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povať aj pri benzodiazepínoch pre vysoké riziko náchylnosti k drogovej závislosti u týchto 
pacientova pre riziko poškodenia funkcií respiračného traktu, najmä u pacientov s pneu
mocystovou pneumóniou, čo je jedna znajčastejších oportunných infekcií pri AIDS 
(Cohen, 1990; Leukefeld, 1989). 

Suicídiá v súvislosti s infekciou HIV 

Existujú dva hlavné spôsoby suicidálnej aktivity asociovanej s infekciou HIV a choro
bou AIDS: 1. aktívna samovražda (intoxikácia liekmi a na druhom mieste skok z výšky, 
najmä u hospitalizovaných pacientov) a 2. pasívna samovražda (neodpovedanie na medi
cínske aktivity, odmietanie liečby apod., keď sa zjavia príznaky choroby). Okrem týchto 
je nutné spomenúť v tejto súvislosti aj tie prípady, kedy sa neinfikovaná osoba pokúša 
nakaziť virusom HIV a takto realizovať suicídium (Maj, 1990). Klinické skúsenosti ukazu
jú, že aj keď sa suicidálne myšlienky a plány u postihnutej osoby neprejavia otvorene, 
najvyššie riziko suicidálnej aktivity predstavujú sociálne a kultúrne izolovaní a depresívni 
pacienti, a to najmä v priebehu iniciálneho šoku po oznámení diagnózy, najmä keď nie je 
dostupná následná podpora a poradenstvo. Marzuk a kol. (1988) uvádza relatívne riziko 
suicídia u mužov s AIDS vo veku od 20 do 59 rokov 36,3-krát vyššie ako u rovnako starých 
mužov bez tejto diagnózy a 66, 15-krát vyššie ako v celej populácii (štúdia bola realizovaná 
v New Yorku). Niekoľkí autori sa tiež zaoberali psychosociálnymi faktormi, ktoré môžu 
provokovať pokus o suicídium u AIDS pacientov. Patria k nim najmä mnohopočetné 
sociálne stresy, sociálna izolácia, vylúčenie z rodiny, strata priateľov a práce, často strata 
partnerov kvôli chorobe, dlhodobá závislosť, najmä abúzu s tvrdých drog, terminálne štá
dium choroby s bolesťou, zohyzdenim, prežívanie seba samého ako obete, odmietanie po
moci ako ústredná obrana a iní. K ďalším rizikovým faktorom patria súčasne prítomné 
psychické poruchy najmä depresia, predošlá anamnéza psychiatrických porúch a porúch 
osobnosti (Marzuk, 1988; Miller, Riccio, 1990). Zo znalosti uvedených rizikových faktorov 
potom vyplývajú aj možnosti prevencie realizácie prípadných suicidálnych myšlienok 
u postihnutých zo strany zdravotníkov, sociálnych pracovníkov, ale najmä rodiny a priateľov 
pacientov (Coxon, 1989). 

MUDr. M. Králová 

NEKTERÉ PROBLÉMY PREVENCE ABÚZU 
ALKOHOLU A OSTATNÍCH DROG* 

Již radu let je bežným požadavkern ve svete vypracovávat programy prevence sloužící 
k omezení škod zpusobených abúzem alkoholu a ostatních drog na minimum. 

Nedostatek informací 
Klíčovým problémem tvorby národních strategií prq prevenci abúzu návykových látek 

je nedostatek informací o podstate a rozsahu problému. Učinnou prevenci bez dostatečných 
informací nelze ani plánovat ani provádet. 

>4< Predneseno na seminári Svetové zdravotnické organizace - regionálního úfadu pro Evropu, 
v Praze dne 20. 5. 1992 
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I u nás se snažíme využít rúzné preventivní programy a pntom nevíme, jak široká 
verejnost, včetne škoiní mládeže a mladých lidí, vnímá problematiku abúzu návykových 
látek a jak se zachová s ohledem na rúzné situace vyvolané jej ich abúzem. Podobne 
neznáme situaci u zdravotnických a sociálních pracovníkú. 

Navíc platí, že prevence nejsou jen preventivní programy. Prevenci je potrebné cháp at 
jako široký souhm nejrúznejších činností, majících za cíl omezit užívání návykových látek. 

Prvním krokem vedoucím k prevenci abúzu návykových látekjsou dostatečné znalosti. 
Predevším potrebujeme dobre znát epidemiologickou situaci, zejména: 

al rozšírení abúzu alkoholu a drog v populaci a ve vybraných skupinách; 
bi rozsah zdravotních, sociálních a ekonomických problému, které spusobuje současný 

abúzus alkoholu a ostatních drog; 
cl cesty a zpusoby, jakýrni jsou pracovníci zdravotnických a sociálních služeb schopní 

se vyporádat s bežnými problémy včetne diagnostiky, léčení a rehabilitace; 
dl jak jsou lékari a lékárníci schopní se vyporádat s problematikou v predpisování, 

vydávání a sledování lékú, které mohou vyvolat závislost. 
Budeme-li mít alespoň znalosti, bude dalším potrebným krokem prenéstje do vedomí 

nej en všech lékaru, lékárníkú a široké verejnosti, ale i do vedomí politiku a odpovedných 
pracovníku, kten disponují silami a prostfedky schopnými situaci zmenit. Tyto prostfedky 
jsou v oblasti legislativy a ekonomiky a jejich pomocí lze pak rešit otázky diagnostiky, 
léčby, rehabilitace a prevence v oblasti abúzu návykových látek. 

SnÍženÍ poptávky a omezenÍ dostupnosti 
Obvykle se hovorí jen o strategii snižování poptávky po drogách. To je ovšemjenjedna 

z cest prevence abúzu drog. Je to cesta výchovy v rodine, ve škole, v práci, ale i v široké 
verejnosti za účasti verejných sdelovacích prostfedkú. Pokud se prevence provádí touto 
cestou systematicky, plynule a bez prerušení, ne jako kampaň nebo jednorázový proces, 
ale soustavne, po dlouhou dobu, prináší dobré výsledky. Ty se ale dostavují za delší dobu 
a vyžadují značné finanční náklady. 

Jinou cestou prevence abúzu drogje omezování dostupnosti . Je to cesta státní nebo jiné 
administrativní represe, která vyžaduje vetší disciplínu a príznivý výsledek se dostaví 
v relativne krátké dobe. Vyžaduje také daleko menší náklady. Nekterí jednotlivci usilující 
o liberalizaci drog označují omezování dostupnosti drog za nedemokratické. 

Omezení dostupnosti drog má u nás rúzné stupne vyjádfené zákonnými opatfeními 
a predpisy, které omezují dostupnost návykových látek. Mužeme je rozdelit do nekolika 
skupin: 

al drogy bez jakéhokoliv omezení dostupnosti . Jsou k dostání volne v obchode, jsou 
dostupné i detem a mladistvým, často ve forme, kde se neredpokládá pntomnost drogy. 
Jsou to lepidla, čistidla a redidia obsahující prchavé látky, obvykle trichlóretylén nebo to
lyén, které se užívajíjako inhalační drogy. Oblíbenými komerčnírni prípravky byly čistidlo 
Cikuli a lepidlo Vulkán. Patfí sem však i káva, nápoje (Coca-cola) a potraviny obsahující 
kofein; 

bi drogy s mírnými zákonnými omezeními, která umožňují volný nákup jsou alkohol, 
tabák (cigarety) a volne prodejné léky s obsahem psychoaktivních látek. Mezi volne 
prodejnými léky se prosiavil zejména Alnagon, který slouží k príprave roztoku pro 
nitrožilní nebo nitrosvalové podání. Obsahuje hlavne kodein a rozvíjí závislost morfino
vého typu. Od doby, kdy byl Alnagon zaveden na recept a začala se sledovat jeho preskripce, 
jeho užívání jako parenterální drogy podstatne pokleslo. Je to klasický pfíklad toho, jak 
omezenÍ dostupnosti drogy melo v relativne krátkém čase mohutný preventivní účinek; 

cl drogy, jejichž dostupnost je omezené lékarským predpi sem. Jde o vetšinu léku,jejichž 
vol ný prodej je zakázán. Jedná se zejména o léky obsahující komponenty s psychotropním 
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účinkern. Patn sem napnklad léky obsahující kodein, efedrin a barbituráty. Mimochodern, 
užívání barbiturátU jako léku bylo v Itálii zrušeno práve pro možnost vzniku závislosti 
a zneužívání pn sebevraždách. 

Co se týče nebezpečí vzniku závislosti, jsou jednou z nejrozšírenejších skupin benzo
giazepiny. Podle slov profesora Uchtenhagena je druhou nej častej i užívanou drogou ve 
Svýcarsku Rohypnol (flunitrazepam). 

Ješte prísnejší omezení dostupnosti je u lékU, které je možno predepsat na takzvaný 
opiátový recept. Nejde jen o vyslovene morfinové preparáty. Napríklad od června 1990 se 
to týká také Dormogenu, který se svého času stal predmetem exportní spekulace. 

Omezení dostupnosti lékú s možností vzniku závislosti je z velké části v rukou lékaru. 
Ti si ale často neuvedomují, že svojí benevolencí pri preskripci poškozují pacienta, a to 
i v prípade, že vyhoví jeho požadavku o predpis takového léku; 

dl drogy s maximálním omezením dostupnosti jsou drogy zakázané, užívané ilegálne. 
Jde o pfuodní a syntetické drogy málo použiteiné nebo nepoužiteiné nebo u nás nepouží
vané v lékarství, napríklad: nekteré opiáty: heroin, opium; koka in ve forme cracku; kanabis 
ve forme hašiše a marihuany; pervitin (metamphetamin). 

U této skupiny ilegálních drog se o jej ich nedostupnost musejí postarat mimozdravot
nické orgány, zejména celní správa apolicie. Mlhavé vize laikU o neškodnosti takzvaných 
drog vyplývají z nedostatečných znalostí drog. Snaha prorazit bariéru omezující jej ich 
dostupnost je proto značne nezodpovedným počínáním. 

I z techto dúvodú je nezbytne nutné krome snahy o snÍžení poptávky snažit se 
i omezování dostupnosti drog. Vzájemné vztahy mezi omezením poptávky a omezením 
dostupnosti se pokusíme ukázat na následujícím schématu: 

Prevence abúzu drog 

AI Omezením poptávky bi Omezením dostupnosti 

Výchovné púsobení Restrikce a represe Zpúsoby 

Hromadné sdelovací prosti'edky, Zákonná omezení, Užité 
literatura, divadlo, film, resortní predpisy, prostredk:y 
vzory úspešných jedincú a místní omezení na úrovni 
skupin, preventivní programy regionú, okresú a obcí 

Možné kombinace Omezení poptávky Omezení dostupnosti Efekt 

al O O O 
bi O + + 
CI + O ++ 
dl + + +++ 

al Jestliže se neomezuje ani poptávka aní dostupnost, je výsledek zhlediska prevence 
nulový; 

bi jestliže se omezuje jenom dostupnost, mohou být výsledky velmi účinné a doba 
latence efektu je relativne krátká, v prúbehu doby se ale začne zneužívat napr. mezer 
v zákone nebo sílí snahy o obstarání náhradní drogy; 
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cl jestliže se omezuje jenom poptávka, výsledky mohou být velmi účinné a trvalejší, 
ale latence príznivého efektu je velmi dlouhá, trvající nekdy i radu let; 

dl jestliže současne kombinujeme omezenÍ poptávky a omezení dostupnosti, mÍlžeme 
očekávat nejlepší efekt daný predchozími charakteristikami. Príznivý efekt omezení do
stupnosti prechází postupne do príznivého efektu omezení poptávky. 

Monitorovací informační systém 
Mezi preventivní prostl'edky patn i systém včasného varování pred abúzem drog, včetne 

lékil. Víme, že rada predpisovaných lékÍl má schopnost vyvolat závislost, zejména jsou-li 
užívány s jinými drogami nebo alkoholern. Mohou se stát, treba i jen na čas, "prestupní" 
drogou pro svoji relativní dostupnost. 

U nás zatím nemáme žádný monitorovací informační systém se zpetnou vazbou. 
Existuje jen povinnost hlás it vznik závislosti jako komplikaci léčby Státnímu úradu pro 
kontrolu léčiv. Celostátní síť lékaru a lékárnikÍl se dosud pro účely monitorování lékil vilbec 
nevyužívá. Proto chybí i včasné varování o výskytu závislosti v souvislosti s farmakolo
gickou léčbou . 

Potl'ebujeme najít ukazatele, které by se mohly používat v lékarské praxi k rychlému 
rozpoznání pnznakil vznikající závislosti pn farmakologické léčbe. Pak mÍlžeme očekávat 
i technickou pomoc ze zahraničí, která by se zamenia na získávání zpráv pro centráiní 
orgány ze všech pracovišť celostátní sÍte. 

Souhrn 

Prevenci abúzu alkoholu a ostatní ch drog je nutné chápat jako dlouhodobý proces a ne jako 
jednotlivé kampane. Tento dlouhodobý proces se musí dotýkat celé společnosti a zmen životního 
stylu v obecné populaci, i když pn tom nekteré společenské skupiny mají pnrozenou prioritu. 

V prevenci abúzu alkoholu a drog se nelze zaml!fitjen na snížení poptávky, ale je potrebné usilovat 
i o snížení dostupnosti drog. 

Neposlední úlohu v prevenci abúzu návykových látek má monitorování výroby, distribuce 
a spotreby lékú obsahujících psychotropní komponenty. Včasné signalizace pri zvyšování spotreby 
určitého léku s psychotropním účinkem je pokynem k rade preventivních opatrení. 

Uvedené zpúsoby prevence zdaleka nevyčerpávají všechny možnosti. Pro vztah pacient-Iékar 
pak má veliký význam i osobní príklad lékare v postoji k návykovým látkám. 

Již radu let je bežným požadavkem ve svete vypracovávat programy prevence sloužící k omezení 
škod zpúsobených abúzem alkoholu a ostatních drog na minimum. 

MUDr. K. Hampl 

PROTIALKOHOLNÍ KONCEPCE MEZI LIDSKOSTÍ 
A MOCÍ 

Koncepce protialkoholní práce dospela k polarite, v nÍŽ aspoň já nevidím možnost 
kompromisu či elektického spojení. Buď budeme léčbu chápat jako pomoc človeku se 
všemi jeho lidskými vlastnostmi nebo bude léčba prostl'edkem jak zkrotit sociopata, který 
se svým chováním vymyká společenským normám. Každá koncepce, a protialkoholní 
zejména, vyjadruje určitou predstavu o človeku. Tato predstava pak určuje zpÍlsob usku
tečňování koncepce. Je-li pro nás východiskem človek v nouzi, budeme hledat možnost 
setkánÍ s ním a nabídneme mu naši pomoc. Je-li pro nás východiskem človek redukovaný 
na pÍlvodce nespolehlivosti a agrese, budeme hledatjakjej pohlídat, omezit a postihnout. 
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