Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana Libereckého kraje
resort sociálních věcí

ZÁPIS č. 4/21
ze zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
ze dne 7. 9. 2021
Přítomni:

Mgr. Jan Molnár, Bc. Jiří Simeth, Mgr. Petr Slanina, LL.M., MBA, Mgr. Alena
Švejdová, Bc. Martina Teplá, Mgr. Aleš Vaněk

Omluveni:

Mgr. Petr Tulpa, MUDr. David Adameček, Mgr. Miloslav Hlubuček,
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D., Daniel Křikava, plk. Mgr. Vladimír Lukášek,
MUDr. Vít Šlechta, MUDr. Vladimír Valenta, Mgr. Josef Váňo

Neomluveni:
Hosté:

MUDr. Jana Pilnáčková, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
KHS Libereckého kraje
Bc. Barbora Matoušková, regionální konzultant pro Liberecký kraj

Předsedající: Mgr. Jana Pavlů, tajemnice komise (dle JŘ PK RLK část III., odst. 1)
Program jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Složení Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
5. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2020
6. Psychiatrická reforma v Libereckém kraji
Host: Bc. Barbora Matoušková, regionální konzultant pro Liberecký kraj
7. Kvalita pervitinu v Libereckém kraji
8. Duální diagnózy a řešení situace těchto klientů
9. Různé
10. Závěr

T 485 226 345 E petr.tulpa@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje zahájila Mgr. Jana Pavlů, tajemnice
komise. Omluvila pan Mgr. Petra Tulpu, náměstka hejtmana. Pan námětek se nemůže zúčastnit
kvůli pracovní záležitosti v regionu.
Přivítala všechny přítomné členy PK a konstatovala, že komise není usnášeníschopná (6 osob).
Jednání se však pro informace přítomných a návštěvě hostů uskuteční. Potřebná usnesení a další
činnosti se projednají na jednání v listopadu 2021.
Ostatní členové komise se omluvili před jednáním.
15:12 – příchod člena komise - Bc. Martina Teplá
2. Schválení programu jednání
Předsedající otevřela diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce. Navrhla
zařadit nejprve hosta – Bc. Barboru Matouškovou, regionální konzultantku pro Liberecký kraj.
3. Psychiatrická reforma v Libereckém kraji
Host: Bc. Barbora Matoušková, regionální konzultant pro Liberecký kraj
Vzhledem k ukončení projektu Psychiatrická reforma v krajích ke konci roku Jana Pavlů
požádala paní Bc. Barboru Matouškovou, regionální konzultantku pro Liberecký kraj,
o aktuální informace k reformě a shrnutí dosavadních činností v kraji.
Bc. Barbora Matoušková:
Reforma přechází z MZ pod jiný subjekt. Nevíme, zda to bude NUTS či jiná organizace. Během
překlenovacího období bude alespoň administrativní složku zajišťovat zástupce Mgr. Ivana
Hrubá v rámci projektu multidisciplinarity (do září 2022). V případě potřeb se můžeme obrátit
na paní Mgr. Hrubou.
Výstupy pro Liberecký kraj. Centra duševního zdraví (dále jen CDZ) nemáme, ale nemáme ani
závazky. Připravuje se novela zákona o CDZ. V LK se hovoří o vzniku CDZ – v rámci
tzv. multidisciplinárního týmu, který bude zahrnovat jak zdravotní, tak sociální složku.
V současné době probíhá vyjednávání mezi panem primářem Honsem a organizací Fokus
o vzájemném poskytování pracovníků. Máme možnost vytvořit takový tým, aby se časově
podílel 50% péčí v ambulanci a 50% péčí v přirozeném prostředí. Do 24 hodin bude tým
schopný navštívit klienta v jeho přirozeném prostředí.
Další témata a skupiny pro oblast reformy: Adiktologie, děti a mladiství – problémová oblast
a další cílové skupiny. Řešíme nedostatek psychiatrů. Problém není ve službách, nemáme
odborný personál, který by byl schopný zajistit psychiatrickou péči.
Adiktologické služby v projektu. Na další roky prostor pro to řešit adiktologické klienty
a služby.
Je vytvářen tzv. krajský plán, kde je adiktologie jedním z témat. Závisí na tom, jak přijme kraj
pokračování reformy a jakým způsobem bude probíhat reforma v kraji. Koordinátoři –
regionální konzultanti se totiž neponechají pod ministerstvem zdravotnictví a jejich činnost
po projektu se neprodlouží.
Kraje si mají vyjasnit, zda zajistí koordinátory nebo kraj přijme jinou formu. Mezi jiné formy
lze zařadit tzv. krajská koordinační skupina (setkání 1x měsíčně) zaměřená na reformu péče.
Z krajské koordinační skupiny by se měla udělat komise – přesah do RK a ZK pro implementaci
výstupů, která by měla přesah i do jiných komisí, například i do Protidrogové komise RLK.
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Nabízí se otázka, zda někoho za Protidrogovou komisi RLK již nyní nepovolat do krajské
koordinační skupiny.
80 % všech potřeb lidí s duševním onemocněním je pokryto organizací Fokus. Hledají se cesty
pro lidi propadlé sítem. Duální diagnózy jsou velkým problémem.
Diskuse:
Mgr. Alena Švejdová: Řeší se také personální otázka? Proč nejsou psychiatři? Jaký je
jejich věkový průměr? Jste v kontaktu s akademickou půdou?
Bc. Barbora Matoušková: Máme zmapováno. Jedná se o alarmující čísla. Psychiatři
a psychiatrické sestry (ještě větší problém) v Libereckém kraji nejsou, taktéž ale
i v jiných krajích. Spolupráce s TUL a Ústavem zdravotnických studií. Projekt
vzdělávání – diskuse s žáky zdravotních škol, proč si vybrat obor psychiatrie.
Specializaci psychiatrické sestry lze získat pouze v Brně – touto kvalifikací získají
kompetence podobné lékaři. Boj o odborný personál a přetahování odborných
pracovníků (i do jiných krajů či do zahraničí). Snaha vytvořit i jiné nabídky pro tento
personál: zaměstnání již v době studia, nabídka bydlení, hlídání dětí, …
Nyní nárůst žádostí o zdravotnické studium o 100 %.
Čekací doba pro děti a mladistvé na psychiatrické vyšetření – půl roku. Covidová doba
přinesla mnoho problémů související s psychiatrickou diagnózou u dětí.
Mgr. Aleš Vaněk: Podle zkušeností s prací s rodinami – problémy byly, ale rodiče si
již začali všímat. Chybí síť služeb, prevence.
Mgr. Jan Molnár: U dětí v prvních dnech školy sledujeme poruchy socializace
závažného rázu. Běžný metodik prevence na školách nemá ponětí o psychiatrických
problémech mladistvých
Bc. Barbora Matoušková: Snaha zajistit do systému i psychohygienu. Fokus Turnov
snížil věkovou hranici pro své klienty (13/14). Nutné je dbát na prevenci a včasný záchyt
problému.
Mgr. Aleš Vaněk: Podle mého lidi nemají problém, kam jít, ale mají ostych nad terapií.
Mnohdy navštěvují privátní zařízení, až po čase se dovědí o jiných možnostech. To už
může být ale pozdě a situace graduje medikací a hospitalizací na lůžkových odděleních.
Chybí informovanost a prevence.
Bc. Barbora Matoušková: Idea v podobě „rozcestníku“ – online k dispozici,
za předpokladu záštity CDZ v regionu (pravidelná aktualizace). Nutné velké PR.
Mgr. Aleš Vaněk: Takto je realizována například aplikace pro gamblery od Preventu
či aplikace pro děti – např. Nevzdávej to, Nebuš na to sám apod.
Bc. Martina Teplá: Podobná aplikace i v sociálních službách – Portál SOS. Podporuji
vznik těchto aplikací.
Mgr. Alena Švejdová: Také nepodceňovat obvodní lékaře a zapojit je do spolupráce,
prevence a informovanosti.
4. Kontrola plnění usnesení
Všechna usnesení z 3. zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje roku 2021 byla
splněna. Informace k mimořádnému usnesení vydanému po korespondenčním hlasování
komise k výroční zprávě jsou uvedeny v bodě 6.
5. Složení Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
K 31. 8. 2021 odešel Mgr. Miloslav Hlubuček z odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Libereckého kraje. Od 1. 9. 2021 měl nastoupit nový zaměstnanec, ten však
nenastoupil. Nový člen komise bude zvolen Radou Libereckého kraje až se vyřeší tato
personální otázka na OŠMTS.
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6. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2020
Jana Pavlů:
Výroční zpráva se zpracována na základě požadavku RVKPP dle zadané osnovy. Klade se
důraz na jednotnou koncepci krajských zpráv, proto i požadavky na obce jsou směřované
v rámci osnovy. Podléhá schválení Protidrogovou komisí RLK, Radou LK a po projednání
ve Výboru sociálních věcí ZLK je dána na vědomí Zastupitelstvu LK.
V červnu 2021 byla zpráva zaslána k připomínkování členům PK RLK. Schválení
protidrogovou komisí proběhlo dle dohody členů komise formou korespondenčního hlasování
prostřednictvím elektronické pošty (dle Jednacího řádu Protidrogové komise RLK části IV.)
K tomuto schválení bylo vydáno mimořádné usnesení komise o hlasování k tomuto bodu. Dále
byla dne 7. 9. 2021 zpráva předložena ke schválení Radě LK a schválena usnesením
č. 1430/21/RK a na vědomí bude dána Výboru sociálních věcí ZLK a Zastupitelstvu LK rovněž
v měsíci září.
7. Kvalita pervitinu v Libereckém kraji, duální diagnózy a řešení situace těchto klientů
Bc. Jiří Simeth, člen komise, požádal o zařazení tohoto tématu do programu komise. Bylo mu
tak dáno slovo.
Bc. Jiří Simeth: S klesající kvalitou pervitinu máme zkušenosti s lidmi
s psychiatrickými problémy a agresivními ataky. Policie zřejmě pozavírala vařiče, noví
tomu „nerozumí a neumějí to“. I samotní klienti si stěžují, že kvalita pervitinu je stále
horší. V K-centru Liberec za poslední období rozdali asi osm distanců a čtyři klienti byli
vyřazení ze služeb. To se nikdy nestalo. Situace mnohdy souvisí s duálními diagnózami,
kdy se jedná o nepodchycené lidi, které když dovedeme na psychiatrii, jsou převedeni
na záchytnou stanici a posléze propuštěni z psychiatrie.
Klienti propadají sítem služeb a péče a zastavují se u nás. Nutná je v těchto situacích
spolupráce s psychiatrem, ke kterému se tito klienti nemají šanci dostat.
Ataky, napadení, agresivní chování klientů vyvolává situace, kdy musí zasahovat
Policie ČR v K-centru. Vrhá to pak špatné světlo na naše služby.
Agresivní tendence lidí vzrůstají napříč celou společností, u těchto skupin o to víc.
Mgr. Aleš Vaněk: Potvrzuji. Těchto klientů je více a v horších stavech.
Bc. Jiří Simeth: Liberecké K-centrum má nyní až 100 klientů denně, což je ohromný
nárůst.
Bc. Jiří Simeth, člen komise, požádal o zařazení tohoto bodu do programu komise ještě jednou
na příští jednání.
8. Různé
Mgr. Aleš Vaněk: Navrhl, aby na příštích jednáních byla řešena otázka soudně nařízené
ambulantní léčby. Bylo by potřeba vyjednat i se soudci v kraji, které tyto léčby nařizují
a neuvádí, komu to nařizují. V kraji se klienti posílají k MUDr. Šlechtovi, který je
jediný. Ostatní lékaři již nepřijímají. Návrh možnosti docházet do adiktologických
služeb, které mají certifikát (nyní není povoleno zákonem.)
Jana Pavlů:
Projekt: Analýza potřeb pro účely tvorby krajské sítě adiktologických služeb:
Mgr. Kryštof Hanzlík a Mgr. Benjamín Petruželka slíbili zaslat závěrečnou zprávu
z výzkumu a oponenturu. Ještě tyto dokumenty nebyly zaslány.
Dále předala informaci, že během měsíce září (konkrétně 8. – 20. 9. 2021) proběhne
opět příjem žádostí o dotaci na rok 2022 pro protidrogové služby. Návrhy
na rozdělení dotace budou projednány v Odborné skupině pro plánování a financování
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sociálních služeb a dále budou předloženy ke schválení Protidrogové komisi Rady LK
v měsíci listopadu a dále budou předloženy na počátku roku 2022 samosprávným
orgánům LK. Navrhovaná částka na rok 2022 činí 5 mil. Kč. Rozpočet se bude
schvalovat na podzim roku 2021. Služby byly o termín příjmu žádostí informovány
prostřednictvím elektronické pošty a bude jim zaslán informativní e-mail o spuštění
příjmu žádostí.
V souvislosti s aktivitou v Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období
2019–2022 „4.1.6 Jednou ročně stanovit síť adiktologických a souvisejících služeb
v LK“ protidrogová komise stanovila síť adiktologických a souvisejících služeb v LK
na rok 2022, které mohou žádat o dotační prostředky na protidrogovou politiku.
Konstatovala, že o nových organizacích či službách neví a žádosti mohou podávat ty
organizace, které podávaly žádost v loňském roce. Členové komise toto usnesení
přijmou na listopadovém jednání společně se schvalováním dotací.
Dne 4. 10. 2021 se bude konat Pracovní skupina primární prevence Protidrogové
komise RLK. Jednou ročně se tato komise má sejít a prodiskutovat aktuální otázky
z oblasti primární prevence v kraji. Členům pracovní skupiny byly zaslány pozvánky.
Členům komise bude dáno na vědomí.
Dne 7. 10. 2021 se uskuteční psychiatrické sympozium HLAVOLAM XIII
v PN Kosmonosy.
Dne 5. 11. 2021 se uskuteční AT seminář Libereckého kraje s názvem „Užívání,
zneužívání a závislost na alkoholu.“ Pozvánka bude členům komise zaslána.
Jana Pavlů se rozloučila s přítomnými členy komise. Na úřadě bude působit do 15. 10. 2021.
Poděkovala všem za spolupráci.
9. Závěr
Příští jednání komise je plánováno na 9. listopadu 2021.
Předsedající Protidrogové komise RLK poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Liberec 7. 9. 2021
Zapsala a předsedající:
Mgr. Jana Pavlů
tajemnice Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
Předseda komise:
Mgr. Petr Tulpa
předseda Protidrogové komise Rady Libereckého kraje

strana 5

