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NA POMOC PRAXI 

DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE ŠVÝCARSKU 

V únoru roku 1992 jsem měl možnost absol
vovat měsíční stáž na univerzitní psychiatrické 
klinice v Bernu. Při této příležitosti jsem se ale
spoň částečně seznámil se švýcarskou drogovou 
problematikou , s názory některých odborníků 
pracujících v tomto oboru i s terapeutickou na
bídkou, která v této oblasti ve Švýcarsku exis
tuje . 

Ve Švýcarsku je obvyklé dělení drog na le
gální (alkohol , medikamenty) a ilegální (ostat
ní včetně cannabisu). Údaje z let 1988/1989 ho
voří o 144 ()(X) konsumentech "měkkých" drog 
a 27 I()() konsumentech drog ,.tvrdých", z nichž 
asi polovinu představují nitroži lní toxikomani 
(Nelles, IlJI) I) . V roce 11)91 bylo v zemi zazna
menáno 280 úmrtí souvisej ících s nealkoholo
vými drogami (Uchtenhagen . 11)1)1). čímž se 
Švýcarsko zařadi lo na 3. místo v vropě (v pře
počtu na počet ohyvatel - necelých 7 miliónů) . 
Z uvedených č ísel jednoznačnč vyplývá . že 
Švýcarsko je zemí s pinč rozvinutou drogovou 
>cťnou a s širokým sortimentem zneužívaných 
drog. od marihuany po nitroži lní aplikaci 
tvrdých drog - heroinu č i kokainu . 

Rozvoj drogové scény byl ve Švýcarsku 
oproti sou~edním zemím poněkud opoždčn 
a zača l až v první polovině 70. lel. což zřejmč 
souviselo s hospodářskou i politickou stabilitou 
zemč. Heroinovú vlna však začátkem 70. let za
s<Í hla i Švýcarsko. takže po prvních pomčrnč 
chaotických zkušenosl<:ch se s ubstituční tcrapií 
si v roce 11J75 situace vyžáůala vydání spolkové
ho zákona . který upřesl'lOval podmínky met ha
donové l ťéby závislých . Teprve v roce 11)84 hy
la zvčř"ej nč na první methaůonovú zpráva . která 
jednak zmapovala drogovou scénu . jednak up
řesnila indikacc k podávání methadonu . Dle 
této zprúvy je mcthadonová l éčba považována 
za metodu druhé volby s tím. že nadále je pre-

ferována stacionární léčba s cílem dosažení 
plné abstinence od drog. Podávání methadonu 
při dlouhodobé léčbě bylo podmíněno 4 indi
kačními kritérii , a to : I . průkazem závislosti 
opiátového typu trvající minimálně 3 roky ; 
2. minimálně 2 vážnými a neúspěšnými pokusy 
o léčbu ve specializovaném léčebném progra
mu; 3. minimálním věkem 22 let a 4. nepřítom
ností floridního jaterního onemocnění , které 
by výrazněji omezovalo jaterní funkce . Léčba 
byla zamýšlena především jako možnost pro ty 
drogově závislé, u nichž nebylo dosažení plné 
abstinence aktuálně reálné , ale methadonový 
program jim dal příležitost k relativní sociální 
adaptaci, kte rá by v ideálním případě (i v del
ším časovém horizontu , například 3 let) byla 
náslcdována vysazením substituční medikace . 
O možnosti zařazení pacienta do té to terapie 
rozhoduje kantonální l é kař , methadon pak zá
vislému pod,ívá buď poradna nebo rodinný lé
kař . Dle Krogera (11)1)1) se v programu vysky
tují převážnč 2 typy pacientů . a to jednak starší 
. .fixeři·· (slangový výraz pro nitrožilní toxiko
many). kteří jsou sociálnč dezintegrováni 
a o methadon žúdají proto. ahy unikli další kri 
minalizaci , jcdnak mladší pacienti, kteří jsou 
ůosud ůobře sociálně adaptováni . nevykazují 
výraznčjší osohnostní patologii a obávají se 
společenského sestupu a trestního postihu . 
První skupina pacientů je ošetřována zpravidla 
v zařízcních sociálněpsychiatrické služby , 
u druhé skupiny stačí léčba u rodinných lékařů . 
Methadon je vydáván pacientům zpočátku den
nč , později v nčkolikadenních intervalech, ve 
formě nei njik ovatelného roztoku k perorální
mu užívání. Současně mají být prováděny toxi
kologické kontroly moči, a to na začátku me
thadonové substituce I - 2x týdně. později mi
nimálně 2x mčsíčně . Průkaz pokračující apli-
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kace jiných drog má být indikací k přerušení 
léčby. De nní dávka methadonu v řízeném pro
gramu by neměla přesáhnout 60 miligramů . 

Další vývoj situace; především prudký růst 
HIV po zitivity mezi drogově závislými (údaje 
se pohybuj í od 30 do 80 % HIV pozitivních me
zi nitrožilními toxikomany, Švýcarsko je na 
2. místě v Evropě ve výskytu AIDS v přepočtu 
na počet o byvatel) si ovšem vynutil ústup od vý
še uvede ných poměrně přísných indikačních 
zásad. Ty sice zůstávají teoreticky nadále 
v pla tnosti , kantonálními lé kaři je však povolo
vána řada výjimek, l éčba ne ní okamžit ě přeru

šována při pozitivním ná lezu v moči jako dříve 
atd . V rámci prevence AIDS je zdůrazňován 
především význam řízené výměny jehel a stří
kaček , l é kař i usi lují rovněž o zavedení ko ntro
lované ho podávání he roi nu závislým, kte ré je 
však zatím úřady odmítáno , respť;ktive je nabí
zeno podávání morfinu , kte ré je a le švýcarský
mi odborníky považováno za nevyhovující . Po
stoj úřadů je podmíněn jednak neocho to u 
k částečné legalizaci tvrdých drog. kte ré by by
lo t ímto způsobem de facto dosaženo, ve věci 
však hrají roli zřejmě rovněž komerční zájmy 
farmaceutických firem . 

Je opakovaně zdůrazňováno, že jak metha
do nová substituce, tak případ né řízené podá
vání he roinu (ve smyslu takzvané ho live rpool
ské ho mode lu) musí být vždy spojeno se zařa
zením pacienta do psychoterape utické ho pro
gra mu . Například ve zmíněném liverpoolském 
mode lu, kte rý je v současf\é dobč ve Svýcarsku 
diskutován, je předpis drogy podmíněn účastí 
v psychot era pe utické sk upinč minim álnč I x 
týdnč a individuálním pohovorem s l é k a řem I x 
mčsíčnč. Za úspěch me thadonového progra mu 
ve Švýcarsku je považován pokles kriminality 
mezi závislými , rel a tivnč nízké procento těž
kých recidiv se sociá ln ími důsledky ( 14 % pa
c i entů po 2 letech) , nepřítomnost vý razněj ší
ho ilegálního trhu s me thadonem a již zmiňo
vána prevence A IDS; na druhé s t ranč se při 
znává. že došlo ke vzniku nové vrs tvy .. chro nic
kých me thado nových paci c ntů" , kteří jsou na 
substituč ní medikaci dlouhodobč závislí ( Bii
low, 199 1). 

Typickým jevem vč t ších švýca rských mč~t je 
vytváření ta kzva ných o t evřených drogových 
scén , kde se závis lí shromažďují, část z nich zde 
i přespává a kde se rovněž uskutečňuj e obchod 
s drogami (v Ziirichu dříve Z ugspitzplatz. 
v Be rnu Koche rpark ). Tyto otevřené drogové 
scény jsou úřady i policií v podstatě tol erová ny, 
i když švýcarské záko nodárství je vc včci drog 
poměrně striktn í - trestn ý je nejen obchod 
s drogami , a le i držení drog pro vlastní potřebu . 
Na t ěchto místech zpravidla pracuje i zdravo t-
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nieká služba financovaná městským magistrá
tem (sociální pracovníci, psychologové . léka
ři) , která provádí nezbytné zákroky při předáv
ková ní nebo aplikaci nečis té drogy , přímo na 
místě vyměňuje jehly a stříkačky atd. Odborní
ky ne ní sice existence těchto otevřených drogo
vých scén vítána (za vhodnější je považováno 
zřizování takzvaných "drogových domů", kde 
by mohli závislí přežívat v le pších podmínkách , 
je jich zřizování však opět vázne na souhlasu 
městských a kanto nálních úřadů), nicméně je 
považována za výhodnější alte rnativu než tvrdě 
represivní přístup, který závislé zahá ní do ile
gality a v pods tatě znemožňuje jakoukoliv 
zdravotnickou intervenci. Na podporu té to ar
gumentace se kupří kladu uvádí, že v Bcrnu 
v roce 1991 zemřel o v souvislosti s nealkoholo
vými drogami 30 osob, z toho ale jen 4 osoby 
ve zmiňova ném Koche rparku . ostatní pak byli 
nalezeni převážně v soukromých bytech, na ve
řejných zácho dech apod . 

Terapeutickou nábídku představují ve Švý
carsku jednak poradny a ambu la ntní zařízení, 
dále drogová oddě l ení psychiatrických klinik 
a konečně " Wo hngeme inschaften", tedy zaří
zení komunitního typu , určená pro dlouhodo
bou odvykací l éčbu . Prv ní detoxikační oddčle
ní na psychia trické klinice bylo zřízeno v roce 
198 1 v Be rnu , v současné době funguje v celé 
zemi 10 ta kových oddč l e nÍ. Oddč l e ní v Bernu 
je ko ncipováno jako uzavřená stanice, má 12 
l ůžek , z toho 4 l ůžka pro ženy. Personálnč je 
obsaze no I l é kařem na plný úvazek, I l é k ařem 

na poloviční úvazek , I psycho logem a dále 
1 2-čIcnným terape utickým týmem zahrn ujícím 
ergote rapeuta , sociá lní pracovn ici, zdravotní 
ses try a oše třovat e l e . Oddě l e n í ošetřuj e jen ty 
pacie nt y. kteří se k léčbč přihlásí dohrovolnč . 
přičemž přístup je zcela bezba riérový - ne ní za
potřebí l ékařského doporučení. V praxi tedy 
probíhá přijetí ta k . že pacie nt se te lefonicky 
ohlásí a dohodne si pohovor s l ékařem, během 

kterého l ékař posoudí mo ti vaci paci<.:nta a roz
hod ne, zda přije t í je či ne n í ind ikov;í no . Při 

vlas tním přijetí je u pacienta provede na osobní 
prohlídka a jsou mu odebr;íny všechn y drog) 
(včetnč a lko ho lu a med ikame nt ů), které jsoll 
u n ěho na lezeny: ty jsou pa k v j e ho přítomno,ti 

z niče n y . Po kud pacient ~ tímt o pos tupe m ne
souhlasí. ne může být na oddělení přijat. Pok uu 
jsou II pacienta drogy na lezeny pozdčji. tedy již 
v průběhu pobytu , je tlná se o d llvod k okamži
tému propušt ě ní (podobně jako pozitivní nález 
v moči - toxiko logické zkoll~ky moč i jsou pro
vádě n y 2x t ýdně) . Pacic nt pak muže požádat 
o nové přijetí nej dříve po 2 týdnech . Počet 
pobytů na oddě l e ní nen í v zásadč nijak omezen 
a nejsou ani problé my s hraze ním opakovaných 



pubytů zd ravotní pojišiovnou. Stanice má cha
rak te r režimové ho odděle ní s bodovacím systé
mem. l éčba trvá maximálně II t ýdnů a slouží 
jednak k de toxikaci pacienta . jednak _. v přípa

dě jeho zájmu - k přípravě na pobyt v zaříze ní 
komunitního typu . Přechod do tohoto zaříze ní 
ovše m není podmínkou: dle sdě l e ní l é kaře od
děle ní využívá té to možnosti as i 15 - 20 '}'o pa
cien t ů. 

Pokud se po vysazení drogy neobjeví žádné 
komplik ace ( napřík l ad epi leptické záchvaty , 
psychotické epizody, predeliriózní syndrom při 
kombin aci závislosti na alkoho lu a nealkoholo
vých drogách) , nejsou ke zvládání běžné absti 
nenčr1í symptomat iky nasazovány žádné léky 
(takzvaný .,kalte r E ntzug"). Tento postup je 
zdůvodňován jendak významem pozitivní zku
šenosti pacienta, kte rý si ověří, že je schopen 
přeruš it abúzus drogy sám , dále tím , že psycho
terapeutický kontakt není rušen sedat iVním 
účinkem medikace a konečně i tím , že medika
ce nijak významně nesnižuj e výskyt komplikací 
po od ně tí drogy . Výjimku představují pa ra
doxně pacien ti užívající methadon , pokud je 
jejich denní dávka vyšší než 40 mg, respektive 
RO mg. V těchto případech je nasazen ca rbama
zepin v dávkách 400 - 600 mg (nejvýše 
1200 mg) denně. Med ikace je pak v průběhu 
2 týdnů dle klinického stav u pacienta vysazová
na. Na oddě lení bývá zpravidl a asi 1/3 HIV po
zitivních pacientů . jej ich program se však nij ak 
ne liší od programu pacientů s negati vn ím nále
zem. Za zmín ku stojí. že podmínkou HIV vy
še tře ní je souhlas pacienta - proti "jeho vů li ne
bo bez jeho vědomí ne lze vyšetření provést. 

Ve Švýcarsku pracuje v současné době 130 -
150 zařízení komunitního typu. sloužících 
k dlouhodobým l éčebným pobytům. Jejich na
bídka je bohatě strukturována - d le jazykových 
oblastí. terapeutického programu, dle klientely 
(napřík l ad zař íze ní pro matky s dět mi ) . dle re
ligiózního zaměření atd . Vě t š in a tčchto zaříze
ní podmiňuje přijetí absolvováním detoxikač

ního pobytu na klinickém oddč le ní. Dlouhodo
bé odvykací pobyty již nejsou hrazeny z pro
středků poji šťovny , a le zvláštními sociálními 
dávkami . Terapeutickou nabíd ku doplňují 
i aktivity svépomocn ých skupin , zej ména NA 
(Nareot ics anonymous) s programem analogic
kým programu hnutí Anonymních a lkoholik ů. 

Podobně jako u nás je ve Švýcarsku předmě
tem diskuse otázka dekriminalizace drogově 
závislých. Jako nepříznivý je pociiován rozpor 
mezi poměrně tvrdou legislativou a vývojem si
tuace vynucenou libe rální praxí. Většina léka
řů zas tává ve lmi umírněné postoje, dosavadní 
libera lizaci ale považuje za n c koncepční a ne-

sys tem atickou. Za vhodný krok je (alcspOl"l 
mezi l é kaři . s nimiž jsem mě l příležitost hovo
řit) považována legalizace eannabisu. Je argu
mentováno především tím , že cannabis není 
startovací drogou o nic více než jakákoliv jiná 
široce rozšířená droga ( napříkl ad a lkohol č i ta
bák) . je zpochy bňován vznik amotivačního 
syndromu při jeho dlouhodoběj š ím ližív <Í ní . je
ho schopnost vyvolávat psychózy u osob. 
u nichž neexistuj e žádn á predispozice v tomto 
smyslu , poukazuje se na jeho nízkou tox icitu . 
Předpokládá se, že legalizací (aslespoň legali 
zací de facto dle ho landského mode lu) by kon
zumenti cannabisu nebyli zaháněni do ilegální
ho prost ředí , ve kte rém se pak snáze dostávají 
i k tvrdým drogám. Ve vztahu k tvrdým drogám 
je pak usilováno o dekriminalizaci aplikace 
a držení drogy pro vlastní potřebu , především 
však o možnost řízené preskripce drogy, jak 
jsem uvedl dříve. Význam toho to postupu spa
třují v tom , že umožňuj e vstoupit do kontaktu 
s podstatně větším množstvím závislých , než 
tomu bylo doposud ; tím je možno tyto pacient y 
rovněž úči nněji ovlivňovat ve smyslu prevence 
AIDS (již zmiňovaná výměna jehel stříkače k , 
instrukce o bezpečněj š ích metodách aplikace 
drogy. riziku nechráněného pohlavního styku 
atd .). Podává ním kvalitní substance by mě la 
být sníže na mortalita (vě t š ina drogově závis
lých neumírá na předávkování , ale komplikace 
způsobené nekvalitní a nečistou drogou) a ale
spoň do jisté míry o meze n ilegální drogový trh . 
Obavy z přesunu l ékař i distribuovaných drog 
na černý trh se v citovaném liverpoolském mo
delu za tím nepotvrdily. Vzhledem k tomu , že 
není reálné oče kávat výraznější změnu legisla
tivy v dohledné době, navrhují švýcarští odbor
níci pok usit se o zavedení této možnosti nej
prve formou pilotní studie. Dá le zdůrazňují. že 
navrhovaná opa t ření v žádném případě nezna
menají libe ralizaci obchodu s drogami . V této 
oblasti navrhují dvě základní možnosti dalšího 
postupu. Jednak by bylo možno dekriminalizo
vat nákup a držení všech dnes ilegálních drog 
pro vlastní potřebu , což by v podstatě ovšem 
znamenalo lega lizaci .. malého" obchodu s dro
gou a nedošlo by k významněj šímu ovlivnění 

černého trhu . Druhou variantou by bylo citova
né řízené podávání drog lé kaři, přičemž veške
rý paralelní trh by byl postihován jako dopo
sud . I tato varianta přináš í řad u problémů , na
příklad stanoven í přesných krité rií pro osoby. 
které by mohly drogy obdržet tímto způsobem 
tak, aby se při spčním státu nestáva li z příleži 

tostných konzumentů závis lí atd . 
Uvedené zkušenosti jis t ě není možno mecha 

nicky přenést do našich , značně odlišných pod
mínek a není v nich ani obsažen všeobecnč 
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plalný mudel k řeše ní drogové problematiky 
u nás . Mohou však přinejmenším sloužit jako 
inspirace i varování před chybami , jimž se do
pustily země, které se před 20 le ty nacházely 
v situaci podobné naš í dnes . 

Souhrn 

Sdělení podává informaci o současné situaci 
na švýcarské drogové scé ně, kterou mě l auto r 
možnost poznat během stáže na Univerzi tní 
psychiatrické klinice v Bernu. Je popsán způ
sob práce detoxikačního drogového oddělení 
kliniky . stav methadonového programu ve Švý
carsku i perspektivy dalšího řešení drogové 
problematiky v této ze mi . 
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SKONČILA .. ŠANCE PRO 3 MILÓNY'" CO A JA K DÁL S KOUŘENÍM 
V ČSFR? 

Kouře ní nejsou kouzla , jak se domnívali 
Evropané před pěti sty le ty, když Kolum bovi 
námořníci přivezli do Evropy tabákové listy 
a zapálili si. Nejde ani o kouzlo ča roděje mo
derní doby. kte rý e legantně sáhne do vzduchu 
a má v d laních vějíř cigaret, kte rý v další se k
ve nci , zahalen v dým, kdoví kam schov~. Nic 
neschová kuřák před sebou samým ani před ne
úprosným časem rozvoje návyku . Čas návyku 
jej neomylně najde a poznamená následky ni
kotinismu . Nic trvale pozi tivního nenabídne ta
bák dnešnímu kuřákov i , kte rý se již přest a l bát 
ohně zapálené cigarety. V ohni vše čis t é. Z oh
nč vše dobré, ale i zmar i pope l. Niko liv v tomto 
případě! Dým cigare ty je nostalgickou rekvizi
tou a otřepaným rýmem barových písní. Ve 
skutečnosti je zdravotně ekologickou noxou. 
I pro nekuřáky! 

Na scé ně drog je ne ustá le rušno. Posledních 
5 - 10 le t více. Jen povrchnímu pozorovate li 
připadá, že je na frontě tabáku - klid . 

V zemi , kde poslanci , ministři i pan prezident 
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.. Než bych kouřem trávi l sklípky plicní 
to mi radši rovnou jednu picni !" 

Jali Vodňamk.l' 

kouří i před te levizní kamerou a své posty ne
maj í jisté, jako kdo koliv z ostatních ve státč. 
to pracovníci usilující o zdravý život bez drog. 
a lkoholu a ciga ret nemají lehké. 

Vpád demokracie vytl ači l jakous tako us ku
řáckou "ukázně nos t ", kdy se aspoň na schůzích 
a konfe rencích čekalo s cigaretou na přestávku : 
cigare ty zkracova ly čas jednání a prodloužova
ly přestávky. V Čechách se říká ., rauchpauzy". 
Vyvrcholení ojedi ně l é a snad i úspěšné akce 
.. Sance pro 3 milióny" se prolnulo s ohdobím 
velkých sociá ln ích a politických změn okolo li s
topad u 1989 a hektického prosazování a dohá
nění svobody a demokracie . Jako vše, tak se 
i demokracie - bez návodu k použití počala 
projevovat i negativně . Když se kácejí trůn y. 
střídaj í vlády a především společenské řády. je 
témčř kacířstvím a protirevolučním činem ho
vořil o kondici , odolnosti . prevenci a podpoře 
zdraví a kultury života bez závislosti na drogúch 
nebo ciga reHích . Zvýše ná frekvence kouře n í na 
veřejnm,ti. na schůzích a při televizních přeno-




