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VÝCHODISKA: Poèet nových psychoaktivních látek (NPS)

v záchytech drog narùstá. Užívání tìchto látek je hlášeno

v rùzných populacích a v nìkterých zemích také výskyt

v populacích s vysokým rizikem, zejména v populaci

intenzivních/injekèních uživatelù drog (PUDH). Cílem studie

bylo zjistit situaci v oblasti užívání NPS v populaci

intenzivních uživatelù drog v Evropì. METODY: Bylo

provedeno desk review zamìøené na (prevalenci) užívání

NPS v populaci intenzivních uživatelù drog ve 22 zemích

Evropské unie a ve Švýcarsku. Na základì písemných zpráv

zpracovaných lokálními spolupracovníky v jednotlivých

zemích byl zkoumán výskyt a rozsah užívání NPS v populaci

PUDH ve srovnání s tzv. tradièními drogami a jejich cena,

výskyt poulièního prodeje a dále intervence, které jsou

uživatelùm NPS poskytovány. SOUBOR: Písemné zprávy

byly shromáždìny z 22 zemí (21 èlenských státù EU

a Švýcarsko). Ve dvou èlenských státech EU a v Norsku

nebylo úspìšné kontraktování lokálních spolupracovníkù.

VÝSLEDKY: Jedenáct zemí zaznamenalo výskyt užívání

NPS v populaci PUDH, zejména v menším lokálním rozsahu.

Injekèní užívání NPS se objevilo v 7 zemích. Z typù NPS se

jedná zejména o syntetické katinony a kanabinoidy.

Specifické intervence, které reagují na užívání NPS u PUDH,

byly identifikovány ve Španìlsku, Finsku, Irsku a Velké

Británii a jsou zamìøeny na identifikaci substancí, harm re-

duction intervence, poskytování informací a prevenci násilí.

ZÁVÌR: Užívání NPS v populaci PUDH je nedostateènì

prozkoumáno, k dispozici je jen málo studií a dat. Pozornost

by mìla být zamìøena na možný nárùst užívání NPS, zejmé-

na injekèní užívání NPS mezi PUDH.

KLÍÈOVÁ SLOVA: NOVÉ PSYCHOAKTIVNÍ LÁTKY– NPS – INTENZIVNÍ UŽIVATELÉ DROG – PUDH – SYNTETICKÉ

KATINONY – SYNTETICKÉ KANABINOIDY – INJEKÈNÍ UŽÍVÁNÍ DROG – POTÍŽE V OBLASTI PSYCHICKÉHO ZDRAVÍ –

WWW.NPSINEUROPE.EU

Došlo do redakce: 1 / ÚNOR / 2016 Pøijato k tisku: 27 / ÚNOR / 2016

Grantová dedikace: Vznik této publikace byl finanènì podpoøen z projektu è. JUST/2013/DPIP/AG/4774, „Nové

psychoaktivní látky mezi problémovými uživateli drog – možnosti efektivních a komplexních zdravotních opatøení v Evropì”,

realizovaného v rámci programu EU „Drogová prevence a informovanost o drogách”.

Institucionální podporu poskytla Univerzita Karlova, program è. PRVOUK-P03/LF1/9.

Korespondenèní adresa: Mgr. Barbara Janíková / janikova@adiktologie.cz / Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze

a VFN v Praze, Apolináøská 4, 128 00 Praha 2


