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VÝCHODISKA: V dùsledku nárùstu využívání internetu

v kombinaci s technickým pokrokem je možné v posledním

desetiletí sledovat nové trendy ve výrobì a prodeji nových

psychoaktivních substancí (NPS). Drogová politika založená

na pøístupu evidence-based požaduje dùkladné posouzení

pøípadných rizik, tzv. risk assessment (RA). Na základì jeho

výsledkù jsou vytváøena doporuèení ohlednì zákazu nebo

dalších intervencí ve vztahu ke konkrétním NPS. CÍLE: Pro

úèel tohoto èlánku byla provedena systematická

konceptuální rešerše literatury, jež si kladla za cíl: (i) popsat

souèasné modely RA, které jsou používány v praxi,

(ii) popsat jejich nedostatky pøi vyhodnocování nových trendù

v užívání psychoaktivních látek a (iii) navrhnout, jak se tyto

metody mohou pøizpùsobit zjištìným výzvám. METODY:

V lednu 2014 bylo prohledáno 17 databází vìdeckých èlánkù

a tzv. šedé literatury s využitím specifických vyhledávacích

výrazù. 56 relevantních dokumentù bylo podrobeno

kvalitativní obsahové analýze. VÝSLEDKY: Náplní procesu

RA je sbìr dat, jejich vyhodnocení a nalezení konsenzu pøi

jejich interpretaci. Stávající proces RA je èasovì nároèný

a klade vysoké požadavky na kvalitu a spolehlivost dat.

Rychlost, se kterou se na trhu objevují stále další NPS, spolu

s nedostatkem informací o tìchto látkách, vyvíjí tlak na

stávající RA metody. To vede ke zkracování procesu RA.

V dùsledku toho jsou nyní v RA èastìji využívána data s nižší

spolehlivostí, ale vyšší relevancí (napø. reporty uživatelù,

analýzy internetových diskuzních fór, data ze služeb

testování drog a dále nástroje používané v rámci

metodologie Rapid assessment and response – RAR).

K tomu, aby proces RA mohl nadále plnit svùj úèel, bude

tøeba vyvinout kontinuální systém evaluace a následné

re-evaluace rizik NPS. RA by bylo vhodné provádìt také na

lokální úrovni. ZÁVÌR: Výsledná doporuèení RA by mìla

nad rámec kontrolních opatøení doporuèit vhodné

intervence, a to napøíklad preventivní a léèebná opatøení,

nebo opatøení snižující rizika. Nástroje kontroly by mìly

obsahovat širší paletu možností, než je pouhé zaøazování

rizikových NPS na seznamy zakázaných látek.
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