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V Liberci 6. kv tna 2014 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE  
V rámci Národní strategie protidrogové politiky 

R provádí hygienická služba pr žné 
monitorování incidence (po et nových) uživatel  
drog – žadatel  o lé bu v lé ebn  kontaktních 
centrech (L/K centra) a to již od roku 1995. Od 
roku 2002 sleduje systém také prevalenci (celkový 
výskyt) uživatel  drog navšt vujících tato centra. 
V rámci Libereckého kraje registr zachycuje 
všechny uživatele, kte í se obrátili na kontaktní 
místa v kraji bez ohledu na místo bydlišt , tj. i s bydlišt m mimo LK. Pr žn  jsou vylu ovány 
duplicitní záznamy tak, že každý uživatel je ve sledovaném období evidován pouze jednou.   
Drogový informa ní systém je založen na 

 pr žném monitorování incidence a prevalence „uživatel  drog – žadatel  o lé bu" v síti L/K 
center evidovaných hygienickou službou R 

 pr žném sledování akutních intoxikací 
 pr žném hlášení p ípad  virové hepatitidy typu A, B, C u injek ních uživatel  drog 
 pravidelném vyhodnocování prevalence užívání drog na p íležitostn  provád ných studií ve 

specifických cílových populacích. 
Ze zprávy Drogové epidemiologie za rok 2013 mj. vyplývá 
 pomoc v L/K centrech LK vyhledalo 285 uživatel  drog (185 muž ), což je o 39 více než v roce 

2012 -  prevalence 64,9/100 000 obyv.  
 165 osob (104 muž ) nebylo dosud nikde lé eno – incidence 37,6/100 000 obyv. – nár st incidence 

oproti p edcházejícímu roku 2012 o 19,4/100 000 obyvatel !! 
 nejvíce kontaktovaly L/K centra uživatelé v kové skupiny 25 - 39 let 
 pr rný v k uživatel  drog kontaktujících L/K centra se od roku 2003 zvyšuje, v roce 2013 byl 

28,2 let – incidence - pr rný v k uživatel  drog byl 27,6 let   
 pr rný v k udaného prvního užití drogy – 15,9 let 
 pr rný v k i.v. uživatel  drog byl 29,3 let - incidence - pr rný v k  i.v. uživatel  byl 29 let   
 nejvíce uživatel  drog samostatn  – 33,3%, což souvisí s v kovou strukturou uživatel  
 nejvíce uživatel  má ukon ené a neukon ené základní vzd lání – 125 osob  
 nejv tší skupinu tvo ily osoby nezam stnané nebo s p íležitostnou prací – 63,5%  
 nejužívan jší drogou mezi klienty L/K center v LK byl stále pervitin – 83,9%; následuje marihuana – 

9,1% a heroin – 4,2% 
 pr rný v k uživatel  marihuany jako základní drogy byl v roce 2013 20,3 let, pervitinu 28,4 let, 

heroinu 37,8 let 
 20,7% osob kontaktujících L/K místo užívalo drogu denn ; 23,5% osob pak užívalo drogu 2-6 dní 

v týdnu; 26,7% osob jedenkrát týdn  a mén asto; nejpo etn jší skupinu tvo ily osoby, které drogu 
v posledním m síci neužily – 28,1% 

 osob injek  aplikujících si drogu bylo 201 (130 muž ) – 70,5% všech uživatel  kontaktujících 
L/K centra  

 nebylo hlášeno žádné úmrtí v d sledku intoxikace. 
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Plné zn ní zprávy obsahuje údaje v len ní po okresech Libereckého kraje, celkov  za kraj                               
a v porovnání s minulými roky, kompletní analýzu dat získaných z registru tzv. uživatel  drog – žadatel  
o lé bu, který je v jednotlivých L/K centrech Libereckého kraje po izován p ímo od uživatel  drog. 
Obsahuje p ehled jednotlivých L/K center; po et osob, které vyhledaly pomoc v etn  struktury dle v ku, 
pohlaví, bydlišt , nejužívan jší drogy, sociální struktury, charakteru kontaktu a podle frekvence užívání 
drogy. Toto je p ístupné na www.khslbc.cz v sekci informace\odbor protiepidemický. 
 

 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluv í KHS LK  


