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V Liberci 9. ledna 2018 

 

ZAOSTŘENO NA DROGY 

 

V rámci Národní protidrogové politiky prováděla hygienická služba od roku 1995 monitorování 

incidence uživatelů drog. V roce 2015 přejal tuto úlohu Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD) 

zaměřený na shromažďování údajů o osobách s problémy způsobenými užíváním návykových látek 

nebo na nich závislých, které vstoupily nebo byly zařazeny do programu zaměřeného na poradenství a 

léčbu závislosti prováděného léčebnými a poradenskými zařízeními. Níže předkládáme výstupy pro 

Liberecký kraj, které jsou zpracovány na podkladě výroční zprávy Hygienické stanice hlavního města 

Prahy z roku 2016, která se zaměřuje na léčené uživatele nelegálních psychoaktivních látek. 

Nereflektuje celkový počet uživatelů drog v populaci. Tyto údaje lze získat ve výroční zprávě Národního 

monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti.  

V Libereckém kraji (LK) bylo v registru evidováno 12 center, která poskytovala služby uživatelům drog. 

Z toho pouze dvě centra hlásila data, z čehož vyplývá značná podhlášenost údajů, z kterých výroční 

zpráva vychází. V našem kraji vyhledalo pomoc centra celkem 52 klientů (48 ve věkové skupině 15-39 

let). Nejvíce preferovanou skupinu drog představovala stimulancia (75 %), kanabinoidy                                  

(19 %), rozpustidla (4 %) a poté opiáty (2 %). Mezi klienty převládal injekční nejrizikovější způsob 

aplikace drogy. Uživatelé drog představovali výrazný podíl v počtu hlášených infekčních onemocnění, 

zejména virových hepatitid – viz tabulka. Na přenosu HIV infekce se uživatelé drog v roce 2016 

v Libereckém kraji nepodíleli. 
 

TYP VIROVÉ 

HEPATITIDY 

CELKEM 

NEMOCNÝCH 

Z TOHO 

UŽIVATELŮ DROG 

% UŽIVATELŮ 

DROG 

VHA 146 34 23 % 

VHB 41 1 2 % 

VHC 67 44 66 % 

Podíl injekčních uživatelů drog u hlášených virových hepatitid v LK v roce 2016 

Sledován byl i výskyt akutních předávkování a zdravotních komplikací v souvislosti s užitím drogy 

formou hlášení intoxikací z dětského oddělení, oddělení ARO a centrálního příjmu ze dvou 

zdravotnických zařízení v LK. Bylo nahlášeno celkem 57 případů (nejvíce ve věkové skupině nad                 

40 let). Nejvíce intoxikovaných bylo podle skupin drog po užití sedativ či hypnotik, dále po jiných 

drogách či lécích, následovala stimulancia a nejméně zastoupenou skupinou byly kanabinoidy. 

Nejčastější způsob aplikace představovalo požití drogy ústy. Žádný hlášený případ intoxikace nebyl 

spojen s úmrtím. 

Výstupy monitoringu drogové problematiky jsou podkladem pro řešení problémů s užíváním drog                    

a odráží se v Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje s cílem snížit míru užívání všech 

návykových látek a rizik plynoucích z jejich užívání.  

 

 

MUDr. Jaroslav Harman 

zástupce ředitelky odboru protiepidemického  

 

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/vyrocni-zprava--leceni-uzivatele-drog-v-cesku-v-roce-2016--3281_3281_161_1.html
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/vyrocni-zprava--leceni-uzivatele-drog-v-cesku-v-roce-2016--3281_3281_161_1.html
https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/32732/786/VZ_2016_drogova_situace_v_CR.pdf
https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/32732/786/VZ_2016_drogova_situace_v_CR.pdf

