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OBLASTNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU PHARE O SNIŽOVÁNÍ POP
TÁVKY PO NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH, BARCELONA ll. - 15.7.-
1994, A NAVAZUJÍCÍ STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY, 18. - 21.7.1994 

Náklady spoj ené s cestou a pobytem 
hradila zahraniční strana. Jednání začalo 
ne právě šťastně přednáškami tří právníků 

tlumočenými ze španělštiny. Zajímavější bylo 
sdělení francouzské autorky G. Domenach
Chichové. Hovořila o krizích dospívání a pre· 
ventivním programu, který organizovala. 
Zahrnoval mimo jiné spolupráci s různými 
složkami společnosti zainteresovanými na 
prevenci (školy, rodiny, církve, mládežnické 
organizace, rodičovské organizáce apod.). 
T. Salvadorová hovořila v pečlivě připravené 
přednášce o škodlivosti reklamy alkoholu a 
tabáku. Tendence omezovat a zakazovat 
reklamu jsou ve vyspělích zemích patrné 
především v posledních 20 letech. Autorka 
dokládala nutnost omezovat reklamu mimo 
jiné i excesy v této oblasti jako zdůrazňování 
údajných zdravotních výhod tabáku nebo 
alkoholu. Až na výjimky ve vyspělých zemích 
spotřeba alkoholu klesá, kdežto v zemích 
rozvojových a bývalých socialistických stoupá. 
J . Moskalewicz z Polska mluvil i o tom, že 
výskyt HIV/AIDS v Polsku klesá, a to nejen 
mezi závislými. Proč tomu tak je nedokázal 
vysvětlit. 

Následujúcíc program se zaměřil na 
oblast snižování škod (harm reduction). J . 
Larryba ze Španělska uvedl, že metadonový 
program a program zaměřený k abstinenci 
mohou koexistovat v jedno zařízení. P. Du
rová hovořila o riziku infekčních onemoc
nění u závislých na návykových látkách 
(AIDS, žloutenka, tuberkulóza atd.). Uplat
ňuje se zde nejen vysoce rizikový nitrožilní 
způsob aplikace některých drog, ale také osla
bení imunitnilio systému, nedostatečná 

výživa, rizikové formy sexuálnilio chování, 
sociální nestabilita, nedostatečná hygiena a 
životní styl. Pro zajímavost uvádím složení 
balíčku, který zdarma poskytují osobám 
závislým na nitrožilně podávaných drogách 
odmítajících jinou formu pomoci: prezervativ, 
stříkačka, jehla, pouzdro, dezinfekční roz
tok, destilovaná voda. 

Cenná z hlediska teoretického i prak
tického byla přednáška R. Verbekeho, který 
působí v Komisi EU (Evropské unie). Popsal 
soubor 100 závislých na heroinu , kteří s e 
pokusili sami o detoxifikaci. Zhruba polovina 
z nich byla přinejmenším dočasně úspěšná. 

Detoxifikaci usnadňují následující faktory : 
emoční podpora a přítomnost sympatizu
jícího druhého člověka, motivace daná 
předchozí negativní zkušeností s drogami, 
pokles dostupnosti drog, suché a teplé pod
nebí nebo prostředí. Autor doporučuje , aby 
zařízení pro detoxifikaci byla vybavena 
náležitým hygienickým zařízením , dostatkem 
měkkých papírových kapesníků a toaletního 
papíru, vhodná je hudba, případně i video. 
Užitečné mohou být vysoké dávky vita
minu C, někdy i další léky. Na detoxifikaci 
nasedá zhruba roční období sociální reinte
grace, během kterého se často objevují de
prese, emoční labilita, aktivují se staré 
psychologické i tělesné problémy a může se 
objevit i autoagrese. Sebedetoxifikace nepos 
trádá rizika, k nimž patří vznik kombino
vané závislosti (heroin + alkohol nebo hero
in + tlumivé látky). 

E. Bunning z Amsterodamu mluvil o 
výhodách a nevýhodách metadonových pro
gramů. K nevýhodám patří použitelnost 
pouze u čistých závislostí na opiátech, 
často trvalá závislost klienta na lékaři a in
stituci, praktické nároky na klienty (denní 
docházení přinejmenším v prvním období), 
nehodí se pro počínající formy závislosti ani 
pro rychlou detoxifikaci. V diskusi autor 
připustil, že k dalším nevýhodám patří 

riziko interakce a někdy i smrtelné in
toxikace při kombinaci metadonu s jinými 
návykovými látkami všetně alkoholu. K 
výhodám metadonových programů řadí au 
tor podávání ústy (tedy ne nitrožilně), 
relativně dlouhé působení, možnost spo
jovat metadonový program s dalšími formami 
léccy, tato lécca může vnášet do života 
závislého určitou pravidlenost, prevence 
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HIV/AIDS, o něco ružší riziko prostituce a 
kriminality u závislých. Autor rozlišuje meta
donovou udržovací léčbu, která je prakticky 
celoživotní záležitostí, a metadonovou léčbu 
jako doplněk jiných léčebných metod. Tak 
se podle něj lze pokusit během 3 - 6 měsíců 
preparát vysazovat. V současnosti se metadon 
v Holandsku distribuuje více způsoby. 

Průměrný věk pacienta, který v Holandsku 
dostává metadon, je 34 let, jedná se tedy o 
starou epidemii, počet mladých závislých se 
sružuje. Využil jsem možnost neformální 
diskuse mimo oficiální program a zeptal 
jsem se pana Bunninga na to, zda v Holand
sku nevznikla marihuanová lobby podobná 
alkoholovému a tabákovému průmyslu v 
jiných zellÚch. Připustil, že tomu tak je, a 
potvrdil údaje o růstu THC v marihuaně. 

Následoval vyvážený příspevěk R. Hart
nolla. Ten varoval před zevšeobecňováním 
západoevropských zkušeností. Věk tamní 
populace zneužívající drogy zpravidla pře 

sahuje 30 let, většina z ruch zneužívá opiáty 
více než 10 let. Metadonová lécÍla často vede k 
tomu, že sa z agresivního a aktivně disociál
ního závislého stává pasivní vyhaslí člověk. 
To sice může být relativně výhodné z hle
diska společnosti, je to ale málo uspokojivé 
z hlediska zdravotního nebo psychologického. 
V diskusi mimo program jsme se ptal na 
jeho názor na podávání heroinu ve Švýcar
sku. Děje se tak v kombinace s metadonem 
u asi 250 osob, výsledky jsou nejasné. O 
metodologii výzkumu se R. Harntnoll vyjádřil 
skepticky, vadila mu možnost přechodu 

osob mezi jednotlivými experimentálními 
skupinami. 

J . L: Pedagosa se zabýval vlivem požívání 
alkoholu a jiných návykových látek na bez
pečnost silrůčního provozu. V Katalánsku 
klesá počet dopravních nehod pod vlivem 
alkoholu souběžně s poklesem spotřeby alko
holu. Přesto byl u souboru ridičů, kteří 

zemřeli při dopravní nehodě, zjištěn alkohol v 
58 %, jiné návykové látky v 1 %. Nejriziko
vější je tam skupina řidičů mezi 15 a 24 lety. 
Metadonovou lécÍlu považují za kontrain
dikaci řízení motorového vozidla, vliv meta
donu na schopnost řídit zasluhuje důkladnější 
výzkum. 

Další blok přednášek se týkal vzde
lávání a výcviku. A. Goosdeel z Komise EU 
hovořil o výsledcích dotazníkového šetření 
týkajícího se úrovně vzdělávání v prevenci 
a léčbě problémů působenými návykovými 
látkami na vysokých školách. Většina respon-
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dentů považovala vzdělání v této oblasti za 
nedostatečné . Španělští autoři pak mluvili 
o pre- a postgraduálním vzdélávání ve své 
zemi, M. Sanchez-Turnet z Barcelony pop
sal bakalářské studium závislosti v 
rozsahu 700 hodin. M. A. Tores uvedl, že 
kolem 10 - 15 % španělské populace má 
problém s alkoholem nebo jinou návykovou 
látkou. Tuto masu lidí nemohou zvládnout 
specializované služby a je naprosto nezbytká 
spolupráce všeobecných lékařů . Ti by měli 
být náležitě připravování už pregraduálně. 
A. Calafat, místopředseda Španělské od
borové společnosti pro závislosti, a P . Lazarov 
z Bulharska se zabývali úlohou profesio
nálních společností v dalším vzdélávání. A. 
WalIon mluvil o vlivu médií. Média poskytují 
zpětnou vazbu politikům . Novináři, kteří se 
o problematiku závislosti soustavně zajímají, 
mají ve Francii možnost odborného vzde
lávání. J. Carron referoval o přípravě laických 
dobrovolníků ze společnosti, jež nazývá 
"mediátory". Tyto mediátory, s nimiž se 
cílová populace může identifikovat, je třeba 
na jejich působení náležitě vycvičit . Pozi
tivní zkušenosti s těmito programy máme i u 
nás. V diskusi jsem se ptal na rodičovské 
organizace. Takové organizace jsou ve 
Francii i Španělsku aktivní, převažují v 
nich ženy. Zabývají se jednak primární pre
vencí, jednak vzájemnou pomocí členů tak, 
kde u detí vznikla závislost na návykové látce. 

Další blok se týkal mezinárdní spolupráce. 
Van der Varen z Belgie hovořil o tom, že 
špatně projektované kampaně mohou spíš 
vzbudit zájem o drogy nežli mu předcházet. 
Výsledky preventivních kampaní je správné 
nezávisle vyhodnocovat. 

A. Berlin z Komise EU v Bruselu mluvil 
o podpoře Komise EU preventivním aktivitám 
a mezinárodní spolupráci s ohledem na 
očekávané schválení asociačních dohod. 
Komise EU se intenzivně věnovala prevenci 
HIV/AIDS a prevenci dopravních nehod pod 
vlivem alkoholu. Evropský týden prevence 
škod působených drogami proběhne 15. -
22. 10. 1994, jednotlivé evropské země se k 
němu podle možností připojí vlastními ak
tivitami. Blok mezinárodní spolupráce ukon
čila T . Salvadorová informací o EPAS 
(Evropský systém informací o prevenci). 

Závěrečný den semináře vyhradili autoři 
zpracování zprávy o situaci v zúčastněných 
zemích. 

Někteří účastníci se pak věnovali studij
ním návštěvám, informace o ruch následuje: 



Terapeutická komunita pro závislé 
na alkoholu s kombinovanými závis
lostmi "Ca Sola de la Vall" 

Jedná se o soukromé zařízení, měsíc 

léčby stojí kolem 900 US dolarů , délka 
léčby se pohybuje kolem 6 - 8 měsíců . 

Klientelu tvoří lidé závislí na alkoholu, 
kteří selhávali v ambulantní léčbě, závislí 
na alkoholu v kombinaci s jinými návyko
vými látkami a také klienti , kteří si závis
lost na alkoholu vytvořili poté, co přestali 
používat heroin. Zařízení využívá prvky 
lécoy, které známe i z našich zařízení : 

Skupinovou terapii, relaxační terapii a jógu, 
cvičení, změnu životního stylu, vzdělávání, 

pracovní reedukaci, nácvik sociálních doved
ností, rozpoznávání nebezpečných situací a 
prevenci relapsů, rodinnou terapii (s ohle
dem na dojíždění probíhá odděleně) a indi
viduální terapii. Léčbu v plném rozsahu 
dokončí asi 40 % klientů . Během posledního 
měsíce navazují klienti kontakt se svým 
přirozeným sociálním prostředím a s ambu
lantním zařízením, kde bude probíhat je
jich další léčba . Každého půl roku pořádá 
komunita sjezd bývalých pacientů. 

Terapeutická komunita pro závislé 
na návykových látkách "La Masina'~ 

Sant Salvador de Guardiola 
Komunita je součástí organizace disponu

JlCl chráněným bydlením, kontaktním 
střediskem, zařízením na mírnění škod, 
útulkem pro osoby postižené AIDS a 
zařízením pro matky s dětmi. Lécca je vedena 
profesionály, délka se pohybuje kolem 6 
měsíců . Opět využívají běžné postupy jako 
skupinovou psychoterapii, pracovní re
edukaci, vzdelávání v oblasti ochrany zdraví 
atd. Během první fáze trvající asi 30 dní 
nesmí klient přijímat dopisy ani návštěvy. 

Teprve pak se rozhoduje o jeho přijetí do 
komunity. V následující asi tříměsíční fázi 
dostávají již propustky (nejprve v dopro
vodu). Poslední "přechodné stadium" trvá 
asi 2 měsíce a může na něj navazovat 
chráněné bydlení. Zařízení je dotováno re
gionálními vládami, takže paradoxně pacienti 
z Madridu jsou tam léčeni zdarma, kdežto 
Katalánci za mírný poplatek. 

Léčebný program ve vězení La 
Modelo (Barcelona) 

Kapacita vězení je kolem 2 000 osob, 
jedná se o vězení středního nápravného 
stupně. Tamní vězni jsou rozděleni do 6 jed
notek podle závažnosti přestupku a dalších 
okolností, o zařazení rozhoduje na místě 

komise zahrnující i lékaře a psychologa . 
Cely jsou přes den (s výjimkou polední 
přestávky) prázdné, vězni pracují, mají 
možnost získat pracovní kvalifikaci nebo se 
vzdělávat a doplnit si vzdělání. To jim 
může také zkrátit trest. Kolem 70 % věznů 
je HIV pozitivních. Vlastní program pre
vence a léccy závislostí a souvisejících pro
blémů zajišťovaný externisty zahrnuje: 

1. Drug-free (bezdrogový) program kte
rý využívá prvky známé z civilních zařízení . 

Mohou se ho zúčastnit všichni ti , kdo projeví 
zájem. Tuto možnost využije asi 7 % od
souzených. Kvalitní účast v programu 
zkracuje trest. 

2. Informativní program pro všechny 
vězně. Při něm se dozvídají o prevenci AIDS, 
možnostech léccy v civilu, mohou si případně 
vyžádat konzultaci týkající se osobních 
problémů . 

3. Metadonový program ve vězení. 

Využívají ho zejména ti, kdo byli metadonem 
léčeni ještě před nástupem výkonu trestu 
nebo osoby trpící AIDS. Metadonová jed
notka sestává z místnosti pro kontrolu moči 
(jednocestné zrcadlo), výdejny metadonu a 
místnosti, kam přicházejí klienti. Toxiko
logické kontroly jsou důležité z pochopitelných 
důvodů toxicity metadonu při požití seda
tiv, antidepresiv, opiátů nebo alkoholu, něk
teré léky (např. disulfiram, rifampicin, feny
toin) naopak účinek metadonu snižují. 

4. Mimo prostory vězení pracuje tým ex
ternistů také s rodirmými příslušníky od
souzených. 

Program je relativně levný, mezi ex
terným týmem a pracovníky vězení mohou 
ovšem nastat určité problémy a program 
občas narazí i na nepsaná pravidla života 
samotných vězňů. 

Program D. A_ E. ve vězení "Quatre 
Camins" (Barcelona) 

Jedná se o reprezentativní program, který 
se často ukazuje zahraničním návštěvám . 

Pracovníci programu jsou zaměstnanci 

příslušné instituce (tedy nikoliv externisté, 
jako v předchozím případě) . Terapeutická 
komunita je, na rozdíl od předchozí, zcela, a 
to i prostorově, oddělena od ostatních vězňů . 

Kapacita programu činí 55 osob, průměrná 
délka léccy je 1 rok. Během pobytu je možnost 
určitého malého výdělku i získání kvalifikace 
(knihařství, irlstalatérství, zahradnictví, práce 
se dřevem). Účast na programu zkracuje 
trest. Během programu procházejí klienti 4 
stupni s rostoucí mírou výhod i odpověd -
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nos ti, jak je to běžné v civilních komunitách. 
Porušeru abstinence, autoagrese či agrese 
vůči druhým nebo závažné porušeru léčebné 
dohody jsou důvodem k vyřazeru z programu 
(tedy k zařazeru do normálního vězeňského 
režimu). Specifickým rysem programu je 
výrazná kognitivně behaviorálru orientace, 
s příbuznými se pracuje odděleně mimo 
prostory vězeru. Cíle programu shrnují autoři 
následovně: Zvládárú emocí (používají i relaxa
čru trénink), zvládárú mezilidských konfliktů, 
vyšší schopnost čelit sociálnímu tlaku, léc'ba 
tělesných problémů, navozováru příjemných 
stavů bezpečným způsobem, zvládáru touhy 
po droze (životní styl, minimalizovat kontakt 
se spouštěcími podněty apod). předcházení 
recidivě a způsoby, jak ji zastavit. 

Tento program je relativně drahý. 
Uvážime-li však, že podle jeho pracovníku 
snižuje recidivu a že ročru pobyt ve vězeru 
stojí daňové poplatníky kolem 150 000 US 
dolarů , může to být výhodná investice. 

Ambulantní 8lužby p08kytované 
Červeným křížem v Barceloně 

Uvedené zařízeru poskytuje široké služby, 
počínajíc protikuřáckou poradnou, přes léčbu 
orientovanou k abstinenci a metadonový 
program až k návštevní péči o osoby postižené 
konečnými stadii AIDS. Centrum je situováno 
v jedné z nejhorších čtvri Barcelony, kde 
tradičně žijí prostitutky, bezdomovci a emi
granti a kde je vysoká kriminalita . Pro
gram přijímá i lidi, kteří selhali v jiných 
zařízeruch, vylučují z něj pouze osoby, které 
mají tendenci v zařízení nebo v okolí obcho
dovat s drogami nebo je zneužívat, případně 
manipulují s močí při toxikologických kon
trolách nebo se chovají násilně . 

Program harm reduction (mírnění 
škod) nemocnice "Pere Cammp8" 
(Barcelona) 

Fakticky se jedná o nočru stacionář . 

Pracuje ve dvou turnusech (od 22 do 2 a od 
3 do 6 hodin ráno). Osazenstvo tvoří 2 zdra
votru sestry, 2 poradci a lékař. Do zařízeru 

přicházejí nejen závislí na drogách, ale také 
prostitutky, bezdomovci atd. Mají možnost 
se zde umýt, dostanou trochu jídla, mohou být 
zařazeni do programu klubového charakteru a 
dostat potřebné zdravotrú informace, preven
tivní publikace, prezervativy, čisté jehly a 
ovšem i nutnou lékařskou pomoc. Od 
dubna 1993, kdy pracují, měli asi 2 200 
kontaktů . v okolí došlo k poklesu předávko

várú a těžkých stavů. Preventivní materiály, 
které středisko vydáva (AIDS, předávko-

92 

váru alkoholem a jinými návykovými lát
kami apod.) jsou psány formou comics a 
používají jazyka podsvětí. 

Ambulantní zařízení CAS 8e Sant8 
(Barcelona) 

Jeho spádová oblast čítá asi půl mili
onu osob a poskytuje následující služby: 

1. Protialkoholní léčbu lidem s čistou 

závislostí na alkoholu, závislým na alko
holu v kombinaci s jinou návykovou látkou 
a bezdomovcům 

2. Heroinový program: 
a) Zaměřený k abstinenci. Za pomoci 

rodiny využívá nejčastěji doma provedenou 
detoxifikaci. Poté provedou nalorfinový test 
a nasadí antagonistu opiátů . Současně 

zařadí klienta do dalších léčebných aktivit. 
Domácí detoxifikaci dost možná usnadňují 
těsné rodinné vazby, které existují ve 
většine španělských rodin, příbuzní dosta
nou do rukou léky s přesnými instrukcemi, 
jak je požívat, jsou v telefonickém kon
taktu, předpokládá se že zajistí měřeru krev
rúho tlaku, což se ve Španělsku děje ve 
většině lékáren. 

b) Metadonový program může mít celoživ
otm charakter, může vyústit v pokus převést 
klienta do programu orientovaného k absti
nenci nebo se může jednat o podávárú meta
donu osobám s terminální formou AIDS. 

Metadonový program narážel zprvu na 
určité obtíže, nyrú vydávají metadon většinou 
spíše k večeru , aby se klienti po zbytek dne 
nezdržovali v blízkosti střediska. 

3. Kokainový program a program orien
tovaný k léčbe jiných závislostí. 

4. Rodinný program pro phbuzné, včetně 
rodičovských skupin. 1 x měsíčně velký pro
gram pro příbuzné a lidi z okolí zařízeru, 
jehož se účastní v průměru 500 lidí. 

5. Svépomocná skupina pro nemocné s 
AIDS. 

6. Pracovru reedukace. 
Uvedené zařízení spolupracuje s tera

peutickými komunitami, ústavní detoxif1kací, 
pracovně edukačními programy, denním 
stacionářem a zařízeními pro chráněné by
dlení. 

Metadonový autobu8 GENUS In-
8titute, Barcelona 

Denně 8 x zastavuje a poskytuje služby 
asi 320 lidem. Zpravidla se jedná o osoby 
špatně spolupracující v jiných zařízeních, 

infekční (tbc apod). nebo jinak problémové. 
Autobus, na rozdíl od amsterdamského, 
staví spíše na odlehlejších místech, aby se 



předešlo negativní odezvě místních oby· 
vatel. Klienti zůstávají formálně v péči svých 
ambulantních zařízení, tam také probíhají 
toxikologické kontroly. Noví klienti se při · 

jímají 1 x týdně. Autobus samozřejmě 

poskytuje i zdravotně výchovné informace a 
prezervativy. Obvyklou kontraindikací je 
vliv drogy nebo alkoholu nebo tendence 
zneužívat drogy v okolí autobusu, n ebo s 
nimi obchodovat. Opatrnost je na místě, 

jestliže klient na čas metadonovou léčbu 

přerušil, v tom případě začínají nízkou 
dávkou . 

Detoxifikační jednotka "Sant Pau
CITRAN", nemocnice Sant Pau v Bar
celoně 

Zařízení je součástí psychiatrické kliniky, 
má 12 míst, průměrná doba pobytu je 15 
dní. Klientelu tvoří závislí na alkoholu a 
jiných návykových látkách , často trpící i 
jinou duševní poruchou. Poslední 2 dny 
před propouštěním bývá klient bez psy· 
chotropní medikace, dle potřeby je možné 
detoxifikaci prodloužit. Program zahrnuje 
kromě medikamentózní lécoy i terapeutickou 
komunitu , skupinovou terapii, arteterapii 
a další postupy. Podle pracovníka centra je 
po roce 60 % pacientů v remisi, což ale nutně 
neznamená nepřetržitou abstinenci. Cenu 
za léčbu v tomto i na španělské poměry 
luxusním zařízení (180 US dolarů denně) 
platí stát. 

Neformální di8ku8e o dalších 
léčebných a preventivních aktivitách 

Kasárna "Los Templarios" organizují u 
vojáků základní služby specifický program 
prevence škod působených alkoholem, 
tabákem a jinými návykovými látkami. 

Program časné léčebné intervence má 
barcelonská policie. Zaměstnanci, kteří 
mají problémy s alkoholem nebo jinou návyko
vou látkou, jsou posíláni k odvykací léčbě 
mimo rámec policejmno zdravotnictví. 

Preventivní program v Ba8kicku 
J . P . de Arrospide referovalo tom, že v 

Baskicku propukla v 80. letech drogová epi· 
demie, kterou se podařilo zastavit. Roční 
výdaje na prevenci jsou tam ovšem velmi 
vysoké, prevence zahrnuje i legální drogy 
(alkohol a tabák) a je specificky cílená k 
různým skupinám obyvatelstva a mládeže. 
Působení je mnohovrstevné (community ba· 
sed prevention) a využívá vliv rodiny, školy, 

mediátorů , učitelů , rů zných organizací, médií 
atd . Zahrnuje i nčkteré pro nás neobvyklé 
aktivity jako slavnosti , na nich ž se účastní i 
tisíce lidí. Materiál "Osasunkume ve třídě" 

určený mladším dětem využívá, podobně jako 
naše preventivní materiály, pozitivní peer 
modely, s nimiž se může cílová populace zto· 
tožnit. Jeho anglickou verzi nám přednášející 
věnovaL Těžištěm prevence je místní n ebo 
městská samospráva, i když existuje dobrá 
koordinace na vyšších úrovních . 

zA VĚR 

Akce měla intenzivní charakter, odborný 
program končil nezřídka po 19. hodině. 

Poskytla dobrou možnost seznámit se se 
současnými trendy v léčbě a s prevencí ve 
Španělsku a jiných evropských zemích. Jak 
je uvedeno výše, je to pro nás důležité i vzhle· 
dem k asociační dohodě s EU. Setkání bylo 
nejen určitou inspirací, ale také povzbuzením 
pokračovat v tom. co již děláme . V léčbě a 
prevenci je třeba se zaměřit současně na 
legální i nelegální návykové látky. Je třeba 
ještě více využívat širokou prevenci ve 
společnosti a aktivovat složky společnosti, 

které mají zájem problémům s návykovými 
látkami předcházet. Důležitá je prevence za 
účasti předem připravených vrstevníků (peer 
programy) a nabízení pozitivních alternativ 
rizikovým skupinám. 

V oblasti lécoy je vhodné rozšiřovat 

možnosti ambulantního léčení, detoxifikace, 
léčení v terapeutických komunitách a alespoň 
mírnit zdravotní škody u osob, pro které jiné 
formy pomoci nebudou přijatelné . Je škoda, že 
u nás dosud nemáme silnou rodičovskou or
ganizaci zaměřenou na prevenci a vzájemnou 
pomoc, i když byly v tomto směru učiněny 
některé pokusy. Takové organizace úspěšně 
pracují nejen ve Španělsku , Francii nebo 
USA, ale dnes i v Rize. 

Co se mé vlastní účasti týče, poskytl 
jsem účastníkům informace o preventivních 
materiálech vydaných v rámci programu 
FIT IN (některé ve spolupráci s Národním 
centrem podpory zdraví), metodice peer pro· 
gramů, kterou jsme zpracovali pro Výzkumný 
ústav pedagogický, aktivně jsem se zapojoval 
do formálních i neformálních diskusí. 

MUDr. K. Nešpor, CSc. 
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