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 odborník 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 prukaz. 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 doléčovacích nebo charitativních. Odborníci z alkohologie by mohli charitativním institucím
prospet svými zkušenostmi. Hnutí AA a mnohé kluby ukazují, že svépomoc závislých bychom 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 pomernou jednoduchostí výrobního postupu, v souvislosti s technickým pokrokern. V Londýne 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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Obr. l Mezinárodní soutež v pití piva. Los Angeles, 30. léta 20. století Vítez vypil behem l 1/4
hodiny "k vetší sláve zeme 13 čtvrtek piva (14,81). Organizátori souteže ujistili publikum, že
všichni účastníci budou pít nej lepší pivo, a to "bez nebezpečí".

Obr. 2. boj o uzákonení pro hi bi ce mel i své humorné stránky avana plná piva bezpochyby odrážela touhu mnohých. Členové prohibičních organizací ovšem podobnou satiru osti'e odmítali
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Obr. 3. Fotografie zfíceného letadIa tehdy zvaného "Aerial rum runner", používaného k pašování
alkoholu do USA. Stát New York, 1922.
Havarované letadIo naložené Iihovinami puvodem z Kanady bylo zrejme podle policejních údaju
(na palube byl a nalezena pudfenka) pilotováno ženou, která ale nebyla nikdy dopadena

koncentrovaných alkoholických nápoju; v té dobe pripadalo na dospelého Švéda více než
20 litru koralky ročne (Skála, 1977).
Pokud se presuneme na začátek našeho století, podobne nepi'íznivá situace byla v USA
(obr. 1, 2). Problémy, které zpusobila prohibice ve 30. letech, jsou všeobecne známy dodnes
(obr. 3, 4) Lenter, 1980). Jedna z nej častejších pnčin smrti u amerických muru mezi 40 - 60
rokem byla v letech okolo roku 1976 práve alkoholická malouzlová cirhózajaterni (Schiff,
1982).
V bývalém SSSR klesla spotreba libu do r. 1931 na polovinu predrevolučního prumeru,
ale v r. 1955 byl již Sovetský zvaz ve spotrebe lihovin na 6. míste v Evrope. Tvrdý boj proti
alkoholismu nezačal až s érou Gorbačova, jak se vetšinou domníváme, ale již vr. 1954,
kdy byla prijata velmi prísná opatrení, napr. zákaz prodeje alkoholických nápoju v drobné
maloobchodní síti, bufetech a všech jídelnách. Dále se nesmel prodávat tvrdý alkohol na
frekventovaných místech nebo ve společenských zanzeních a byl vyhlášen zákaz prodeje
nápoju s 30 % a vyšší koncentraCÍ alkoholu mimo 11. - 19. h, ve dnech svátkU a volna.
Byla zastavena i výroba vodky s obsahem alkoholu 50 % a baleni vodky 0,1 a 0,051 (Skála,
1977). Michal Gorbačov se o boj proti alkoholismu ovšem velmí zasadil a spoti'eba
alkoholu na jednoho obyvatele opravdu v letech 1985 - 1986 klesla o polovinu. Byly
údajne, cituji "tisíc obcí, jejichž obyvatele se na verejných schUzích usnesli zrušit prodej
i konzumaci alkoholických nápoju v míste svého bydlište, absolutne"! Ale jak sám Gorba94
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Obr. 4. Demolice tajného baru v New Yorku ve stejné dobe

ČOV priznal, velmi se rozšífilo pálení alkoholu podomácku (Gorbačov, 1987) a zprávy o
nedostatku chleba či dokonce naprostém vymizení cukru z obchodú v Moskve má ješte
vetšina z nás v čerstvé pameti.
Ješte horší situace byla v Polsku. První literární zmínka o činnosti protialkoholních
záchytných stanic pochází z r. 1911. V r. 1956 byl v Polsku vydán ostrý protialkoholní
zákon, který napr. trestá alkoholika týrajícího svoji rodinu i vezením až na 5 let. V dobe
vydání zákona byl zde používán termín ,,Alcoholismus chronicus juvenilis", označující
otresnou skutečnost, pro kterou mnozí mladí lidé nebyli schopní ani vykonávat vojenskou
prezenčni službu (Skála, 1977).
V západní a strední Evrope je v tomto století spotreba alkoholu po mírném počátečním
poklesu (Van Thiel a spol., 1992). Ve Francii, jejíž obyvatelstvo tvorilo v r. 1970 približne
1,7 % svetové populace, se spotrebovalo až 30 % svetové produkce alkoholu (INSERM,
1979). Počet zemŤelých na cirhózu jater byl ve Francii v r. 1976 vyšší než počet úmrtí
zpúsobených dopravními nehodami (17 555 : 12 012). Požívání alkoholu je príčinou
čtyrech pet in všech pnpadú jaterní cirhózy, čtyfi petiny dopravních nehoď, čtvrtina sebevražd apolovina vražd souvisí s alkoholem. Celkový počet úmrtí ve Francii v r. 1976
v souvislosti salkoholem dosáhl 40 000 (IN SERM, 1978).
I v uplynulém desetiletí se ve strední a východní Evrope nadá le zvýšila spotreba
alkoholu a všeobecne známým faktemje stále vzrústající procento žen mezi pravidelnými
pijáky (Bojar, 1992). Burcujícíje zvlášte množství mladších žen podléhajících tzv. "sídlištnímu typu pití".
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Souhrn
Práce je zamei'ena na sociální problémy spojené s alkoholismem v časovém období druhé
poloviny minulého a v prvních ti'ech čtvrtinách našeho století v Evrope a v Severní Americe.
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