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I. Zdroje informací 

 

V oblasti monitorování drogové situace v Česku došlo v roce 2015 k zásadní změně. Zákonem o zdravotních 
službách (č. 372/2011 Sb., v platném znění) byl zřízen Národní registr léčby uživatelů drog (dále jen 
„NRLUD“), a jeho provoz byl spuštěn v březnu 2015. Správou NRLUD byl pověřen Ústav zdravotnických 
informací a statistiky ČR (dále jen „ÚZIS ČR“). Jedná se o nový zdravotní registr, který slučuje předchozí sběr 
dat provozovaný hygienickou službou ČR s již existujícím Národním registrem uživatelů lékařsky 
indikovaných substitučních látek. Registr shromažďuje data jak ze zdravotnických zařízení poskytujících 
služby pro uživatelé drog, tak i ze zařízení, která poskytují sociální služby těmto osobám.  
 
Dle údajů vytěžených z NRLUD jsou v Karlovarském kraji registrovány k 31.12.2016 celkem 3 zařízení z 9 
evidovaných, a to poskytovatel substituční léčby NEMOS PLUS s.r.o., Nemocnice Ostrov; poskytovatel 
sociálních služeb/nízkoprahové zařízení K-centrum Karlovy Vary a terénní program Karlovy Vary, Světlo o. s.  
Nízkoprahové zařízení KOTEC o.p.s. se sídlem v Mariánských Lázních nebylo zatím v roce 2016 registrováno, 
nicméně k datu zpracování této výroční zprávy nám poskytli alespoň základní údaje o počtu léčených 
uživatelů drog včetně žadatelů o první léčbu (FTD – First Treatment Demand) za rok 2016, která jsou 
zahrnuta v tabulce č. 1. 
V roce 2016 vložilo údaje do NRLUD pouze nízkoprahové zařízení K-centrum a terénní program Karlovy 
Vary, Světlo o.s.   
 

Váš dopis zn:  
Ze dne:  

Číslo jednací: 
 
KHSKV 01563/2017/PZ/Šim 

  
Vyřizuje: Jitka Šimurdová 
Telefon  355 328 263 
E-mail: jitka.simurdova@khskv.cz 
  
Datum: 17. 02. 2017 
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II. Počty léčených uživatelů drog  

 

V roce 2016 bylo v Karlovarském kraji evidováno celkem  87 léčených uživatelů drog (z toho 45 uživatelů 
drog byli žadatelé o první léčbu ), a to z nízkoprahového zařízení Světlo Kadaň, o.s. – K/centrum a terénní 
program Karlovy Vary a dále z nízkoprahového zařízení KOTEC o.p.s. se sídlem v Mariánských Lázních, jak 
ukazuje tabulka č. 1.  Kompletní údaje nebyly k datu zpracování této zprávy k dispozici. 
 
Tabulka č. 1 – Počet léčených uživatelů drog v Karlovarském kraji v roce 2016 v členění dle pohlaví 
a základní drogy (absolutní čísla) 

                                     

skupiny 
základních drog 

všichni léčení UD* první léčba UD* 

muži ženy celkem muži ženy celkem 

pervitin 27 38 65 16 19 35 

marihuana 11 5 16 6 2 8 

opiáty  0 1 1 0 0 0 

alkohol  2 3 5 0 2 2 

Celkem 
40 47 87 22 23 45 

                        *uživatelé drog 

 

Graf č. 1 znázorňuje srovnání počtu problémových uživatelů drog v letech 2012 – 2016. Data za rok 2015 
a za rok 2016 nejsou kompletní. 
 

Graf č. 1 – Počty problémových uživatelů drog v letech 2012 – 2016 v Karlovarském kraji (absolutní čísla) 
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III. Virové hepatitidy (pozitivní drogová anamnéza) 

 

V Karlovarském kraji bylo v roce 2016 vykázáno do celostátního registru infekčních onemocnění EPIDAT 
celkem 94 případů virových hepatitid typu B a C:  
VHB – 14 případů (z toho 4 akutní a 10 chronických) 
VHC – 80 případů (z toho 10 akutních a 70 chronických) 

Z celkového počtu 94 případů diagnostikovaných virových hepatitid byla zjištěna pozitivní drogová 
anamnéza v 68 případech (tj. 72,34 %), a to v 1 případu u osoby, která onemocněla virovou hepatitidou 
typu B a v 67 případech u osob, které onemocněly virovou hepatitidou typu C, jak znázorňuje tabulka č. 2 
a graf č. 2. Ve většině případů virové hepatitidy s potvrzenou pozitivní drogovou anamnézou se jednalo 
o chronickou formu onemocnění.  
 
Tabulka č. 2 – Celkový přehled nahlášených případů virové hepatitidy typu B, C a případů s pozitivní 
drogovou anamnézou dle jednotlivých okresů Karlovarského kraje v roce 2016 (absolutní čísla) 

 

Typ VH K. Vary Sokolov Cheb Karlovarský kraj 

VHB 5/1 2/0 7/0 14/1 

VHC 51/49 19/13 10/5 80/67 

Celkem 56/50 21/13 17/5 94/68 

   Poznámka: počet případů VH / pozitivní drogová anamnéza 

 

Graf č. 2 – Počty případů onemocnění VH (VHB, VHC) a počty osob s rizikovým chováním v anamnéze 
(problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji v roce 2016 (absolutní čísla) 
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IV. Výměnný program 

 

Na území Karlovarského kraje bylo během roku 2016 vyměněno celkem 196 581 ks injekčního materiálu. 
K této aktivitě v oblasti harm-reduction dochází v jednotlivých nízkoprahových zařízeních a to přímo 
v kontaktních centrech nebo v rámci terénních programů. Počet vyměněného injekčního materiálu se 
ve srovnání s rokem 2015 snížil o 55 166 ks jehel (v roce 2015 bylo vyměněno celkem 251 747 ks injekčního 
materiálu). Počty vyměněného injekčního materiálu v jednotlivých regionech Karlovarského kraje 
podrobněji ukazuje tabulka č. 3.  
 
Tabulka č. 3 – Přehled vyměněného injekčního materiálu v jednotlivých nízkoprahových zařízeních 
(kontaktní místnosti + terénní program) na území jednotlivých okresů v rámci Karlovarského kraje v roce 
2016 (absolutní čísla) 

Okres kontaktní centrum terénní program Celkem 

Cheb 42 570 38 214 80 784 

Karlovy Vary 46 672 20 128 66 800 

Sokolov 21 656 27 341 48 997 

Celkem 110 898 85 683 196 581 

 

 

V. Intoxikace 

 

V rámci drogové epidemiologie jsou sledována data o frekvenci akutních předávkování, podílu jednotlivých 
drog na evidovaných případech i o charakteristikách intoxikovaných osob. Jednotlivé případy intoxikací po 
užití jedné nebo více návykových látek, léků či jiných substancí, jsou hlášeny jak z lůžkových zdravotnických 
zařízení Karlovarského kraje, tak z centrálního příjmu (nemocnice v Chebu, nemocnice v Sokolově, 
nemocnice v Karlových Varech a nemocnice v Ostrově). Jedná se především o oddělení interní JIP, ARO, 
emergency, gynekologicko-porodnická oddělení, psychiatrické oddělení, dále jsou hlášeny případy 
i z dětského, novorozeneckého, neurologického a infekčního oddělení. Úmrtí jsou hlášena převážně 
z oddělení soudního lékařství.  
V roce 2016 bylo zaznamenáno celkem 218 případů intoxikací, z toho v 11 případech došlo k úmrtí 
(viz tabulka č. 4).  Ve srovnání s rokem 2015 je to o 62 případů intoxikací méně (v roce 2015 zaznamenáno 
280 intoxikací) a o 9 úmrtí méně (v roce 2015 zemřelo 20 osob). Příčinou smrti byla otrava a zdravotní 
komplikace související s účinkem drogy. 
 
Tabulka č. 4 – Přehled nahlášených případů intoxikací včetně úmrtí dle jednotlivých okresů Karlovarského 
kraje v roce 2016 (absolutní čísla) 

Okres počet intoxikovaných osob z toho počet úmrtí 

Cheb 40 0 

Karlovy Vary 140 1 

Sokolov 38 10 

Celkem 218 11 
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Tabulka č. 5 – Rozdělení počtu intoxikovaných osob podle pohlaví v jednotlivých okresech Karlovarského 

kraje v roce 2016 (absolutní čísla) 

 

Okres Muži Ženy 

Cheb 11 29 

Karlovy Vary 70 70 

Sokolov 10 28 

Celkem 91 127 

 

 

Tabulka č. 6 – Rozdělení počtu intoxikovaných osob podle věkových skupin v jednotlivých okresech  

Karlovarského kraje v roce 2016 (absolutní čísla) 

 

Věkové skupiny Cheb Karlovy Vary Sokolov Celkem 

do 15 let 0 10 0 10 

15 – 19 let 1 13 1 15 

20 – 24 let 8 18 3 29 

25 – 39 let 25 61 15 101 

40 a více let 6 38 19 63 

Celkem 40 140 38 218 

 

Velká část uživatelů psychoaktivních látek, pacientů, u kterých byla stanovena diagnóza akutní 

předávkování způsobené užitím drog, kombinuje dvě nebo více těchto látek současně. Z celkového počtu 

218 intoxikací byla zaznamenána kombinace 2 drog u 103 osob, z nich užilo třetí drogu 32 osob a z nich 

ještě 8 osob užilo čtvrtou drogu, jak ukazuje tabulka č. 7. Kombinace drog byla zachycena celkem ve 47,25% 

hlášených případů. 

 

 Tabulka č. 7 – Počty intoxikací základní drogou a kombinacemi s dalšími drogami v Karlovarském kraji 

v roce 2016 (absolutní čísla) 

 

 
Skupiny drog 

základní 
droga 

kombinace 
s 2. drogou 

kombinace 
s 3. drogou 

kombinace 
se 4. drogou 

opiáty 14 1 2 0 

stimulancia 80 31 3 3 

kanabinoidy 28 16 11 3 

halucinogeny 2 0 0 0 

sedativa 73 17 4 0 

jiné léky a drogy 20 16 4 0 

subutex 1 0 0 0 

alkohol 0 22 8 2 

Celkem 218 103 32 8 

 

 

Nejvíce případů intoxikací bylo zaznamenáno po požití pervitinu a jiných stimulancií tj. 80 případů (tyto 

drogy tvoří 36,70 % ze všech evidovaných případů), druhou nejpočetnější skupinou drog jsou  
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sedativa/hypnotika, a to v 73 případech (tj. 33,49 %). Na třetím místě jsou intoxikace a zdravotní 

komplikace spojené s užitím kanabinoidů, a to ve 28 případech (tj. 12,84 %).  

Opakované užití drogy bylo příčinou zdravotních komplikací u 93 osob (tj. 42,66 %), kdežto počet osob, 

u kterých došlo k prvnímu kontaktu, dosahoval v 40 případech (tj. 18,35 %). V 85 případech (tj. 38,99 %) 

byla frekvence užití drog neznámá. 

Ve výčtu hlášených diagnóz jednotlivých intoxikací převažovaly zejména poruchy způsobené užíváním drogy 

a alkoholu (ve 122 případech), za nimi následovaly různé druhy otrav (v 73 případech), ve 13 případech bylo 

diagnostikováno úmyslné sebepoškození a v 10 případech postižení novorozence při toxikománii matky. 

Jednotlivá oddělení zdravotnických zařízení, kde bylo intoxikovaným osobám poskytnuto ošetření, jsou 

znázorněna v grafu č. 3.  

 

Graf č. 3 – Počty intoxikací v Karlovarském kraji v roce 2016 dle typu zdravotnických zařízení  

 

 
 

Naprostá většina intoxikovaných osob uvádí ve zdravotnické dokumentaci trvalé bydliště (176 osob, tj. 

80,73 %), přechodné bydliště uvedlo 14 osob (tj. 6,42 %) a osob bez domova bylo 15 (tj. 6,88 %). 

Sociodemografické ukazatelé znázorňuje graf č. 4. 

 

Graf č. 4 – Bydliště osob intoxikovaných drogou v Karlovarském kraji v roce 2016 
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VI. Testování na infekční nemoci 
 
K včasnému záchytu infekčních chorob spojených s užíváním drog slouží rovněž orientační testování 
z kapilární krve na virovou hepatitidu typu B a C, HIV a syfilis, které nabízí nízkoprahové zařízení KOTEC 
o.p.s. se sídlem v Mariánských Lázních. Odběry se provádí v kontaktních centrech v Sokolově a v Chebu. 
 
Tabulka č. 8 – Počet osob testovaných na infekční nemoci z nízkoprahového centra KOTEC o.p.s. v roce 
2016 (absolutní čísla) 

 

rychlé orientační testy KC Sokolov KC Cheb Celkem 

test na HIV 110/ 0 15/0 125/0 

test na HBV 0 15/1 15/1 

test na HCV 124/29 14/5 138/34 

test na syfilis 0 15/0 15/0 

                                 *počet testovaných osob/ počet reaktivních výsledků 
 
 
Problematika sledování oblasti drogové epidemiologie je jednou z aktivit sekce ochrany a podpory 
veřejného zdraví KHS Karlovarského kraje nastavených i pro rok 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Hana Bártová 

ředitelka sekce ochrany a podpory zdraví 

KHS Karlovarského kraje 


