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Souhrn 

Jedním z hlavních faktoru ovlivňujících užívání návykových látek je vek uživatelu. 
Vekové rozdíly jsou nejvetší mezi uživateli legálních drog (alkoholu a léku), kde je nejvíce 

uživatelu ve vekové kategorii nad 40 let, a uživateli ilegálních drog (zejména pervitinu a he
roinu), kterých je nejvíce ve vekových kategoriích 15 - 19 let a 20 - 29 let. 

Vekové skupiny uživatelu návykových látek sleduje již po mnoho let Ústav zdravotnických 
informací a statistiky (ÚZIS) České republiky, ze kterého jsou uvedeny nej nutnej ší statistické 
údaje (Malečková, 1996 - 1998). 

U jednotlivých vekových kategorií jsou uvedeny možné príčiny vedoucí ke zneužívaní drog. 

K l í č o v á s lova : návykové látky - veková struktura - kauzální souvislosti 

Hampl K.: AGE INFLUENCE ON THE SUBSTANCE USE 

Summary 

The age of substance users is one of main factors influencing the substance use. 
The greatest age differencies are among legal drug users (alcohol, medical drugs), with the 

most users in the age category over 40 years of age and among illegal drug users (especially 
methamphetamine, heroin), with the most users in the age categories of 15 - 19 and of 20 -
29. 

Age of groups of substance users are followed by the Institute of Health Information and 
Statistic s of the Czech Republic (IHIS). Statistical data are from this Institute (Malečková, 
1996 - 1998). 

Possible substance abuse causalities are described in individual age grou ps. 

Key w o r ds: Substances - age structure - causalities 

Predneseno na 38. Mezinárodr.ím kongresu ICAA o alkoholu, drogách a ostatních závislostech 
ve Vídni 16. - 20. 8. 1999 
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Úvod 

Na užívání návykových látek se podílí jak osobnost uživatele, tak i společenské 
prostredí, ve kterém žije. 

Ukazuje se, že lze od sebe rozdelit podle vekových kategorií uživatele legálních 
drog, zejména alkoholu a léku a uživatele drog ilegálních, v našich podmínkách 
zejména pervitinu a heroinu. 

Pokládáme proto za potrebné zabývat se podrobneji jednotlivými vekovými kate
goriemi s ohledem na osobnost a prostredí uživatele. 

Statistické údaje 

Škodlivé užívání alkoholu je nejvyšší ve vekové kategorii nad 40 let, ale v Pľ11-
behu posledních tfí let počet registrovaných pacientu klesá. Došlo i ke značnému po
klesu zájmu zdravotníckých zarízení o vekovou kategorii do 14 let, a to od roku 
1997. 

Zneužívání léku vletech 1996 až 1998 ukazuje vzestup jak v jednotlivých 
vekových kategoriích, tak i v prubehu posledních tfí let. Nejvyšší počet pacientu je 
také v kategorii nad 40 let (tab. 1). 

Tabuľka 1. Léky - Alkohol 
Počet registrovaných pacientu v České republice r. 1996 - 1998 

Vek 
Droga Rok Celkern 

0-14 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 > 

Léky 1996 1 31 124 226 379 761 

1997 4 40 170 241 355 810 

1998 3 51 199 246 407 906 

Alkohol 1996 35 720 5326 9515 15731 31327 

1997 4 508 5438 9870 15871 31691 

1998 3 500 4940 9665 14529 29637 

Počet registrovaných pacientu s abúzem heroinu, kanabisu, pervitinu a halucino
genu jeví za poslední tfi roky stálý vzestup s výkyvy v roce 1998 u heroinu, a 1997 
u pervitinu. U kanabisu je zvýšený počet registrovaných pacientu patrný již ve 
vekové kategorii do 14 let s maximálním počtem uživatelu mezi 15 - 19 lety. 

Heroin, pervitin a halucinogeny nastupují pozdeji mezi 15 - 19 lety a počet uži
vatelu vrcholí u techto drog mezi 20 - 29 rokem. Pak dochází k rychlému poklesu 
počtu registrovaných uživatelu. 

Prchavé látky se jeví jako vstupní drogy s vyšším výskytem již ve vekové katego
rii do 14 let s maximem počtu uživatelu mezi 20 - 29 rokem. Pak dochází rovne ž 
k prudkému poklesu počtu registrovaných pacientu (tab. 2). 
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Tabuľka 2. Kanabis - heroin - pervitin - halucinogeny - prchavé látky 
Počet registrovaných pacientu v České republice r. 1996 - 1998 

Vek 
Droga Rok Celkern 

0-14 15 -19 20 - 29 30 - 39 40 > 

Kanabis 1996 29 224 186 32 3 474 

1997 17 337 234 21 10 619 

1998 30 432 305 28 13 808 

Heroin 1996 5 505 592 113 14 1229 

1997 7 796 866 123 21 1813 

1998 5 520 778 90 22 1415 

Pervitin 1996 8 560 584 101 14 1267 

1997 5 491 410 66 7 979 

1998 11 815 835 123 9 1793 

Halucinogeny 1996 3 33 40 7 1 84 

1997 5 55 49 10 1 120 

1998 5 56 56 4 2 123 

Prchavé látky 1996 15 142 152 24 15 348 

1997 16 127 160 33 11 347 

1998 18 152 108 32 4 314 

Dominantnimi vekovými skupinami byly v roce 1998 u kanabisu, heroinu, pervi
tinu, halucinogenu a prchavých látek vekové kategorie 15 - 19 a 20 - 29 let (tab. 3, 
graf 1). 

Tabulka 3. Kanabis, heroin, pervitin, halucinogeny, prchavé látky 
Počet registrovaných pacientu v České republice r. 1998 

Vek 
Droga Celkern 

0-14 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 > 

Kanabis 30 432 305 28 13 808 

Heroin 5 520 778 90 22 1415 

Pervitin 11 815 835 123 9 1793 

Halucinogeny 5 56 56 4 2 123 

Prchavé látky 18 152 108 32 4 314 
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Zcela jiná je situace u pacientu se škodlivým užíváním alkoholu , kterých je 
nejvíce ve vekové kategorii nad 40 let (tab. 4, graf 2). Podobná situace je i u pa
cientu zneužívajících léky. 

Vzájemný vztah nealkoholových drog a alkoholu se již nekolik let nemení. Potvr
zuje to graf z roku 1998 (tab. 5, graf 3). 

Tabuľka 5. Nealkoholové drogy - alkohol 
Počet registrovaných pacientu v České republice r. 1998 

Vek 
Celkem 

0-14 15 -19 20 - 29 30 - 39 40 > 

Nealkoholové drogy n 104 2682 3197 907 715 7605 

% 1,5 35,0 42,0 12,0 9,5 100,0 

Alkohol n 3 500 4940 9665 14529 29637 

% 0,0 2,0 17,0 32,0 49,0 100,0 

Graf 3. Nealkoholové drogy - alkohol 
Počet registrovaných pacientu v České republice r . 1998 
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Vek 0-14 15 -19 20 - 29 30 - 39 40 > 

Príčiny preferencí drog v jednotlivých vekových skupinách 

veková skupina O - 14 let: deti 

Osobnost detí do čtrnácti let je dána osobní nezralostí, neznalostí sama sebe 
a nedostatečnou znalostí prostredí. Deti využívají mzné šance, možnosti a pn leži-
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tosti. Dochází k niznému experimentováni včetne užívání drog. Objevují se snahy 
o identifikaci s vrstevníky. 

Závažným faktorem je osobní očekávání toho, co droga udelá . Zvídavost a zveda
vo st detí a mladistvých je velmi vysoká. Deti dostávají podrobné informace o ile
gálních drogách, včetne tech o kterých zatím neslyšely. Jejich zájem zvyšují i in
struktážni prvky používané v primárni prevenci. NapŤíklad fotografie závislého 
píchajícího si drogu do ží!y nebo publikace o bezpečném užívání drog. Když se do
zvedí, co by mela droga udel at, chtejí to vyzkoušet. Nekdy jsou zklamány, když se 
nedostaví očekávaný účinek. Po získání dalších informací pak užití drogy opakují. 

Syndrom osobního očekávání se stává pŤedmetem hlubšího studia (Cohen, 1995). 
Výstižne to vyjádŤiI jeden náš pacient: "Když si beru nejakou novou drogu a nevím, 
co má udelat, tak nic necítím". 

Deti se setkávají s nabídkou prakticky všech návykových látek. Experimentují 
pak s terni, které jsou pro ne snadno dostupné. Nejčasteji to bývá tabák, alkohol , 
marihuana a prchavé látky. Tyto návykové látky se tak stávají iníciálními, starto
vacími drogami pŤed užívánim ostatních drog v budoucnosti. Tuto skutečnost potvr
zují i další studie (Csémy, 1999). Marihuana bývá iniciáIní drogou i pŤed užíváním 
heroinu (Kunda a kol. , 1998). V Africe ji kouŤí již deti mladší devíti let (Ndetei, 
1999). 

V České republice mají problémy zejména deti užívající kanabis a prchavé látky. 
Kanabis je ilegální droga a proto tyto deti mají více sociálních problému. Prchavé 
látky jsou nebezpečné pro možnost poškozeni mozku a náhlé smrti. 

Zdravotní a sociální pracovníci se zajímají hlavne o deti užívajíci kanabis a pr
chavé látky, posledni rok i o deti užívající pervitin. Zájem zdravotnických zaŤÍzení 
o deti užívající alkohol vposlednich dvou letech poklesl. 

Veková skupina 15 - 19 let: mladiství 

Mladiství jsou v čase zrání osobnosti. Zatímco doch ázi k ukončení somatické zra
losti, psychická zralost se teprve začíná vyvíjet. Lépe poznávají sama sebe, nekdy 
jim chybí dobré osobní vzory a zdravé využívání volného času. Poznávají svet a spo
l ečnost, ztotožňují se s vrstevníky. Vetšina starších kamarádu, ale i vrstevníci, 
pusobí coby dealeŤi drog. Dochází pak (nekdy již u detí) k rozdelení na ty, kteŤí od
mítají, experimentují nebo drogu opakovane užívají . 

Mladiství bouŤlive reagují na situaci ve společnosti, ve které je plná dostupnost 
všech drog, masivní nabídka vše ch legálních drog na bilboardech, v televízi, rozhla
se, tisku, inzerátech a nabídka ilegálních drog na černém trhu. 

Následkern toho stoupá poptávka jak po legálních, tak i po ilegálních drogách, 
stoupá vyhledávání dealeru. To vše vede k rychlému nástupu užívání heroinu , per
vitinu a halucinogenu. Mladiství mají nejvetší problémy s heroinem a pervitinem 
a začínají mít zdravotní a sociální problémy s léky a alkoholern. Podí! na tom mají 
podrobné informace o všech ilegálních drogách a sou časné dezinformace o možných 
následcích. 

Veková skupina 20 - 29 let: mladí dospelí 

U mladých lidí ve veku 20 - 29 let pokračuje psychické zrání osobnosti. Jsou již 
schopni rozpoznat co je dobré, co špatné a odhadnout pozitivní a negativní vlivy 
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a hodnoty návykových látek. Jsou schopni ocenit hodnotu zdraví a života a začínají 
se pokoušet zbavit se závislosti. 

Žijí ale ve společnosti , kde pokračuje dostupnost všech drog. Musejí se bránit 
podnetum zesilujícím craving. Poptávka po ilegálnich drogách je stále vysoká. Méne 
je jen pacientu registrovaných pro užívání kanabisu, ale to mu že být známkou toho, 
že kourení marihuany považují již za zcela neco normálního. 

Najvíce registrovaných pacientu tomto veku užívá heroin , pervitin a prchavé 
látky. 

veková skupina 30 - 39 let: dospelí 

Dospelí v této vekové kategorii jsou schopni kriticky zhodnotit situaci, posoudit, 
co jim drogy dávají a co jim berou. Činí pak konečné rozhodnutí zda pokračovat 
v užívání ilegálních drog (pritom vedí, že nekterí závislí se již tohoto veku nedožili ) 
nebo abstinovat. Často opouštejí ilegální drogy a venují se legálním drogám zejména 
alkoholu, u nekterých se objevují lékové závislosti. 

Ve společnosti sice trvá dostupnost všech drog, ale nabídka i poptávka po 
ilegálních drogách prudce klesá. O to více stoupá počet pacientu užívajících alkohol 
a léky. 

Veková skupina 40 let a starší 

Osobnost pacientu v této vekové kategorii se dále mení pod vlivem zdravotní ch 
a sociálnich problému, ale tyto zmeny nejsou již tak intenzivní jako v mladších 
vekových kategoriích. Užívání ilegálních drog se vetšine zdá jako neco co již ne
potrebují a znají, a co jim eventuelne prineslo radu sociálních a zdravotní ch 
problému. Objevují se ve vetší míre jen lékové závislosti a škodlivé užíváni alkoholu 
se všemi svými dusledky. 

Dostupnost drog a nabídka ilegálních drog je již nezajímá. Ani zájem dealeru 
neni soustreden na tuto vekovou skupinu. Registrovaní pacienti s postupujícím 
vekem potrebují stále vetší a nákladnejší péči pro nastupující zdravotní a sociální 
problémy. 

Nevíme zda malý zájem o ilegální drogy v této vekové skupine je výsledkem 
zrání osobnosti, osobních zkušeností nebo i výsledkem l éčby. Negativní vliv spo
lečnosti i nadále trvá. 

Záver 

Pri péči o pacienty zneužívající návykové látky musíme mít na mysli zejména 
vek pacienta, vývoj jeho osobnosti a postoju k jednotlivým návykovým látkám a vliv 
prostredí, ve kterém se pacient pohybuje. To vše vyžaduje individuální pnstup ke 
každému pacientovi. 
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