
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

39, 2004, 2, s. 65 - 73 

ORIGINÁLNE PRÁCE 

NEDOSTATOČNÉ DÔKAZY O ÚČINNOSTI 
ROVESNÍCKYCH PROGRAMOV PRIMÁRNEJ 
PROTIDROGOVEJ PREVENCIE 

Ľ. OKRUHLICA, L. SZEMZb 

Pracovisko: Inštitút drogových závislostí Centra pre liečbu 
drogových závislostí, Bratislava 
Riaditeľ: MUDr. L. Okruhlica, CSc., 

Súhrn 

Cieľom práce bolo sledovanie účinnosti preventívnych aktivít vo vybraných ro
vesníckych ("peer") programoch, ktoré boli aplikované v našich podmienkach. Do
tazníkovými metódami zisťujúcimi vedomosti, postoje a skúsenosti s alkoholickými 
nápojmi a tabakom, boli oslovení gymnazisti z Bratislavy, Žiliny a Banskej Bystrice, 
ktorí boli predtým exponovaní rovesníckemu programu primárnej prevencie : "Kým 
nie je príliš neskoro". Vzorku tvorilo 285 probandov (138 chlapcova 147 dievčat) . 

Kontrolnú skupinu tvorili gymnazisti z tých istých škôl, z tried, kde nebol apliko
vaný preventívny program. Išlo o 290 probandov (128 chlapcova 162 dievčat). Vek 
sa v oboch skupinách pohyboval v rozmedzí 16-18 rokov. Výsledky poukázali na 
vyššie vedomosti o rizikách pitia alkoholu a fajčenia u výskumnej vzorky, ale v pro
tiklade k tomu nižšiu mieru celoživotných abstinentov (2,9 % vs. 6,2 %) a na vyššiu 
mieru pravidelných fajčiarov v tejto skupine (8,1 % vs. 4,9 %). Naše zistenia ne
preukázali preventívne pôsobenie rovesníckeho programu u adolescentov v našich 
podmienkach. 

K ľ ú č o v é s lov á : prímárna prevencia - rovesnícke skupiny - hodnotenie 
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ON PEER PROGRAMS EFFECTIVENESS IN PRIMARY 
DRUG PREVENTION 

Summary 

Goal of the study was monitoring of the effectiveness of preventive activities in 
selected peer programs, which were implemented in our conditions. High school stu
dents from Bratislava, Žilina and Banská Bystrica were addressed by questionnaire 
methods for assessment of their knowledge, attitude s and experience with alcohol 
beverages and tobacco. 

Prior to that, they have been exposed to peer program of primary prevention: 
"While it is not too late". Sample consisted of 285 subjects (138 boys and 147 girls). 
Control group was formed by students from the same high schools, from the classes 
where program of primary prevention was not conducted. It was 290 subjects (128 
boys and 162 girls). The age range was between 16 and 18 years in both groups. The 
results indicated more knowledge about risks of drinking and tobacco smoking in re
search sample, contrary to that lower rate of life- time abstainers (2.9 % vs. 6.2 %), 
and higher rate of regular smokers (8.1 % vs. 4.9 %) in the research group. Our fin
dings did not demonstrate preventive impact of peer program among adolescents in 
our conditions. 

Key w o r ds: primary prevention - peer groups - evaluation 

Úvod 

Ekonomické aspekty si vynútili zavedenie hodnotenia nielen do liečby, 
ale aj do programov primárnej prevencie užívania návykových látok 
(dokument EMCDDA: Evaluating Drug Prevention in the European Union 
(2). Existujú rôzne názory na primárnu prevenciu a existuje celý rad otázok, 
ktoré by mali byť zodpovedané na základe nezávislých výskumných zistenÍ. 
Napríklad, či separovať prevenciu užívania ilegálnych a legálnych návy
kových látok. Aké metódy používať, či prevažne informačno-osvetové, didak
tického charakteru, alebo preferovať programy v rovesníckych skupinách, 
tzv. "peer programy". Diskutuje sa aj o veku, v ktorom s prevenciou užíva
nia návykových látok u mládeže začínať a či s ňou vôbec začínať. Neuspoko
jivo zodpovedanou otázkou zostáva aj to, či aj dobre vedená prevencia, podľa 
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našich súčasných vedomostí, nemoze byť stimulom pre zvedavosť a viesť 
k experimentovaniu s návykovými látkami u tých, ktorým by to inak ani 
nenapadlo. 

Impulzom zaoberať sa touto problematikou podrobnejšie bola naša 
skúsenosť z poradne Inštitútu drogových závislostí v CPLDZ Bratislava, na 
ktorú sa opakovane obrátili s informáciami a so žiadosťou o radu ľudia, 
ktorí uvádzali kontraproduktívne pôsobenie rovesníckeho programu primár
nej prevencie. Tiež sme sa stretli v klinickej praxi s užívateľmi drog, ktorí 
predtým ako skúsili ilegálnu návykovú látku začali chodiť do peer skupiny 
a práve vtedy začali užívať drogy. Takéto poznatky skôr kazuistického, 
resp. kvalitatívneho charakteru nie sú dostatočné na to, aby sme mohli po
súdiť efektívnosť, respektíve riziká účinnosti rovesníckych programov pre
vencie drogových závislostí. Faktom ale je, že vzbudzujú odôvodnené po
chybnosti, najmä ak sa nám nepodarilo nájsť uspokojivé výsledky beha
viorálneho charakteru o ich účinnosti v našich podmienkach. Väčšinou ide 
iba o deskriptívne hodnotenie úspešnosti procesu programu primárnej pre
vencie, ale chýbajú informácie o pozitívnom dopade na správanie adolescen
tov, čo by vlastne malo byť rozhodujúcim kritériom ich efektivity. 

Vhodne do nášho úsilia zapadol prieskum vykonaný v rámci diplomovej 
práce našou kolegyňou (5). Cieľom jej práce bolo zistiť, aké sú možné vplyvy 
na Slovensku realizovaného projektu primárnej prevencie zameraného na 
legálne drogy (tabak a alkohol) u adolescentov študujúcich na gymnáziách. 

Štúdia mala tri pracovné hypotézy: 
1. Vedomosti (informácie) o legálnych návykových látkach budú pri vý

skumnej vzorke vyššie ako u kontrolnej skupiny, ktorá nebola pod vplyvom 
pôsobenia preventívneho programu. 

2. Hodnotiace vyjadrenia/postoje ku konzumu legálnych drog budú pri 
výskumnej vzorke negatívnejšie v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

3. Predpokladali sme, že konzumácia tabakových výrobkov a alkoho
lických nápojov bude vo výskumnej vzorke nižšia ako v kontrolnej. 

Materiál a metodika 

Tvorcom projektu primárnej prevencie ,,Kým nie je príliš neskoro" bol 
Belgičan Servais (4) a bol aplikovaný na našich školách na základe schvále-
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nia Ministerstva školstva SR. Základnými cieľmi projektu bolo vytvoriť 

u pedagógov zručnosti na rozpoznávanie problémov u mladých ľudí, schop
nosti získať ich pre spoluprácu pri preventívnom pôsobení a pri vytváraní 
tzv. "peer skupín" (rovesníckych skupín), formovanie postojov k zdravému 
životnému štýlu u mladých tak, aby správanie žiaka bolo usmerňované 
k schopnostiam odolať ponuke drogy a ponúknuť mu dostatok stimulov na 
využitie voľného času bez drogy, resp. bez iných negatívnych aktivít. Ná
sledne boli tieto poznatky a zručnosti aplikované vo vybratých gymnáziách. 

Skúmanú skupinu tvorilo 285 respondentov (138 chlapcova 147 dievčat) 
vo veku 16-18 rokov. Všetci boli študentmi gymnázií v Bratislave, Žiline 
a Banskej Bystrici z tried, kde prebiehal projekt primárnej prevencie vzni
ku drogových závislostí: "Kým nie je príliš neskoro". Kontrolnú skupinu tvo
rilo 290 gymnazistov (128 chlapcova 162 dievčat) vo veku 16-18 rokov 
z dvoch bratislavských gymnázií z tried, kde neprebiehal žiadny projekt 
primárnej prevencie užívania a závislostí od návykových látok. Výskum bol 
realizovaný v januári a februári 1997. Probandom boli administrované an
onymne nimi vypÍňané dotazníky. Použité boli štandardizované inštrumen
ty: (a) k problematike alkoholu dotazník použitý Stegmaierom a (b) k pro
blematike fajčenia dotazník použitý Hagemeisterom, Hoffmanom a Teskom. 
Na vyhodnotenie získaných výsledkov bola použitá jednoduchá deskriptívna 
štatistika. 

Výsledky 

Vedomosti 

Vedomosti o problematike alkoholu. Mierne vySSlU úroveň korektných 
vedomostí o problematike alkoholu manifestovali výsledky dotazníka skú
manej skupiny, ktorá absolvovala rovesnícky preventívny program. Z prie
storových dôvodov uvádzame len tie časti, kde boli významné rozdiely medzi 
skupinami. Výraznejšie rozdiely boli napr. pri otázke č. 5: "Čo sa môže stať: 
ked niekto stále pije veľa alkoholických nápojov a je často opitý?" Tu vo va
riante odpovede ad g) "nestane sa nič" odpovedalo iba 1,4 % probandov 
v)"kumnej vzorky a až 4,9 % probandov z kontrolnej skupiny, ale v proti
klade s tým vo variante odpovede ad e) "ochorie" odpovedalo pozitívne len 
28,4 % z výskumnej a až 34,7 % z kontrolnej skupiny. Zo štyroch variantov 
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odpovedí v otázke Č. 6: "Sú ľudia, htorí haždý deií pijú veľa allwholichých 
nápojov. Je pre nich ťažhé prestať s tým?", bol výraznejší rozdiel iba vo va
riante odpovede ad c): ,,Áno, lebo bez allwholu sa cítia chorí", kde pozitívne 
odpovedalo 53,3 % z výskumnej a 43,3 % z kontrolnej skupiny. Vo vedo
mostnej otázke Č. 11: "Na stole sú štyri rôzne nápoje (flaša šampanshého, 
vína, ostrého a piva). Ktorý nápoj najsilnejšie účin/wje, ah za hodinu vypije
me celú flašu?", boli zistené rozdiely vo variantoch odpovedí ad a): "Pôsobia 
približne rovnaho silne", kde 1,0 % výskumnej a 5,0 % kontrolnej skupiny 
dalo pozitívne odpovede a ad c): "Majú rozlične silné pôsobenie": kde po
zitívne odpovede uviedlo 92,1 % probandov výskumnej a 86,7 % kontrolnej 
skupiny. 

Vedomosti o problematike fajčenia tabaku. V šiestich zo siedmich otáz
kach dotazníka zameraných na vedomosti boli výsledky pri porovnaní medzi 
skupinami prakticky bez rozdielov, s výnimkou otázky Č. 2: "Ktoré z nasle
dujúcich chorôb môže spôsobiť fajčenie. alebo sa môžu vplyvom fajčenia 
zhoršiť?" Odpoveď "choroby srdca" identifikovalo správne 81,4 % probandov 
výskumnej vzorky a len 73,4 % z kontrolnej vzorky. V iných variantoch od
povedí už neboli výrazné rozdiely medzi skupinami, tak napr. "ra/wvinu 
pľúc" uviedlo 97,8 % vo výskumnej, resp. 97,6 % opýtaných v skupine kon
trolnej. 

Postoje 

Zistené rozdiely v postojoch k alkoholu. Zo šiestich otázok zameraných 
na postoje k pitiu alkoholu boli zistené výraznejšie rozdiely medzi skupina
mi iba v jednej z nich. V otázke Č. 16: "Čo si myslíš o nasledujúcej vete: 
Každé dieťa by malo ochutnať víno." Tu podiel odpovedí vyjadrujúcich 
nesúhlas s touto vetou bol v skúmanej skupine 61 %, kým v kontrolnej 
72,8 %. Naopak, pokiaľ išlo o súhlasné odpovede, nebol veľký rozdiel: v skú
manej skupine 12,6 % verzus 13,8 % v kontrolnej. V skúmanej skupine ale 
bol väčší počet tých, čo odpovedali, že nevedie posúdiť: 26,0 % verzus 
13,1 %. 

Zistené rozdiely v postojoch k fajčeniu. Z piatich položiek zameraných na 
postoje k fajčeniu boli medzi skupinami zistené väčšie rozdiely v troch 
z nich. Na tvrdenie: "Fajčiari vychutnávajú život. « dali viac negatívnych od
povedí osoby zo skúmanej skupiny - 65,2 % oproti 53,5 %. Že "deti, ktoré ne-
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fajčia sú čudné" si myslelo 4,5 % probandov skúmanej skupiny a 9,4 % zo 
skupiny kontrolnej. Nesúhlasilo s týmto tvrdením 88,9 % probandov 
z výskumnej skupiny verzus 73,0 % v kontrolnej skupine. Pozitívnu odpo
veď na tvrdenie "Skúsil by som presvedčiť priateľa, aby prestal fajčit''' dalo 
77,8 % zo skúmanej skupiny a 70,2 % v kontrolnej skupine. 

Skúsenosti (správanie) 

Skúsenosti s alkoholom. V otázke "Ktoré z nasledujúcich nápojov si už 
sám kúpil?", odpovedalo pri položke "pivo" pozitívne 43,1 % opýtaných zo 
skúmanej skupiny a 67,9 % zo skupiny kontrolnej. Pri položke "víno" odpo
vedalo pozitívne 70,7 % skúmanej skupiny a 59,3 % kontrolnej a pri položke 
"borovička" to bolo 27,4 % a 22,7 %. Pri otázke "S kým si už pil alkoholické 
nápoje?", boli výraznejšie rozdiely medzi skupinami v odpovediach "len 
sám": výskumná skupina - 9,2 % a kontrolná skupina - 16,5 %; "s pria
teľmi": výskumná skupina - 83,7 % a kontrolná - 72,4 %; "ešte som nepil": 
výskumná skupina - 2,9 % a kontrolná - 6,2 %. Výraznejšie rozdiely pri 
otázke "Kedy si pil alkoholické nápoje?" boli v odpovedi ,,ked nebol nikto do
ma": výskumná skupina - 16,3 % a kontrolná - 22, l %; "ked som mal naro
deniny": výskumná - 35,4 % a kontrolná - 69,8 %; "na oslave cudzích naro
denín": výskumná skupina - 74,1 % a kontrolná 64,2 %. Síce bez výraz
nejšieho rozdielu medzi skupinami, ale najvyššie bolo percento pozitívnych 
odpovedí vo variante "na Silvestra": 92,9 %, resp. 88,4 %. 

Kým príležitostných fajčiarov bolo vo výskumnej skupine menej ako 
v kontrolnej (8,5 % vs. 13,9 %), čo sa týka denných fajčiarov to bolo naopak 
(8,1 % vs. 4,9 %). 

Diskusia 

Jedným z podstatných očakávaní výstupov pri rovesníckych programoch 
primárnej prevencie so zameraním na legálne a ilegálne návykové látky je, 
že v priebehu takýchto programov získajú mladí ľudia nielen vedomosti 
o škodlivých dôsledkoch užívania psychoaktívnych látok, ale v prvom rade, 
že si nacvičia zručnosti, ako odolávať pokušeniu ich konzumácie najmä prí 
presviedčaní a tlaku zo strany rovesníkov. Ba čo viac, predpokladá sa, že 
absolventi programu sa sami stanú kľúčovými osobnosťami v tíme mladých 
ľudí a vyvinú rovesnícky proti tlak na zneužívanie návykových látok medzi 
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svojimi priateľmi. Naša prieskumná sonda bola zameraná na pokus o ziste
nie toho, aké vedomosti, postoje, ale hlavne konkrétne správanie vo vzťahu 
k legálnym návykovým látkam mali mladí Iudia, ktorí prešli rovesníckym 
programom prevencie v porovnaní s takými, ktorí ho neabsolvovali. 

Vo výsledkoch nášho skúmania neboli príliš veľké rozdiely medzi oboma 
skupinami. Ak by sme z troch skúmaných prvkov zacielili pozornosť na 
získané vedomosti o rizikách užívania alkoholu a tabaku, ako aj na postoje 
k užívaniu týchto látok, potom v niektorých odpovediach bola skúmaná sku
pina mierne vzdelanejšia a mala zo zdravotno-osvetového hľadiska korekt
nejšie postoje. Hoci zistené rozdiely boli medzi skupinami v týchto smeroch 
viditeľné, bolo to tak iba v malom počte položiek prezentovaných dotaz
níkov. 

Naopak, v prípade správania, v protiklade s očakávaním, prevažoval 
striedmejší prístup ku konzumácii alkoholu a tabaku v skupine kontrolnej, 
ktorá nebola vystavená špeciálnemu rovesníckemu preventívnemu progra
mu. Navyše za prekvapujúce možno označiť, že aj keď rozdielov ani tu nebo
lo veľa, tie čo boli, boli napr. v spôsobe konzumácie alkoholu, kde probandi 
zo skúmanej skupiny oveľa častejšie pili alkohol "S priateľmi" a "na oslave 
cudzích narodenín", teda prevažne rovesníkov, ako mladí z kontrolnej sku
piny. Síce marginálne, ale predsa mala skúmaná skupina menej celoži
votných abstinentov od alkoholu. 

Znamená to, že z troch nami postavených hypotéz výsledky štúdie sú 
v súlade s prvými dvoma, ale v miernom protiklade k tretej vzťahujúcej sa 
na predpoklad nižšieho konzumu alkoholu a tabaku študentmi, ktorí boli 
v rovesníckom programe. 

Zistenia našej štúdie poukazujú na nekonzistentnosť vo vedomostiach, 
postojoch a správaní mladých stredoškolákov, ktorí podstúpili pôsobenie ro
vesníckeho programu zameraného špeciálne na prevenciu užívania návy
kových látok. Rozhodne nie je možné na ich základe podporiť a už vôbec nie 
preukázať účinnosť tejto metódy. Ako ukazujú zistenia v prípade mladých 
ľudí s rizikovým správaním je potrebná ešte väčšia opatrnosť, keďže po ich 
zoskupovaní by dokonca mohlo dôjsť u absolventov rovesníckych skupín 
k posilneniu, resp. k zvýšeniu negatívnych prejavov v ich správaní (1,3). 

Dalo by sa diskutovať o pochybnostiach pokiaľ ide o zručnosti pri vedení 
skúmaných rovesníckych skupín, no metodika bola podľa našich informácií 
prepracovaná odborníkmi zo zahraničia a za ich pomoci bola zavádzaná do 
vybraných škôl u nás. Tento argument v prospech profesionality možno ale 
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z druhej strany diskutovať v tom smere, že je otázne, či by iné, na naše pod
mienky "šité" rovesnícke skupiny nemohli mať vyššiu účinnosť . Vynára sa 
problém, čo je podstatným výstupom. Rozhodne sa z pohľadu cieľov preven
cie preferuje na prvom mieste správanie. Behaviorálne premenné tu majú 
prednosť pred kognitívnymi, najmä ak je medzi nimi diskrepancia. Ďalšou 
týmto výskumom nezodpovedanou otázkou je, či vôbec a ak, vakom smere 
mohol mať rovesnícky program vplyv na prípadnú konzumáciu ilegálnych 
návykových látok. Výskum tieto aspekty nezisťoval. Pravdepodobne, ale 
v takom prípade by bolo vhodné zisťovanie až s odstupom dlhšej časovej pe
riódy. 

Výsledky podčiarkujú význam hodnotenia programov primárnej preven
cie, ako to zdôrazňuje aj EMCDDA (2), a to nielen ich procesu, ale čo je pod
statnejšie, ich dopadov na typ správania, pre ktoré je ten-ktorý program 
určený. Na to sa má myslieť pri tvorbe projektov. Podobne ako pri vyhodno
covaní účinnosti liečby drogových závislostí je potrebné systematické zavá
dzanie dostatočného spektra hodnotiacich nástrojov a evaluácie zo strany 
realizátorov projektov, prípadne externej evaluácie. Vyžaduje sa rozšírenie 
vedeckého skúmania, pretože okrem možných zdravotných rizík ešte ča

stejšie sa vynárajúcou otázkou je, že i keď nedochádza k poškodeniu, aká je 
vlastne pozitívna účinnosť a prínos týchto programov. Či nejde len o zby
točné plytvanie finančnými a personálnymi zdrojmi. 

Limitom nášho zisťovania sú relatívne malé vzorky, aby sa s dostatočnou 
štatistickou silou mohla preukazovať významnosť rozdielov medzi skupina
mi. Obmedzením väčšej výpovednej hodnoty zistení je aj zisťovanie in
dikátorov so zameraním len na legálne návykové látky. Určite by bolo 
zaujímavé aj sledovanie účinnosti programu u probandov po dlhšom časo
vom odstupe od jeho aplikácie. 

Záver 

Naše zistenia poukázali na potrebnú opatrnosť pri používaní rovesníc
kych programov primárnej prevencie medzi študentmi na našich školách. 
Nepodarilo sa v tomto prípade dostatočne preukázať ich účinnosť. Ako ne
vyhnutnosť sa preto javí pravidelné hodnotenie nielen procesu prevencie, 
ale aj jej výstupov, predovšetkým so zacielením na prejavy správania. Hoci 
najmä na školách sa programy tzv. protidrogovej prevencie rozvinuli do ne
bývalých rozmerov, nezodpovedá tomu potrebná evidencia o ich efektívnos-
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ti . Je tu ešte veľa práce a otvorené je široké pole pôsobnosti pre dobre od
borne vyzbrojených školských psychológov a pedagógov. 
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