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Souhrn 

Autoři popisují- ze značné části z vlastní zkušenosti- problematiku drogových závislostí a jejich 
léčby v některých západoevropských zemích: Itálii, Španělsku, Francii, Německu, Švýcarsku, 
Švédsku, Velké Británii a Nizozemsku. Blíže si všímají dvou zásadně odlišných modelů přístupu k 
drogové problematice: modelu "zastrašovacího" (deterrence) a modelu "normalizačního" ("norma
lization"), souvisejícího s minimalizací negativních následků zneužívání drog ("harm reduction"). 
Popisují také úspěšný "nizozemský model", v jehož rámci se tolerantním způsobem daří drogovou 
problematiku v Nizozemsku poměrně dobře zvládat. 

K I í č o v á s I o v a: drogové závislosti - západní Evropa - deterrence - normalization - harm 
reduction - Dutch model 

J. M. Nerad, L. Neradová, R. Mann: DRUG PROBLEMATICS IN 
WESTERN EUROPE 

Summary 

The authors describe the problematics of drug dependencies and their therapy in some West
European countries: Italy, Spain, France, Germany, Switzerland, Sweden, Great Britain and Nether
lands, in a considerable part from their own experience. They pay cl ose attention to two fundamentally 
different models of approaches to the drug problematics: the model of deterrence and the one of 
normalization, connected with minimalization of negative consequences of drug abuse - "harm 
reduction". They describe also the successful "Dutch model", which in the Netherlands coped in a 
tolerant way relatively well with the drug problematics. 

Ke y w o r d s: Drug addictions - Western Europe- deterrence - normalization - harm reduction 
- Dutch model 
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Není možné hovořit globálně o "drogové problematice v západní Evropě", neboť 
existují (až nepřekonatelné) rozdíly v přístupu k závislostem nejen mezi jednotlivými 
zeměmi, ale často i v rámci jednoho státu, jednoho politického systému. Západní Evropa 
žije (především v politickém, společenském, ale i psychologickém smyslu) převážně ve 
znamení problematiky drogové a značně méně ve znamení problematiky spojené se 
zneužíváním alkoholických nápojů, medikamentů či tabáku. 

V podstatě jde o paradoxní situaci, neboť problematika kolem alkoholu podstatně 
převyšuje - co se týče důsledků (na tělesném a duševním zdraví, v rodině a širším 
sociálním okolí, včetně sociálních důsledků pro jedince samotného) a co se týče "velikosti" 
problematiky (počty závislých) problematiku drogovou. 

Nejpodstatněnší rozdíl mezi (zne)užíváním alkoholu a (tvrdých) drog tkví v politicko 
-právním přístupu. Požívání alkoholu je v západní Evropě legalizováno, požívání drog 
nikoliv. (To samozřejmě platí i pro jiné státy, ale nikoliv pro všechny). Proto se téměř 
výhradně diskutuje o drogách a nikoliv o alkoholu. Diskuze se vedou na nejrůznějších 
úrovních a účastní se jich politici, zástupci justice a policie, a také profesionálové, 
zabývající se léčbou. (Ex)závislí bývají těmto diskuzím také přítomni . Centrálním tématem 
není léčba drogově závislých, ale celospolečenské otázky spojené se (zne)užíváním nele
gálních drog: především kriminalita a dále zátěž společnosti ve všeobecném slova smyslu. 
(Jinými slovy: do jaké míry prožívají občané, kteří nelegální drogy ne(z)neužívají své 
drogově závislé spoluobčany jako "obtížné"). 

Z mezinárodního pohledu a ve vztahu k výše načrtnuté problematice se nám - sche
maticky řečeno - rýsují dva zásadně protikladné přístupy : 1. Přístup ,,zastrašovací" či 
"odstrašovací" (anglicky "deterrence") a 2. Přístup ,,normalizační" nazývaný také přístu
pen "snižujícím škodlivé následky" (anglicky "normalization" a ,,harm reduction"). 

Pokusíme se ve zkratce popsat oba přístupy (podle Van de Wijngaarta). 
Přístup "odstrašovací" se vyznačuje následnými charakteristikami: 

a) zdrojem "veškerého zla" jsou drogy samy o sobě a proto je cílem úplná eliminace (zne) 
užívání drog ve společnosti, čímž se automaticky vyřeší veškeré problémy; 

b) drogy jsou hierarchicky seřazeny podle "nebezpečnosti". Nebezpečností se myslí riziko 
vzniku závislosti: tak patří např. heroin mezi drogy nejnebezpečnější ("nejtvrdší") a 
marihuana mezi drogy ,,měkké". Teoreticky vychází tento přístup z medicinského a 
fYziologického modelu, a ze značné části se překrývá s modelem morálně - !egalizačním 
a modelem vycházejícím z pojmu "veřejného zdraví". Závislost je fYziologicky deter
minována a problémy s ní spojené vycházejí z drogy samé; 

c) drogy působí zhoubně na celou společnost: přispívají k rozpadu společenského pořádku, 
vedou k úpadku morálky, norem, hodnot a ideálů. Společnost je drogami ohrožena; 

d) zastánci tohoto přístupu jsou "bojovníci proti drogám", policie, výzkumníci zabývající 
se lékařským ("biologickým") výzkumem, často také příbuzní a rodiny závislých: 
,,kdyby nebylo drog, tak by se náš syn, dcera, atd. nestali závislými". Celá řada vlád je 
zastáncem tohoto přístupu : nejtypičtěji vláda USA; 

e) logickým důsledkem tohoto přístupu je politika zastrašovacích informačních kampaní, 
prohibice a trestů . 
Přístup ,,normalizační": 

a) nevychází z předpokladu, že ,,zdrojem zla" jsou drogy samy o sobě. Pokusy o eliminaci 
veškerých drog proto problémy s drogami spojené nejenže nevyřeší, ale naopak ještě 
zintenzivní; 

b) není možné drogy řadit podle jejich ,,nebezpečnosti" nebo "tvrdosti", neboť rozhodující 
není působení drogy samotné, ale spolupůsobící sociokulturní a psychologické faktory; 

c) ne drogy samy o sobě, ale reakce společnosti na jejich (zne )užívání způsobují problémy; 
d) pronásledování osob závislých na drogách vede ke kriminalizaci společnosti a narušení 

osobních svobod; 
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DIMENZE CHARAKTERISTIKA 

Model odstrašovací Model normalizační 

Základní hodnota Eliminace veškerého užívání drog Pokusy o eliminaci veškerého (ab )úzu 
vyřeší všechny problémy drog vedou ke zintenzivnění prob-

lémů 

Definice "nebezpečných Hierarchická, založená na fyzio- Hierarchické třídění podle "nebez-
drog" logické nebezpečnosti a korespon- pečnosti" je nemožné pro intervenu-

dující s (ne)legálním statutem drogy j ící sociokulturní faktory 

Efekt drog na "užívače" Fyziologicky determinován. Za zá- Sociální kontext a způsoby užívání 
vislost a ostatní problémy je zodpo- ovlivňují efekt. Problémy způsobuje 
vědná droga samotná reakce společnosti 

Efekt užívání drog na Zhroucení pořádku a pracovní mo- Perzekuce "užívačů" vede ke krimi-
společnost rálky. Drogy ohrožují společnost nalizaci společnosti a k narušení ob-

čanských svobod 

Doporučená politika Trestní přístup. Zákaz drog. ln for- Dekriminalizace. Zmenšení odstupu 
mační kampaně. "užívačů" od ostatní populace. Vy-

hýbání se předsudkům, stereotypním 
reakcím a stigmatizaci 

Jak pohlíží opozice na Simplistický, 
... 

sociální "Únikový", nerealistický, nadmíru pOpiraJICI 
tento model problematiku, krátkozraký permisivní, "pštrosí politika" 

Zastánci tohoto modelu "Bojovníci proti drogám", policie, Skupiny blízké závislým osobám, 
skupiny rodičů závislých osob, lé- sociologové, nizozemská vláda 
kařský výzkum, vláda USA a mnoha 
jiných zemí 

Typ argumentace a teo- Pozitivistický, deterministický, re- lnterpretativní, probabilistický, inter-
retického přístupu dukcionistický, mechanistický, "me- disciplinární, transakční 

dický model" 

Historicky má afinitu k Diferenciačním strategiím Normalizačnim strategiím 

e) zastánci ,,normalizačního" přístupu jsou lidé, kteří mají blízko k závislým osobám a 
přistupují k nim bez předsudků (tedy celá řada terapeutů), dále sociologové a z vlád vláda 
nizozemská; 

f) logickým důsledkem tohoto přístupu je dekrirninalizace (zne)užívání drog a smazání 
rozdílů mezi lidmi, kteří drogy užívají a ostatními, kteří drogy neužívají. Cil i: nestigma
tizovat, "neznačkovat" závislé, nepoužívat stereotypních klišé a zaměřit se na otázku, 
jaké funkci vlastně užívání drog u dotyčné osoby slouží (psychosociální model). 

S přihlédnutím k těmto přístupům a se zřetelem ke specifickým podmínkách v té či oné 
zemi se vydáme na "drogový" výlet po některých státech západní Evropy. Poputujeme od 
jihu k severu a budeme mít uloženo v paměti, že v Evropě existuje okolo 3000 terapeutic
kých Cl!nter pro závislé. 

ITALIE zaměnila po návštěvě ministerského předsedy B. Craxiho v USA koncem 
osmdesátých let svůj poměrně tolerantní přístup k drogám za Bushovu "war on drugs" 
(válku proti drogám). Ovšem i Craxi upadl posléze do politické nemilosti, což mělo za 
následek obroušení ostrých hran "tvrdého" přístupu k drogám. 
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Užívání drog je nadále zakázáno, za několi gramů hašiše hrozí nepodminěný trest čtyř 
let a věznice jsou bezútěšně přeplněné. 

Dříve nebylo užívání drog v Itálii trestné a léčebný přístup byl flexibilnější a toleran
tnější. Koncem sedmdesátých let si celá řada italských lékařů (především těch, kteří nebyli 
vázáni na žádnou instituci) začala dělat velké starosti o léčbu závislých: podle jejich názoru 
byla terapeutická nabídka po kvantitativní i kvalitativní stránce na nepříjatelné úrovni. Tito 
lékaři začali ve své ambulantní praxi bezodkladně používat injekčně podávaného morfinu 
coby náhražkové drogy, i když to, vzato přísně podle zákona, nebylo povoleno. Italská vláda 
reagovala dekretem z roku 1980, v němž povolila předepisování orálně užívaného metado
nu a injekčně podávaného morfinu na experimentální bázi ve speciálních centrech pro léčbu 
drogově závislých. Již v roce 1979 stoupl velkou měrou počet toxikomanů, jimž byl 
privátními lékaři poskytován injekční morfin. Po legalizaci došlo k další explozi: v roce 
1982 bylo předepisováno 4,5x více substitučních látek ve srovnání s rokem 1979. Z dosud 
nejasných důvodů (morfinový projekt nebyl nikdy vědecky zhodnocen),je po ,,špičkovém" 
roce 1982 předepisováno stále méně a méně morfinu. Také výsledky tohoto experimentu 
a počty závislých, kteří se na něm zúčastnili, nejsou známy. Srovnáním s amsterdamským 
morfinovým projektem z osmdesátých let se můžeme pokusit o odhad počtu heroinistů, 
kteří v roce 1982 v Itálii dostávali injekčně podávaný morfin. Jde pochopitelně o odhad 
nepřesný: mezi 1000 a 4000 osob. 

Z níže uvedených údajů částečně pochopíme, proč si určitá skupina italských lékařů 
dělala již koncem sedmdesátých let takové starosti o léčbu toxikomanů . Celkový počet 
závislých na tvrdých drogách se zde pohybuje (odhadem) mezi 150 000 - 300 000 osob. 
40 % z nich je nakaženo virem AIDS. Toto vysoké procento nákazy je následkem 
opakovaného a společného užívání injekčních stříkaček (např. v Miláně, kde žije okolo 
30 000 závislých na tvrdých drogách, je podle výzkumů jedna stříkačka použita v průměru 
16x ~ez velkých ohledů na sterilitu). Druhým, značným zdrojem nákazy jsou věznice: na 
I O m žije často 5 vězňů, kteří se vzájemně nakazí homosexuálním stykem (bez ochrany), 
nebo sdíleným ,,nádobíčkem" pro nitrožilní aplikaci drog. Vzhledem k nedostupnosti 
injekčních stříkaček ve věznicích se ke vpichování nejčastěji používá plnícího pera nebo 
propisovací tužky. 

Referendum z dubna 1993 leccos změnilo: 
- ne množství nalezené drogy, ale soud musí rozhodnout, zda někdo drogy ,jen" zneužívá, 

nebo s nimi obchoduje; 
- "povinné hlášení" závislých lékaři musí být zrušeno; 
- užívání drog nebude sice ani v budoucnosti tolerováno, nebude však trestáno vězením, 

ale tresty alternativními, jako je například odebrání řídičského průkazu, pasu, nebo 
povolení k pobytu. 
Léčebná filozofie osob závislých na drogách je založena na principu úplné a trvalé 

abstinence (od drog, nikoliv od alkoholických nápojů) a léčba se koncentruje do tzv. 
terapeutických komunit ("léčebných společenství"), které se řídí následujícími principy: 
- jsou hierarchicky strukturované (nefungují tedy podle demokratických pravidel) s jasný-

mi pravidly hry; 
- tvrdě konfrontující; 
- zaměřené na odnaučení se "toxikomanického" chování Gunkie behavior) a na naučení se 

chování novému; 
- vycházejí z ideálních norem a hodnot (absolutní otevřenost, upřímnost a poctivost); 
- pracují s emocemi (centrálními tématy jsou agrese, smutek, zoufalství, zklamání, nedů-

věra, strach, úzkost, neschopnost navazování emočních vazeb z obavy před citovým 
poraněním, nepřítomnost jakýchkoliv pocitů, pocity vnitřního prázdna a řada dalších); 

- jsou založené na modelu ,,růstu" a , ,naděje", tzn. možnosti pozitivni změny s následným 
plným prožívání života i u obzvlášť traumatizovaných čij inak postižených jedinců ; 
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- léčba není prováděna profesionálními léčiteli s patřičným terapeutickým vzděláním, 
nýbrž bývalými závislými, kteří abstinují a kteří znají problematiku z vlastní zkušenosti. 
Nejznámější terapeutická komunita v Itálii, San Patrignano, se nalézá v blízkosti 

Felliniho Rimini a je státečkem čítajícím 2200 (bývalých) závislých na drogách. (Lucem
bursko by sem hravě mohlo umístit všechny své toxikomany). I zde je seropozitivita vysoká 
(30 %), AIDS test je povinný. Intimni vztahy jsou možné až po roce pobytu a jedině v 
monogamním vztahu. Nesmí se kouřit více nežli 10 cigaret denně, od alkoholu se neabsti
nuje (všichni dostávají příděl vlastnoručně vyrobeného červeného vína), strava je pro 
všechny stejná, stej ně jako pravidla. Sňatky se uzavírají ve vlastním kostele, potomstvo 
vyrůstá ve vlastních jeslích a školkách a rodiče pracují v podnicích, které komuně patří. 
Každý je povinen spolupracovat. Většina toxikomanů volí tento uzavřený svět a setrvává 
zde y nap~osté sociální a psychické závislosti na nové existenci. 

SPANELSKO můžeme do určité míry (po politické stránce) srovnat s bývalými "socia
listickými" státy střední Evropy: téměř 40 let Francovy diktatury a poté erupce nadšení 
nesená pocitem svobody a vymanění se zpod totalitního jha, s následným vystřízlivěním 
(a u některých dokonce s kocovinou) koresponduje (mimo jiné) i s oblastí problematiky 
drog. V postdiktatoriální euforii se celá řada lidí vrhla do víru nových zážitků, leckdy 
experimentální povahy, a někteří v tomto Maelstromu uvízli: ze 120 000 španělských 
toxikomanů je 60 % seropozitivních a i přes oficiálně tolerantní drogovou politiku jsou 
,junkies" v mnoha oblastech absolutně odmítáni. 

Jak daleko tyto předsudky mohou dojít ukázal např. rok 1992, kdy v předměstích 
Madridu a Barcelony vytvořili obyvatelé "civilní gardy", které toxikomany fyzicky napa
daly. 

Zhruba do roku 1988 prakticky všichni toxikomané sdíleli navzájem injekční stříkačky, 
a i dnes je injekční stříkačka nejdůležitějším "nádobíčkem" španělského toxikomana . (Ze 
všech osob nakažených virem AIDS tvoří toxikomané 70 %). 

Ceny heroinu jsou ve velkých městech závratné (např. 3x vyšší než v Nizozemsku), a 
klesají směrem k periferii : v Madridu, po cestě metrem a jedné zastávce vlakem, nastupují 
toxikomané v Pies Negros do autobusu č. 103, aby v La Celsa "udělali nákupy". Po 
protestech řidičů je v každém autobusu standardně přítomen policista. Tato autobusová 
linka si vysloužila přezdívku "autobus mrtvých", neboť přepravuje toxikomany, kteří jsou 
často vážně nemocní. 

Vězeňská problematika je obdobná (nebo ještě komplikovanější) situaci italské: až 8 
vězňů v jedné cele, homosexuální styk bez ochrany a drogy se vpichují vším možným. 

Léčba je relativně ještě v plenkách (ve srovnání se situací v Nizozemsku), z velké části 
orientovaná na zakládání terapeutických komunit (obdobně jako v Itálii) a z menší části na 
omezení následků drogové závislosti, tj. bezplatné poskytování náhradní drogy: syntetic
kého opiátu metadonu. První metadonové centrum vzniklo v Barceloně v r. 1986, mezitím 
jich zde je deset a od r. 1992 také metadonový autobus, který stabilně staví na různých 
stanovištích. (Podle výzkumů má Barcelona 14 000 závislých na heroinu). Poskytování 
metadonu má diskriminační charakter: přednost mají seropozitivní pacienti a těhotné ženy, 
což vede k tomu, že některé ženy a dívky se úmyslně nechají přivést do jiného stavu a jiní 
klienti se zase úmyslně nechají nakazit virem AIDS, aby se dostali k vytouženému 
metadonu. 

Španělští toxikomané i jejich léčitelé jsou intenzivně zaměřeni na Nizozemsko: v 
posledních patnácti letech byl každý, kdo má něco s drogami společného, v Nizozemsku a 
Amsterdamu požívá imaga města absolutní (drogové) svobody. 

FRANCIE. Pro průměrného Francouze znamená závislost to nejhorší, co se mu může 
příhodit: nemá přitom na mysli závislost na alkoholu, nýbrž na drogách. Na jednoho 
toxikomana připadá ve Francii 27 alkoholiků a absolutní čísla hovoří o 150 000 drogově 
závislých. 
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Ve Francii je toxikoman považován za člověka s "individuálním problémem" a teprve 
s přílivem imigrantů začíná Francouzům (včetně terapeutů) pozvolna svítat: zneužívání 
drog je možná také (zčásti) problémem sociálním. Polovina francouzských toxikomanů žije 
v Paříži , následují Marseille, Lyon a Lilie. Seropozitivitaje i zde vysoká: 40 % pařížských 
a 50 % marseillských toxikomanů je infikováno virem AIDS. 

Vše, co se týká drog je z velké části tabu a léčebná filozofie zní následovně: toxikoman 
má problémy sám se sebou a proto musí do psychoterapie (individuálně-psychologický 
přistup) . V tomto pojetí jsou tedy příčinou závislosti na drogách psychické problémy. 
Nejznámejším odborníkem na tomto poli je C. Olievenstein, profesor etnopsychiatrie v 
Pařiži , autor desítky kníh (samé bestsellery), který o sobě řiká: "Ve Francii jsem hvězdou". 
Tomuto výroku nechybí lehká sebeironie, ale zároveň jasně vymezuje nedotknutelnost 
profesorovy pozice. Za více jak dvacetiletou kariéru v léčbě toxikomanů jich měl na svém 
psychoanalytickém divanu přes 32 000. Po prvotních kontaktech jsou toxikomané doporu
čováni k dvou až tříleté léčbě ve 300 psychoterapeutických centrech s úspěšností (podle 
Olievensteina) až 40 % u klientů, kteří dokončí léčbu. V psychoterapii je každoročně okolo 
20 000 drogově závislých. 

Vzhledem k tomu, že se se sociálními faktory jakožto možnou (spolu)přičinou vzniku 
toxikomanie nepočítá , nemají nejpoškozenější a nejzbídačenější junkies šanci: pro ně je 
psychoterapeutický práh příliš vysoký. (Jedná se především o Severoafričany, kteří původ
ně nezneužívali tvrdé drogy, pouze hašiš, a přes drobnou kríminalitu se ve vězení seznámili 
s heroinem. Jsou uvěznění mezi francouzskou a moslimskou kulturou a Francouzi často 
nenáviděni . Jedním ze specifických znaků této etnické skupiny je odpor k používání 
prezervativů, což přispívá k šíření viru AIDS). 

Bezplatné poskytování injekčních střikaček a metadonu existuje prakticky jen experi
mentálně : ve 3 metadonových programech (z nich jsou dva v Paříži) je místo jen pro 55 
drogově závislých a použité injekční střikačky je možno vyměnit za sterilní na dvou místech 
v Paříži a jednom v Marseille, přičemž poskytované množství dosahuje jen 2 %kapacity 
injekčních stříkaček vyměňovaných v Nizozemsku. Přesto se ve francouzských poměrech 
jedná o revoluční převrat , neboť, jak říká Olievenstein, "Francie je pravděpodobně nejkon
zervativnější zemí Evropské unie a všechno nové je odmítáno. O čtyřech milionech těžkých 
alkoholiků nikdo nemluví, ale zato je 86% obyvatelstva zuřivě proti jakémukoliv uvolnění 
v oblasti_ drog". 

V NEMECKU je drogová scéna (především Frankfurt n. M., Hamburk, Berlín) nemi
losrdná : dříve než někdo zavolá ambulanci (pokud ji vůbec někdo zavolá), je z ,,kolegy" 
zemřelého na předáv~ování "vytřeseno" vše, co je použitelné. Heroin je špatné kvality a 
ve ~rovnání např. se Svýcarskem polovični koncentrace, což je okamžitě v praxi poznat: 
ve Svýcarsku používají toxikomané jedno- a v Německu dvoumililitrové injekční střikačky. 
Celkové počty závislých na drogách se zde pohybují podle odhadu mezi 120 000 a 150 000 
a počet heroinistů nadále stoupá. 

Německá vláda odmítá tolerantnější přístup k drogové problematice, všechny takovéto 
pokusy jsou označovány za "nebezpečné šílenství" a cílem je nadále život bez drog, tzn. 
že požívání drog je a zůstane zakázáno. 

I v léčbě se odráží tato politika: cílem terapie je úplná abstinence od drog. V praxi však 
dostává tento nekompromisní přistup místy trhliny a to hlavně zásluhou nizozemského 
vlivu, který je znatelný především v oblastích geograficky Nizozemsku blizkých. 

Formálně vzato musel být každý, u koho byly nalezeny drogy, soudně stíhán. Tento stav 
trval do konce roku 1992, ale byl pro policii a justici neudržitelný. Změna zákona dává 
soudnictví možnost od stíhání upustit. V každodenním životě je to znát: policie toxikomany 
nepronásleduje, čehož okamžitě zneužívají obchodníci s drogami (dealers), kteří obzvlášť 
zbídačené závislé používají jako bezpečná "chodící skladiště" drog (Lebende Bunker). 
Tolerantnější přístup již začíná vydávat plody: zatímco od roku 1987 do roku 1991 stoupl 
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počet úmrtí na předávkování drogami téměř pětinásobně a dosáhl v roce 1991 rekordní výše 
2125 obětí, v roce 1992 poprvé nedochází ke zvýšení, nýbrž ke stabilizaci: 2099 zemřelých. 
Dalším důsledkem je větší flexibilita a diferenciace léčebného systému: od září 1992 je ve 
Frankfurtu n. M. podáván metadon pěti stům toxikomanům (na radu amsterdamské zdravotní 
služby) a v Hamburku se uvažuje o bezplatném podávání heroinu dvěma stům extrémně 
problematických, dlouhodobě závislých heroinistů. Což ovšem německé zákony nedovolují. 
Nicméně i německá SPD, v jejímž socialisticky idealistickém pohledu na společnost nebyly 
drogy vůbec přípustné a která se v sedmdesátých letech postarala o tvrdý kurz vůči ním, byla 
nucena přípustit, že ,,represivní protidrogová vládní politika selhala". 

Jediným "světlým" (a z hlediska prognóz z konce osmdesátých let nevysvětlitelným) 
bodem zůstává fakt nedrogové reality v bývalém Východním Německu : po politických 
změnách v roce 1989 nebylo snad jediného člověka, který by nevěří! v zaplavení především 
velkých východoněmeckých měst drogami. Skutečnost je ale jiná: dokonce i junkies v 
bývalém Východním Berlíně pocházejí ze západní části města . "Fiucht in der Sucht" (útěk 
do toxikomanie) se tedy ve východní části země zatím odkládá a svou nadřazenost si 
udržuje droga tradiční: alkohol. A z Bonnu se ozývá starostlivé vzdychání: ,,Až se ještě 
výcgod ,přidá .... " 

SVYCARSKO - obdobně jako ostatní západoevropské země - hledá cesty, jak zmini
malizovat problémy související s jejich 25 000 toxikomany. Diskuse okolo "vyřešení" 
drogového problému trvají již čtyři roky a jsou značně rozporuplné. Drogovým městem 
číslo jedna je Curych, následovaný ve značném odstupu Bernem. Jejich drogové scény se 
koncentrovaly v městských parcích a natolik se vymkly veřejnému pořádku, že byly 
policejně uzavřeny. Ovšem toxikomané tímto zákrokem nevymizeli, došlo jen k přesunutí 
problému. 

Po určitou dobu se zdálo, že zastánci legalizace drog dobývají pozice, ale nakonec 
zvítězilo méně extrémní, nicméně také liberální řešení: namísto vymizelé scény byla 
zřízena oficiální centra, ve kterých si toxikomané za sterilních podmínek mohou píchnout 
svou dávku. S drogami se zde obchodovat nesmí (ty si toxikomané musí přinést zvenku), 
ale jinak zde veškeré potřebné "nádobíčko" dostanou zdarma. To, a vysoký životní standard 
jsou příčinou toho, že se mluví o ,,rozmazlených švýcarskýchjunkies". V roce 1992 rozhodl 
parlament pozitivně o experimentech s bezplatným poskytováním heroinu a morfinu 
vybraným skupinám toxikomanů (2 skupiny po 250 závislých). O experiment byl velký 
zájem mezi lokálními autoritami, přihlásilo se celkem 14 lokalit a nebylo jasné, podle 
jaký_ch kritérií budou klienti vybíráni . Proto (mimo jiné) byl experiment neustále odkládán. 

Svýcarsko tak kráčí ve stopách LIVERPOOLU, a kliniky ve Widnes (průmyslové 
městečko poblíž Liverpoolu), kde pracuje psychiatr John Marks, jedna z nejdiskutovaněj
ších postav v oblasti léčby drogových závislostí. Dejme mu slovo: "Doktoři chtějí pacienty 
vyléčit," říká, krčíc rameny, a pokračuje: "Já jsem psychiatr a když ke mně přijdou klienti, 
kteří si i ve vězení najdou cestičku k heroinu a kokainu, tak je mohou dostat i ode mne. 
Začínám s malými dávkami a pozvolna přidávám, až se klienti dostanou na dávku, s kterou 
mohou vést pravidelný život." Z jeho dvou set pacientů dostává 60 heroin a 20 kokain na 
lékařský předpis. Ti, kteří dávají přednost nitrožilnímu podávání, dostávají recepty s 
třídenní dávkou, ostatní, kteří drogy kouří nebo inhalují, dostávají recepty na celý týden. 
Podle Markse se tyto drogy nedostanou na černý trh, protože toxikomané vědí, že z lékárny 
dostanou drogy nejvyšší kvality a používají je výhradně pro sebe. Nemocnice Svaté 
Kateřiny v Liverpoolu (donucena okolnostmi) přejala část Marksových pacientů a ti zde 
též dostávají heroin. Marks sám se snaží stabilizované heroinisty převést na injekční , 
délepůsobící metadon: "Proč by si měli dávat čtyři vpichy za dvacetčtyři hodin, když lze 
vystačiť s jedním?" (V souvislosti s J. Marksem jsme od kolegy PhDr. I. Doudy z pražské 
nadace ,,Drop-in" slyšeli rozkošnou historickou anekdotu navazující na výroky dvou 
naprosto rozdílných osob, které mají společné pouze to, že jejich příjmení se vyslovuje 
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stejným způsobem. Citujeme: Karel Marx - ,,Náboženství je opium lidstva". John Marks 
- "Opium je náboženství lidstva"). 

A zatímco kriminalita ve Velké Británii stoupá, policie v liverpoolské Merceyside se 
tváří nadmíru spokojeně: v okolí Widnes je kriminalita 15x nižší ve srovnání s obdobnými 
průmyslovými oblastmi Velké Británie. Tyto pozitivní výsledky jsou připisovány J. Mar
ksovi. 

Pochopitelně musíme umístit bezplatné poskytováni heroinu a kokainu do kontextu 
britské tradice a tzv. "britského systému". Již v roce 1926 Rollestonova vládní komise 
definovala závislost na drogách jako nemoc, která vyžaduje lékařskou péči . Jedním ze 
základních východisek této komise byl koncept "toxikomana" se "stabilní" či "stabilizo
vanou" závislostí. Mezi oficiální přístupy (spadající pod výše zmíněnou "lékařskou péči") 
patřilo i bezplatné poskytování heroinu a morfinu závislým osobám. Každý lékař ve Velké 
Británii byl oprávněn předepisovat opiáty (a řada z nich to také činila). Již tehdy šlo v zásadě 
o dvojí přístup k bezplatnému poskytování drog: 
I . Pozvolným snižováním dávek dovést klienta k abstinenci od drog, nebo, 
2. Podáváním tzv. udržovací dávky pomoci klientům vést stabilní život v psychologickém 

a sociálním slova smyslu. V tomto případě šlo o klienty, kteří nebyli schopni s drogou 
přestat, ale neměli tendenci zvyšovat dávky a s (relativně) malou udržovací dávkou byli 
schopni po léta dobře fungovat. V této souvislosti Rollestonova komise také velmi 
precizně závislost definovala: ,,Závislá je osoba, u které se v situaci, kdy nemůže v 
užívání drogy pokračovat, rozvine všezaplavující touha drogu užít, za účelem úlevy od 
příznaků organické nemoci, pramenící z opakovaného požívání drogy, přičemž odnětí 
drogy má za následekjasné příznaky bolesti či poruchy psychického nebo tělesného 
charalaeru." 
Z této definice je jasné, že se komise soustředila především na problematiku "iatrogen

ních" závislých, u nichž se závislost vyvinula na podkladě lékařské léčby opiáty, která v 
oné době byla relativně častá: analgetika a anestetika na neopiátové bázi nebyly k dispozici 
v míře srovnatelné s dnešní a opiáty platily za lék pří řadě onemocnění či poruch tak 
"banálních", jako byly např. pohmožděniny nebo nespavost. Navíc zůstával počet osob 
závislých na opiátech stabilní a až do začátku šedesátých let se tato situace ve Velké Británii 
prakticky nezměnila . 

Až do roku 1967 se nezměnil ani zákon a nový zákon o ,,nebezpečných drogách" byl 
vydán až v tom roce. Obměněný zákon předepisoval zřízení tzv. drogových poliklinik a 
opiáty toxikomanům směli potom předepisovat jen lékaři v těchto poliklinikách. Navíc byla 
zavedena povinná registrace toxikomanů . Hovořílo se o ,,ztraceném ráji drogově závis
lých". Na podzim roku 1968 existovalo již 39 takovýchto poliklinik a registrovali v nich 
I 139 klientů . 

Předepisování heroinu toxikomanům mělo do začátku šedesátých let zanedbatelné 
proporce, v šedesátých letech, se zvyšováním počtu heroinistů, nabylo většího rozmachu. 
Někteří lékaří byli známi předepisováním i značných dávek, např. Isabella Lady Frankau, 
která svým klientům poskytovala recepty na kokain a heroin, ten v dávce až 1,8 gramu 
denně (čisté látky). Heroin byl nadále předepisován i na drogových poliklinikách, např. 
ještě v roce 1978 220 klientům . Ovšem v celoanglickém měřítku byl převážně nahrazen 
metadonem. 

Takže Velká Británie zůstává věrna tradici a nadále navazuje (pochopitelně ne všude, 
neboť lokálně jsou rozdíly velké) na dřívější bezplatné předepisování opiátů drogově 
závislým. 

To se zcela určitě nedá říci o ŠVÉDSKU, tam jsou drogy zcela jednoznačně tabu. 
Toxikoman má dvě možnosti : vězení nebo léčbu. A na to dohlíží malá armáda sociálních 
pracovníků, majících velkou moc. Mohou totiž toxikomany, kteří se "nechovají dobře" či 
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"ohrožují veřejné zdraví" nechat "sebrat" policií, nebo jim nechat odebrat podporu v 
nezaměstnanosti. 

Užívání drog je od roku 1989 ve Švédsku zákonem zakázáno. Výměna injekčních 
stříkaček (až na malý experiment v Lundu), či podávání metadonu (s výjimkou 450 klientů 
z celkového počtu 15 000 toxikomanů),jsou též tabu. Vše se točí okolo abstinence od drog, 
jiný léčebný cíl !leexistuje. 

Nenápadné Svédsko se mezitím částečně stalo přestup!)Í stanící pro přísun drog do 
Evropy. Kokain přichází z jižní Ameriky přes Laos, Nig_érii a Svédsko, aby následně putoval 
až do Francie. I část heroi11.u přichází do Evropy přes Svédsko. 

Kromě heroinu tíhnou Svédové odjakživa k psychostimulanciím, především metamfe
taminu a amfetaminu. Psychostimulancia se sem dovážejí hl~vně z Nizozemska a Polska. 
Ovšem není vyloučeno, že i nizozemský metamfetamin, i v Ceské a Slovenské Republice 
oblíbený "perníček" je holandskými obchodníky nakupován v Polsku a ze značným ziskem 
(zhruba pětinásobným) pak prodáván na_ sever Evropy. 

Co se týče drog, leží Nizozemsko Svédsku, ale i jiným státům, zna~ně v žaludku: 
"Nizozemská tolerance to zbytku Evropy pořádně komplikuje. Většina Svédů jezdí do 
t\msterdamu nakupovat drogy. Všichni se vracejí se zásobami hašiše a amfetaminu. A my, 
Svédové, jsme přesvědčeni , že kouření hašiše je prvním krokem na nezákonné cestě" -
tolik Hans Brolin, koordinátor u drogové jednotky stockholmské policie. 

NIZOZEMSKO je v oblasti drog opředeno mnoha mýty. Uvěříme-li nejtvrdošíjnějším 
z nich, pak je Nizozemí "drogovým rájem", zemí, kde došlo k legalizaci drog (včetně tzv. 
"tvrdých drog"), které jsou všude volně dostupné a toxikomané - začátečníci i pokročilí, 
včetně nedospělé mládeže, si píchají drogy na veřejných místech, aniž by to kohokoliv 
pohoršovalo. A to nejen toxikomané místní, ale i "toxikomané-turisté", kteří jsou neodo
latelnou silou do Holandska přitahování z jiných zemí, aby si z tohoto rajského koláče 
uždibli kousíček pro sebe, což (podle mýtů) má často za následek předávkování a smrt. 
O gigantickém počtu toxikomanů v Nizozemí aní nemluvě. 

Skutečnost je pochopitelně od těchto mýtů naprosto odlišná. Počet závislých na tvrdých 
drogách je v Nizozemíjiž řadu let stabilizován a pohybuje se okolo dvacetidvou tisíc, což 
není žádná závratná cifra- s přihlédnutím k téměř šestnáctimilionové populaci. Velice 
důležitý je fakt, že se absolutní počet toxikomanů nezvyšuje, přestože se stále "rodí" noví 
závislí. Ročně umírá v Nizozemí na předávkování drogami okolo 250 závislých. Mezi nimi 
je celá řada Němců a Italů. Pro srovnání: na následky požívání alkoholu (včetně dopravních 
nehod) zemře v Nizozemí ročně 2200 osob a na následky kouření 18 000 osob! 

Navíc aní problematika AIDS (ve srovnání s jinými zeměmi) nehraje u nizozemských 
toxikomanů významnou roli. 

Neustále rostoucí počet politiků, oficiálních činitelů a léčitelů , zabývajících se drogo
vou problematikou "pošilhává" po Nizozemí a klade si otázku: Jaká je vlastně nizozemská 
protidrogová politika? Jak je možné, že (na rozdíl od jiných zemí) se tam daří držet drogové 
problémy na uzdě? Nedělají to v Nizozemí nakonec dobře? (Tj. lépe než "u nás" - a na 
místo "u nás" lze dosadit jména různých zemí). Logickým vyústěním je pak následující 
krok: a nemohli bychom se od Holanďanů v tomto ohledu něčemu přiučit? 

Z vlastní skušenosti víme, že se v Nizozemí v oboru závislostí dá opravdu mnohému 
naučit. S ,,medicínským modelem" v Nizozemsku (v oboru závislostí) nevystačíme . 
Medicínský model pojímá závislost za nemoc (nebo za směs nemoci a "nedisciplinovanos
ti", jak říkával docent Skála), čímž se ale dostáváme do nebezpečné blízkosti modelu 
"morálního". V tomto pojetí je jediným lékem uzdravujícím ze závislosti trvalá a důsledná 
abstinence. Proč jediným lékem? Protože člověk, který se stal závislým, zůstává závislým 
po celý život a jakýkoliv kontakt s ,jeho" drogou má za následek opakování (nebo zhoršení) 
problémů, které mu tato závislost přinesla. Tito lidé se nikdy nemohou naučit zacházet se 
"svou" drogou jiným způsobem, (např. naučit se pít s mírou, když byli závislí na alkoholu) 
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a navíc si musí dát velký pozor na drogy tzv. "náhradni": "přejít" třeba z alkoholu na určitý 
druh léků, které obdobně jako alkohol "chutnají", je pro ně velkým rizikem pro nebezpečí 
rozvoje "další" závislosti. 

Trvalá a důsledná abstinence je jistě ideálním řešenim, ale pro většinu závislých, 
bohužel, v daný okamžik prozatím řešením nedostupným. A právě v tomto ohledu je 
nizozemská drogová (nebo protidrogová) politika odlišná, neboť je reálná, pragmatická a 
zaměřená nikoliv na řešení ideální, avšak málo realistická, nýbrž na řešeni, která omezují, 
popřípadě minimalizují škodlivé následky (zne)užívání (tvrdých) drog. 

I v oblasti tvrdých drog jsme konfrontováni s řadou mýtů : jedním z nejúpornějších je 
mýtus o "tvrdosti" tvrdých drog, živený populárním uměním (literatura, film) . Tento mýtus 
představuje především heroin a kokain ve světle absolutně návykových látek, tzn., že často 
jediná dávka těchto drog je dostačující k tomu, aby se u dotyčného rozvinula "ďábelská, 
destruktivní závislost". Oblíbená to zbraň v rukou zloduchů v detektivkách, kteří tímto 
způsobem z ostřílených, neústupných, nekompromisnich a neúplatných komisařů a inspek
torů "vyrábějí" slintající, bezduché, zlomené trosky, naprosto závislé na přísunu drogy 
zloduchy, a na běžícím pásu zaprodávající (pro trochu ,,hnědého" či "bílého" prášku) svou 
policejní a osobní čest. Ve stereotypních zobrazeních nemívají tyto trosky jíž nic společ
ného s lidskou podobou. (Viz např. film ,,French Connection" - Francouzská spojka). Nic 
není vzdálenějšího realitě : většina osob experimentujících s drogami se závislými nestane, 
zůstane buď u experimentu (tzn. že drogu přestanou užívat úplně) nebo přejdou na 
"rekreační" užívání drogy integrované v jejich způsobu života a bez negativnich následků 
pro ně samé či pro okolí. Ale i toxikomané mají období - kratší či delší, periodicky se 
opakující v různých frekvencích - kdy drogu neužívají. Popřípadě se mohou vrátit k 
rekreačnímu užívání, nebo nahradit heroin drogami" měkkými", tj . marihuanou, hašišem, 
ale třeba také alkoholem. 

Tento mýtus souvisí úzce s jiným mýtem: s mýtem o "pekle odvykacích příznaků" po 
zastavení "přísunu" tvrdých drog, především heroínu. Ve skutečnosti jsou tyto příznaky 
srovnatelné se středně těžkou chřipkou a také asi tak dlouho trvají: okolo jednoho týdne. 
Každý heroinista si prodělal - častokrát opakovaně - tento stav a také jej zcela prozaicky 
nazývá ,,nemocí". 

Dalším mýtem je mýtus o škodlivosti heroinu pro lidské zdraví : většína nízozemských 
(i ,jinozemských") heroinistů se těší i po dlouholetém zneužívání dobrému tělesnému 
zdraví. Letité zneužívání alkoholu poškodí v zásadě organismus daleko více než zneužíváni 
opiátů, mezi které heroin patří. Stereotypni obrázek vyzáblého, špinavého, vytřeštěného, 
pološíleného, nevypočitatelného, agresivního toxikomana (heroínisty) patří do říše našich 
předsudků a také našich strachů a úzkostí. Necvičené, neprofesionálni oko na ulicích 
nizozemských měst toxikomana prostě nerozpozná. Pochopitelně netvrdíme, že neexistují 
záva_žně kriminální toxikomané. Existují, ale rozhodně netvoří většinu. 

Ctenáři nám prominou tuto odbočku, nutnou ke zrevidování našich předsudků, a k 
pochopení nizozemské situace, která se dá charakterizovat také následujícími slovy: 
tolerance a respekt ke každému člověku, včetně "toxikomanů", (samozřejmě v určitých 
mezích a v určitém kulturně-společenském kontextu), s maximálni snahou je pochopit (v 
rámci psychosociálního modelu) a pomoci jim. Pochopeni a pomoc mají různou formu a 
nemusí nutně znamenat abstinenci od drog. Leckdy také znamenají respekt k tomu, že 
někdo drogy zneužívá, včetně respektováni existujících příčín a následné pomoci zaměřené 
na minimalizaci negativních následků zneužívání drog u lidí, kteří se ještě zatím nerozhodli 
(nebo nemohli rozhodnout) pro ukončení "drogové kariéry". 

Jaké jsou základní principy nízozemské drogové politiky a léčebného systému? 
Předně je třeba si uvědomit, že tvrdé drogy, tedy především heroín, se objevily v západni 

Evropě až začátkem sedmdesátých let, v Nízozemí konkrétně v létě roku 1972, zpočátku 
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v omezeném množství, ale na podzim téhož roku byl nizozemský trh zaplaven velkým 
množstvím laciného heroinu "dobré" kvality. 

Nizozemská vláda brzy pochopila jak důležité je oddělit trh s "tvrdými" drogami od 
trhu s drogami "měkkými" (hašiš a marihuana). Toto oddělení má zásadní význam: 
poskytuje málo prostoru pro přechod z drog tzv. málo rizikových na drogy s vyšším rizikem. 
(Existují i závislí na měkkých drogách, ale v porovnání s počtem osob, které hašiši a 
marihuaně různým způsobem holdují jde o zlomek procenta). Proto již v roce 1976 byly 
od sebe tyto dvě skupiny drog zákonem odděleny a držení maximálně 30 gramů hašiše 
nebo marihuany pro vlastní potřebu je policií a justicí tolerováno bez trestného stíhání. 
Nejde však o legalizaci, nýbrž o dohodu mezi příslušnými rezorty. Vlastnění měkkých drog 
do 30 gramů je dle zákona nadále přestupkem, od 30 gramů výše pak trestným činem . S 
přihlédnutím k realitě (3 ,5 milionu Holanďanů má vlastní zkušenost s konopím setým), v 
rámci pragmatičnosti - stihání ,,malouživatelů" by pro policii a justici bylo naprosto 
nestravitelným soustem, (mimo jiné pro obrovské finanční náklady) a vzhledem k nízkému 
riziku vzniku závislosti na měkkých drogách byla přijata tato dohoda, včetně tolerování 
prodeje měkkých drog v tzv. "coffee shops", kterých je v Nizozemí okolo 2400. Ovšem v 
těchto "coffee shops" není žádným způsobem tolerován prodej tvrdých drog, takže přechod 
na ně ("stepping - stone") není stimulován. Osmnáct let existence oddělených světů 
měkkých a tvrdých drog prokázalo užitečnost tohoto praktického opatření. 

(Zne)užíváni tvrdých drog není zákonem stiháno, výroba a distribuce ano. V tomto 
ohledu se Nizozemí málo odlišuje od celé řady jiných zemí. 

Odlišným způsobem je však přistupováno k drogové problematice - především v oblasti 
prevence a léčby. 

Léčba je v zásadě individuální, vychází z (ne)možností klienta a respektuje cíle, kterých 
chce klient (převážně po důkladné analýze společně s léčitelem) dosáhnout. Tedy léčba 
"šitá na míru". Pochopitelně se to vždy nepodaří (mimo jiné jde i o otázku finanční) , ale 
diferencovanost léčby, společně s flexibilní nabídkou, je základní podmínkou. Léčebné 
přístupy jsou mnohem méně založeny na léčebných dogmatech, či systémech vytvořených 
léčiteli , ale stále více se v poslední době přibližují k principům tržního hospodářství: fungují 
ze značné části na základě nabídky a poptávky, kde ve hře jsou různí ,,klienti". Klientem 
je nejen pacient sám, ale také jeho okolí (blízké, jako např. rodina, ale také vzdáleněj š í jako 
třeba sousedé a obyvatelé ulice, ve které bydlí), dále policie, justice, političtí činitel é, 
pojišťovny (ty mají na léčbě pochopitelně především zájem ekonomický, tj . aby léčba byla 
co nejlacinější a nejefektivnější, ale zároveň si přejí, aby jejich klienti byli s léčbou 
maximálně spokojeni). 

Se všerní těrníto faktory musí léčebná zařízení počítat. Síla nizozemského systému 
léčby závislostí je především v jeho rozmanitosti, v šířce a hloubce terapeutické nabídky, 
v odstoupení od moralizování a v totálním nesouhlasu (ale to platí pro celou nizozemskou 
společnost) s "válkou proti drogám". 

Cíle léčby jsou rozmanité, cesty k nim vedoucí také. V prvé řadě je třeba snížit rizika 
spojená s užíváním drog, především rizika spojená s nitrožilním podáváním. V Nizozemí, 
na rozdíl od některých jiných zemí, se podařilo odvést většinu toxikomanů od nitrožilního 
podávání drog, takže jim nehrozí nákaza virem AIDS či viry způsobujícími infekční 
onemocnění jater. Většina toxikomanů nyní tvrdé drogy kouří, šňupá, vtírá si je do kůže, 
č i inhaluje. Závislí, kteří dávají přednost nitrožilnímu podávnání jsou především ze 
"starší" generace, ale ani oni si drogy nepíchají pravidelně . Pro ně jsou všude zdarma k 
dispozici prakticky neomezená množství sterilních injekčních stříkaček a jehel, stačí si jen 
pro ně dojít. 

Mnoho toxikomanů se ještě nerozhodlo skoncovat se závislostí - pro ně existuje celá 
řada "nízkoprahových" programů, kde se jim dostane pomoci (střecha nad hlavou, strava, 
podpora při řešení sociálních problémů), přesto (nebo právě proto!), že jsou závislí . Jde o 

107 



J. M. NERAD, L. NERADOVÁ, R. MANN I DROGOVÁ PROBLEMATIKA V ZÁPADNÍ 
EVROPĚ 

pomoc v podstatě bezpodmínečnou, kdy léčitelé po svých klientech nevyžadují, aby se 
vměstnali do svěrací kazajký takého či onakého léčebného dogmatu, jakým je například 
dodržování trvalé a důsledné abstinence. Určitá pravidla hry existují pochopitelně ve všech 
programech. 

V protikladu k mýtům neexistuje v Nizozemí volné poskytování drog závislým osobám, 
i když se o tomto přístupu neustále diskutuje (především v souvislosti se skupinou extrémně 
problematických toxikomanů, u kterých se závislostní problematika snoubí se závažnou 
problematikou psychíatrickou a s negativním společenským dopadem pro ně samotné i pro 
okolí). V brzké budoucnosti lze očekávat změny i na tomto poli a posunutí směrem k tzv. 
" liverpoolskému" modelu bezplatného poskytování tvrdých drog vybrané skupině toxiko
manů . 

Nizozemí dalo již od počátků heroinové závislosti přednost výměně krátkodobě půso
bícího heroinu dlouhodoběji působícím syntetickým opiátem metadonem: prakticky každý 
heroinista, který o metadon požádá, jej také bezplatně dostane. I zde existuje široká paleta 
programů, od nízkoprahových až po programy, nabízející více než jen metadonový nápoj . 

Veliká výhoda všech nizkoprahových programů (včetně metadonového) je jejich ob
rovský akční rádius: tímto způsobem se podaří léčebnému systému dostat se do kontaktu 
s naprostou většinou toxikomanů a postupně jim pomoci k lepšímu životu. Jen v metado
nových programech se ročně objeví (na kratší či delší dobu) okolo 15 000 klientů! 

PochopiteLně je zde i rozmanitá a bohatá nabídka pro závislé, motivované ke skoncováni 
se závislostí. Rada z nich se do těchto programů dostává právě přes programy "nízkopra
hové", v nichž získají dříve či později motivaci k životu bez drog. Jde v podstatě o celý 
organický a flexibilní systém pomoci na různých stupních a úrovních: od léčby nenáročné 
a krátkodobé až po léčbu dlouhodobou a náročnou, podle závažnosti problematiky, podle 
možností klienta a podle omezení daných (především) faktory sociálními. 

V této souvislosti je třeba poopravit ještě poslední mýtus: mýtus o neléčitelnosti 
závislosti na tvrdých drogách. V průměru se do deseti let trvání závislosti na tvrdých 
drogách polovina závislých ze své závislosti uzdraví, což jsou (alespoň z našeho pohledu) 
výs ledky přijatelné. Pochopitelně bychom si přáli - jako každý z nás - aby tento počet byl 
co nejvyšší! 
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