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VÝCHODISKA: Nové syntetické drogy se v Èeské repu-

blice po uzavøení tzv. Amsterdam shopù vyskytují ve speci-

fických skupinách uživatelù. CÍLE: Cílem této analýzy je

(a) zjistit vývoj v prevalenci užívání NSD mezi problémovými

uživateli drog v regionech, kde jsou tyto látky rozšíøené,

(b) popsat charakteristiky populace zasažené užíváním NSD

a dùvody užití tìchto látek, (c) identifikovat rozdíly mezi

Prahou a dalšími regiony, (d) vyhodnotit hlavní rizika užívání

tìchto látek. Práce diskutuje možnosti a limity snižování

škod v této populaci. METODY: Strukturovaný dotazník

a polostrukturovaný dotazník v regionech Praha, Tøebíè,

Ostrava, Brno, Pardubice. Práce prezentuje rozdíly v regio-

nech a mezi roky 2013 a 2014 s využitím metody chi2 testu

a kvalitativní analýzy dat. VZOREK: V roce 2013 bylo

celkem získáno 271 dotazníkù a 64 kvalitativních rozhovorù.

V roce 2014 probìhlo druhé kolo sbìru dat, kdy bylo

odebráno 195 dotazníkù a 23 rozhovorù. 71 % dotazníkù

bylo získáno v Praze. 72,2 % byli muži, prùmìrný vìk byl

32,9 let. VÝSLEDKY: Užití NSD bìhem posledních 12 mìsí-

cù uvedla pøibližnì polovina z dotazovaných (52,4 % v roce

2013, 53,0 % v roce 2014). V Praze uvedlo v roce 2013 užití

NSD 58,6 % respondentù, mimo Prahu to pak bylo 38,7%.

V roce 2014 hlásilo užití nìjaké NSD v posledních 12 mìsí-

cích 57,6 % z klientù pražských programù, v ostatních regio-

nech zmínilo užití NSD 23,7% (šlo pøevážnì o opakované

užití). Jednalo se o problémové uživatele drog, kteøí vykazovali

ve všech sledovaných indikátorech vyšší míru rizikového

užívání než ti, kteøí NSD v posledním roce neužili. ZÁVÌRY:

NSD se u urèité skupiny PDUs etablovaly, zpravidla jako

jedna (z mnoha) užívaných látek. Prioritou by mìl být obou-

stranný tok informací mezi uživateli (popø. službami, jež jsou

s nimi v kontaktu) a tzv. systémem vèasného varování.
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