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Súhrn 

Pomocou vlastného 22- položkového dotazníka sme sledovali postoje poslucháčov Lekárskej 
fakulty UK a Právnickej fakulty UK k problematike drogových závislostí . Položky dotazníka 
tvorili výroky získané z masmédií. 

Výsledky štúdie potvrdzujú , že študentská komunita je pomerne ilúormovaná o drogových 
závislostiach a o ich dopade na jedinca, jeho rodinu a spoločnosť. Z niektorých hodnoteni pro
bandov však vyplýva, že v rámci pedagogického procesu je naďalej potrebné sa touto problema
tikou intenzívne zaoberať. 

K r ú č o v é s lov á : názory na drogovú problematiku - vysokoškoláci - pedagogický proces 

T. Čaplová, I. André, J. Somošová: OPINIONS OF UNIVERSITY 
STUDENTS TO DRUG ADDICTION ISSUE 

Summary 

By using our own 22- item inquiry, we have followed the opinions of the undergraduates of 
the Medica! Faculty of the Comenius University and the Faculty of Law of the Comenius Uni
versity relating to the drug addiction issues. The items of the inquiry were represented by 
quotations published in mass media . 

The results of the study confirm that the studenťs community is well informed about drug 
addiction and its impact on an individua!, hislher family, and the society. However, some opi
nions show that it is necessary to continue in dealing with this issue in the educationa! process 
in the future . 

Key w o r ds : Opinions relating to drug addiction issue - undergraduates - educationaJ 
process 
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Rast závislosti od opiátov, kanabinoidov a iných drog je aj u nás reálnym javom, 
prinášajúcim nesmierne škody nielen pre jednotlivca, ale aj pre celú spoločnosť 
(vysoká kriminalita, šírenie pohlavných chorôb, vysoké náklady na liečbu a pod.). 

Zneužívanie drog je typickým mnohorozmerným sociálnym javom, ktorý zahŕňa 
aspekty zdravotné, právne, ekonomické, psychologické, sociologické a iné. Závaž
nosť problému šírenia drogových závislostí nastoluje aktuálnu požiadavku analýzy 
tohto javu z rôznych aspektov. Jedným z nich je aj analýza postojov. Na základe ich 
poznania možno vytypovať vhodné formy a účinnejšie opatrenia pre zdravot
no-výchovné pôsobenie na laickú verejnosť, ale aj pre ďalšiu pedagogickú prax na 
vysokej škole. 

Všeobecný postoj verejnosti k drogovým závislostiam je známy - užívanie drog 
je negatívne hodnotené. Sme však svedkami toho, že v niektorých sociálnych sku
pinách (napr. v radoch umelcov, ale aj študentov) a vo vekových kategóriách (mla
diství) sú tradované, aj aktívne rozširované, hrubo skreslené názory o drogách 
(napr. že marihuana nie je drogou, resp . je "len neškodnou", ne návykovou "látkou", 
nijako nepoškodzujúcou zdravie). Môžeme sa stretnúť s množstvom rôznych argu
mentov na ospravedlnenie užívania a zneužívania návykových látok. Nehovoriac 
o tom, že v masmédiách, v niektorých reláciách, napr. pre teenagerov, sa vyskytli 
a stále ešte vyskytujú idealizujúce názory k tejto problematike, ako na to upo
zorňuje napr. Nešpor (1995) . 

Cielom štúdie bolo získať obraz o názoroch poslucháčov vysokej školy na proble
matiku užívania drog. 

Materiál a metodika 

Probandami boli poslucháči IV. ročnika Lekárskej fakulty UK a IV. ročníka 
Právnickej fakulty UK, ktori absolvovali jednosemestrovú výučbu predmetu Psy
chiatria a Súdna psychiatria. 

Dotazník pozostáva z 22 výrokov, s ktorými sme sa stretli v masmédiách a ktoré 
sme neupravovali (schéma dotazníka) . 

Dotazník na zisťovanie postojov vysokoškolákov k drogovej problematike 

Spôsob vypÍňania dotazníka: 1. velmi súhlasím, 
2. súhlasím, 
3. aj súhlasím, aj nesúhlasím, 
4. nesúhlasím, 
5. velmi nesúhlasím. 

1. Ľudia by sa mali viac zaujímať o dôsledky užívania drog na ludský organiz
mus. 

2. Závislý, ktorý sa rozhodol zbaviť sa závislosti, mal by zvládnuť abstinenčné 
priznaky len silou vôle . 

3. Užívať drogy je odsúdeniahodná vec. 
4. V záujme zabrzdiť ďalší rozvoj drogovej závislosti sa musí zásadne zmeniť po

stoj celej verejnosti k drogám. 
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5. Základom liečby drogovej závislosti je úplná abstinencia . 
6. Liečba drogových závislostí musí trvať minimálne 2 roky. 
7. O závislých by sa mali výlučne starať špeciálne zariadenia, nie všeobecné 

psychiatrické zariadenia. 
8. Užívanie drogy je osobnou vecou každého. 
9. Ľudia dobre poznajú účinky heroínu. 

10. Pravidelná konzumácia drog zvyšuje riziko rastu kriminality. 
11. Užívanie drogy zvyšuje riziko vzniku pohlavných ochorení . 
12. Nikto by nemal užívať drogy. 
13. Pravidelné užívanie drogy zvyšuje riziko predčasného úmrtia . 
14 Závislý by dokázal prestať užívať drogu keby sám chcel a keby mal pevnú 

vôIu (t. j. bez cudzej pomoci). 
15 . Malo by sa úplne zakázať užívanie drog. 
16. Závisli majú väčšie šance ochorieť na rôzne somatické choroby než tí, ktorí 

drogu neužívajú. 
17. Len na zdravotníkoch záleží, či sa podarí ovplyvniť postoj verejnosti k dro

gám. 
18. U jedinca pri vzniku závislosti od drog má najväčší význam rodinné prostre

die. 
19. Pre zvládnutie abstinenčných príznakov u závislého je vhodné používanie 

náhradnej drogy, napr. metadonu. 
20. Mali by sa sprísniť zákonné opatrenia voči distribútorom drog. 
21. Pravidelné fajčenie marihuany nie je škodlivé. 
22. Liečba drogovej závislosti spočíva vo zvládnutí abstinenčných príznakov. 

Probandi mali pomocou 5-bodovej škály vyjadriť svoj názor k jednotlivým po
ložkám dotazníka, ktorý bol prezentovaný v písomnej forme a bol anonymný. 

Pri zbere údajov bol vo všetkých skupinách probandov dodržaný jednotný po
stup. 

Pre zjednodušenie štatistického spracovania sme odpovede l a 2 a 4 - 5 zlúčili . 

Výsledky 

Štúdie sa zúčastnilo 112 poslucháčov (LF UK 62, PF UK 50), vo veku 22 - 24 ro
kov (schéma 1). 

Probandi vyjadrili súhlas s 15 výrokmi (68,2 %), ktoré uvádzame v tab. 1. 
Štatisticky signifikantný rozdiel medzi súborom medikov a právnikov, a to na 

5 % hladine významnosti, bol zistený len pri výroku č . 4 (medici 93,5 %, právnici 
84 %) "V záujme zabrzdiť ďalší rozvoj drogovej závislosti sa musí zásadne zmeniť 
postoj celej verejnosti k drogám". 

Ani v jednom výroku nebol zistený štatisticky signifikantný rozdiel medzi muž
mi a ženami. 

Probandi nesúhlasili so 4 výrokmi (18,2 %): 
1. S výrokom č . 9 - "Ľudia dobre poznajú účinky heroínu" (nesúhlasí 70,5 % pro

bandov v celom súbore, 77,4 % medikov a 62 % právnikov), pričom rozdiel medzi ni
mi je štatisticky signifikantný na 5 % hladine významnosti. 
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Schéma 1. Celkový počet probandov zapojených do štúdie 

112 poslucháčov 

Muži I 43 

ženy I 69 

Lekárska fakulta UK Právnická fakulta UK 

62 poslucháčov 50 poslucháčov 

Muži I 22 Muži I 21 

ženy I 40 ženy I 29 

Tabuľka 1. Výroky dotazIÚka, s ktorými probandi vyjadrili súhlas 

\. Ľudia by sa mali viac zaujímať o dôsledky užívania drog na ludský organizmus 
(99,1%). 

3. Užívať drogy je odsúdeniahodná vec (78,5 %). 

4. V záujme zabrzdiť další rozvoj drogovej závislosti sa musí zásadne zmeniť postoj celej 
verejnosti k drogám (89,3 %). 

5. Základom liečby drogovej závislosti je úplná abstinencia (67,0 %). 

6. Liečba drogových závislostí musí trvať minimálne 2 roky (64,2 %). 

7. O závislých by sa mali výlučne starať špeciálne zariadenia, nie všeobecné 
psychiatrické zariadenia (75 %). 

8. Užívanie drogy je osobnou vecou každého (96,4 %). 

10. Pravidelná konzumácia drog zvyšuje riziko rastu kriminality (88,4 %). 

ll. Užívanie drogy zvyšuje riziko vzniku pohlavných ochorení (74,1 %). 

12. Nikto by nemal užívať drogy (73,2 %). 

13. Pravidelné užívanie drogy zvyšuje riziko predčasného úmrtia (89,3 %). 

15. Malo by sa úplne zakázať užívanie drog (63,4 %). 

16. Závislí majú väčšie šance ochorieť na rôzne somatické choroby než tí, ktori drogu 
neužívajú (88,4 %). 

19. Pre zvládnutie abstinenčných priznakov u závislého je vhodné používanie náhradnej 
drogy, napr. metadonu (73,2 %). 

20. Mali by sa sprisniť zákonné opatrenia voči distribútorom drogy (95,5 %). 
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2. S výrokom č . 17 "Len na zdravotmkoch záleží, či sa podari ovplyvniť postoj 
verejnosti k drogám" (nesúhlasí 73,3 % probandov celého súboru, 64,5 % medikov a 
84 % právnikov), rozdiel je štatisticky signifikantný na 5 % hladine významnosti. 

3. S výrokom č . 21 "pravidelné fajčenie marihuany nie Je škodlivé" (nesúhlasí 
75 % probandov, 72,6 % medikov a 78 % právnikov), rozdiel nie je štatisticky signi
fikantný. S výrokom nesúhlasí 81,4 % mužova 71 % žien, čo znamená štatisticky 
signifikantný rozdiel na 5 % hladine významnosti) . 

4. S výrokom č . 22 "Liečba drogovej závislosti spočíva vo zvládnutí absti
nenčných priznakov" (nesúhlasí 51,8 % probandov, 50 % medikov a 54 % právrú
kov), rozdiel nie je štatisticky signifikantný. S výrokom nesúhlasí 41,9 % mužov 
a 58 % žien (rozdiel je štatisticky signifikantný na 5 % hladine významnosti). 

Ambivalentné postoje probandov sme zaznamenali v hodnotem troch výrokov 
(9,1 %): 

a) Vo výroku č . 2 "Závislý, ktorý sa rozhodol zbaviť sa závislosti, mal by 
zvládnut abstinenčné priznaky len silou vôle". Odpoveď 3 zaznamenaná u 46,4 % 
súboru, u 51,6 % medikov a 40 % právnikov (rozdiel je štatisticky signifikantný na 
5 % hladine významnosti). 

Rozdiel medzi mužmi (30,3 %) a ženami (56,5 % žien) je tiež štatisticky signifi
kantný na 5 % hladine významnosti. 

b) Vo výroku č . 14 "Závislý by dokázal prestať užívať drogu keby sám chcel a ke
by mal pevnú vôľu" (t. j . bez cudzej pomoci). Odpoveď 3 dalo 37,5 % súboru, rozdiel 
medzi medikmi a právrúkmi nie je štatisticky signifikantný, zatial čo medzi mužmi 
a ženami je štatisticky signifikantný na 5 % hladine významnosti (odpoveď 3 
uvádza 25,6 % mužova 44,9 % žien) . 

c) Vo výroku č . 18 "U jedinca pri vzniku závislosti od drog má najväčší význam 
rodinné prostredie" - odpoveď 3 u 46,4 % súboru, rozdiely medzi medikmi a práv
nikmi nie je štatisticky signifikantný, ale medzi mužmi a ženami je na 5 % hladine 
významnosti (odpoveď 3 uviedlo 30,2 % mužova 44,9 % žien) . 

Diskusia a záver 

Dôležitým zistemm je skutočnosť, že vzorka študentov s ktorou sme pracovali 
chápe, že drogová problematika nie je len vecou drogovo závislého jedinca (poruchy 
telesného a psychického zdravia, zvýšený výskyt suicidálnych pokusov a suicídií, 
zvýšená úmrtnosť a pod.), ale má výrazný dopad ako na jeho užšie sociálne prostre
die (rodina, škola a pod.), tak aj širšie sociálne okolie (prináša so sebou rast krimi
nality a rôzne iné druhy sociálnej patológie) a je vecou celej spoločnosti . Študenti 
nepodceňujú ani riziko marihuany, najmä fakt, že tzv. mäkké drogy predstavujú 
prechod k iným drogám. 

Na druhej strane z odpovedí študentov vyplýva, že nie sú dostatočne informo
vaní o celej širke problematiky liečby drogovo závislých. Z diskusie s mmi vychádza 
najavo, že nie všetci akceptujú dôležitost dlhodobej a úplnej abstinencie a potrebu 
dlhodobého doliečovania chorých s drogovou závislosťou. 

Na úlohu rodiny, ako rizikového faktora pri vzniku závislosti, poukázalo viacero 
štúdií (napr. Hurrelmann, 1993; Dimotf a Carper, 1994; Kolibáš a Novotný, 1994; 
Kajanová a Bratská, 1995). V inej našej štúdii (André a kol., 1997) zameranej na 
zistovanie motivovanosti drogovo závislých k liečbe nachádzame v súbore 124 
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závislých (prevažne od heroínu) údaje o tom, že až 46,4 % osôb pochádza z dys
fWlkčných a 10,8 % z nekompletných rodín, v ktorých boli nedostatočne saturované 
emočné a sociálne potreby dieťaťa, s nejednotnými až protikladnými názormi členov 
rodiny na výchovu dieťaťa (35 %). s ambivalentným až Iahostajným postojom rodiny 
ku konzumácii návykových látok (23,1 %). Drogová závislosť (spojená s liečbou na 
psychiatrickom oddelení a následnou ambulantnou liečbou) bola zistená u 17,8 % 
rodičov chorých. 

I keď výsledky štúdie potvrdzujú, že študentská komunita je k problému návy
kových látok citlivá a je pomerne informovaná o danej problematike, níektoré hod
notenía poukazujú na potrebu pri našej pedagogickej činnosti venovať tejto proble
matike ešte intenzívnejšiu pozornosť (napr. pokiaI ide o špecifiká liečby osôb s dro
govou závislosťou) . 
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