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Souhrn 

Autor shrnuje nejprogresivnější trendy , kte ré se v současnost i uplatňují v prevenci zneužívání 
alkoholu a jiných drog. Patří sem zej ména nabízení pozitivních alternati v, preventivní programy 
Z~ účasti vrstevníků a programy vycházející ze společnosti (community based prevention). Autor 
poukazuje na sys témový charakter problému , jakým je zneužívání alkoholu a jiných drog , i na 
vhod nost systémového příst upu k prevenci . 

K I í čo v á s lov a : zneužívání alkoholu a drog - prevence - systémový přístup - prevence vychá
zející ze ~po l ečnost i. 

K. Nešpor: NEW WA VS IN THE PREVENTION OF ALCOHOL AND 
OTHER DRUG ABUSE 

Suml11ary 

The author summarises the most progressive tendeneics applied at present in prevention of al
who I and nther drug abuse . Thest: indude the o ffer of positive alternatives. prevention program
I11CS with participation of pecrs and eommunity based prevention programmes. The author draws 
<I ttcntion to the systcl11ic character, of the abuse of alcohol and other drugs. as well as to the 
~uitahi lity of sys te mic approach to prevention . 

Ke y wo r d s: abu~e ol' akohol and other drugs - prevention - sys temic approach - community ba
sed prevcntion. 

K. ešpor : EUE KI CHTUNGEN I DER P'RÁ VENT IO DES ALKO
HOL - U O A DERER DROGENMISSBRAUCHE 

Zu~al11mt:nfassung 

Der Autor fasst lUsammcn die rrogre~s i evs t e n Richtungcn. die in der Gege nwart in der Priiven-
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tion des Alkohol· und anderer D rogenmissbrauehe ge ltend werden. Hierhcr geh(lren hauptslich
lieh das Anbieten positiever Alternativen . Praventionsprogramme mit Tcilnahme von A lt cr~ge
nossen und Praventionsprogramme. die aus der Gesellsehaft hervorgehen (eommunit y based pre
vention) . D er Autor weist auf den System betreffenden Charakter des Problems hin . wic c; dc:r 
Missbraueh von Alkohol und anderer D rogen isl. Auch auf die Zweekm ii~s i gkc it zur Pravcnt ion 
als zu einem Systemproblem zuzutrcten . ist hingcwicsen . 

Se h I ii s s e I w 6 rl e r : Missbraueh von A lkohol und anderer Drogen - Pravcntion - System betrcf
fender Zutritt - Aus der Gesellsehaťt hervorgehende Pravention. 

K. H ewnop: HOBbIE HAITPABJIEHJ1H B ITPOcI>J1JIAKTJ1~E 3JIOY
ITOTPEEJ1EHJ1H AJIKOrOJIEM J1 .n:PyrJ1MJ1 HAPKOTJ1KAMJ1 

Pe310Me 

ABTOp nO,l\bITOJKJ1BaeT Hal160JIee nporpeeCI1BHble MeTO,l\bl , rrpI1MeHHIOll.\l1eCH B HaCTOR
ll.\ee BpeMH B 06JIaCTI1 npocp l1JIaKTI1KI1 3JIoynoTpe6JIeHl1H aJIKOrOJIeM 11 ,l\pyrl1MI1 HapKOTI1-
KaMI1. K I1X 'lI1CJIy OTHOCI1TCH, B 'laCTHOCTI1, MeTO,l\ npe,l\JIo)j{eHI1H nOJIOJKJ1TeJIbHblX aJIbTep
HaTI1B, ,l\aJIee npocp I1JIaKTI1'leCKJ1e npOrpaMMhI npl1 y'laCTI1I1 cBep CTHI1KOB, a TaK)Ke npa
cpI1JIaKTI1'leCKl1e nporpaMMbl, I1CXO,l\Hll.\l1e 113 06ll.\eCTBa (eommunity bascd prevention). As
TOp yKa3bIBaeT Ha CI1CTeMHbrt1 xapaKTep rrpo6JIeMbl3JIoynoTpe6JIeHl1H aJIKOrOJIeM l1,l\pyrl1-
MI1 HapKOTI1KaMI1, KaK 11 Ha y,l\06HOCTb CI1CTeMHOro nO,l\XO,l\a K ee rrpocpl1JIaKTI1Ke. 

KJI 10 'l e B bl e C JI o B a: 3JIoynoTpe6JIeHI1e aJIKOrOJIeM 11 HapKOTI1KaMI1- CI1CTeMHblH nO,l\XaA 
- rrpocpl1JIaKTI1Ka, I1CXO,l\Hll.\aH 113 06ll.\eCTBa. 

Prevence problémů působených alkoholem a jinými drogami ve Spojených státech 
amerických zaznamenala zajímavý vývoj. V 60. letech se využíva la strategie zastrašo
vání , dramaticky se poukazova lo na nebezpečí drog a předpokláda lo se . že ke změně 
chování dojde v důsledku strachu. Počátkem 70. let přev ládl věcněj š í tón , důraz se 
kladl na poskytování informací o farmakologickém působení drog a prezentaci statistik 
týkajících se dlouhodobých zdravotních škod . Koncem 70. let se objevuje zaměřen í 

cílené na emoce, zvyšování sebevědomí a nabízení hodnot. Na počátku let 80. získávají 
popularitu programy nabízející pozitivní alternativy (kva litní trávení volného času , 
rekreace atd .). Poslední současné období zdůrazň uj e komplexní přístup k prevenci za
hrnující mnohočetné strategie cílené ke specifickým skupinám obyvatelstva . Zde se 
s výhodou uplatňují programy za účasti vrstevníků (peer programy), o nichž jsem refe
roval na jiném místě (Nešpor , 1992). Pro toto poslední období je charakteristické ví
ceúrovňové působení ve společnosti . 

Jestliže s uvedeným vývojem porovnáme statistiky týkající se abúzu drog v USA 
i studie zaměřené na efektivitu preventivních programů , ukazuje se, že o účinné pre
venci je možné hovořit až od 80. let. Obecně panuje skepticismus k jednorázovým 
přednáškám a preventivním akcím typu va rovných výstře l ů. Studie Toblerové (1986) 
zpracovávající formou metanalýzy 143 prací jasně prokázala superioritu programů za 
účasti vrstevníků pro normální populaci a programů nabízejících pozitivní alternativy 
pro rizikové skupiny (se lhávající ve škole , nezaměstnaní, outsideri). 

Již dříve jsem poukázal na vhodnost systémového přístupu k l éčbě závislosti na alko-
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holu (Nešpor, 1987) . Systémová teorie je užitečná i v oblasti prevence . Podle obecné 
systémové teorie je každý jev (tedy i zneužívání a lkoholu a jiných drog nebo jeho ne
přítomnost) důsledkem mnohoúrovňových interakcí nejrůzněj ších systémů. K těm patří 
systémy intrapersonální (od molekulární úrovně a úrovně mozkových receptorů k sys
témům psychologickým nebo to mu . co se nazývá osobnost), interpersonální systémy 
(rodina . škola. pracoviště. známí). širší sociální systémy (obec , město, kraj, stát , lid-

Tabulka 1. Rizikové a protektivní faktory na úrovni různých systémů 

I TRAPERSONÁLNi SYSTÉMY 

Rizikové faktory 

P,ychické poruchy a poruchy chování v dětst ví 

Setkúní ~ drogou v mladé m věku 

Po~kození mozku při porodu. úrazy hlavy 

Chronické bolestivé onemocněn í 

Ncdo~latc k stra tegií ke zvládání stresu 

Nedos tat ek strategií jak če lit negativnímu vlivu 
okolí 

Nedostatečné sociál ní dovednost i 

Nízké sebevědomí 

Dobrá subjektivní snáše nlivost alkoho lu či j i
ných drog 

Tabulka I , část 2. 

RODINNÝ SYSTÉM 

Rizikové faktory 

ejasná pravidla týkající se chování dítě te 

edostatečný dohled 

csoustavná a pře hnaná přísnost 

edostatečná citová vazba 

Nedosta tečná péče 

Manželský konflikt 
Schvalování zneužívání alkoholu a jiných drog 
ochrana. přiměřené uspokojování u dětí 

Schvalování zneužívání a lko holu a jiných drog, 
u dětí 

Malá očekáván í ve vztahu k dítěti a podceňová
ního 

Problém s alkohole m nebo drogami v rodině 

Protektivní faktory 

Vysoká míra duševního zdraví 

Dobré tělesné zdraví 

Pozdní nebo žádné setkání s drogou 

Dostatek sociálních dovedností 

Dobrá scho pnost čelit sociálnímu tlaku zneuží
vát drogu 

Dobré sebevědomí 

Špatná subjektivní snášenlivost alkoholu a ji
ných drog 

Účinné strategie ke zvládání stresu 

Internalizace hodnot vylučujících abúzus 

Protektivní faktory 

Přiměřená péče rodičů 

Těsné citové vaz~y dítěte 

Pozitivní hodnoty (např. vzdělání) 

Strategie ke zvládání stresu v rodině efektivní 

Dostatek času pro dítě 

Styl výchovy spíše vřelý a málo kritizující (ne 
autoritativní nebo zcela volný) 

Zajištěná ochrana. přiměřené uspokojování 
potřeb 

Jasná očekávání 

Výchova napomáhá vytvářet kvalitní vztahy 
s dospělými mimo úzkou rodinu 

Sdílená odpovědnost v rodině 
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Tabulka I , část 3. 

SKOLA 

Rizikové faktory 

Negativní atmosféra 
Nejasná nebo neprosazovaná pravidla 
Dostupnost tabáku , alkoholu, drog 

Střídání škol 

Selhávání ve škole 

Nezájem o školu 
Označkování žáJ.;.a jako vysoce rizikového 
Záškoláctví, přerušení studia 

Tabulka I , část 4. 

PRACOVNÍ PROSTŘEDí 

Rizikové faktory 

Profesionální stres 

Trojsměnný provoz 

Existenčn í nejistota , bezperspektivnost 

Nezaměstnanost 

Nárazová . termínovaná práce 
Odpovědnost bez kompetence 

Napjaté pracovní vztahy 
Snadná dostupnost alkoholu a jiných drog 

Nepřítomnost pravidel týkajících se alkoholu 
a drog na pracovišti 
Spolupracovníci nebo nadříze ní zneužívající 
alkohol či drogy 
Neostré hranice mezi profesí a soukromým 
životem 

212 

Protektivní faktory 

Vysoká pozitivní očekávání 
Vede k stanovení cílů a jejich dosahování 

Učitelé vnímáni jako dávající a pečující 
Vede k prosociálnímu chování (altruismus, 
spolupráce) 
Poskytuje příležitosti k vedení a rozhodování 

Napomáha aktivnímu zapojení žáků 

Učí pedagogy napomáhat sociálnímu vývoji a 
spolupráci při výuce 

Zapojení rodičů 
Poskytování pozitivních a lte rnativ bez alkoho
lu nebo drog 

Protektivní faktory 

Kompenzace profesionálního stresu 
Možnost spolurozhodovat a organizovat si pra
ci 
Pe rspektiva . pocit smysluplnosti 
Odpovčdnost odpovídá kompetenci 

Dobré pracovní vztahy a komunikace 
Jasná pravidla zakazující a lkohol a drogy na 
pracovišti 
Dobré pracovní vztahy 
Alkohol a drogy v prawvním prostředí nejsou 
dostupné 
Spolupracovníci nezneužívají a lk ohol a drogy. 
sociální tlak pi'tsobící pozitivně 
U n áročných profesí schopnost vést hranici 
mezi profesí a soukrumím 
Preventivní programy pro pracovníky v n ároč
ných profes ích 
Možnost rotace na nejexponovanějších mís· 
tech 
Možnost supervizní konzultace nebo konzul
tace s kolegy znalými problematiky 
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Tabulka 1, část 5. 

PEERS (osoby téhož věku nebo postavení) 

Rizikové faktory Protektivní faktory 

tasné antisociální chování Zabývají se činnostmi nesouvisejícími se zne-
užíváním alkoholu a drog 

Odcizení, rebelují Respektují pozitivní autority 
Ke zneužíváni alkoholu a drog se staví pozitiv- Mají vazbu na skupiny s pozitivním zaměřením 
ně 

Brzy začínají alkohol a drogy zneužívat Schopnost skupiny oceňovat jedbečný přínos 
jednotlivých členů skupině 

Jsou více ovlivňováni kamarády než rodiči Vrstevník jako nositel preventivních informa
cí. Aktivní účast "peeTŮ" v preventivních prog
ramech 

Mají přátele. kteří zneužívají tabák, alkohol 
a jiné drogy 

Tabulka 1, část 6. 

SPOLEČNOST 

Rizikové faktory 

Ekonomická a sociální deprivace 

Nedostatek pracovních příležitostí a pozitiv
ních možností trávení volného času 

Snadná dostupnost tabáku , alkoholu a jiných 
drog 
Společenské normy a zákony se ke zneužívání 
drog stavějí pozitivně 

Cynický postoj ke zdraví 

Neinformovaní nebo lhostejní političtí vůdci 
Nekooperativní média orientovaná na senza
ce, ne na pomoc v prevenci 

Protektivní faktory 

Normy a veřej né mínění podporující nezneuží
vání 
Pozitivní možnosti týkající se pracovního 
uplatnění , bydlení , zdravotní péče , péče o dě
ti , vzdělávání , rekreace 
Možnost společenské podpory napomáhá vy
tváření pozitivních sociálních vazeb 
Poskytování služeb jako poradenství , rodinná 
terapie, psychoterapie a pomoc v krizi , včasná 
léčba 

Zdraví vysoko v hierarchii společenských 
hodnot 
Informovaní politici 
Spolupracující média 

Zájem soukromého sektoru na prevenci 

stvo) . Vliv těchto širších sociálních systémů je umocněn vlivem sdě lovacích prostředků 
přenášej ících v neuvěřitelně krátké době informace z různých částí zeměkoule . Zaned
batelné nejsou ani systémy ekologické zahrnující životní podmínky v nejširším smyslu . 

Následující schéma částečně převzaté ze zahraničních pramenů (Together we can ... , 
1990) shrnuje rizikové a protektivní faktory na úrovni různých systémů. Nejedná 
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Tabulka I , část 7. 

EKOLOGIE 

Rizikové faktory Protekti vn í fa ktory 

Přelidněnost. velká města. nedosta te k soukro- Men~í mést a. (hohlll prostnr 
mí 

Hluk. ex halace 

Nestabilita prostředí. ne předv ídatelné změny 

(st avební práce apod.) 

Velká mobi lita obyvatel 

Podmínky k výrohé al koholick ~Th nápoj u a ji 
ných drog 

Klidné prú\tred í 

Stabi lita prmtředí . j.:110 před\' íd atclllo~ t 

Menší mobilita obyvatel. stabilita 

Nepřítomnost (např. klim atických ) podmínek 
k širší výrobě alkoholu a jiných drog 

I 
I 

I 
I 

Obr. I. Prevence vycházející ze společnosti 
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se o ko mpletní výčet, ale o pokus ukázat multifaktorální a systémovou povahu jevu , 
jakým je zneužívání alkoholu a jiných drog. 

Faktory uvede né v tabulce I nepůsobí izolovanč , ale vstupují do systémových inter
akcí. V systémové interakci se uplatňují i preventivní intervence . Je pochopitelné . že 
jejich dopad je o to větší, čím více systémů ovlivní a čím je jejich působení v daném sys
tému trvalejší. 

Za nej nověj š í trend lze označit to, čemu se říká "community based prevention" ne
boli prevence vycházející ze společnosti . Tuto strategii lze schematicky znázornit na ná
sledujícím obrázku převzatém z amerických materiálů (OSAP, 1990). 
Čtenář si v této chvíli může položit otázku, jak takovýto systém prevence u nás vy

tvořit. Důležité bude navazovat pracovní kontakty s politiky , samosprávami, škol
stvím, policií , soukromým sektorem a sdě lovacími prostředky . To bude vyžadovat od 
zdravotníků schopnost překročit úzký rámec své profese a rozvíjet týkovou mezioboro
vou práci. Pro zajímavost a inspiraci uvádím doporuče ní Kanceláře pro prevenci zneu
žívání návykových látek (OSAP), spadající pod Americké ministerstvo zdravotnictví 
(Johnson et al., 1991) . 

I. Zač{ltek široce založené prevence. Ukazuje se, že bývá vhodná účast nějaké cha
rismatické osobnosti a potřeba ze strany místní pospolitosti. Jako bezprostřední podnět 
může působit něj a ká šokující událost (např. smrt dospívajícího) . Doporučuje se: 1. za
hrnout do prevence pokud možno všechny skupiny; 2. vytvořit koalice ; 3. zhodnotit 
situaci; 4. naplánovat akci; 5. zvýšit informovanost společenství o problém . 

II. Preven tivní úsilí hy mělo mít vedení , které se těší důvě ře. Pro různé úlohy se mo
hou lidé ve vedení st řídat. 

III. Udržet mementum . To znamená udrže t komunikaci a pravide lně pořádat setká
ní , konference, víkendová soustředění apod . Dále je důležité průběžne získávat nové 
spolupracovníky, po~kytovat péč i a vzdělávat. Veřejnost je třeba soustavně informo
vat , významná je zpě tn á vazba a pružné přispůsobování taktik y změnám situace . 

IV. Je vhodné vyjít z priorit účastníků , nabízet služby v místech , která jsou pro 
cílovou populaci přijatelná, vě t ší naději mají široce pojímané programy a jejich snadná 
dnqupnost. Tým musí znát cí lovou populaci, prostředky je tře ba koncentrovat. Někdy 
stačí ovlivnit pouze některé rizikové faktory, čím dříve se s prevencí začn e, tím lépe . 
V programu pro rizikové děti a mladistvé je vhodné nabídnout dospělého, který zastou
pí rodičovskou figuru . Spolupráce s rodinami a školami je žádoucí. 

V. Opatřit si prostředky. V USA pocházej í prostředky ze zdrojů federá lních i jednot
livých států a oblastí, ze sbírek na konkrétní ak tivity a z příspčvků místních obchodní
ků a průmy~lníků. K podobné si tuaci dojde patrně i u nás. 

Vl. Účinky preventivního programu je správné vyhodnotit . 
VII. Zádoucí je spolupráce s podobně zaměřenými aktivitami. 
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