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BACKGROUND: The testing and early detection of infec-

tious diseases among injecting drug users is a part of pre-

ventive and harm reduction measures reducing the inci-

dence and prevalence of infectious diseases in the popula-

tion of drug users, as well as the general population. AIM:

To review the available data on the proportion of tested in-

jecting drug users and on the availability of testing for

HIV, HCV, HBV, and syphilis among injecting drug users in

the Czech Republic in approximately the last 10 years.

METHODS: Analysis of information about the testing rate,

the number of programmes for drug users providing test-

ing, and the number of tests performed for selected infec-

tions obtained from the available sources. RESULTS: The

results that are presented indicate a significant decrease in

the rate of injecting drug users tested in the last decade.

This decrease is partly related to the low availability of rapid

and saliva tests (esp. for HCV and HIV, respectively). A clear

downward trend in the availability of this rapid testing has

been observed, especially in low-threshold facilities. Al-

though this decline stopped in 2008, the levels remained

very low in historical terms. CONCLUSIONS: The down-

ward trend in the tests performed on IDUs can certainly be

referred to as a negative phenomenon which may result in

a higher risk of the transmission of infectious diseases

among IDUs, as well as among the general population. In

the Czech Republic, an increase in the rate of tests on IDUs

is essential from the public health perspective. There is also

a need for the improvement of systematic cooperation be-

tween drug services and health facilities as far as the diag-

nosis and treatment of infectious diseases is concerned.
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VÝCHODISKA: Testování a vèasný záchyt infekcí u in-

jekèních uživatelù drog je souèástí preventivních a harm-

reduction intervencí snižujících výskyt infekcí v uživatel-

ské populaci a potažmo v populaci obecnì. CÍL: Shrnout

dostupné údaje o míøe protestovanosti a dostupnosti tes-

tování na HIV infekci, virové hepatitidy typu B a C (VHB,

VHC) a syfilis pro uživatele drog v ÈR v posledních pøibliž-

nì 10 letech. METODY: Analýza informací o protestova-

nosti, poètech zaøízení pro uživatele drog poskytujících

možnost testování a poètu provedených testù rùzných

druhù na sledované infekce získané z dostupných zdrojù.

VÝSLEDKY: Dostupné údaje nasvìdèují tomu, že míra

protestovanosti populace injekèních uživatelù drog v ÈR

v poslední dekádì, zejména od r. 2005, klesla. Velmi prav-

dìpodobnì se na poklesu podílela nižší dostupnost rych-

lých testù (zejména v pøípadì VHC), pøípadnì testù ze slin

(v pøípadì HIV testù). Zøetelný je pokles dostupnosti testo-

vání a poètu testù zejména na HIV a VHC provedených

v nízkoprahových programech pro uživatele drog (které

jsou v kontaktu se znaèným poètem injekèních uživatelù

drog), i když aktuálnì se v r. 2008 sestupný trend zastavil,

ovšem na historicky velmi nízkých hodnotách. ZÁVÌR:

Snižující se poèet otestovaných injekèních uživatelù v ÈR

lze jednoznaènì oznaèit za negativní trend, který pøedsta-

vuje zvýšené veøejnìzdravotní riziko šíøení infekcí mezi

uživateli drog, ale i v obecné populaci. Z hlediska ochrany

veøejného zdraví v ÈR je nezbytné zvýšit míru protestova-

nosti uživatelù drog a systémovì zlepšit spolupráci mezi

zaøízeními pro uživatele drog a dalšími zdravotnickými za-

øízeními v oblasti diagnostiky a léèby infekcí.
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� 1 ÚVOD
Efektivní možností snížení incidence HIV u injekèních uži-

vatelù drog (IUD) je dostupná síť kvalitních harm-re-

duction (HR) služeb, zejména výmìnných programù a opiá-

tové substituèní léèby (Wiessing et al., 2009; Heddrich et

al., 2008). Jako úèinné se tyto intervence ukazují také v ob-

lasti prevence šíøení infekèní žloutenky typu C (VHC) (Van

den Berg et al., 2007; Craine et al., 2009). Mezi další pre-

ventivní a harm-reduction intervence u IUD, vìtšinou pos-

kytované v prostøedí nízkoprahových programù, patøí pos-

kytování informací a vzdìlávání smìrem k redukci riziko-

vého chování, antiretrovirová terapie HIV pozitivních

a vèasná diagnostika a léèba tuberkulózy a v neposlední øa-

dì je souèástí základního balíèku intervencí dostupnost tes-

tování a vèasný záchyt infekcí u IUD (WHO/UNODC/

UNAIDS, 2009). Èasto je testování provádìno pøímo v pro-

støedí nízkoprahových programù (napø. Cook and Canaef,

2008). Z výzkumù totiž vyplývá, že znaèná èást rizikové po-

pulace o svém onemocnìní neví, tedy se neléèí a infekci dále

šíøí, byť nevìdomì (napø. Greenwald, J. et al., 2006). Dùle-

žité ovšem není pouze samotné testování, ale také pøed-

a potestové poradenství, kdy je možné navázat s klientem

bližší kontakt, vysvìtlit rizika pøípadné infekce a také pøe-

dat informace o bezpeèné aplikaci drog (UNAIDS/WHO,

2004; Dolanská et al., 2004). Vysoká míra protestovanosti

rizikové populace prospívá nejen klientùm, ale má zøetelný

pozitivní dopad i z hlediska ochrany veøejného zdraví. Vèas-

né odhalení infekce zvyšuje pravdìpodobnost efektivní léè-

by a uzdravení a snižuje možnost dalšího šíøení nákazy. Ne-

zanedbatelným aspektem jsou také finanèní náklady na

léèbu, které jsou nižší u døíve odhalených pøípadù. Se zvýše-

ním protestovanosti cílové populace problémových uživate-

lù drog se tedy zvyšuje efektivita vèasných intervencí u na-

kažených IUD a v koneèném dùsledku také efektivita

harm-reduction služeb obecnì (Blystad, Wiessing, 2009, p. 4).

Testy na pøítomnost infekcí spoèívají zejména ve vy-

šetøení protilátek proti jejich pùvodcùm (virùm v pøípadì

HIV a virových hepatitid). Mimo bìžné testy metodami en-

zymatické imunoanalýzy (EIA, ELISA), které jsou provádì-

ny v laboratoøích ze vzorkù odebrané krve, resp. separova-

ného séra, jsou používány i rychlé (pøevážnì imunochroma-

tografické) testy provádìné z kapilární krve v místì odbìru,

jejichž provádìní je doporuèováno u tìžce dosažitelných

(hard-to-reach) rizikových skupin, jako jsou IUD nebo ko-

merèní sexuální pracovníci (WHO/UNAIDS, 2001). Prove-

dení rychlých testù je ménì nároèné na kvalifikaci personá-

lu, odeètení výsledkù testù je snadné a jsou k dispozici v øá-

du minut.

V dùsledku nové legislativy EU týkající se in vitro dia-

gnostik (naøízení vlády è. 453/2004 Sb., které pøebralo poža-

davky evropské smìrnice è. 98/79/EEC) byly na zaèátku

r. 2006 z èeského trhu staženy rychlé testy na HIV a VHC

(Mravèík et al., 2007). Došlo k nìkolikamìsíènímu výpadku

v dostupnosti rychlých HIV testù a k výpadku zejména tes-

tù na VHC, který pøetrvával do zaèátku r. 2010, kdy byl na

èeský trh uveden rychlý test na VHC z kapilární krve s cer-

tifikátem pro evropský trh (CE). V r. 2008 nìkterá nízko-

prahová zaøízení využila po pøedchozím zaškolení nabídky

rychlých testù na VHC ze séra kapilární krve spolu s pøí-

slušným vybavením. Vzhledem k aktuálnímu vývoji veøej-

ných financí a poklesu objemu prostøedkù v dotaèních titu-

lech, které jsou zdrojem financí pro èinnost nízkoprahových

zaøízení, je limitujícím faktorem použití testù, vèetnì rych-

lých testù, jejich cena – ani sebelepší test nebude nízkopra-

hovými zaøízeními využíván, nebude-li cenovì dostupný.

Nejnižší cena jednoho vyšetøení rychlým testem z kapilární

krve se v souèasné dobì pohybuje kolem 60 Kè.

Vybraná nízkoprahová zaøízení spolupracovala v mi-

nulosti s Národní referenèní laboratoøí pro AIDS SZÚ Pra-

ha také na testování HIV protilátek ze slin, ovšem koncem

r. 2008 bylo testování ze slin v ÈR zastaveno z dùvodu pøe-

rušení dodávek laboratorního materiálu ze strany výrobce

(Mravèík et al., 2009a).

Kromì vlastního provádìní testù spolupracují nízko-

prahové a další programy pro uživatele drog v oblasti testo-

vání infekcí u IUD s dalšími zdravotnickými zaøízeními

a lékaøi. Vedle praktických lékaøù a infekcionistù se jedná

také o orgány ochrany veøejného zdraví – krajské hygienic-

ké stanice nebo zdravotní ústavy, zejména jejich poradny

HIV/AIDS. V r. 2008 však bylo zjištìno, že na testování in-

fekcí u IUD systematicky spolupracují s drogovými služba-

mi jen 4 ze 14 zdravotních ústavù (Národní monitorovací

støedisko pro drogy a drogové závislosti, 2009).

� 2 MATERIÁL A METODIKA
Práce pøedstavuje dostupné údaje o protestovanosti IUD

v ÈR na krví pøenosné infekce typicky se vyskytující u IUD,

tj. HIV infekci, virové hepatitidy typu B, C (VHB, VHC)

a také na syfilis. Dále jsou prezentovány informace o poè-

tech testujících nízkoprahových zaøízení poskytujících služ-

by uživatelùm drog v ÈR a o poètech provedených testù.

Práce má charakter nesystematického literárního pøehle-

du, autoøi použili informace z jim známých a dostupných

zdrojù, zejména ty uveøejnìné ve Výroèních zprávách o sta-

vu ve vìcech drog v ÈR, které každoroènì zpracovává Ná-

rodní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti,

a dále informace z Výroèních zpráv registru žadatelù o léè-

bu spojenou s užíváním drog hygienické služby.

� 3 VÝSLEDKY
V registru žadatelù o léèbu hygienické služby (TDI registr)

se sleduje vyšetøení na HIV, VHA, VHB a VHC v minulosti

klientù. Informace v tìchto položkách mají pøevážnì cha-

rakter informací uvádìných samotnými uživateli (self-re-

ported), i když mùže jít i o údaje z dokumentace, pøípadnì

o hlášení vyšetøení infekcí v rámci dané léèebné epizody. Je
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také otázkou, nakolik je v hlášeních vyšetøení virových he-

patitid (zejména VHB) zastoupeno vyšetøení serologických

markerù akutní èi aktivní infekce a naopak anamnestic-

kých (dlouhodobì pøetrvávajících) protilátek svìdèících

o prodìlání dané infekce nìkdy v minulosti. Nicménì i pøes

uvedené nejasnosti a nedostatky poskytuje TDI registr

orientaèní informace o protestovanosti, tj. o proporci testo-

vaných IUD na dané infekce. TDI registr sbírá údaje z více

než 200 zaøízení, z nich tvoøí cca 30 % nízkoprahová zaøíze-

ní (pøedevším kontaktní poradenská centra), 47 % ambu-

lantní léèebná zaøízení a 23 % rezidenèní zaøízení. Podíl

IUD žádajících o léèbu v letech 2002 až 2009 uvádìjících vy-

šetøení sledovaných infekcí uvádí tabulka 1.

V rámci seroprevalenèní èásti studie výskytu VHC

u IUD, kterou provedlo NMS ve 12 nízkoprahových zaøíze-

ních v r. 2002 a 2003 na vzorku 760 IUD, byly od responden-

tù také zjišťovány informace o absolvování testù na VHB,

VHC a HIV v minulosti. Absolvování testu na VHC uvedlo

412 (54,2 %), na VHB 342 (45,0 %), a na HIV 455 (59,9 %)

respondentù (Mravèík et al., 2009b).

Národní referenèní laboratoø pro AIDS Státního zdra-

votního ústavu v Praze v rámci tzv. laboratorní surveillance

(tj. systému hlášení ze všech laboratoøí provádìjících v ÈR

vyšetøení HIV protilátek) sleduje poèty provedených HIV

testù a jejich výsledky podle vybraných (rizikových) katego-

rií vyšetøovaných, mimo jiné také u IUD. Poèty celkových

provedených HIV testù a testù provedených u IUD v letech

2000 až 2009 uvádí tabulka 2.

NMS sleduje údaje o provádìní testù na HIV, VHB,

VHC a syfilis v nízkoprahových zaøízeních pro uživatele

drog, pøièemž vychází ze závìreèných zpráv programù v do-

taèním øízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politi-
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Tabulka 1 / Table 1

Vyšetøení na VHB, VHC a HIV v minulosti u IUD žádajících o léèbu (Studnièková, Petrášová, 2003–2009), v %*

Tests for HBV, HCV, and HIV performed on IUDs demanding treatment in the previous years (Studnièková, Petrášová, 2003–2009) (%)*

Rok Poèet IUD VHB VHC HIV

2002 6 225 39,8 45,6 47,7

2003 5 959 41,3 47,8 48,2

2004 6 364 38,7 44,8 52,8

2005 6 125 39,8 44,1 54,8

2006 6 022 38,4 42,2 55,7

2007 6 109 37,4 40,3 53,4

2008 5 986 42,1 45,0 55,1

2009 6 157 42,9 48,2 57,8

* Jedná se o podíl tìch, kteøí byli testováni a souèasnì znali výsledek testu.

* Proportion of those who underwent testing and knew the result of the test.

Tabulka 2 / Table 2

Pøehled HIV testù provedených v ÈR v letech 1999–2009 (NRL AIDS, Zákoucká, Malý, 2009)

Summary of HIV tests performed in the Czech Republic in 1999–2009 (NRL AIDS, Zákoucká, Malý, 2009)

Rok Celkový poèet testù v ÈR Poèet testù u IUD

Celkem V tom z krve V tom ze slin

1999 740 473 2 320 1 101 1 219

2000 731 319 2 091 1 090 1 001

2001 756 681 2 169 1 208 961

2002 819 869 1 536 801 735

2003 816 436 1 637 985 652

2004 836 601 1 609 1 382 227

2005 854 970 1 374 925 449

2006 819 812 1 406 994 412

2007 861 519 1 376 845 531

2008 887 640 1 363 886 477

2009 906 870 n.a. n.a. n.a.



ky. Sledován je jak poèet programù, které svým klientùm

nabízejí možnost testování na uvedené infekce, tak celkový

poèet provedených testù v jednotlivých letech (tabulka 3).

Aktuálnì je v podmínkách nízkoprahových zaøízení

provádìno nebo zprostøedkováno provedení nìkolika ty-

pù testù – rychlých testù z plné kapilární krve èi ze séra

kapilární krve, laboratorních imunoenzymatických tes-

tù ze séra žilní krve a u HIV také ze slin (blíže viz infor-

mace v úvodu). NMS každoroènì zjišťuje výsledky testù

na infekce provádìných v nízkoprahových zaøízeních,

a to podle jednotlivých typù použitých testù. Výsledky za

r. 2008 byly získány prostøednictvím internetového do-

tazníku umístìného na stránkách www.drogy-info.cz

v období leden–únor 2009. Odpovìdìlo celkem 52 níz-

koprahových programù, z toho 23 kontaktních center,

13 terénních programù a 16 programù souèasnì provo-

zujících kontaktní centrum i terénní program. Jsou tedy

k dispozici informace o typech testù používaných v níz-

koprahových programech, které se uvedeného monitoro-

vacího systému v r. 2008 zúèastnily a provádìly èi zpros-

tøedkovávaly testy na sledované infekce. U HIV byl nej-

èastìji používán rychlý test z kapilární krve, zatímco

u VHC to byly nejèastìji rychlé testy ze séra kapilární

krve (tabulka 4).
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Tabulka 3 / Table 3

Poèet testù na infekce a poèet testujících nízkoprahových zaøízení v r. 2002–2008 (Mravèík et al., 2008; Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové

závislosti, 2009)

Number of tests for infections and the number of low-threshold facilities performing tests in 2002–2008 (Mravèík et al., 2008; Národní monitorovací

støedisko pro drogy a drogové závislosti, 2009)

Rok HIV VHB VHC Syfilis

Testy Zaøízení Testy Zaøízení Testy Zaøízení Testy Zaøízení

2002 1 158 35 515 26 1 202 33 176 2

2003 2 629 64 739 21 2 499 60 209 4

2004 2 178 58 932 25 2 582 53 84 1

2005 2 425 54 1 370 28 2 664 55 54 2

2006 1 253 46 693 56 1 133 62 209 3

2007 609 53 370 19 401 24 62 4

2008 1120 50 399 18 862 40 124 3

Tabulka 4 / Table 4

Typy testù na infekce použité v nízkoprahových zaøízeních v r. 2008 (Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti, 2009)

Types of tests for infections used in low-threshold facilities in 2008 (Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti, 2009)

Infekce Druh testu Testující zaøízení Poèet provedených testù Poèet testovaných osob

Poèet % Poèet % Poèet %

HIV Test ze slin 12 35,3 241 27,1 155 21,4

Rychlý test z kapilární krve 15 44,1 311 35,0 281 38,8

Rychlý test z kapilárního séra 5 14,7 65 7,3 52 7,2

Laboratorní test ze žilního séra 8 23,5 272 30,6 237 32,7

Celkem 34 100,0 889 100,0 725 100,0

VHC Rychlý test z kapilární krve 4 15,4 78 11,4 76 12,2

Rychlý test z kapilárního séra 15 57,7 340 49,5 314 50,5

Laboratorní test ze žilního séra 11 42,3 269 39,2 232 37,3

Celkem 26 100,0 687 100,0 622 100,0

VHB Laboratorní test ze žilního séra* 8 - 263 - 227 -

Syfilis Rychlý test z kapilární krve 3 37,5 162 47,8 119 44,7

Laboratorní test ze žilního séra 5 62,5 177 52,2 147 55,3

Celkem 8 100,0 339 100,0 266 100,0

Pozn.: * V monitoringu testování infekcí v nízkoprahových programech se zjišťují výsledky testù na dlouhodobì pøetrvávající protilátky proti jednotlivým infekcím, ne-

jsou tedy požadovány informace o rychlých testech na povrchový antigen VHB (HBsAg), který je ukazatelem pøedevším akutní fáze infekce VHB.

Note: * The monitoring of infections in low-threshold programmes finds the results of tests for long-term antibodies against various infections. As a result, information

on rapid tests for the HBV surface antigen (HBsAg), which is mainly indicative of the acute phase of HBV infection, is not required.



� 4 DISKUZE
Provedení testu na VHB nìkdy v životì uvádí na základì

údajù z TDI registru dlouhodobì pøibližnì 40 % IUD vstu-

pujících do léèby, na VHC pøibližnì 45–50 % a na HIV

50–60 % z nich (viz tabulka 1). Tyto údaje jsou v souladu

s údaji IUD, kteøí se úèastnili seroprevalenèní studie VHC

v letech 2002 a 2003, i když úèastníci této studie uvedli mír-

nì vyšší protestovanost na VHB a VHC (45 %, resp. 54 %).

Nezdá se, že by od r. 2002 došlo ke zmìnám v protestovanos-

ti IUD na VHB a VHC, u protestovanosti na HIV je v TDI

registru zøetelný spíše rostoucí trend. Jedná se však o údaje

hlášené samotnými žadateli o léèbu a navíc údaje o provede-

ní testù kdykoliv v minulosti, je proto potøeba tyto údaje

a jejich trend ve vztahu k vývoji dostupnosti testování IUD

ve sledovaném období interpretovat velmi obezøetnì.

Je patrné, že poèet testù provedených u uživatelù drog

dlouhodobì klesá. V systému laboratorního sledování HIV

testù je od r. 1999, kdy bylo dosaženo maxima (2 320 testù),

pozorován pokles na 1 363 testù v r. 2008, a to i pøesto, že ve

sledovaném období se celkový poèet HIV testù provedených

v ÈR kontinuálnì zvyšoval (viz tabulka 2). Podobnì klesal

od r. 2002 jak poèet zaøízení, tak poèet provedených testù

na HIV i VHC v nízkoprahových zaøízeních, i když podle

údajù za r. 2008 se zdá, že by se tento nepøíznivý pokles

mohl zastavit (viz tabulka 3).

V r. 2008 hlásila nízkoprahová zaøízení v závìreèných

zprávách projektù pro dotaèní øízení RVKPP v ÈR kontakt

s celkem 22 300 injekèními uživateli drog (Mravèík et al.,

2009). Souèasnì nahlásila nízkoprahová zaøízení v závìreè-

ných zprávách projektù pro dotaèní øízení RVKPP provede-

ní 1 120 HIV testù a 862 testù na VHC (viz tabulka 3). Je

pravdìpodobné (a údaje v tabulce 4 to potvrzují), že poèet

otestovaných osob byl nižší. Pokud budeme pøesto pøedpo-

kládat, že žádná osoba nebyla testována opakovanì, lze od-

hadnout, že v r. 2008 byl HIV test proveden nízkoprahový-

mi zaøízeními u 5 % klientù a VHC test u 4 % klientù. Takto

nízká míra protestovanosti je v ostrém kontrastu s poten-

ciálem pro provádìní testování a s ním spojeného poraden-

ství, které síť nízkoprahových zaøízeních nabízí. V r. 2005,

kdy poèet provedených testù na VHC dosáhl v nízkopraho-

vých zaøízeních vrcholu, bylo v kontaktu hlášeno 17 900

IUD a protestovanost klientù na VHC dosáhla 15 %.

Podobnì rapidnì klesl i poèet nízkoprahových zaøízení,

která testy klientùm nabízejí (viz tabulka 3). Ze skladby po-

užitých testù (viz tabulka 4) je zøejmé, že rychlé testy hrají

v dostupnosti testování v nízkoprahových zaøízeních vý-

znamnou roli. Jejich absence se od r. 2005 velmi pravdìpo-

dobnì znaènou mìrou podílela na celkovém poklesu poètu

testujících zaøízení i poètu otestovaných IUD.

� 5 ZÁVÌR
Od r. 2005 je pozorován výrazný úbytek provedených testù

u IUD, zejména HIV testù a testù na VHC a stejnì tak je po-

zorován pokles poètu testujících (nízkoprahových) zaøízení

pro uživatele drog (i když údaje z r. 2008 naznaèují, že by se

tento nepøíznivý trend mohl zastavit). Velmi pravdìpodob-

nì tak došlo k poklesu dostupnosti testování pro IUD a k po-

klesu jejich protestovanosti. Lze také pøedpokládat, že se

zvýšil poèet neodhalených a neléèených pøípadù infekcí

u IUD, vèetnì infekcí virem HIV a VHC, a zvýšila se tak

pravdìpodobnost dalšího šíøení tìchto onemocnìní v ÈR

v populaci IUD i mimo ni. Nízká protestovanost IUD sou-

èasnì snižuje pøehled o výskytu infekcí v této rizikové popu-

laèní skupinì a možnost vèasného odhalení a kontroly pøí-

padného epidemického výskytu, vèetnì epidemie HIV. Na

základì uvedených informací lze dùslednì doporuèit zave-

dení jednoduchých, cenovì dostupných screeningových tes-

tù, vèetnì rychlých testù, èi možnost zprostøedkování testo-

vání na HIV, VHC a pøípadnì syfilis mezi služby poskytova-

né standardnì ve všech (nízkoprahových) zaøízeních pro

uživatele drog, metodickou podporu a prùbìžné školení per-

sonálu tìchto zaøízení v problematice testování, pre- a po-

sttestového poradenství a spolupráci zaøízení pro uživatele

drog se specializovanými zdravotnickými zaøízeními pro

diagnostiku a léèbu infekcí na lokální úrovni, systémovì fa-

cilitovanou napø. sítí orgánù ochrany veøejného zdraví.
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Ve ètvrtek 8. dubna se v Poslanecké snìmovnì

Parlamentu ÈR sešla u pøíležitosti dlouho

plánovaného semináøe více než stovka

diskutujících na téma léèebného využití konopí.

Zástupci Ministerstva zdravotnictví, Státního

ústavu pro kontrolu léèiv, 1. lékaøské fakulty

Univerzity Karlovy, pacientských spolkù

i parlamentu spolu s právníky a výzkumníky

nastínili, jaké jsou možnosti pro umožnìní

léèebného využití konopí a látek z nìj v Èeské

republice. Na pùdu poslanecké snìmovny

pozval úèastníky poslanec Ivan Langer, který se

problematice dlouhodobì vìnuje a plánuje na

základì semináøe a další odborné diskuse

iniciovat legislativní kroky v této oblasti. Prvním

by zøejmì mìlo být urèení státní kontrolní

instituce a registrace léèivých pøípravkù

s obsahem konopí resp. látek na bázi THC

(delta-9-tetrahydrocannabinolu). Konopí bude

i nadále nelegální drogou.

Semináø uvedl jeho iniciátor, poslanec Ivan

Langer: „K tomu, aby se lékaøské využití

marihuany stalo souèástí bìžné medicíny,

potøebujeme zmìnit náhled na konopí jako na

drogu, která je zneužívána, dále potøebujeme,

aby lidé, kterým tato léèba pomáhá, mìli ke

zdroji své léèby pøístup, a to napøíklad

v lékárnách, aby tak svùj lék nemuseli pokoutnì

vyhledávat. Protože je èlovìk tvor nedokonalý,

potøebujeme i druhou stranu mince, zákony

a pøedpisy. Mìla by tedy existovat státní

autorita, která by na øádný bìh vìcí dohlížela.

Poslední vìc, která je nesmírnì dùležitá, je

výzkum konopných látek.“ Dìkan 1. lékaøské

fakulty Univerzity Karlovy v Praze

prof. Tomáš Zima na slavnostním zahájení

semináøe zdùraznil, že léèivé úèinky konopí

nejsou v rozporu s jeho riziky: „Každá látka nebo

èinnost mùže být zneužita, každý lék mùže být

i jedem – záleží jen na množství, ve kterém je

podáván, a proto je nutné nastavit velmi pøesné

a pøísné regule, aby nedošlo ke zneužívání

látky.“

Konopí léèí bezpeènì, rizikùm lze
zamezit
Zástupci 1. lékaøské fakulty UK v úvodu

semináøe zrekapitulovali všeobecnì uznávané

léèebné indikace konopí a také shrnuli možná

rizika. Konopí s obsahem THC se využívá pøi

stavech nevolnosti spojených zejména

s chemoterapií a nemocí AIDS, pøi bolestivých

stavech, pøi léèbì zeleného zákalu a zejména

potom u pacientù, kteøí trpí køeèovými stavy

v dùsledku rùzných nemocí, napø. pøi

roztroušené skleróze, epilepsii nebo

Parkinsonovì nemoci. Konopí lze využít také

k léèbì migrén, depresí a celé øady dalších

stavù. Jejich pøehled nabídl

doktor Tomáš Zábranský, spoluautor publikace

Konopí a konopné drogy, a zdùraznil výhodu

léèby konopím oproti dalším zpùsobùm léèby:

„Výhodou konopí je extrémnì široké rozpìtí

mezi úèinnou a toxickou dávkou; pro otravu by

bylo nutné zkonzumovat èi vykouøit pøibližnì

40 kilogramù vysokopotentního konopí bìhem

jedné hodiny, což je technicky vylouèeno. Riziko

pøedávkování je tedy limitnì blízké nule. Øada

bìžnì užívaných analgetik má také nepomìrnì

vyšší závislostní potenciál než konopí.“

Podle dalšího úèastníka semináøe, profesora

Lumíra Hanuše z Hebrejské univerzity v Izraeli,

jenž se zapsal do historie objevem lidskému tìlu

vlastního kanabinoidu, který v tìle pøirozenì

reguluje celou øadu procesù a váže se na stejné

receptory jako právì v konopí obsažená úèinná

látka THC, existuje pøes 30 000 lékaøských studií,

které léèebné úèinky THC dokládají. Potøebné

klinické studie léèby rakoviny na lidských

jedincích zatím chybí, aèkoli u nìkterých nádorù

lze na základì pokusù na zvíøatech a izolovaných

buòkách pøedpokládat možný pozitivní úèinek

THC i na èlovìka. To vše i pøesto, že užívání

konopí a zejména nìkteré zpùsoby jeho užívání

pøedstavují urèitá rizika. Tìm lze a je tøeba – po-

dobnì jako u jiných lékù – zabránit právì

správnou indikací léèby konopí ze strany lékaøe.

„Víme, že u predisponovaných jedincù spouštìjí

kanabinoidy psychózy, u depresí nevíme, jestli

je soubìh zpùsoben tím, že ti, kteøí kouøí konopí,

jsou depresivní, nebo ti, kteøí jsou depresivní,

kouøí konopí – na výsledky dlouhodobých studií

teprve èekáme. U predisponovaných jedincù lze

shledávat rizika i v oblasti kardiovaskulárního

systému. Pøi dobrém vyšetøení stavu pacientù je

ovšem možné vyhodnotit individuální rizika
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