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VČASNÉ POZNÁNÍ DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLADISTVÝCH 

Lions Club lnternational (LCI) - District 
114- O, Austria, a LCI Karlovy Vary dne 27. 6. 
1992 uspořádal uvodní besedu na téma "Včasné 
poznání drogové závislosti mladistvých". LCI je 
celosvětovou organizací, která chce pomáhat 
slabým, potřebným a postiženým osobám. Jak 
narůstá problematika drogové závislosti , rozšíři
la LCI svou činnost i na tuto oblast. Na besedě 
vystoupili tito pracovníci rakouské organizace: 

Fr. Stifter, pověřenec LCI pro oblast zneuží
vání alkoholu a drog a vedoucí pilotního projek
tu Lions - Ques: Rozvoj osobnosti pro Rakou
sko, se zmínil o nedávné schůzce zástupců LCI 
z Rumunska, Maďarska a ČSFR. Je členem LCI 
od roku 1975 a od roku 1989 je pověřen vedením 
sekce "boj proti drogám" (včetně alkoholu). 
Zdůraznil, že je nutno včas rozpoznat riziko: na 
Západě začínají s alkoholem a s drogami I O -leté 
děti a posun do mladších ročníků se začíná pro
jevovat i v našich zemích. Je obtížné řešit situaci 
jedince, který návyku propadl, proto v Rakousku 
organizují boj proti vzniku návyku na dvou 
úrovních: I. odborní pracovníci (lékaři, právní
ci, učitelé) se scházejí, aby se informovali 
o problémech abúzu, jeho kontroly a aby si vy
měnili své zkušenosti; 2. pro děti I O - 14 leté 
připravují učitelé-specialisty, kteří projdou od
bornou přípravou a pak zapojují do řádné výuky 
i informace o drogách, o jejich nebezpečnosti 
a o důsledcích zneužívání. Náklady na tutový
chovu nese školský úřad, zjistili , že jedině zapo
jení takového programu do běžné výuky může 
přinést nějaký výsledek. Na podzimní seminář 
pro učitele pozvou i 2 zástupce z ČSFR a rádi 
budou informovat o celém programu i o zkuše
nostech s jeho uplatňováním. 

L. Steiner, vrchní inspektor boje proti nar
komanii v Burgenlandu, názorně rekapituloval 
poznatky o 3 hlavních skupinách drog: haluci
nogenech, euforizujících drogách a stimulan
ciích, a to podle zemí, odkud pocházejí, surovin, 
způsobu získávání a zpracování. V Rakousku 
stojí I g hašiše I 00 a I g opia 2000 šilinků . 
Zločinnost spojenou s drogami lze rozdělit na a) 
přímou (falšování a krádeže receptů, vykrádání 
ordinací a lékáren, cíl : obstarat si drogu přímo) ; 
b) nepřímou (prostituce, krádeže, vraždy, pod-
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vody, přepadání a další; cíl : obstarat si prostřed
ky na nákup); c) následnou: dopravní nehody, 
zanedbávání výchovy a výživy až zneužívání 
dětí, zranění , neposkytnutí první pomoci. Ilu
strativní je vzestup cen u kokainu: za I kg listů 
koky se platí I - 3 dolary, za pastu 250 - 1500, 
Kolumbie jej prodává za 5000, velkoobchod 
v USA za I O 000 - 20 000, v Evropě za 30 000 
- 50 000, maloobchod v USA za 80 000 -
I 00 000, v Evropě za ISO 000 - 300 000 dolarů 
za I kg. Mafie "Cosa nostra" v USA vydělala za 
rok 1991 675 miliard dolarů, Kolumbie 7 mi
liard, Peru I miliardu a Bolívie I ,2 miliardy do
larů . Protože nitky tohoto obchodu vedou často 
až k vládám a zisk je tak značný, je boj proti 
drogám velmi obtížný. Je nutno mobilizovat co 
nejširší veřejnost, osvědčili se hlavně příslušníci 
z postižených rodin. 

N. Koch, vrchní inspektor a vedoucí krimi
nálního oddělení zemské policie Burgenland, 
uvedl podobná čísla o výdělku z drog. V posled
ních 25 letech se začíná obchod s drogami roz
máhat i v Rakousku : 1966 neměli žádné problé
my, 1991 zajistili 500 překupníků a osob, které 
s nimi byly ve spojení. Navíc jsou ohroženy děti 
14 - Jeté a mladší. Proto zaměřují prevenci dvo
jím směrem : a) rodiče i děti jsou poučeni, jak 
droga vypadá a co může způsobit; b) represivní 
část se soustřeďuje na odhalování pašeráků 
a spojek. Průzkum ukázal , že k I. styku mladis
tého s drogou (hlavně s heroinem) dojde na po
pud kamaráda či známého. Zmínil se i o různých 
formách píchání (kromě žil na horních končeti
nách pod nehty, jazyk, do stehenních cév). V naší 
zemi je zatím situace relativně příznivá, protože 
pašeráci byli sice zajištěni , ale ani "měkké" ani 
"tvrdé" drogy nejsou tak rozšířeny jako v jiných 
zemích. Proto máme ideální, ale nejvyšší čas na 
primární prevenci za spolupráce všech vrstev 
obyvatelstva. To vyžaduje zmobilizovat veřejné 
mínění a vzbudit zájem veřejnosti o problemati
ku. 

V bohaté diskusi bylo zdůrazněno, že prob
lém drogové kriminality tkví v utajení : u jiných 
trestných činů poškozený udá, co se mu stalo 
zde mlčí , protože jinak by ztratil spojení. Proto 
v Rakousku mají nasazené pátrače mezi překup-
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níky. K zajištení jim stačí svedecká výpoveď 
a duvodné podezrení. Podezi'elá osoba se musí 
podrobit odberu moče či krve, pokud odmítne, 
muže být jako podezrelá z konzumu i zajištena. 
Zamei'ují se na festivaly, kluby a podobné orga
nizace. Romský problém není v Rakousku nijak 
velký, mají zkušenost, že Romové zkouší kon
zum jako každý jiný jedinec. Sami sice dlouho 
nevydrží, ale snadno prenášej í návyk na jiné. 
V Rakousku jsou trestne postižitelní mladiství 
od 14let (soudy pro adolescenty) s nižšími saz
bami trestu. Plnou trestní odpovednost ma jí oso
by starší 21 let (včetne doživotního trestu). 

I v Rakousku jsou prchavé látky (lepidlo, 
redidla a pod.) užívány jako náhrada za drogy, 
ale nemají s nimi podstatné problémy. Celkový 
problém drog se jim jeví jako relatívne malý 
oprotijiným formám abúzu: na približne IO 000 
abuzéru drog ma jí 200 000 - 400 000 alkoholik u 
a ješte víc abuzéru léku. Pritom obe tyto formy 
nejsou zákonem postižitelné. 

Tato schuzka položila základ spolupráce 
obou poboček LC!, která bude pokračovat i na
dále. 

MUDr. M. Vichnar 

IVO- WHO SYMPÓZIUM O SOCIÁLNOM A EPIDEMIOLOGICKOM 
VÝSKUME ALKOHOLU A DROG A IV MEDZINÁRODNÁ 
KONFERENCIA O REDUKCII DROGOVÝCHPOŠKODENÍ, 
ROTTERDAM 17. - 19. MARCA 1993 

Na pozvanie IVO (Instituut voor verslavin
sonderzoek, čiže výskumného ústavu pre závis
losti pri Erazmovej univerzite v Rotterdame sa 
autor tejto správy zúčastnil v titulku uvedených 
podujatí. Inštitút je relatívne mladý, vznikol 
v apríli 1989 a vedie ho profesor Garretsen. Me
dzi hlavné úlohy inštitútu patrí iniciácia a koor
dinácia adiktologických výskumov, výchova na 
pre- a postdoktorálnej úrovni a poradenské služ
by pre komunitné projekty v Rotterdame 
a v okolí. Okrem prof. Garretsena tvorí vý
skumný kolektív S vysokoškolsky vzdelaných 
ľudí, k dispozícii má l, 7 administratívneho pra
covníka a 0,5 laboranta. Inštitút sa včiastkových 
projektoch doposiaľ venoval vztahu závislosti 
a psychopatológie, ritualizácii heroínovej závis
losti , prevalencii a incidencií kokaínovej závis
losti v Kolíne, Barcelone a Paríži, alkoholovej 
závislosti u žien a mnohým iným témam. Vý
skumy sa financovali z rôznych komunitných, 
národných a nadnárodných zdrojov. 

Inštitút už publikoval aj časť výsledkov svo
jich výskumov v monografiách. Posledné dve sa 
venovali porovnaniu konzumu kokaínu v 3 eu
rópskych mestách a rozšíreniu fajčenia heroínu 
v Holandsku. 

Samotné sympózium sa uskutočnilo v hoteli 
Park v centre mesta. Zahajovacie prejavy pred
niesli Dr. Goos za WHO a predstavitelia lokál
nych autorít. Potom prof. Garretsen oboznámil 
účastníkov s poslednými trendami v epidemio
logických štúdiách alkoholovej a drogovej zá
vislosti. Samotný program sa opieral o štyri vy
žiadané základné referáty, ku ktorým boli určení 
vždy dvaja diskutéri . Po prednesení referátu a 

vyžiadaných di skusných príspevkov bola voľná 
diskusia . Základné referáty mali k dispozícii 
všetci účastníci. Diskusie boli vždy rozsiahle, 
plánoval sa dostatočný časový rozsah, časový 
harmonogram sa úzkostlivo dodržiaval. 

Prvý blok bol venovaný štúdiám o prevencii . 
Referentom bol Dr. Martin Plant z Edinburgu. 
Vo svojom literárnom prehľade poukázal na to , 
že absolutistický prístup (t.j. plná abstinencia) 
nie je v primárnej prevencii reálnym cieľom . 
Poukázal na zlyhanie takto postavených progra
mov. Cieľom pragmatických programov má byť 
minimalizovanie a lkoholových a drogových 
problémov v komunite. Majú sa zameriavať na 
určité čiastkové problémy a s nimi súvisiace 
programy. V nasledujúcej časti Dr. Plant pouká
zal na efektivitu niektorých parciálne zamera
ných a pragmaticky orientovaných prístupov. 
Referoval o štúdiách sústredných na prevenciu 
škôd z konzumu alkoholu počas šoférovania. Za 
l O rokov poklesol počet obetí na cestách v dô
sledku alkoholizácie šoféra o 50 %, pričom za 
ten istý čas klesla konzumácia alkoholu vo Veľ
kej Británii len o 3 %. Svedčí to o efektivite 
programov zameraných na elimináciu koinci
dencie pitia a šoférovania (aspoň vo Velkej Bri
tánii). V ďalšej časti sa referent zaoberal možný
mi preventívnymi opatreniami v určitej lokalite 
(napr. v prístavnom meste v Anglicku klesla kri
minalita spojená s konzumom alkoholu o 21 %}, 
alebo dokonca len v určitých baroch (zavedenie 
tzv. bezpečných temperovaných skiel použitých 
na výrobu pohárov) . Iným možným prístupom 
je vedomá manipulácia charakteristikami inte
riéru baru (zmena farby dekorácií, sto li čiek, 
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