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Císaøovy nové šaty?
Výsledky studie mapující situaci v oblasti užívání nových psychoaktivních
látek mezi problémovými uživateli drog pomocí metodiky Rapid
Assessment & Response v pìti èlenských státech EU
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VÝCHODISKA: Cílem projektu EK DPIP (NPSinEurope.eu) je

shopy“, které však byly v reakci na legislativní opatøení vìtšinou

pøispìt k inovativním a efektivním intervencím v oblasti

zavøeny nebo musely radikálnì omezit svùj sortiment. Množství

podpory zdraví ve vztahu k aktuálnímu fenoménu užívání

nejrùznìjších NPL je k dispozici prostøednictvím specializova-

nových psychoaktivních látek (NPL) u problémových uživatelù

ných internetových stránek nebo v rámci tradièních struktur

drog (PUD). Celkem v pìti rùzných zemích jsme provedli studii

orientovaných na prodej drog. Injekèní užívání mefedronu,

užívání NPL za využití metodiky rapid assessment and response

MDPV nebo jiných syntetických stimulancií mezi PUD, byť

(RAR), jejímž cílem bylo shromáždit relevantní podklady

v rùzné míøe, hlásí Èeská republika, Polsko a Rumunsko.

pro realizaci tìchto nových intervencí. CÍLE: Identifikovat

V Portugalsku a Øecku není užívání NPL mezi PUD tolik

a zdokumentovat nový fenomén užívání NPL mezi PUD v pìti

rozšíøeno. V Øecku byl u PUD zaznamenán pøíklon ke kouøení

èlenských státech EU a zmapovat rozvoj opatøení, jimiž se tyto

metamfetaminu. ZÁVÌRY: Mezi populacemi PUD se rozmá-

zemì snaží reagovat na vzniklou situaci. METODY: Pøezkum

há užívání syntetických stimulancií. Trendy v oblasti užívání

dostupné dokumentace o situaci v oblasti NPL na úrovni

nových drog jsou stále ménì pøedvídatelné. Odvíjejí se od

jednotlivých státù, bleskový internetový prùzkum dostupnosti

nabídky jednotlivých látek (jak prostøednictvím tradièních

NPL na internetových i tradièních drogových trzích a ohniskové

distribuèních kanálù, tak internetových prodejních portálù),

skupiny s hlavními aktéry. VÝSLEDKY: K popularitì NPL

jejich legálnosti/legislativních opatøení, místních preferencí,

pøispìly tzv. „smart shopy, v ÈR známé jako „Amsterdam

dostupnosti tradièních látek a množství externích faktorù.
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