Drogová politika bez odborníků je krok zpět
TISKOVÁ ZPRÁVA - Pardubice, 11. dubna 2011
Odborný pohled na drogovou problematiku závislostí je v současné době vytlačován
z rozhodování o drogové politice. Výbor zástupců resortů a institucí pod Úřadem vlády ČR totiž navrhl
takovou změnu statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, ze které by byli z Rady vlády
pro koordinaci protidrogové politiky vyloučeni zástupci krajů, neziskových organizací a zejména
zástupci odborné veřejnosti v podobě Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.
E. Purkyně.
Její členové se rozhodli v rámci setkání na výroční 50. konferenci, jež proběhla minulý týden
v Pardubickém kraji, apelovat na vládu ČR, jež statut RVKPP schvaluje, aby zamezila nesystémové
vyloučení odborníků z tohoto resortu. Drogová politika v České republice by se tak vrátila před rok
1956, kdy vznikla první odborná sekce v rámci ministerstva zdravotnictví. V úřadu vlády se schází i
jiné orgány, jako například Rada vlády pro vědu a výzkum, žádné z těchto grémií se ale bez účasti
odborné veřejnosti neobejde. Je to nejen poškozující pro drogovou politiku v Česku, ale je to i
nesystémové v praxi poradních orgánů vlády,“ uvedl bývalý národní protidrogový koordinátor, docent
Kamil Kalina.
Jubilejní 50. ročník celostátní adiktologické konference, kterou spolupořádá AT sekce
Psychiatrické společnosti a Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (SNN). Konferenci
uzavřelpředseda SNN prim. MUDr. Petr Popov, který zdůraznil roli adiktologie v oblastiveřejnho zdraví
a souvislost užívání návykových látek s celou řadou závažných onemocnění. Na konferenci, jež se
zaměřuje na prevenci a léčbu návykového chování, závislostí a souvisejících jevů v letošním roce
vystoupili takélékaři – specialisté na prevenci a léčbu AIDS. Užívání návykových látek navíc může být
příčinou nebo důsledkem duševního onemocnění: „Kromě vlastní diagnózy závislosti je u těchto
pacientů téměř vždy zastoupena jiná psychiatrická problematika“, jak uvedl primář Popov.
Konference připomenula tradici léčby závislostí v tehdejším Československu, která byla zahájena
vládním usnesením o boji proti alkoholismu již v roce 1956, na které navázalo zřízení Protialkoholního
sboru – poradního a koordinačního orgánu Ministerstva zdravotnictví. Ve stejné době byla zřízena
odborná sekce Psychiatrické společnostipro otázky alkoholismu, o deset let později byly
k problematice návykových látek přiřazeny také toxikomanie a tabakismus, jež zůstávají v centru
zájmu adiktologů až do dnešní doby, ovšem koordinace protidrogové politiky se z Ministerstva
zdravotnictví přesunula do kompetence nezávislé Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Více než padesátiletá tradice léčby závislostí v České republice je spojována se jménem docenta
Jaroslava Skály, který působil v pražském Apolináři a byl známý svým nekompromisním přístupem
k léčbě závislostí. V oblasti prevence užívání nelegálních drog a léčby hrají velkou roli také neziskové
organizace, jež každoročně získávají prostředky z vládních a místních rozpočtů. Konference otevřela
debatu o možnosti širšího zapojení těchto organizací do sítě veřejného zdravotnictví, kterému
preventivní a léčebné programy šetří značné prostředky.
Pro více informací kontaktujte předsedu Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, prim. MUDr.
Petra Popova.
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Výroční AT konferenci podpořily společnosti, jež uvádí na trh preparáty pro účinnou léčbu závislostí na
nelegálních drogách a přiřaditelných onemocněních:
Společnost PharmaSwiss ve spolupráci s firmou Reckitt&Benckiseruvádí na trh preparát s obsahem
buprenorphinu, jež je účinnou substituční léčbou pro závislé na opiátech.
Společnost Merck předním světovým poskytovatelem výrobků a služeb v oblasti zdravotní péče a
portfolio jejích výrobků zahrnuje nejrůznější léky na předpis, očkovací látky a přípravky humánní a
veterinární medicíny. K uvedenému portfoliu přibyl mohutný přísun výsledků klinického vývoje
zahrnující více než 15 slibných přípravků, které jsou v závěrečné fázi testování, napříč životně
důležitými medicínskými kategoriemi. Společnost Merck je tradičním partnerem každoročně pořádané
AT konference, a to jak v oblasti léčby závislostí (do roku 2010), tak v oblasti problematiky infekčních
onemocnění hepatitidy C a HIV-AIDS.
S pozdravem a přáním příjemného začátku jara
organizační výbor AT konference

