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Súhrn 

Nadmerný konzum alkoholu a iných psychoaktívnych látok predstavuje značný problém 
vo vysokoškolskej populácii. Znižuje predpoklady úspechu. Zvlášť závažný je u medikov, môže 
to mať dopady na postoje budúcich lekárov. 

V práci sa predpokladajú novšie údaje o spotrebe alkoholu a iných návykových látok u vy
sokoškolských študentov, hlavne medikov. Prezentujú sa práce z USA, Európy, ale aj iných 
krajín. 

K r ú č o v é s lov á : alkohol - iné návykové látky - vysokoškolskí študenti - medici 

Konzum psychotropných látok u vysokoškolských študentov je závažná téma. 
V minulosti sa na Slovensku venovali tejto téme viaceri autori (napr. Heretik a kol. , 
1989; Pavúk a Koščo , 1994; Turček, 1995). Na ľahkú dostupnosť drog upozornil aj 
výskum stredoškolskej a vysokoškolskej populácie (Nociar, 2001 ). 

Aj na Psychiatrickej klinike FN a LFUK v Bratislave sa v minulosti venovala po
zornosť konzumu psychotropných látok u študentov (Beniaková a kol. , 1995; No
votný a Kolibáš, 1997; Kolibáš a Novotný, 1998). Upozornili sme na častý konzum 
kofeínu, alkoholu a nikotínu u študentov LFUK. Zistili sme však, že istá časť štu
dentov má skúsenosti aj s ilegálnymi návykovými látkami. Svoje skúsenosti sme 
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konfrontovali s literárnymi údajmi z prvej polovice 90. rokov. 
Nepriaznivý vývoj však zrejme pokračuje . V súbore vysokoškolsky vzdelaných 

pacientov z Prednej Hory napr. lekári tvoria druhú najčastejšie sa vyskytujúcu sku
pinu (28,6 %) v podskupine polymorfne závislých jedincov (Martinove a kol., 1999). 
Pritom lekári , ale aj učitelia, právnici, policajti a iné vysokoškolsky vzdelané profe
sie majú niesť hlavnú ťarchu v prevencii , zisťovaní i liečbe drogových závislostí. Naj
viac nás zaujímajú študenti medicíny, pretože ich vlastné návyky a postoje neskôr 
výrazne ovplyvňujú ich postoje k liečbe závislostí po promócii (Tyssen a kol., 1998). 

Rozhodli sme sa preto znovu prezrieť dostupnú literatúru s touto tematikou a zi
stiť, či došlo v posledných rokoch k nejakému vývoju v tejto oblasti v zahraničí. 

USA 

44 % amerických študentov vysokých škôl možno označiť ako nadmerných kon
zumentov alkoholu. Z 208 začínajúcich študentov psychológie v Idaho (USA) 112 boli 
konzumenti alkoholu, t . j . 54 %, 46 % neboli konzumenti (vysoká religiozita v danej 
oblasti). Avšak z tých 112 konzumentov až 54 bolo možné označiť za ťažkých konzu
mentov, mali časté a vážnejšie epizódy pitia (Vik a kol. , 2000). 

Ten istý tím zisťoval, nakoľko sú schopní študenti ťažkí pijáci rozpoznať vážnosť 
vývoja. V súbore 278 študentov s ťažkým pitím len 13,3 % bolo rozhodnutých zmeniť 
svoje návyky, lebo už mali pocit nebezpečenstva z vývoja konzumu . Teda len malá 
časť študentov napriek vzdelaniu a evidencii zmien tolerancie a evidencii ne
gatívnych následkov pitia prejavovala ako-tak racionálny postoj . Väčšina nemala 
negatívny postoj k pitiu (66,9 %), zvyšok (19,8 %) už o probléme rozmýšľal , ale po
stoj bol zatiaľ ambivalentný (Vik a kol., 2000). 

Reprezentatívny výskum konzumu marihuany u vysokoškolákov sa realizoval 
v USA. Sledovaný súbor tvorilo 17 592 študentov z 150 amerických vysokých škôl 
(college). 24,8 % uviedlo, že konzumovali marihuanu v poslednom roku. Medzi ško
lami boli značné rozdiely. Boli školy, kde % bolo nulové, ale bola škola, kde nadpolo
vičná väčšina poslucháčov mala skúsenosť s marihuanou (54 %). Konzum bol vyšší 
u študentov, ktorí súčasne aj pili a fajčili, ďalej u študentov, ktorí bývali v kampu
soch, kde sa priamo v kampuse vyskytovali puby. Konzum marihuany koreloval 
s horšími študijnými výsledkami (Bell a kol., 1997). 

Niet sa čo diviť, že niektoré univerzity zaviedli vlastné programy na redukciu ne
žiaducich konzumov, napr. na Univerzite v New Mexico, Albuquerque. Program za
meraný na problémové pitie je paralelnou alternatívou k disciplinárnemu trestu 
(Walters a kol. , 2001). 

Inou odpoveďou na nadmerné užívanie psychoaktívnych látok je vytváranie tzv. 
substance-free alebo alcohol-free bývania v kampusoch. V roku 1999 sa realizoval 
prieskum v 52 univerzitných mestečkách . Zistilo sa, že neexistujú absolútne bezdro
gové a bezalkoholové možnosti bývania, ale študenti v takto deklarovaných typoch 
bývania podstatne menej konzumovali alkohol, mali menej problémov spojených 
s konzumom alkoholu, menej sa angažovali v epizodickom ťažkom pití (Wechsler 
a kol. , 2001). 

Ešte vážnejšou odpoveďou na problém zneužívania psychotropných látok vyso
koškolákmi je vytváranie celých škôl bez alkoholu alebo drog. Celoamerická štúdia 
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porovnával a školy so zákazom konzumu alkoholu (19 vysokých škôl) so školami bez 
tohto zákazu (76 vysokých škôl). Celkove sa zhodnotili dotazniky od 11 303 študen
tov. Na školách so zákazom alkoholu bol dvojnásobný počet abstinentov a o 30 % 
nižší výskyt ťažkých konzumentov alkoholu. Tiež bol nižší výskyt konzumentov ma
rihuany, bol aj nižší výskyt školských a legálnych problémov (Wechsler a kol. , 
2001). 

Zatial nie je jasné, či sa lí ši spôsob pitia u študentov čiernej a bielej pleti . Podľa 
jednej štúdie (Mc. Carthy a kol. , 2001 ) čierni študenti vo väčšom počte abstinujú než 
bieli (13 % vs 4 %), čierni študenti takisto majú menšiu skúsenosť s negatívnymi 
následkami pitia (napr. legálne problémy - 33 % vs. 14 %). Naopak bieli študenti 
v 18 % pili denne, kým čierni len v 3 %. 

UK 

Velká štúdia sa realizovala v UK (n = 3 075 študentov, 10 univerzít). Zistilo sa, 
že len 11 % študentov nepije alkohol. 61 % mužova 48 % žien pije pravidelne, ha
zardne pije 15 % študentov. 20 % pravidelne (aspoň raz týždenne) užíva cannabis. 
33 % študentov má nejaké skúsenosti s inými legálnymi drogami (LSD, extasy). 
LSD pravidelne užívalo 1,2 %, extasy až 3,5 %! 46 % začalo užívať psychotropné 
látky ešte v strednej škole, pred vstupom na univerzitu , 13 % po vstupe na univerzi
tu (Webb a kol. , 1996). 

Zrejme časť (študenti medicíny v Newcastli) z tejto vzorky sa sledovali pro
spektívne. Porovnal sa konzum v 2. ročníku , v 5. ročniku a rok po promócií. Ako štu
denti 2. ročnika priemerne konzumovali 15,2 jednotky alkoholu za týždeň , ako štu
denti 5. ročnika už priemerne 16,0 a ako doktori 18,8 jednotky za týždeň . Podobne 
experimentálny konzum ilicitných drog stúpol z 50 na 63 a 65 % (Newbury-Birch 
a kol. , 2001). 

Nórsko 

V Nórsku v roku 1993 na 4 univerzitách (Oslo, Bergen, Tromso, Trondheim) 
vyšetrili všetkých študentov nastupujúcich na medicínu (n = 379), ako aj všetkých 
študentov, ktori už graduovali (n = 522) pomocou dotaznikov. Z celého počtu 

(n = 901) 4 % uvádzali alkoholovú intoxikáciu raz týždenne, 22 % 1-3x do mesiaca. 
10,5 % z celého súboru uvádzalo ako dôvod pitia zvládnutie tenzie . 20,4 % už gra
duovaných študentov ako dôvod pitia uvádzalo stres počas štúdia medicíny. Ha
zardné pitie sa zistilo u 14 %, 24 % u medikov a 6 % u medičiek. Nebol výrazne si
gnifikantný rozdiel medzi študentmi nastupujúcimi na medicínu a práve graduo
vanými (17 % vs. 12 %). Rozdiel vo vzťahu k pohlaviu bol vysoko signifikantný, po
tenciálne riziko u medikov bolo výrazne vyššie než u medičiek (Tyssen a kol., 1998). 

Grécko 

Publikoval sa prieskum fajčenia u medikov Demokritovej univerzity v Trákii . 
46 % sledovaného súboru boli fajčiari, časť z nich (skoro polovica) ťažki fajčiari . Faj-
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čiari častejšie konzumovali aj alkohol a ilegálne drogy než nefajčiari. Napr. z fajčia
rov 11 užívalo ilegálne drogy, z nefajčiarov ani jeden študent. Fajčiari boli osobnost
ne signifikantne častejšie charakterizovaní vyššou sociabilitou, hľadaním nového 
i všeobecnou mierou aktivity. Medičky fajčili zhruba rovnako často ako medici 
(Livaditis a kol., 2001). 

Izrael 

Sledovala sa skupina 1276 univerzitných študentov. Zistilo sa, že 21 % pravidel
ne pije, najčastejšie v skupine priateľov. Z tejto skupiny 30 % po pití šoféruje auto 
a dokonca 3 % pijú počas šoférovania Osralowitz aPeleg, 1996). 

Irán 

Na širázskej univerzite sa náhodne z 10000 študentov vybrala vzorka 501 štu
dentov (172 žien ). Zisťoval sa konzum psychotropných látok aspoň raz v živote po
mocou dotazníka. Najčastejšie konzumovali nikotín (54,9 %), alkohol (34,7 %), ópi
um (21,2 %), hašiš (12,6 %). Aktuálny konzum (t.j. konzum za posledný mesiac) vy
zeral takto: nikotín (36,1 %), alkohol (21,4 %), ópium (6,2 %), hašiš (2,4 %), ale her
oín alebo morfin mali výskyt pod 1 %. Pochopiteľne bol významný rozdiel medzi pre
valenciami u mužova žien, ale prekvapivo až 13,4 % žien (45,9 % mužov) uvádzalo 
aktuálny konzum alkoholu. Až 4,7 % žien a 6,7 % mužov uvádzalo vo všeobecnosti 
pritomnosť abstinenčných symptómov pre dôvod konzumu psychoaktívnych látok 
(Ahm adi a Yazdanfar, 2002). 

Japonsko 

V skupine japonských študentov medicíny (n = 423, Univerzita v Osake) sa sle
doval výskyt pitia a vzťah k abnormálnemu genotypu pre aldehyddehydrogenázu 
(ALDH 2 111). 

U žiadnej z 24 medičiek sa nevyskytlo excesívne pitie (definované ako pitie 5-7 
dní v týždni) . U mužov sa však tento typ pitia vyskytol v 6,68 %. Miernejšie pitie al
koholu (l-4x do týždňa) sa vyskytlo u 5 žien (20,8 % žien) a u 140 mužov (36 % 
z podsúboru mužov). Excesívne pitie sa významne asociovalo s atypickou aldehyd
dehydrogenázou (Takeshita a kol., 1999). 

Existuje málo transkulturálnych štúdií. J ednou z takýchto výnimiek je štúdia 
o motivačnej štruktúre konzumu alkoholu u 4 súborov univerzitných študentov 
(USA, Holandsko, Česko, Nórsko, n = 370, z toho 244 žien). Nezistili sa význam
nejšie rozdiely medzi jednotlivými štátmi. Medzi časté motívy pitia u študentov pa
tri zábava, snaha o spoločenský úspech pri subjektívnej percepcii neúspechu a smú
tok, starosti. Viac prevažovali negatívne faktory v motivácii pitia u študentov, než 
pozitívne faktory a očakávania (Cox a kol., 2002). 

40 



V. NOVOTNÝ, E. KOLIBÁŠ / NÁVYKOVÉ LÁTKY A ŠTUDENTI VYSOKÝCH 
ŠKÔL - NIEKTORÉ NOVŠIE ÚDAJE 

Literatúra 

Ahmadi, J . - Yazdan(ar, F.: Current substance abuse among Iranian university students. Ad
dict Disord Treat, 1, 2002, 2, s . 61 - 64 

Bell, R. - Wechsler, H. - Johnston, L. D.: Correlates of college student marijuana use: results 
of a US National Survey. Addiction, 92, 1997,5, s . 571 - 581 

Cox, W. M. - Schippers, G. M. - Klinger, E. - Skutle, A - Stuchlíková, l. - Man, F. - King, A 
L. - Inderhaug,R.: motivational structure and alcohol use of university students across 
four nations. J Stud Alcohol, 63, 2002, 2, s . 280 - 285 

Isralowitz, R . E. -Peleg, A: Israeli college student alcohol use. Drug Alc Depend, 42,1996, 3, s . 
147 - 153 

Heretik, A - Šarišská, M. - Žákovicová, M. : K otázke konzumu psychotropných látok u vyso
koškolských študentov. Protialk Obz, 24, 1989, l , s. 23 - 29 

Kolibáš E. - Novotný, V.: Skúsenosti poslucháčov LF UK v Bratislave s psycho aktívnymi 
látkami II . časť. Výsledky prieskumu pomocou dotaznika RCSAST. Alkohol Drog Záv, 32, 
1998, 4, s . 193 - 209 

Livaditis, M. - Samakouri, M. - Ka(alis, G. - Tellidou, C. - Tzavaras, N. : Sociodemographic 
and psychological characteristic s associated with smoking among Greek medical students. 
Eur Addict Res, 7, 2001, l, s . 24 - 31 

Martino ve, M. - Koprdová, E. - Dusková, A S. - Stebilová, Š .: Vysokoškolsky vzdelaní pacien
ti v OLÚP Predná Hora. Alkohol Drog Záv - 34, 1999,5, s . 257 - 264 

Newbury - Birch D. - Walshaw D. - Kamali F.: Drink and drugs: from medical students to 
doctors. Drug Alc Depend, 64, 2001 , 3, s . 265 - 270 

Nocia, A : Alkohol, drogy a osobnosť. Asklepios, Bratislava, 2001, s . 364 
No votný, V. - Kolibáš, E.: Skúsenosti poslucháčov LF UK v Bratislave s psycho aktívnymi 

látkami I. časť . Užívaníe a vedomosti o psychoaktívnych látkach. Alkohol Drog Záv,32, 
1997, 5, s . 299 - 312 

Pavúk, A - Koščo, J .: Analýza fajčiarskych návykov u študentov Pedagogickej fakulty v Prešo
ve od roku 1982 do roku 1995. Alkohol Drog Záv, 32, 1997, 2, s . 117 - 125 

Takeshita, T. - Morimoto, K. : Self - reported alcohol - associated symptoms and drinking be
havior in three ALDH2 genotypes among Japanese university students. Alcohol Clin Exp 
Res, 23, 1999, 6, s. 1085 - 1089 

Turček, K. : Pohľad na konzumáciu návykových látok u stredoškolskej a vysokoškolskej mlá
deže. Alkohol Drog Záv, 30, 1995, 3, s . 107 - 113 

Tyssen, R . - Vaglum, P. - Aasland. O. G. - Gronvold, N. T. - Ekeberg, O.: Use of alcohol to co
pe with tension, and its relation to gender, years in medical school and hazardous drin
king: a study of two nation - wide Norvegian samples of medical students . Addiction, 93, 
1998, 9, s. 1341 - 1349 

Vik, P. W. - Tate, S. R . - Carrello, P.: Detecting college binge drinkers using an extented time 
frame . Addict Behav, 25, 2000, 4, s . 607 - 612 

Vik, P. W. - Culbertson, K. A - Sellers, K. : Readiness to change drinking among heavy - drin
king college students. J Stud Alcohol, 61, 2000, 5, s . 674 - 680 

Walters, S. T . - Gruenewald, D. A - Miller, J . H. - Bennett, M. E.: Early findings from a di
sciplinary program to reduce problem drinking by college students. J Subst Abuse Treat, 
20, 2001, l , s . 89 - 91 

Webb, E. - Ashton, C. H. - Kelly, P. - Kamali, F.: Alcohol and drug use in UK university stu
dents. Lancet 348, 1996, 9032, s. 922 - 925 

Wechsler, H. - Lee, J. E. - Nelson, T. F. - Lee, H. : Drinking levels, alcohol problems and se
condhand effects in substance - free college residence . Results of a National study. J Stud 
Alcohol, 62, 2001, l, s. 23 - 31 

41 



V. NOVOTNÝ, E. KOLIBÁŠ / NÁVYKOVÉ LÁTKY A ŠTUDENTI VYSOKÝCH 
ŠKÔL - NIEKTORÉ NOVŠIE ÚDAJE 

Wechsler, H. - Lee, J . E. - Gledhill - Hoy/ , J . - Nelson, T . F.: A lcohol use and problems at 
college banning alcohol: Results of a National survey. J Stud Alcohol, 62, 2001 , 2, s.133 -
141 

Do redakcie prišlo dľla : 8. 1. 2003 
Adresa autora: MUDr. V. Novotný, Csc., Psychiatrická klinika FN A LFUK, 

Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 

42 




