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PRíSPEVKY Z PRAXE 

Netreba nikoho presviedčať, že drogová závislosť nemá klesajúcu tendenciu, na

opak, konzum alkoholu a tým aj zvýšenie počtu závislosti stúpa na celom svete, 
vrátane Slovenska. Je to prekvapivé o to viac, že je už dostatok pracovnikov, a nie

len alkohológov, ktori sa problematikou zaoberajú a snažia sa konzum znižiť. 

Pripomínam ešte mienku môjho uči tela prof. Klimu, ktorý sa nazdával, že prob
lematika závislosti sa na sklonku druhého tisícročia stane už iba okrajovou aktivi

tou . 
Podla WHO pre vznik závislosti sú potrebné dva predpoklady (SZO, 2004): 

1. Pravidelný konzum čo aj malého množstva alkoholu, napr. denné pitie piva 
alebo vina. Udáva sa pravidlo, že závislosť je vylúčená, ak človek za týždeň vypije 
0,5 l piva alebo 2 dcl vína, či 0,5 dcl destilátu. 

2. Nadmerné množstvo, hoci aj v nepravidelných intervaloch, ale predsa len 
v určitom období častejšie, ktoré spôsobuje opitosť. 

V primárnej prevencii , teda v oblasti predchádzania duševnej poruche je málo 
takých pravidiel, ktoré by mali širšiu platnosť, oblasť závislosti je takmer jedinou, 

kde by sa dalo prijatím týchto dvoch pravidiel predísť vzniku závislosti. A predsa sa 
tieto pravidlá nedodržujú, naopak, ešte sa rozširujú o konzum ďalších psychoaktív
nych látok a pritom sú to také jednoduché a nenáročné pravidlá, ktoré by mohli 

ľudia lahko realizovať. 
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Prečo je uplatňovanie týchto pravidiel problémom a prečo sa nedarí presadzovať 

ich? Nazdávam sa, že faktory možno rozdeliť do dvoch skupín: 
l. SociáLne faktory: 

1. Vplyv spoločnosti, jej spôsob životného štýlu. Konzum alkoholu sa považuje za 

súčasť moderného života. Z takého hľadiska môžeme rozlíšiť viaceré návyky: 
a) také, kde sa konzum spája s jedením, tak to bolo v Taliansku, v Španiel

sku a čiastočne aj vo Francúzsku, 
b) alkohol sa pije samostatne, tak ako v Anglicku, vo Švédsku, ale aj v USA 

Pravda, jestvujú aj hraničné formy, 
c) kombinácia týchto foríem alebo hraničné formy buď pitia spojeného s jed

lom, alebo iba samostatné, niekedy aj tajné pitie alkoholu. 
2. Značný rozvoj príemyslu založeného na výrobe a predaji alkoholu, možnosti 

rozsiahlej reklamy (príkladom je aj naša televízia) a neobyčajné zisky pre producen

tov, ale aj pre štát. 
3. Malá sústredenosť na primárnu prevenciu, nadbytočnosť informácií, ktoré nie 

sú natoľko záväzné, ako by mali byť. 
4. Masové rozšírenie užívania už nielen mužmi, ale aj ženami a vytváranie akej

si falošnej rovnoprávnosti, neznalosť, čo a za akých podmienok spôsobuje pitie alko
holu, lebo je to taký zvyk, ktorý sa zdá žiaduci a neškodný. 

5. Nedostatočná výchova rodičov a ich nedostatočný príklad pre deti a mládež, 
lebo práve v období dospievania je nebezpečenstvo najväčšie. 

II. Faktory bio-psychické, ktoré sa nedajú celkom oddeliť od sociálnych, ale pred

sa len je užitočné o nich hovoriť osobitne: 
1. Otázka afinity k alkoholu, osviežujúce pôsobenie alkoholu, vytvorenie oso

bitného typu psychického uvoľnenia, zvýšená miera komunikatívnosti a neraz aj ak

tivity. Zdá sa, že niektoré typy osobnosti a z toho vyplývajúce správanie inklinujú 

práve k užívaniu alkoholu. 
2. Otázka tolerancie, lebo aj tu jestvujú nemalé rozdiely a nejasné je, kedy 

vzniká závislosť. Preto mnohí prijímajú riziko vzniku závislosti, lebo môžu 
očakávať, že aj napriek nedodržiavaniu pravidiel sa nestanú závislými. 

3. A práve biologická afinita, či odolnosť, môže byť významná pri vzniku závislo
sti, hoci výskum nepodal jej jednoznačné dešifrovanie. Ale práve vtedy, ak by sme 
vedeli odlíšiť tento typ, by boli uvedené pravidlá nevyhnutné. 

Možno sú aj ďalšie faktory, ale nezdajú sa také dôležité , aby sa i pri zvážení uve
dených nedalo pomýšľať na účinný boj za dodržiavanie tejto prevencie. 

Pravdu má aj Lolli (1966), že treba "naučiť" najmä mládež, čo je bezpečné uží
vanie alkoholu a že rozhodujúce miesto patrí rodičom, a v tom je jedna z najväčších 

ťažkostí. Platí aj to, že cieľom boja by malo byť naučiť všetkých, ako je to s užívaním 
alkoholu, ako ho používať, aby slúžil skôr k blahu človeka, ako k jeho zneváženiu. 
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V priebehu mojej dlhodobej aktivity, vrátane starostlivosti o pacientov s alkoho

lickou závislosťou, som si pomerne neskoro uvedomil, že boj proti tomuto zákerné

mu nepriateľovi treba začať od detstva, a to zabezpečením takej duševnej hygieny 
rodičov, aby viedli svoje deti k dodržiavaníu týchto dvoch na prvý pohľad veľmi jed

noduchých zásad. 
Predkladám tento, akoby jednoduchý návrh na realizáciu primárnej prevencie 

a neviem ešte, ako by sa dali zabezpečiť také opatrenia, aby sa terajší životný štýl 

zmenil aspoň natoľko, aby čoraz väčšie skupiny obyvateľstva dodržiavali uvedené 

dve pravidlá. Myslím, že po opatreniach dotýkajúcich sa fajčenia by sa aj v rámci 
WHO a EÚ malo začať aj s cielenejšou primárnou prevenciou alkoholickej závislosti. 

Nepodceňujem doterajšiu prácu v tejto oblasti, ale zato ani nezatváram oči pred 

narastajúcim konzumom a zvýšeným výskytom závislosti, čo neznevažuje vykonanú 
prácu, ale ani nedokladá jej účinnosť. 

Uvediem aspoň jeden priklad z masmediálnej oblasti - z filmu. Je už dosť roz
ličných, viac či menej zameraných filmov na túto zložitú problematiku, a predsa ne
vedú k žiadnej katarzii. Taký je aj film "Suzanne", nakrútený v spolupráci SR/ČR 

(1996). Nehovorí primárne o alkohole, ale o psychoaktívnych drogách, zobrazuje 
však závislosť, abstinenčné príznaky a ide tak ďaleko, že dramatizuje príbeh až do 
usmrtenia najbližšieho človeka pre drogu. 

Škoda, že film sa dal na cestu takej dramatickosti, lebo oveľa užitočnejšie by bo
lo, keby sa pokúsil zistiť jadro závislosti a tým je: nepiť každodenne, nepiť nadmer
ne alkohol, čo platí aj pre ostatné drogy. 

Možno, že bude potrebné začať v školách, možno, že bude potrebné častejšie 

a naliehavo hovoriť o spôsobe konzumu alkoholu . A možno, že bude potrebné voliť 
aj iné cesty, a že budú potrebné aj ďalšie pomocné, či dopÍňajúce pravidlá. 

Je to otázka budúcnosti, ale nepochybujem, že už presadzovanie a dodržiavanie 
týchto jednoduchých pravidiel, by znamenal značný pokrok, pričom by sa realizovala 
skutočne a nie virtuálne primárna prevencia závislosti od alkoholu . 
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