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Souhrn 

Po roce 1989 se objevily snahy zavést preventivrú opatřeni, která měla zabrárút rozšiřovárú 
drog. Uvedené snahy byly provázeny neetickými přístupy k prováděrú prevence. Sděl e rú je kri
tikou těchto neetických postojů k problematice zneužívárú drog. 

K I í č o v á s l o v a : Etika - drogy - prevence 

K. Hampl: THE ETHIC OF DRUG ABUSE PREVENTION 

Summary 

Since 1989 there has been considerable effort to introduce preventive meassures against 
the spread of drugs. However these efforts were executed with a nonethical manner. 

The article criticises nonethical approaches to the drug abuse problem. 

K e y w o r d s: Ethic - drugs - prevention 

Dogmata 

Často opakované výroky bez kritického zkoumáIÚ jejich významu se mohou stát 
obecně nekriticky přijímaným dogmatem, které pak může zakrývat skutečný úmysl 
a cíl. Některá dogmata mají již obecně uzná ... anou platnost: "Gram prevence je více 
než kilogram terapie", jiná vznikají podle potřeby doby: "Prevence zneužívaIÚ drog 
spočívá hlavně ve snižováIÚ poptávky ve smyslu demand reduction". 

Oba výroky jsme nesčetněkrát slyšeli na vystoupeIÚch expertů, na školeIÚch a 
seminářich, četli jak v odborných publikacích, tak i v denIÚm tisku. 

Zejména tvrzeIÚ, že prevence zneužíváIÚ drog spočívá hlavně ve snižováIÚ 
poptávky po drogách, se rozšířilo jako dogma ve které věří a které uctívají jak od
borIÚci, tak i široká veřejnost. 

Předneseno na 35. celostátni konferenci AT dne 22. - 24. 5. 1996 v KrumJově 
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Nikoho za celá léta nenapadlo, že přitom v podtextu může být "potřebujem co 
nejvíce peněz na prevenci" . Takový podtext sám o sobě je logickou dedukcí - na ja
koukoliv akci potřebuji nějaké peníze: Jakmíle se ale současně s tím vynoří z pod
vědomí "potřebujeme, nebo můžeme tak získat co nejvíce peněz pro sebe", ustupuje 
otázka prevence do pozadí a dopředu se tlačí myšlenka "jak pro sebe získat co 
nejvíce peněz" . Pak to už má s prevencí zneužívání drog společného jen to, že dro
gová prevence se stává reklamní firmou pro neoprávněný osobní zisk. 

Kdyby platilo dogma, že prevence zneužívání drog spočívá hlavně ve snížení 
poptávky po drogách, musely by se již ukázat jeho první výsledky. Opak je pravdou: 
dále narůstá zneužívání drog a to i přes několikaleté úsilí preventivních aktivit 
zaměřených na snižování poptávky. 

Na vině není samozřejmě snaha o snižování poptávky po drogách, ale nekom
plexnost protidrogové prevence a způsob , jakým se snižování poptávky propagovalo. 

Druhým dogmatem je stavět proti sobě prevenci a represi při zneužívání drog, 
předstírat, že represe je v první řadě namířena proti pacientům a postiženým. V 
podtextu je ale někdy i veřejně řečené "dáváte moc peněz na represi a málo na pre
venci" . 

Pravda je jiná. Má- li mít prevence užívání drog ve smyslu znížení poptávky 
efekt, musí být spojena i snížením nabídky a dostupnosti . Pokládat za prevenci 
pouze snahu o snížení poptávky je pars pro toto, část vydávaná za celek. Represe je 
součástí prevence zneužívání drog a nemůže být proto stavěna proti prevenci 
(Hampl, 1993). 

Komplexní prevence zneužívání drog 

Efektivní prevence musí současně používat všechny dostupné možnosti. Patří 
mezi ně zejména: 

1. Omezení dostupnosti; 
2. snížení nabídky; 
3. snížení poptávky; 
4. předcházení komplikacím. 

1. Omezení dostupnosti 

Platí zde, že není-li některá droga dostupná, nikdo ji nemůže užívat. Úplné zne
možnění dostupnosti drog je ale iluzí. Omezování dostupnosti má ráz represivní. Je 
věcí legislativy, jak vytvořit účinné zákony a věcí exekutivy, jak je dodržovat, jak 
snížit na mínimum výrobu, dovoz a pašování drog, ale i jen pouhý tranzit přes 
území republiky. 

Ke snížení dostupnosti vede i podstatné omezení ilegální výroby, ztížená dosaži
telnost prekurzorů, likvidace černého trhu s drogamí a účinný postih dealerů drog. 
Věcí soudů je ukládat patřičné tresty, protože beztrestnost ilegální činnosti v oblas
ti drog láká k podnikání, výrobě, pašování, tranzitu a prodeji drog podnikavce z ce
lého světa. 

Je neetické a zcela amorální zaměňovat postih těch, kdo umožňují a podporují 
dostupnost drog, za postih proti jejich obětem, proti uživatelům drog, vtloukat li-
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dem do hlavy dogma, že čím horší dostupnost drogy, tím hůře pro pacienty a spo
lečnost, protože cena drogy na ilegálním trhu stoupne, závislý bude muset mít vice 
peněz a bude si je obstarávat trestnou činností. Naopak, jak uvádí dr. Lukas, 
(1996), nízká senzitivita k drogám kombinovaná s jejich vysokou cenou vytváří 
silný odstrašující prostředek (disincentive) k pokračování v jejich užívání . Snadná 
dostupnost drog nemůže být podceňována (Nerad, 1996). 

Navíc každý uživatel drog, pokud se stal již závislým, má zatím ještě možnost 
obrátit se na zdravotnícké zařízení zabývající se problematikou abúzu alkoholu a 
drog, se žádostí o pomoc. Z ambulantních zařízení jsou to především ordinace AT 
pro návykové nemoci, z lůžkových zařízení jsou to speciální oddělení pro léčbu zá
vislých a vzníkající detoxifikační centra. 

V takovém případě je pacient pod lékařským dohledem, je možné mu nabídnout 
substituční terapii, psychoterapii, farmakoterapii, rehabilitaci a sociální pomoc, a 
vždy má možnost nastoupit ústavní léčbu s izolací od drogy. Samozřejmě závislí s 
poškozenou psychikou a somatickýmí potížemí to mají těžší než ti začínající a ně

kteří si život bez drogy již nedovedou představit . Jejich osud ale nezlepšíme zvýše
nou dostupností drogy, spíše naopak. Pokud bude dostatek speciálních zařízení AT, 
má možnost získat pomoc každý závislý z celé republiky. 

2. Snížení nabídky 

Snížení, omezení až vyloučení jakékoliv nabídky drog je nezbytnou součástí pro
tidrogové prevence. Zákon trhu zná nabídku a poptávku a všichní víme, že nabídka 
se provádí proto, aby se zvýšila poptávka a poptávka je vyšší, když stoupá nabídka. 
To ostatně velmí dobře vědí všechny reklamné agentury na celém světe . V řadě 
států je proto omezena nebo zcela zakázána (ať skrytá nebo zjevná), týkající se 
nabídky návykových látek tj . alkoholu, tabáku a ostatních drog. Náš zákon o re
klamě prodělal svůj vývoj postupně k horšímu. Výsledky vidíme všichní v televizi, v 
rozhlase, na bilboardech, v novinách. Naše zákony umožňují, ba přímo vybízejí re
klamní agentury k reklamám na konzumaci alkoholu a ke kouření cigaret. I díky 
tomu spotřeba alkoholu enormně vzrůstá a s tím i negativní následky jeho konzu
mace. Podstatně stoupla i spotřeba cigaret , stejně jako u alkoholu zcela legálně! 
Zákonem umožněná reklama na alkohol a cigarety je naprosto amorální, neetická a 
je pěstí na oko snahám o prevenci . Zde je v rukou zákonodarců možnost změny 
zákona o reklamě, právě poslanci mají obrovskou možnost pravé a účinné prevence. 

Bohužel existuje i skrytá reklama na ilegální drogy. Asi dva a půl roku běžela v 
televizi skrytá reklama na hašiš a marihuanu a to pořady přímého vychvalování 
marihuany jako neškodné drogy a odsuzování zákroků policie proti pěstitelům a 
výrobcům marihuany. Tato nabídka formou reklamy ať úmyslná nebo v důsledku 
ignorantství nebo z touhy po senzaci přinesla patřičné ovoce. Po snaze o legalizaci 
drog nebo alespoň o legalizaci tzv. měkkých drog začala propagace jejich liberaliza
ce, zejména marihuany. 

Amoráhú nabídka měla úspěch a slaví ho dodnes . Marihuana se stala módní 
drogou, kouří ji kdekdo a kdekoliv, nejméně třetina středoškoláků ji zkusila kouřit 
nebo kouří pravidelně nebo nepravidelně doma či v klubech, na domácích večírcích, 
koncertech, diskotékách, na ulici, někdy i doma a ve škole, samozřejmě tajně, jako 
se dříve kouřil tabák. 
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Podnikavci mohou být spokojeni. Marihuana jako vstup ni droga se masivně uja
la s veřejným povědomím, že jde o drogu naprosto neškodnou. 

Nikdo kuřákům marihuany neřekl, že zvyšuje počet plicnich onemocnění, vý
skyt rakoviny je častější než při kouření tabáku, že může být nebezpečná pro lidi s 
vysokým krevnim tlakem, že poškozuje plod, snižuje podstatně imunitu a hlavně, 
že poškozuje paměť - "gumuje" mozek, takže se stává pro středoškoláky a vysoko
školáky drogou, která může ohrozit jejich prospěch ve škole a tím i jejich další ex
istenci . 

Za pozornost stojí i zmínka, že kouření jedné marihuanové cigarety poškozuje 
schopnost k řizení motorového vozidla ještě po 4 až 6 hodinách! 

Jiným příkladem skryté nebo spíše nechtěné reklamy byl pořad o odhalení to
várny na ecstasy. Po ukázání zařízení a vychválení policie si reportér, jinak docela 
inteligentní mladý, ambiciózní muž, se snahou přijít vždy s něčím novým, zají
mavým pro diváka, neodpustil i vychválení ecstasy jako drogy, která přináší lásku, 
porozumění a pohodu. Vzbudil tak o ni obrovský zájem nejen u teenagerů, ale i u 
dospělé populace. Opět zbytečná, navic neúplná a zkreslená informace. 

Na poli nabídky drog prevence zcela selhává. Snad si někteří podnikavci dokon
ce řekli : buďme pragmatičtí - čím vice reklamy, tím vice lidí to zkusí, tím vice se 
jich stane závislýmí, tím vice práce a výdělků budeme mít, tím snáze přesvědčíme 
vládu o důležitosti snížení poptávky po drogách, tím snáze dosáhneme mezi
vládních, vládních, rezortních a jiných dotací na prevenci zacílenou na snížení 
poptávky. Je ale toto všechno etické, morální? 

3. Snížení poptávky 

Cílem snížení poptávky je přesvědčit širokou veřejnost o nevhodnosti a nebez
pečnosti užíváni drog a dát návody ke správnému životnímu stylu. To co platí pro 
širokou veřejnost, je možné v určité modifikaci uplatnít u ohrožených skupin. 
Snižovat poptávku po drogách se ale u nás zatím nedaří, protože dostupnost drog 
se stala prakticky neomezenou a beztrestnou, a nabídka drog čile pokračuje rovněž 
téměř zcela beztrestně . To k nám přilákalo podnikavce prakticky z celého světa, 
protože drogy, to je obrovský obchod, kterému u nás nic nebrání . 

Za této situace snižovat poptávku po drogách je zcela iluzorní . Osvětové akce, 
přednášky, besedy, vysvětlování o co vlastně jde, snaha o peer-programy, to všech
no se jen velmí těžce prodírá obrovskou dostupností a neomezenou nabídkou drog. 
Do hry, bohužel, vstoupil i další negativní prvek. Je až podivuhodné co všechno se 
vydávalo za preventivní opatřeni, které mělo vést ke snižování poptávky po 
drogách. V mnohých případech šlo spíše o propagaci drog než o drogovou prevenci. 

Prevence ve smyslu snížení poptávky po drogách se stala oficiální legendou po
svěcenou státní mí orgány a stát uvolnil na tuto činnost nemalé finanční prostřed
ky. Z protidrogové prevence se stal výnosný obchod, na kterém se podíleli jak četní 
jednotlivci, tak i celé instituce. Napáchané škody vznikly hlavně šířením neúplných 
informací nebo i dezinformací jak v široké veřejnosti, tak i v ohrožených skupinách, 
zejména mládeže. 

Pozadu nezůstaly ani veřejné informační prostředky, které třeba i neúmyslně 
někdy ve snaze po senzaci a zvýšené publicitě šířily pod rouškou prevence ve smys
lu snížení poptávky nepravdivé a neúplné informace o marihuaně, zbytečné infor
mace o ecstasy, neúplné informace o celé řadě drog. 
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Protože to bylo za peJÚze, vzniklo spousta sdružeJÚ, nadací svazů spolků i je
dinců, kteří se ze dne na den stali těmi nejpovolanějšími "odborJÚky" . Dopad na je
jich informací je katastrofálJÚ. Některé z jejich informací: Marihuana je neškodná 
droga, ecstasy je droga, která dělá lásku, přátelství a porozuměJÚ, LSD je jen ta
ková lehce působící droga, drogový koordinátor zastaví trestJÚ řízeJÚ u každého, 
kdo by měl potíže s užíváJÚm drog, závíslí nemají kam jít, samozvaJÚ spasitelé je 
nemají kam poslat atd. Jako preventivJÚ pomůcka pro školy vznikl kufr s ukázkou 
jak drogy vypadají, v jaké jsou formě, jak se jmenují, stačí jen si vybrat jít to zkusit. 
Jinou preventivJÚ pomůckou je pět pohlednic vychvalujících účinek ilegálJÚch drog: 
marihuany, ecstasy, pervítinu, LSD a inhalačJÚch drog. Celý materiál je konci
pován jako instruktáž pro uživatele ilegálJÚch drog, s prevencí nemá nic společ
ného. Přesto se uvažovalo s jeho rozšířeJÚm do škol. 

Popsané představy o snižováJÚ poptávky v rámci drogové prevence svědčí o a
morálJÚm, neetickém přístupu k problematice drogové prevence. 

AmorálJÚ je i dnes široce hlásaný pragmatismus filozofa W. Jamese, který 
pokládá za hlavJÚ kritérium mravnosti a pravdivosti našeho poznáJÚ jeho uži
tečnost . Nejde o potvzeJÚ objektivJÚ pravdy kritériem praxe, ale o to, co nejlépe vy
hovuje jednotlivci, co nejlépe uspokojuje jeho zájmy. 

V prevenci drogových závíslostí to má tragický dopad. Abych byl úspěšný infor
muji o tom, co chce slyšet posluchač, co ho nejvíce zajímá, ne pravda, ale část.ečná 
informace až dezinformace. K tomu směřuje i reklama a skrytá reklama . Ta ne
uvádí, co by se měl občan dozvědět, tedy plnou pravdu, protože ta by pro něho moh
la být nepřijemná, i když by ho měla chránit před následky zneužíváJÚ drog. 

Pragmatismus proto do prevence zneužíváJÚ drog nepatří , i když se široce prak
tikuje právě proto, že přináší nejvíce úspěchů těm, kteří tzv. prevenci provádějí, a 
nikoliv těm, pro které ji provádějí nebo na kterých ji páchají. 

Bohužel realizace drogové prevence má přečasto, zvláště v současné dobé, tvář 
obchodu. Prodáváme své znalosti druhým a podle zákona trhu chceme za to být 
dobře zaplaceni . Prodávame- li kvalitJÚ informace, lze na takový obchod i přistou

pit . 
Nebezpečí je v tom, že jiJÚ obchodJÚci prodávají naše znalosti a informace dru

hým, ti pak eventuálně dalším a dalším. To již nejsou lékaři, psychologové nebo jiJÚ 
odborJÚci. To jsou obchodJÚci, podnikatelé, po nikavci a podvodJÚci, kteří prodávají 
draho, mnohdy snadno a zdarma získané informace a znalosti od odborJÚků . 

Tito obchodJÚci a překupJÚci předkládají veřejnosti své pravdy, svá dogmata ma
jící daleko k pravdě . Děje se tak někdy neúmyslně, což je zavíněno jejich ignorancí, 
jindy úmyslně za účelem senzace, reklamy a hlavně zisku. Jejich informace mají si
ce jádro reálného faktu, ale obal balastu, který je schopen změnit reálný fakt k ne
poznáJÚ. To se pak stává jedJÚm z pramenů desinformací. Ty pak samozřejmě ne
mohou sloužit k prevenci zneužíváJÚ drog, naopak slouží někdy k jejich propagaci . 

4. Předcházení komplikacím 

PosledJÚm článkem komplexJÚ prevence zneužíváJÚ drog je předcházeJÚ vzniku 
komplikací u těch jedinců. kteří se již dostali do kontaktu s drogou. 

Bohužel, prvJÚ kontakty s drogou zůstávají širokému okolí dlouho utajeny. Jen 
nejbližší okruh zasvěcených ví, že se dotyčný jedinec zajímá o užíváJÚ některé dro
gy, seznamuje se s kamarády, kteří to již zkusili a časem neodolá a zkusí to rovněž . 
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Tím okamžikem se z něho stává experimentátor buď jednorázový nebo opako
vaný, který zkouší užívat jednu nebo více drog v krátkých nebo dlouhých interva
lech. Řada jich svého experimentování zanechá, část se stává pravidelnými nebo 
občasnými uživateli některé drogy. 

Ani v tomto stadiu nemusí mít nejbližší okoli uživatele potuchy o tom, co se 
děje . Nikdo nic neví ani doma, ani ve škole, natož pak ve zdravotnických zaří
zeních, kam se postižení jedinci dostávají často až ve stadiu závislosti na drogách, 
provázeném somatickými, psychickými a sociálními komplikacemi . 

Mělo by proto být snahou podchytit již experimentující jedince, pátrat po pří

činách experimentování s drogou, nabídnout vhodnou alternativu životního stylu s 
poučením o nebezpečí zneužívání drog. 

Většinou jde o nezletilé jedince, kteří ve své neznalosti bagatelizují a ignorují 
veškeré návrhy a varování . Bohužel, i řada rodičů si neuvědomuje plně nebezpečí, 
kterému je jejich potomek vystaven. Nechápou, proč potřebuje větší dohled, proč by 
měl chodit do speciálního zdravotnického zařízení AT na pravidelné kontroly. Zde 
je nezbytná spolupráce rodičů, školy, pedagogicko psychologické poradny a zdravot
nického zařízení AT. 

Včasný záchyt experimentujícího jedince může zabránit tomu, aby se stal uživa
telem drog a později závislým na drogách. Bylo by proto neetické, kdyby i lékaři to
to stadium bagatelizovali . 

Ještě závažnější je situace u těch, kteří již nějakou drogu užívají. Všichni uživa
telé drog by se měli dostat do péče speciálních zdravotnických zařízení, napřiklad 
do ordinací AT. Ve skutečnosti se do těchto ordinací dostává jen zlomek uživatelů, 
obvykle již se zdravotními nebo sociálními komplikacemi. 

Je neslučitelné s lékařskou etikou pomlouvání těchto zařízení, ať státních nebo 
privátních, ve snaze získat zneužívající pro nízkoprahová zařízení, která by měla 
sloužit především již závislým pacientům, vyhýbajícím se zdravotnickým zařízenim 
AT. 

Bylo by chybou domnívat se, že lékařská péče by měla začínat až u závislých. 
Jak experimentátoří, tak i zneužívající pacienti bez závislosti mohou mít celou řadu 
zdravotních a sociálních komplikací . Těmto komplikacím je třeba předcházet . Jde 
zejména o zabránění vzniku pravidelné konzumace, vzniku závislosti, předejít vzni
ku somatických a psychických komplikací, zabránit nákaze virem HIV a infekční 
hepatitidy. 

K tomu je nezbytná fungující celostátní síť ordinací AT, patřičně materiálně a 
personálně vybavených. Není rozhodující, zda jsou v rukou státních či privátních 
lékařů. Rozhodující je jejich přístup ke snížení škod způsobených zneužíváním drog 
na mínimum. 

Pro rozdělení výše uvedených aktivit se ve zdravotnictví užívá termínů primár
ní, sekundární a terciární prevence s nepříliš přesnýmí hranicemi. 

Primární prevence 

Primární prevence má za úkol zabránit styku s drogou, což nelze prakticky 
provést . Omezuje se proto na snížení styku s drogou na minimum. Potřebné je sem 
zařadit i snížení dostupnosti, které není zdravotnickou záležitostí, ale do primární 
prevence patří . 
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Do primárIÚ prevence lze proto zařadit: 
a! SIÚžeIÚ dostunosti ; 
bl sIÚžeIÚ nabídky; 
cl snížení poptávky. 

Sekundární prevence 

SekundárIÚ prevence nastupuje tam, kde již došlo ke kontaktu s drogou. 
Patří sem: 
a! SIÚžeIÚ rozsahu užívání s omezením průniků do dosud nepostižené populace 

- aktivity vedoucí ke SIÚžeIÚ poptávky nejen ve zdravé populaci, ale i mezi uživateli 
drog; 

bl sIÚžeIÚ negativIÚch dopadů zdravotních a sociálIÚch pro zneužívající a zá
vislé; 

cl zabráněIÚ přenosu infekčIÚch onemocnění zejména HIV/AIDS a infekčIÚ he
patitidy jak mezi zneužívajícími a závislými, tak i ve zdravé populaci . 

Terciární prevence 

TerciárIÚ prevence nastupuje tam, kde již došlo k poškození drogou. Má za úkol 
včasnou diagnostikou a léčbou: 

a! Předejít vzniku závislosti; 
bl zabránit vzniku somatických, psychických a sociálních komplikací; 
Ať už prevence zneužíváIÚ drog dělime jakýmkoliv spůsobem, je nezbytně nutné 

zachovávat etické principy všemi zúčastněnými. Neetická je zejména každá proti
drogová prevence, která vyzIÚvá a slouží k propagaci drog, neetická je i každá 
neúplná nebo nepravdivá informace, nebo dokonce úmyslná desinformace v oblasti 
problematiky drogových závislostí. 
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