NÁRODNÍ REGISTR LÉÈBY UŽIVATELÙ DROG

Zaèátkem roku 2015 dojde ke spuštìní Národního registru
léèby uživatelù drog v rámci rekonstrukce celého Národního zdravotního informaèního systému ÈR. Považujeme proto za užiteèné shrnout význam a dosavadní stav sbìru dat
o klientech a výkonech adiktologických služeb ÈR a seznámit ètenáøe v základních obrysech s oèekávaným vývojem
v této oblasti v budoucnu.
l Proè jsou data o léèbì uživatelù drog
dùležitá

Údaje o poètu a charakteristikách klientù v rùzných typech
služeb a léèby závislosti na návykových látkách jsou nezbytnou souèástí popisu situace ve vìcech drog, proto také
tvoøí jeden z klíèových indikátorù drogové epidemiologie.
Jsou také zdrojem dat pro výzkumné projekty v oblasti odhadu celkové velikosti uživatelské populace, komorbidity,
mortality apod.
Sledování žádostí o léèbu je souèástí Drogového informaèního systému ÈR, který koordinuje Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti (NMS). Léèba spolu se
sociální reintegrací a harm reduction tvoøí dva ze ètyø pilíøù
èeské protidrogové strategie. Bez sledování trendù v poskytování léèby a specializovaných služeb uživatelùm drog si
nelze tvorbu protidrogových, zdravotních nebo sociálních
politik pøedstavit v národním ani v mezinárodním kontextu
v EU nebo globálnì. Na národní úrovni jsou data z léèby
každoroènì pøedevším souèástí Výroèní zprávy o situaci ve
vìcech drog NMS, na evropské úrovni je to Evropská zpráva
o drogách, Statistický vìstník a další výstupy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost
(EMCDDA) a na globální úrovni Svìtová zpráva o drogách
Úøadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC).
l

Dosavadní stav sbìru dat o léèbì uživatelù
drog
V ÈR existují dosud dva centrální informaèní systémy zamìøené na shromažïování individuálních údajù o klientech
v léèbì závislosti.
Prvním z nich je Registr žádostí o léèbu spojenou s užíváním drog, který vede od roku 1995 Hygienická služba,
resp. Hygienická stanice hl. m. Prahy, kde tuto èinnost zabezpeèuje referát drogové epidemiologie. Sbìr je celoplošný
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a probíhá bez zákonného podkladu na bázi dobrovolnosti.
V tomto informaèním systému jsou rutinnì sbírána data
o novì evidovaných žadatelích o léèbu z øad uživatelù drog,
od roku 2002 také data o všech léèených klientech v léèebných a poradenských centrech, kterých je v posledních letech celkem 250, nejvìtší podíl z nich tvoøí nízkoprahové programy, které do systému také hlásí nejvyšší poèet klientù.
Druhým informaèním systémem je Národní registr
uživatelù lékaøsky indikovaných substituèních látek
(NRULISL), který spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ÈR (ÚZIS ÈR), zamìøený pouze na substituèní léèbu. Jde o celoplošný populaèní registr provozovaný
ÚZIS ÈR od roku 2000. Základním cílem zjišťování požadovaných údajù v tomto registru je možnost zdravotnických
zaøízení poskytujících substituèní léèbu ovìøit si pøed zahájením léèby, zda pacientovi již není poskytována substituèní
terapie v jiném zdravotnickém zaøízení.
Kromì tìchto specializovaných systémù sbírajících individuální údaje z léèby závislostí jsou k dispozici údaje
z obecného informaèního systému Hospitalizace a dále øada
agregovaných údajù z roèních výkazù rùzných zdravotnických odborností, ze zpráv v rámci dotaèního øízení, jejichž
podkladem mohou být napø. údaje o klientech a výkonech
shromažïovaných pomocí aplikace UniData, kterou centrálnì spravuje NMS.
l

Národní registr léèby uživatelù drog

Národní registr léèby uživatelù drog (NRLUD) jako nový
zdravotní registr integruje Registr žádostí o léèbu hygienické služby a NRULISL. Sdružení tìchto dvou hlásných povinností do jedné by mìlo pøinést vìtší míru komfortu
a zjednodušení pro hlásící zaøízení. Práce na pøípravì
NRLUD zaèaly v letech 2010 a 2011, v roce 2011 byl legislativnì zakotven v zákonì è. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Správcem NRLUD byl jmenován ÚZIS ÈR. Po rozjezdu NRLUD v r. 2015 dojde k pøevedení údajù z obou stávajících informaèních systémù do nového registru a k jejich
zániku. Další hlásné povinnosti, zejména pro ÚZIS ÈR, budou postupnì zjednodušeny èi zrušeny. Základní informace
o NRLUD lze shrnout v následujících bodech:
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• Statut registru zajistí vysoký standard správy údajù, bez-

peènosti dat, podpory uživatelù a dalšího vývoje samotného registru.
• Jiné použití dat než pro epidemiologicko-statistické úèely, tj. pro úèely popisu drogové situace, je nezákonné a nemožné. Individuální osobní data pacientù/klientù nebudou dále pøedávána, registr nebude sloužit kontrolním
nebo represivním úèelùm.
• Kromì hlášení substituèní léèby nejsou v tomto registru
používány identifikaèní údaje, registr tedy nebude shromažïovat jména, pøíjmení ani rodná èísla, data budou
shromažïována pod vytvoøeným kódem klienta.
• Registr shromažïuje základní socio-demografické údaje
klientù/pacientù, údaje o užívaných návykových látkách,
rizikovém chování, zdravotních a sociálních dopadech jejich užívání atd.
• Základem je hlášení zahájení léèby, ale umožòuje také
hlášení ukonèení léèby.
• Vkládání dat o pacientech/klientech bude probíhat buï
pøímo do individuálního elektronického formuláøe, nebo
v dávkách exportem z existujících systémù.
• Po spuštìní registru, po pøechodnou dobu a ve výjimeèných pøípadech, se poèítá také s papírovou formou sbìru
dat, pokud technické podmínky nedovolí zaøízení pøejít
na elektronický sbìr. To znamená, že zaøízení bude posílat papírové formuláøe, tak jako dosud, na pøíslušnou
KHS, kde bude formuláø poøízen do systému. Tento zpùsob sbìru ale bude postupnì omezován.
• Výhodou registru je možnost sledování údajù o klientech/pacientech, kteøí se léèí pro problémy s rùznými návykovými látkami – tj. s alkoholem, tabákem, nelegálními drogami, tìkavými látkami nebo psychoaktivními
léky. Tím dojde k integraci informací o pacientech/klientech rùzných èástí a typù specializované adiktologické péèe v ÈR.
Všechny dùležité dokumenty budou na zaèátku r. 2015
pøístupné na webových stránkách ÚZIS ÈR http://www.
uzis.cz/registry/narodni-zdravotni-registry/nr-lecby-uzivatelu-drog.
Plán rozjezdu registru je následující:
• od ledna 2015 – registrace zdravotnických zaøízení,
• od cca 15. ledna 2015 – registrace zaøízení sociálních služeb,
• úterý 24. února 2015 odpoledne – vypnutí NRULISL na
3 pracovní dny a víkend kvùli migraci dat,
• pondìlí 2. bøezna 2015 – spuštìní NRLUD,
• od 2. bøezna 2015 do 10. dubna 2015 – pilotní testování,
• do 30. dubna 2015 – vypoøádání pøipomínek,
• do 1. èervna 2015 – pøechod do produkèního provozu.
Zavádìní každého informaèního systému je provázeno
poèáteèními problémy. Žádáme tedy všechny kolegy v léèebných a poradenských centrech o spolupráci a trpìlivost. Vìøíme, že kvalitnìjší a úplnìjší údaje z léèby pomohou v ko-

neèném dùsledku lépe vyhodnotit a prokázat efektivitu,
kvalitu a dostupnost adiktologických služeb v ÈR a také
zlepšit pracovní podmínky profesionálù, kteøí v nich pracují. Za organizace, které reprezentujeme, mùžeme slíbit, že
pro to udìláme maximum.
V Praze dne 5. prosince 2014
Ing. Blanka Nechanská,
Ústav zdravotnických informací a statistiky ÈR
MUDr. Viktor Mravèík, Ph.D.,
Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti
MUDr. Petr Popov, MHA,
Spoleènost pro návykové nemoci ÈLS JEP
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