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Projekt spolufinancovProjekt spolufinancovProjekt spolufinancovProjekt spolufinancováááán Evropskou komisn Evropskou komisn Evropskou komisn Evropskou komisíííí v r v r v r v ráááámci Programu v mci Programu v mci Programu v mci Programu v 
oblasti zdravoblasti zdravoblasti zdravoblasti zdravíííí 2008 2008 2008 2008––––2013201320132013
VedoucVedoucVedoucVedoucíííí projektu:  projektu:  projektu:  projektu: Villa Maraini Foundation (Itálie)
PartnePartnePartnePartneřřřři projektu: i projektu: i projektu: i projektu: 

Gruppo Abele (Itálie), 
SANANIM (Česká Republika), 
Odyseus (Slovensko)
Foundation Regenboog Groep (Nizození)

DDDDéééélka projektulka projektulka projektulka projektu: 24 měsíců (září 2010 – srpen 2012), testovací fáze 10 
měsíců; prodloužen do listopadu 2012
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SpecifickSpecifickSpecifickSpecifickSpecifickSpecifickSpecifickSpecifickéééééééé c c c c c c c cíííííííílelelelelelelele
vytvovytvovytvovytvořřřřit  adekvit  adekvit  adekvit  adekváááátntntntníííí r r r ráááámec a model slumec a model slumec a model slumec a model služžžžby s cby s cby s cby s cíííílem zvlem zvlem zvlem zvýšýšýšýšit it it it úúúúččččinnost HIV a TBC innost HIV a TBC innost HIV a TBC innost HIV a TBC 

testovtestovtestovtestováááánnnníííí a poradenstv a poradenstv a poradenstv a poradenstvíííí mezi problémovými uživateli drog, které bude 
uzpůsobené pro obtížně dosažitelné skupiny uživatelů, 

zvzvzvzvýšýšýšýšit podit podit podit podííííl klientl klientl klientl klientůůůů, kte, kte, kte, kteřřřříííí budou m budou m budou m budou míííít pt pt pt přřřříííístup k HIV a TBC testovstup k HIV a TBC testovstup k HIV a TBC testovstup k HIV a TBC testováááánnnníííí, , , , včetně 
podpory včasného rozpoznání HIV a TBC a včasné uvedení do zdravotní péče,

usnadnit pusnadnit pusnadnit pusnadnit přřřříííístup k lstup k lstup k lstup k lééééččččbbbběěěě a k p a k p a k p a k pééééčččči pro rizikovi pro rizikovi pro rizikovi pro rizikovéééé skupiny skupiny skupiny skupiny, , , , prostřednictvím podpory 
úzké spolupráce mezi organizacemi pracujícími s uživateli drog, ve veřejných 
službách a ve zdravotnictví,

podporovat zdravpodporovat zdravpodporovat zdravpodporovat zdravěěěějjjjššššíííí zp zp zp způůůůsob sob sob sob žžžživota a sniivota a sniivota a sniivota a snižžžžovovovováááánnnníííí rizika rizika rizika rizika prostřednictvím před a post 
testového poradenství a snadnějšího přístupu do zdravotních zařízení,

posoudit posoudit posoudit posoudit úúúúččččinnost ninnost ninnost ninnost níííízkoprahovzkoprahovzkoprahovzkoprahovéééého HIV a TBC testovho HIV a TBC testovho HIV a TBC testovho HIV a TBC testováááánnnníííí z hlediska podílu nových 
zjištěných infekcí.
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CCCCCCCCíííííííílovlovlovlovlovlovlovlováááááááá populace populace populace populace populace populace populace populace

VstupnVstupnVstupnVstupníííí krit krit krit kritééééria:ria:ria:ria:
účastníci vhodní pro screening splňují všechna následující kritéria: 
jsou probljsou probljsou probljsou probléééémovmovmovmovýýýými umi umi umi užžžživateli drogivateli drogivateli drogivateli drog, klienty nízkoprahového zařízení spadající pod 

organizaci zapojenou v projektu a jsou starší 18 let (včetně) 

jsou schopni porozumjsou schopni porozumjsou schopni porozumjsou schopni porozuměěěět ct ct ct cííííli, zli, zli, zli, záááámmmměěěěru a procedurru a procedurru a procedurru a proceduráááámmmm, které jsou součástí projektu;

dali informovandali informovandali informovandali informovanýýýý souhlas souhlas souhlas souhlas. 

VyluVyluVyluVyluččččujujujujííííccccíííí krit krit krit kritééééria:ria:ria:ria:
 účastník bude ze screeningu vyřazen v případě výskytu jednoho z kritérií:
je mu mje mu mje mu mje mu méééénnnněěěě ne ne ne nežžžž 18 let 18 let 18 let 18 let
nennennenneníííí schopen porozum schopen porozum schopen porozum schopen porozuměěěět vt vt vt výýýýzkumnzkumnzkumnzkumnéééému zmu zmu zmu záááámmmměěěěrurururu a procedurám, a není schopen dát 

informovaný souhlas (protože je pod vlivem drog nebo kvůli jazykové bariéře); 

je HIV positivnje HIV positivnje HIV positivnje HIV positivníííí (jen pro HIV rapid test). 
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FFFFFFFFááááááááze projektuze projektuze projektuze projektuze projektuze projektuze projektuze projektu

Projekt se sklProjekt se sklProjekt se sklProjekt se sklááááddddáááá ze t ze t ze t ze třřřříííí f f f fáááázzzzíííí::::
Rozvoj spoleRozvoj spoleRozvoj spoleRozvoj společčččnnnnýýýých nch nch nch náááástrojstrojstrojstrojůůůů pro HIV a TBC testov pro HIV a TBC testov pro HIV a TBC testov pro HIV a TBC testováááánnnníííí 

mezi PUD v nízkoprahových službách.
ProvProvProvProváááádddděěěěnnnníííí screeningov screeningov screeningov screeningovýýýých testch testch testch testůůůů na HIV a TBC v 

nízkoprahových zařízeních pro PUD.
AnalAnalAnalAnalýýýýza a hodnocenza a hodnocenza a hodnocenza a hodnoceníííí    úúúúččččinnosti intervenceinnosti intervenceinnosti intervenceinnosti intervence, zveřejnění 

výsledků. 
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VVVVVVVVýýýýýýýýstupy projektu - Produktystupy projektu - Produktystupy projektu - Produktystupy projektu - Produktystupy projektu - Produktystupy projektu - Produktystupy projektu - Produktystupy projektu - Produkty

TrTrTrTrééééninkovninkovninkovninkovýýýý manu manu manu manuáááállll
PrPrPrPrůůůůvodcevodcevodcevodce
StudieStudieStudieStudie
celkem bylo vyšetřeno ve 4 městech 2352 osob, 2191 IUD, z toho 574 žen 

26.5%. 

vvvvvvvv Praze/ Praze/ Praze/ Praze/ČČČČRRRR
provedeno 1000 testů, tj cca. 9% PUD v Praze
vyšetřeno 869 osob, z toho 282 žen (33.1 %)
čeští uživatelé drog - nejmladší, významné procento je bez domova a je 

nezaměstnaných
vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání má jen 2%. 
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KlKlKlKlKlKlKlKlííííííííččččččččovovovovovovovovéééééééé v v v v v v v výýýýýýýýstupy studie v stupy studie v stupy studie v stupy studie v stupy studie v stupy studie v stupy studie v stupy studie v ČČČČČČČČR/PrazeR/PrazeR/PrazeR/PrazeR/PrazeR/PrazeR/PrazeR/Praze
156 klient156 klient156 klient156 klientůůůů testov testov testov testovááááno poprvno poprvno poprvno poprvéééé
47 klient47 klient47 klient47 klientůůůů odesl odesl odesl odeslááááno na konfirmacino na konfirmacino na konfirmacino na konfirmaci pozitivního skreeningu
žžžžáááádndndndnýýýý p p p přřřříííípad potvrzenpad potvrzenpad potvrzenpad potvrzenéééého HIV, TB aleho HIV, TB aleho HIV, TB aleho HIV, TB ale
vysokvysokvysokvysokýýýý po po po poččččet novet novet novet nověěěě zji zji zji zjiššššttttěěěěnnnnýýýých infekcch infekcch infekcch infekcíííí HCV a syfilis
hlavnhlavnhlavnhlavníííím dm dm dm důůůůvodem ke sdvodem ke sdvodem ke sdvodem ke sdíííílenlenlenleníííí jehly jehly jehly jehly je situace, kdy jehlu sdílí 

partneři
38,6% užilo injekčně ve vězení
detailní popis rizikového chování
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AktuAktuAktuAktuAktuAktuAktuAktuáááááááálnlnlnlnlnlnlnlníííííííí probl probl probl probl probl probl probl probléééééééémy a rizikamy a rizikamy a rizikamy a rizikamy a rizikamy a rizikamy a rizikamy a rizika
Aktuální problém v ČR mezi IUD je prevalence HCV, HBV a syfilis.
Promořenost HIV a TB mezi IUD je minimální z 1000 testů žádný 
positivní. 
V Itálii mají v kontaktu se službami více migrantů a větší výskyt HIV. 
Může být varování pro ČR.
V ČR nemáme v kontaktu se službami rizikové skupiny (tzn. migranty z 
postsovětských zemí a Asie, kde prevalence HIV a TB je výrazná).
Naši migranti (5% respondentů) z výzkumu jsou Slováci, kde není 
výrazné riziko
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