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Národný akčný plán pre problémy s alkoholom prešiel od svojho vzniku do prija
tia zložitým procesom. Bola to kľukatá a hrboľatá cesta. Stredná a východná Euró
pa a Slovensko nevynímajúc je regiónom sveta s najvyššou spotrebou alkoholu, ale 
aj s najväčšími s ním spojenými negatívnymi dôsledkami ako zdravotnými, tak aj 
sociálnymi. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že alkohol sa v Európe so 6 % 
predčasných úmrtí a s 11 % ním spôsobenej chorobnosti radí na popredné miesto 
spomedzi preventabilných činiteľov porúch zdravia. J e to problematika, ktorou sa 
naše zdravotníctvo vo zvýšenej miere zaoberalo a zaoberá už ni ekoľko desaťročí. 

Pozri napríklad vznik a existenciu časopisu Proti alkoholický obzor dnes pod názvom 
Alkoholizmus a drogové závislosti. 

Bol to európsky regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) v Ko
dani, kde vznikli stimuly na vytvorenie prvého Európskeho akčného plánu pre prob
lémy s alkoholom (EAPPA) na roky 2000 - 2005. EAPPA povzbudzoval európske 
krajiny k aplikácii v ňom uvedených odporúčaní s využitím možnosti vytvorenia 
a schválenia nadväzujúcich národných plánov. Európsky akčný plán pre problémy 
s alkoholom, ako aj národné akčné plány pre problémy s alkoholom (NAPPA) sú 
poňaté ako organizačno-politické smernice zvýrazňujúce najvážnejšie a najčastejšie 

poškodenia zdravia na základe epidemiologicko-štatistických zistení, a le aj skúse
nosťou a výskumne podložené spôsoby ich predchádzania, respektíve spôsoby ich 
efektívnej redukcie . Mnohé dokumenty pochádzajúce zo štruktúr Európskej únie 
(EÚ) sú kompatibilné s EAPPA. Krajiny Európy, ani členské krajiny Európskej únie 
nie sú direktívne zaviazané na bezpodmienečnú implementáciu EAPPA, resp. na 
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vytvorenie nadväzujúcich NAPPA. Napriek tomu sa postupne v priebehu rokov stále 
viac a viac krajín nielen prihlásilo k EAAPA, ale si aj vytvorilo a zaviedlo do praxe 
ná rodné akčné plány. Pokračovaním plánu je Rámec pre politiku s alkoholom 
v európskom regióne, ktorý bol v roku 2005 schválený v Bukurešti na 55. európ
skom regionálnom zasadaní členských krajín SZO. 

V Slovenskej republike sa prvý pokus o predloženie a schválenie NAPPA vo 
vláde da tuje naspäť do obdobia v čase vzniku EAPPA, to je na prelome ti sícročí. 

Predkladaný bol z pozície Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové 
závislosti a kontrolu drog na Úrade vlády Slovenskej republiky, kde sa po jeho vy
tvorení personálne presunul vtedaj ší reprezentant Slovenskej republiky pre proble
matiku alkoholu pri SZO, ktorý bol nominovaný ministerstvom zdravotníctva. 
Okrem vecnej časti obsahoval vtedajší návrh NAPPA ako podmienku na schválenie 
aj významnú požiadavku na finančné zdroje zo štátneho rozpočtu. Po odborných dis
kusiách a politických rokovaniach nebol nakoniec plán prijatý. J edným zo závaž
ných problémov bola otázka zabezpečenia ekonomických nárokov vtedajšieho 
návrhu . 

Opätovné oživenie úsilia o vytvorenie prijateľného národného akčného plá nu na
stalo v roku 2005 po prinavrátení úlohy reprezentanta SZO pre alkohol do rezortu 
Ministerstva zdravotníctva SR a po vytýčení rámcov európskej politiky zo strany 
SZO. Nový návrh vychádza z uvedených odporúčaní s tým, že po viacstrannej multi 
sektorovej di skusii boli zdôraznené ti e úlohy a ciele, ktoré sú prioritne aktuálne 
v slovenských podmienkach . Medzirezortná skupina na pôde MZ SR spolu s pri
zvanými zástupcami ZMOS-u a MVO opakovane v priebehu rokov 2005 a 2006 pre
rokovávala a pripomienkovala návrh . Opäť sa ako jeden z najzávažnejších vynoril 
problém financovania časti odporúčaných aktivít. Pri reštriktívnom národnom 
rozpočte v oblasti verejných financií , pri transformácii slovenského zdravotníctva sa 
tieto požiadavky nielenže opäť ukázali ako nepriechodné, ale aj ako diplomaticky 
nevhodné. Pripomienky s požiadavkami na ďalšie financie zo strany niektorých 
partnerov v rámci pripomienkového konania viedli k pozdržaniu a k opätovnému 
vracaniu návrhu naspäť gestorovi - Ministerstvu zdravotníctva SR. Vzhľadom na to, 
že sme si boli vedomí tohto úskali a, zvoli,li sme za hlavný cieľ predloženie dokumen
tu, ktorý nebude náročný na dodatočné financovanie, ale bude vychádzať z vlast
ných, už finančne zabezpečených úloh jednotlivých sektorov - rezortov, pričom po
loží dôraz na aspekty činnosti súvisiace s alkoholom u všetkých zúčastnených tak, 
aby sa dosiahol politický konsenzus a deklarácia. Išlo nám v prvom rade o to, aby sa 
všetci partneri prihlásili k tomu , že sú si vedomí, že problém s alkoholom v spo
l očnosti existuje, že je vážny a že sú ochotni sa na jeho riešení podieľať. Tomuto 
cieľu sme podriadili aj prípravu návrhu a rozhodli sme sa napriek námietkam nie
ktorých strán ponechať zatiaľ bokom dodatkové financovanie úloh a programov 
NAPPA s tým, že v priebehu aktualizácie je vždy možné v budúcnosti o ďalšie finan
cie požiadať a doplniť ich. Navyše, po prijatí vo vláde práve samotná NAP PA poslúži 
na uľahčenie argumentácie. Uprednostnili sme cestu postupných krokov. Iba tak sa 
konečne po dlhých rokoch, po prvý raz v histórii Slovenska, podarilo dňa 29. novem
bra 2006 vo Vláde Slovenskej republiky presadiť schválenie Národného akčného 
plánu pre problémy s alkoholom. Pravdaže, týmto sa práca neskončila, ba práve na
opak, mala by sa začať štruktúrovane rozvijať v zmysle plnenia úloh a napÍňania 
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cieľov NAPPA. V súčasnosti je podstatné, že už konečne existuje dokument, o ktorý 
sa môžu realizátori NAPPA oficiálne oprieť a na ktorý sa bude možné v budúcnosti 
odvolávať. 

Po krátkom exkurze do histórii vzniku NAPPA s možnými perspektívami 
a hrubými organizačnými zámermi by sme radi ešte aspoň v krátkosti priblížili či
tateľovi - odborníkovi ťažiskové body, ktoré sme použili ako východiská pri jeho 
koncipovaní po vecnej stránke. J ednak, ako už bolo uvedené vyššie, vychádzali sme 
z hlavných úloh EAPPA pre roky 2000 - 2005, ktoré sú stále aktuálne a z Rámcov 
SZO pre politiku s alkoholom v európskom regióne. Zo zrete ľa sme nespúšťali zá
sadný rozdiel medzi prístupom k ilegálnym drogám, kde v našej spoločnosti oficiálne 
je tzv. "nulová tolerancia" v postoji k ich užívaniu , kým alkohol je legálna komodita , 
spol očensky akceptovaná, ktorej konzumácia tvorí aj súčasť slovenskej kultúry. 

V pláne je zdôraznený význam prevencie najmä pokiaľ ide o ochranu pred škoda
mi spôsobenými alkoholom u detí a mládeže, v doprave, na pracovisku. Akcent bol 
daný aj na zabezpečeníe dostupnosti a prístupnosti liečby pre ľudí trpiacich prob
lémami s alkoholom, predovšetkým syndrómom závislosti. Pri usporiadaní týchto 
nosných úloh Slovensko po l egislatívno-organizačnej stránke v medzinárodnom po
rovnaní nevyzerá najhoršie. V mnohých, i veľkých krajinách EÚ, majú v prevencii 
problém oficiálne presadiť zvýšenie minimálneho veku pre legálny predaj a kon
zumáciu alkoholických nápojov, ktorý je napríklad v Taliansku, či Francúzsku len 
16 rokov. Spolu s Českom a Maďarskom patríme do malej skupinky krajín EÚ s naj
nižšou - nulovou toleranciou na prítomnosť alkoholu v krvi vodiča v cestnej 
premávke. Slovensko má bezplatnú a dostupnú liečbu pre ľudí so závislosťou od al
koholu, čo tiež nie je všade úplná samozrejmosť. Tým, že sme tieto úlohy v súlade 
s odporúčaniami EAPPA vložili do nášho NAPPA, sme sa okrem medzinárodného 
zadefinovania našej pozície usilovali i o poistenie existujúceho status quo tam, kde 
by mohli nastať tlaky na negatívne zmeny. Napríklad i takto sme sa snažili predísť 
kontraproduktívnym snahám o spoplatnenie liečby pre pacientov majúcich problémy 
s alkoholom v dôsledku možných legislatívnych zmien pri reforme zdravotníctva. 

Keďže nie je účelom príspevku vyratúvať všetky ciele NAPPA, na to postačí sa
motný dokument, radi by sme sa zmienili aspoň o dvoch , podľa nás kľúčových 
úlohách. Obe sú zamerané na zmenu spoločenských postojov ľudí ku konzumovaniu 
a ku konzumentom alkoholu. V oblasti prevencie problémov súvisiacich s alkoholom 
považujeme za nosný zámer, aby sa v spoločnosti rozšírilo poznanie a postoje, že 
každý i dospelý človek má právo na situačnú abstinenciu. Má právo odmietnuť pitie 
bez toho, aby to musel svojmu okoliu zdôvodňovať. Naopak, aby sa nátlak, opako
vané ponúkanie alkoholu niekomu, kto ho už raz odmietol, stalo spoločensky neak
ceptovateľným príestupkom proti bontónu. Zámerom je zmeniť spoločenský stereo
typ, podľa ktorého je v istých sociálnych situáciách pitie alkoholu normou a absti
nencia výstrednosťou . Dať tak jedincovi väčšiu slobodu a možnosť výberu bez toho, 
aby bol pod jednostranným vonkajším ovplyvňovaním a tlakom na konzumovanie 
alkoholických nápojov. 

Iným dôležitým aspektom, na ktorý sa NAPPA zameriava je zmena postojov 
zdravotníckeho personálu k pacientom so závislosťou od alkoholu . Ako ukázali nie
ktoré naše, ale aj zahraničné štúdie, ani samotní zdravotníci nie sú imúnni a nie sú 
vždy schopní ubrániť sa prí práci spoločenským stereotypom a predsudkom voči pa-
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cientovi - alkoholikovi . Neraz to vedie v ich myslení , či už na vedomej, alebo na ne
vedomej úrovni k diskriminácii pacienta z morálnych dôvodov. Alkoholizmus nie je 
vždy považovaný za chorobu, alebo len za chorobu, ale k diagnóze sa často pri
družujú aj odsudzujúce, moralizujúce postoje voči alkoholikovi, akoby asociálnemu 
vinníkovi, ktorý si zapríčinil problém sám, a preto nemá v systéme zdravotnej sta
rostlivosti rovnakú pozíciu ako pacienti s inými ochoreniami. Napriek dostupnosti, 
bezplatnosti li ečby , takýto postoj zo strany zdravotníkov môže pri nadmernej pra
covnej zátaži viest k odsúvaniu ošetrenia , vyšetrenia pacienta so závislostou od al
koholu , s dávaním prednosti iným pacientom a pod. Snahou NAPPA je zaviest do 
pedagogickej praxe v pregraduá lnom vzdelávaní lekárov i v ďalšom vzdelávaní 
lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov zvýšené zdôrazňovanie etického aspek
tu v prístupe k pacientom, ktorí majú problémy s alkoholom. 

Z ce lého radu úloh by sme ešte radi vyzdvihli pre zdravotníctvo dôležitú otázku 
včasného zistovania a odosielania pacientov majúcich problém s alkoholom z prvej 
línie zdravotnej starostlivosti do špecializovanej psychiatrickej liečby . J e to stará, 
a le stále aktuálna úloha. V extrémoch je napríklad nemysliteľné, aby pacient s ety
li ckou cirhózou, či pankreatitídou nebol napriek intenzívnej, pokračujúcej somatic
kej li ečbe nikdy vyšetrený psychiatrom. V NAP PA ide predovšetkým o jemnejšie za
chytávanie problémového pitia zdravotníkmi, v skorších štádiách alkoholizmu. 

Program sa nevyhýba ani takým zložitým otázkam, akou je zriaďovanie a pre
vádzka záchytiek. Riešenia v novele zákona NR SR Č. 219/1996 sa budú nevyhnutne 
odvíjal i od budúcich zdrojov financovania. Terajšie stanovisko rezortu zdra
votníctva je, že protialkoholické záchytné izby funkčne nepatria do rezortu zdra
votníctva, keďže ich hlavnou úlohou je represia v pripade občanov rušiacich verejný 
poriadok v dôsledku pitia alkoholu . Preto v súlade s prevažnou väčšinou krajín EÚ, 
s výnimkou Českej republiky, navrhujeme presun proti alkoholických záchytných 
izieb bud do rezortu Ministerstva vnútra SR, alebo do plnej kompetencie miest 
a obcí . 

Sme si plne vedomí, že aj najlepší plán na papieri nebude realizovateľný, ak naň 
nebude dostatok finančných zdrojov. Podstatná čast úloh NAPPA ale už mala fi 
nančné zabezpečenie pred jeho vznikom,a má ho i do budúcnosti, len je potrebné, 
aby bola na ne vo zvýšenej miere zaostrená pozornosť. Niektoré iné úlohy budú 
v budúcnosti vyžadovať finančné doplnenie, čo ako argument môže a mal by 
poslúžit práve schválený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom. NAPPA sa
motná nevyrieši automaticky všetky problémy súvisiace s pitím na Slovensku. J e to 
len jeden medzistupeň v procese a je len jedným z nástrojov, ktorý má napomáhať 
v tomto úsilí . Neočakávajme od NAPPA zázraky, ale používaj me ho ako cielený 
inštrument vtedy, ked to bude pre našu každodennú prax potrebné a účelné. Ne
zabúdajme, že ide iba o nástroj , ktorý bude funkčný len vtedy, ak ho použijeme 
a naplníme vlastnými aktivitami. 
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