
vydání èasopisu Adiktologie, které máte právì v rukou, je

vìnováno aktuálním otázkám souvisejícím s užíváním alko-

holu. Spektrum èlánkù je velmi široké a èíslo vznikalo po-

stupnì bìhem druhé poloviny minulého roku a prvního

ètvrtletí roku letošního. Velký dík patøí jeho hostující edi-

torce PhDr. Lence Šťastné, Ph.D., která mu vìnovala mimo-

øádnou péèi a pozornost pøi výbìru témat i autorù a pomá-

hala pøi zpracování rukopisù z hlediska tematického vyvá-

žení a udržení nastavené dobré úrovnì posledních roèníkù.

Dozvíte se tak zajímavé údaje z epidemiologie a mùžete –

spolu s autory èlánkù – uvažovat o jejich konsekvencích kli-

nických èi se na nì podívat z hlediska spoleèenských nákla-

dù a z perspektivy kriminologické. Doètete se, jaká je dneš-

ní situace svépomocných skupin a také jejich pøesahy do ob-

lasti intervencí zdravotních, sociálních a aktivit „harm

reduction“. Pøístupu „harm reduction“ (dále též HR) k uží-

vání alkoholu je vìnován také samostatný èlánek pøinášejí-

cí pøehled používaných aktivit v oblasti snižování poškození

pùsobených užíváním alkoholu, o které se døíve v souvislos-

ti s HR uvažovalo mnohem ménì než v souvislosti s nelegál-

ními drogami. Pøitom øada typických HR aktivit, resp. po-

stupù, se v adiktologii používá dlouhou dobu a používají ji

ve svých terapeutických intervencích klasická zaøízení pro

léèbu závislostí. Pøíkladem mùže být apolináøský „30denní

test“ (autorù Randák, Víchová) využívaný k selfmonitorin-

gu pití alkoholu a následné terapeutické práci. Podobnou

diagnosticko-terapeutickou metodu používají A kluby ÈR

o.p.s., které „nabízejí a poskytují spektrum služeb jak oso-

bám ohroženým rizikovým chováním, tak osobám, které se

již rizikovì chovají (napø. zneužívání alkoholu)“, jak se lze

dozvìdìt na jejich webu. Ten se vám také objeví jako první

nabídka, pokud si zadáte heslo „harm reduction“ do vyhle-

dávaèe Seznam.cz (duben 2012). Èeský Google vám jako

první pøi tomto zadání nabídne stránky Národního monito-

rovacího støediska pro drogy. Vypadá to, jakoby originální

èeský vyhledávaè vlastenecky preferoval HR postupy

u škodlivého užívání alkoholu, které je v ÈR podstatnì roz-

šíøenìjší než škodlivé užívání nelegálních drog. Na webu

Národního monitorovacího støediska pro alkohol nenajdete

dosud1 o HR v souvislosti alkoholem žádnou informaci.

Spoleènost pro návykové nemoci ÈLS JEP (SNN) tématu

snižování, resp. minimalizace poškození u osob, které

konzumují alkohol, vìnuje dlouhodobì pozornost. Napos-

ledy bylo toto téma na programu „Purkyòky“ SNN v záøí

2011 („Kontrolované pití“) a problematice HR (u legál-

ních i nelegálních drog) se budou vìnovat také pøednáše-

jící na letošní AT konferenci SNN ÈLS JEP na Seèi. Kro-

mì jiného napø. v rámci støedeèních odpoledních sympo-

zií: prvního, které se mj. bude vìnovat problematice

snižování poškození u alkoholu, a druhého – o substituèní

léèbì, která je (z širšího pohledu) rovnìž øazena mezi HR

postupy. Snižování poškození zpùsobeného konzumací al-

koholu souvisí bezprostøednì se snížením/snižováním

množství konzumovaného alkoholu. Snižování konzuma-

ce u lidí škodlivì/problémovì pijících alkohol je v souèas-

nosti vnímáno jako legitimní cíl léèby (pokud je používán

lege artis postup) nejen v pøípadì tìch, kteøí se dosud ne-

rozhodli pro úplnou abstinenci od alkoholu, ale i u tìch,

kteøí to vùbec nemají v plánu, pøitom však chtìjí svoji si-

tuaci øešit. Øada státù zaøadila strategii snižování kon-

zumace alkoholu mezi podporované postupy a také vý-

zkum v této oblasti pokroèil. Na XX. kongresu Evropské

psychiatrické asociace (EPA), který se konal zaèátkem

bøezna 2012 v Praze, byly poprvé prezentovány výsledky

klinických studií zkoumajících léèebné postupy využívají-

cí psychologickou intervenci podpoøenou podáváním nal-

mefenu – modulátoru mozkových opioidních receptorù.

V této souvislosti byl na pražském kongresu EPA 2012

pøedstaven nový koncept léèby alkoholizmu, který umož-

òuje snížit poèet dní tzv. tìžkého pití a také významnì

omezit množství konzumovaného alkoholu u závislých,

kteøí se chtìjí léèit. SNN ÈLS JEP a èasopis Adiktologie

se snaží vìnovat tìmto trendùm odpovídající pozornost,

proto jsme (v rámci zmínìných sympozií v programovém

bloku „Jak se pøenáší vìda do praxe?“) zaøadili téma do

programu letošní XVIII. konference Spoleènosti pro ná-

vykové nemoci Èeské lékaøské spoleènosti Jana Evange-

listy Purkynì.

Rádi bychom, aby toto èíslo navázalo na minulý roèník

èasopisu, v rámci kterého jsme zaèali alkoholu vìnovat cíle-

nì vìtší pozornost. Je výsledkem práce, která má vztah

k nìkolika paralelnì bìžícím tématùm. Jedním z nich byl
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pøeklad Strategie WHO vìnované alkoholové politice2.

S tím velmi úzce souvisí akvity týkající se preventivních

programù zamìøených na alkohol, èasné diagnostiky a in-

tervence a zejména pak diskuse spojená se souèasným prv-

ním uceleným polistopadovým návrhem sítì služeb v oboru

adiktologie. Právì tento dokument, který mùžete nalézt na

stránkách Spoleènosti pro návykové nemoci ÈLS JEP, se

stane støedobodem diskuse na letošní AT konferenci na Se-

èi. Jeho souèástí je pøedstavení koncepèního návrhu integ-

rované ambulantní i lùžkové péèe, který by se mìl stát zá-

kladem pro uvažovanou rekonstrukci sítì adiktologických

služeb v naší zemi. Ta by mìla mj. alespoò zèásti øešit aktu-

ální neutìšenou situaci v oblasti zdravotní a sociální péèe

o uživatele alkoholu. Snad bude souèasnì toto èíslo Adikto-

logie zdrojem cenné inspirace pro další diskusi.

V Praze 17. dubna 2012

Prim. MUDr. Petr Popov, pøedseda SNN ÈLS JEP

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., šéfredaktor èasopisu

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.,

zástupce šéfredaktora èasopisu
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2/ SZO (2011). Globální strategie pro omezování škodlivého užívání alkoho-

lu. (Translated from WHO (2010). Global strategy to reduce the harmful use of

alcohol. Geneva: World Health Organisation.) Adiktologie, (11)1, 20–37.




