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Škodlivé užívání alkoholu je jedním ze ètyø nejbìžnìjších ri-

zikových faktorù pøispívajících ke vzniku hlavních nepøe-

nosných onemocnìní, kterým mùžeme pøedcházet. Násled-

kem škodlivého užívání alkoholu zemøe každoroènì ve svì-

tì 2,5 milionu èasto velmi mladých lidí. Užívání alkoholu je

celosvìtovì tøetím nejrizikovìjším faktorem z hlediska ne-

gativního dopadu na zdraví. Tyto alarmující údaje obsahuje

dokument Svìtové zdravotnické organizace (SZO) Globální

strategie pro omezování škodlivého užívání alkoholu

(WHO, 2010). Strategie SZO, pøijatá 63. zasedáním Svìto-

vého zdravotnického shromáždìní v kvìtnu 2010, vyjadøuje

odhodlání èlenských státù SZO realizovat udržitelná opat-

øení na všech úrovních. Globální strategie pro omezování

škodlivého užívání alkoholu navazuje rovnìž na nìkolik ce-

losvìtových i regionálních strategických iniciativ SZO,

vèetnì akèního plánu ke globální strategii prevence a kon-

troly nepøenosných nemocí, pøijatého Svìtovým zdravotnic-

kým shromáždìním v roce 2008. Signatáøem tohoto zásad-

ního dokumentu SZO o alkoholu je také Èeská republika,

øádný èlen SZO i jeho øídicího orgánu, Svìtového zdravot-

nického shromáždìní.

Èeská republika se celosvìtovì øadí mezi zemì s nej-

vyšší konzumací alkoholu na hlavu. Údaje o vysoké spotøe-

bì alkoholu v naší zemi máme k dispozici øadu let, resp. de-

setiletí. Jsou to souèasnì jedny z mála pøesnìjších informa-

cí, které o škodlivém užívání alkoholu v ÈR máme. Víme,

ale nekonáme. Prevence škodlivého užívání alkoholu je

v naší zemi zcela nedostateèná. Jak je to u nás se škodlivým

užíváním alkoholu a jeho zdravotními a jinými negativními

následky se – až na výjimky – víceménì jen dohadujeme.

Nevíme, ale opìt nekonáme.

Již deset let, pravidelnì vždy koncem roku, dostáváme

do rukou obšírnou „Výroèní zprávu o stavu ve vìcech drog

v Èeské republice“ (dále jen „Zpráva“) za pøedchozí kalen-

dáøní rok. Tato publikace Národního monitorovacího støe-

diska pro drogy a drogové závislosti je opakovanì hodnoce-

na jako jedna z nejlepších národních zpráv v rámci evrop-

ského monitorovacího systému. Více než stostránková

Zpráva pojednává o nejdùležitìjších událostech, ke kterým

v minulém roce došlo v protidrogové politice, na drogové

scénì, v oblasti prevence a léèby závislostí a o celé øadì dal-

ších aspektù problematiky nelegálních drog. Drogám legál-
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ním jsou v této rozsáhlé publikaci vìnovány jen struèné

zmínky, a to jen v souvislosti se záležitostmi týkajícími se

primárnì drog nelegálních. Alkoholu se ve Zprávì v zásadì

týkají poznámky v pasážích o mortalitì a kriminalitì. Po-

drobné informace „o stavu ve vìcech alkoholu v Èeské repub-

lice“ v rozsahu srovnatelném s informacemi o nelegálních

drogách však ve Zprávì nenajdeme. Z odborného hlediska by

bylo vše v poøádku, pokud by se výše uvedená publikace jme-

novala „Zpráva o stavu ve vìcech nelegálních drog v Èeské

republice“. Takto je název (i obsah) Zprávy v poøádku formál-

nì – v intencích Evropského monitorovacího støediska pro

drogy a drogové závislosti (The European Monitoring Centre

for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA), které národní mo-

nitorovací støediska formálnì a odbornì zastøešuje, se jedná

o shromažïování dat o drogách nelegálních. Z odborného

hlediska je redukce termínu „droga“ na pojem, který se týká

jen nelegálních drog, zavádìjící a kontraproduktivní. Alko-

hol a tabák naplòují elementární obecnou definici termínu

„droga“ (psychoaktivní látka, na kterou mùže vzniknout zá-

vislost) stejnì, avšak z politických dùvodù jsou vìtšinou – ze-

jména v západní kultuøe – od tohoto termínu oddìlovány.

Pøesnìjší, ale stále ještì obsahovým eufemismem by byla for-

mulace „ z politicko-hospodáøských dùvodù“ a realitì nejbliž-

ší je formulace „z politicko-obchodních dùvodù“. Alkoholový

a tabákový byznys jsou celosvìtovì jednìmi z nejmocnìjších,

ale ve vyspìlých zemích platí alespoò jistá pravidla omezují-

cí negativní jevy, které s kouøením tabáku a užíváním alko-

holu souvisejí. Také je tam vìnována patøièná pozornost pre-

venci a léèbì závislostí na tìchto legálních drogách a léèbì ji-

ných zdravotních poruch pùsobených kouøením a pitím. Ne

tak v Èeské republice.

Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové

závislosti (dále NMS) bylo zøízeno usnesením vlády è. 643

ze dne 19. èervna 2002 a hned v tomtéž roce je publikována

první Výroèní zpráva o stavu ve vìcech drog v Èeské repub-

lice (za rok 2001). Výše uvedené konstatování, že Zpráva

NMS prakticky témìø nepojednává problematiku legálních

drog, je takøíkajíc pláèem na nesprávném hrobì. V øíjnu ro-

ku 2002 byl totiž usnesením vlády è. 1046 schválen Dlouho-

dobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva

ÈR – Zdraví pro všechny v 21. století. Za další dva roky,

v prosinci roku 2004, bylo – v souladu s Cílem 12 tohoto do-

kumentu – Ministerstvem zdravotnictví ÈR ustaveno Koor-

dinaèní, monitorovací a výzkumné pracovištì pro imple-

mentaci Evropského akèního plánu Evropa bez tabáku

a Evropského akèního plánu o alkoholu. Pokud by však nì-

kdo na webu analogického „Národního monitorovacího støe-

diska pro alkohol a tabák“ hledal „Zprávu o stavu ve vìcech

alkoholu a tabáku v ÈR“ obdobnou Zprávì NMS, byl by

zklamán. Národní monitorovací støedisko pro alkohol a ta-

bák, které je souèástí Státního zdravotního ústavu, spadá

pod Oddìlení psychosociálních determinant zdraví a pre-

vence rizikového chování Odboru zdraví a hygieny dìtí, kte-

ré je jedním z center odborných èinností SZÚ (konkrétnì se

jedná o Centrum odborných èinností v ochranì a podpoøe

zdraví). Mezi svými úkoly, stanovenými Akèním plánem

realizace Národní strategie protidrogové politiky na období

2007 až 2009, sice uvádí také „sbìr a analýzu dat o alkoho-

lu, tabáku a dalších legálních návykových látkách“, ale tato

data na stránkách Národního monitorovacího støediska pro

alkohol a tabák chybí. Skuteènost, že (pøes ojedinìlé a alar-

mující údaje o konzumaci alkoholu v èeské populaci1) nemá-

me k dispozici obdobné podrobné výroèní zprávy o proble-

matice škodlivého pití alkoholu, je tristní. Mnohem horší je

však skuteènost, že zcela nedostateèná je odborná pomoc li-

dem škodlivì pijícím, pøípadnì již na alkoholu závislým,

a také pomoc jejich blízkým. Ve Zprávì NMS se uvádí, cit.:

„Pomoc uživatelùm drog a závislým je v ÈR poskytována

prostøednictvím sítì služeb rùzných typù s dobrou dostup-

ností.“ Totéž, bohužel, neplatí o službách pro uživatele alko-

holu, resp. pro závislé na alkoholu. Pøes obèasnì se vysky-

tující chybné interpretace (Faltus et al., 2010) údajù o poè-

tech ambulantních zaøízení peèujících o pacienty užívající

psychoaktivní látky, resp. o poètech léèebných programù

poskytujících služby uživatelùm drog publikovaných Ústa-

vem zdravotnických informací a statistiky ÈR (ÚZIS, 2009)

je realitou, že jen malá èást (celkem 38 z celkem 357 ambu-

lantních zdravotnických pracovišť oboru psychiatrie, která

v r. 2008 vykázala ambulantní léèbu uživatelù legálních

i nelegálních drog) tìchto zaøízení se stará o více než 100 pa-

cientù roènì (Mravèík et al., 2009).

Odpovìdnost za tvorbu a naplòování národní protidro-

gové politiky nese vláda ÈR. V kvìtnu 2010 byla vládou

schválena nová Národní strategie protidrogové politiky na

období 2010–2018 (Úøad vlády Èeské republiky, 2010), kte-

rá definuje 4 základní cíle: 1) snížit míru experimentálního

a pøíležitostného užívání drog, zejména mladými lidmi,

2) snížit míru problémového a intenzivního užívání drog,

3) snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro je-

dince a spoleènost, 4) snížit dostupnost drog, zejména pro

mladé lidi. Opakovanì jsem – jako èlen Rady vlády pro koor-

dinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP) – kritizoval

tuto absurdní a kontraproduktivní dichotomii. V Národní

strategii 2010–2018 jsou pod pojem drogy zahrnuty koneènì

také látky bìžnì dostupné (organická rozpouštìdla a další

tìkavé látky) a návykové látky, které jsou v naší zemi vysoce

tolerované a veøejnì propagované (alkohol a tabák – tzv. le-

gální drogy). Metodika pro poskytování dotací ze státního

rozpoètu na realizaci projektù protidrogové politiky v r. 2011

(sekretariát RVKPP, 2010) však uvádí, že prioritnì budou

podpoøeny projekty, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé

1/ Podle sdìlení Sovinové a Csémyho pije mezi muži alkoholické nápoje rizi-

kovì a škodlivì (skóre 8 až 19 v dotazníku AUDIT) 29,2 % a dalších 3,8 % mužù

má s alkoholem vážný problém, vyžadující odbornou pomoc (skóre 20 a více

v dotazníku AUDIT). U žen se jedná o 9,3 % rizikovì a problémovì pijících

a 0,3 % žen s vážným problémem (Sovinová & Csémy, 2010).
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nelegálních návykových látek a jejich blízcí nebo osoby tì-

mito látkami ohrožené.

Dichotomie ve státní protidrogové politice se dlouhodo-

bì negativnì promítala i do protidrogových aktivit rezortù

podílejících se na èinnosti. Tak napø. Ministerstvo zdravot-

nictví (dále MZ) zøídilo Pracovní skupinu pro problematiku

návykových nemocí, která se formálnì mìla zabývat pouze

problematikou nelegálních drog. Otázkami škodlivého uží-

vání alkoholu a tabáku by se mìla zabývat Sekce námìstka

ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veøejného

zdraví a hlavního hygienika ÈR. Toto nelogické a nefunkèní

rozdìlení bylo kritizováno zástupci Spoleènosti pro návyko-

vé nemoci ÈLS JEP, kteøí jsou èleny pracovní skupiny. Po-

stupným vývojem situace na MZ, mj. také v souvislosti

s realizací Akèního plánu protidrogové politiky, došlo i zde

k upøednostnìní praktických záležitostí pøed formálním

škatulkováním. V souèasné dobì se tak pracovní skupina

MZ pro návykové nemoci vìnuje problematice všech návy-

kových látek.

Skepse, kterou jsem vyjádøil v názvu èlánku, vychází

ze skuteènosti, že problematiku škodlivého užívání alkoho-

lu (a také tabáku) sice zmiòuje v ÈR hned nìkolik význam-

ných dokumentù (vedle Národní strategie je to zejména zá-

kon 379/2005 Sb.), ale do praxe jsou jejich závìry uvádìny

naprosto nedostateènì. Dalším pøíkladem, mimo jiné, mùže

být problematika kontroly tabáku. Vzhledem k tomu, že se

kouøení stalo nejvìtší preventabilní pøíèinou pøedèasných

úmrtí (roènì na následky kouøení umírá 5 milionù lidí, v ÈR

cca 16 000), SZO iniciovala vznik Rámcové úmluvy o kon-

trole tabáku (The Framework Convention on Tobacco Con-

trol, FCTC – WHO, 2003). K úmluvì se v èervnu 2003 pøipo-

jila i Èeská republika, jsme však poslední signatáøskou ze-

mí, v níž úmluva nebyla ratifikována. V praxi tak nejsou

naplòovány závazky Rámcové úmluvy, které by zásadním

zpùsobem mohly ovlivnit negativní situaci v kontrole tabá-

ku v naší zemi. Následky pociťujeme všichni, vèetnì odmí-

taèù ratifikace, kterým je odborná argumentace zcela cizí.

Existuje dùvodná obava, že také nový dokument SZO

o škodlivém užívání alkoholu by mohl potkat podobný osud

„šuplíkového dokumentu“. Byla by to velká škoda. Osobnì

považuji tento dokument SZO za historickou šanci zmìnit

dlouhodobì neøešenou a bez nadsázky velmi závažnou situ-

aci v oblasti škodlivého užívání alkoholu v naší zemi. Pøes

nìkteré nedostatky (simplifikace v uvádìní pøíkladù úèin-

ných terapeutických a zejména nefarmakologických postu-

pù – ať už psychoterapeutických, èi svépomocných aktivit,

malé zdùraznìní zásadního významu komorbidit, resp. du-

álních poruch, nezdùrazòování praxí provìøeného pøístupu

nulové tolerance u øidièù motorových vozidel aj.) je možné

celkovì považovat materiál z odborného hlediska za velmi

kvalitní. Globální strategie pro omezování škodlivého uží-

vání alkoholu není jen pozoruhodným dokumentem, který

velmi výstižnì charakterizuje souèasnou situaci v oblasti

škodlivého užívání alkoholu. Postupy uvedené ve strategii

jsou konsensuálním výsledkem dlouhodobé èinnosti odbor-

ných týmù a také rozsáhlých diskusí v rámci skupin obèan-

ské spoleènosti. Jak v úvodu zmiòuje Dr. Ala Alwan, zá-

stupce øeditele oddìlení pro nepøenosné nemocí a duševní

zdraví SZO, strategie je pracovním materiálem, který nabí-

zí soubor koncepèních variant a intervencí, jejichž realizací

by se mìl každý stát zabývat jako nedílnou souèástí pøísluš-

né národní politiky.

Síla na dùkazech založených („evidence based“) odbor-

ných argumentù nemusí být dostateèná v konfrontaci

s praktikami alkoholové lobby, která je minimálnì stejnì

mocná jako lobby tabáková. Je proto potøeba spojit síly.

Realizace strategie vyžaduje kromì zapojení všech zainte-

resovaných aktérù pùsobících v oblasti veøejného zdraví

a spolupráce s odbornými institucemi a výzkumnými praco-

višti také koordinaci na všech klíèových úrovních protidro-

gové politiky. Spoleènost pro návykové nemoci ÈLS JEP by

mìla být pøipravena zapojit se aktivnì do tohoto dìní. Pøíle-

žitostí pro podrobnìjší odbornou diskusi mùže být letošní

jubilejní 60. AT konference s hlavním tématem „Závislosti

a veøejné zdraví“.

Autor je pøedsedou

Spoleènosti pro návykové nemoci ÈLS JEP.
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