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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PROTIDROGOVÉ PREVENCE 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“  

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 

DATUM: 14. 10. 2019, 9-11h. 

MÍSTO KONÁNÍ: Doléčovací centrum Renarkon, Mariánskohorská 

1328/29, Ostrava 70200 

 

ZÁPIS 

 

Aktuality z členské základny 

Z Rozkoše bez Rizika byla přivítána nová členka Lubomíra Mačungová, která střídá 

Moniku Střelkovou. 

Terapeutická komunita Exit má za sebou změny v personálním složení týmu, 

především novou vedoucí a nového koordinátora služby. Aktuálně mají 3 klienty, 

nicméně průměr je vyšší a služba je charakteristická vysokou fluktuací (např. v září 

bylo ještě 8 klientů). Celkové číslo klientů, kteří nastoupili do služby je 33 od začátku 

roku 2019. Momentálně hledají do služby poradenského pracovníka a pracovního 

terapeuta. 

Pavel Krol zmínil novelizaci zákona, který upravuje kompetence diagnostických 

ústavů. Ve vztahu např. ke spolupráci s terapeutickou komunitou jsou znevýhodnění 

stanovenými termíny pro rozsah uloženého opatření u dítěte. 

Katka Ciklová skupinu seznámila s výzkumem, který sledoval rizikové chování 

obecně, v digitálním prostředí a impulzivitu dětí. Zajímavým výstupem jsou v tomto 

poznatky o zneužívání léků u dětí a mladých dospělých. Což sami respondenti 

uvádějí jako palčivý problém. 
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V ARCE se potýkají se strukturou klientů, kteří dříve byli spíše výjimeční a to 

především osoby užívající kokain a pocházející z prostředí sportu nebo podnikání. 

V současné době plánují rozšíření služby o spolupráci s MUDr. Miklovičovou a Mgr. 

Grochalem na realizaci skupinového programu. 

Modrý kříž se setkal s klienty, kteří mají zkušenost s větším užíváním kratomu (cca 

200 gramů). Nasedá to na téma, které se v PS probíralo cca před 6 měsíci. 

Současně ve službě hledají nového člena týmu, kolegyně Katka Haasová odchází. 

Terénní program Ostrava ukončuje Evropský projekt a pracovní pozice z projektu 

budou přecházet do základní sítě sociálních služeb od roku 2020.  

Souhrn z agendy NMS a VHC 

Drogová situace v ČR dokumentace 

• aktuální informace ÚZIS č. A01/19, A02/19 a A03/19 byly věnovány drogové 

situaci v České republice. 

• A01/19 - Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2018 

•  V roce 2018 bylo identifikováno 40 případů smrtelných předávkování 

nelegálními drogami a 134 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin než 

předávkování. 

• A02/19 - Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2018 

• Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou 

otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná 

i ve věznicích.  

• A03/19 - Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018 

• Údaje o léčených klientech v r. 2018 nahlásilo do registru celkem 169 

programů. V registru bylo evidováno celkem 5 704 uživatelů alkoholu, 517 

uživatelů tabáku a 437 patologických hráčů a 7 509 uživatelů drog mimo 

alkoholu a tabáku (nelegálních drog). 

Drogová situace ve světě - dokumentace 

• World Drug Rreport 2019 byla zveřejněna v pěti samostatných částech 

(brožurách). Jednotlivé brožury jsou ke stažení ze stránky UNODC. 

• Brožura 1 poskytuje shrnutí čtyř následujících brožur tím, že přezkoumává 

jejich klíčová zjištění a zdůrazňuje důsledky politiky na základě jejich závěrů.  
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• Brožura 2 obsahuje globální přehled nejnovějších odhadů a trendů v 

dodávkách, užívání a zdravotních důsledcích drog.  

• Brožura 3 se zaměřuje na nejnovější trendy na trhu s depresivy (včetně 

opioidů, sedativ, trankvilizérů a hypnotik). 

• Brožura 4 se zabývá současnými trendy na trhu stimulancií (včetně kokainu, 

stimulátorů amfetaminového typu a nových psychoaktivních látek). Brožura 

5obsahuje přehled posledních trendů na trhu s konopím a halucinogeny. 

Sekce týkající se konopí zahrnuje rovněž přezkum nejnovějšího vývoje v 

jurisdikcích, které přijaly opatření umožňující nelékařské využití konopí. 

 

Standardní léčbou jsou tzv. přímo působící antivirotika (direct-acting antivirals, 

DAAs), které se 

v léčbě uplatňují od r. 2011. DAAs novějších generací jsou charakterizovány: 

- vysokou účinností, která přesahuje 95 %, a to i u obtížněji léčitelných skupin, 

například IUD. 

- krátkým trváním léčby v délce 8–12 týdnů. 

- výbornou snášenlivostí s minimem nežádoucích účinků, 

- potlačením množení viru již v prvních týdnech léčby s rychlou ztrátou nakažlivosti. 

Akční plán 2019-2020 

Screnning - vstup do léčby - udržení v léčbě - následná péče - zhodnocení a 

edukace. 

Diskuze 

Témata: 

Propojení Terapeutické komunity s institucemi (výchovné ústavy, SPOD, ÚP, 

pediatři) 

- TK síťuje nadstandartně, ale potýká se s komunikačními překážkami u institucí 

s výchovným opatřením, přestože by tyto možnost umístit přechodně dítě do TK 

ocenili. Pro TK „nedobrovolný“ klient není překážka. Klíčem může být komunikace se 

soudci, kurátory a státními zástupci. Možnost dojednat setkání s konkrétními lidmi, 

dosavadní plošné dojednávání nefunguje. 

Zápis zpracoval: 

Honza Horák 


