
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Krajská protidrogová komise Rady Karlovarského  

kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 15. výjezdního zasedání Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 10.12.2015 v 10.00 hodin, v sídle K-centra Cheb, ul. Kostelní náměstí 15 

 

 

Přítomni : dle prezenční listiny  

Omluveni : dle prezenční listiny  

Neomluveni: dle prezenční listiny  

Ostatní zúčastnění: dle prezenční listiny 

 

Jednání zahájil v 10.00 hodin a ukončil v 12.00 hodin předseda Krajské protidrogové komise Rady 

Karlovarského kraje (dále jen „KPK“),  Bc. Jan Picka. 

 

Členové Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 

1. Informace o činnosti K-centra Cheb 

2. Příprava plánu práce na rok 2016 

3. Diskuse a závěr 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

 

ad 1) Informace o činnosti K-centra Cheb 

 

Zuzana Skálová, vedoucí K-centra (kontaktní a poradenské centrum pro uživatele návykových 

látek) přivítala členy Krajské protidrogová komise a provedla je prostorami centra a dále 

informovala o jeho činnosti.  Členy komise informovala o mírném nárůstu klientů a nárůstu počtu 

poskytovaných výkonů (poradenství, výměna, hygienický a potravinový servis). Informovala, že 

během roku 2015 se v rámci centra a terénního programu vyměnilo více než 30 tisíc injekčních 

setů.  Dále sdělila, že typickým uživatelem služeb centra je klient-muž, stáří 32 let, užívající 

pervitin intravenózně. Hojně je využíváno odborné sociální poradenství. Dále se problematickým 

jeví užívání fentanylu (úmrtí z předávkování), primární droga opiát se u uživatelů návykových látek 

vyskytuje ojediněle. Dále hovořila o problematice užívání návykových látek mladistvými uživateli.  

Členy komise seznámila s činnostmi skupinové práce – arteterapeutické dílny - navržené usnesení 

nebylo přijato. 

 

 

ad 2) Příprava plánu práce na rok 2016 

V rámci příprav plánu práce Krajské protidrogové komise na rok 2016 byla diskutována témata  - 

setkání s místními protidrogovými koordinátory kraje, návštěva Protialkoholní záchytné stanice,, 

návštěva Věznice Ostrov a návštěva K-centra Sokolov - navržené usnesení nebylo přijato. 

 

ad4) Diskuze a závěr 

Diskutovaná témata 

- Psychiatři v Karlovarském kraji 

- Dotační řízení RVKPP  
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V Karlových Varech dne   10.12.2015 

Zapisovatelka:  Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

         vlastnoruční podpis 

 Bc. Jan Picka, předseda 

 Krajské protidrogové komise  

 Rady Karlovarského kraje , v.r.  


