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So uhrn
Úvaha k 70. nedožitému narození primára MUDr. Michala Turčeka vychází z moderní koncepce FI kapitoly IO. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemoci a úrazu a príčin smrti. Analyzuje predpoklady zmeny so u čas n é neuspokojivé situace v zá konných , výkonných a sa nk č ních
opatreních. Poukazuje zejména na nutnost odstraňová n í resp. zpruc hodň ován í existujících bariér, jimiž s polečnost účinné brání aplikaci preventivních opatrení známé účinnosti , aby krátkozrace uhájil a zdá nli vý ekonomický prínos vý roby a distribuce psychoaktivních a jiných látek.
K I í č o v á s lova: riziko užívání alkoho lu a návykových láte k - ochra na

spo l eč n ost i .

C. Škoda: COMMUNITY PROTECTION AGAINST POSSIBLE IMPACT
OF PSYCHO ACTIV E SUBSTANCES' UZE . R EFLECTION
Summary
Rcllccti ll ll writtc n on occasio n of the 70th anniversa ry of Dr. Michal Turček ' s birth is based o n
modcrn co nce rt of the Chapter FI of lCD 10 WHO. Preconditions of changes in the un satisfacto ry
prese nt state of legal, ad ministrat ive and control measures are cri ticall y analyzed . The necessity
is especiall y stressed of doing away or making way through the barriers successfull y used by the
society to block the applicatio n of measures of kn ow n preventive effici ency in order to prese rve
in a shortsighted way the assumed economic profit of production and distribution of psychoactive
substances.
Key w o r ds : risk use of alco hol and. other substanee - protection of society aga inst.

C. Škoda : SCHUTZMASSNA HM EN DER GESELLSCHAFT VOR MOGLICHEN FOLGEN DES KONSUMES PSYC HOAKTIV E R DROGEN . BETRACHTUNG .
Zusammenfassung
Die Betrachtung , gewidmet dem Primarius MUDr Michal

Turček

zu sei nem 70. Geburtstag,
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AKTIVNÍCH LÁ TEK
nimmt seinen Ausgang in der modernen Konzeption des Kapitel FI der 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Kranksheiten, Unfälle und Todesursachen. Sie analysiert
die Voraussetzungen fiir die Anderung des jetzigen unbefriedigenden Standes dei Gesetzgebung,
der Ausfiihrungsvorschriften und Strafmassnahmen. Es wird vor allem hingewiesen auf die Notwendigkeit der Abschaffung der existierenden Barrieren, mit den en sich die Gesellschaft mit
Erfolg der Anwendung von Preventivmassnahmen widersetzt , um kurzsichtig den scheinbaren
wirtschaftlichen Effekt der Produktion und Distribution von psychoaktiven und anderen Gewohnheitstoffen zu bawahren .
Sch I ii s s e I w ô rte r : Risiko des Genusses von Alkohol und anderer Gewohnheitsmittel - Schutzmassnahmen der Gesellschaft.

U. illKO.n;A: OXPAHA OEmECTBA OT B03M02KHbIX IIOCJIE.n;CTBJ1I1I YIIOTPEEJIEHJ1H IICJ1XOAKTJ1BHhIX BEmECTB. PACCY)f(,lI;EHJ1E
Pe3lOMe
PaCCY}!{,l\eHl1e, nOCBRll.\eHHOe 70-oi1: ro.u:OBll.\l1He Cf' .u:HR pO}!{,l\eHl1R rJIaBHOrO Bpa'fa .u:-p
Me.D;l1l.\l1HhI MYlxaJIa Typ'feKa, I1CXO.u:YlT Yl3 COBpeMeHHoi1: KOHl.\enl.\l111 <1>1 rnaBbI 10 peBI13Y111 Me}!{,IIyHapo.u:Hoi1: CTaTYlCTYI'feCKOH KJIaCCI1<pYlKal.\I1Y16oJIe3Hei1: YI TpaBM 11 rrpYl'fYlH CMepTI1 . ABTOp B HeM aHaJIYl3Y1pyeT npe.u:noCbIJlKYI, cnoco6cTBylOll.\l1e Yl3MeHeHI1lO COBpeMeHHOH

He~JIarorrpYlRTHoi1: cYlryal\YlJ1 OTHOCI1TeJIhHO 3aKoHo.u:aTeJIbHbIX, YlCnOJIHI1TeJIbHbIX 11 caHK1.\110HHbIX Mep. OH nO,wIepKl1BaeT , rJIáBHbIM o6pa30M, Heo6xo.u:I1MOCTb yCTpaHYlTb I1JII1 }Ke
c.u:eJIaTb npoxo.u:l1MbIMYI CYll.\eCTBYIOll.\l1e 6apbepbI, KOTOpbIMJ1 06ll.\eCTBO rrpenRTcTByeT
npl1MeHeHl11O 3<p<peKTI1BHbIX npo<pYlJIaKTI1QeCKYlX Mep C TeM, QTo6bI 6JII130pyKO OTCTORTb
MHI1MYIO 3KOHOMYI'fecKylO npYl6bIJlb OT rrpOYl3Bo.u:CTBa YI pacnpe.D;eJIeHl1R nCYlXOaKTYlBHbIX
YI .u:pyrYIX BbI3bIBalOll.\YlX HaBbIKYI Bell.\eCTB.

K

JI IO'Q e B bI e C JI o Ba: pYlCKOBaHHOCTb ynoTpe6JIeHI1R aJIKOrOJIR 11 BbI3bIBalOll.\YlX HaBbIKII

Bell.\eCTB - oxpll;Ha 06ll.\eCTBa .

Požadavek dokumentov at mezilidské , výchovné, ekonomické, zdravotní a nej širšÍ
možné následky (tedy rizika) toho , že struktury výkonných funkcí společ
nosti neplní úkoly prevence ve vztahu k mÍfe , jakou se alkohol a další psychoaktivní
resp. jiné návykové látky (dále jen PJNL) prosazují do životosprávy (potravových návyku, životního stylu včetne zpusobu trávení volného času) občan u v čase (v individuálním životním cyklu jedince , v uzlových pfedelech životních cyklu společenských
skupin - rodina, pracovište , zájmové skupiny, školou počínajíc), se nám zdá po právu
ôbsoletním. Nejsme , samoZŤejme, jediní , kdo konstatovali (Skoda, 1989), že poznatku
bylo již zVeŤejneno více než dost. Podle Svetové zdravotnické organizace (dále jen
SZO) by stačilo uvést závery z nich plynoucí do praxe. V fádné fungující společnosti
to ovšem znamená, že (1) zákonodárná moc pro takovou praxi vytvorila rozumné
a snadno kontrolovateiné predpoklady, že (2) výkonná moc má (2a) k dispozici informační systémy, monitorující s dostatečným predstihem deviace trendu , alarmující
k zásahu (2b) a má k takovým zásahum vytvofeI)y účinné mechanismy, které (2c) na
konkrétní vývojové trendy aplikuje a že (3) soudní (sankční a jiné) společenské systémy jsou s to kontrolovat jejich uplatňování a vyvozovat dusledky z jejich neplnení.
Současne jsme též citovali upozornení SZO, že realizaci již známých poznatku brání

společenské
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velmi ú č inn é společenské bariéry , jež se prosazují s torpidností , jejímž mechanismum
bychom me li ve nov at intenzivní výzkumnou pozornost. Velmi ča s to jsou totiž s to paralyzovat aplikaci znalosti, metod a technik rozumných celospolečenských preventivních programu.
Současný stav vecí v oblasti našeho zájmu je u nás dobre znám . Pripravovaná a nakonec pod časovým tlakern schválená novela zákona Č . 37/89 Sb . je zmetkem, který
v pnibehu pripomínkového rízení pod tlak ern mocných společenských nezdravotnických zájmových skupin smeti vetšinu inovačních návrhu zdravotnického resortu pod
stul , prípadne ponechal jej ich žalostné zbytky v nepublikované duvodové zpráve . Právem se tedy volá po jeho další novelizaci .
Pŕedpoklady

možných zmen

Polistopadový vývoj naší spo lečnosti k nim pfispel hned v ne kolika ohledech:
(l) Predne Ize očekávat, že alibistické postoje resortu drívejší tzv . primární a sekundární výrobní sféry mohou být v dalším vývoji alespoň zčásti korigovány ekonomickými propočty ztrát v dusledku nižší pracovní výkonnosti lidského činitele výroby
v souvislosti s konzumací PJNL. Príkladu sankcionování kuráku resp . zvýhodňování
nekui'áku pri aplikaci mzdových resp. poj išťovacích sazeb, abuzéru alkoholu pri odš kodňov á ní úrazu všeho druhu ve společnos tech s tržní ekonomikou proniklo i k nám
dostatek. Ekonomické tlaky, které takto mohou dolehnout na jednotlivce a v situ aci
konkurence o pracovní místa i na celé skupin y zamestnancu, mohly by iradiovat snadneji i do nevýrobních resortu (ško1ství, sport , výroba a distribuce potravin) , kde vlastne
muže ovlivňová ní potravových návyku zasáhnout n ejúčinn ej i .
(2) Dojde-li k uvažované reforme našeho zdravotnictví a k aplikaci ekonomických
prvku v ríze ní a financování resortu, na ne mž s polečnost v porovnání s jinými zemerni,
ke své škode, nehorázne šetrila a pi'itom jej so u čas n e zatežovala funkcí odpadové ho
koše na dusledky zanedbávání účinnejších preventivních opatrení už ve fázi užívání
(tj. prosté konzumace) PJNL , bude možná snažší rozpočtove argumentovat vuči ostatním resortum vyč í s lením jejich nedbalosti zavinené ekonomické záteže resort u (napi' .
regresním i'ízením ze strany zdravotnického poji šťovnic tv í). Ty složky resortu, kte ré
se léčením takových dusledku zabývají, by mely urychlene prikročit k posílení regresní
argumentace precizním hodnocením pi'íčin , podmínek a následku a sou čas n e pripravit
• ekonomické rozbory účinnosti alternativ l éčeb n ých a zejména nápravných a nápravne
výchovných postupu a uči nit si jasno, kdy jde o l éčite ln ou poruchu zdraví a/nebo o léčením ovlivnitelnou poruchu osobnosti, jejích sociálních vazeb a/nebo životního stylu,
a kdy o poruchu chování, která není za současného stavu znalostí l éčbou ovlivnjtelná
a na niž by mely být aplikovány jiné spo lečenské zásahy (3). Z predtím uvedeného nástinu vecí vyplývá , že by zdravotničtí experti z dané oblasti meli (3a) zmapovat skuli ny
současných, zákonných opatrení , jejichž prosti'ednictvíin se mohou nezdravotnické resorty exkulpovat ze svých povinností vuči prevenci zdravotne i jinak rizikového užívání
PJNL a být pripraveni prosazovat jejich vyplne ní vhodn ými formulacemi ; (3b) pripravit radikální a pritom vedecky zduvodnené argumenty pro kontraindikaci apl ikace
léčebných postupu (zdokonalit typologii léčbu nevyžadujících a) nebo zneužívajících
abuzéru a metodiku její objektivní aplikace) . Zejména však pripravit účinné argumenty o nutnosti včasných výchovných a preventivních zásahu v nej ranejších startu návykové kariéry v ostatních resortech výkonné moci společn os ti , a to na základe detailních
znalostí zákonitosti takového vývojového procesu a defino vání rizikových fakto ru (so173
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ciální zázemí, procesy socializace osobnosti, mechanisrny sociální psychologie, pusobící v malých sociálních skupinách) a/nebo markeru snížené odolnosti (zvýšené zraniteInosti) vuči PJNL a novelizovat známé ekonomické argumentace ve prospech jejich aplikace. (3c) Relativne novou a dosu9 zanedbávanou oblast argumentace poskytne zdravotníkum možnost rozpoznání míry zavinení a tím i uplatnení požadavku pŤÍslušné úhrady ze strany nezdravotnických resortu .

Nékleré z existujících bariér

vuči

takovým zmenám

o tomto posledním bode bych om rádi argumentovali na pfíkladu z oblasti prevence
polytraumat pfi automobilových nehodách. Hrudní chirurgie kdysi empiricky konsta(ovala vzrust typických poranení a soudní patologie dokumentovala vzrust typických
pi'íčin smrti pfi čelních nárazech motorových vozideI. Podobne jako v mnoha jiných
oblastech zdravotnické péče se tu nabízely alternativy dalších postupu, napr . zdokonalovú í samotných metod polytraumatické chirurgie , požadavek zkrácení doby od nehody k chirurgickému zákroku vrtulníkovou záchrannou službou aj. Nikdo pritom však
nepožadoval, aby se tak vysoce specializované odvetví chirurgie ujalo vedoucí úlohy
pfi vývoji, zkoušení a navrhování tech inovací konstrukce motorových vozidiel, které,
jak známo , pokračovaly zkonstruováním ochranných pásu, vaku mezi volantem a hrudníkem fidiče, které se pfi nárazu plní vzduchem a dalších konstrukčních úprav . Konstruktéri si jiste dali chirurgy dopodrobna vyložit jej ich zkušenosti a poradit pri konstrukci zkušebních figurín pro testování prubehu a dusledku nárazu. Ale k tomu , aby
vu bec chteli konstrukci vozidei inovovat, je asi pfinutily jiné společenské zájmyatlaky,
než pouhé názory a zjištení chirurgu. Jestliže meli výrobci obstát v náročné konkurenci ,
museli mít pro zákazníka konkrétní argumenty, napr. vetší bezpečnost jejich výrobku .
Dále asi museli voliči vyvinout pomoci svých lobby nátlak na zprísnení kritérií pro technické schvalování hotových výrobku . Ale ani toto vše nemohlo stačit. Bylo tfeba pfimet
fidiče , aby si vu bec ochranné pásy za jízdy zapínali. Myslím , že nikdo zrejme na chirurzích nevyžadoval, aby prosazovali zákonná opatrení, která by sankcemi postihovala
nepoužití ochranného pásu . To vše patrne proto, že se v té to konkrétní oblasti péče
o zdraví prece jen dalo očividne rozpoznat , kde končí argumentace chirurga a kde začíná povinnost konstruktéru vozidei prímo vyplývaj ící z chirurgovy argumentace a následné povinnosti zákonodárce aresortu, postihujícího neplnení ze zákona plynoucí
povinnosti chránit vlastní zdraví pfi provozu motorového vozidla. Konec koncu pak
nejúčinnejší bylo takové konstrukční zlepšení, kdy vozidlo nelze uvést do pohybu , pokud není pás upnut. Takto (spolu s dalšími opatfeními , napf . omezením maximáiní
rychlosti) se dosáhlo podstatného snížení výskytu polytraumat resp. jejich smrtelných
následku a tedy m .j . i odpovídající záteže zdravotnického resortu.
V rripade nejruznejších problému z oblasti péče o duševní zdraví obyvatelstva je
očividne zrejmé (1) , že se všechny analogické povinnosti a společenské úkoly , navazující na každodenní zkušenosti praktického psychiatra i na výsledky psychiatrického výzkumu ochotne svalovaly na psychiatrii jako obor a že (2) se nejednou psychiatrie
o plnení podobných jí nepríslušejících povinností aktivne ucházela se známou argumentací , kdože to na konec bude muset udelat, když se nikomu jinému do toho nechce
a postižení Iidé to potfebují.
Na zjednodušujícím, ale instruktivním srovn á ní jsme , myslím, vyhmátli jednu
z účinných bariér, bránících společenské realizaci nekterých poznatku z oblasti péče
o duševní zdraví obecne a ochrany společnosti pred následky rizikového užívúní PJNL
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zvlášte. Je jím n edos tate č n é sebevedomí psychiatra k9mpenzované rozmazan ým vymezením vlastních kompetencí a pocity s polečenské omnipotence , kdy sa práve v této
hra ni č ní fuzzy oblasti smešují a zameňují práva a povinnosti občana s meze mi jeho
odbo rné kompetence.
Jsou ovšem bariéry nekonečn e mocnejšího dopadu . Predevším ony krátkodobého
ekonomického prospechu . Výroba alkoholu , tabá ku a ne kte rých jiných pote nciálne návykov ých láte k (v naší zemepisné po loze až dosud preváž ne analgetik , hypnotik a anxiolytik) je pro svou relativní láci a vysoký s tupeň zdanitelnosti výnosným zdrojem státních príjmu. Ze známých údaju o vývoji maloobchodního obratu za alkoholické nápoj e
(napr. Búto ra , Búto rová , 1983 ab) či z tab . l o pod ílu výdaju obyvate lstva za alkoholické nápoje na celkovém maloobchodním obratu resp . na obratu za potravinové
zboží je to více než zrejmé. Be he m diskusí za prípravy novely 37/89 Sb . bylo proti návrhu , aby byl odtud vyč l e n e n finan ční príspeve k na ná klady realizace ne kte rýc h článku
zákona, arg umentováno tím , že odsud jsou práve dotovány pre dcvším neproduktivní
a ztrátové složky chodu zemedelsko-potravinárského kompl exu . Bezprostrední hrozba
nutnosti odbourává ní techto dotací byla pfiroze ne za tehdej ší socioe konomické konstelace zdánlive dale ko podstatnejší než ve vzdálené perspe ktive se rýs ující ztráty
národ ního duchodu v dusledku zdravotního poškození pote nciálne zranitelnejší části
obyvate lstva, zvýšené úrazovosti , krimina lity a de likvence spoj e né s ko nzumací výro bTabulka

č.

I. Výdaje za alkoholické nápoj e jako podí! maloobchodního obrat u

Podíl na celém obratu
1979
1975
1980
1987
1988

za potravinové zboží

(%)

ČSF R

ČR

SR

ČSFR

ČR

SR

9,5
8,8
9,5
9,7
9,4

8,4
7,8
8,4
8,8
8,6

12, 1
I 1,3
12,0
11,6
11,2

18,9
18,6
20 ,2
20,6
20,6

16 ,5
16,4
18,0
18,9
19,0

24 ,8
23,7
25,1
24,2
23,9

Prarne ny: Statistická roče nka ČSFR
ku , pro stát a podniky tak výhodných. Jin ými bariérami se ukáza ly být letité návy ky
ukájení potreby tekutin v tzv. hork ých provozech pive m a to vzdor prokazatelne vyšší
úrazovosti. Oborová reditelství hájila zájmy de lníku odmítajících bezalkoholní pivo
nebo nealkoholické nápoj e, protože údajne neposkytují žádoucí pocit pracov n í vý konnosti resp. úlevy od pracovní záteže. Marná byla snaha vyjmout príjmy za alkoholické
nápoje z podk ladu pro pré miování z maloobchodního obratu. Lázne, poskytující služby devizovým cizincum , požadova ly výjimku zákazu podává ní alkoho lických nápoju
ve zdravotnických zarízeních, protože by prišly zisky z ruzn ých forem (i barové ho) pohostinství . Ty to a rada podobných m otivač ních zdroju pro výrobu a co nej širší distribuci PJNL predstavova ly v konstelaci centrálne rízeného hospodárství témer neproniknutelné a neprorazite lné sloŽky bariéry paralyzující snahu o prosazení rady zdravotníky
navrhovaných inovací.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU MOZNOSTI POSTUPN ÉHO MITIGOV ÁNÍ
ÚČINNOST I TECHTO I JINÝCH BARIÉR V ZÁJMU ZVÝŠENÍ ' JEJlCH

o
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PRÚ C HODNOSTI PRO INOY AČNÍ POCHODY je ovšem navozová ní ta kové spoleatmosfé ry , v níž by mohly nabýt na významu vlivne nátlakové skupiny , prosazující zme ny stylu života nej širších vrstev společnost.i . Každý kdo poby I b yť krátce napríklad
v ne kte ré m americkém státu nebo v západních evropských státech muže potvrqit , ~e se
ta m od dob po celém svete zn ámých amerických a anglických re kla m na tabá kové a alkoholické výrobky radikáln e zme nil ideá l muže a do jisté m íry i ženy . Takového muže po-,
tk áte v kte roukoli de nní do bu , ja k ve sportovním obl eče ní behá (j ogging) svo u každode nní trasu v zájmu prevence následku sedavého za m čs tn á n í, zjistíte, že se velmi strídme strav uje , že pij e predevš ím dobre vychlaze né vysoce kva litní nealkoho lické nápoje
z ne prikrášlovaných a cenové velmi prístupných ovocn ých š ť á v . Na rece pci konané
v rámci svetového kongresu s pre kvapením zjistíte, že alkoholický nápoj nespadá do
sortimentu pohoštení. Po kud jej host postrádá , za koupí si jej za své . Bé hem pohybu
v dopravních prostredcích i nejruznejších institutech a institucích záhy zjistíte, že je
celkern slušný problém najít místo, kde byste mohli vyhovet své vášni , pokud jste náhodou kurákem . Y otevre né demokratické s po l eč n os ti vystave né tlaku mechanismu
tržní e konomiky s možností svobodného vyjádrení názoru jednotlivce i skupin je taková pre me na ideálu muže a že ny živnou pudou pro uplatne ní práve vzpomenutých postup u pro to, co jsme celkern již obsoletne nazvali O CHRANOU SPOLEČNOSTI
PRE D A LKOHOLISMEM , TOXIKOMANIEMI AKOURENÍM . Obsoletne proto,
že prece vu bec nejde o to, abychom s pol ečno s t umele rozdelili na alkoholiky, toxikomany a ku ráky a chránili pred nimi všechny ty ostatnÍ. Yšichni o b ča né mají prece právo
znát rizi ko spoje né již s pouh ým užíváním psychoa ktivních a jiných návykových látek
v rámci svého každode nního stylu potravového chování , trávení volného č a s u , vyrovnáván í se se zátežemi pracovního a) ne bo rodinné ho životního cyklu i hedonistických
požitk u v rámci malých s p o l eče n s k ých skupin č i v sa mote své ho nejintimne jšího soukro rn í. Má právo je znát , pro tože má právo volby svého dalšího osudu ve vztahu k temto,
pro ne kte ré typy osobností a orga nismu pote nciálne zdravotne rizikovým látkám. Aj ako
znalý ri?ika má též právo ov li v ň ova t zákonodárnou , vý konnou a sa nk č ní složku spol eče n s k ýc h struktur ve smyslu opati'e ní snižuj ících toto riziko a zvyšuj ících možnost
realizace zdravého vývoje každé ho jedince.
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