Užíváníí drog ve vězeňské po
opulaci v souvislosti
s
s HIV a HC
CV

I nadálle přetrvávvá nedosta
atečná sta
andardizace
e metodik používanýých ve stu
udiích o
užíváníí drog ve věznicích.. Výzkum však ukaz
zuje, že užžívání dro
og má mez
zi vězni
vyšší prevalenci
p
než v ob
becné pop
pulaci. Věz
zení může
e být místem, kde dojde
d
k
zasvěccení do užívání dro
og nebo do škodlivějších zp
působů užžívání. Na
apříklad
belgickká studie provedená
p
v roce 2008 zjistila, že více než třetina vězňů užívajících
drogy začala
z
ve věznici
v
užíívat novou drogu, přičemž nejččastěji uváděnou dro
ogou byl
heroin. Injekční uživatelé
u
d
drog
ve výýkonu tresttu odnětí svobody
s
po
odle všeho
o sdílejí
áčiní častě
ěji než užživatelé na
n svobod
dě, což vyyvolává ottázky o
své injekční ná
možném šíření in
nfekčních nemocí
n
ve vězeňské populaci. V České rrepublice si
s drogy
nitrožilně apliku
uje až čtvrttina odsou
uzenců.
V Česk
ké republiice, Lucem
mbursku a na Maltě je
j prevalen
nce HCV p
podle všeh
ho vyšší
mezi in
njekčními uživateli
u
testovanými ve věznic
cích než mezi
m
těmi, kkteří byli te
estováni
v jiných
h prostředíích.
Rostou
ucí obavy z hlediska
a veřejnéh
ho zdraví v Evropě vzbuzuje hepatitida
a C ve
vězeňs
ské popula
aci. Přes důležitost
d
z
zjišťování
těchto
t
infekcí při nástupu do vě
ěznice a
doložen
nou náklad
dovou efekktivitu poskkytování lé
éčby HCV v prostřed
dí věznic, zůstává
z
mnoho vězňů nettestováno a neléčeno
o.
HCV
a, zvláště infekce zp
působená virem hep
patitidy C (HCV), má
m mezi
Virová hepatitida
injekčními uživatteli drog v Evropě vysokou prevalencci. Míra p
protilátek HCV v
národních vzorcích injekčních uživate
elů drog se v letech 2008–200
09 pohybo
ovala od
8 %, přiče
emž osm ze
z dvanáctti zemí uvá
ádí úroveň přesahující 40 %. Tři
T země
22 do 83
(Česká
á republik
ka, Maďarssko, Slovin
nsko) hlás
sí prevalen
nce nižší n
než 25 %,, i když
výskyt infekce na
n této úro
ovni stále představu
uje významný prob
blém pro veřejné
zdraví.
eří jsou HIV
V pozitivní, mají zárovveň Hepattitidu C.
90% drrogově závvislých, kte
Nedávn
né studie (2008–20
009) ukazují široký rozptyl hodnot
h
pre
evalence HCV u
injekčních uživate
elů drog mladších
m
2 let a těc
25
ch, kteří užívají drog
gu injekčně
ě méně
než dvva roky, co
ož naznaču
uje různou
u incidenci HCV v tě
ěchto popu
ulacích v Evropě.
Tyto sttudie však také ukazzují, že mn
nozí injekč
ční uživatelé drog se
e virem nakazí na
počátku
u injekčníh
ho užívání. To znam
mená, že pro zahájení účinnýých preventivních
opatřen
ní proti infe
ekci HCV je
e zde pravvděpodobně jen krátkké období.
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