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Národní spoleènosti pro studium závislostí byly založeny té-

mìø ve všech evropských zemích. Spoleèné aktivity tìchto

spoleèností jsou však zatím velmi omezené. Evropská federa-

ce spoleèností pro studium závislostí by mohla hrát vedoucí

úlohu v rozvoji spolupráce v rámci Evropy i mimo ni. Dal-

ším dùležitým cílem by byla koordinace a rozšíøení lobbyin-

gových aktivit zamìøených na získání vìtšího množství pros-

tøedkù na výzkum závislostí na evropské úrovni.

Z globálního hlediska je Evropa kontinentem, kde je konzu-

mace alkoholu nejvyšší na svìtì [1, 2]. Více než 60 milionù

obyvatel Evropské unie (EU) konzumuje alkohol rizikovým

èi škodlivým zpùsobem. Z hlediska celkového poètu rokù ži-

vota ztracených pøedèasnou úmrtností a zvýšenou nemoc-

ností (Disability Adjusted Life-Years – DALY) poruchy sou-

visející s konzumací alkoholu jsou u mužù v Evropì opìt na

prvním místì mezi poruchami mozku [3]. Pøidáme-li k tomu

kouøení tabáku, bude zátìž onemocnìní zpùsobená tìmito

drogami mìøená dle DALY dosahovat více než 20 % [4].

Žádný jiný kontinent nevykazuje takto vysokou spotøebu,

což má pochopitelnì èetné dopady, vèetnì znaèného snížení

produktivity. Tato èísla staví zdravotní problémy souvisejí-

cí s konzumací alkoholu a kouøením tabáku do stejné kate-

gorie jako rakovinu a kardiovaskulární onemocnìní. Nic-

ménì zatímco studiu rakoviny a onemocnìní srdce je tradiè-

nì vìnována znaèná pozornost jak na národní, tak na

evropské úrovni, pro alkohol a tabák to neplatí. Financová-

ní výzkumu závislostí je rozdrobené. Dle protidrogového

akèního plánu EU koordinovaného øeditelstvím EU pro

spravedlnost se soustøedí pøedevším na nelegální drogy.

Z èistì výzkumného hlediska žádný z rámcových výzkum-

ných programù Evropské komise nemìl a nemá závislosti

jako primární téma. Nedostatek výzkumných èinností zna-

mená nedostateèný obecný pokrok v oblasti prevence a léè-

by. Doposud žádná výzkumná spoleènost na národní ani na

evropské úrovni nezaèala pracovat na tom, aby úspìšnì

ovlivnila výzkumné programy Evropské komise, pokud jde

o navýšení investic do výzkumu zamìøeného na závislosti.

Proto je tøeba vyvinout nové úsilí a vést prùbìžnou a koordi-

novanou èinnost s cílem dosáhnout zmìny. Obor závislostí

potøebuje dobøe plánovaný lobbying v nejlepším smyslu to-

hoto slova.

V dùsledku všeobecného nedostatku financí evropští

kliniètí pracovníci a výzkumníci musejí do znaèné míry spo-

léhat na údaje, které pocházejí z jiných èástí svìta. Spojené

státy americké se svými Národními ústavy zdraví (National

Institutes of Health – NIH), z nichž dva se vìnují výhradnì

výzkumu závislostí, vynakládají roènì více než 2 miliardy

USD a hradí více než 85 % výzkumu závislostí na celém svì-

tì (jak osobnì uvedl bývalý øeditel institutu NIH). Toto by

nebyl až takový problém, pokud jde o základní výzkum

a pøedklinické studie. Nicménì jinak je tomu u klinických

èinností. Míra prevalence, sociální zázemí, systém odmìòo-

vání, pøístupy k léèbì, nábor pacientù do klinických studií

a mnoho dalších záležitostí je ve Spojených státech velmi

odlišné [5]. V dùsledku toho údaje získané z klinických hod-

nocení ve Spojených státech nejsou èasto v Evropì (ani

v dalších èástech svìta) dostateènì vypovídající. Pøesto jsou

využívány jako základ pro rozhodování v otázkách strategií

zamìøených na zdraví, a rovnìž v otázkách pøístupu k pre-

venci a léèbì na evropském kontinentu i jinde.

Další skuteènost, proè by uèené spoleènosti v Evropì

mìly posílit spolupráci a pøípadnì též iniciativu v oblasti

benchmarkingu, souvisí s výukou a vzdìláváním. Obì tyto

oblasti jsou nedílnou souèástí rozsáhlých výzkumných pro-

gramù a ovlivòují výuku na univerzitách, lékaøských ško-

lách, katedrách psychologie, apod. Pøestože rùzné evrop-

ské zemì a regiony, jako je napø. Skandinávie, Velká

Británie, Rusko, Nìmecko, Francie, Španìlsko a další,

financují programy zamìøené na výzkum závislostí, tyto

programy nebyly nikdy chápány jako trvalé zdroje finan-

cování. Naopak, obvykle trvají pouze nìkolik let a nemají

žádnou další návaznost. Proto musela øada odbornì vyško-

lených mladých výzkumných pracovníkù, kteøí v tìchto

programech úspìšnì pùsobili, opustit obor závislostí, aby

se uživili. To všechno jsou dùvody, proè obor závislostí

v Evropì poskytuje jen mizivý poèet pracovních pøíležitos-

tí, což vede k tomu, že výuka budoucích lékaøù a psycholo-

gù zamìøená na tuto velkou skupinu poruch a onemocnìní

není kvalitní.
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Dvacáté století nás nauèilo, že vìda a výzkum se nikdy

zcela neoprostily od pøedsudkù, tradic a politických vlivù,

které mohou vyústit v pøedpojaté a ideologické myšlení do-

minující tématùm výzkumu i jeho financování. Tyto ten-

dence hrají svou roli i dnes, což je další dùvod, proè vytvoøit

a založit Evropskou federaci spoleèností pro výzkum závis-

lostí. Existuje nepøeberné bohatství myšlenek, zkušeností

a etických koncepcí, které se týkají problematiky alkoholu

a drog, pøesahují hranice regionu a vyžadují rozsáhlejší dis-

kusi a benchmarking na úrovni Evropy i mimo ni. Díky èet-

nosti zemí i tradic má Evropa velké množství národních

a nìkolik nadnárodních spoleèností pùsobících v oblasti zá-

vislostí. Doposud nebyly žádným zpùsobem vzájemnì pro-

pojeny. Aby mohly být splnìny nìkteré z výše uvedených cí-

lù, zdálo se, že je naèase, aby byla mezi tìmito spoleènostmi

navázána úzká spolupráce.

V létì roku 2010 došlo v Paøíži k setkání 23 spoleèností

pro výzkum závislostí z 16 evropských zemích a spoleènì

založily Evropskou federaci spoleèností pro výzkum závis-

lostí (European Federation of Addiction Societies – EUFAS).

Federace sleduje dva hlavní cíle. Shromažïuje údaje o stá-

vající praxi v oblasti prevence a léèby v zemích èlenských

spoleèností a nabízí srovnání a benchmarking. EUFAS rov-

nìž spolupracuje s národními a mezinárodními zaintereso-

vanými subjekty za úèelem získání odpovídající výše finan-

cí pro výzkum závislostí od Evropské komise. Spolupráce

bude rozšíøena i na již existující evropské instituce, jako je

napø. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové

závislosti (European Monitoring Centre for Drugs and

Drug Addiction – EMCDDA) a další. I když se federace

EUFAS od svého založení znaènì rozrostla, rádi uvítáme

i další národní spoleènosti, které se zabývají oblastí konzu-

mace alkoholu a kouøení tabáku, nelegálními drogami a be-

haviorálními závislostmi. EUFAS vidí svou úlohu v duchu

Lisabonské smlouvy, která usiluje o zlepšení politického

a sociálního života v Evropì, rozvoj hospodáøství a posílení vý-

zkumu (http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm).

EUFAS je otevøena globálnímu partnerství. Spolupráce se

spoleènostmi a federacemi, které pokrývají rùzné kontinen-

ty, nebo dokonce se svìtovými konfederacemi je vítána

(http://www.EUFAS.net). Plnìní tohoto programu bude vy-

žadovat mnoho èasu a úsilí. Doufáme, že dosáhneme úspì-

chu skrze partnerství na národních a mezinárodních konfe-

rencích, využíváním elektronických médií a publikováním

ve vìdeckých èasopisech, z nichž nìkteré zaèaly tento mezi-

národní program plnit již døíve [6].
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