
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

35,2000,2, s. 111 - 120 

PROTIDROGovA POLITIKA 

VLIV PODÁV ÁNÍ HEROINU NA LÉKARSKÝ 
PREDPIS NA DELIKVENCI DROGOvE 
ZÁVISLÝCH VE ŠVÝCARSKU 

J. HEJDA 

VŠE Praha, Fakulta manažmentu VŠE v Jindi'ichove Hradci, 
Katedra práva a humanitních disciplín, 
vedoucí katedry: Dr. et JUDr. J. Hejda, PhD. 

1. Predpoklady 

Švýcarsko má relativne vysoký počet lidí , závislých na drogách. J ejich počet se 
odhaduje asi na 30 000 (Estermann 1997, 101). Také podle dostupných meziná
rodních šetrení (Junger - Tas a kol., 1994) vykazuje Švýcarsko vyšší podíl mla
distvých drogove závíslých (čtrnácti- až jednadvaceiiletých) než ve vetšine ostatních 
zemí obzvlášte v Nizozemí (Killias , Rabasa a Villetaz, 1994). Tato vysoká kvóta asi 
souvísí predevším se snadnou dostupností ilegálních substancí ve Švýcarsku, s kup
ní silou mladistvých konzumentu a výnosností švýcarského černého trhu. V západ
ním, francouzsky mluvícím Švýcarsku s represivní politikou je kvóta drogove 
závislých vyšší než ve východních, nemecky mluvících kantonech a tím spíše než 
v NizozemÍ. 

Vysoká prevalence konzumu, predevším tvrdých drog zmenila podstatne obraz 
kriminality. Konkrétne krádeže, vytrhávání osobních predmetu a vloupání zazna
menaly v mestských aglomeracích vysoký nárust hlavne mezi rokem 1970 - 1980, 
kdy se drogový obchod etabloval (Killias 199, 127 f) . Pfitom, jak vyplývá z vyšet
rování curyšské policie, asi tfi ze čtyf okrádání a loupeží u drogove závislých jdou 
na konto tzv. opatrovací kriminality - kriminalita, jak snadno sehnat peníze (Killias 
a Uchtenhagen, 1996). 

Z tohoto duvodu je jasné, že se bude sledovat vyhodnocení pokusu s predepiso
váním heroinu a ostatních opiátu na lékafský predpis . Co se týče techto pokusu 
a jejich praktického provádení, lze se o ních dočíst i v jiných publikacích (Uchten
hagen, 1997). J e nutno zduraznit, že se nejedná o "dávku nejakých drog" pro dro
gove závislé, jak 11ás s t~ndenčním úmyslem podezírají u nás i v cizine, ale opečlive 
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vyčlenenou skupinu (asi 1000 drogove závislých ), kterí jsou již dlouho (prumerne 10 
let ) na drogách závislí, jsou relativne stejne starí (asi kolem 30 let) a mají za sebou 
nejméne dve ztroskotané odvykací kury. Drogy jsou pridelovány na predem ur
čených klinikách, které byly k tomuto účelu zrízeny (jedná se asi o 150 účastníku ). 

Dávky jsou individuálne odstupňovány a musí být zkonzumovány na míste. S pos
kytnutím dávek je spojena i sociální pomoc. Lékafské vyhodnocení pokusu vykazuje 
podstatné zlepšení predevším telesného a sociálního stavu drogove závislých. 

2. K metodice pruzkumu deliktu 

Protože situace výzkumu byla popsána již na jiném míste (Killias a Uchtenha
gen, 1996), budou zde shrnuty jen základní rysy. Šlo o to, sledovat vývoj delikvence 
vybraných osob podle ruzných ukazatelu a srovnávat vývoj pred i po l éčení . Kontro
lované experimenty se konají na ruzných místech se zretelem na účinek ruzných 
drog. Nemohou být ale nikde dlouho provádeny a vyhodnocení se omezuje jen na 
farmakologické aspekty (Uchtenhagen , 1997). V Ženeve bylo vybráno losem 51 
účastníku , kterí byli prideleni bud k experimentální nebo ke kontrolní skupine. 
Duraz byl - na základe dotazu pri počátku léčení a pak každých 6 mesícu - kladen 
predevším na jak priznanou delikvenci drogove závislých, tak i na zkušenosti obetí 
s delikvencí vzhledem k trestným činum, které predevším vykazuje drogové pro
stredí. K lepší ochrane anonymity byly určité části dotazníku vyplneny písemne - za 
prítomnosti osoby, která vedIa interview - a pak v zalepené obálce predány. J edná 
se o 319 osob, které vstoupily od 1. 4. 1995 do heroinového projektu a zustaly v l éčbe 
nejméne 12 mesícu. Referenční period a je 6 mesícu. Ponevadž je nutno u drogove 
závislých počítat s určitým výpadkem pameti pro čas, byli dotazováni na delikty již 
4 týdny pred interview. Pri tomto interview odpovídali na dané otázky a mluvili 
o všech doposud spáchaných deliktech v období posledních trí let . Teprve po zod
povezení techto otázek se srovnávalo, zda se nekteré z techto deliktu nevyskytly 
v posledních 6 mesících nebo 4 týdnech. 

Tato odstupňovaná časová dimenze se u drívejších testu s methadentem (Killias, 
1993) a ve spolupráci s International Crime Victimization Survey ukázala jako ne
spolehlivá. Současne se sledovaly u každého účastníka policejne registrované 
trestné činy, které byly zaneseny ve švýcarském centrálním registru. Současne se 
kontaktovaly i policejní registry jednotlivých kantonu. J ednalo se ovšem jen o ty 
kantony (8), v nich ž probíhala drogová scéna, nebo zkušební projekt. Zde byli oslove
ni všichni účastníci pokusu. U každého se zaznamenal počátek léčby a její even
tuelní prerušení. Zaznamenaly se i trestné činy. 87 % z 1 217 osob m elo záznamy 
v trestním rejstríku a v prumeru mel každý 8 evidovaných odsouzení. To predstavu
je na jedné strane vysokou zátež kriminality tohoto okruhu osob a na strane druhé 
vysoké vynaložení sil pracovníku pracujících na tomto projektu . 

3. Výsledky 
3.1 Prevalenční kvóty 

Z toho je zrejmý pokles účasti lidí , kterí pfipouštejí, že by se v období posledních 
6 mesícu (pred interview) dopustili jednoho z uvedených deliktu. Tento pokles po-
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kračuje od prvních 6 mesícu až do jednoho roku. Netýká se všech deliktu ve stejném 
rozsahu, což mluví ve prospech platnosti údaju dotázaných. Statisticky zaznamenán 
je pokles u všech deliktu v období B1 (6 mesícu) ve srovnání s intervíew A na 
počátku léčby, což udává nejméne 78 osob; u nekterých trestných činu se nepred
pokládal už predem pozitivní vývoj: (3 osoby pnpouštejí, že se v období 6 mesícu 
léčby dopustili násilí vliči jiným osobám, jeden účastník výzkumného léčení se dopu
stil zranení za použití zbrane. Je to jediný prípad z 319 účastníku. Zjistilo se ovšem, 
že tento delikt není typický pro drogove závíslé). Naopak ústup byl markantní 
i u tech deliktu, které úzce souvísejí s životním stylem drogove závíslých. U težkých 
deliktu (t. j . vloupání, vytrhávání a vykrádání kabelek) je ústup pres 90 %, pn ob
chodování s tvrdými drogami pres 80 %. Oproti tomu však pn krádežích v obcho
dech a pn prodeji hašiše ,jen" o 50 %. 

Tabulka 1. Výsledky podílu pro delikty v období 18 mesícu 

Zpúsob deliktú A B-1 B-2 pl8 (A - B2) 

Krádež v automatech 1,9 0,6 0,3 * 

Krádež v obchodech 34,0 23,2 16,0 <.001 

Krádež kabelek 3,4 0,0 0,3 <.003 

Krádež vytrhováním 0,9 0,3 0,0 * 

Vloupání 6,6 1,9 0,3 <.001 

Pomluvy 12,9 5,6 4,1 <.001 

Loupež 0,9 0,3 0,3 * 

Telesné násilí 0,9 2,2 1,3 * 

Zranení zbraní 0,3 0,3 0,3 * 

Prodej hašiše 26,0 16,0 13,2 <.001 

Prodej tvrdých drog 46,1 12,2 8,2 <.001 

Podvod ph prodeji drog 7,2 2,2 0,9 <.001 

Když sledujeme vývoj kriminality v kratší časové periode (asi 4 týdnu) je obraz 
stejný. S výjimkou krádeží kabelek jsou tytéž delikty - jako v tabuIce 1 - na ústupu. 
Ostatní delikty byly behem tohoto období pnznány nanejvýše u 3 osob. Po celkovém 
zhodnocení se tedy nedá ríci, že by doba léčby - 6 mesícu - pozitivne ovlivnila kri
minální aktivity. 
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3.1.1 Kvóty incidentu 

Doposud stály v kriminologii v popredí prevalenční kvóty, tzn. vetší specializaci 
na delikventy, než na spáchané trestné činy. Tabulka 1 yypovídá o tom, kolik dro
gove závislých se dopustilo trestných činu po zahájení léčby ve srovnání s pred
chozím obdobím. Nedá se ale vyčíst jejich počet. Bylo by treba zjistit, zda se léčený 

delikvent dopustil trestného činu Ix mesíčne nebo Ix týdne, což má pochopiteIne 
velký význam na celkovou bezpečnost mest. Nejen ve Švýcarsku, ale i v Nemecku -
jak bylo pri drívejší príležitosti zjišteno (Kreuzer, 1987) - není aní tak duležitý počet 
drogove závislých, jako počet trestných činu které spáchali a jimiž ohrožují bez
pečnost okolí. Pro to by bylo treba venovat velkou pozornost množství spáchaných 
a utrpených trestných činu . 

Tabulka 2. Kvóty incidentu, které byly priznány drogove závislými 
za posledních 6 mesícu pred interview 

Zpúsob deliktú A B -1 B-2 p(A-B2) 

Krádež v automate ch 0,614 0,003 0,000 * 

Krádež v obchodech 9,341 2,006 0,800 <.001 

Krádež kabelek 0,100 0,000 0,000 <.001 

Krádež vytrhováním 0,031 0,006 0,000 * 

Vloupání 0,263 0,053 0,010 <.01 

Pomluvy 0,893 0,194 0,110 <.001 

Loupež 0,022 0,003 0,003 * 

Telesné násilí 0,016 0,016 0,016 * 

Zranení zbraní 0,003 0,000 0,000 * 

Pro dej hašiše 0,712 0,398 0,274 <.001 

Prodej tvrdých drog 1,395 0,323 0,176 <.001 

Podvod pfi prodeji drog 0,635 0,072 0,313 NS 

Kupríkladu obchod s tvrdými drogami ustoupil o 88 %, težké lou pe že (vloupání, 
krádeže kabelek, osobní prepadení) o 97 %. Mezi obdobím A a BI byl zaznamenán 
také ústup (p < 0,1). Také obchod s drogami v období 4 týdnu silne ustoupil. 
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3.2 Zkušenosti obétí 

Odpovedi postižených vliči deliktum zpusobených drogove závislými vykazují po 
6 mesících l éčby drogove závislých vzhledem k počátku léčby podobné zmeny. 

Tabulka 3. Prevalenční kvóty zkušeností obetí v období 
posledních 6 mesícu pred interview 

Zpusob utrpených deliktu A B -1 B-2 

Okrádání 11,0 5,7 5,1 

Telesné napadání 3,4 0,3 2,6 

Sexuáhú napadání 1,3 0,9 1,3 

Podvody pfi prodeji drog 55,2 18,2 18,2 

Krádež (peníze) 23,2 11,9 12,8 

Krádež jízdních kol 13,8 10,4 9,6 

p (A- B2) 

<.02 

.. 

.. 
<.001 

<.001 

NS 

Byl prokázán jasný ústup tech deliktu, které úzce souvisejí s životním stylem 
drogove závislých, ale jen malý, nebo vlibec žádný u ostatních deliktu. Na ne mela 
l éčba minímální vliv. Výsledky interview odpovídají pravdivosti tabulky 3. 

J e ovšem stále namítáno, že se drogove závislí zajímají o tyto pokusy na počátku 
léčbya že bez zábran manípulují s výsledky. Tyto obavy tie zdají být prehnané, pro
tože dotázaní, drogove závislí , si musí presne upamatovat na počet deliktu, které 
udali pri interview pred 6 mesíci. Tento argument by byl pnjatelný, pokud by všech
ny delikty utrpené i zpusobené ustoupily ve srovnatelné míre. Ale práve toto není 
ten prípad. Nelze poznat, a nebylo to doloženo žádným kritikem , proč by meli 
dotázané obeti zamlčovat utrpené delikty, aby zmanípulovali výsledky programu 
šetrení. A krome toho - a to se ví už dlouho - souhlasí zkušenosti obetí úzce s krimi
nalitou. A toto jen podporuje skutečnost, že počet trestných činu ustupuje po léčbe 
drogove závislých. 

3.3 Oficiálné registrované delikty 

Podá ní žaloby na delikventy umožňuje zachytit všechny osoby, které v tomto 
meste meli povolení ministerstva zdravotníctví k léčbe v nejakém projektu, kde se 
l éčilo podávání drog na lékarský predpis. J ednalo se od 1. 1. 1994 celkem o 1 217 
osob. Šlo však jen o ty osoby, které nastoupily léčbu do 31. brezna 1995 a zustaly 
v ošetrení heroinem nejméne jeden rok. O osobách, které užívaly jiné drogy nebo 
prerušily l éčbu , bude pojednáno v odstavci 3.4. 

Z uvedené tahulky vyplývá, že ústup deliktu je za 12 mesícu 65 % a za 18 mesícu 
62%. 
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Když rozlišíme trestné činy podle jejich závažnosti do dvou kategorií a) zanedba
telné delikty - jízda načerno ve verejných dopravních prostredcích, krádež v obcho
dech, konzumování drog a b) ostatní trestné činy, pak obe kategorie vykazují pri
bližne stejný ústup deliktu (asi 60 %). Zmenu v podobné výši zaznamenává i vyhod
nocení trestu v trestním rejstnku. 

Tabulka 4. Policejne podchycené trestné činy behem 12 - 18 mesícu 
pred a po léčbe 

Období Pred Potom T - test 

12 mesÍCu 2,281 0,792 p <.001 

18 mesícu 3,387 1,294 P <.001 

Tabulka 5. Srovnání trestní ho rejstríku be hem 1 roku pred 
a po léčbe heroinem 

Počet odsouzených deliktu 0,871 0,161 

Počet odsouzených 0,488 0,156 

Odsouzené osoby v % 35 % 12 % 

Odsouzení s trestem na svobode v % 34 % 10 % 

Doba trestu na svobode (prumer) 119 dnu 80 dnu 

p<.OOl 

p<.OOl 

p<.OOl 

p<.OOl 

p<.001 

Analýza záznamu v trestním rejstríku vykazuje ješte podstatnejší ústup krimi
nality, než lze usuzovat ze záznamu policejního rejstnku. U odsouzených - podle ta
bulky 5 - se jedná o 68 %, u odsouzených na základe stávajících deliktu dokonce 
o 80 %. Zpusobeno je to tím, že ne všechny delikty vedly k odsouzení. Mužeme se te
dy domnívat, že ústup deliktu by vykazoval asi 68 %. Zajímavé jsou tzv. mírné tre
sty a vetší zdrženlivost soudu v1iči drogove závislým v léčení . To odráží nechuť 
soudu vytrhovat drogove závislé zjejich l éčebného programu. Rovnež by mohly z to
hoto okruhu lidí ubývat i téžší delikty. Na základe policejních aktu lze zjistit asi 
63 % ústup težších deliktu od začátku léčby. Z toho lze usuzovat, že drogove závislí 
se v léčebném procesu dopouštejí mé ne trestných činu a tím i tech težších . 

3.4 Výskyt deliktu ve srovnání s ruznými drogami 

Léčba heroinem stojí v popredí této studie. Léčba methadonem a morfiem se 
omezovala na 32 - evo 21 osob, kterí se zúčastnili techto alternativních programu. 
Podle zápisu v rejstnku trestu a v policejních registrech lze usuzovat, že i tato léčba 
vykazuje silný ústup kriminality, stej ne jako pri l éčbe heroinem . J e ovšem nutno 
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mít na zreteli, že se jedná jen o ty pacienty, kten vytrvali v léčení 1 rok. Nutno poz
namenat, že podíl tech pacientu, kterí ukončili predčasne léčbu asi po mesíci, je 
vyšší, než pn heroinovém projektu. 

Srovnání ústupu kriminality upacientu, kterí predčasne ukončili léčbu mluví 
zretelne ve prospech heroinového programu, který vykazuje 40 % ústup deliktu , 
u morfiového programu je ústup deliktu zanedbatelný. Co se týče srovnání heroin 
morfium lze konstatovat, že ústup deliktu rádne léčených pacientu je u obou skupin 
srovnatelný, ale heroinoví pacienti vytrvávají déle v léčbé než pacienti, kten užívali 
morfin. Ti ukončili léčbu už po mesíci. Rovnež u pacientu užívajících heroin, klesá 
spotreba vedlejšího konzumu drog - hlavne kokainu - ze začátečních 29 % na 5 % 
konzumentu. Toto vede k ústupu kriminality a heroinových pacientu. 

3.5 Ženevský experiment 

Srovnávání ruzných drog vyvolává otázku po oportuníte kontrolovaného experi
mentu s ruznými skupinami. V rámci švýcarských pokusu s lékarskými predpisy na 
opiáty zvolila rUzná mesta jako Bazilej , Olten, Thun ruzné opiáty (Ženeva pracovala 
s heroinem ) a výsledky se srovnávaly s alternativní léčbou kontrolní skupiny. Zpra
cování pokusu byl o pochybné, protože se tohoto programu zúčastníl jen malý počet 
drogove závislých: 27 osob v pokusném programu a 24 osob v kontrolní skupine. 

Lze tudíž pochybovat o nutnosti podobných experimentu. J edná se totiž o skupi
nu drogove závislých, kten dlouhodobe brali drogy, meli za sebou velký počet pre
stupku a hodne zkušeností ze ztroskotaných léčebných kuro 

Po dlouhodobém úsilí , jak léčit drogove závislé, by byla už dávno objevena forma 
terapie, kdyby totiž existovala. Léčit drogove závislé je úsilí spojené svelkými 
potížemi a prekážkami a proto je až prekvapivé, s jakou tvrdošíjností a neúnavností 
švýcarské pokusy pokračují. 

3.6 K pusobení na pod íl kriminality ve mestech 

Možné pusobení pokusu na lokální i regíonální kvóty kriminality neovlivňuje -
ať již trend dopadne jakkoliv - objem kriminality jako jediný. Krome toho policejní 
statistika (KRISTA) nedelá rozdíly mezi jednotlivými spáchanými zločiny tak, aby 
se dal logícky správne vyhodnotit celo státní trend. 

Presto si tato policejní statistika dovoluje udelati závery o jednotlivé trestní kon
stelaci. Následující graf ukazuje vývoj loupeží a krádeží vuči starším lidem (pro 
mesto Curych a kanton Z) od r. 1990-96. Tyto delikty byly prevážne spáchány dro
gove závislými a vykazují, prevážne v Curychu, značný ústup (Killias a Uchtenber
ger). 
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Z grafu lze vyčíst podstatný vzestup až do r. 1993, což odpovídá zpfísnené dro
gové politice ve Švýcarsku s "otevrenou scénou", jak v Curychu tak i v ostatních 
mestech. Od roku 1994, kdy se začalo v Curychu s heroinovým programem se situa
ce zmírnila a v roce 1996 vykazuje ústup kriminality o 70 %, což koresponduje 
i s policejne registrovanými delikty drogove závislých. Ponevadž trend v ostatních 
kantonech - tedy mimo mesto Curych - odpovídá tomuto trendu, nejedná se zrejme 
jen o vedlejší účinky uzavrení "otevrené scény". 

Zatímco kriminalita ve švýcarských mestech výrazne vzrostla v sedmdesátých 
letech - zrejme pod vlivem drogového problému - zdá se, že je zde cesta , nebo ph
nejmenším možnost k normalizaci . Pritom neni nutné phstoupit k masivnímu 
rozšírení heroinového programu, ponevadž počet silne postižených a také podstatne 
delikventních drogove závislých se nezdá být až tak vysoký. Jedná se asi o 3000 dro
gove závislých z celkového počtu 30 000 konzumentu tvrdých drog. 

4. Diskuse 
4.1 K ualidite ruzných indikátoru (ukazatelu) 

O pravdivosti odpovedi drogove závislých v porovnání s oficielne registrovanou 
kriminalitou lze diskutovat. Bez výjimky ale lze z uvedených dat usuzovat na ústup 
kriminality, u policejních registru o 60 %, u trestních rejstfíku nejméne o 50 %. Ph 
interview činí ústup kriminality u krádeží v obchodech a ph prodeji hašiše rovnež 
kolem 50 %. Oproti tomu pri prodeji tvrdých drog a težkých loupežích za účelem 

získání potrebných penez stoupla kriminalita k 90 % (i více). Jak lze toto vysvetlit? 
Na tuto otázku není ješte jednoznačná odpoveď. Na našem institutu se na tomto 

tématu dosud pracuje. Na základe pozorování pri hodn0cení dat, predevším v poli
cejních registrech, se dají tušit určité príčiny. V policejne zpracovaných trestných či
nech dominují jednoznačne krádeže v obchodech, konzumování drog, jízdy na černo 
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v dopravních prostredcích , pričemž vloupání, krádeže s fyzickým napadením, obchod 
s drogami (predevším s tvrdými drogami) a ostatní težké delikty se zde sotva vysky
tují. Struktura policejních aktu se výrazne liší od obrazu, který zprostredkovalo In
terview. To asi mu že souviset s tím, že osoby pri krádežích v obchode ch a černí pa
sažéri byli chycení a usvedčení pracovníky v obchodech i ve verejných dopravních 
prostredcích a ihned predány policii . Naproti tomu je podí! na vyjasnení prepadení 
velmi malý. Zretelne se to ukazuje pri maloobchode s drogami . Policie sice podezrelé 
"shromáždí", ale má malou možnost je zadržet, ponevadž kontrolované osoby mají 
jen malé množstvi drog a nelze jim tudíž dokázat obchod s drogami . 

Shrneme-li to, ukazuje se prekvapivý výsledek, a sice, že policejní a trestní akta 
vykazují menší kriminalitu než Interview, kde je udáván mnohonásobne vetší počet 
deliktu, po kterých v úredních spisech není aní stopy. Toto dává podnet k tomu, aby 
se prezkoušela pravdivost tzv. "Selfreport-Daten". Tato záležitost je jedinečná, 
po neva dž se do sud v Evrope nepodarilo propojit odpovedi drogove závislých s policií 
a s trestními akty u tak velkého okruhu osob. 

4.2 Implikace pro situační počátek 

Silný ústup kriminality u heroinem léčených drogove závislých spočívá asi v tom, 
že zde nebylo léčeno problémové chování zastrašováním nebo interní terapií , nýbrž 
zvenčí, nasazením modelových situací, t . j . zpusob jak prijít k drogám, na níchž jsou 
závislí. Výsledek programu potvrzuje prevažující účinek této l éčby v porovná ní s 0-

patreními, která se zamerují jen na zmenu osob drogove závislých. Po více než 20-ti 
leté úspešné výzkumné tradici v anglosaském prostoru a v nekterých zemích sou
sedících s Nemeckern se zdá, že tato perspektiva nachází i v této zemi vice uznání 
(Sessar, 1997). 

Pripojením k situačnímu počátku se rozumí, že se nebudou užívat opatrení, 
která vedou k cílené zmene človeka , ale že se užijí vnejší prostredky v léčebných 

opatreních . Zvláštnost spočívá v tom, že se nejen znesnadní prístup ke kriminál
nímu rešení , ale udelá ho dokonce neatraktivním a zbytečným, a to díky zavedení 
alternativních (konformativních ) možností . 

Podávání heroinu na lékarský predpis stojí konečne v jedné rade s ostatní mi 
príklady, kdy se chování výrazne zmenilo díky snadnému obstarání čehokoliv , co je
dinec potreboval k uspokojení svých potreb. Tak to bylo i u potratu , když se ote
vrením legálních možností predešlo a posléze zamezilo korupčnímu chování , aniž by 
stoupI počet potratu. 

5. Kriminální a drogová politika 

Z áve ry 

Z techto výsledku se dá poznat, že bremeno kriminality zpusobené drogove 
závislými , hlavne ve mestech , lze drasticky redukovat. Ponevadž problém drog není 
jen záležitost sa motných drogove závislých, ale týká se ve velké míre všeobecne 
všech občanu , nemuže být jediným merítkem pri hledání rešení jen zdraví a blaho 
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drogove závislých. Když kritikové napadají švýcarské pokusy, že je jen malý počet 
drogove závislých motivován pro tento abstinenční program, pak tyto hlasy 
prehlížejí to, že abstinence drogove závislých je jen jedním z cílu mezi ostatními. 
O ztroskotávání by se mohlo zde mluvit jedine tehdy, kdyby se problém drog redu
koval jen na drogove závislé. 

Nelze prehlédnout i vztah mezi léčebným prograrnem a rekrutováním nových 
drogove závislých. Nejčastejší delikty drogove závislých nebyly - jak je často slyšet
krádeže všech druhu a stupňu, nýbrž další prodej prevážne tvrdých drog. J e to 
práve tento zpusob prodeje drogove závislých, z kterého se v celé Evrope redukují 
noví konzumenti. Když se drogove závislí vzdají svého dealerského obchodování, 
pak vyvstane otázka, jak dokáží vetší a strední drogoví obchodníci zajistit drobný 
prodej "látky". Drogoví obchodníci jsou schopní obstarat velké množství drog 
a transportovat je do ruzných zemí, ale chybí jim - pľinejmenším ve Švýcarsku -
pnmý kontakt s konzumenty. Tento kontakt zajišťovali drogove závislí. Švýcarský 
substituční program by mohl , kdyby byl aplikován ve vetší míre, privést drogový ob
chod do vážných težkostí. 

Predevším by bylo težší najít kontakty tem, kterí mají o drogy zájem, ale dosud 
nekonzumují. Stále se tu a tam proslýchá, že dovozci drog (vetšinou ze vzdálených 
zemí a kultur) se postaví vedIe školních budova rozdelují zdarma porce drog. Tato 
skutečnost je mizivá ve srovnání s dealerským prodejem. 

Jaký dopad bude mít vývoj obchodu s drogami na príliv nových konzumentu, 
zustává v tomto okamžiku ješte nejasné. Zdá se ale, že substituční program by mohl 
býti více než jen pouhým opatrením k "harm reduction", nýbrž by snad mohl 

pľispet k redukci problému drog. 

Sou hrn 

Pro zpracování uvedené problematiky jsem použil článku publikovaného ve Švýcarsku, 
k terý jsem volne preložil.Vyhledal jsem jej v reakci na pnspevek J. M. Nerada a L. Neradové 
- Mužeme se v oblasti prístupu k heroinové problematice nauč it nečemu od Švýcarska?, publi
kovanému v časopise Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), ročník 

33-1998, str. 143- 162. Príspevek je možné charakterizovat jako doplnek v článku uvedené 
problematiky a tím i postihnutí problematiky v celém svém kontextu . 

Od roku 1994 se konají v mnoha mestech Švýcarska pokusy s lékarským predepisováním 
opiátu, zvlášte heroinu. Zjišťuje se, jak dalece pusobí tento program na chování asi tisíce težce 
drogove závislých pacientu . Pres interview (na počátku léčby a pak každých šest mesÍCu) se 
hodnotí zkušenosti obetí deliktu i delikty, které sami léčení drogove závislí pi'iznávají. Krome 
toho jsou konzultovány policejní registry v príslušných kantonech i centráIní tr estný registr . 
Všechny indikátory jasne ukazují na výrazný ústup tzv. opatrovací kriminality (to jsou delikty 
za účelem opatrení penez), na težké krádeže a na obchod s tvrdými drogami. 
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