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Dňa 19. februára 2011 sa na pôde The Royal College of Physicians (RCP) 
v Londýne, najstaršej lekárskej spoločnosti vo svete, (založenej ešte kráľom 
Henrichom VIII. Tudorom) stretli zástupcovia RCP, vedených jej preziden
tom, Sirom R. Thompsonom, vedúcim zahraničného oddelenia RCP profeso
rom J. MacDermotom a Slovenskej internistickej spoločnosti SLS (SIS), ve
dení jej predsedom, profesorom A. Dukátom, členom RCP, vedeckou sekre
tárkou SIS, docentkou S. Kiňovou a prodekankou LFUK pre zahraničné 
vzťahy docentkou D. Ostatníkovou. 

Vo viacerých stretnutiach s predstaviteľmi The Royal College of Physi
cians v Londýne sa rozoberali viaceré medicínske problémy. Jedným z nich 
bola aj závislosť od alkoholu, čo je medicínsky a spoločenský problém 
(sledovaný aktuálne aj na pôde OSN). 
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Spotreba alkoholu na Slovensku patrí k najvyšším v Európe vôbec a za
raďujeme sa jasne do prvej desiatky v rebríčku takýchto krajín. Podľa úda
jov WHO spotreba alkoholu na osobu v litroch nad 15,1 litrov majú Ru
munsko, Andorra, Slovinsko, či Bielorusko. Spotrebu nad 15,5 litra majú 
Rusko, Ukrajina, či Estónsko, nad 16,2 Česká republika, Maďarsko i my! 
Iba Moldavsko (krajina v súčasnosti s najvyššou predpokladanou spotrebou 
alkoholu na osobu v Európe) má 18,22 litra. Iba na porovnanie, Veľká 
Británia 13,37 litra (zdrojWHO, publikované v The Independent 18. 2. 
2011). 

Problém alkoholizmu na Slovensku je a je zbytočné si pred ním zatvárať 
oči. Napokon už dávnejšie naň upozornili i naši psychiatri (IX. slovenský 
psychiatrický zjazd 24. - 27. 6. 2010 v Levoči, Lekárske Listy - Psychiatria 
2010, č. 31, 1-15) a každodenne sme vo všetkých správach všetci svedkami 
dopravných nehôd, úrazov, či dokonca aj vrážd, ktoré sa udejú pod vplyvom 
alkoholu. Je teda našou krátkozrakosťou tento problém odsúvať, veď máme 
iné problémy! 

Uvedené údaje WHO však nezahrnujú tzv. "nezaznamenanú" spotrebu 
alkoholu. Veď je všeobecne známy fakt, že vo všetkých krajinách východnej 
Európy a bývalých krajín Sovietskeho zväzu predstavuje nelegálna (a teda 
nezaznamenaná) výroba alkoholu v domácnostiach významnú proporciu 
a nie je zahrnutá do štatistických údajov. Táto situácia je nepochybne i na 
Slovensku. Takže, keď oficiálne údaje uvádzajú, že Moldavci (najvyššie 
v rebríčku spotreby) vypijú trikrát viac ako celkový priemer 6,1 litra na oso
bu za rok, ich skutočná spotreba je ešte aj vyššia. Pritom je to krajina medzi 
Rumunskom a Ukrajinou, ktorá patrí vôbec medzi najchudobnejšie. Štatisti
ky teda nie sú celkom presné. A keď sa prichádza na spotrebu, globálne 
v post-sovietskych krajinách iba tento faktor sa podieľa na 6,2 % úmrtí 
u mužova 1,1 % úmrtí u žien - v súvislosti s alkoholom. V samotnom Rus
ku je však situácia iná a u mužov stúpla na 20 % a je jednou z príčin, prečo 
očakávaná dÍžka života je u mužov okolo 60 rokov. U žien je vo vzťahu ku 
alkoholu 6 % úmrtí. Tradične v Rusku a Ukrajine sa donedávna používala 
vodka, ale v súčasnosti stúpa aj spotreba piva, ktoré sa donedávna nepo
važovalo za alkoholický nápoj. Je známe, že tieto problémy sa snažil ešte 
nedávno riešiť M. Gorbačov (nepopulárnou reštrikciou - zúžením okna pre
daja alkoholu cez deň). Viedlo to k posunu používania navečer. Dokonca 
ešte aj celkom nedávno v mnohých oblastiach Ruska (vrátane Moskvy) po
tom platil zákaz predaja alkoholu počas nočných hodín. V Uľjanovsku naprí-
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klad predseda miestneho parlamentu navrhol zákaz predaja alkoholu počas 
celého víkendu. Nedávno predseda Ruskej dumy zverejnil čísla, že z 12000 
odsúdených vrážd v krajine v roku 2010, až 75 % z nich bolo vykonaných 
pod vplyvom alkoholu. Aj keď sa v oficiálnej štatistike WHO Rusko nachá
dza v spotrebe alkoholu 15,76 litra na osobu za rok na štvrtom mieste, ne
znamená to, že pijú menej, ako napr. Moldavci. Jednoduché absolútne číslo 
totiž nezohľadňuje rizikovosť, tzv. rizikové skóre (5 stupňov škály). Krajiny 
ako Rusko a Ukrajina sú jediné, ktoré sú v najvyššom "riziku" pitia alkoho
lu - v 5. stupni. Toto riziko sa totiž prepočítava na každú krajinu, založené 
na tom, ako ľudia pijú a aké množstvá. (Krajiny okolo Stredozemného mora 
majú najnižšie stupne rizika, napriek konzumácii pomerne väčších množ
stiev vína. Veľká Británia so spotrebou alkoholu 13,37 litra na osobu za rok 
má rizikový stupeň skóre 3, teda mierne riziko). 

S týmto medicínskym problémom máme aj každodenné klinické skúse
nosti po tom, keď do Univerzitnej Nemocnice Staré mesto "priradili" a začali 
voziť pacientov z Malokarpatskej oblasti - lokalít od Jura, cez Pezinok vrá
tane Modry. V súčasnosti nie je problémom ukázať poslucháčom medicíny 
rozvinuté stavy hepatálnej cirhózy, dekompenzované metabolicky i vasku
lárne. O tom však dokladajú aj internisti - hepatológovia, či z inej stránky 
psychiatri v kontexte suicídií, závislosti, či iných sprevádzajúcich psychic
kých porúch. Tento problém na Slovensku existuje a nemôžeme sa tváriť, že 
sa nás týka iba okrajovo. Práve naopak! Z tohoto dôvodu sa aj Slovenská 
internistická spoločnosť pripojila k aktivite a výzve z The Royal College of 
Physicians v Londýne a podporila iniciatívu, ktorá bola iba nedávno publi
kovaná v časopise Lancet a je priložená k tomuto editoriálu. 

CONSENSUS ON ALCOHOL 

Spoločné vyhlásenie The Royal College of Physicians v Londýne 
a Slovenskej internistickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti 

Spotreba alkoholu je vysoko významne spojená s morbiditou, mortalitou 
a sociálnymi škodami všade vo svete (1). V roku 2004 WHO zverejnila, že 
okolo 2 biliónov ľudí vo svete konzumuje alkohol a 76,3 miliónov ľudí má 
diagnostikovateľné problémy spojené s abúzom alkoholu (2). V súčasnosti je 
to tretia vedúca preventabilná príčina predčasného rozvoja ochorení (3), a to 
i napriek tomu, že súčasné prepočty stále podhodnocujú všeobecné škody 
spôsobené alkoholom. 
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Napriek tomu, že sú jasné a jednoznačné dôkazy o negatívnom vzťahu 
alkoholu ku klinickým, sociálnym a globálnym ekonomickým dôsledkom, 
existuje zrejmá dichotómia medzi vedomosťami na jednej strane a politi
ckou/implementáciou na strane druhej. Všeobecne sa alkohol podceňuje ako 
škodlivý faktor v kontexte klinického a verejného zdravia a iba zriedkavo 
dostáva do agendy globálneho zdravia. Možnosťou zníženia škôd spôsobe
ných alkoholom je zamerať alkoholovú politiku globálne, národne i lokálne. 
Pre takto zameraný cieľ je potrebné zvýšiť vplyv a záväzky na všetkých 
úrovniach systémov, zdravotníckych, politických i právnych. Medicína za
ložená na dôkazoch preukázala, že cost-efektívne prístupy dokázali znížiť 
škody na prijateľnú mieru, ako sú politika zameraná na kontrolu trhu, poli
tická liberalizácia, produkcia, kúpna sila, urbanizácia, migrácia, skutočná 
cena, trh a predaj (4). Akokoľvek však, takáto politika nikdy nebola dôsled
ne implementovaná a nezískala súčasne ani plnú politickú podporu. 

Podpora alkoholovej politiky sa nezdá byť politicky atraktívnou a kon
flikt medzi komerčnými a sociálnymi záujmami ďalej brzdí progres, ktorej 
výsledkom je úplné chýbanie medzinárodnej politiky. Preto sa javí súrna po
treba vytvorenia tlaku na vlády, aby rozpoznali, prijali a zamerali týmto 
smerom aj primeranú politiku. 

N a medzinárodnej úrovni bol podaný návrh: "Framework Convention on 
Alcohol Control", ktorý podporili American Public Health Association, In
dická vláda, vedúce lekárske periodiká, World Medical Association a World 
Health Or-ganization (5). Prvým krokom na zavedenie účinných národných 
a medzinárodných odpovedí je tzv. "WHO s Global Alcohol Strategy: to re
duce the harmful use of alcohol", ktoré ratifikoval snem WHO v r. 2010. 

Zdravotnícki pracovníci majú výnimočné postavenie, aby sa stali nosi
teľom, podnietili diskusiu a založili spoločný koordinovaný postup v efektív
nej koalícii (napr. v "Alcohol Health Alliance", AHA vo Veľkej Británii). Na 
medzinárodnej úrovni je potrebné rýchle vytvorenie profesionálnej siete kli
nikov, ktorá prijme uvedený model a koordinuje prácu zameranú na alkohol 
ako globálny problém. Toto vyhlásenie je prvým krokom zameraným na pri
jatie záväzku zdravotníckych profesionálov na spoločný postup pri riešení 
tohto závažného globálneho problému verejného zdravia. 

Zdravotnícky profesionalizmus obsahuje zodpovednosť vyjadriť sa 
k problému, postaviť sa do čela aktivít a pridať svoj podporný hlas. Je zod-
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povednosťou klinických pracovníkov riešiť problematiku škodlivosti alkoho
lu, jednak na základe každodennej práce s daným individuálnym pacien
tom, tak i na rozšírení poľa pôsobnosti na úroveň celej populácie. Tak ako 
postuloval Rudolf Virchow vo svojej "Die Medizinische Reform": "Lekári sú 
prirodzenými právnikmi chudobných a sociálne problémy spadajú vo 
veľkom rozsahu pod ich jurisdikciu". 

Hlas lekárov a zdravotníckych pracovníkov má svoju váhu, cenu a reš
pekt v rámci všetkých spoločností. Preto oslovujeme lekárov, aby poukazo
vali a vyvinuli tlak na Ministerstvá zdravotníctva v jednotlivých krajinách, 
aby zahrnuli do svojich programov aj riešenie tejto závažnej otázky glo
bálnej zdravotníckej politiky. Je potrebné vyvinúť tlak na jednotlivé vlády 
krajín na rýchle konanie tak, aby sa implementovali efektívne protialkoho
lové stratégie na miestnych, národných a medzinárodných úrovniach pre 
benefit v zdraví ľudí na celom svete. 

Tabuľka 1. Spôsoby podpory zdravotníckych profesionálov 
na globálnej protialkoholovej stratégii WHO (6) 

a) zvýšenie globálneho povedomia o rozsahu a pôvode zdravotných problémov 
spôsobených škodlivým používaním alkoholu 

b) rozširovaním vedomostnej úrovni o rozsahu a determinantoch poškodení 
spôsobených alkoholom a o možnostiach zásahov na zníženie a na prevenciu 
tohto poškodenia 

c) zvýšenie logistickej a technickej podpory, zvýšenie kapacity členských štátov 

d) rozširovanie partnerstva a koordinácie medzi nositeľmi 

e) zlepšovanie systémov na monitorovanie a dohľad na rôznych úrovniach, 
účinné rozšírenie a použitie informačných a podporných systémov, politiky 
rozvoja a hodnotenia cieľov 
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