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K. NEŠPOR 

Tato konference se konala pod záštitou Svetové zdravotnické organizace, švédské 
vlády a Evropské unie, které Švédsko v současnosti predsedá. Konference byla silne 
zastoupena významnými osobnostnú evropského politického života. 

Jednání zahájila švédská královna Sylvia. Následoval projev místopredsedkyne 
švédské vlády a dále klíčový projev reditelky Svetové zdravotnické organizace 
Dr. Gro Harlem Brundtlandové. Ta uvedla, že celosvetové je treba pričíst alkoholu 
5 % všech úmrtí osob ve veku 15 - 29 let. V evropském regionu tvoŤÍ úmrtí v dusled
ku požívání alkoholu u mužu ve veku 15 - 29 let čtvrtinu všech úmrtí (ve východní 
části Evropy je to dokonce celá tretina úmrtUJ. Dr. Brundtlandová také presvedči ve 
doložila, že zisky, které má stát ze zdaneni alkoholických nápoju, jsou pouze ne
patrným zlomkem prímých i neprímých ekonomických škod, které alkohol pusobí . 
Vzhledem k uvedenému doporučila Dr. Brundtlandová vyšší zdanení alkoholických 
nápoju, omezováni dostupnosti (napr. systémem licencí na prodej) a zákaz reklamy 
alkoholu. Zeme OECD, které zakázaly reklamu alkoholu, mají o 16 % nižší spotrebu 
alkoholu na jednoho obyvatele a o 23 % méne smrtelných dopravnich nehod pod vli
vem alkoholu . Dr. Brundtlandová uvedla, že reklama alkoholu se často zameruje 
práve na mladé lidí . 

Následoval projev reditele Evropské úradovny Svetové zdravotnické organizace 
M. Dazona. Podle nej v posledních letech došlo v 25 evropských zemích ke zvýšeni 
spotreby alkoholu u mladých lidí (k zemím, které zaznamenaly nej výraznejší vze
stup, patrí bohu žel Česká republika). Místopredseda slovenské vlády P. Csáky refe
rovalojejich národnim akčnim plánu o alkoholu. O významu, jaký plánu slovenská 
strana prikládá, svedčí okoInost, že k nemu bude prijato zvláštni usneseni vlády. 
Prof. Hurrelmann z Nemecka se pripojil k doporučeni zákazu reklamy na alkohol 
a ke zvýšení daní z alkoholu. Část takto získaných prostredku by se pak mela auto
maticky prevádet na účely prevence. Dr. W. Settertobulte a B. Hiebell porovnávali 
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na základe epidemiologických studií spotrebu alkoholu u detí a dospívajících v ruz
ných evropských zemích. České deti a dospívající patŕí z tohoto hlediska k nej
ohroženejším. Prof. J. Rehm z Curychu se zabýval príčinami smrti, které zejména 
u mladých lidí souvisejí s alkoholern. Patrí sem zejména úrazy, dopravní nehody, 
vraždy, sebevraždy a otravy. Prof. R. Room doložil užitečnost cenové regulace a sys
tému licencí na prodej alkoholu v prevenci škod pusobených alkoholem u detí a dos
pívajících. Zástupce ruského parlamentu J. Stolin se zabýval situací v Rusku. Libe
ralizace ve vztahu k prodeji alkoholických nápoju a reklame alkoholu vedIa ke 
zvýšení spotreby (ta se včetne nelegální produkce odhaduje na jednoho obyvatele na 
14 - 17 litru 100 % alkoholu za rok). Vysoká spotreba alkoholu se ukázala jako rizi
kový faktor ve vztahu k jiným drogám a vedIa ke zkrácení strední délky života 
zejména u mužské populace. 

Zákaz reklamy alkoholu, jako je tomu ve Francii, doporučoval i zástupce fran
couzského parlamentu C. Evin 1

• Podle nej by bylo žádoucí zvýšení daní z a lkoholu 
na celoevropské úrovni. Inspirací nám mohou být zkušenosti z Portugalslw. Tam 
zvýšili dane z alkoholu a část takto získaných prostŕedku se pŕevádí na prevenci. Po
dobný model se osvedčil i v Polshu. 

Součástí konference byla i práce ve skupinách. Jedna z nich se zabývala vlivem 
alkoholu na rodinu a výchovu detí. Deti v rodinách, kde se vyskytuje problém s alko
holern , jsou ve vetší míre vystavovány citovému i fyzickému zanedbávání, chování 
jejich rodiču bývá nepredvídateIné, jsou nuceny predčasne prebírat úkoly, které jim 
nepi'ísluší a na které nestačí, časteji jsou sexuálne zneužívány nebo týrány, trpí více 
pocity ménecennosti, strachem o rodiče, depresemi, nedostatky v komuníkaci a taj
nustkárstvím rodiču. K dalším známým rizikum patrí fetální alkoholický syndrom 
(poškození plodu , jestliže tehotná žena požívá alkohol), vyšší výskyt psychosoma
tických obtíží (napr. astma nebo noční pomočování), problémy ve škole, poruchy 
chová ní atd. Pomoc detem z techto rodin vyžaduje čas, prostredkyadobre pripra
vené odborníky. 

Zajímavým a prospešným prvkern konference byla účast dospívajících z rady 
evropských zemí. Mladí lidé z České republiky nás zde reprezentovali dustojne. Na 
konferenci byl a také k dispozici rada odborných materiálu včetne posledního čísla 
časopisu The Globe s článkem o situ aci v České republice autoru Nešpora a Csémy
ho. 

Behem honference se podaŕilo dopracovat a jednohlasne schválit významný doku
ment ,,Deklarace o mladých lidech a alkoholu". Uvedený dokument podporil i D. Byr
ne, evropský komisar pro zdraví a ochranu práv spotrebitelu. Ten navÍc zduraznil 
nutnost príslušné predpisy energicky prosazovat (doslova rekl: .enforcement, enfor
cement and more enforcement"). Záver konference byl vyhrazen diskusi nekterých 
prítomných ministru s mladými lidmi o tom, jak Deklaraci o mladých lidech a alko
holu prakticky realizovat. 

l Podle Norstriima v roce 2000 ze všech zemí Evropské unie pouze ve dvou neexistovala žádná 
omezení pro reklamu alkoholu a sponzoring ze strany výrobcu alkoholu. M. Craplet označil re
klamu alkoholu cilenou na mladé hdi za "alkoholový harassment". 
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Konference byla perfektne organizována a mela vysokou spol ečenskou i odbor
nou úroveň. Pro Českou republiku jsou její závery zvlášte duležité vzhledem k velmi 
vážné situaci zde. 

Na konferenci ministru bezprostredne navazoval jednodenní seminár pro ná
rodní koordinátory Evropského akčniho plá nu o alkoholu na téma monitorování ško
dy pusobených alkohol ern a relevantních indikátoru. Na okraj této komplikované 
problematiky jen uvádím, že vetšina závažných škod, které a lkohol ve společnosti 
pusobí, dobre koreluje se spotrebou alkoholu na jednoho obyvatele v té které zemi 
(v Čes/zé republice to bylo podle Českého statistického úŕadu v roce 1999 celých 9,9 
litru 100 % alkoholu, zahraniční prameny uvádéjí číslo ješté vyšší, v každém pŕípade 
se jedná o spotŕebu v meúnárodním méŕítku vysoce nadprumernou). 

MUDr. K. Nešpor, CSc. 
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