
SPRÁVY 

REGIONÁLNÍ CÍLE STRATEGIE ,,ZDRAVÍ PRO VŠECHNY DO ROKU 2000" 

Na 41. zasedání Evropského výboru SZO v 
Lisabonu ve dnech I O. 9.- 14. 9. 1991 (vyšly v 
Praze v lednu 1992) byly regionální cíle strategie 
"Zdraví pro všechny do roku 2000" schváleny 
Evropskou regionální úřadovnou SZO. 

Zahrnují 38 zdravotnických cílů pro všechy 
věkové skupiny a kromě zdravotnictví se týkají 
i oborů, které mají na zdraví člověka pří my vliv: 
ekologie, technologie, kvality vody, ovzduší, po
travin, sociální služby, zdravotní politiky. 

Přímé úkoly oboru jsou v 17. cíli : "Tabák, 
alkohol a psychotropní látky" shrnuty do základ-

nich požadavků; snaha po výrazném snížení 
spotřeby látek, vyvolávajících závislost (alko
hol, tabák, psychotropní látky) je zaměřena 3 
směry: aJ zvýšit počet nekuřáků aspoň o 80 % a 
chránit je před nedobrovolnou expozicí vůči ta
bákovému kouři; b/ snížit spořebu alkoholu o 
25 %, zvláště pak podíl škodlivého užívání alko
holu; c/ trvale snižovat spotřebu psychotropních 
látek se zaměřením na nepatřičné předepisování 
těchto léků v praxi. 

Z ostatních cílů se problematika přímého čí 
nepřímého abúzu a boj proti němu promítá do 7. 
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cíle ,,Zdraví dětí a mládeže" (boj za správnou 
životosprávu, proti předčasnému rodičovství a 
další); do 12. cíle "Snížení duševních poruch a 
sebevražd" (zlepšení sociální situace, především 
nezaměstnanosti a sociální izolace, prevence 
příčin vedoucích k abúzu); ve 25. cíli "Zdraví 
lidí v práci" je zvláštní zmínka o boji proti stresu, 
škodlivému vliVu chemikálií a proti tabakizmu 
spolu s Mezinárodním úřadem práce. Cíle 28 
(,,Primární zdravotní péče"), 30 ("Služby ve spo
lečenských celcích, uspokojování zvláštních po
třeb") a 37 (,,Patrneři pro zdraví") zdůrazňují 
hlavně mezioborovou spolupráci, týmovou prá
ci, primární prevenci a podporu vzniku a práce 

dobrovolných organizací a svépomocných sku
pin. V posledním, 38. cíli ,,Zdraví a etika" se 
kromě akcentu na etiku vzájemného vztahu 
zdravotník - pacient klade důraz na celospole
čenskou diskusi o palčivých problémech a na 
činnost zdravotnické politiky, výzkumu i praxe 
nezávisle na vládách, průmyslu a jiných zá
jmech. Připomínají se etické zásady, zakotvené 
v Univerzální proklamaci o lidských právech, v 
Konvencii OSN o lidských právech, v pracov
ních rozhodnutích komise OSN pro lidská práva 
a v doporučení Rady Evropy. 

M. Vichnar 

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ ORGANIZACE DOBRÝCH TEMPLÁŘÚ ČES
KÉ REPUBLIKY, LOJOVICE, LEDEN 1994 

Ve dnech 27.-30. I. 1994 se v protialkohol
ní léčebně v Lojovicích u Prahy konal meziná
rodní seminář, ktorý pořádala Organizace Dob
rých teplářů České republiky pod záštitou IOGT 
International. Program semináře se zabýval výz
namem dobrovolných a svépomocných hnutí v 
prevenci a léčbě závislostí na alkoholu a jiných 
drogách ve střední Evropě. Zúčastnili se ho č le
nové IOGT ze 7 zemí: Svýcarska, Norska, Ně
mecka, Itálie, Polska, Slovenska a České repub
liky. Klíčové referáty přednesli H. Kjolstad z 
Norska, prezident IOGT International, P. Swiet
s)cy z Polska, dr. Nešpor z ČR, prof. J. Heller z 
ČR, Alessandra Calcaterra z Itálie, dr. Popov z 
ČR, Milan Lucína ze SR, Fritz Giehl z Německa 
a Margot Meyerová ze Švýcarska. O činnosti 
národní organizace Dobrých teplárů ČR podal 
zprávu dr. Sťastný, prezident ODT ČR. 

Přednesené referáty se týkali alkoholové a 
drogové problematiky v některých zemích střed
ní Evropy a úlohy dobrovolných organizací 
(IOGT) při jejich řešení. Bylo konstatováno, že 
v postkomunistických zemích se v poslední do
bě zvýšila spotěba alkoholu, čož se odráží ve 
zvýšeném výskytu sociální patologie, nehodo
vosti, kriminality a zdravotních komplikací oby
vatelstva. Rovnež zde narůstá spotřeba drog. Ty
to skutečnosti jsou doprovázeny rozpadem 
stávajícího zdravotního systému, který byl např. 
v České republice v tomto směru na vysoké 
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úrovni. Nevládní dobrovolné organizace, ktoré 
by mohly uvedené skutečnosti ovlivnit, nejsou 
zatím příliš rozšířeny. Jejich úloha a význam 
bude však nepochyňe stále narůstat. Z tohoto 
pohledu byla velmi poučná sdělení zahraničních 
účastníků o konkrétním způsobu činnosti jejich 
jednotlivých organizací. 

Všechny uvedené informace posloužily jako 
východisko pro stanovení dlouhodobých i krát
kodobých cílů a strategií v plánu příští činnosti 
národní organizace Dobrých templářů ČR. Pří
tomní ocenili zejména význam možnosti srovná
vání různych modelů práce, vycházejících z růz
ných objektivních podmínek a dohodli se, že 
další podobný seminář zaměřený na trénink dob
rovolníků uspořádají ve dnech 6. - 9. 10. 1994. 

Pro výhodnou polohu a dobré organizační 
zázemí byla opět jako místo konání mezinárod
ního semináře vybrána léčebna v Lojovicích. 
Tato léčebna je zvláště výhodná také proto, po
nevadž poskytuje možnost využíti podobné akce 
ke zvýšení terapeutického efektu léčby. 

Za organizaci Dobrých templářů České re
puliky: 

prim. MUDr. V. Šťastný, CSc. 
prezident ODT ČR; 
PhDr. T. Kostroňová, 
organizační tajemnice ODT ČR 


