
K. HAMPLI NEKTERÉ PROBLÉMY PREVENCE ABÚZU 
ALKOHOLU A OSTATNÍCH DROG 

cl jestliže se omezuje jenom poptávka, výsledky mohou být velmi účinné a trvalejší, 
ale latence príznivého efektu je velmi dlouhá, trvající nekdy i radu let; 

dl jestliže současne kombinujeme omezenÍ poptávky a omezení dostupnosti, mÍlžeme 
očekávat nejlepší efekt daný predchozími charakteristikami. Príznivý efekt omezení do
stupnosti prechází postupne do príznivého efektu omezení poptávky. 

Monitorovací informační systém 
Mezi preventivní prostl'edky patn i systém včasného varování pred abúzem drog, včetne 

lékil. Víme, že rada predpisovaných lékÍl má schopnost vyvolat závislost, zejména jsou-li 
užívány s jinými drogami nebo alkoholern. Mohou se stát, treba i jen na čas, "prestupní" 
drogou pro svoji relativní dostupnost. 

U nás zatím nemáme žádný monitorovací informační systém se zpetnou vazbou. 
Existuje jen povinnost hlás it vznik závislosti jako komplikaci léčby Státnímu úradu pro 
kontrolu léčiv. Celostátní síť lékaru a lékárnikÍl se dosud pro účely monitorování lékil vilbec 
nevyužívá. Proto chybí i včasné varování o výskytu závislosti v souvislosti s farmakolo
gickou léčbou . 

Potl'ebujeme najít ukazatele, které by se mohly používat v lékarské praxi k rychlému 
rozpoznání pnznakil vznikající závislosti pn farmakologické léčbe. Pak mÍlžeme očekávat 
i technickou pomoc ze zahraničí, která by se zamenia na získávání zpráv pro centráiní 
orgány ze všech pracovišť celostátní sÍte. 

Souhrn 

Prevenci abúzu alkoholu a ostatní ch drog je nutné chápat jako dlouhodobý proces a ne jako 
jednotlivé kampane. Tento dlouhodobý proces se musí dotýkat celé společnosti a zmen životního 
stylu v obecné populaci, i když pn tom nekteré společenské skupiny mají pnrozenou prioritu. 

V prevenci abúzu alkoholu a drog se nelze zaml!fitjen na snížení poptávky, ale je potrebné usilovat 
i o snížení dostupnosti drog. 

Neposlední úlohu v prevenci abúzu návykových látek má monitorování výroby, distribuce 
a spotreby lékú obsahujících psychotropní komponenty. Včasné signalizace pri zvyšování spotreby 
určitého léku s psychotropním účinkem je pokynem k rade preventivních opatrení. 

Uvedené zpúsoby prevence zdaleka nevyčerpávají všechny možnosti. Pro vztah pacient-Iékar 
pak má veliký význam i osobní príklad lékare v postoji k návykovým látkám. 

Již radu let je bežným požadavkem ve svete vypracovávat programy prevence sloužící k omezení 
škod zpúsobených abúzem alkoholu a ostatních drog na minimum. 

MUDr. K. Hampl 

PROTIALKOHOLNÍ KONCEPCE MEZI LIDSKOSTÍ 
A MOCÍ 

Koncepce protialkoholní práce dospela k polarite, v nÍŽ aspoň já nevidím možnost 
kompromisu či elektického spojení. Buď budeme léčbu chápat jako pomoc človeku se 
všemi jeho lidskými vlastnostmi nebo bude léčba prostl'edkem jak zkrotit sociopata, který 
se svým chováním vymyká společenským normám. Každá koncepce, a protialkoholní 
zejména, vyjadruje určitou predstavu o človeku. Tato predstava pak určuje zpÍlsob usku
tečňování koncepce. Je-li pro nás východiskem človek v nouzi, budeme hledat možnost 
setkánÍ s ním a nabídneme mu naši pomoc. Je-li pro nás východiskem človek redukovaný 
na pÍlvodce nespolehlivosti a agrese, budeme hledatjakjej pohlídat, omezit a postihnout. 
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V. POHLI PROTIALKOHOLNÍ KONCEPCE MEZI LIDSKOSTÍ A MOCÍ 

Minulost a leckde i současnost protialkoholní práce odpovídá stále ješte pojetí pacienta 
jako v nej lepším pnpade nerozumného dítete, jemuž je treba upravovat cestu životem 
a ukazovat mu, co jsou ty pravé hodnoty v domnení, že pacient sám je nerozezná. V horším 
pnpade je pacient chápán jako človek na pokraji kriminality, jemuž je nutné zabránit, aby 
ublížil sobe nebo svému okolí. 

Tato predstava hyperprotektivity zavedla protialkoholní ordinace do postavení polep
šoven, včetne nepekné povesti donucovacích zamení. Pro lidi, kten trpí závislostí, se 
paradoxne nejvetší prekážkou k záchrane jeví práve návšteva protialkoholního zanzení, 
které jim má pomoci. Bojí se totiž, že kontaktem s ordinací či léčebnou pnjdou definitivne 
o zbytky společenské prestiže narušené již pitím. 

Paradox pacienta, který se cítí ohrožen nabízenou promocí, nemúže vyrešit koncepce 
léčby založená na podezírání a donucování. Výmerové a ochranné léčby, tak, jak jsou 
v současné dobe chápány, degradují terapeuty predem na hlídače v očích jak pacienta, tak 
celé verejnosti. V takovém pojetí Ize uvažovat o protialkoholních ordinacích mimo zdra
votnictví, protože strážnice do zdravotnictví skutečne nepatrí. Obdiv k moci a použití 
represe dospelo k predstave specializovaných léčebne-výchovných zanzení polodetenční
ho typu. Chovanci by zde meli pracovat, aby si vydelali na své provozní náklady, tedy na 
svou represi. Obávám se, že v takto koncipovaném zarízení by se oním nepňzpúsobivým 
a asociálním jedincem mohl stát kdokoli, takže tento systém represe je prakticky schop en 
si vyrábet pacienty pro zdúvodnení své další existence. 

Budoucnost protialkoholní péče pam terapeurum, kten chápou človeka jako svobod
ného a práve proto odpovedného jedince, schopného rozhodovat o svém zdraví. Jemu musí 
být pnpravena pnmerená pomoc. Tedy nej en odborne kvalifikovaná, ale v první rade 
schopná brát ohled na zájmy človeka, který pi'išel žádat o pomoc. Nejde o žádnou fantazii, 
oprenou o zbožné prání. Takto se pracuje napnklad v naší ordinaci v Praze 4. Každý človek, 
který k nám pnjde, je pi'ijímán s dúverou. Pokud nám človek neverí, je prirozené, že bude 
disimulovat, že bude lhát. Z našeho jednání a z naší nabídky však múže pochopit, že Ihaním 
prekáží sám sobe v uspokojení potreby udelat neco se svou závislostí. 

V žádném pnpade nejde o zázračnou terapii s báječnými pacienty. Jde o prostou 
skutečnost, že každý človek, který se ocitne pred svobodnou volbou, cítí odpovédnost, 
kterou nemúže na nikoho prenést, a proto a jen proto se chová odpovedne, tedy pnmerene 
ke své situaci. Neprotestuje, protože nemá proti komu. Protesty a jiné tzv. asociální projevy 
musíme chápat jako manévry presunování odpovédnosti za pocity viny na nekoho jiného. 
Nenechme se svést k hlídání a tím k prebírání odpovednosti. Hreje sice naše sebevedomí 
a zbavuje nás pochybností o našich schopnostech, když se múžeme starat o neodpovédné 
a zdánlive neznalé, ale pak jsme moudn a mocní v šalebném kruhu bezmoci pacienta a 
pomoci terapeuta, kruhu, z nehož cestou moci není možné najít východisko. 

To, co se v malém deje v ordinaci či léčebne, deje se ve velkém v celé společnosti . Na 
místo všemocného terapeuta nastupuje stát, který používá legislativy na zkrocení neposluš
ných. Stále ješte mnozí lidé vzhlížejí ke státu jako spasiteli a také mnozí pracovníci proti
alkoholních zanzení očekávají, že stát snasazením pák represe vyreší komplexne problém 
alkoholismu počínaje prevencí, pres léčbu až po rehabilitaci. Ne stát, ale illedníci ochotne 
vyhoví a v duchu mechanismu dávno popsaného anglickým profesorem ekonomie Northo
nem Parkinsonem vytvon ruzné výbory, které se budou vyznačovat dvemi typickými 
vlastnostmi: maximáiní pravomocí a minímální odpovédností. Znovu se používají zákony 
vyhlašující zákazy a pi'íkazy, znovu se položí základy k akcím, které jak budou velké, tak 
budou prázdné a za drahé peníze. 

Jako v celé společnosti i zde je treba zlom it monopol. Neupírám v žádném pnpade 
právo a povinnost státu chránit společnost pred kriminalitou, spojenou zejména s distribucí 
drog. Legalizace prodeje v jakékoli podobe je bludičkou, která nás láká na bažinu závislostí, 
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v. POHLI PROTIALKOHOLNÍ KONCEPCE MEZI LIDSKOSTÍ A MOCÍ 

po které radí mekce našlapovat. Dopad je tak jako tak tvrdý. Závislý zákazník pnpravený 
mekkou drogou pujde bez výberu na černý trh a stej ne dá mafii vydelat. Obchod s drogou, 
ať jakoukoli, se neohlíží na ekonomická pravidla, protože závislý ntkdy nebude normál ním 
zákazníkern. Rozhodující není cena drogy, ale míra její bežnosti. Cím samollejmejší, tím 
nebezpečnejší. 

Shrnul bych do konkrétnejší predstavy myš lenky q tom, jak dál s alkoholern a jinými 
drogami. V prevenci má smysl pracovat s mládeží. Učinnost jednostranné komunikace 
formou prednášky, brožury či filmu je problematická. Nejúčinnejší je dialog, v neInŽ od
borník navazuje na názory mladých bez pohoršení nad jej ich pochybami. K prevenci pam 
i prosazení se v obcích. Je treba presvedčit radnice, že omezení prodeje alkoholu je mnohem 
výnosnejší než podíl na zisku z jeho prodeje a že čím víc obec udel á pro spokojenost lidí, 
tím účinnej i bojuje proti alkoholu a drogám. 

V oblasti léčby by ordinace mely mít co nejnižší práh. Tedy mely by se zbavit jakýchkoli 
represívních činností, konkrétne navrhování výmeru či potvrzování žádostí o ridičský pru
kaz. Sama léčba muže být príjemná, aniž by se snížilajejí účinnost. Nebojme se o usmevavé 
pacienty. Pacientlim nejlépe poslouží rozmení služeb poskytovaných ordinací. Léčebny 
mohou využít principu terapeutické komunity, který spojuje svobodu a odpovednost a tak 
vede pacienty i personál k žádoucímu dospelému uvažování. 

Rehabilitace mÍlŽe rozkvést pod strechou nejrliznejších zarízení, ať zdravotnických do
léčovacích nebo charitativních. Odborníci z alkohologie by mohli charitativním institucím 
prospet svými zkušenostmi. Hnutí AA a mnohé kluby ukazují, že svépomoc závislých by
chom nemeli podceňovat. 

Pro represi nevidím nikde ve zdravotnictví místo. Pritom si nedelám iluze o agresivite 
podnícené nebo povzbuzené alkoholern. Pro ni je pnmerený zásah policie či soudu, ale 
vždy mimo zdravotnictví. 

Souhrn 

Z predstavy o človeku vyplývá protialkoholní koncepce a ta má vliv na pojetí prevence, léčby 
i rehabilitace závislých. Článek ukazuje dusledky dvou zásadne neslučitelných pojetí človeka ajejich 
dusledky jak pro zdravotnictví, tak pro celou společnost. 

PhDr. V. Pohl 

NEKTERÉ PROBLÉMY KONZUMACE ALKOHOLU 
V POSLEDNÍ CH DVOU STOLETÍCH 

Pn pokusu ovoiné navázání na predchozí práci nutne narazíme v naší ceste dejinami 
na období excesívního vzestupu konzumace alkoholických nápoju v Anglii minulého 
století. Témer katastrofální spotreba alkoholu v tomto období byla mj. zapríčinena i po
mernou jednoduchostí výrobního postupu, v souvislosti s technickým pokrokern. V Lon
dýne tehdy mohl kdokoliv, za pomerne malou fixní částku vypít podle libosti jakékoliv 
množství alkoholu za podmínky, že odej de z nálevny "po svých". Pokud by se mu to ovšem 
nedarilo, tak stačilo trochu pri121atit a bylo mu umožneno vyspat se v zadní, k tomu určené, 
mís tnosti na sláme. Rovnež ve Svédsku byla ve druhé polovine 19. století obrovská spotreba 
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