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Krátko o marihuane

Najrozšírenejšou a najzneužívanejšou nelegálnou 
drogou na svete i na Slovensku

V Európskej únii sa predpokladá, že 20% 
populácie malo skúsenosť s marihuanou (62 

miliónov ľudí)

Problematické užívanie (závislosť) u 10 - 20% ľudí 
užívajúcich marihuanu 4 krát za týždeň a viac



Nedostupnosť
adiktologických služieb

Stigmatizácia
najmä u starších užívateľov so sociálnymi povinnosťami

Prečo užívatelia 

nevyhľadávajú pomoc?



Z hľadiska klienta

Anonymita

Flexibilita

Informácie na jednom mieste

Dostupnosť

Škálovanie kontaktu

VýhodyInternetové intervencie



Z hľadiska prevádzkovateľa

Flexibilita

Relatívne nízka finančná náročnosť

Možnosť spätnej väzby

Zber a vyhodnocovanie dát

VýhodyInternetové intervencie



Internetové intervencie

Slabší raport

Nenahradzuje psychiatrické vyšetrenie

Nevýhody



• Gainsbury S., 2011 - A systematic review of Internet-

based therapy for the treatment of addictions

– analýza 9 programov internetovej intervencie 

(7 tabak, 1 gambling a 1 ilicitné látky)

– Zaznamenal sa pozitívny efekt po skončení liečby v dlhodobej 

perspektíve. Internetové intervencie spôsobujú žiadané 

behaviorálne zmeny, ale na určenie efektívnosti jednotlivých 

terapii a ich komponentov je potrebný ďalší výskum. 

Internetové intervencie Štúdie



• Tait RJ., 2013: Internet and computer based 

interventions for cannabis use: a meta-analysis.

– Primárny výsledok – frekvencia užívania kanabisu

– 10 štúdii spolu so 4,125 užívateľmi

– Celkový efekt bol malý, ale signifikantný

Internetové intervencie Štúdie



• Schaub M., 2015: A Web-Based Self-Help Intervention 
With and Without Chat Counseling to Reduce Cannabis 
Use in Problematic Cannabis Users: Three-Arm 
Randomized Controlled Trial
– Testovanie efektívnosti online terapie s chatom i bez neho ako 

alternatíva ambulantnej starostlivosti

– Charakteristika: online klienti starší, vyššia miera konzumácie 
marihuany

– Záver: ide o efektívnu alternatívu ku klasickej ambulantnej liečbe 
„face-to-face treatment“ a môže osloviť skupinu užívateľov, ktorí 
sa líšia v užívateľských zvykoch a sociodemografických 
charakteristikách od užívateľov vsupujúcich do ambulantnej 
starostlivosti

Internetové intervencie Štúdie



• Jonas B., 2018: Effects of Treatment Length and Chat-
Based Counseling in a Web-Based Intervention for 
Cannabis Users: Randomized Factorial Trial
– Dĺžka programu Quit the shit sa môže skrátiť z 50 dní na 28

– Program bez terapeuta nemala na výsledok žiadny vplyv

– Možnosť chatovať mala pozitívny dopad na spokojnosť klienta a 
terapeutické spojenectvo v programe Quit the shit 

• Amann M., 2018: The Effects of Social Presence on 
Adherence-Focused Guidance in Problematic Cannabis 
Users: Protocol for the CANreduce 2.0 Randomized 
Controlled Trial
– Výsledky budú až v Decembri 2018

Internetové intervencie Štúdie
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• Vychádza z filozofie internetových intervencii 
(koncimshulenim.cz, canreduce.ch, quit-the-
shit.de)

• Postavený na odporúčaniach „click for support“

• Financovaný z prostriedkov Ministerstva 
zdravotníctva SR

• Odborné zázemie

• Infraštruktúra: Drupal 8.3

• Komunikácia: email, spätnoväzbový formulár 

• Zohľadňuje rod, vykanie a tykanie
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CAST

Cannabis Abuse Screening Test
(0)

Nikdy

(1)

Zriedkavo

(2)

z času na 

čas 

(3)

dosť často 

(4)

veľmi 

často 

Fajčil si niekedy marihuanu predpoludním?

Fajčil si niekedy marihuanu osamote? 

Mal si niekedy problémy s pamäťou, keď si fajčil 

marihuanu? 

Povedali ti niekedy priatelia alebo členovia tvojej rodiny, 

že by si mal obmedziť užívanie marihuany? 

Pokúšal si sa niekedy znížiť dávky alebo úplne prestať 

užívať marihuanu bez úspechu? 

Zaznamenal si niekedy problémy spojené s tvojím 

užívaním marihuany? (hádky, bitka, nehoda, zlé 

výsledky v škole, problémy na pracovisku) 
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Do 2 bodov

program neodporúčame

Od 3 do 6 bodov

program na zváženie

7 a viac

program odporúčame – otvorí sa 

možnosť vstúpiť do programu

CAST vyhodnotenieAkoNehulit.sk



Vstup do programuAkoNehulit.sk
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Vstup do programu

Odošle sa 

aktivačný email
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Výber programu

S terapeutom alebo bez terapeuta

Doplňujúce otázky

vek, PSČ, prvý kontakt s marihuanou, 
komorbidita, užívanie iných psychoaktívnych 
látok

Užívateľské zvyky

Spôsob užívania, preferované sorty, veľkosť 
dávky, užívanie s tabakom

Dokončenie registrácieAkoNehulit.sk



S terapeutom

Bez terapeuta

Program

Úlohy

Komunikácia

Denník
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Úlohy Denník



Týždeň Moduly

1. Týždeň
Východisková situácia

Chat alebo (video)rozhovor

2. Týždeň

Výhody a nevýhody 

Cieľ

Chat alebo (video)rozhovor

3. Týždeň

Vonkajšia prevencia

Očista okolia

Vyhýbanie sa rizikovým miestam

Vyhýbanie sa rizikovým ľuďom

Posilnenie prevencie

Chat alebo (video)rozhovor

4. Týždeň

Vnútorná prevencia

Craving

Emočné stavy

Spánok

Chat alebo (video)rozhovor
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Týždeň Moduly

5. Týždeň
Zlyhanie

Chat alebo (video)rozhovor

6. Týždeň

Sociálny tlak

Rizikové situácie

Chat alebo (video)rozhovor

7. Týždeň

Zmena životného štýlu

Záťaž

Záver

Chat alebo (video)rozhovor

ÚlohyAkoNehulit.sk



Chat

Rozhovor

Videorozhovor

KomunikáciaAkoNehulit.sk



• Zaznamenávanie až 7 kategórii

– Aktivita

– Osoba

– Miesto

– Craving

– Užitie

– Emočný stav

– Myšlienky

• Plánovanie budúcnosti

• Zapisovanie minulosti

DenníkAkoNehulit.sk
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• Záverečné zhodnotenie programu

– Dosiahnutie cieľa, pripomienky na zlepšenie, 

náročnosť práce s programom, aktuálne 

fajčenie tabaku a iné

• Po 3, 6 a 12 mesiacoch zasielaný link na 

krátky katamnestický dotazník

EvaluáciaAkoNehulit.sk



• Zobrazenia stránky: 8 065 

– /par-dobrych-rad: 695 

– /o-marihuane: 690

– /form/canabis-abuse-screening-test: 474

• Jedinečné zobrazenia stránky: 5 751

– /par-dobrych-rad: 605 

– /o-marihuane: 612 

– /form/canabis-abuse-screening-test: 330

• Priemerný čas na stránke 01:36min

Návštevnosť 
(27.09.2017 – 27.09.2018)
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• 5 klientov s terapeutom

– 4 sa iba zaregistrovali, neodpovedali na mail

– 1 sa zaregistroval, nadviazaný emailový 

kontakt, ale viac krát sa neozval

• 8 klientov bez terapeuta

SkúsenostiAkoNehulit.sk
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Ďakujem za pozornosť


