
SPRÁVA Z V. EURÓPSKEJ KONFERENCIE 
O ZNEUŽÍVANÍ A ZANEDBÁVÁNÍ DETÍ 

V. európska konferencia o zneužívaJú a 
zanedbávam detí sa konala v dňoch 13. - 16. 
5. 1995 v Oslo. Orgamzovala ju The Interna
tional Society For Prevention of Child Abuse 
And Neglect (lSPCAN). Prvá takáto konfe
rencia sa konala v Grécku , ďalšia v Belgicku, 
bývalom Československu a predposledná v 
Taliansku . Nasledujúca bude v budúcom roku 
v írsku . Konferenciu otvorila prezidentka 
lSPCAN Kari Killénová. Pracovná časť konfe
rencie prebiehala v priestoroch hotela SAS 
Scandinavia a zúčastmlo sa na nej viac ako 
600 delegátov z celého sveta . Najviac boli 
zastúpené škandinávske krajiny, (zo Sloven
ska boli dvaja účastníci) . Na konferencii bolo 
zaregistrovaných viac ako 350 abstraktov, 
medzi ními aj abstrakt autora tejto správy 
pod názvom: Prevalence of smoking of women 
and its influence on the foetus (A. Pavúk). 

Vedecký program konferencie o zneuží
vaní a zanedbávam detí bol prezentovaný for
mou plenárnych zasadaní, pravidelných po
rád, diskusných príspevkov, brífingov a poste
rov. Rokovama prebiehali v oddelených sek
ciách venovaných špecifickým problémom, z 
ktorých spomemem aspoň níektoré : 

- Čo znamená byť dieťaťom v Európe v 
dnešnom svete. Aké by to malo byť . Aké 
stratégie je možné vytvoriť, aby vznikol sta
rostlivý a zodpovedný európsky systém pre 
naše deti. 

- Masovokomunikačné prostriedky sa sta
li hybnou silou v našej spoločnosti. Sú vy
užívané, ale aj zneužívané vo vzťahu voči 

detom. Ako sa dajú médiá využiť na zmenu 
postoja dospelých voči deťom? 

- Spoločnosť, v ktorej existuje detská pro
stitúcia a pornografia je zneužívajúcou spo
ločnosťou . Ochrana detí pred sexuálnym 
zneužívanim. 

- Ako by sa dala dosiahnuť prevencia u 
tehotných žien závislých od alkoholu a drog 
počas tehotenstva? 

- Ako môžu profesionáli spolu s poradca
mi a vzdelávacími zariadeniami pomôcť 

deťom vo vojnových oblastiach, deťom na uli
ci, deťom, ktorých rodičia sú závisli od alko-
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holu a drog, deťolll infikovaných HIV, deťom 
z rozvedených a brutálnych rodin. deťom , 

ktorých rodičia sú psychicky narušeJú? 
Problematike drogových závislostí bolo na 

konferencii venované relatívne málo priesto
ru . Napriek tomu ohlas na prednášky z tejto 
oblasti medzi účastnikmi konferencie bol 
značný . Najviac rezonovala téma - alkoholiz
mus rodičov a jeho následky pre vývin 
dieťaťa . 

Švédske autorky, sociologička I. Akbo
mová a psychologička A. Arnellová prednášali 
na tému: "Keď otec alebo mama pijú ... ". Obra
cajú sa na sociálnych pracovmkov, psycho
lógov a kurátorov, ktorí sa vo svojej práci 
stretávajú s deťmi alkoholikov. 

Deti alkoholikov vo Švédsku v zmysle 
detskej psychiatre a sociálnych služieb boli 
dlhý čas "zabudnutými deťmi" . Na základe 
konkrétneho poznania detí a alkoholizmus ich 
rodičov je možné vypracovať model postupu, 
príamo nasmerovaný na deti, ktorý vychádza 
z miestnych podmienok. Ich model vychádza 
zo spolupráce v rámci komúny (komúna je 
najmensJ samosprávny orgán, zodpovedá 
zhruba našej obci). 

CieTom skupinovej terapie je: . 
- v rámci komún "zviditeTniť" deti alkoho

likov; 
- umožniť deťom vzájomné stretnutia a 

výmenu zážitkov; 
- získať poznatky o alkoholizme a pocho

piť, čo znamená byť alkoholikom; 
- posilniť sebavedomie detí a ich vzá

jomné kontakty. 
E. Christensenová (Dánsko) r eferovala na 

tému: Aspekty preventívneho prístupu na 
podporu detí alkoholikov. 

Z jej vystúpenia ma zaujala časť, kde 
konštatuje, že detstvo v rodine, kde matka 
alebo otec, prípadne obaja rodičia sú alkoholi
ci, znamená detstvo plné ťažkostí a trápenia. 
Často ide o neviditeTné ťažkosti, ktoré zane
chajú následky v dospelosti . Niektoré deti 
skutočne získavajú pomoc a podporu - deti s 
extrémnymi psychologickými reakciami a 
správanim, alebo deti z rozvrátených rodin. 



Väčšina detí sa však nepovažuje za deti, 
ktoré vyžadujú pomoc, a tak zostáva len na 
nich, aby si zabezpečili zdravý duševný vývoj. 
Práve dokončený výskumný projekt týkajúci 
sa 32 detí alkoholikov, ktoré patria do "igno
rovanej skupiny zanedbaných detí" ukázal , že 
deti podIa aktuálnej situácie v rodine 
nachádzajú zmysluplné stratégie (formy 
správania) vo svojich skúsenostiach z detstva. 
Výskumy ďalej ukázali, že navonok bez
problémové deti alkoholikov nemajú vo zvyku 
rozprávať s dospelými o rodičoch-alkoholi

koch, o ich názoroch na situáciu doma . Podľa 
nich je to najlepší spôsob, ako nebyť "ozna
čené" (odhalené). Hoci deťom sa zdá , že naj
lepšie je nezdôverovať sa so svojimi pocitmi, v 
skutočnosti po tom túžia. Najvhodnejšou oso
bou je podIa nich odbornik, ktorý lieči ich ro
dičov . Táto skutočnosť kladie na odbornikov 
veTkú zodpovednosť. 

Širokú diskusiu vyvolala prednáška L. 
Bulotaite a A. Dembinskas: Deti alkoholikov, 
psychologické, klinické štúdium a prevencia v 
Litve. 

Vo svojej štúdii chceli odhaliť so
ciálno- psychologický vplyv alkoholickej rodi
ny na mentálny a psychický vývin detí. 
Stručne prezentovali výsledky klinicko-psy
chologickej štúdie u 100 rodin alkoholikov. 
Otcovia boli pacientmi Narkotického centra s 
diagnózou alkoholizmus. Trvanie abúzu alko
holu menej než 10 rokov, vek detí 14 - 18 ro
kov. Kontrolnú skupinu tvorilo 50 rodin bez 
alkoholových problémov. Výsledky ukázali , že 
vo väčšine pripadov situácia v rodinách bola 
neuspokojivá: chladné, nepriateTské vzťahy, 

manželské konflikty. 
Alkoholizmus manžela ovplyvňuje zdra

votný stav manželky. V posledných troch ro
koch 32 % žien manželiek konzultovalo s neu
rológom alebo psychiatrom, 16 % bolo lie
čených na psychiatrických oddeleniach. Neu
ropatie boli diagnostikované u 24 % detí. 

V ďalšej časti si autori kladú otázku, 
koTko detí v Litve má rodičov alkoholikov. Po
čet zaregistrovaných závislých od alkoholu na 
lekárskom inštitúte je okolo 53-tisíc, no ofi
ciálne čísla neodrážajú reálnu situáciu. Obsa
hujú iba osoby, ktoré požiadali o pomoc na 
inštitúte, alebo boli poslaní políciou. Reálna 

situácia je asi IO-krát vyššia . V Litve (má asi 
3,7 mil. obyvateľov) by tak mohlo byť asi 
530 000 alkoholikov. Kriticky sa vyjadrili k 
faktu , že v Litve doteraz nie sú žiadne inšti
túcie, ktoré by sa mali venovať deťom alkoho
lických rodín. Zaujali stanovisko k prevencii 
alkoholizmu. Ako jeden z problémov boja pro
ti nemu je pohrad na alkoholizmus . Stále je 
mnoho rudí presvedčených , že alkoholizmus 
nie je choroba . J e to vraj iba zlozvyk, alebo 
akési previnenie. Tento postoj vedie k pasivi
te a intolerancii . 

S prednáškou "Alkoholizmus rodičov a 
zdravie deti" sa prezentoval H. Defor
ny-Schenlles <Holandsko). Podľa údajov 
súkromnej lekárskej kancelárie v Arnheme 
opisuje stratégiu, ktorú si vybral a uvádza 
dôvod. Študoval prípady, kedy zneužívanie al
kohlu je príčinou opakovaného zneužívania 
detí (citové, fyzické a sexuálne zneužívanie). 
Diskutovalo sa o získaných údajoch, o potrebe 
sociálnych pracovníkov poznať predmet 
zneužívania, aby ich pomoc rodinám bola 
efektívna. 

Prevenciou detí pred zneužívaním drog v 
Litve sa prezentoval na rosteri a abstraktom 
J . Satas. Zdôraznil, že v posledných rokoch v 
Litve, ako aj v Európe a Amerike, ustavične 
stúpa počet rôznych druhov drog a tým rastie 
aj počet obetí a drogovo závislých rudi . Drogy 
čoraz častejšie nachádzajú cestu do škôl, čo 
má za následok rastúci počet detí závislých 
od drog. V tomto zmysle aj Konvencia 
detských práv (OSN) vyzvala členské krajiny, 
aby prijali nevyhnutné opatrenia v oblasti 
právnej, administratívnej, sociálnej, ako aj v 
oblasti vzdelávania v snahe ochrániť deti pred 
legálnym užívanim psychotropných látok, 
chrániť ich pred zneužívanim pri výrobe a 
predaji takýchto látok. Litva sa k tejto kon
vencii pripojila už 8. 1. 1992, ale napriek to
mu zásady uznesenia z tejto konvencie sa 
prijm ali do praxe vermi pomaly, pretože prak
ticky neexistuje vládna politika proti drogovej 
závislosti, neprijímajú sa vládne zákonné ale
bo administratívne opatrenia zakazujúce 
rozširovanie drog medzi deťmi a mládežou. 

Litovská organizácia "Zabudnuté deti", 
neschopná ďalej udržať súčasnú situáciu a 
snažiac sa rozširovať drogovú prevenciu me-
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dzi deťmi a mládežou , zorganizovala stretnu
tie "Drogové návyky a alkoholizmus medzi 
deťmi " v septembri 1994, aby upozornila 
vládu na jej povinnosť zaviesť do praxe požia
davky Konvencie detských práv. 

Problematike fajčelúa boli venované len 
dva príspevky. A. Pavúk sa vo svojom prís
pevku zameral na prevalenciu fajčenia žien 
pred a počas gravidity v regióne východného 
Slovenska. Hodnotili sme údaje 978 žien. 
Pred graviditou fajčilo 23,9 % žien. Najviac je 
rozšírené u žien so základným vzdelaním 
(40.2 %), najmenej fajčiarok (20,5 %) bolo 
medzi ženami s vysokoškolským vzdelanim . 
Počas gravidity fajčilo 20,9 % žien. Aj PI; za
nechaní fajčema počas gravidity sa prejavil 
vplyv dosiahnutého vzdelaIÚa . Až 90 % žien s 
vysokoškolským vzdelaním zanechalo fajče

nie, so základným vzdelaním len 75 %. 

Pôrod ná hmotnosť novorodencov u žien. 
ktoré fajčiJi počas gravidity bola štatisticky 
významne mžšia ako hmotnosť novorodencov 
v skupine nefajčiarok . Rozdiel činil 258 gra
mov. Pôrodná hmotnosť novorodencov u ex
fajčiarok (ženy, ktoré prestali fajčiť v tehotno
sti) sa líšila od pôrod nej hmotnosti novoro
dencov nefajčiarok len o 46 gramov. Novoro
denci s hmotnosťou pod 2 500 g sa narodili ča
stejšie fajčiarkam (12,5 %) ako exfajčiarkam 
(3,9 %), resp. nefajčiarkam (3,0 %). Signifi
kantné rozdiely sme zaznamenali aj v d1žke 
novorodencov v skupine fajčiarok počas gravi
dity a nefajčiarok . Nedonosené plody sa 
nevýznamne častejšie narodili fajčiarkam 

(6,8 %) v porovnaní snefajčiarkami (4,8 %). 

Na záver možno zhrnúť, že fajčeme počas 
tehotnosti významne zIÚžuje pôrodnú hmot
nosť a pôrodnú d1žku novorodencov. Zanecha
nie fajčema najmä v období gravidity po
zitívne vplýva na vývin plodu a dieťaťa . 

Zdravé dieťa je tým najcennejším pokladom 
každej ženy, a preto je veTmi dôležité , aby 
m1adá žena ne fajči1a , alebo fajčeIÚe obmedzi
la. 

N. Kurek (Rusko) sa problematikou fajče
lúa a požívania alkoholických nápojov vo 
vzťahu matka - dcéra zaoberal vo svojej 
práci : Affektausdruck und Trink - Rauch 
Verhalten bei der Mutter - Tochter. 
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Zmyslom tejto práce bolo preskúmať 

otázku spojitosti medzi emocionálnou expresi
vitou (schopnosť a ochota podeliť sa o emo
cionálne zážitky) a frekvenciou fajčenia a po
žívania alkoholu v závislosti matka - dcéra 
(adolescent). Dvadsať dcér (15 - 17 rokov bez 
závislosti) a pätnásť matiek (35 - 40 rokov 
bez závislosti) bolo vyšetrených pomocou me
todiky pre diagnostiku: 

1. spoločnej emocionálnej expresivity; 
2. emocionálnej expresivity v spojení mat

ka - dcéra; 
3. emocionálnych zážitkov v spojeni mat

ka - dcéra; 
4. častosti fajčenia a pitia vyšetrených . 
Výsledkom prieskumu bola pozitívna spo

jitosť medzi spoločnou emocionálnou expresi
vitou. medzi emocionálnou expresivitou v spo
jeni matka - dcéra a medzi častosťou požíva
ma alkoholu . Korelácie sú +0,44 (p < 0,005) 
-0,77 (p < 0,01). Neexistuje však žiadna ko
relácia medzi emocionálnou expresivitou a 
častosťou fajčenia (u dcér). Analýza faktorov 
dosiahnutých výsledkov oddelila u matiek 
spoločný faktor "emotívnosť" a u dcér trí fak
tory: "emotívnu expresivitu", "emocionálny 
vzťah k matke", "empatiu k matke", pri kto
rých bolo zahrnuté alkohol - cigareta. Na 
základe týchto výsledkov sa odporúčajú pre 
vysokoexpresívne dcéry - individuálné a ro
dinné opatrenia na zvýšenie intelektuálnej, 
svojvoTnej a sociálnej kontroly emocionálnej 
expresivity a pre rozvoj empatie, emocionál
nych vzťahov k matke: pre vysokoexpresívne 
matky - individuálne opatrema pre korekciu 
emocionality. 

Konferencia dospela k záveru, že o zne
užívam a zanedbávaní detí sa dozvieme vždy 
neskoro. Prevencia sa stala nevyhnutnou. 
Aby sme spojili prevenciu zneuž!vama a za
nedbávame detí s následkami, musíme praco
vať na viacerých )'ozdielnych úrovniach : so
ciálnej, masovokomurnkačnej , úradnej, profe
sionálnej a na úrOVIÚ rodiny a jednotlivca. 
Všetky programy budú spracované v duchu 
hlavnej úlohy konferencie : "Prevencia dnes -
liečeme môže byť už neskoro". 

Doc. RNDr. A Pavúk, CSC. 


