
pùvodní edièní plán roku 2011 byl vypracován, po potvrzení

schválených a zamítnutých dotací a dalších pøíjmù èasopisu

Adiktologie, pouze pro ètyøi øádná èísla. Rozpoèet èasopisu

byl po prvním pololetí 2011 prakticky likvidaèní a pouze

s maximálním nasazením se jej podaøilo udržet na výši

umožòující vydání právì ètyø základních plných èísel. Sa-

mozøejmì i na èasopis dopadly dùsledky škrtù a redukcí fi-

nanèní podpory celého oboru, tak jak jsme toho svìdky po-

slední mìsíce. Ani jemu se nevyhnula situace vedoucí

k omezování služeb nebo dokonce v nìkterých pøípadech

k jejich uzavírání. Adiktologie je obor, který dopady probí-

hající krize poznamenaly výraznì a ukazují, že nebyly ná-

hodné, napø. tomu nasvìdèují výsledky prùzkumù veøejné-

ho mínìní ve vztahu k tomu, koho by èeští obèané rozhodnì

nechtìli mít za souseda, a kde na vrcholu žebøíèku pøed vše-

mi jinými dominoval uživatel nelegálních drog. Je tak po-

chopitelné, že právì náš obor bude vùèi souèasné situaci

snadno zranitelný a nebude mít tolik obhájcù a zastáncù ve

vztahu k finanèním omezením, jako je tomu v nìkterých ji-

ných oborech. Je to o to více hoøké, že náš obor ještì nestaèil

vystavìt základní síť služeb a již dochází k jeho redukování.

Pro odbornou spoleènost (SNN ÈLS JEP) bude další období

pøedstavovat samozøejmì velkou výzvu, neboť dlouhodobì

upozoròujeme napø. na zcela nepøijatelný stav v oblasti am-

bulantních služeb nebo napø. specializovaných adiktologic-

kých služeb pro dìti atd. I proto nyní klademe dùraz na do-

konèení Koncepce sítì služeb v oboru adiktologie, která by

mìla být zaslána do vnitøního pøipomínkového øízení uvnitø

SNN v prùbìhu mìsíce února, a èlenové Spoleènosti budou

moci uplatnit své návrhy a pøipomínky k tomuto dokumen-

tu. Více pozornosti mu budeme vìnovat v prvním èísle roku

2012.

Díky vývoji posledního ètvrtletí 2011 se pro náš èasopis

podaøilo vytvoøit pomìrnì pozitivní situaci, která umožnila

vydání supplementa. To je v mnohém odlišné od bìžných èí-

sel èasopisu. Je tak trochu návratem k døíve frekventova-

nìjšímu konceptu monotematických èísel. Nešlo ale o roz-

hodnutí samoúèelné, neboť obì témata, kterým je èíslo vì-

nováno, jsou pro dnešní drogovou politiku a situaci zásadní.

Konopné drogy, stejnì jako metamfetamin, jsou dvìma vel-

kými tématy. Každé symbolizuje trochu jinou èást spektra

souèasných problémù. Každé má trochu jiné historické kon-

sekvence a každé vyžaduje jiný, diferencovaný pøístup. Pro

každé z nich neexistuje jednoznaèná cesta vedoucí ke zlep-

šení situace. Obì pøitom z rùzných pohledù reprezentují též

souèasné problémy našeho oboru. Na pøípravu supplemen-

ta mìla výkonná redakce rekordnì málo èasu. Mìli jsme

pøesto snahu, aby bylo èíslo sestaveno z pùvodních sdìlení

a pøehledových èlánkù, nikoli z pøekladù nebo textù jiné po-

vahy. Je potìšitelné, že se podaøilo sestavit zajímavou, a vì-

øíme, že i ètenáøsky atraktivní, mezioborovì koncipovanou

kolekci odborných sdìlení. Na jedné stranì najdete v èísle

napø. jeden z výstupù preventivní experimentální studie

realizované v širším rámci výzkumné a intervenèní skupiny

EUDAP (European Drug Addiction Prevention Trial). Je

potìšitelné, že právì z hlediska úèinku dosahuje preventiv-

ní intervence Unplugged tak slibných výsledkù právì v pøí-

padì konopí. Vývoj posledních let bohužel ukazuje, že právì

prevenci mnoho dlužíme. Rozsah užívání konopí u nejmlad-

ších vìkových skupin v Èeské republice dosahuje ve srovná-

ní s jinými zemìmi nelichotivých rozmìrù. V kontextu uží-

vání alkoholu a tabáku jasnì ukazuje, že se konopí zaøadilo

právì do skupiny po bok tabáku a alkoholu, tedy skupiny,

jejíž úèinky a dopady užívání jsou veøejností a èasto též i po-

litickou reprezentací bagatelizovány. Dùsledky tohoto dlou-

hodobého a falešnì liberálního chování zaèínají být více vi-

ditelné. Právì trojlístek alkohol, tabák a konopí bude pro

Èeskou republiku a její drogovou politiku „lakmusovým pa-

pírkem“ pøíštích let. Reakce a opatøení nasmìrovaná vùèi

tìmto látkám bude, domníváme se, zøejmì nejviditelnìjším

indikátorem toho, jak dalece jsme schopni se pouèit a adek-

vátnì reagovat, nebo do jaké míry zùstaneme ve vleku myl-

né pøedstavy, že bagatelizováním a systematickým zpo-

chybòováním klinických i výzkumných faktù mùžeme být

vùèi tìmto tøem drogám ve své snaze omezit jejich užívání

úspìšní.

Zajímavé jsou též další èlánky, ať již je to sdìlení zamì-

øené na analýzu drogových trhù s konopím a metamfetami-

nem nebo sdìlení zabývající se analýzou regulaèních opat-

øení v kontextu pìstování léèebného konopí. Tuto problema-

tiku jsme zaøadili aktuálnì též v souvislosti s ukonèením

práce velké mezirezortní Spoleèné pracovní skupiny sekre-

tariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

a Poslanecké snìmovny PÈR pro legislativu a související
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VÁŽENÍ ÈTENÁØI,



pøedpisy upravující pìstování, zpracování, distribuci a po-

užití netechnického konopí pro léèebné a výzkumné úèely, jež

byla ustavena 24. srpna 2011 rozhodnutím premiéra Petra

Neèase v rámci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci pro-

tidrogové politiky. Výsledky její práce jsou nyní pøedmìtem

jednání vlády Èeské republiky a následnì poputují do Pos-

lanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Mnozí si kladli otázku,

co spoleèného má obor adiktologie s tímto složitým tématem

zasahujícím tolik medicínských odborností. Odpovìï je ale

jednoduchá. Je to právì náš obor, který se zabývá napø. zpù-

soby a následky regulací, drogovými trhy a jejich spojitostí

nejen s klinickými, ale také bezpeènostními (v širším rámci

kriminologických a právních aspektù) tématy. Meziborovì

ladìná analýza regulaèních (ať již souèasných, èi zvažova-

ných) opatøení tvoøí jeden z velkých tematických trsù,

k nimž má adiktologie co øíci. Totéž se týká diskuze o zne-

užitelnosti nìkterých zvažovaných prvkù a jejich analýza

v kontextu souèasné epidemiologické a spoleèenské situace

okolo konopí. To se týká prostého faktu, že léèebné využití

konopí v minulosti i dnes bylo jedním z nejvíce zneužitých

témat v rukou uživatelù nelegálního konopí. A taktéž se to

týká faktu, že na odborníky v oboru adiktologie se èasto ob-

raceli a obracejí lidé trpící onemocnìními, u kterých byly

popsány pozitivní úèinky konopí minimálnì v rozsahu mír-

nìní psychického a fyzického utrpení a dalších dùsledkù da-

ného onemocnìní. Mj. adekvátní informování tìchto pa-

cientù a nevzbuzování falešných nadìjí patøí jistì do zá-

kladní výbavy profesionála v našem oboru. Stejnì tak jako

pøíprava našeho oboru na vstup do naprosto zásadního

a novì se pøed naším oborem vynoøujícího tématu, jakým je

výzkum a vývoj intervencí spojených s vedlejšími úèinky

léèby konopím. Logicky se od našeho oboru oèekává klinický

a výzkumný pøínos právì v této oblasti, která s rozvojem

léèby konopím bude nabývat na významu. Do této kolekce

pak zapadá poslední pøíspìvek èísla od kolegy Lumíra Ha-

nuše z Univerzity v Jeruzalémì, kterým autor reaguje na

nìkteré neadekvátní generalizace a snaží se ukázat, jak cit-

livá témata jsou dnes øešena, že konopí není všespasitel-

ným lékem a že je tøeba s tímto tématem zacházet velmi

opatrnì a zdrženlivì. Èeská republika udìlala zásadní po-

sun v tom, aby léèba konopím byla standardní léèebnou al-

ternativou všude tam, kde se to ukazuje být efektivní. Sou-

èasnì ale dialog v pracovní skupinì také ukázal, jak dùleži-

té pøitom je naslouchat názorùm zástupcù dalších

zdravotnických odborností a bezpeènostních složek a hledat

kompromisní a racionální øešení.

Rádi bychom vám, vážení ètenáøi, podìkovali za vaši

podporu a zájem o èasopis nejen v roce 2011 a popøáli vám

do dalšího roku zdraví a štìstí. Pokud dovolíte, èasopisu by-

chom pak rádi spoleènì popøáli stabilnìjší rok a výkonné re-

dakci klid na práci, aby neutrpìla její kvalita a èasopis dál

plnil roli, jaká mu v naší odborné obci náleží.

V Praze dne 27. prosince 2011

Za redakci èasopisu Adiktologie

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Prim. MUDr. Petr Popov
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