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V souvislosti s øešením problematiky zdraví reflektuje Svìtová zdravotnická organizace (SZO) prostøednictvím své
èlenské základny názory lidí celého svìta. Ústøedním cílem
Globální strategie SZO je formulovat koncepci doplnìnou
akèním plánem, jejímž prostøednictvím bude možné øešit
zdravotní zátìž související s problémovým užíváním alkoholu (WHO, 2010). Globální strategie je „pozoruhodným,
správnì naèasovaným a ušlechtilým dokumentem neobyèejného významu, co se týèe zámìru a vize v nìm formulovaných“ (McGovern, Manning, McMahon, 2011). Hlavním
úèelem strategie je „zvýšení celosvìtového povìdomí o rozsahu a povaze zdravotních, sociálních a ekonomických
problémù pùsobených škodlivým užíváním alkoholu a vìtší
odhodlání vládních orgánù k pøijímání opatøení zamìøených na øešení problematiky škodlivého užívání alkoholu“
(WHO, 2010). Existují možnosti jak minimalizovat míru
lidského utrpení a zdravotní zátìže souvisejících se škodlivým užíváním alkoholu. Umírnìná konzumace alkoholu je
akceptovanou normou sociálního chování v mnoha spoleènostech a v nejrùznìjších prostøedích. Epidemiologická a jiná vìdecká data však zároveò pøinášejí nesporné dùkazy
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o problémech vznikajících v dùsledku škodlivého užívání alkoholu (WHO, 2004; WHO, 2007). Tvrzení, že „alkohol není
obyèejná komodita“, je možné opøít o dostatek vìdeckých
podkladù (Babor, Caetano, Casswell, Edwards et al., 2010).
V roce 2002 bylo alkoholu pøipisováno 2,3 milionù úmrtí,
3,7 % celosvìtové mortality, pøièemž významný podíl na
poètu tìchto mrtvých mìli mladí lidé (WHO, 2004). Škodlivé užívání alkoholu zaujímá ètvrté místo mezi rizikovými
faktory pro vznik hlavních nepøenosných chorob (vèetnì duševních onemocnìní), které je možné nejsnáze eliminovat
a jímž je možné pøedcházet. Významnì též pøispívá ke zdravotní zátìži pøedstavované pøenosnými onemocnìními, kdy
zejména u tuberkulózy a HIV/AIDS jsou takové dùsledky
mimoøádnì závažné (WHO, 2010).
Ve strategii SZO zabývající se celosvìtovým negativním dopadem užívání alkoholu je formulována celková vize
spoleènì s vytyèením hlavních úkolù a cílových oblastí k øešení této problematiky (WHO, 2010; Babor, Ziegler et
Chun, 2010). Plnìní cílù a úkolù zakomponovaných do strategie má pøispívat k omezování míry škodlivého užívání alkoholu na individuální úrovni a souèasnì vést na celospole-
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èenské úrovni k tvorbì politik, jejichž prostøednictvím bude
možné øešit komplexnìjší otázky. V rámci zvyšování efektivity opatøení zamìøených na øešení problematiky alkoholu
a souvisejících otázek byly formulovány tyto cíle:
• zvyšovat dostupnost a kvalitu relevantních informací,
• zkvalitòovat odbornou pomoc,
• rozvíjet spolupráci,
• zkvalitòovat monitorovací a kontrolní systémy.
Pøi øešení problémù oznaèených v strategii se osvìdèily mnohé intervence, napø:
• èasné intervence a léèba,
• opatøení zamìøená proti øízení pod vlivem alkoholu,
• omezování dostupnosti alkoholických nápojù,
• koncepèní opatøení v oblasti reklamy, tvorby cen a daní
(Room, Babor, Rehm, 2005; Anderson, Chisolm, Fuhr, 2009).
Mezi cílové oblasti vymezené ve strategii patøí napø.:
• regulace veøejné a komerèní dostupnosti alkoholu,
• omezování vlivu reklamy cílené na mládež,
• cenová politika vedoucí k omezování konzumace alkoholu
u nezletilých (WHO, 2010).
V rámci tìchto cílových oblastí proti sobì stojí snaha
alkoholového prùmyslu o maximalizaci svého zisku na stranì jedné a veøejnozdravotní politika a zájmy prosazující
snižování míry škodlivého užívání alkoholu na stranì druhé (Babor, 2009; Babor, 2010). Úsilí o regulaci úèinkù masivní propagace a reklamy má zásadní význam zejména
v nízkopøíjmových rozvojových zemích, kde dochází k nárùstu spotøeby, èasto právì v reakci na intenzivní komerèní
propagaci a reklamu za souèasné absence úèinných koncepèních opatøení a terapeutických možností (Babor, 2010;
Bakke et Endal, 2010). V globální strategii (2010) se hovoøí
o klíèové roli, kterou mají pøi jejím naplòování sehrávat
„hospodáøské subjekty“. Za hospodáøské subjekty jsou zde
oznaèovány organizace podílející se na výrobì, distribuci
a odbytu alkoholu (WHO, 2010). Otázkou odpovìdnosti alkoholového prùmyslu vùèi minimalizaci negativních dopadù konzumace alkoholu se již SZO zabývala ve dvou døívìjších materiálech, a sice ve svìtové zprávì o stavu ve vìcech
alkoholu z roku 2004 a druhé zprávì expertního výboru pro
problematiku konzumace alkoholu (2007). Globální strategie (2010) navazuje na tyto dvì zprávy svým požadavkem,
aby producenti, distributoøi a prodejci alkoholických nápojù
dùslednì korigovali komerèní propagaci tím, že budou upozoròovat na negativní dopady alkoholu a nebudou bránit
veøejnozdravotním iniciativám v prosazování politiky
ochrany veøejného zdraví (Babor, Ziegler et Chun, 2010).
V reakci na nezpochybnitelné problémy, které škodlivé
užívání alkoholu pùsobí v oblasti veøejného zdraví, pøišli
zástupci alkoholového prùmyslu s vlastním øešením v podobì osvìtových kampaní a dalších akcí realizovaných pod ve-

dením Mezinárodního centra pro politiky v oblasti alkoholu
(ICAP). Mohou tedy tvrdit, že se Svìtovou zdravotnickou
organizací spolupracují na øešení problémù, na které SZO
poukazuje. Ponìkud odlišný obraz o aktivitách producentù,
distributorù a prodejcù alkoholu nám však zprostøedkovávají nestátní neziskové organizace a odborné spoleènosti,
které mají za úkol monitorovat snahy pøedstavitelù tohoto
prùmyslového odvìtví ovlivòovat veøejnou politiku, se
zvláštním zøetelem na rozvojové a nízkopøíjmové zemì,
napø. v oblasti subsaharské Afriky nebo v jihovýchodní Asii
(Olafsdottir, 2008; Bakke, Endal, 2010). Bylo zjištìno, že
daný prùmysl stojí za nìkterými aktivitami, jejichž cílem je
oslabit veøejnozdravotní pøístup k problematice alkoholu.
Proti tìmto snahám se staví rùzné nestátní a neziskové organizace a odborné spoleènosti, jejichž úsilí vyvrcholilo deklarací (Clarion Declaration) pøijatou v Dublinu v roce 2008
(Olafsdottir, 2008; Babor, 2009). Deklarace se zabývá negativním dopadem nevhodné komerèní propagace alkoholických nápojù a vyzývá výzkumné instituce a jednotlivé výzkumníky, aby nepøijímali finanèní podporu od alkoholového prùmyslu (Babor, 2009).
Z hlediska naplòování vize formulované strategií je
nesmírnì dùležité, aby ji pøedstavitelé daného prùmyslu
podpoøili a nestavìli se proti ní. Vedle úlohy, kterou zde sehrává prùmysl, jsou v globální strategii identifikovány další, neménì dùležité úkoly a výzvy. V daném materiálu se
výzkumným institucím a profesním sdružením ukládá, aby
plnily „ústøední roli pøi získávání dalších objektivních podkladù pro realizaci pøíslušných aktivit a jejich pøedávání
pracovníkùm ve zdravotnictví a širší veøejnosti“ (WHO,
2010). Oblasti výzkumu, které mají být pro svìtové spoleèenství východiskem pøi pøípravì efektivní politiky a léèebných programù, jsou ve strategii nastínìny. Míra budoucí
životaschopnosti této agendy pak ukáže, jakým pøínosem
byla strategie pro zmírnìní lidského utrpení zpùsobovaného škodlivým užíváním alkoholu.
Jednou z odborných organizací, která pozitivním zpùsobem reagovala na vize a úkoly deklarované ve strategii
SZO, byla Mezinárodní spoleènost vydavatelù adiktologických èasopisù (ISAJE). Na své výroèní konferenci konané
v záøí 2010 v Praze vyjádøila ISAJE svou podporu strategii
a vyzvala k jejímu šíøení mezi co nejvìtší poèet lidí (ISAJE
Newsletter, prosinec 2010; McGovern, Manning 2011).
ISAJE se od svého vzniku zamìøuje na problematiku støetu
zájmù v oblasti publikování výsledkù adiktologického výzkumu se zvláštním dùrazem na nutnost otevøeného deklarování jakékoli úèasti prùmyslu na výzkumných aktivitách
týkajících se alkoholu nebo jiných návykových látek. Od
tzv. farmingtonského konsensu (úvodník, Addiction 1997)
až po nedávnou pražskou konferenci v roce 2010 se ISAJE
snaží dùslednì poukazovat na mnohé vlivy, vèetnì aktivit
ze strany prùmyslu, které pùsobí na výzkum, politiku, léèbu a publikování v oblasti adiktologie (Miller, Babor, McGo-
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vern et al., 2009). Úsilí ISAJE o zavedení jednotného standardu deklarování pøípadného støetu zájmu také pro další
periodika je chvályhodný a v mnohém koresponduje s výstupy strategie SZO (Goozner, Caplan, Moreno et al., 2009).
Zvláštní uznání pak náleží Tomu Baborovi za jeho vùdèí roli
a neutuchající snahy o zvyšování celosvìtového povìdomí
o problematice související s užíváním alkoholu, o nichž
svìdèí jeho práce v rámci ISAJE, SZO a dalších organizací
(Babor, 2009; Babor, 2010).
Strategii SZO je nutné považovat za výchozí materiál
urèený k dalšímu rozpracování, jak také vyplývá z posledních reakcí odborníkù, podle nichž dokument opomíjí nìkteré aspekty (McGovern, Manning, McMahon, 2011). Kolegové zabývající se oblastí duševního zdraví postrádají
napøíklad vìtší dùraz na problematiku zdravotních a psychiatrických komorbidit, které problémy s alkoholem provázejí, a také s politováním konstatují absenci odkazù na
rùzné efektivní biologické/farmakologické a psychoterapeutické intervence, vèetnì role svépomocných skupin pøi úzdravì ze závislosti na alkoholu (McGovern, Manning,
McMahon, 2011). White (2011), uznávaná autorita ve všech
oblastech souvisejících s problematikou alkoholu, považuje
za velmi nešťastné, že právì termín „úzdrava“ ve zprávì nikde nefiguruje. Konstatuje, že je nutné rozpoznat potenciál

spoèívající ve funkci svépomocných terapeutických skupin
pùsobících v lokálních kontextech po celém svìtì a uvìdomit si, jaký úèinek by mobilizace takových prostøedkù mohla v celosvìtovém mìøítku mít na postoje a chování lidí ve
vztahu ke spotøebì alkoholu a poruchám, které s jeho konzumací souvisejí. Zpùsoby øešení problémù s alkoholem,
které se již osvìdèují v reálném životì, by podle Whitea mìly být støedobodem jakékoli strategie, která se chce škodlivým užíváním alkoholu zabývat.
Realizace vize a doporuèení formulovaných v strategii
SZO je nároèným úkolem. Tato strategie pøedstavuje jakousi šablonu, podle níž mohou jednotlivé zemì pomìøovat své
politiky a iniciativy zamìøené na øešení všech negativních
dopadù spojených s užíváním alkoholu (McGovern, Manning, McMahon, 2011). Výborným vzorem pro takovou èinnost je popis strategie SZO z hlediska její implementace
v Jihokorejské republice, který poskytují Babor, Ziegler
a Chun (2010). Doufejme, že také další periodika a autoøi se
rozhodnou pro realizaci podobných analýz ve svých zemích.
I toto písemné vyjádøení, zpracované z podnìtu Michala
Miovského a jeho kolegù z Adiktologie, je jednou z takových iniciativ a v mnohém koresponduje s duchem a vizí
strategie SZO.
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