
problém. Problematika vyžaduje celospolo
čenský prístup . 

Po prednesení niekofkých zásadných diskus
ných príspevkov sa zvol il ekonomický prístup 
komentovania jednotlivých častí platného zá
kona č . 46. 

V základných ustanoveniach i v ďalšom sa 
odporuč ilo používať termín zneužívanie alko
hol u a iných návykových látok , aby mal zákon 
dostatočne široké pole aj pre nemedicínske 
prístupy k problematike . V § 3 sa odporúča 
uviesť , ktoré rezorty sa majú podieľať na jed
notlivých opatreniach (okrem Ministerstva 
zdravotníctva i rezorty školstva, práce a sociáI
nych vecí , financií , kultúry). V § 4 sa odporuči
lo zakázať predaj tabakových výrobkov oso
bám mladším ako 18 rokov a ďalej zakázať pre
daj v predajniach potravín. 

Dlhšia diskusia bola o § 8. Prij a l sa návrh 
JUDr. Pleškovej (MZ SR), že zriaďovateľom 
záchytných staníc by malo byť Ministerstvo 
vnútra . Zdravotnícke zariadenia sú konzul
tantmi pri diagnostike a ďalších medicínskych 
opatren iach. Z § 9 sa odporučilo vynechať usta
novenia o nútených a ochranných li ečbach , 
o povinnej evidencii a pod. K paragrafu o so
ciálnej starost livosti neboli pripomienky, zato 
sa navrhlo zrušiť celý § II a odporuči lo sa využí
vať v dostatočnej miere iné platné zákony (pa
ragraf pojednáva o výplate mzdy). Óalej sa na
vrhlo zvýšenie pokút pre inštitúcie i jednotliv
cov pri nedodržaní ustanovení zákonov. 

Tretia časť zákona pojednáva o úlohách or· 
gánov štátnej správy. Diskutéri navrhli zrušiť 
nefunkčný Zbor na och ran u pred alkoholiz· 
mom a inými toxikomániami , ktorý bolorgá· 
nom MZ. Navrhlo sa vytvorenie nadrezortnej 
vládnej komisie, ktorej hlavným poslaním bv 
bolo efektívne koordinovať štátnu politiku 
v uvedenej problematike . Navrhlo sa zrušiť iné 
orgá ny (k rajské , ok resné zbory . .. ) a spomenúť 
v závere obecné zastupiteľstvá ako možné orgá· 
ny organizujúce postup na lokálnej úrovni 
(zriaďovanie poradní , úprava predaja alkoho· 
lických nápojov a pod .) . Súčasne by obecné za· 
stupiteľstvá mali odvádzať časť svojich príjmov 
z predaja alkoholických nápojov , tabakových 
výrobkov a pokút na účelový fond pre zdravot· 
nícke zariadenia , v ktorého starostlivosti sú 
osoby so závis l osťou. 

V diskusii sa chápalo , že predložené návrhy 
sekcie sú iba čiastkovým pohľadom. K zákonu, 
ktorý by mal ši rší spoločenský záber , mali by 
podať pripomienky aj príslušní odborníci 
z iných rezortov . 

Záverom treba ešte povedať, že duch pred· 
kladaných inovácií okrem Listiny ľudských 
práv zodpovedá už platnej novelizácii zákona 
č . 20 i občianskemu súdnemu poriadku (zákony 
č . 419 a 519/91 Zb.). Redakčná komisia (I. No
votný, V. Novotný, Ľ. Gábriš) výsledky disku· 
sie spracovala do návrhu a zaslala Ministerstvu 
zdravotníctva. 

V. Novotllý 

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZAMERENÉ NA SNIZOV ÁNÍ 
POPT Á VKY VE VZTAHU KE ZNEUZÍV ÁNf DROG V EVROPE: SOU· 
ČASNÉ PROGRAMY A MOZNOSTI DALŠfHO ROZVOJE 
Oslo 19. - 21. 6. 1991 

Akce byl a poi'ádána regionální kancelái'í 
Svetové zdravotnické organizace pro Evropu. 
Ta mi jako dočasnému konzultantovi hradila 
cestu. 

Jednání hdi I pan Berg, i'editel norského ná
rodního úradu pro prevenci problému pusobe
ných alkoholem a jinými drogami a pan Cees 
Goos z regionální kancelái'e SZO. Najprve se 
diskutovalo o úvodním textu , který byl účastní
kum rozesílán ješte pred zahájením . Pak nás le
dovaly vyžádané referá ty . Paní A. Vicente 
z Portugalska informovala o rozsáhlém preven
tivním programu Projecto vida (Proj ekt živo ta). 
V rámci tohoto programu publikovali mnoho 
materiálu pro mladé lidi, poi'ádali kursy pro ro
diče s cílem zlepšit jejich schopnost pochopit 
své deti a komunikovat s nimi . Finančne je ten
to projekt podporován EHS, soustavne spolu-
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pracuje se sdelovacími prostredky, zejména 
s te levizí. 

Pak jsem prednesl svoji práci týkající se situ· 
ace v Praze. Zabýval jsem se v ní obecnými 
strategiemi snižování poptávky po drogách 
a alkoholu i jej ich konkrétním uplatňováním 
v našich podmínkách , hovoi'il jsem i o prevcn· 
tivní kampani FIT IN , kterou organizujeme ve 
spolupráci se Sportpropagem a Národním cent· 
rem podpory zdraví. Práce byl a prijata dobie 
a se sympat iemi . 

Následovala práce norských kolegu, ti refe· 
rovali o rozsáhlé kampani zamerené na preven· 
ci zneužívání marihuany a dalších návykových 
látek v Norsku. Jejich kampaň využívá také 
hromadné sdelovací prostfedky. V rámci kam· 
pane byly všem mladým lidem v Norsku , kteií 
dovršili 13 let , poslány osobní dopisy podepsa· 



né dvěma ministry norské vlády. Jedním z cílů 
kampaně je také zlepšovat komunikaci mezi 
dospívajícími a jejich rodiči i v oblasti alkoholu 
a jiných drog. 

Práce polské autorky Dr. Celiny Godwod Si
korské se soustředila spíše na epidemiologii. 
Léčba , jak známo , je v Polsku poskytována 
nejen státním zdravotnictvím, ale jsou v ní ak
tivně činné i laické , církevní a sociálně oriento
vané iniciativy. Kromě známých terapeutic
kých komunit jsou k dispozici i specializované 
detoxifikační jednotky. Dobrovolné organiza
ce (zej ména rodičů) jsou velmi aktivní i v pre
venci a rehabilitaci a jsou podporovány vládou. 

Pan Silk pak referovalo programech pro oso
b)' s pokročilými formami závislosti na dro
gách . V oblasti Glasgowa byl mimo jiné zřízen 
pccializovaný program nabízející pomoc pros

titutkám. Ty pochopitelně představují vysoce 
rizikovou skupinu vzhledem ke zneužívání 
drog i vzhledem k šíření AIDS. 

Po skončení referátové sekce byli účastníci 
rozdě len i do skupin . Z jednání těchto skupin 
vzeše l návrh dokumentu. V něm se zdůrazňuje 
význam snižování poptávky po drogách. V pri
márn í prevenci se osvědčily programy za aktiv
ní účasti vrstevníků (aktivisté z řad mládeže , 
rodičů , ohrožených profesí , menšin apod.) . 
V převenci abúzu u rizikových skupin se ukazu-

je jako potřebné nabízení pozitivní alternativy 
po moc při uplatnění selhávajícím ve ško le, po
moc mladým nezaměstnaným apod . Poptáv
ku po drogách také snižuj e léčba , i když není 
vždy plně a trva le účinná. Návrh povzbuzuje 
k aktivitám na místní úrovni i k vytváření 'ná
rodních programů . Zabývá se otázkami mezi
národní spolupráce a spolupráce mezinárod
ních organizací. 

Přes intenzivní a náročný program se našly 
příležitosti k neformálním rozhovorům . Pan 
Lundberg ze švédského ministerstva zdravot
nictví vyjádřil obavy z vzestupu problematiky 
u nás . Podle jeho zkušenosti se prakticky 
všechny země, kte ré slo užily nej dříve jako ze
mě tranzitní , kudy drogy jen procházely, po
stupně samy dostávaly do značných problémů . 

Sovětský účastník profesor D. M. Rude nko 
se zmiňovalo zhoršující se situaci ve své zemi . 
S panem Goosem jsem hovořil zejména o pers
pektivách prevence a možné spolupráci s re
gionální kanceláří. 

O tom , že e fektivní prevence je potřebná 
a možná , svědčí zkušenosti z většiny evrop
ských zemí i z USA , kde se daří snižovat počty 
mladistvých , kteří začínají experimentovat 
s drogami a alkoholem. 

K. Nešpor 

HOLANĎANÉ , DROGY A MY 

Na {'ozvání Sekce AT Psychiatrické společ
nosti CLS navštívili Česko-Slovensko ředitel 
protialkoholní a protidrogové kliniky v Haarle
mu Lucien Ruth a primář oddělení na téže kli
nice Reinhold Tonneyck . Při třech setkáních 
s nimi v Praze ve dnech 4. a 5. února 1992 bylo 
možné si udělat představu o holandském pří
stupu k problematice drog , ale daleko víc o naší 
situaci, našich přístupech . Holanďané nepři
vezli žádný spolehlivý a jednou provždy účinný 
recept na řešení současných a hlavně budou
cích problémů . Jejich názor na společenskou 
problematiku drog by se snad dal shrnout do 
parafráze, že společnost má s drogami takové 
problémy , jaké si zaslouží . A v oblasti medicín
ské vycháze li z plné odpovědnosti pacienta za 
svůj postoj k droze a případné léčbě. Netrou
fám si na recenzi návštěvy z Halandska , jen vy
užívám tohoto podnětu k zamyšlení nad situací 
u nás . nad naším vztahem k drogové scéně a na
šim vyhlídkám do nejbližší budoucnosti. Ho
landská situace k tomu může sloužit jako uži
tečné srovnání. Na poli legislativy je situace 

v obou zemích celkem obdobná. Trestní postih 
v Holandsku jako u nás dopadá na výrobu 
a prodej drog , nikoli na oběti, uživatele drog. 
Jak si ukážeme dále , je trestnost produkce a 
distribuce při beztrestnosti zneužívání význam
nou podmínkou účinné pomoci lidem závislým 
na drogách . 

V oblasti vlastní péče o toxikomany mají Ho
lanďané náskok , vynucený vlnou nástupu 
tvrdých drog v 60. letech v souvislosti s hnutím 
hippies . My můžeme obdobný nástup očekávat 
až po železné padne i ekonomická opona 
a z průchozí cesty pro drogy se naše země stane 
jejich odbytištěm. Naše připravenost je proble
matická a svědčí o postoji společnosti k dro
gám. Je velmi podobný postoji společnosti k al
koholikům . Účinnost je ztotožňována s tvrdos
tí zásahu, se silou represivních opatření. Tato 
opatření mohou být účinná možná při stíhání 
výrobců a distributorů drog, případně trestné 
činnosti v důsledku požití alkoholu či jiných 
drog , ale nemohou být radikálním , tedy na ko
řen jdoucím řešením problému závislostí na 
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