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s ú h r n 

Autor načrtol vývin a činitele drogovej závislosti u mládeže z aspektu prevencie formou 
syntetizácie záverov z vyše 100 štúdií z viac ako 20 minulých ročníkov časopisu Protialkoho
lický obzor. Drogovú scénu na Slovensku po 2. svetovej vojne charakterizovala tzv. mikronar
kománia. Používali sa voTne dostupné lieky obsahujúce kodeín alebo efedrín . Dominantnými 
drogami mládeže sa stali psychostimulanciá (Psychoton, Fenmetrazín a Dexfenmetrazín), ale 
najrozšírenejšie bolo fetovanie (sniffing) prchavých látok ako trichlóretylén a najmä toluén, 
ktorý sa zneužíva dodnes. V 70. rokoch sa šírila polytoxikománia, ktorá sa pridružovala k alko
holizmu ešte aj v 90-tych rokoch, kedy už nastal prudký nástup heroínu. Za najnebezpečnejší 

vek pre drogové návykové aktivity sa ukázal vek medzi 13. a 15. rokom. Medzi 15. až 20. ro
kom sa vyskytovali suicídiá toxikomanov. Osobitný problém tvorí ich kriminalita, ktorá v roz
pätí rokov 1980 - 1990 vzrástla až desaťnásobne . V prevencii spočiatku dominoval reštriktívny 
model , neskôr sa skúšali rozličné programy aj na prevenciu relapsov, telefonické linky dôvery, 
skupinové pohovory a osvetové informácie. Chýba systematickejší výskum opierajúci sa 
o teóriu a sledovanie efektov preventívnych programov. 

K r ú č o v é s lov á: alkoholová a drogová závislosť - vek počínajúcej drogovej závislosti -
činitele drogovej závislosti - jej prevencia - zástoj duševných stavov 
a postojov. 

Kondáš O.: A RETROSPECTIVE INSIGHT INTO DRUG 
DEPENDENCE AND ITS PREVENTION IN YOUTH 

Prednese né na celosvetovej konferencii o prevencii abúzu drog u detí a mládeže, usporiadanej 
Úradom vlády, Generálnym sekretariátom Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu 
drog, ktorá sa konala v dňoch 17. - 19. 3. 1999 v Šamoríne. 
Spracované v rámci grantu VEGA č. 1/4241/97 
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Summary 

The author outlines the development and factors of drug dependence in youth from the as
pect of prevention by the synthetisization of conc\usions of more than 100 studies from more 
than 20 past volumes of the Journal of Antialcoholic Horizon. The drug scene in Slovakia, after 
World War II , had been characterized by the so-cali ed micro addiction. Freely available med ic
aments containing codeine or ephedrine were used . Psycho-stimulants (Psychotón, Fenme
trazín and Dexfenmetrazínl became domina nt drugs for youth, however, sniffing of volatile 
substances such as trichlorethylene and toluene - used until now - have been the most wide
spread drug abuse. In the 1970's , poly-addiction started to be disseminated - it had been asso
cia ted to alcoholism even in the 1990's when a sharp outbreak of heroin occured. The age of 13 
up to 15 years appeared to be the most dangerous age for drug addictive activities. Suicides of 
drug addicts occured between 15 - 20 years of age. A special issue represents their criminality, 
which grew - between 1980 and 1990 - decimaIly. In the beginning, a restrictive model domi
nated in prevention and later a number of programs were also tested with regard to prevention 
of relapses - telephone confidence hotlines, group interviews and educational infonnation . 
There is a lack of more systematic research that would consider both theory and follow-up of 
the effects of preventive programs. 

Key w o r ds : Alcohol and drug dependence - age in the onset of drug addiction - its fac
tors and prevention - contribution of mental states and attitudes 

Po gá dy a Nociar (1978), citujúc Kalba a Poppera, zdôraznili "nedostatočnú in
tegráciu výskumných dát do prúdu liečby". Demonštrujú to na ideológii nepotvrde
nej empirickými výskumami, že jeden pohárik vyvolá u alkoholika nekontrolované 
pudenie do ďalšieho pitia, v dôsledku čoho práce o kontrolovanom pití boli u nás 
tabu. Provokujúce je ich tvrdenie, že "výskum na poli alkoholizmu má unikátnu 
pozíciu - nové dáta zanikajú nie pre kontradiktorické štúdie alebo polemiky, ale jed
noducho pre nepovšimnutie" (s. 260). Nepostihne tento osud aj oblasť drogových 
závislostí? Ak si uvedomíme, že jediná monografia venovaná výlučne toxikománii od 
pražského psychológa Urbana vyšla v r . 1973, vzniká otázka, či by sme nemali veno
vať viac pozornosti syntetizácii zistení na tomto poli. Primeraný vedecký rozhľad 
a poznanie vývinu drogovej situácie a jej činiteľov sa totiž javia osobitne dôležité pre 
adresnosť i optimalizáciu foriem a náplne prevencie. 

Tento letmý spätný pohľad sa okrem dvoch knižných publikácií (Urban, 1973 
a manuál WHO z r. 1975) opiera o vyše 20 ročníkov časopisu Proti alkoholický obzor, 
ktorý venoval určitú pozornosť aj drogovej závislosti s uprednostnením pojmu neal
koholové toxikománie. V ročníkoch 1975 - 1982 vyšlo ročne 3 - 5 článkov, od r. 1983 
po 6 - 12 a po zmene názvu časopisu na Alkoholizmus a drogové závislosti je to až 
16 štúdií. 

Z prečítaných vyše 100 štúdií, článkov a správ sa dajú načrtnúť niektoré dôležité 
zistenia .o výskyte a vzťahu drogovej závislosti k veku, o druhu požívaných drog 
a hľadisku prevencie, ale aj teoreticko-kauzálne súvislosti až po podiel drogovej 
závislosti na delikvencii a kriminalite mládeže, o ktorej sa publikovala prvá štúdia 
r . 1974 (Kokavec a kol. ). 

Pokiaľ ide o teoreticko-kauzálne súvislosti drogovej závislosti, medzi významné 
faktory jej vzniku a vývinu podľa manuálu WHO (Kramer a Cameron, 1975) patria: 

1. Duševné stavy mladého človeka ; 
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2. vplyv rovesníkov ako hlavný zdroj pôsobivých informácií o efektoch i o možnos
tiach získať drogy; 

3. celková kultúrno-spoločenská atmosféra (napr. Beatles, spoločensko-politický 
diskonfort, stres a napätia); 

4. prevládajúce postoje k drogám a liekom až po prípadné mýty a zakorenené 
presvedčenia . 

Za najsilnejší faktor chronickej intoxikácie psychotropnými drogami sa považuje 
duševný stav vo forme psychologického pudenia k produkovaniu príjemnosti a vy
hnutiu sa nepohode (diskonfortu ). Toto stanovisko je určite blízke aj našim exper
tom na drogové závislosti, a to aj ako rozhodujúce pre koncipovanie prevencie. 

Duševné stavy sa v psychológii intenzívne študovali v 60-tych rokoch a Thorne 
ich urobil predmetom svojej tzv. integratívnej psychológie , na čo v súvislosti so 
závislosťami upozorňujú Pogády a Nociar (1978). Stempelová (1982) zistila, že už 
jednoduché predskúškové psychické stavy (tréma) sú stresovým stimulom abúzu 
drog. Okrem drogou navodenej eufórie a zážitkov zo senzorických zmien t reba tu 
teda rátať so stresom vyvolaným stavmi duševného napätia. Ďalej sem patrí stav 
postupného odcudzenia, prameniaci z odmietania toxikomana dospelými, rodinou 
a školou. Tento stav môže pôsobiť ako perzistenčný faktor pri prehlbovaní závislosti 
od drogy, čo nás musí z preventívneho hradiska vermi zaujímať . 

Na duševné stavy pôsobia aj rozličné mýty a postoje ( presvedčenia ), k čomu Neu
man (1990) pripomenul, že Jung považoval mýty - ako zložku kolektívneho nevedo
mia - za súčasť štruktúry osobnosti. Mýty a postoje až po iracionálne presvedčenia 
a racionalizačné obranné postoje sa intenzívne študovali pri alkoholovej závislosti, 
o čom sa aj v Protialkohlickom obzore publikovali viaceré štúdie ( Kubička, 1978; 
Kucek, 1978; Kondáš a Kordačová , 1972). Kubička (1978) zistil významné korelácie 
medzi postojmi a konzumom alkoholických nápojov. Predikčná hodnota postojov bola 
značná, keď uvážime, že postoje mužov k alkoholu signifikantne korelovali aj s cel
kovou spotrebou čistého liehu a vysvetľovali až 41 % variability . Vzhradom na moti
vačný vplyv postojov možno analogické korelačné vzťahy predpokladať aj pri 
drogových závislostiach, čo by bolo dobre výskumne preveriť a bližšie definovať, 
napr. aj v spomenutom vzťahu k duševnému stavu typu túžby po slasti. 

Obraz našej drogovej scény nie je však na základe článkov a správ v Protialkoho
lickom obzore celkom presný. Publikované informácie o výskyte abúzu drog sa jed
nak publikujú na základe materiálov jednotlivých zariadení a jednak sa týkali 
celého bývalého Československa, len s čiastočnou diferenciáciou medzi ČR a SR. Po
čet evidovaných toxikomanov v AT ambulanciach bol v r. 1988 v celom Českosloven
sku 8 až 9 tisíc. Ich vyšší počet v ČR spôsobil, že špecializovaná toxikomanická 
ambulancia sa tam zriadila už v 70-tych rokoch (primár Rubeš), kým na Slovensku 
až v 80-tych rokoch (Coufalová, 1983). Evidovala 300 pacientov, medzi ktorými bolo 
105 učňov a iba 5 vysokoškolákov. Rubeš (1977) zdôraznil pre našu kultúrno-spo
ločenskú oblasť typický fakt, že drogami sa u nás po 2. svetovej vojne stávali látky 
deklarované ako lieky. Prvú vlnu tvoril amfetamínový prípravok Psychoton, neskôr 
Fenmetrazín a Dexfenmetrazín, pričom - ako uvádza Skála (1987) - "dexík" v Prahe 
predávali čašníci. V ČR, ako aj v SR sa teda začínalo stimulanciami (Miillerová, 
1979; Súkeník, 1980, 1982; Drtil, 1982). Kodeín mal na svedomí nadužívanie Alna
gonu i Algeny, a to aj vo väzniciach (Pokora, 1983). Z antiastmatických kompozícií 
to bol Yastyl, obsahujúci i efedrín. Išlo o lieky, ktoré boli vorne dostupné. Za nimi 
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nasledovalo mládežou uprednostňované fetovanie prchavých látok (sniffing), a to 
najmä trichlóretylénu (známe "Čikuli") a toluén, ktorý sa najdlhšie - prakticky až 
dodnes - udržal na drogovej scéne v SR (Berka, 1979; Hampl, 1989; Korínková 
a ko!., 1989). 

Pravda, na Slovensku dominovala predovšetkým alkoholová závislosť a popri 
fetovaní prchavých látok sa nadužívali predovšetkým voľne dostupné lieky (najmä 
Alnagon, barbituráty a hypnotiká), takže prof. Guensberger hovoril o mikronarko
mánii. Rozvoj liekových závislostí napomáhala verejná mienka, odvijajúca sa od 
názorov medicínskej obce, pričom sa značne preceňovali možnosti psychofarma
kológie , ako na to upozornil Rubeš (1978). Zaujímavá je jeho domnienka , že "dnešná 
drogová pohroma by mala zmiznúť zo sveta spoločne s XX. storočím, ktoré ju pri
nieslo , a to spolu s prekonaním zaslepenosti dnešnej lekárskej vedy a jej mnohých 
farmakologických povier, resp . mýtov". Na Slovensku sa už dávno udomácnila 
neotrasiteľná viera v moc liekov, až s očakávaniami typu "deus ex machina", čo 

naháňalo vietor do plachát nastupujúcej i pretrvávajúcej drogovej pohrome. Výraz 
"pohroma" je tu oprávnený vzhľadom na jej prudké šírenie sa, ako aj dôsledky 
vrátane teratogénií, medzi ktorými nechýbala ani leukémia u detí matiek, fajčiacich 
marihuanu. Táto informácia sa uviedla aj v jednej štúdii v Protialkoholickom ob
zore . Ďalej sa spomína 35 - 40 úmrtí ročne na následky intoxikácie omamnými 
látkami, kde je známe a žialbohu aj časté predávkovanie, ale letálny koniec sa 
vyskytoval aj pri sniffingu (Novotná a Bartošíková, 1980). 

V 70-tych rokoch sa na Slovensku začala rozvíjať polytoxikománia, ktorá sa pri
družova la k abúzu alkoholu. J ej zrod zmapoval Kolibáš a ko!. (1994). Tým nám 
priblížili aj spektrum užívaných drog v porovnaní medzi 70. - 90. rokmi. Výrazný 
rozdiel tu bol len v neskoršom nástupe anxiolytík, kým analgetiká a prchavé látky si 
udržujú rovnakú pozíciu (okolo 25 - 30 %). Z preventívneho hľadiska je dôležité uve
domiť si, že prchavé látky a sčasti aj analgetiká ešte stále na našej drogovej scéne 
pretrvávajú, a to aj ako iniciálne drogy. Podľa prieskumu Turčeka K. (1995) až 1/3 
mládeže skúsila použitie drogy, pričom na 1. mieste to bola marihuana, na 2. mieste 
hašiš a na 3. mieste toluén. Z hľadiska prevencie treba upozorniť na úplné zanedba
nie zistení niektorých zahraničných prác, že markérom závislostí je už obyčajné faj
čenie cigariet. Fajčenie marihuany sa našťastie u nás oneskorilo; začalo až koncom 
80. a začiatkom 90. rokov. Nástup heroínu datuje Provazník (1995) k roku 1993. Bol 
však veľmi prudký, až s trojnásobným nárastom heroinistov koncom 1. polroka 1994 
v porovnaní s januárom 1993. 

Pokiaľ ide o uek počínajúcej drogouej záuislosti väčšina autorov označila za ná
stupný vek obdobie ranej adolescencie. Za najnebezpečnejší vek pre návykové aktivi
ty sa považoval 14. rok , resp . rozpätie medzi 13. a 15. rokom (teda 8. a 9. ročník ZŠ). 
O prchavých látkach bolo informovaných až 67 % detí. Medzi 15. a 21. rokom sa už 
vyskytovali suicídiá drogovo závislých, 19 až 30-roční boli medzi vykrádačmi lekár
ní. Toto vykrádanie sa skončilo r. 1982, keď lekárne vybavili elektronickým zabezpe
čovacím zariadením. Je iste zaujímavé, že takéto technické opatrenie spôsobilo, že 
v Prahe - kde predtým vykrádanie dominovalo - v r. 1983 sa nevyskytlo ani jedno, 
v celej ČR 13 a v SR 8 vlámaní do lekární. 

Vzťah drogovej závislosti k delikuencii a kriminalite je známy, veď trestná čin
nosť je neraz spôsobom, ako si obstarať drogu. Vantuch (1990) uvádza, že v rozpätí 
rokov 1980 až 1988 došlo k takmer desaťnásobnému nárastu súdne stíhaných toxi-
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komanov, čo je alarmujúce číslo, keď uvážime, že množstvo toxikomanov sa v danom 
období "iba" zdvojnásobilo; ide teda o vermi výrazný nepomer. Kriminalita výraz
nejšie stúpla v ČR (v SR sa jej spočiatku nevenovala dostatočná pozornosť), ale 
r. 1988, keď jej odharovanie už bolo v oboch republikách porovnaterné, pomer bol 
dosť vyrovnaný len s miernym neprospechom pre ČR (4 984 pripadov v ČR a 1 765 
v SR). Dosah drogovej scény na kriminalitu mládeže začal byť nápadný. Jeho oso
bitné zhodnotenie v Policajnej akadémii SR (r. 1995) ukazovalo výrazný trend zvyšo
vania frekvencie kriminality mládeže, pričom jej nárast v dôsledku nárastu drogovej 
závislosti u mládeže by sa okolo r . 2000 vyšplhal až na cca 17 700 pripadov, z čoho 
okolo 3 000 pripadov by sa zvyšovalo na konto "drogového variantu". 

O prevencii sa v sledovanom období najčastejšie uvažovalo v intenciách re
štriktívneho modelu. Nechýbalo ani naivné očakávanie , že nový zákon o boji proti 
alkoholizmu a iným toxikomániám úplne vyrieši našu drogovú situáciu (z pera 
právnika). Osvietenejší a rozhľadenejší odborníci predsa len skúšali rozličné pro
striedky, ktoré nazývali pomocnými programami. Boli to napr. dodnes fungujúce 
telefonické linky dôvery, ba zriadilo sa ojedinele aj srubné stredisko pre záškolákov, 
či dokonca tzv. gongová muzikoterapia. Dôraz sa kládol na prevenciu relapsov závis
lostí s informáciami o rehabilitačných programoch pre drogovo závislú mládež (zná
my kalifornský Synanon ešte z r . 1958 a jeho poľský príbuzný Monar), a to 
s vedomím, že abstinencia a motivácia pre ňu je náročná a dlhodobá úloha. Overilo 
sa, že jednorazové prednášky majú problematický, ba až kontraproduktívny efekt, 
keďže vzbudili záujem o drogy. Niektori autori rátajú s väčšou ochotou rudí prijímať 
tlačené informácie a tak nechýba ani pokus o svojpomocné priručky pre závislú 
mládež a ich rodičov popri prekladoch príručiek pre učiteľov. Za najúčinnejší sa po
važuje dialóg, pri ktorom by sa však žiadalo zdôrazniť dodržiavanie zásad jeho vede
nia. Za ekonomicky výhodné sa považovali tzv. rovesnícke (peer) programy, ale 
chýba správa o ich efektoch alebo nedostatočnosti . Pri porovnaní individuálnych 
a skupinových sedení sa konštatovalo odlišné prezentovanie problémov, v zásade 
však boli takéto sedenia ojedinelé. Na druhej strane nechýba ani odporúčanie "ma
povať terén a hľadať, kto a ako by mohol klientovi pomôcť", čo pri nedostatkoch 
a variabilite morálneho kódexu a pri objavení sa pojmu "psychoterapeutický dobro
druh" neznie až tak podivne, ako sa to na prvý pohlad javi. Tým by sa - pri exis
tujúcom určitom tápaní - predsa len aspoň uchovalo klasické terapeutické heslo 
"Prim um ni! nocere" (Najdôležitejšie je neublížiť), ktoré je rovnako dôležité aj pre 
oblasť prevencie. Ba domnievam sa, že ho treba zdôrazniť ako protiváhu "dobro
družnej" odvahe pracovať naostro neovereným systémom pokusov a omylov, s po
vzbudením pre viac výskumných správ z tejto oblasti, keď už nenachádzame peniaze 
na systematický výskum, počiatky ktorého sa objavujú len vo forme mapovacieho 
prieskumu. 
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