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Koncem lé ta roku 1971 se v zahradě pražského Apolináře sešla společnost čtyř lidí. 
kteří se posadili tak. ahy na sebe všichni navzáje m viděli a zača li si povídat. Byli to : 
doc. MUDr. Jaroslav Skála , CSc .. MUDr. Jaromír Rubeš. PhDr. Eduard Urhan a já. 
Toto malé shromáždění zahajovalo pod vedením doc. Skály a primáře Ruheše práci 
Střediska drogové závislosti v Praze. Po kud si dobře vzpomínám. hyl to slunný den 
a jestliže mne paměť neklame, pak dr. Urban řekl něco v tom smyslu . že mezi nás čtyři 
teď hodit granát , tak je u nás s l éčbou toxikomanií ko nec. 

Vzpomínám na toto shromáždění proto , že od okamžiku. kdy jsem přij a l úkol připra
vit jeden z úvodních referátů tohoto semináře. se mi ta scé na opakovaně vyhavuje . 
První referát připravil MUDr. J . Rubeš. Tušil jse m. o čem bude mluvit a to . o čem 
chci mluvit já , teď napíši. Myslím si totiž, že v podstatě zopak uj eme. samozřejmě na 
mnohem poučnější a propracovanější úrovni to. co jsme říkali tenkrát na shromáždě ní. 
Znamená to mimo jiné, že naše k o n cep c e zůstaly v podsta tě heze změn, něco z nich 
se uskutečnilo, něco niko liv . 

Spojovalo nás, že jsme věděli o existenci drog u nás, věděli jsme , že je to významný 
problém a že ve zdravé společnosti a pro zdravou společnos t se musí vytrvale a odbornč 
řešit. Tento problém jsme každý vidě li z jiného zorného úhlu . 

Jaký byl můj tehdejší i dnešný "zorný úhel"? 
Věděl jsem - poučila mne o tom má předchozí praxe a občanský život - že existuj e 

pravidelné, opakované a různé motivované užívání chemicky aktivních látek. zejména 
l éčiv . Věděl jsem, že lékařská praxe, a to i ta nejběžnější, je o ri en tována tak. že různé 
symptomy určitých stavů - neříkám přímo nemocí - potlačuje a odst ra ňuj e pomocí 
farmak. Jednalo se například o bolesti hlavy, nespavost a nervozi tu . V té době už jsem 
ale také vědě l, že tímto mechanismem, tedy ord inováním náladu měnících l éčiv. se 
rllzné jiné odchylky, nefyziologické až patologické stavy, vyvolávaj í. Vyvolávaj í se po
ruchy, které někdy mají svůj typický začátek, průběh a zakončení. Jsou tedy proce
s u á ln í a znamená to, že mohou být kvalifikovány jako choroby. Toto zjištění mne 
tehdy udivilo a překvapilo. Nedokáza l jsem se v té době smířit s představou, že léčiva 
m o h o u š k o d i t , nejen jednorázově, ale pravidelně , opakovaně a pořád , že moho u 
vyvolávat choroby a nedokáza l jsem se smířit s představou , že člověk, který takto po
stupuje, takto ordinuje , je l ékař, jehož posláním je patologické stavy odstranit. Postup-

Předneseno na se mináři sekce sociál ní patologie Masarykovy sociologické společnosti dnc II) . 2. 
1991 v Domě vědeckých pracovníků ČSAV. vila Lanna v Praze 
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n ě, jak plynul čas, jsem zač ín a l chápat, že vě t ši n a lidí. včetn ě odborníků , se tím nevzru
šuje, ni jak na to emotivně nereaguj e, že je s tímto stavem smíře n á. Až asi před dvěma 
lety při besedě o drogách v libereckém gymnáziu mi jeden ze studentů položil dotazy, 
které ukazovaly, že myslel stej ně jako já. Udivovalo ho, že l éčiva mohou škodit a že 
člověk , který svým zásahem navodí poruchu, je l é kař. ~e kl jsem mu , že jsem před 
lety myslel podobně . Udivilo mne jednak to , že naše názo ry byly identické a také to, 
jak dlou ho trvalo , než jsem takového čl ověka našel. 
Postupně jsem si zvyka l na představu, že svě t je v různých čás tech zeměkoule různě 

nasycen drogami , chemikálie mi , l éčivy, uj asni l jsem si. že lidé dosahují jedením chemi
kálií změnu nálady , změnu psychického stavu , že u nich v důsledku toho dochází 
k chorobám - k defektům osobnosti, že se z nich stávají zločinci . Současně jsem občas 
slyšel pseudoodborné , propagandisticky l aděné řeči úředních odborník ů, kteří postup
ně tvrdili , že: 

I. drogy u nás "nepl'edstavuj í problém"; 
2. v další fázi vývoje, že .. u nás to není takové jako na západě". 
Měli pravdu v tom, že "takové to u nás nebylo". Ale jaké to bylo? 
V době, kdy jsme zakláda li Středisko drogové závislosti , jsem si kladl otázku . jaký 

je k I i nic k Ý obr az drogových závislostí. Pod pojmem klinický obraz rozumím sou
bor sk utečností. který zj i šťuj e na zák l adě svého pozorování školený odborník, klinik . 
Podotýkám, že to nemusí být, podle mé ho názoru , odborn ý psychiatr , ten o tom nemu
sí vědět mnoho, nikdo ho to neučí a dlouho si o tom nemohl ani nic souhrnného přeč íst . 

Své pozorování z dřívějška a z doby bezprostředně následující jsem shrnul do publika
ce ,.Aktuální drogové závislosti", vyšla v Avicenu v roce 1978. Dodnes bych ta to pozo
rování a fakta považoval za podstatná, i když se mnoho a mnohé změnilo a pot řebova l o 

by to novelizaci. Myslím si však , že ze zmíněného tex tu lze vyjít. 
O čem se v té to publikaci píše? Pokusím se to velmi stručně shrnout : 
I . Píši zde o tom , že v Československu se zneužívá asi 80 druhů chemikálií , zejména 

l éčiv z 15 lékových skupin ; 
2. že počet osob zasažených drogovou závislostí představuje procentové, niko li v 

promilové počty v obyvatelstvu . Náš tehdejší odhad se pohyboval okolo tří procent 
osob v populaci, při deseti miliónech občanů České republiky by to představova lo ko
lem 300 000 osob. Podotýkám. že ce lý vybudovaný obor psychiatrie pečuj e as i 
02 % osob v populaci; 

3. že klinický obraz lze dě lit do dvou zá kladních skupin , což vyplývá z toho , že se 
zneužívají dvě základní skupin y látek charakterizované svým farmakologickým účin
kem. Je to jednak skupina látek m ě n í c í c h n á I a d u a za druhé skupina látek vyvo
lávajících halucinatorní s tav y. 

Jen málo a neurč itě se v této publikaci mluví o l éčbě. O ní jsme v té době mnoho 
nevěde li . 

Co se od této doby, od po loviny sedmdesátých le t změni lo v našem povědomí o dro
govém problému? 

Už v polovině sedmdesátých let, jsme v době , kdy zmíněná publikace byla v nakla
datelství , proved li epide miologické studie u psychiatrických dorostenců v Psychiatrické 
l éčebně v Bohnicích , u zdravotních sester , u delinkventů a u studentů středních škol. 

Zjistili jsme , že pokud jde o klinickou charakteristiku, rozpadají se drogové závislos
ti do dvou velkých skupin. Lze je dě lit : 

a) Na závislosti výrazně vyj ádře né, manifestní , které trvale ovlivňují chování. život
ní funkce a běh života postiženého; 

388 



J. DRTILI DROGY, JEJICH HISTORIE A PERSPEKTIVA 

b) na závis losti skryté, jej ichž klinický obraz je charakterizován pravidelným užívá
ním farmakologicky účinných látek, zej ména léčiv , avšak způsob užívání nevyhovuje 
běžné definici drogové závislosti, tablety se nemusí brát denně, ne musí se zvyšovat dáv
kya ne musí být zřejmý žádný abstinenční příznakový syndrom. Přesto se pravidelně 
tablety berou. U posti žených fungují tyto chemikálie jako jakési regulátory . Pokud by 
se dotyčný pokusil přestat je brát , rozvine se u něho porucha , n apříklad bolest hlavy , 
rozlada , nervozita, nespavost, pocity neklidu a nespokojenosti. Za této situace si orga
nismus uvedeným způsobem jakoby "vynucuje" dodání lá tk y, například v cirkadián
ním rytmu . Zjistit a doložit ex istenci vztahů závislosti u té to druhé skupiny lze pomocí 
zv láštních testovacích metod , jakými jsou speciáln í sémantický diferenciál. Test určo
vání tablet. Test obliby tvaru a barvy lékové formy . Poče t osob , které lze zařadit do 
této druhé skupiny, je mnohem větší. Zatímco výrazné, klinicky manifestní stavy 
u různých sociálních skupin zůstávají na dvou až třech procentech v populaci , klinicky 
méně výrazné stavy, které jsou však ve svých konečných důsledcích stejně nebezpečné , 
jsou rozšířeny v určitých sociálních skupinách v populaci několikanásobně více . Může 
to být až desetinásobek. U zdravotních sester jsou rozšířeny až do 30 % zkoumaného 
vzorku osob, u delinkventů přesahují jednu třetinu . 

Po tom. co jsme uvedli , se nelze divit tomu , že v Československu narostla spotřeba 
l éčiv od sedmdesátých do osmdesátých let 0400 % a nelze se divit také tomu , že v této 
době narostly nák lady na zdravotnictví asi 0290 %. Bude se v tom zřejmě skrývat také 
masový konzum farmakologicky účinných látek, zajišťovaný v podstatě bezplatně stá
tem a jeho zdravotnictvím . 
Doplňme nyní své sdě lení i úvahou o tom , že prakticky každý člověk v naší populaci . 

někdy užíva l l éčiva, ať již se jedná o antibiotika , nebo o látky regulující teplotu , napřík

lad Acylpyrin, a můžeme dojít k závěru , že původní , "přírodní" člověk, označovaný 
jako homo sapiens, tedy člověk moudrý , už u nás nežije, že u nás žij e č lověk "chemicky 
regulovaný", tedy tře ba homo sapiens chemicus. 

Tato představa je podle mne děsivá. Od dob , kdy jsme si povídali o tom , že "drogy ' 
nepředstav ují problé m", se přešlo k tézi , že drogy "nepředstavují sociální problém , 
protože za významně sociální problémy lze považovat takové , kdy jev lze pozorovat . 
u nejméně dvaceti procent populace" , jsme se dostali do situace, kdy jsme chemicky 
regulování v š i c hni . . 

Co s tím a co dál, nevím a myslím si, že je mimo naše odborné, časové a jiné možnosti 
o tom teď uvažovat. 

Dovolil bych si malou odbočku do jiné země. Před časem se mi dostala do rukou 
publikace ze Spojených států amerických, která je z roku 1983. Popisuje se v ní zhor
šení zdravotního stavu u 1000 l ékařů ze státu Jižní Georgia. Pokles výkonnosti u těchto 
lékařů byl z větší části způsoben alkoholismem , ale z velmi podstatné části také užívá
ním farmak . Když srovnáme naši statistiku, přehled zneužívaných druhů látek z roku 
1975 a americkou statistiku u těchto 1000 lékařů, zjistíme , že se jedná o velmi podobné 
druhy farmak: psychostimulancia , anxiolytika, analgetika . Ukazovalo by to na podob
nou epidemiologickou situaci, pokud jde o zneužívání farmakologicky účinných látek 
v obou tak výrazně od sebe zeměpisně vzdálených státech. 

Dále se od poloviny sedmdesátých le t změnilo to , že jsme se závislosti naučili léčit. 
Tvrdím to přesto , že si to řada specia listů pravděpodobně nemyslí. Vycházím při tom 
ze své osobní zkušenosti. 

Liberecká ambulance návykových chorob začala pracovat v roce 1977, ordinariát 
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v rámci psychiatrického oddělení v roce 1980 a primariát v říjnu 1989. Pokud jde 
o závislé osoby , zaznamenali jsme jich 444. 

Závislé jsme léčili ve dvou základních léčebných programech , a to: 
1. Program léčby závislých na drogách depotními neuroleptickými přípravky , jedna

lo se zejména o flufenazin decanoát (přípravek Moditen depot) . 
2. Program léčby závislých na drogách, v terapeutické skupině závislých na alkoholu . 
Navíc pracovala psychoterapeutická skupina toxikomanů vedená sestr'ou psychote~ 

rapeutkou Evou Jandovou . Nebudu prezentovat jednotlivé výsledky , máte je uvedeny 
v přiložené publikaci "Klinika návykových chorob ." 

Výsledky jsou podle mého názoru dobré. Je samozřejmé , že jich mohlo být dosaženo 
pouze za předpokladu, že svoji funkci plnili jednak zdravotníci , jednak ostatní veřejní 
činitelé , například policie a správní administrativa . Libereckou situaci, pokud jde 
o drogovou scénu , se tedy podařilo do konce osmdesátých let zvládnout. 

Tento vývoj dokazuje , že : 
1. i skrytá závislost na drogách je doložitelná a diagnostikovatelná , musí se ovšem 

někdy použít speciální diagl)ostické metody, mám tím na mysli například speciální 
sémantický diferenciál , Test určování tablet a jiné. Závislé osoby lze vyhledat v kolek
tivu za pomoci speciálního sémantického diferenciálu; 

2. drogová závislost je léčitelná , musí se ovšem aplikovat farmakologická léčba, kte
rá zastaví rozvoj chorobného procesu, musí se aplikovat psychoterapie, která umožní 
navázání kontaktu a vedení pacienta v období abstinence a umožní prevenci recidivy ; 

3. se musí realizovat sociá lní práce, která pacientovi umožní bezporuchově se zařa
dit do funkce spo lečenských struktur , například do zaměstnání. 

To co nám chybí, jsou vyškolení specialisté, chybí nám vlastní obor návykové cho
roby, neboť trvá nešťastné spojení naší odborné problematiky s psychiatrií , a chybí nám 
jasná terapeutická koncepce. 

Nevím a neodvažuji se odhadnout, jak se bude situace vyvíjet dál , zda-Ii přijdou no
vé a razantní drogy a jak velkou část populace zasáhnou , moje zkušenost je však tako
vá , že základní drogová problematika, jak jsem se ji pokusil zde charakterizovat zůstá
vala po dobu celého mého odborného života, a to je přibližně čtvrt století , nezměněna. 
Mělo by se na to pamatovat, poněvadž doposud se nepodařilo vůbec dosáhnout nějaké 
podstatné změny tohoto stavu . 

Tématem našeho semináře je "Prognóza vývoje kriminality a drogové problematiky 
v ČSFR" . Uvědomuji si, že jsem se speciálně kriminologickými a penologickými prob
lémy nezabýval. Myslím si, že to udělají poučeněji než já jiní specialisté . Jsem však pře
svědčen o tom , že pokud nebudeme mít pravidelně fungující odbornou službu, která 
zajistí vyhledávání potenciálních toxikomanů, třeba psychologickými metodami , po
kud nebudeme mít poučené specialisty, kteří budou schopni detailně provádět diagnos
tiku , a pokud nebudeme mít terapeuty, kteří budou provádět pravidelně farmakotera
pii, psychoterapii a socioterapii, nic podstatného se ani na kriminální drogové scéně 
nemůže změnit. 

Do redakcie prišlo dňa : II. 3.1991' 
Adresa autora: MUDr. J . Drtil, CSc. , Podzimní 369, 460 13 Liberec 

390 


