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Souhrn 

Autor ukazuje v článku dosavadní vývoj počtu evidovaných nealkoholových toxikomanů 
v Československu v letech 1973 až 1989. Zabývá se situací v České a Slovenské republice , v jed
notlivých krajích i věkovou strukturou nealkoholových toxikomanů. Zdůvodňuje, že evidování 
uniká nejméně 80 % osob závislých na drogách. Po zvážení faktorů , které u nás mohou ovlivnit 
zneužívání drog v dalších letech, dospívá k formulování krátkodobé , střednědobé a dlouhodobé 
prognózy vývoje počtu evidovaných nealkoholových toxikomanů . Předpokládaný nepříznivý vý
voj považuje za vážný signál k vytvoření společensky koordinovaného přístupu k prevenci vzniku 
drogových závislostí. · 

Klíč o v á sl o v a : nealkoholoví toxikomané- evidence- vývoj - prognóza . 

11. BaHTyx: K BOITPOCY O IIPE,Il;111ECTBYIOII(EM PA3BJ1TJ1J1 11 
11POrH03E 'i:JtiCJIA COCTOflii(JtiX HA Y'i:ETE HEAJIKOrOJihHhiX 

HAPKOMAHOB - I. '-!aCTb 

Pe3roMe 

ABTop yKa3biBaeT a caoel1 cTaTbe rrpe,D;rnecTayro~ee pa3BMTMe '-!McJia cocTOR~MX Ha 
Y'-!eTe HeaJIKOrOJibHbiX HapKOMaHOB B 'i:eXOCJIOBaKMM 3a 1973 - 1989 rr. OH y,ZJ;eJIReT BHM
MaHMe ITOJIO:lKeHJ110 B 'i:elllCKOJ1 pecny6JIJ1Ke, B CJIOBal.IKOJ1 pecny6JIJ1Ke, B OT,ZJ;eJibHbiX 06-
JiaCTRX o6eMX pecny6JIJ1K, a TaK:lKe B03paC'Í'HOJ1 CTpyKType HeaJIKOrOJibHbiX HapKOMaHOB. 
OH npMBO,ZJ;MT cpaKThi , '-!TO OT y'-leTa ycKOJih3aeT no MeHbrnel1 Mepe 80 % JaawcwMhiX oT Hap
KOTMKOB JIMI.I. 83BeCJ1B cpaKTOpbi , KOTOpbie MoryT OKa3aTb BJIJ1RHJ1e Ha 3JIOYITOTpe6JieHMe 
HapKOTMKaMM y HaC- B nOCJie,ZJ;ylOII.IJ1e rO,ZJ;hi, aBTOp cpopMYJIMPYeT KpaTKOBpeMeHHhlli , 
cpe,D;HeBpeMeHHbiJ1 J1 ,ZJ;OJirOBpeMeHHbiJ1 rrporH03bl pa3BJ1TJ1R '-IMCJia COCTOR~MX Ha y'-!eTe 
HeaJIKOrOJihHhiX HapKoMaHoB. Ilpe,D;noJiaraeMoe He6JiaronpMRTHoe pa3BMTMe B :nol1 o6-
JiacTw OH C'-IMTaeT Ba:lKHbiM CTJfMYJIOM ,ZJ;JIR TOrO, '-IT06bi C03,ZJ;aTb 06~eCTBeHHO KOOp,D;HHH
pOBaHHhlli ITO,ZJ;XO,Zl; K npocpMJiaKTMKe B03HJ1KHOBeHJ1R HapKOMaHJ1'ieCKJ1X 3aBJ1CHMOCTeJ1. 

KJI IO '-! e B bl e C JI OB a : HeaJIKOrOJibHbie HapKOMaHbl - y'-!eT - pa3BJ1TMe - nporH03. 
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P. VANTUCH/ K DOSAVADNÍ~U VÝ\~OJI A PROGNÓZE POCTU EVIDOVAN~CH NEAL
KOHOLOVÝCH TOXIKOMANU - I. ČAST 

P. Vantuch: OF THE EXISTING DEVELOPMENT AND THE PROGNO
SIS OF THE NUMBER OF REGISTERED NON-ALCOHOLIC DRUG 
ADDICfS-1. 

Summary 

The autor in his paper presents the existing development of the number of registered non-alco
holic drug addicts in Czechoslovakia in 1973 - 1989. He deals with the situation in the Czech 
Republic and the Slovak Republic as well as in the regions , and with the age structure of non-al
coholic drug addicts. The author observes that at least 80% drug-dependent persons avoid regi
stration. After considering the factors that may affect drug abuse in the next years, he formulates 
short-term, middle-term , and long-term prognoses of the development of the number of regis
tered non-alcoholic drug addicts. He considers an expected unfavourable development to be a se
rious signal for creating a socially co-ordinated approach to preventing the rise of drug dependen
ces . 

K e y w o r d s: non-alcoholic drug addicts- registration - development - prognosis. 

P. Vantuch: ZUR BISHERIGEN ENTWICKLUNG UND ZUR PROGNOSE 
DER ANZAHL AN EVIDIERTEN NICHT ALKOHOL-TOXIKOMANEN 

Z u sa m m e n fa s s u ng 

Der Autor zeigt im Artikel die bisherige Entwicklung der Anzahl an evidierten Nichtalkohol
-Toxikomanen in der Tschechoslowakei wáhrend der Jahre 1973 bis 1989. Er befal3t sich mit der 
Situation in der Tschechischen Republik und in der Slowakischen Republik , weiter mit der Situa
tion in den Bezirken und mit der Altersstruktur der Nichtalkohol-Toxikomanen . Er kommt zu 
dem Schlul3, das in der Evidenz mindestens 80% der siichtigen Personen nicht erfal3t werden . 
Nach Erwiigung der Faktoren , die bei uns den Mil3brauch von Drogen in den niichsten Jahren 
beeinflussen konnen, kommt er zur Formulierung einer kurzfristigen , mittelfristigen und lang
fristigen Prognose der Entwicklung der Anzahl von evidierten Nichtalkohol-Toxikomanen . Die 
vorauszusetzende ungiinstige Entwicklung hiilt er fiir ein ernstes Signal zur Herausbildung von 
gesellschaftlich koordinierten Mal3nahmen zur Vorbeugung vor der Entstehung von Drogenab
hiingigkeit. 

Sch I ii sse I wort er: Nichtalkohol-Toxikomanen - Evidenz- Entwicklung- Prognose. 

Protia\kohol Obz , 25 , 1990, 6, 345- 351 

Úvodem se nejdříve vynasnažíme odpovědět na základní otázku , zda je možné zjis
tit skutečný počet nealkoholových toxikomanů žijících v Československu. Odpověď je 
jednoznačná . Skutečný počet osob závislých na nealkoholových drogách nejsme v sou
časnosti schopni zjistit. Ostatně v tomto směru jsme na tom stejně jako v jiných stá
tech světa. Základní příčina tohoto nepříznivého stavu spočívá v tom , že nealkoholoví 
toxikomané se v naprosté většině snaží uniknout pozornosti jiných občanů a progra
mově předejít svému zaevidování. Občané závislí na drogách , ať už jednotlivci či sku
piny , se mnohdy přísně konspirativními metodami snaží předejít svému zjištění a pod
chycení ve statistikách resortu zdravotnictví a vnitra. Pomineme-li nepočetné výjimky , 
je základním cílem nealkoholových toxikomanů zůstat v anonymitě , uniknout pozor
nosti rodiny, školy, stejně jako veřejnosti jako celku . Již žáci středních a základních 
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škol zneužívající drogy dobře vědí, že většina občanů nealkoholové toxikomany znač
ně odsuzuje, a proto se snaží zůstat mimo pozornosti. 

Ovšem ne vždy se nealkoholovým toxikomanům daří uniknout zjištění a zaevidová
ní. Riziko odhalení je pro ně tím větší, čím vyšší je stupeň jejich závislosti na drogách. 
Do evidence se tito dostanou vždy, když jsou dopraveni do příslušné léčebny v bezvě
domí , či jiném stavu, kdy se neobejdou bez lékařské pomoci. Při této příležitosti bývá 
zjišťována jejich závislost na drogách. V téže evidenci jsou také nealkoho)oví toxiko
mané , kteří se rozhodnou podrobit se léčbě, ať už z vlastního popudu, či na naléhání 
jiných. 

V evidenci jsou také mnozí další nealkoholoví toxikomané , u nichž bylo podezření 
ze zneužívání drog zjištěno v souvislosti s jejich trestnou činností, eventuálně při od-
halení party mladých lidí zneužívajích drogy. . 

Party nealkoholových toxikomanů jsou vesměs velmi dobře organizovány. Celou řa
dou důsledných opatření se snaží předejít svému odhalení. Navíc mezi jejich členy 
existuje poměrně značná solidarita. Vzhledem k ní nejsou zjištění a zaevidovaní od
halení nealkoholoví toxikomané ochotni označit další členy party, tím méně pak vý
robce , přechovávače a dodavatele drog. Je tomu tak i vzhledem k obavám z nefor
málních , zřejmě však značně účinných postihů , či odvetných opatření od těchto osob . 
Odhalování skupin mladých lidí závislých na drogách je velmi obtížné a pro každého 
kdo o to usiluje značně riskantní. Vždy když se to zdaří, ať už díky maximálnímu úsilí 
orgánů Veřejné bezpečnosti, či naopak náhodou , dochází k zjištění závislosti na nealko
holových drogách také u osob, u nichž v minulosti nebyly o jejich závislosti , či třebas 
jen o návyku ani sebemenší poznatky. Také .to nasvědčuje o fakticky konspirativním 
organizování nemalé části toxikomanských part. 

Počty evidovaných 

Než uvedeme a okomentujeme údaje Federální správy Veřejné bezpečnosti považu
jeme za nezbytné zdůraznit, že v evidenci jsou zahrnuty pouze ty osoby, u nichž může
me hovořit o jejich aktuální závislosti na drogách. Jde tedy o ty , kteří v současnosti 
zneužívají nealkoholové drogy. V evidenci se objevujf dříve evidovaní i nově zjištění 
nealkoholoví toxikomané. Z evidence aktivních nealkoholových toxikomanů jsou vy
řazovány osoby, u nichž léčení závislosti na droze bylo úspěšné a nejméně po dobu 
jednoho roku se .vyvarovaly jejich zneužití. . 

Federální správa Veřejné bezpečnosti eviduje počty nealkoholových toxikomanů od 
roku 1973, kdy jich zaevidovala 119. Každý další rok bylo zaevidováno dalších 300 až 
900 osob závislých na drogách . V roce 1980 bylo v evidenci 3981 nealkoholových toxi
komanů. Každý další rok počet evidovaných nealkoholových toxikomanů narůstal, 
a to tak, že v roce 1986 dosáhl 7039 osob. V roce 1987 došlo k poklesu na 6594 evidova
ných nealkoholových toxikomanů a v posledních dvou letech opět k mírnému nárůstu . 
V roce 1988 bylo evidováno 6748 osob závislých na nealkoholových drogách a v roce 
1989 již 6814. Celkově je možné říci , že v posledních pěti letech se statistické údaje 
o počtech evidovaných nealkoholových toxikomanů liší pouze nepatrně . V posledním 
sledovaném roce , 1989, byl pak zaevidován v resortu Veřejné bezpečnosti druhý nej
vyšší počet nealkoholových toxikomanů. 

Nelze přitom pominout skutečnost , že v posledních pěti letech se zužuje okruh osob 
v evidenci Veřejné bezpečnosti. Zatímco v roce 1985 bylo nově evidováno 1699 neal
koholových toxikomanů, v roce 1986 980, v roce 1987 867, v roce 1988 682 a v roce 
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1989 pouze 486. Otázkou však je, jak lze hodnotit výrazný pokles nově evidovaných 
nealkoholových toxikomanů. V podstatě nelze vyloučit dvě diametrálně odlišné inter
pretace. Jednak je možné, že jde o pozitivní jev, neboť zneužívání nealkoholových 
drog se zužuje na stále omezenější okruh osob. Nebo jde o druhou zcela odlišnou mož
nost, totiž o to, že osoby závislé na drogách úspěšně uplatňují kvalitnější a rafinova
nější konspirativní metody, jimiž předcházejí svému odhalení. V tomto druhém přípa
dě by však nebylo možné vyloučit, že v kterémkoliv z dalších let dojde k výraznému 
nárůstu dříve neevidovaných osob závislých na drogách, např. v souvislosti s úspěšný
mi akcemi Veřejné bezpečnosti při nichž dojde k odhalení početnějších toxikoman
ských part. Nelze také vyloučit nárůst počtu evidovaných nealkoholových toxikomanů 
vyššího věku, např. mezi 25 až 35 lety, v době kdy dojde k takové degradaci jejich 
organismu, že závislost na drogách již nemůže zůstat utajena. Například vzhledem 
k nemožnosti pracovat a vydělávat si , či obstarávat peníze na drogy jinak než trestnou 
činností. 

Z celkového počtu 6814 nealkoholových toxikomanů, evidovaných k 31. 12. 1989 je 
5033, tj. 74% z České republiky a 1781, tj. 26 % ze Slovenské republiky. Znamená 
to, že každý čtvrtý evidovaný nealkoholový toxikoman je ze Slovenska. Přestože i na
dále existuje větší pozornost věnovaná zjišťování nealkoholových toxikomanů v České 
republice , v posledních letech se každoročně zvyšuje počet i procento nealkoholových 
toxikomanů evidovaných na Slovensku. Považujeme za vhodné uvést, že ještě v roce 
1984 bylo z celkového počtu evidovaných nealkoholových toxikomanů pouze 13 % ze 
Slovenska. Usuzujeme, že údaje z posledních let ukazují zvyšující se zájem o zjišťová
ní nealkoholových toxikomanů ve Slovenské republice. Dokladem pro tento názor je 
zjištění, že podíl nealkoholových toxikomanů evidovaných na Slovensku vzrostl v prů
běhu pěti let ze 13 % na 26 %, tzn. na dvojnásobek. 

Situace v krajích 

Veřejná bezpečnost eviduje také počty nealkoholových toxikomanů v jednotlivých 
krajích a též samostatně v Praze a v Bratislavě. Řadu let je evidován nejvyšší počet ne
alkoholových toxikomanů v Severočeském kraji (zejména v Ústí nad Labem a v oko
lí) . Bylo tomu tak i v roce 1989, kdy jich bylo zaevidováno 1384, tj. 20% z celkové
ho počtu. Druhý nejvyšší počet osob závislých na nealkoholových drogách byl zaevi
dován v Severomoravském kraji, a to 939 (tj . 14 % z Československa). Třetí nejvyšší 
počet byl zaznamenán v Jihomoravském kraji , a to 729 (ll % ) . V tomto kraji dochází 
každoročně k nárůstu počtu evidovaných nealkoholových toxikomanů , a to v průběhu 
pěti let na více než dvojnásobek (v roce 1984 pouze 326) . Čtvrtý nejvyšší počet nealko
holových toxikomanů byl evidován ve Středoslovenském kraji, a to 712 (přes 10 % ) . 
Také v tomto kraji došlo k výraznému nárůstu evidovaných , a to na více než trojnáso
bek v průběhu pěti let. Ještě v roce 1984 jich bylo registrováno pouze 223. Pátý nejvyš
ší počet osob závislých na drogách byl zaznamenán v Praze , a to 619 , tj. 9 °/t. (Pokud 
evidované pražské toxikomany započteme do Středočeského kraje, zvýší se jejich po
čet v tomto kraji na 1331, tj. 19,5 % z celkového počtu, což je jen nepatrně méně než 
v Severočeském kraji) . 

V dalších krajích a v Bratislavě jsou počty evidovaných nealkoholových toxikomanů 
výrazně nižší. Ve Východočeském kraji 443 , ve Východoslovenském kraji 423, v Zá
padočeském 397, ve Středočeském kraji (bez Prahy) 389. V Západoslovenském (bez 
Bratislavy) 351, přímo v Bratislavě 295 a v Jihočeském kraji 143. K značnému nárůstu 
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počtu evidovaných nealkoholových toxikomanů došlo v posledních pěti letech v Ji
hočeském kraji (z 50 na 143) téměř na trojnásobek, stejně jako na Slovensku. V Brati
slavě z 92 na 295, v Západoslovenském kraji bez Bratislavy ze 126 na 351, ve Výcho
doslovenském kraji ze 176 na 423 a ve Středoslovenském kraji z 223 na 712. Tento 
v podstatě trojnásobný nárůst počtu evidovaných nealkoholových toxikomanů ve 
všech slovenských krajích i přímo v Bratislavě se zákonitě projevil ve výrazném nárůs
tu v rámci Slovenské republiky. V roce 1984 jich bylo evidováno pouze 617, zatímco v ro
ce 1989 již 1781. V uvedených pěti letech však v Ceské republice vzrostl počet evidova
ných nealkoholových toxikomanů ze 4099 na 5033. Procentuálně je tento nárůst nepří
liš značný (25 %) . Počet evidovaných nealkoholových toxikomanů v těchto pěti letech 
vzrostl v naší federativní republice v letech 1984 až 1989 ze 4716 na 6814, tj . o více než 
dva tisíce , z toho zhruba o jeden tisíc v České republice a o jeden tisíc na Slovensku. 
I z tohoto plyne nepochybně zvýšení zájmu o zjišťování a podchycování osob závislých 
na drogách ve Slovenské republice , což zcela nepochybně ovlivnila svým dluhodobým 
koordinačním působením Federální správa Veřejné bezpečnosti v Praze . 

Věk toxikomanů 

Věkové složení nealkoholových toxikomanů evidovaných v Československu zůstává 
dluhodobě neměnné. Bezmála polovina nealkoholových toxikomanů je každoročně ve 
věku od 18 do 25 let a zhruba třetina ve věku nad 25 let. Výrazně nižší jsou počty mla
distvých a zejména pak dětí zneužívajících nealkoholové drogy. 

Z celkového počtu 6814 nealkoholových toxikomanů evidovaných v roce 1989 jich 
bylo 142 ve věku do 15let (2,1 %), 998 ve věku od 15 do 181et (14,6 %), 3196 ve věku 
od 18 do 25let (46,9 %). Ve věku nad 251et bylo evidováno 2478 nealkoholových toxi
komanů (36,4 %). 

Těžiště nealkoholových toxikomanů je obdobně jako v předcházejících letech mezi 
mladými dospělými ve věku od 18 do 25 let. V této věkové kategorii je v podstatě kaž
dý druhý nealkoholový toxikoman . Nelze však pominout ani mladistvé nealkoholové 
toxikomany ve věku od 15 do 18 Jet , jichž je 14,6 %. Celkově to znamená, že ve věku 
od 15 do 25 let je těžiště nealkoholových toxikomanů, konkrétně 71,6% z celkového 
počtu, tj . 4194 mladistvých a mladých dospělých . 

U dětí ve věku do 15 let je mimořádně znepokojivý každý jednotlivý případ za
evidovaného nealkoholového toxikomana. Skutečnost , že v loňském roce bylo zaevi
dováno 142 chlapců a děvčat ukazuje , že počty dětí zneužívajících drogy se nadále 
nesnižují. Podíl nealkoholových toxikomanů v jednotlivých dlouhodobě sledovaných 
věkových kategoriích nedoznal oproti předcházejícím letům velké změny. V podstatě 
stejné, či dlouhodobě obdobné počty nealkoholových toxikomanů evidovaných v nej
nižších věkových kategoriích, tzn . mezi dětmi a mladistvými, nedávají možnost dospět 
k optimistické prognóze do budoucna. 
Celkově se ukazuje , že zneužívání nealkoholových drog je u nás v převažující míře 

problémem mladých lidí ve věku do 30 Jet , kteří již řadu Jet tvoří asi 85 % z celkového 
počtu evidovaných nealkoholových toxikomanů . 

Kolik je v Československu toxikomanů? 

Víme-li, že k 31. 12. 1989 bylo u nás evidováno 6814 osob závislých na nealkoholo
vých drogách, nemůžeme se vyhnout otázce , jaký je skutečný počet nealkoholových 
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toxikomanů . Odhadovat jaký počet nealkoholových toxikomanů zůstává skryt a tudíž 
mimo evidenci je pochopitelně nesnadné . Lékaři, odborníci z oboru AT vesměs odha
dují, že v evidenci je asi 20 % z celkového počtu nealkoholových toxikomanů . Z toho 
plyne, že pozornosti uniká asi 80% nealkoholových toxikomanů . Nčkteří autoři, od
borníci z praxt: , odhadují, že v evidenci je pouze 8 až 9% nealkoholových toxikomanů 
(Hrib, 1984). 

Není pochyb o tom , že není možné přesně určit počet osob závislých na drogách , 
které zůstávají skryty, neodhaleny , neléčeny , a tudíž i mimo pozornost okolí a společ
nosti . Každý závislý na droze má svůj osobní velmi pádný důvod , proč chce zůstat ne
poznán mimo evidenci a žít nadále s dobrou pověstí řádného občana. To neplatí jen 
o dětech do 15 let a dalších mladých lidech , u nichž se projevuje protispolečenská 
orientace, či dokonce trestná činnost, nýbrž zřejmě také o občanech s velmi dobrým 
pracovním i společenským začleněním. Pro mnohé z nich by odhalení jejich závislosti 
na nealkoholových drogách mohlo mít velmi negativní dopad ve ztrátě společenské 
prestiže, autority okolí a nejednou i významného postavení na pracovišti. Máme na 
mysli zejména mimořádně přetížené vedoucí hospodářské pracovníky , jejichž rozho
dování může pozitivně i negativně ovlivňovat osudy mnoha jiných lidí. Řada sympto
mů naznačuje , že vzhledem k neustálému vypětí a vysoce odpovědnému rozhodování 
(nejednou ve stresu v důsledku časové tísně) , nemožnosti dostatečného odpočinku 
a relaxace, si určitá část vedoucích pracovníků v nejrůznějších oblastech našeho života 
pomáhá rozličnými léky , využívajíce jejich stimulující účinek. Lze proto předpoklá
dat , že mimo bezprostřední pozornost okolí i společnosti jako celku je zřejmě poměr
ně značný počet společensky exponovaných lidí. 

Již v důvodové zprávě k návrhu zákona ČNR o ochraně před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi z roku 1977 byl o osobách závislých na lécích v ČR uveden údaj , který 
nelze přehlédnout : "Počet osob, jejichž závislost na lécích je možno diagnostikovat ja
ko nealkoholovou toxikomanii, nedosahuje počtu alkoholiků (asi 300 tisíc), ale lze 
předpokládat, že dosahuje několika desítek tisíc". 

Usuzujeme, že v současnosti lze reálně vycházet z názoru , že pozornosti společnosti 
uniká , tudíž riení evidováno a neléčí se nejméně 80% osob závislých na drogách. Zmí
něných 6814 nealkoholových toxikomanů tvoří pouze jednu pětinu ledovce s nímž se 
setkáváme, který je ve společnosti viditelný a v důsledku toho je registrován. Zbývají
cí čtyři pětiny "ledovce" zůstávají skryty a zcela nepochybně působí velmi rozsáhlé ce
lospolečenské škody. 

Je vhodné připomenout, že u nás existují dvě odlišné evidence počtu nealkoholo
vých toxikomanů. Jedna u Veřejné bezpečnosti a druhá ve zdravotnictví. Zatímco 
v roce 1989 evidovala Veřejná bezpečnost 6814 nealkoholových toxikomanů, v resortu 
zdravotnictví jich bylo evidováno 8271. Vyšší počet osob závislých na drogách je ve 
zdravotnictví evidován především proto, že existuje nemalý počet pacientů, kteří byli 
původně léčeni rozličnými opiáty , morfiem a dalšími látkami , přičemž u nich vzhledem 
k dlouhodobějšímu užívání či zvyšujícím se dávkám vynuceným nepříznivým vývojem 
choroby došlo k návyku a později také k závislosti na nealkoholové droze se všemi ne
gativními důsledky (Krejčí, Lenfeld , 1970) . Proto je v evidenci resortu zdravotnictví 
více nealkoholových toxikomanů než u Veřejné bezpečnosti , která zmíněné občany lé
čené medikamenty obsahujícími návykové látky do evidence nezahrnuje . 

Přes všechna opatření , přijatá v posledních letech v boji s nealkoholovými drogami , 
jsou drogy nadále problémem, který není většinou našich občanů , stejně jako odpo
vědných orgánů doceňován . Zastáváme názor , že jedním ze základních důvodů tohoto 
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přístupu je nedostatečná informovanost veřejnosti o tomto jevu. Přestože jsou v ně
kolika posledních letech údaje o počtech evidovaných nealkoholových toxikomanů 
zveřejňovány , jen výjimečně jsou občané informováni, že nejde o skutečný počet neal
koholových toxikomanů u nás, nýbrž pouze o jejich menší část. Je jistě žádoucí, aby 
občané věděli, že v naší federativní republice bylo poslední den roku 1989 evidováno 
bezmála sedm tisíc osob závislých na drogách. Zároveň by však měli být obeznámeni 
i s tím , že jde o pouhou pětinu z celkového počtu nealkoholových toxikomanů , při
čemž další čtyři pětiny unikají pozornosti lékařů , Veřejné bezpečnosti, rodičů, vycho
vatelů, učitelů a tudíž i společnosti jako celku . Pokud taková forma informací schází , 
nadále dochází k nežádoucímu srovnávání počtu osob evidovaných vzhledem k jejich 
závislosti na alkoholu s občany závislými na nealkoholových drogách . Přitom vedle ně
kolika set tisíc alkoholiků se pouhých několik tisíc nealkoholových toxikomanů jeví 
jako problém zcela pominutelný, zasluhující si jen omezenou pozornost. 

Usuzujeme, že je v zájmu docenění problému který popisujeme , uvádět reálné úda
je o evidovaných, stejně jako odhady o skrytých nealkoholových toxikomanech . Aby 
veřejnost byla obeznámena s tím , že u nás žije několik desítek tisíc nealkoholových to
xikomanů. Údaje tohoto druhu mohou přimět mnohé občany i odpovědné orgány ke 
změně jejich přístupu a k zcela odlišnému pohledu na nebezpečí plynoucí ze zneužívá
ní nealkoholových drog, a to od okamžiku kdy zjistí, že se nejedná o jev výjimečný, 
nýbrž hromadný. Budeme-l i nadále v hromadných sdělovacích prostředcích tyto reál
né odhady pomíjet , může i v dalších letech pokračovat jistá celospolečenská letargie 
v přístupu k drogám i občanům, kteří je zneužívají. 

Pokračování následuje 

Do redakcie prišlo dňa : 4. 6. 1990 
Adresa autora: doc. JUDr. P. Vantuch , CSc., Bayerova 26,602 00 Brno 
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