
zu a ~ I avu ~ ním spojených , časlo od známých 
odborník u. 

Po pádu berlínské zdi sem začín ají pricházet 
i abuzéri z bývalé NDR, kde pád bývalého reži
mu umožnil kro me tehdejších sporadických pí
semných kontaktu v současné dobe pravidelný 
osobn í styk. Jeho výsledkem je založe ní orga
nizace ALMEDRO International (ALkohol -
MEdikamente - DROgen) ve východním Ber
líne po návšteve W. Pageho , který se snažil ja
ko abstinuj ící alkoholik založit podobnou orga
nizaci ve východním Berlíne j iž dávno. I tato 
organizace vychází ze zásad svépomoci a samo
správy a hledí si zaj istit samofinancování - pro 
počá tek uvažují o malování a tapetování bytu , 
o stehovací a transportn í službe, prodej i ovoc
ných šťáv a o knihkupectví. V dubnu 1990 do
sta li vlas tn í dum v Berlíne-Treptow , Herko
mer-Strasse IO. Zde začínají organizovat život 
býva lých abuzéru po vzoru Synano nu . Na 300 
občan u z NDR se účastnilo krome ofi ciálních 
osobností (manželky presidenta SRN a berlín
ského starosty i dalších) slavnostního otevrení 
novostavby v lednu 1990. ALM EDRO dostává 
od Sy nanonu i odborno u lite rat uru . Heslem 
ALM E DRO je: "Nyní (t. j. ve spo l ečen ství) to 
zvládneš sám - kdybys byl osamocen, nikdy bys 
to nezvládl" (rozumí se tím abstinence a sociál
ní zapoje ní). 

Podobné zafíze ní , v nemž se kombinuje sa
mospráva s odborným vedením , pracuje na
príklad v Mnichove (spíš systém ern Day top 
Vill age). 

Nabízí se, aby v dnešní dobe, kdy problema
ti ka zneužívání alkoholu anebo léku (drog) 
trvá a hlavne kdy jsou problémy se spo l ečen 
ským zapojením abuzéru , byla podobná orga
nizace (jed noho č i druhého typu) založen a 
i u nás . Velká pfíležitost se naskýtá práve dnes , 
kdy se vlivem reorganizací uvolňuje a bude 
uvo l ňovat rada objekt u. Pritom to nemusí být 
ideáln í, moderne založený objekt - muže j ít 
i o zancdbaný dum, který by si jeho budoucí 
obyvatelé sami upravili . Tak by se pomohlo 
abúzérum . ktefí se snaží s abúzem prestat , ale 

buď se pohybují ve stá le stej né .. parte", která 
je k abúzu svádí, nebo narážejí na predsudky 
svého okolí. Také není vžd ~ . k dispozici takové 
zamestnání , které by krome výdelku a pri mere
ného zarazení do práce nabízelo i vhodné uby
tovací možnosti . 

Současne s tím , jak by se snižoval tlak 
na podniky, zmenšovaly by se požadavky na lé
čebny , NVÚ a na práci soudu, predevším pfi 
narizování ochranných l éčeb a pfi sankcích , vy
vozovaných z neplnení zásad OL. Stálo by za 
úvahu , aby okresní soudy dávaly temto jedin
cum na vybranou: buď nastoupí klasickou 
OL ús tavní č i ambulantního typu nebo vstoupí 
do podobné organizace a ukáží, zda JSOl! schop
ni stá le pracovat , pfípadne i získat kvalifikaci 
a s tím i primerené spo l ečen ské postavení. Jiste 
by se tak ušetfilo mnoho státních penez za ob
sílky, nemocenské pojištení , predčasné duch 0-

dy a další výdaje. Pritom by se abuzéri daleko 
lépe včlen i li do bežného života, oni i jejich ro
diny by získali lepší sociální postavení. 

Proto a ť již bude zvolena kterákoli forma 
(s odborn ým vedením či na základe samosprá
vy abstinentu samotných) , stojí v každém prí
pade za úvahu založit podobnou organizaci 
u nás, a to co nejdfíve . 
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ZP RÁ VA Z 35 . MEZIN Á RO DNf KONFE RENCE O PREVENCI A TE
RAPII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTf 

35. mezinárod ní konference o prevcnci a te
rapii drogových závislostí se konala ve d nech 
10. - 15 . 6. 1990 v Be rl íne . Byla organizována 
Mczinárodním výborem pro alkohol a jiné zá
vislosti (ICAA) sídlících ve Švýcarsku , ve spo
lupráci s Nčmcckou ústrední protidrogovou 
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ka ncelárí. Konferencc se zúčastn i lo nekolik 
stovek odborník u z celého sveta , nejvíce by ly 
krome nemeckých zasto upeny severoamerické 
a skandinávské zeme. Výkonný redite l ICAA 
A. Tongue se pri té to príležitosti vzdal po mno
ha letech své fun kce a byl honorován Jellineko-



yo u Pametní medai lí . Krome neho tuto ce nu 
tento rok získal také Alan MarI att , profesor 
psychologie v Seattlu . A . Marl att se stal známý 
svojí studií o zjišťování ro le oče káván í vlivu al
koholu na chování. Nedávno vyvinul kogniti v
ne-behaviorá ln í model procesu reci divy , kte rý 
používá teorie sociá ln ího učení pfi roz lišová ní 
mezi postupy jak dosáhnout a udržet zmenu . 

l ed nání probíhala v oddelených sekcích ve
novaných specifickým problém um a na pIenár
ním zasedání, které byl o venováno každý den 
jinému obecnejším u tématu . Tentokrát zde by
Io hodne pozornosti venováno l éčebným moda
li tám závislosti . 

vývoj osmdesá tých let byl charakterizován 
centra lizací l éčby, vládními dotacemi a právem 
závislého být l éčen . Devadesátá léta pravdepo
dobne budou ovlivnena obecnou priva tizací 
a volným trhem a stále rostoucí duležitostí ka
pi tánu prumyslu . Lze počíta t s úbytkem užívá
ní alkoholu a hero inu a se vzrustem požívá ní 
koka inu a legálne pfedpisovaných drog. Che
mická regulace chování bude mít za následek 
rozvinut í rozli č ných drogových subkultúr. Spo
lu s decentra lizací l éčebných programu bude 
ru st rozd ílnost jej ich cílu a podle nekte rých ex
pertu se budeme muse t adaptovat na postup
nou legalizaci drog . Zat ímco profesionáln í vý
voj osmdesátých let se zamefoval na prevenci, 
nacionáln í ka mpane, psychote rapii a profesio
nalizaci pomoci, devadesá tá léta se v kampa
ních rozdelí na regionáln í nebo se naopak bu
dou šífit na mezinárodní úrovni. Poč ít á se také 
s vývojem rozličných služeb pfi podpofe a du
razu na svépomoc a angažovanost klienta 
v uzdravovacím procesu. Pracovište pfi vetší 
kritice a kontro le budou muset prokázat kva li 
tu svých služeb a budou se zamefovat daleko ví
ce na omezené konkré tne definova né sk upiny 
obyvatelstva. 

Otázka legal izace drog byla pfedmetem 
mnoha disk usí. S legalizací souvisící potfeba 
dekriminalizace závislých osob byla zastávána 
hlavne Nizozemím a Svýcarskem. Na druhé 
strane účastníci konfere nce "PRID E", kte rá 
se konala v dubnu letošního roku v USA , vyda
li rezoluci proti lega lizaci či libera lizaci ruzných 
zakázaných substancí. T uto rezoluci podepsala 
i československá de legace. V diskus i se na té to 
konferenci upozorňova lo na prokázaný úspech 
pokusu o kontro lu d rog a na druhé strane pro
kázaný neúspech legálního predepisování 
napr. amfetaminu vle tech 1965 - 1967 ve Svéd
sku , jehož následkem se počet intravenózních 
toxikomanu za pouhý rok zdvojnásobil. 

V USA se velmi rychle šífí užívání kokainu , 
v současné dobe se týká 15 miliónu obyvatel, 
z nichž 5 miliónu potfebuje léčbu. Postupne se 

mení skladba abuzéru, zatímco v r. 1983 bylu 
50 % z nich studenty, v r. 1987 již pfevažovali 
mezi kokainisty nez\l mestnaní (55 %) vyšš ího 
veku (z 2 1 let zvýšil prumerný vek na 27 le t) 
a nastává posun z intravenózního aplikování 
ve prospech jin ých cest. Nyní čast á kombinace 
kokainu s crackem je velmi nebezpečn á, neboť 
závislost se v plné mífe rozvíjí v nekolika týd
nech č i mesících . V západní Evrope je možné 
po le tech rozvinuté závislosti na heroinu pozo
rovat spíše polytoxikomanie, mnoho heroinistu 
bere také kokain , ale i alkohol a benzodiazepi
ny. Poslední výzkumy se sou st feďuj í na vybra
né skupiny obyvate l, kte ré jsou považovány za 
více ohrožené, napr. imigranty. 

Stá le rostoucím problémem spojeným s dro
govou závislostí je šífení AIDS . Zatímco v mi
nulých letech byli nove onemocnelí v pfevážné 
ve tšine homosexuálové, vr. 1988 nasta l relativ
ní pokles a Ize fíci, že re lativne nejvetší skupi
nou nove zj ištených HIV - pozitivních jsou to
xikomané. V Nemecku existuj e rozsáhlá s í ť po
raden pro tyto lidi (anonymní), metodo logické 
centrum A IDS- Hilfe vydává potfe bné mate
ri ály včetne časopisu AKTU E LL. Tato praco
vište se opíraj í ve tšinou o svépomocné skupiny 
a pracují zde lidé, ktefí jsou samotným problé
mem nejvíce ohroženi (homosexuálové, toxi
komani). 

Podobnou svépomocnou o rganizací je Syna
non, kte rý v r. 1971 založili dva toxikomané 
v západním Berlíne poté, co s malým úspechem 
absolvovali terapii v Heidelbergu. Tato institu
ce je nejvetším svépomocným ústavním cen
trem pro toxikomany (80 %), ale i a lkoholiky 
(20 %). Vlastní 3 budovy v západním Berlíne 
a farmu blízko Marburgu. Svým stylem života 
ponekud pfipomíná kibuc. Pacienti se sami 
podílejí na ruzných pracích, kte ré vydelávají 
Synanonu peníze a tak kry jí 45 % jeho výdaju. 
Dalších 40 % je kry to privá tn ími a firemními 
dotace mi . Zbytek, 15 % pokrývají státní dota
ce. 

Pacienti se pfijímají i s de tmi , pro vstup 
do léčby platí pfijet í techto pravide i: žádné 
drogy, žádný alkohol a žádné násilí č i jeho 
hrozba. Synanon vydává velmi atraktivne vy
hlížející časopi s SUCHTRE PORT. 

Významným hnutím za abstinenci je EU
RA D (Europe against drugs) , které vzniklo 
ze svépomocného hnut í evropských rodiču to
xikomanu (napI' . finské SVIH ) a bylo fo rmálne 
ustanoveno v evropském parlamentu ve Stras
burku 25 . IO. 1988. I. evropská konference ro
d ičovských sku pin se konala v dubnu 1989 
v Berlíne. Hnut í nemá politické č i náboženské 
ambice, snaží se však ovlivnit dení, které 
se drog týká ve smyslu restrikce a zabrání lega-
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lizace drog , osvetové činnosti a spolupracuje 
se všerni , kdo na tomto poli prac~jí. Členy to
hoto hnutí je tfináct severských a západoevrop
ských zemí včetne SRN . EURAD má blízké 
kontakty s americkým P.R .l.D .E. (Parents ' 
Resource Institute for Drug Aducation) a jiho
evropskou federací E.F.D. (Europe Fights 
Drugs) , jejímiž členy jsou Itálie , Spanelsko 
a Francie . Vydává informační bulletin Euľad 
News. 

Mezi výzkumnými pracemi zaujaly pozornost 
výsledky výzkumného západonemeckého pro
jektu relizovaného mníchovským výzkumným 
ústavem pro psychoterapii - 1FT. Slo o sledová
ní efektivity protialkoholní léčby provádené 
ve tfinácti západonemeckých léčebných institu
cích a pacienti byli sledováni ješte čtyfi roky 
po léčbe . Výsledky ukázaly velkou duležitost 
dokončování plánované doby léčby . Nejvýz
namnej ším rozdílem v celé studii byl počet 
úmrtí mezi abstinenty a recidivujícími . Lze 
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také tvrdit , že délka léčby pozitivne koreluje 
s pravdepodobností úspešnosti léčby . Opravdu 
zanedbatelný počet pacientu z celého sou boru 
se týkal po čtyfletém období tzv . kontrolované
ho pití. U mužu je dobrým prediktorem nepfí
tomnost sebevraždy , u žen se stává nepfízni
vým prediktorem více než jeden pokus o sebe
vraždu . Stud ie vedlo ke konstrukci prognostic
kého indexu , který pfihlížel ke Skálovu a Ku
bičkovu dfíve konstruovanému indexu. Pfi 
zduraznení existence či opodstatnení všech 
druhu léčeb co do jejich délky bylo upozorne
no , že pacienti s nízkým prognostickým inde
xem by nemeli být dáváni do krátkodobých 
programu, které jsou pro ne nedostačující. 

Rada dalších výzkumných prací, které na 
konferenci zaujaly svou duležitostí , bude po
stupne uvefejnena v tomto časopise ve zkráce
né podobe. 

PhDr. M. Frouzová 
PL Praha 8 




