
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

33, 1998, 2, s . 69 - 73 

ORIGINALNE PRAcE 

K PROBLÉMU KONZISTENCIE NÁZOROV NA 
DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 

1. roCHA, T. ČAPLOV Á 

Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava, 
prednosta : prof. MUDr. I. Žucha, CSc. 

Súhrn 

Sledovala sa konzistencia názorov na drogy a drogové závislosti u poslucháčov medicíny 
a psychológie pomocou dvoch dotaznikov. Vyvinul sa spôsob formalizovaného hodnotenia kon
zistencie. Výsledky ukazujú všeobecnú tendenciu k názorovej konzistencii probandov, ale aj 
nezanedbaterné kvantum inkonzistencie v názoroch budúcich odborníkov. 

K r ú č o v é s lov á : drogové závislosti - analýza názorov - inkonzistentnosť názorov 

I. Žucha, T. Čaplová: TO THE PROBLEM OF CONSISTENCE OF 
OPINIONS ABOUT DRUGS AND DRUG ADDICTION 

Summary 

The consistence of opinions about druga and addiction by the students of medicine and psy
chology was observed. It was performed by the help of two questionnaires. The way of formali
sed evaluation of consistence was developed. The results indicate general tendency to opinion 
consistence of probands. They also indicate unforgettable quantum of inconsistency in opinions 
of the future specialists. 

Key w o r ds: drug addiction - analysis of opinions - incostistence of opinions 
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Závažnosť problému ší renia drogových závislostí nastoľuje požiadavku analýzy 
tohto javu z rôznych aspektov. Jedným z nich je aj analýza názorov. 

Je všeobecnou skúsenosťou, že ľudské názory sú často menlivé a nekonzis
tentné. Platí to pre názory nielen laikov, ale aj odbonúkov. 

Názory na rôzne problémy súvisiace s konzumáciou drog a na drogové závislosti 
sú typickým príkladom variability Iudského uvažovania a Iudských postojov. O dro
gách informujú odbornici, poloodborníci, sami závislí, aj osoby, ktoré si svojvoIne 
prisvojujú rôzne kompetencie . Literárny trh ponúka rôznorodé publikácie, 
schvaľujúce a odsudzujúce vedecké, ša rlatánske atď . 

Autori aj v pedagogíckej praxi sa stretávajú s názorovou variabilitou u budúcich 
odborníkov, lekárov, aj psychológov. Dali si za úlohu sčasti štandardizovaným 
spôsobom získať dáta o názorovej konzistentnosti študentov v ich vzťahu k drogám 
a k drogovým závislostiam. 

Metóda 

Použil sa 25-položkový dotazník, ktorý jeden z autorov už použil v predchá
dzajúcej práci (Čaplová a kol., 1997 - dotazník 1). Zároveň sa skonštruoval analóg 
dotazníka, v ktorom sa každá otázka transformovala na svoju negáciu (schéma do
tazníka 2) Dotazníky sa aplikovali písomne, anonymne, v intervale 1 - 2 týždne 
v poradí, dotazník 1. a dotazník 2. Spôsob hodnotenia položiek dotazníka proband
mi: l. veľmi súlllasím, 2. súllla sím, 3. aj súhlasím, aj nesúhlasím, 4. nesúhlasím 
a 5 . velmi nesúlllasím . 

Dotazník 1. 

1. Ludia by sa mali viac zaujímať o dôsledky užívania drog na Iudský organiz· 
mus . 

2. Závislý, ktorý sa rozhodol zbaviť sa závislosti, mal by zvládnuť abstinenčné 
príznaky 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. 
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. Ludia 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 užívaníe drogy zvyšuje riziko predčasného úmrtia . 
14. Malo by sa úplne zakázať užívanie drog. 
15. Závislí majú väčšie šance ochorieť na rôzne somatické choroby než tí, ktorí 

drogu neužívajú. 
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16. Len od zdravotIÚkov záleží či sa podarí ovplyvniť postoj verejnosti k drogám. 
17. U jedinca prí vZIÚku závislosti od drog má najväčší význam rodinné prostre-

die. 
18. Mali by sa sprísIÚť zákonné opatreIÚa voči distríbútorom drog. 
19. Pravidelné fajčeIÚe maríhuany IÚe je škodlivé. 
20. Liečba drogovej závislosti spočíva vo zvládnutí abstinenčných príznakov. 
21. Pre zvládnutie abstinenčných príznakov u závislého je vhodné použitie 

náhradnej drogy, napr. methadonu. 
22. To, čo hovoria lekárí o škodlivosti drog, je prinajmenšom prehnané 
23. Život je taký náročný a ťažký, že človek potrebuje nájsť uvolneIÚe a rozptýle

nie pomocou drogy. 
24. Závislý aIÚ po liečbe zväčša nevidí dôvod, prečo by mal prestať úplne brať 

drogu. 
25. Netreba úplne prestať brať drogu, postačí ak závislý užíva drogu len príleži

tostne (napr. keď sa chce zabaviť) . 

Dotaznik 2. 

l. Verejnost netreba znepokojovať informáciami o dôsledkoch užívaIÚa drog na 
Iudský organizmus. 

2. Závislý, ktorý sa chce zbaviť abstinenčných príznakov, nesmie sa spoliehať 
len na silu vôle. 

3. Užívanie drog je vec slobodného rozhodnutia, ktoré nemá IÚkto právo odsúdiť . 

4. Názory laickej verejnosti nemajú vplyv na rozvoj drogovej závislosti v spo
ločnosti. 

5. Drogovo závislí nemusia bezpodmienečne abstinovať, ak sa chcú zbaviť závis
losti. 

6. Liečba drogových závislostí môže byť aj krátkodobá. 
7. Pre liečbu drogových závislostí IÚe sú potrebné špecializované zaríadeIÚa, ak 

je rozvinutá všeobecná psychiatrická starostlivosť . 

8. Užívanie drogy nie je vecou osobnej vo Iby, spoločnosť má mať kontrolné me-
chanizmy, aj donucovacie . 

9. Verejnost málo pozná účinky heroínu. 
10. Konzumácia drog nemá vzťah k výskytu kriminality. 
11. Užívanie drog nemá vzťah k výskytu pohlavných chorôb. 
12. Ľudia môžu rekreačne užívať drogy. 
13. Zvládnuté užívanie drogy neskracuje život. 
14. Úplný zákaz užívania drog je nežiadúci . 
15. Závislí nemajú vyššie ríziko ochoríeť na rôzne telesné choroby ako všeobecná 

populácia. 
16. Postoj verejnosti k drogám neovplyvňujú len zdravotIÚci . 
17. Rodinné prostredie nemá rozhodujúci vplyv na vznik závislosti. 
18. Zákonné opatrenia proti distríbútorom drog sú dostatočne prísne. 
19. Pravidelné fajčenie marihuany je škodlivé. 
20. Liečba drogovej závislosti nespočíva len v zvládnutí abstinenčných prízna

kov. 
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21. Užívanie náhradnej drogy, napr. methadonu na zvládnutie abstinenčných 
priznakov nie je potrebné. 

22. Čo hovoria lekári o škodlivosti drog nie je vôbec prehnané. 
23 . Hoci je život náročný a ťažký, ľudia sa nemajú uvoľňovať a rozptylovať dro

gami . 
24. Závislý po liečbe nahliada, že má úplne prestať užívať drogu. 
25 . Závislý, ktorý sa chce zbaviť závislosti, musí úplne a trvalo abstinovať . 

Konzistenciu hodnoteni sme hodnotili podla rozdielu bodov v dvoch odpovediach 
na otázky. Získali sme 5 skupín konzistencie . Za konzistentné sme považovali hod
noty 3-3, 4-2, 5-1. Do druhej skupiny sme zaradili odpovede 3-4, 4-1, 5-2 a 3-2, 
do tretej skupiny odpovede 3-1, 3-5, 4-4 a 2-2, do štvrtej odpovede 4-5 a 1-2. Za 
najmenej konzistentné sme považovali odpovede l-l a 5-5 . 

Materiál 

Probandmi bolo 72 poslucháčov (31 mužov, 41 žien), lY. ročníka Lekárskej fa
kulty na konci prvého semestra dvojsemestrového kurzu psychiatrie a 33 pos
lucháčov (6 mužov, 27 žien) psychológie v III . ročníku tiež na konci prvého semestra 
dvojsemestrovej výučby . Pre danú súvislosť sme probandov hodnotili ako jednu 
skupinu (n - 105). 

Výsledky 

Početnosti odpovedí podľa klasifikácie do 5 skupín podľa stupňa konzistentnosti 
uvádza tab. č . l . 

Diskusia 

Z výsledkov možno urobiť všeobecný záver, že názory budúcich odborníkov sú 
"dosť" konzistentné, čo sa prejavuje najmä v malých početnostiach skupín 4 a 5. 
Predsa však v názoroch je nie je zanedbateľné ~vantum" nekonzistentnosti. Výraz
ne va ri ruje v jednotlivých otázkach. Napr. názor na liečbu drogovej závislosti v o
tázke 20 je zaťažený pomerne vysokou inkonzistentnosťou. Menej konzistentný je 
názor v otázke 13 na bezpečnos! zvládnutého užívania drogy. Takisto názor na po
t rebu úplne prestať užívať drogu po liečbe (otázka 25). 

Možno uzavrieť, že skupina budúcich odborníkov má zreteľnú tendenciu k jed
notnej názorovej orientácii, ale táto orientácia je procesom, ktorý treba považovať 

za neukončený. To odôvodňuje potrebu nielen pedagogického pregraduálneho pôso
benia na študentov, ale aj vlastného domýšlania problematiky drog a drogovej 
závislosti. 
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TabuIka 1. 

Položky Skupiny Konzistencie odpovedí 

dotazníkov l 2 3 4 5 

l 61 40 4 O O 

2 56 36 9 4 O 

3 35 56 13 I O 

4 51 42 5 4 O 

5 54 37 13 I O 

6 45 40 12 5 2 

7 53 43 5 2 2 

8 41 45 14 3 1 

9 62 34 7 O O 

10 53 43 7 1 l 

II 47 42 10 2 O 

12 39 47 15 2 O 

13 42 41 17 2 I 

14 52 47 5 1 O 

15 66 27 7 5 O 

16 64 40 1 O O 

17 43 51 9 I O 

18 58 40 5 2 O 

19 66 33 4 2 O 

20 39 35 25 4 O 

21 68 31 3 3 O 

22 62 39 1 O O 

23 51 51 3 O O 

24 40 42 20 1 O 

25 52 41 11 1 O 

Literatúra 

Caplouá, T. - André, I. - Sorrwšouá J.: Postoje poslucháčov vysokej školy k problematike návy
kových látok. Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz), 32, 1997, 5, s. 281 - 286 

Do redakcie prišlo dňa : 28. 5. 1998 
Adresa autora : Prof. MUDr. I. Žucha, CSc., Palackého 22, 811 02 Bratislava 

73 


