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Vážený pane premiére,
výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně si Vás dovoluje požádat o přehodnocení záměru včlenit Sekretariát RVKPP
pod Ministerstvo zdravotnictví ČR (či jakýkoli jiný resort). Vede nás k tomu vážná obava
z destabilizace systému protidrogové politiky a sítě služeb.
Česká republika je dlouhodobě na mezinárodní úrovni velmi dobře hodnocena za svou
protidrogovou politiku, za její vyváženost, racionálnost, komplexnost, efektivnost,
mezioborovost a zejména za její dobré výsledky. Na každém z těchto bodů se
zásadním způsobem podílí právě činnost Sekretariátu RVKPP a Národního
monitorovacího střediska s důležitou podmínkou nezávislosti na jednom konkrétním
resortu a s podmínkou reálné integrace postojů a potřeb všech na drogové politice
zainteresovaných resortů.
Jsme přesvědčeni, že dobrý stav české protidrogové politiky by bez tohoto integrujícího
a komplexního postavení Sekretariátu RVKPP nebyl možný. Naopak se domníváme, že
by mezirezortnost Sekretariátu měla být posílena (například ve spojení dotačních
nástrojů jednotlivých resortů pod Sekretariát RVKPP či ve sjednocení nástrojů
hodnocení kvality - budou-li tyto procesy koordinovány jedním nástrojem, budou zcela
jistě finančně efektivnější, než řízení jednotlivými resorty bez koordinace, tedy s riziky
zdvojování procesů či naopak vynechání některých procesů zcela).
Vážený pane premiére, jsme si dobře vědomi, že nebývá obvyklé, aby odborná
společnost vydávala doporučení k organizaci státních institucí. Sekretariát RVKPP a
Národní monitorovací středisko mají ovšem jedinečné postavení - jsou totiž současně
odbornými orgány, s vysokým kreditem u odborné veřejnosti, s přímým dopadem na
koncepční materiály oboru, na síť odborných služeb a na udržování kvality.
Přimlouváme se proto za zvážení organizačních záměrů týkajících se celé protidrogové
politiky naší země.
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