
ohlížíváme se za rokem odcházejícím. Pro mne osobnì to

znamená – mimo jiné – také ohlédnutí za rokem z poloviny

prožitým na jiné polovinì zemìkoule, v podmínkách velmi

výraznì se lišících od podmínek v naší zemi. Od loòského

dubna jsem pobýval skoro patnáct mìsícù v USA v rámci

studijního programu Huberta H. Humphreyho a zpátky do-

mù jsem se vrátil poèátkem letošního èervence. Shodou

okolností právì v dobì, kdy (od 1. 7. 2009) zaèala platit nová

vyhláška o lékaøských atestaèních oborech. Došlo ke zruše-

ní samostatného lékaøského atestaèního oboru Návykové

nemoci, s pìtiletou délkou pøípravy, zahrnující tøíletý zá-

kladní psychiatrický kmen. Ministerstvo zdravotnictví se

rozhodlo vrátit k pùvodnímu modelu, kdy na základní ates-

taci (z oboru psychiatrie, s pìtiletou délkou pøípravy) nava-

zuje „certifikovaný kurz“ (= oficiální, byť znaènì zavádìjící

oznaèení nástavbové atestace, s délkou pøípravy minimálnì

dva roky). Tento model postgraduální pøípravy lékaøù v na-

šem oboru znamená ztížený pøístup pro lékaøe-absolventy,

naopak mùže pøitáhnout zájem lékaøù, kteøí již atestaci

z psychiatrie mají a navíc mají i praxi v léèbì závislostí.

Skuteèností je, že v dobì existence samostatné základní

atestace v oboru návykových nemocí atestovalo více lékaøù

než v pøedchozím období nástavbové atestace navazující na

atestaci z psychiatrie. Paradoxnì v prùbìhu mého studijní-

ho pobytu v USA tam kulminovaly pøípravy na zavedení sa-

mostatného lékaøského oboru „Addiction Medicine“. Ale to

je Amerika a my jsme (už) v Evropì. Po delší dobì jsem v Ev-

ropì opìt i já. Ve staré dobré Evropì, ohrnující nad Ameri-

kou nos. Podle nosa poznáš kosa. V USA je závislost (vèetnì

závislosti na alkoholu) považována za „brain disease“,

(chronické) onemocnìní mozku; tuto definici vychrlí každý

student severoamerické lékaøské fakulty. V Evropì (Èeské

republice) je alkoholismus nemocí nosní. „Alkoholik se poz-

ná podle toho, že má èervený nos, èervený nos je zpùsoben

alkoholismem,“ zní odpovìï studenta èeské lékaøské fakul-

ty. Úsmìvné? Ano, ale… Takovéto chápání vzniku závislos-

ti na alkoholu zjevnì pøetrvává i u nìkterých lékaøù v prù-

bìhu jejich další praxe. Tento rozdílný pohled na to, který

tìlesný orgán èi tìlní systém hraje klíèovou roli pøi vzniku

a vývoji závislosti (napø. závislosti na alkoholu), patrnì mù-

žeme použít také pro vysvìtlení odlišného vnímání závaž-

nosti alkoholismu v USA a „staré dobré Evropì“, resp. v ÈR.

Nová, moderní, sjednocená Evropa je naopak zaklínad-

lem používaným obèas pro zdùvodnìní jinak nepochopitel-

ných krokù – napøíklad destrukce dosud slušnì fungujícího

systému postgraduálního vzdìlávání v medicínì. Nezbývá

než doufat, že se mezi kolegy-psychiatry s atestací a nìkoli-

kaletou praxí objeví tací, kteøí projeví zájem rozšíøit si svou

psychiatrickou kvalifikaci o odbornost v oboru návykových

nemocí. Nedá se však pøedpokládat, že by mezi atestovaný-

mi psychiatry došlo v brzké dobì k boomu zájmu o léèbu zá-

vislostí. O to dùležitìjší roli budou hrát kolegové adiktologo-

vé (nelékaøští zdravotniètí pracovníci, absolventi studia

adiktologie v rámci 1. lékaøské fakulty, resp. ti, kterým byla

odbornost adiktologa pøiznána s pøihlédnutím k jejich dlou-

holeté praxi v oboru léèby závislostí).

Na konci volebního období výboru Spoleènosti pro ná-

vykové nemoci (SNN) ÈLS JEP se ohlížíme za uplynulými

ètyømi roky. Kdo jsme, odkud pøicházíme a kam smìøuje-

me? Otázky, které jsme si položili na mimoøádném „kon-

cepèním“ zasedání výboru SNN koncem listopadu a krátce

na to bezprostøednì po zvolení nového výboru naší odborné

spoleènosti. Hodnotíme, co se podaøilo a co nikoliv a rekapi-

tulujeme, co zùstává jako štafeta pro výbor nový a jeho pro-

støednictvím pro celou naši odbornou spoleènost. V novém

výboru se setkají ostøílení harcovníci (Adameèek, Csémy,

Frouzová, Jeøábek, Kalina, Miovský, Popov, Tìmínová-

-Richterová) s kolegy, kteøí se ve výboru SNN objevují popr-

vé (Mravèík, Nevšímal, Radimecký, Randák). Nahradí také

kolegy, kteøí vìnovali práci ve výboru SNN nìkolik let

(MUDr. Jiøí Dvoøáèek), èi desetiletí (MUDr. Karel Nešpor,

CSc., MUDr. Stanislav Kudrle). Všem èlenùm minulého vý-

boru a zejména tøem níže uvedeným touto cestou osobnì

i jménem èlenù SNN oficiálnì dìkuji za vše dobré, co pro na-

ši odbornou spoleènost a jejím prostøednictvím pro celou od-

bornou obec v této zemi vykonali.

Jirka Dvoøáèek obìtavì vedl výbor SNN bìhem mého

studijního pobytu v USA. Jeho manažerské zkušenosti z ve-

dení léèebny v Èerveném Dvoøe a zkušenosti z jednání s nej-

rùznìjšími státními i jinými institucemi byly pro èinnost

výboru a pro celou SNN velmi pøínosné a užiteèné. Na dru-

hé stranì jeho zájem a publikace o neurobiologii závislostí

motivovaly øadu kolegù k vìtšímu zájmu o „BIO-èást“ mo-

delu závislostí a její studium.
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Standa Kudrle se naopak zasadil se o propagaci

„SPIRITUÁLNÍ“, resp. „EXISTENCIÁLNÍ“ dimenze v mo-

delu syndromu závislosti a pøitáhl k oboru léèby závislostí

zájemce o problematiku zmìnìných stavù vìdomí navoze-

ných bez použití drog. Jeho vlídné a pøátelské chování vná-

šelo do obèas výbušné atmosféry pøi jednáních výboru zklid-

nìní, pohodu, vlídný humor (projevující se jemnými špílci)

a gentlemanské zpùsoby.

Karel Nešpor se v posledních letech objevoval na jed-

náních výboru sporadicky, zaneprázdnìn celou øadou ji-

ných aktivit. Jeho absence ponejvíce souvisely s tristní per-

sonální situací v PL Bohnice, kde kolega Nešpor pracuje.

Pokud jej však nìkdo (já, pøedseda Psychiatrické spoleènos-

ti ÈLS JEP, zástupce WHO,…) požádal o písemné vypraco-

vání nìjaké odborné práce (stanoviska èi posudku, doporu-

èených postupù psychiatrické péèe, rozpracování Evropské-

ho akèního plánu o alkoholu,…), snažil se vždy práci

vykonat preciznì a rychle a èasto hotové dílo posílal e-mai-

lem hned následující den. Škoda, že rychlost provedení s se-

bou obèas nesla jen velmi omezenou možnost, resp. nemož-

nost spolupráce s nìjakým oponentem.

Kvalitních odborníkù zabývajících se studiem, preven-

cí a zejména léèbou závislostí je v této zemi velmi málo. Bylo

by velkou a zbyteènou ztrátou, kdybychom v rámci SNN ne-

byli schopni využívat erudice našich èlenù jen proto, že s ni-

mi nejsme v kontaktu. Dohodli jsme se tedy v rámci výboru

SNN na vytvoøení webové aplikace – diskusní skupiny pøí-

stupné èlenùm SNN. Dìkuji Davidu Adameèkovi za to, že

se ochotnì a kvalitnì stará o naše webové stránky

(www.snncls.cz). Zde bude také prostor k oponentuøe pøi-

pravovaných koncepèních materiálù. První velkou pøíleži-

tostí vyzkoušet si možnosti tohoto virtuálního diskusního

prostøedí je možnost diskutovat Doporuèené postupy psy-

chiatrické péèe, prezentované dr. Karlem Nešporem („Syn-

dromy závislosti“) a dr. Evou Králíkovou („Závislost na ta-

báku“). Z diskuse by mìl vzejít ucelený materiál, který bude

poskytnut jako stanovisko k pøedkládaným Doporuèeným

postupùm psychiatrické spoleènosti. Kromì toho mì napa-

dá, že by bylo velmi výhodné nepøicházet o ty nejlepší a nej-

zkušenìjší a doporuèím proto pøi prvním zasedání novému

výboru konstituovat v rámci SNN stálou odbornou radu, je-

jímiž èleny by se automaticky – s jejich souhlasem – mohli

stát bývalí èlenové výboru SNN.

V prùbìhu uplynulého ètyøletého období se èlenové vý-

boru a SNN podíleli na celé øadì aktivit, z nichž je vhodné

pøipomenout alespoò ty klíèové. Za nejdùležitìjší lze pova-

žovat práce na pøípravì návrhu nového systému péèe

o problémové uživatele drog a návrhu koncepce ambulant-

ních služeb, který by mìl vyøešit problém vakua vzniklého

po rozpadu sítì AT ordinací. S tím bezprostøednì souvisí

práce na pøípravì návrhu výkonù odbornosti adiktologa,

které budou pøedloženy k projednání o úhradì navržených

výkonù s plátci zdravotní péèe. Pokraèovaly práce na vzdì-

lávacím programu pro nástavbovou atestaci. V prùbìhu ro-

ku se také uskuteènila øada pøedatestaèních kurzù pro

budoucí všeobecné lékaøe. Jejich smyslem je seznámit

struènì, bìhem jednodenního kurzu lékaøe z jiných oborù

s problematikou škodlivého užívání a závislostí, poskytnout

jim základní orientaci v situaci na drogové scénì a dát jim

informaci o možnostech intervencí a také o tom kde a jak

hledat pomoc. Tyto kurzy by nebylo možné realizovat bez

úèasti lektorù z øad èlenù SNN (Gajdošíková, Minaøík,

Miovský, Mravèík, Randák, Šejvl), kterým též patøí mùj

dík. V pøíštím roce bude potøeba pøipravit a realizovat øadu

podobných pøedatestaèních kurzù, které se budou týkat

prakticky všech lékaøù z klinických oborù. Vítám všechny

zájemce o pøednášení v tìchto kurzech, aktuálnì nejpalèi-

vìjším problémem je absence odborníka orientovaného

v právní problematice týkající se drog.

Pøi shromáždìní èlenù SNN 2. 12. 2009 byl v rámci ná-

vrhu usnesení pøedložen pøítomným èlenùm spoleènosti ta-

ké návrh na zmìnu názvu spoleènosti. Tento návrh na nový

název („Adiktologická spoleènost ÈLS J. E. Purkynì“) vze-

šel z dlouhodobé koncepèní a terminologické diskuse uvnitø

výboru spoleènosti. Navrhovaný název by mìl zahrnovat ce-

lou problematiku oboru a ještì lépe vyjadøovat snahu

o komplexní pojetí našeho oboru za úèasti jak lékaøù-

-adiktologù, tak jiných zdravotníkù-adiktologù. Pøítomní

èlenové SNN však doporuèili (vzhledem k nízké úèasti na

Shromáždìní èlenù) realizovat diskusi prostøednictvím we-

bu a vrátit se pøípadnì k hlasování o zmìnì názvu na pøíští

výroèní konferenci spoleènosti.

Konference SNN se od roku 2003 konaly každoroènì

v Mìøínì na Slapech, ale pro pøíští rok nám provozovatel ob-

jektu pùvodní pøíslib poøádat konferenci odøekl. Podaøilo se

však najít velmi dobrou náhradní variantu. V roce 2010 se

tedy bude XVI. konference SNN a souèasnì 48. AT konfe-

rence konat (v termínu 25.–29. dubna 2010) na novém mís-

tì – v hotelu Harmony ve Špindlerovì Mlýnì.

V kontrastu k dlouhodobì pøehlíživému postoji oficiál-

ních míst a klíèových institucí v ÈR k problematice alkoho-

lismu, tabakismu a závislostí na psychoaktivních lécích se

bude pøíští konference naší odborné spoleènosti tìmito

okruhy zabývat pøednostnì. Hlavním téma konference

SNN vyjadøuje její motto: „Stav ve vìcech alkoholu, tabáku

a psychoaktivních lékù v ÈR v roce 2010“.

S tímto krátkým výhledem do pøíštího roku se louèím

se všemi ètenáøi Adiktologie.

Pøeji vám klidné vánoèní svátky, zdárné vykroèení do

nového roku a tìším se na shledanou s vámi na nìkteré

z akcí naší odborné spoleènosti.

V Praze 5. prosince 2009

Petr Popov

pøedseda výboru Spoleènosti pro návykové nemoci ÈLS

J. E. Purkynì
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