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Súhrn 

V práci sa prezentujú poznatky získané v súbore 636 študentov Lekárskej fakul
ty Komenského univerzity v Bratislave. Najčastejšie užívanými návykovými látkami 
sú čierna káva, alkohol a tabak. Ilegálne drogy študenti užívajú zriedkavejšie. 
Najčastejšie užívanou ilegálnou drogou sú kanabinoidy. Zistil sa priamoúmerný 
vzťah medzi počtom užívaných návykových látok, spôsobom ich užívania a nepriaz
nivými následkami na študijný výkon a život študentov (hodnotenými pomocou do
taznika RCSAST). Výsledok dotaznikového vyšetrenia poukazuje na vážne nepriaz
nivé následky pravidelného konzumu alkoholu aj pravidelného fajčenia tabaku. 
Užívanie ilegálnych návykových látok má ešte nepriaznivejšie následky ako užíva
nie legálnych látok. Analýza výsledkov získaných pomocou dotaznika RCSAST upo
zorňuje aj na zvýšené riziko vývoja závislosti od psychoaktívnych látok v skupinách 
pravidelných konzumentov alkoholu a pravidelných fajčiarov tabaku. 
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K ľ Ú Č o v é s lov á: návykové látky - študenti lekárskej fakulty - pravidelné 
užívanie - nepriaznivé následky 

M. Turček, V. Novotný, E. Kolibáš: EXPERIENCES 
OF MEDICAL FACULTY STUDENTS IN BRATISLAVA 
WITH PSYCHOACTIVE SUBSTANCES. 
PART II. THE PERCEPTION OF THE CONSEQUENCES 
OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCE USE 

We present data from a group of 636 medical students (School of Medicine, Co
menius University in Bratislava). The most frequent used substances are caffeine, 
alcohol and nicotine. Less frequently used were illicit substances. The most frequent 
used illicit psycho active substance was marijuana. Using the RCSAST questionnai
re we have found a linear association between the number of used drugs / frequency 
of psycho active substance use and negative effects of the psychoactive substance use 
on academic performance / student 's life. The results point towards serious negative 
consequences of regular use of alcohol / regular tobacco smoking, including the hig
her risk of developing the dependence on these substances. Use of illicit drugs has 
even more severe consequences than use of legal substances. 

Key w o r ds: psycho active substances - medical students - regular use - nega
tive consequences 

Úvod 

Užívanie psychoaktívnych (návykových) látok vysokoškolskými študent
mi - budúcimi intelektuálnymi vodcami krajiny - patri medzi dôležité témy 
psychologického, sociologického aj medicínskeho výskumu. Všeobecne ľahká 
dostupnosť psychoaktívnych látok, liberálne postoje a uvoľnenejší spôsob ži
vota počas vysokoškolského štúdia vytvárajú vhodné podmienky aj na uží
vanie týchto látok. Užitie/užívanie návykových látok môže mať aj nepriaz
nivé následky. V rámci prieskumu užívania návykových látok študentmi vy
sokých škôl sme zisťovali aj výskyt takýchto nepriaznivých psychologických, 
sociálnych a zdravotných následkov. V prítomnej práci referujeme o výsled
koch, ktoré sme získali v súbore študentov Lekárskej fakulty UK v Bratisla
ve. V prvej časti našej práce sme referovali o vedomostiach a užívaní legál
nych a ilegálnych látok v reprezentačnom súbore študentov 3. - 5. ročníka 
Lekárskej fakulty UK v Bratislave (Novotný a kol., 2007). V súčasnej práci 
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informujeme o výsledkoch prieskumu respondentmi percipovaných nepriaz
nivých následkov užívania psychoaktívnych látok. 

Súbor respondentov a metodika prieskumu 

Prieskum sme uskutočnili anonymne v školskom roku 2006 - 2007. 
Spôsob zberu dát sme opísali v 1. časti práce (Novotný a kol. , 2007). Na 
zisťovanie nepriaznivých následkov užívania návykových látok na študijný 
výkon, súkromný život a zdravie sme použili dotazník RCSAST (Ben net 
a kol., 1993). O slovenskom preklade a skúsenostiach s používaním dotazní
ka sme referovali v pre9chádzajúcich prácach z rokov 1995 - 2004 (Beniako
vá a kol., 1995; Kolibáš a kol., 1998; Novotný a kol., 2004). Dotazník sa 
skladá z 25 otázok, skórujú sa všetky pozitívne odpovede na tieto otázky 
(Príloha). Päť a viac pozitívnych odpovedí poukazuje na vážnejšie problémy 
spojené s užívaním návykových látok - "problémové užívanie" návykových 
látok (Bennet a kol., 1993). Hodnotili sme celkové priemerné skóre RCSAST 
a zastúpenie problémových užívateľov v celom súbore, v skupinách žien 
a mužov a tiež v skupinách pravidelných konzumentov alkoholu a pravidel
ných fajčiarov. V skupinách respondentov, ktorí uviedli vlastné skúsenosti 
s legálnymi alebo ilegálnymi psychoaktívnymi látkami sme zisťovali vzťah 
medzi frekvenciou ich užívania a intenzitou negatívnych následkov zistenou 
pomocou RCSAST. 

Na testovanie významnosti rozdielov v skupinách respondentov vytvore
ných podľa pohlavia alebo skúseností s návykovými látkami sme použili šta
tistické testy. Získané dáta pre RCSAST v našom súbore nespÍňajú pod
mienky pre normálne rozdelenie. Preto sme na ich analýzu v ďalšom postu
pe používali neparametrické testy - test 2 na testovanie rozdielu medzi dvo
ma proporciami, Kruskal-Wallisov H test na testovanie kvantitatívnych roz
dielov medzi priemermi. Na testovanie vzťahu medzi skúsenosťami s legál
nymi/ilegálnymi návykovými látkami a ich nepriaznivými následkami sme 
použili metódu lineárnej regresie (Linear regression model v programe 
SPSS). 

Výsledky 

Súbor respondentov tvorí 636 študentov 3. - 5. ročníka Lekárskej fakulty 
UK v Bratislave (priem. vek 22,3 r., 471 žien). Podrobnejšie údaje o súbore 
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vyšetrených sme uviedli v 1. časti našej práce . 
Priemerné celkové skóre RCSAST v nami vyšetrenom súbore je 3,08 bo

du. V skupine žien je priemerná hodnota 2,66 b. , v skupine mužov 4,28 bo
du. Rozdiel v priemernom skóre medzi skupinou žien a skupinou mužov je 

štatisticky vysoko významný (X2 = 21,39, p < 0,001 , tab. 1). 

Tabuľka 1. Priemerné skóre v dotazníku RCSAST 

Priemer SD Modus Medián Rozpätie 

celý súbor 3,08 3,00 O 2 0-17 

muži 4,28 3,82 O 4 0-17 

ženy 2,66 2,65 O 2 0-11 

Tabuľka 2. Najčastejšie skórované položky v RCSAST (celý súbor) 

Poradie Položka Pozitívne odpovede Pozitívne odpovede 
Číslo / obsah (N) (%) 

1 20 / Amnézia 269 42,3 

2 lO / Pokles výkonu 264 41,5 

3 16 / Výčitky svedomia 230 36,2 

4 4 / Partnerský konflikt 133 20,9 

5 18 / Túžba po návykovej látke 118 18,6 

6 5 / Konflikt s priateľmi 105 16,5 

7 8 / Zameškanie povinností 95 14,9 

8 11 / Únikový konzum 88 13,8 

9 3 / Prekonanie hanblivosti 79 12,4 

10 23 / Preferencia spoločnosti 71 11,2 

Celkové skóre 5 alebo viac bodov, zodpovedajúce problémovému užívaniu 
návykových látok, dosiahlo 28,5 % respondentov. V skupine mužov sa na
chádzalo signifikantne viac problémových užívateľov ako u žien 
(45 ,5 : 22,5 %; X2 = 31,6, p < 0,001). 
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V nasledujúcej tabuľke uvádzame desať najčastejšie skórovaných po
ložiek v celom súbore (tab. 2). V druhom stÍpci uvádzame číslo a stručný ob
sah príslušnej položky. Napríklad otázka Č. 20 zisťuje skúsenosť s amnéziou 
vyvolanou vysokou dávkou návykovej látky. 

Z prezentovaných výsledkov vidíme, že takmer polovica respondentov už 
má vlastnú skúsenosť s ťažkou intoxikáciou látkou, ktorá spôsobila retro
grádnu amnéziu. Je tiež zjavné, že respondenti si uvedomujú nepriaznivé 
následky užívania návykových látok. Viac ako 40 % respondentov uviedlo, 
že užívanie návykových látok u nich viedlo k zníženiu výkonnosti pri štú
diu, ďalšími častými nepriaznivými následkami sú konflikty. Viac ako treti
na (36,2 %) respondentov mala pre užívanie návykových látok výčitky sve
domia. Viac ako 10 % respondentov užíva návykové látky symptomatickým 
spôsobom - na prekonanie hanblivosti alebo na dočasný únik pred starosťa
mi. Tri z desiatich najčastejšie skórovaných položiek (nadmerný konzum 
s následnou amnéziou, túžba po užití drogy a preferencia spoločnosti užíva
teľov príslušnej drogy) môžu signalizovať zvýšené riziko vývoja závislosti od 
psycho aktívnej látky. 

Najčastejšie (opakovane aj pravidelne) užívanými psychoaktívnymi lát
kami sú kofeínové nápoje, nikotínové cigarety a alkoholické nápoje. Takmer 
polovica respondentov (49,8 %) sa považuje za pravidelných konzumentov 
kofeínových nápojov, 12,6 % súboru tvoria pravidelní fajčiari a 12,7 % re
spondentov tvoria pravidelní konzumenti alkoholu (podrobnejšie údaje sú 
v 1. časti práce). Zaujímali nás výsledky RCSAST v skupine pravidelných 
užívateľov alkoholu a v skupine pravidelných fajčiarov. V tab. 3 uvádzame 
priemerné skóre v skupine pravidelných konzumentov alkoholu a na porov
nanie aj skóre ostatných respondentov. 

Tabuľka 3. Požívanie alkoholu a RCSAST 

Priemer SD Modus Medián Rozpätie 

celý súbor 3,08 3,00 O 2 0-17 

pravidelne pijúci alkohol 5,73 3,91 5 5 0-17 
(N = 81) 

ostatní (N = 555) 2,69 2,74 O 2 0-14 
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Respondenti, ktorí uviedli, že alkohol pijú pravidelne mali podľa Krus
kal-Wallisovho H testu signifIkantne vyššie skóre ako respondenti, ktorí al
kohol nepijú vôbec alebo iba príležitostne (X2 = 48,7; P < 0,001). Zistená prie
merná hodnota skóre v RCSAST v skupine pravidelných konzumentov alko
holu zodpovedá problémovému konzumu návykových látok. 

Tabuľka 4. Najčastejšie skórované položky v RCSAST 
u pravidelných konzumentov alkoholu 
(porovnanie s ostatnými respondentmi) 

Pravidelne pijúci Ostatní 
(N = 81) (N = 555) 

Položka Pozitívne Pozitivne Pozitívne Pozitívne 
Č. / obsah odpovede odpovede odpovede odpovede 

(N) (%) (N) (%) 

20/Amnézia 56 69,1 213 38,4 

lO / Pokles výkonu 51 63,0 213 38,4 

16/ Výčitky svedomia 22 27,2 57 10,3 
8 IZameškaníe povinn. 36 44,4 59 10,6 

23/ Preferencia spoločn. 34 42,0 37 6,7 

11/ Úníkový konzum 27 33,3 61 11,0 
18 / Túžba po látke 22 27,2 96 17,3 
3/ Prekonanie hanblivosti 22 27,2 57 10,3 
4/ Partnerský konflikt 21 25,9 112 20,2 
5/ Konflikty s priateľmi 20 24,7 85 15,3 

Rozdiel 
(X2, df = 1) 

X2 P 

17,2 0,001 

17,6 0,001 

18,5 0,001 

63,6 0,001 

88,9 0,001 

29,6 0,001 

4,5 0,05 

18,5 0,001 

1,4 n.s. 

4,5 0,05 

V tab. 4 uvádzame desať najčastejšie skórovaných položiek testu 
RCSAST v skupine pravidelných konzumentov alkoholu. V porovnaní s ce
lým súborom (pozri v tab. 2) bolo v skupine pravidelných konzumentov al
koholu poradie v troch najčastejšie skórovaných položkách (amnézia vyvo
laná nadmerným konzumom, zhoršenie študijného výkonu a výčitky svedo
mia) rovnaké ako v celom súbore. Na "lepšie" umiestnenie sa však dostali 
položky "zameškanie povinností", "preferencia spoločnosti konzumentov prí
slušnej látky, "únikový konzum" a túžba po psycho aktívnej látke. 

Pri porovnaní skupiny pravidelných konzumentov alkoholu s ostatnými 
respondentmi je zjavná výrazne vyššia frekvencia pozitívnych odpovedí 
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v uvedených 10 položkách v skupine pravidelných konzumentov alkoholu 
a rozdiely vo frekvencii pozitívnych odpovedí sú - s výnimkou položky zis
ťujúcej partnerské konflikty v súvislosti s prislušnou látkou - štatisticky vý
znamné. V oboch skupinách patria položky zaznamenávajúce skúsenosť 
s drogou vyvolanou retrográdnou amnéziou a pokles študijného výkonu naj
častejšie skórovanými položkami. V skupine pravidelných konzumentov má 
takmer 70 % respondentov skúsenosť s retrográdnou amnéziou. Takmer 2/3 
(63 %) respondentov pravidelne konzumujúcich alkohol uviedlo pokles štu
dijného výkonu a 44,4 % zameškanie povinností spôsobené užívaním psy
choaktívnej látky. Frekvencia týchto položiek je štatisticky významne vyššia 
ako v skupine "ostatných" respondentov. Najvýraznejšie sú však rozdiely vo 
frekvencii položiek, ktoré môžu poukazovať na riziko vývoja závislosti od 
psychoaktívnej látky. Patria k nim: preferencia spoločnosti užívateľov prí
slušnej návykovej látky - v skupine pravidelných konzumentov skórovaná 
viac než šesťnásobne častejšie - symptomatický konzum psychoaktívnej lát
ky (položky 3 a 11) - s približne trojnásobne vyššou frekvenciou - a túžba 
po psychoaktívnej látke, skórovaná v skupine pravidelných konzumentov 
alkoholu takmer dvojnásobne častejšie ako v skupine ostatných responden
tov. 

V prvej časti našej práce sme zistili, že pravidelní fajčiari tabaku čas
tejšie než ostatní respondenti užívajú aj ďalšie legálne a ilegálne návykové 
látky. Zisťovali sme preto aj v tejto skupine celkové skóre a frekvenciu po
zitívne skórovaných položiek v RCSAST. 

TabuTka 5. Fajčenie tabaku a RCSAST 

Priemer SD Modus Medián Rozpätie 

celý súbor 3,08 3,00 O 2 0-17 

pravidelní fajčiari tabaku 5,68 3,14 5 5 0-14 
(N = 80) 

Ostatní (N = 556) 2,71 2,89 O 2 0-17 

Pravidelní fajčiari tabaku mali podľa Kruskal-Wallisovho H testu signifi
kantne vyššie skóre ako tí respondenti, ktorí nefajčia vôbec alebo iba prí
ležitostne (X2 = 63,6; P < 0,001). Priemerné skóre v skupine pravidelných 
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fajčiarov je takmer rovnako vysoké ako v skupine pravidelných konzumen
tov alkoholu a tiež zodpovedá hodnote problémového užívania psychoaktív
nych látok. 

Tabuľka 6. Najčastejšie skórované položky v RCSAST 
u pravidelných fajčiarov 

(porovnanie s ostatnými respondentmi) 

Pravidelní fajčiari Ostatní 
(N = 80) (N = 556) 

Položka Pozitívne Pozitivne Pozitívne Pozitívne 
Č . / obsah odpovede odpovede odpovede odpovede 

(N) (%) (N) (%) 

20/ Amnézia 56 70,0 213 38,3 

10/ Pokles výkonu 52 65,0 212 38,1 

16/ Výčitky svedomia 50 62,5 180 32,4 

18/ Túžba po látke 38 47,5 80 14,4 

8/ Zameškaníe povinn. 32 40,0 63 11,3 

17/ Osamotené užívaníe 27 33,7 39 7,0 

4/ Partnerský konflikt 23 28,8 110 19,8 

23/ Preferencia spoločn. 22 27,5 49 8,8 

19/ Ranná chuť na látku 21 26,3 30 5,4 

5/ Konflikty s priateľmi 18 22,5 87 15,6 

Rozdiel 

(X2
, df = 1) 

l P 

28,8 0,001 

20,8 0,001 

27,5 0,001 

50,7 0,001 

45,2 0,001 

53,8 0,001 

3,4 0,05 

24,6 0,001 

41,2 0,001 

2,4 n.s. 

Rovnako ako v celom súbore a v skupine pravidelných konzumentov sú 
najčastejšie skórované položky zisťujúce skúsenosť s retrográdnou amné
ziou, zanedbanie povinností spôsobené užitím psychoaktívnej látky a výčit
ky svedomia. V skupine pravidelných fajčiarov je v poradí štvrtou najčas
tejšie skórovanou položkou túžba po návykovej látke. Aj ked sa táto položka 
nachádza v celom súbore aj v nami vytvorených skupinách medzi desiatimi 
najčastejšie skórovanými položkami, v skupine fajčiarov je jej frekvencia 
zvlášť vysoká (3,3-násobne vyššia ako v skupine respondentov, ktorí nepat
ria medzi pravidelných fajčiarov). Ide o položku, ktorá zisťuje jeden z diag
nosticky dôležitých znakov závislosti od psychoaktívnej látky. V skupine 
pravidelných fajčiarov sú niekoľkonásobne častejšie skórované aj dalšie po-
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ložky signalizujúce vývoj závislosti od psychoaktívnej látky - "chuť" na dro
gu v ranných hodinách (položka 19), preferencia spoločnosti užívateľov dro
gy (položka 22) a aj osamelé užívanie drogy (položka 17). 

Porovnali sme tiež údaje o počte a frekvencii užívania psychoaktívnych 
látok so sumárnym skóre v dotazníku RCSAST. Kumulatívna percentuálna 
závažnosť užívania psychoaktívnych látok zodpovedá počtu užívaných návy
kových látok a spôsobu ich užívania (od jednej skúsenosti až k pravi
delnému užívaniu, pozri údaje o skórovaní skúseností v 1. časti práce). Na 
vyhodnotenie významnosti korelácie sme použili regresnú analýzu (graf 1). 
Zvlášť sme zisťovali tento vzťah v skupine respondentov, ktorí uviedli 
skúsenosti len s legálnymi látkami a v skupine užívateľov ilegálnych látok. 
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Model lineárnej regresie bol vypočítaný separátne pre legálne a ilegálne 
psychoaktívne látky, a to iba u tých respondentov, ktorí s konkrétnymi 
látkami z príslušnej skupiny mali akúkoľvek (aj jednorazovú) skúsenosť. 
Pre potreby tohto grafického znázornenia sme užívanie návykových látok 
hodnotili na stupnici ° - 2 (O = žiadna skúsenosť; 1 = jednorazová skúse
nosť; 2 = opakovaná skúsenosť alebo príležitostné užívanie ; 3 = pravidelné 
užívanie ). 

Hodnota RCSAST u respondentov pozitívne korelovala s počtom vyskú
šaných (akýchkoľvek) psychoaktívnych látok a frekvenciou ich užívania na 
hladine P < 0,01 (r s = 0,576). V modeli lineárnej regresnej analýzy sme ďalej 
porovnávali súvis nárastu celkového skóre RCSAST s mierou užívania 
zvlášť legálnych a ilegálnych psychoaktívnych látok. Zistili sme, že regresná 
priamka je strmšia pri ilegálnych ako pri legálnych psychoaktívnych lát
kach. Inými slovami, kontaktovanie sa s viacerými ilegálnymi látkami 
alalebo ich častejšie užívanie súvisí s výraznejším nárastom pozitívnych od
povedí v dotazníku RCSAST, ako je to pri legálnych látkach. 

Diskusia 

V celom súbore a aj v skupinách vytvorených podľa pohlavia alebo podľa 
skúseností s alkoholickými nápojmi a tabakom je najčastej šie skórovanou 
položkou skúsenosť s drogou vyvolanou retrográdnou amnéziou. Uviedlo ju 
42,3 % respondentov. Najznámejšou (a najčastejšie užívanou) psychoaktív
nou látkou s amnestickými účinkami je alkohol. Palimpsest patrí medzi ob
vyklé následky ťažkej alkoholovej opilosti. Nezisťovali sme, ktorá z užíva
ných psychoaktívnych látok vyvolala u našich respondentov túto poruchu 
pamäti, predpokladáme však, že bola (takmer výlučne) spôsobená nadmer
ným konzumom alkoholu. Nepriamo pre tento predpoklad svedčí aj veľmi 
častá (takmer 70 %) skúsenosť s retrográdnou amnéziou v skupine pravidel
ných konzumentov alkoholu. Bennet a kol. (1993), tvorcovia dotazníka 
RCSAST, ale aj ďalší autori upozorňujú na víkendové excesívne užívanie 
psychoaktívnych látok, ale najmä alkoholu, vysokoškolskými študentmi. 

Vo verejnosti, ale aj medzi vysokoškolskými študentmi prevláda názor, 
že konzum alkoholu, ale aj užívanie ďalších psychoaktívnych látok patrí 
k "slastiam" študentského života. Výsledky nášho prieskumu však nepotvr
dzujú tento rozšírený názor. Nezlek a kol. (1994) zistili , že "flámový" kon-
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zum alkoholu môže prispieť k lepšej socializácii vysokoškolských študentov. 
Vysokoškolské prostredie je tolerantné k excesívne mu konzumu alkoholu, 
prevláda tiež tolerantný postoj k užívaniu niektorých ilegálnych látok. To 
však neznamená, že ich užívanie má len priaznivé účinky . Samotní užívate
lia si uvedomujú nepriaznivý vplyv návykových látok na ich študentský ži
vot. Užívanie týchto látok - podľa výsledkov dotazníkového prieskumu po
mocou RCSAST - spájajú respondenti so zhoršením výkonnosti v štúdiu 
(41,5 % respondentov) a zameškaním povinností (14,9 % respondentov). 
Viac ako tretina všetkých respondentov (36,2 %) má v súvislosti s užívaním 
psychoaktívnych látok výčitky svedomia. Subjektívne percipované nepriaz
nivé skúsenosti s psychoaktívnymi látkami sú výraznejšie u respondentov, 
ktori častejšie užívajú tieto látky. Celkové skóre v dotazníku RCSAST 
v skupine mužov - kto ri sú častejšími užívateľmi legálnych aj ilegálnych 
návykových látok - je štatisticky významne vyššie ako v skupine žien. Su
márne skóre v skupinách pravidelných konzumentov alkoholu a pravidel
ných fajčiarov je výrazne (a štatisticky vysoko významne) vyššie ako v sku
pinách, ktoré nie sú pravidelnými užívateľmi týchto psychoaktívnych látok. 

Výsledky regresnej analýzy dokazujú, že existuje štatisticky vysoko vý
znamný vzťah medzi užívaním psychoaktívnych látok a nepriaznivými ná
sledkami týchto látok na život vysokoškolských študentov. Zaujímavé je zis
tenie, že užívanie ilegálnych psychoaktívnych látok má výrazne ťažšie ne
priaznivé následky. 

Skúsenosť s psychoaktívnymi látkami môže byť pre mladého človeka osu
dovou. Prechod od experimentovania k pravidelnému užívaniu a vývoj zá
vislosti je u mladých ľudí rýchlejší ako v dospelosti. Nedá sa vysvetliť len 
všeobecne častejším podceňovaním následkov rizikového správania sa mla
dými ľudmi. Rýchlejší vývoj závislosti u mladých jedincov sa zistil aj v expe
rimentoch so zvieratami a existuje pre to biologické vysvetlenie (Kolibáš 
a Novotný, 2007). Aj v našom súbore sme zistili znaky, ktoré upozorňujú na 
zvýšené riziko vývoja závislosti. K takým znakom patria pritomnosť túžby 
po návykovej látke, objavovanie sa tejto túžby v ranných hodinách (po absti
novaní počas noci), preferovanie spoločnosti užívateľov návykovej látky, ale 
aj osamelé užívanie psychoaktívnej látky. Znaky zvýšeného rizika sú zvlášť 
časté v skupine pravidelných konzumentov alkoholu a u pravidelných faj
čiarov tabaku. Pitie alkoholických nápojov vysokoškolskými študentmi sa 
považuje za jeden z vážnych sociálnych a medicínskych problémov. Vedo-
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mosti o škodlivosti a rizikách užívania psychoaktívnych látok nemusia mať 
očakávaný ochranný efekt. Podľa skúseností odborníkov tvoria lekári druhú 
najpočetnejšiu skupinu vysokoškolsky vzdelaných pacientov liečených pre 
drogové závislosti (Martinove a kol., 1999). Závislosť od týchto látok má čas
to pôvod v spôsobe ich užívania počas vysokoškolského štúdia (Newbury
-Birch a kol. , 2001). 

Znepokojujúci je vysoký podiel nielen pravidelných konzumentov alkoho
lických nápojov, ale aj vysoký podiel pravidelných fajčiarov medzi študent
mi lekárskej fakulty . Pravidelní fajčiari tvoria 12,7 % nášho súboru. Podľa 
analýzy údajov o skúsenostiach s psychoaktívnymi látkami pravidelní 
fajčiari tabaku významne častejšie užívajú aj ďalšie legálne psychoaktívne 
látky a majú častejšie vlastné skúsenosti s ilegálnymi látkami. Podľa vý
sledkov dotazníkového prieskumu pomocou RCSAST sú pravidelní fajčiari 
tabaku skupinou s rovnako vážnymi nepriaznivými následkami ako pravi
delní konzumenti alkoholu. Nikotín sa všeobecne považuje za látku so sla
bými návykovými vlastnosťami . V skutočnosti však závislosť od nikotínu 
patrí medzi najčastejšie typy závislostí a výsledky liečby tejto závislosti sú 
neuspokojivé (Kolibáš a Novotný, 2007). Aj v našom súbore sú znaky pouka
zujúce na vývoj závislosti od nikotínu u pravidelných fajčiarov frekvent
nejšie než v skupine pravidelných konzumentov alkoholu. 

Závery 

Výsledky prieskumu užívania psychoaktívnych látok študentmi Lekár
skej fakulty UK a výsledky, ktoré sme získali pomocou vyšetrenia do
tazníkom RCSAST ukazujú, že užívanie psychoaktívnych látok má nepriaz
nivé následky aj na študijné povinnosti a osobný život študentov. Hodnote
nie vzťahu medzi užívaním psychoaktívnych látok študentmi a výsledkami 
v dotazníku RCSAST dokazuje priamoúmerný vzťah medzi počtom užíva
ných návykových látok a spôsobom ich užívania na jednej strane a medzi 
nepriaznivými následkami v ich akademickom živote. Priemerné skóre v do
tazníku RCSAST u pravidelných konzumentov alkoholu a aj u pravidelných 
fajčiarov tabaku má vážne nepriaznivé následky. Výsledky prieskumu po
ukazujú aj na zvýšené riziko vyvíjajúcej sa závislosti od psychoaktívnych 
látok v skupinách pravidelných konzumentov alkoholu a pravidelných faj
čiarov. 
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Príloha 

The Rutgers Collegiate Substance Abuse Screening Test (RCSAST, Bennet a kol., 
1993) 

1. Mali ste niekedy finančné ťažkosti v dôsledku požÍvania alkoholu alebo drog? 
2. Sú alkohol alebo drogy príčinou komplikácií vo vašom študentskom živote? 
3. Užívate alkohol alebo drogy na prekonanie hanblivosti? 
4. Bolo užívanie alkoholu alebo drog niekedy príčinou konfliktov s priateľmi 

opačného pohlavia? 
5. Bolo požívanie alkoholu alebo drog niekedy príčinou konfliktov s príateľmi 

rovnakého pohlavia? 
6. Narušilo požívanie alkoholu alebo drog niektoré z vašich príateľstiev? 
7. Bolo požívanie alkoholu alebo drog niekedy príčinou straty zamestnania? 
8. Zameškávali ste niekedy školu v dôsledku požÍvania alkoholu alebo drog? 
9. Bolo požívanie alkoholu alebo drog príčinou ťažkostí pri príprave na skúšky? 

10. Znížila sa niekedy vaša výkonnosť v dôsledku požÍvania alkoholu alebo drog? 
11. PožÍvate alkohol alebo drogy, aby ste unikli starostiam? 
12. Poškodzuje požívanie alkoholu alebo drog váš akademický výkon? 
13. PožÍvate alkohol alebo drogy na zvýšenie sebadôvery? 
14. Poklesli vaše ambície v dôsledku požÍvania alkoholu alebo drog? 
15. Spôsobuje vám požívanie alkoholu alebo drog ťažkosti so spánkom? 
16. Pociťovali ste už výčitky svedomia v dôsledku požívania alkoholu alebo drog? 
17. PožÍvate alkohol alebo drogy osamote? 
18. Máte v niektorej dennej dobe pocit túžby po alkohole alebo inej droge? 
19. Máte chuť na alkohol alebo iné drogy v ranných hodinách? 
20. Mali ste niekedy čiastočný alebo úplný výpadok pamäti v dôsledku požitia 

alkoholu alebo drog? 
21. Poškodzuje pitie alkoholu alebo požívanie drog vašu povesť? 
22. Zanedbávate v dôsledku pitia alkoholu alebo požívania drog svoju rodinu? 
23. Vyhľadávate spoločnosť ľudí, ktorí taktiež požívajú alkohol alebo drogy? 
24. Boli ste niekedy liečený (ošetrený) pre následky požitia alkoholu alebo drog? 
25. Boli ste niekedy u lekára, prípadne ste navštívili inú inštitúciu v súvislosti 

s požÍvanim alkoholu alebo drog? 
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