obrátili na kontaktní místa v kraji bez ohledu na místo 
bydliště, tj. i s bydlištěm mimo LK. Průběžně jsou 
vylučovány duplicitní záznamy tak, že každý uživatel je ve sledovaném období evidován pouze jednou.   

Ze zprávy Drogové epidemiologie za rok 2011 mj. vyplývá 
� pomoc v L/K centrech LK vyhledalo 280 uživatelů drog (184 mužů), což je o 24 méně než v roce 

2010 -  prevalence 63,6/100000 obyv.  
� 154 osob (104 mužů) nebylo dosud nikde léčeno – incidence 35/100000 obyv. 
� nejvíce kontaktovaly L/K centra uživatelé věkové skupiny 25 - 39 let 
� průměrný věk uživatelů drog kontaktujících L/K centra byl 26,9 let – incidence - průměrný věk 

uživatelů drog byl 26,3 let   
� průměrný věk udaného prvního užití drogy se mírně zvyšuje - 16,2 let 
� průměrný věk i.v. uživatelů drog byl 27,5 let - incidence - průměrný věk  i.v. uživatelů byl 26,7 let   
� poprvé za dobu sledování žilo nejvíce uživatelů drog samostatně – 28,2% 
� nejvíce uživatelů má ukončené a neukončené základní vzdělání – 137 osob  
� největší skupinu tvořily osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací – 62,9%  
� nejužívanější drogou mezi klienty L/K center v LK byl stále pervitin – 80% ; následuje marihuana 

– 15% a heroin - 2,9% 
� pokud klienti LK center uvedli více drog, potvrzuje se jednoznačně věkový vývoj drogové 

závislosti od marihuany k pervitinu – uživatelé pervitinu udávají věk prvního užití pervitinu 
v průměru v 17,8 letech a marihuany jako další drogy v průměru v 15,7 letech 

� 15% osob kontaktujících L/K místo užívalo drogu denně; 22,1% osob pak užívalo drogu 2-6 dní 
v týdnu; 27,1% osob jedenkrát týdně a méně často; nejpočetnější skupinu tvořily osoby, které 
drogu v posledním měsíci neužily – 34,6% 

� osob injekčně aplikujících si drogu bylo 190 (121 mužů) – 67,9% všech uživatelů kontaktujících 
L/K centra  

� nebylo hlášeno žádné úmrtí v důsledku intoxikace. 

Plné znění zprávy obsahuje údaje v členění po okresech Libereckého kraje, celkově za kraj                               
a v porovnání s minulými roky, kompletní analýzu dat získaných z registru tzv. uživatelů drog – 
žadatelů o léčbu, který je v jednotlivých L/K centrech Libereckého kraje pořizován přímo od uživatelů 
drog. 

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. Toto je přístupné na www.khslbc.cz v sekci informace\odbor protiepidemický. 
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