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takúto výskumnú bázu nemá. Relaxačný prog
ram sa koncentroval výhradne na večemé hodi
ny (napr. plavba po nočnom rotterdamskom prí
stave v spoločnosti sláčikového kvarteta). 

Len okrajovo a parciálne mal autor tejto 
správy možnost zúčastnit sa štvrtej konferencie 
o redukcii drogových poškodení. Medzi hlavné 
témy patrila drogová politika, protidrogová vý
chova, ekonomické konzekvencie, ale aj penolo
gické a legálne súvislosti, problematika národ
nostných menšín, či liečba závislostí. Ako vidieť, 
i šlo o typický multidisciplinárny prístup. Samot
ná konferenci a bola rozdelená do množstva wor
kshopov, minisympozií a pod. Autor tejto správy 
mal možnost byť prítomní na niektorých pred
náškach a prečítať si niektoré postery. Domino
vala skor sociálno - psychologická problemati
ka, medicínska bola menej zastúpená, na čo 

poukazuje aj už spomenutý výber hlavných tém. 
Zaujímavé bolo, že sa okrem protidrogových 
programov a prístupov prezentovali aj skupiny 
bojujúce za legalizáciu drog, za dekriminalizá
ciu drog, za vofnú distribúciu a podob ne. Mnohé 
takéto iniciatívy mali vlastné stánky, umiestené 
napr. vedfa stánkov protidrogových organizácií. 
Priestor sa venoval prezentácii názorov za i proti 
metadonovému programu. Výsledok posobil 
ako nerozhodný. Jedno minisympózium sa ve
novalo ibogaínu a jeho možnostiam v liečbe zá
vislostí. Ibogaín je alkaloid, ktorý by pod fa nie
ktorých správ mohol byť účinný pri liečbe 
heroínovej , kokaínovej , ale aj alkoholovej závis
losti . Zmierňuje abstinenčný syndróm a znižuje 
aj samotnú snahu konzumovat drogu. 

MUDr. V. Novotný, CSc. 

INFORMACE O ZAHRANIČNÍ CESTĚ V ŠTRASBURGU 

Ve dnech 29. a 30. března 1993 jsem se 
v sidle ES ve Štrasburgu zúčastnil jednání pra
covní skupiny zabývající se výchovou, prevencí 
a úlohou hromadných sdělovacích prostředků 
v této sféře. Tato pracovní skupina byla zřízena 
Skupinou Pompidou, působící při Radě Evropy 
v oblasti prevence drogových problémů. Organi
zátoři mi hradili cestu i pobyt. 

Jednání se konalo v sídle Rady Evropy, po 
zahájení se ujal slova ředitel zdravotního odboru 
Rady Evropy H. Scicluna. Tento odbor se výcho
vě ke zdraví věnuje soustavně. Letos zahájili 
projekt, kterého se zúčastní asi deset škol z každé 
země, jež projeví zájem. Program počítá s aktiv
ní účastí učitelů i žáků. V roce 1994 plánují 
školení učitelů z vybraných škol, poslední mož
nost, přihlásit se je září 1993 . 

Spanělská účastnice informovala o projektu 
"European Drug Monitoring Centre". Projekt 
někteří účastníci kritizovali, protože podle jejich 
názoru zbytečně dělá totéž co mají v náplni jiné 
instituce. 

Dále se účastníci rozdělili do dvou sekcí. 
Jedna z nich se zabývala edukativními a preven
tivními aktivitami, druhá úlohy médií. Učastnil 
jsem se na práci druhé sekce, kde jsem také 
přednesl příspěvek připravený spolu s PhDr. L. 
Csémym. 

V sekci týkající se práce médií hovořili italští 
účastníci o linkách důvěry pro závislé a jejich 
propagaci v médiích. Britové pracovali s lékár
níky a využívali i psychodramatický nácvik jed
nání se závislými zákazníky. Do sáčku s "ná
kupem" je možno závislým přiložit lístek s ná-

pisem "Přestat je těžké, ale je to možné" spolu 
s informacemi, kde hledat pomoc. 

Portugalsko uspořádalo seminář o spoluprá
ci zdravotníků a médií. Německá účastnice zdů
raznila, že aktivity napomáhající zdraví je nutné 
učinit pro sdělovací prostředky přitažlivějšími , 
např. účastí významných osobností. Prof. Agra 
navrh uskutečnit na jaře 1994 konferenci o spo
lupráci médií a zdravotníků. Návrh byl předběž
ně akceptován, rozhodující však bude stanovi
sko stálých reprezentantú ve Skupině Pompidou. 

Následujícího dne pokračovalo jednání ple
nárním zasedáním. Hovořilo se o nedávném 
francouzsko - německém fóru o prevenci. Vyu
žívali zde h!~dbu , tanec, výtvarné umění, psy
chodrama. Učastnilo se asi 500 mladých lidí. 
Paní Laurentová hovoři Ia o aktivitách UNESCO. 
Tato organizace se kromě jiné zabývá výchovou, 
uspořádala výtvarnou soutěž pro děti , pracuje na 
školách i v ulicích zejména rozvojových zemí. 
Odborně fundované sdělení přednesl profesor 
Brochu z University v Montrealu. Zabýval se 
významem a vyhodnocováním účinků preven
tivních programů . Je známo, že informovanost 
nekoreluje se změnami chování, podstatnější 
jsou schopnosti čelit tlaku zneužívajících vrstev
níků, pozitivní peer modely a další faktory. Hod
nocení preventivních programů je poměrně 
komplikované a měl by ho provádět někdo jiný 
než ten, kdo program uplatňuje . 

Nakonec se účastníci seznámili se závěry 
práce v sekcích. Další setkání se předběžně plá
nuje na září 1993 

MUDr. K. Nešpor, CSc. 
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