
oSMÉ SETKÁNÍ NÁRODNÍCH 
KOORDINÁTORŮ EVROPSKÉHO 
AKČNÍHO PLÁNU O ALKOHOLU 

Evropský akční plán o alkoholu! je významnou mezinárodní iníciativou, k níž se 
připojila i Česká republika. Osmé setkání národních koordinátorů Evropského 
akčního plánu o alkoholu se uskutečnílo v Bratislavě na pozvání slovenské vlády 
a za přítomností významných osobností veřejného života ve dnech 21.-23. 3. 2002. 
Hostitelská země dosáhla v této oblasti významných úspěchů, spotřebu alkoholu se 
tam od počátku 90. let podařilo snížit zhruba o pětinu, zatímco v České republice 
byl trend právě opačný. 

Pozitivní zkušenosti 

K významnému poklesu spotřeby alkoholu došlo i v řadě dalších zemích, např. 

Polsku, Itálii, Španělsku . V jiných zemích se podařilo spotřebu alkoholu stabilizovat 
na nízké úrovní (např. v Norsku, kde je v porovnání s Českou republikou spotřeba 
na jednoho obyvatele zhruba poloviční). 

V řadě evropských zemí platí omezení týkající se reklamy na alkohol (např. 

v Polsku je možné reklamu na pivo vysílat až po 22. hodině a reklama alkoholu na 
billboardech je zakázaná). 

V Itálii uzákoníli zákaz prodeje alkoholu na dálnicích. Italové také zavedli den 
prevence problémů působených alkoholem. Ten bude probíhat pod patronací 
italského presidenta 19.4. pod heslem "the less you drink, the more you know, the 
less you risk". Ve Francii došlo ke snížení spotřeby alkoholu od roku 1970, kdy čini
la 15,7 litrů 100 % alkoholu na osobu a rok, na 11,9 litru v roce 1998. V případě 
smrtelného úrazu se tam zásadně testuje na přitomnost alkoholu v těle. 

V Rumunsku se 10 % daní z prodeje alkoholu automaticky převádí na prevenci 
škod, které alkohol působí. 

Dochází ke zpřísňování postihů za prodej alkoholu nezletilým (např. v Polsku 
vězení anebo odebrání licence na prodej alkoholu). 

Na Ukrajině zavedli orientační vyšetřování na závislost na alkoholu u řidičů 
a žadatelů o zbrojní pas, což vedlo ke snížení dopravních nehod i trestných činů pod 
vlivem alkoholu. 

Epidemiologická data prezentovaná na setkání svědčí jednoznačně o tom, že 
nižší spotřeba alkoholu vede ke snížení problémů, které alkohol působí včetně úrazů 
nebo trestné činnosti pod vlivem alkoholu . 

Dobré zkušenosti jsou i s krátkou intervencí pro problémy působené alkoholem 
na úrovni praktických lékařů (taková intervence je podle švédské studie vice než 
10x účinnější než intervence pro vysokou hladinu lipidů v krvi ). 

V Izraeli zvolili strategii "empowerement of victims" ("posílit postižené") a snaží 
se mobilizovat osoby přímo nebo nepřímo poškozené alkoholem k ovlivňování veřej
nosti a politiků . 

1 Plné znění Evropského akčního plánu o alkoholu viz níže uvedené internetové stránky. 
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Problémy 

Podle polského účastníka se v Polsku schyluje ke skandálu v souvislosti s ko
rupcí tamních poslanců alkoholovým průmyslem. Mírný vzestup spotřeby alkoholu 
zaznamenali ve Švédsku a výrazný v Irsku, kde to patrně souvisí s nárůstem kupní 
síly obyvatel a imigrací velkého počtu mladých mužů . Úměrně tomu tam došlo 
k vzestupu násilné trestné činnosti pod vlivem alkoholu, počtu sebevražd a bezod
kladných hospitalizací pro tělesné i psychiatrické problémy vyvolané alkoholem. 
V řadě zemí dochází k nárůstu rizikového pití alkoholu u dětí a dospívajících. Dlou
hodobý výzkum prováděný u švédských branců zjistil, že pití alkoholu v 18 letech 
souviselo se zvýšeným rizikem předčasné smrti v příštích 10-15 letech . Až velmi ne
gativní zkušenosti s prevencí zaměřenou na čistě na nealkoholové drogy vedly 
některé země k tomu , aby se prevence problémů působených alkoholem a jinými 
návykovými látkami integrovala do jednoho celku. Řada účastníků konstatovala, že 
alkohol je tzv. "průchozí droga" směrem k jiným látkám a že souběžné nebo 
následné zneužívání alkoholu a jiných drog je u dětí a dospívajících časté. Mnozí 
účastníci také referovali o tom, že marketingové aktivity alkoholového průmyslu , 

zejména výrobců piva, se často zaměřují právě na dospívající. Z tohoto důvodu jsme 
již před lety, avšak marně, navrhovali, aby se alespoň 1 % daní z prodeje alkoholu 
používalo na prevenci a l éčbu problémů působených alkoholem a jinými drogami. 

Kolegové také projevili podiv nad tím, že v České republice je v důsledku cenové 
války pivovarů a nedostatečného zdanění cena piva nížší než cena běžných nealko
holických nápojů . To je patrně jedním z důvodů, proč je právě v České republice nej
vyšší spotřeba piva na jednoho obyvatele na světě. Česká republika je také patrně 
jediná evropská země, která nerozpracovala a nepřijala národní akční plá n o alko
holu. Nemáme také, na rozdíl od sousedních zemí s výjimkou Slovenska, kde 
v současnosti o této otázce jedná vláda, centrální pracoviště zabývající se výzku
mem a prevencí problémů působených alkoholem. 

Kuloárové diskuse 

Využil jsem pří ležitosti a setkal se i se slovenskými kolegy. Tak pan 
MUDr. o. Martinove mi vyprávěl, jak jistá Slovenská pojišťovna odmítla svému po
jištěnci včas platit odvykací l éčbu . Následně se ukázalo, že ji to stálo během 
6 měsíců asi milión korun , protože zmíněný pacient byl v souvislosti s alkoholem 
opakovaně nákladně léčen pro recidivující zánět slinívky břišní . Jak jsem se 
dozvěděl, na Slovensku pracuje organízace Al-Anon, což je sesterská organízace 
svépomocné organízace Anonymní alkoholici pro manželky závislých na alkoholu . 
Anonymní alkoholici jsou aktivní i u nás, Al-Anon, pokud je mi známo, zde ale 
nepůsobí. 

MUDr. K. Nešpor, CSc. 
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