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Súhrn
V príspevku sú uvedené výsledky príeskumu užívania drog u chlapcov pubesce ntov pdjatých do Detského diagnostického ústavu v Bratislave v rokoch 1983 - 1992 (n = 788). CierOlIl
prieskumu bolo zistiť, v čom sa odlišuje výber chlapcov so záznamom o užívajÚ drog (n = 1(0) (JO
porovnani s výberom ostatných chlapcov (u = 688) toho istého veku. prijatých za rovnaké ča
sové obdobie do DDÚ . Autorí sledovali w'čité aspekty rodinného zázemia s kúmaných (lsób a
výskyt negatívnych prejavov v ich správani. Výsledky prieskumu poukázali na súvislosť užívania drog s poruchami správania, trestnou činuosťou, záškoláctvom, s útekmi a túlaJúrn sa .
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Summary

Results of a survey of drug consumption of pubescent boys, admitted to the Diagnostic Institute for children in Bratislava. Slovakia in the years 1983 - 1992 (n = 788) is presented in
the paper. The aim of the survey was 1.0 find out in which regaru differs th e seleclion of boys
with a record of drug consumption (n = 100) from the selection of the rest of the boys ofsam e
age. admitted to the Institute in the same time spau (n =688). The authoJ's followeu up certaill
aspects of the family background of the observed persons and th e occurence of llegative manifestBtions of their behaviour. The survey's results pointed out the relationship of drug CO Ilsumption with behaviour disorders, criminal activity, shirking school and l1laking get- aways
and wanderlust.
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UžívaJÚe drog je známe odpradávna. Zatiaľ všetky pokusy vylúčiť drogy z nášho
života zlyhali a dopyt po drogách neklesol. Problém užívaJÚa drog je celospoločenským problémom a týka sa všetkých vekových kategórií .
Závažným obdobím z hradiska vZJÚku drogovej závislosti je obdobie puberty. Samotná osobnost pubescenta predstavuje rizikový faktor. Na tento fakt upozorňujú
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mnoru autori, napr. V. Voj tík (1985), J . Mečíi (1990), J . Štúrová (1992) a iní. G.
Bobrotka, (Heretik 1991, s. 43) označuje stav osobnosti pubescenta ako tzv. deliberačný psychosyndróm, čiže "subjektívne psychický či hraníčne psychopatologický
stav, v ktorom sa mladistvý nachádza dočasne v situácii uvofnenía determinujúceho vzťahu k okoliu a dezintegrácii osobnosti." Podfa neho v tomto období nastáva
isté medzivládie pred vyhranením sa a ustálením osobnosti.
Podfa E. Urbana (1973, s. 29) faktory vzníku, vývoja a udržovanía drogovej závislosti môžeme rozdeliť na faktory farmakologické - droga, faktory somatické a
psyclúcké - osobnosť, faktory enviromentálne - prostredie, a faktory precipitujúce
- podnet. U pubescentov zohráva v rámci posledných dvoch faktorov dôležitú úlohu
najmä rodinné prostredie a vplyv vrstovníkov, resp . vrstovníckych skupín a partií.
T. Dimoff aS . Carper (1994) medzi pričiny užívanía drog v puberte zaraďujú najmä
pubertáinu vzdorovitosť a tendencie k experimentovaníu.
My sme sa zamerali na špecifiká drogového problému u pubescentov prijatých
do Detského diagnostického ústavu v Bratislave (ďalej DDÚ), teda na pubescentov,
ktorých rodinné prostredie zlyhalo a ktori preto predstavujú určitú rizikovú skupinu.

Formulácia problému prieskumu
Zaujímalo nás, v čom sa chlapci so záznamom o užívani drog budú odlišovať po
porovnaní s ostatnými chlapcami prijatými do Detského diagnostického ústavu v
Bratislave z hradiska rodinnej anamézy a výskytu určitých negatívnych prejavov
správanía sa.
Predpokladali sme, že rodinné prostredie pubescentov so záznamom o užívam
drog nebude rizikovejšie ako u ostatných chlapcov. Domníevali sme sa, že v tejto
populácii detí z narušených rodín sa na dráhu experimentovania s drogami časť z
tejto populácie nedala preto, že by mala horšie rodinné prostredie ako ostatné deti.
Myslime si, že tento aspekt tvori len jeden z množstva faktorov, ktoré sa
spolupodiefajú na vzníku drogovej závislosti. Medzi ne patri predovšetkým osobnosť pubenscenta, ale aj vplyv rovesníckych skupín.

Ciel a hypotézy
CieIom prieskumu bolo zistiť v čom sa odlišujú: výber 1- chlapcov so záznamom
o užívaní drog po porovnaní s výberom 2 - ostatných chlapcov tej istej vekovej kategórie od 11 do 15 rokov, prijatých do DDÚ počas rokov 1983 - 1992.
Overovali sme tieto 4 hypotézy:
Hl: Predpokladáme, že vo výskyte neúplných rodín nebude rozdiel medzi výberom chlapcov so záznamom o užívaní drog a výberom ostatných chlapcov.
H2: Predpokladáme štatisticky signífikantne nížší výskyt poruchy socializač
no-výchovnej funkcie rodiny vo výbere chlapcov so záznamom o užívani drog, v porovnaní s výberom ostatných chlapcov_
H3 : Predpokladáme, že vo výskyte alkoholizmu a psychického ochorenia v rodine nebude rozdiel medzi výbermi pubescentov.
H4: Predpokladáme štatisticky signífikantne vyšší výskyt porúch správania,
trestnej činnosti, záškoláctva, túlania a útekov vo výbere chlapcov so záznamom o
užívani drog, po porovnani s výberom ostatných chlapcov.
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Použité metódy
V prieskume sme vychádzali z archlvnych materiálov, a to z osobnej dokumentácie chlapcov prijatých do DDÚ v rokoch 1983 - 1992 vo veku od 11 do 15 rokov.
Použili sme metódu štúdia dokumentácie a obsahovej analýzy materiálov. Pri výbere dát sme sa zamerali najmä na príčiny umiestnenia dieťaťa do DDÚ, na údaje o
jeho rodiIUlom prostredí a na údaje o dieťati, jeho vývine a správaní sa pred prijatím do zariadenia. Finálne spracovanie dát sme realizovali pomocou počítačového
programu SPSSIPC, na porovnanie číselných premeIUlých sme použili MaIUl-Whitneyho test a na porovnanie znakových premeIUlých chl kvadrát.

Charakteristika respondentov
V rokoch 1983 - 1992 bolo do Detského diagnostického ústavu v Bratislave (od
1. 1. 1994 Diagnostické centrum pre deti) prijatých 2 697 detí. Z toho 1239 (46 %)
bolo vo veku od 11 do 15 rokov, čiže v období puberty. Náš základný súbor tvorilo
788 chlapcov pubescentov prijatých do DDÚ počas sledovaných desiatich rokov.
Tento súbor sme rozdelili na dva výbery, a to výber 1 - chlapcov so záznamom o
užívani drog (n = 100) a výber 2 - ostatných chlapcov (n == 688). Priemerný vek vo
výbere 1 bol 13 rokova 9 mesiacov (štandardná odchýlka 10, 3 mesiaca) a vo výbere
2 13 rokova 2 mesiace (štandardná odchýlka 12,9 mesiaca). Z rodiny bolo do DDÚ
prijatých 769 chlapcov pubescentov, zostávajúce prípady (19) boli chlapci prijatí z
detských domovov na diagnostický pobyt. V našom výbere chlapcov so záznamom o
užívaní drog sa vyskytli tri typy užívania drog: užívanie prchavých látok - sniffing
(58 prípadov), užívanie alkoholu (32 prípadov) a fajčenie (lO pripadov). Z toho v 59
prípadoch išlo o kombinovanie uvedených látok, čo názorne ilustruje obr. 1. Závislosť bola psychlatrom diagnostikovaná v 12 prípadoch, išlo o závislosť od prchavých
látok.
Obr. 1

Zastúpenie užívaných drog vo výbere chlapcov
so záznamom o užívaní drog (n == 100)
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Výsledky prieskumu
Najdôležitejšie výsledky uvádzame v tabulke 1.
Percentuálne tvorí výber chlapcov so záznamom o užívaní drog 12,7 % zo
základného súboru. Nguyen Thi Thanh Huong (1991, s . 100) uvádza, že v rovnakom
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rozmedzí desiatich rokov, v rokoch 1971 - 1980, sa u chlapcov všetkých vekových
kategórií prijatých do DDÚ v Bratislave vyskytol záznam o užívaJÚ drog len u 0,4 %
chlapcov. Z porovnania týchto údajov vidíme, že v osemdesiatych rokoch nastal
prudký vzostup vo výskyte užívania drog a drogovej závislosti u prijatých chlapcov.
Podobný trend môžeme zaznamenať aj v celej spoločnosti, kde dochádza sústavne k
vzostupu užívania drog nielen u pubescentov.
TabuIka l . Porovnanie výberu chlapcov so záznamom o užívaJÚ drog (l)
s výberom ostatných chlapcov (2) v jednotlivých premenných
Sledované
premenné

Výber l

.J(2

Výber 2

N

%

N

%

P
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47
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Legenda:

Prem.
1 - výskyt neúplných rodin
Prem . 2 - výskyt poruchy socializačno-výchovnej funkcie rodiny
Prem. 3 - alkoholizmus oboch rodi čo v
Prem . 4 - alkoholizmus otca
Prem. 5 - alkoholizmus matky
Prem. 6 - psychické ochorenie v rodine
Prem. 7 - poruchy správania
Prem. 8 - trestná činnost
Prem. 9 - záškoláctvo
Prem. 10 - túlanie a úteky
Výber l - výber chlapcov so záznamom o užívani drog, II = 100
Výber 2 - výber ostatných chlapcov, II =688
Vplyv neúplnej rodiny na vznik abúzu drog sme zisťovali v rámci overovania hy·
potézy 1. Neúplnosť rodiny patri medzi významné činitele pôsobiace na vývin a
osobnostný rozvoj dieťaťa . Ako sme predpokladali, ukázalo sa, že skoro polovica (46
%) skúmanej populácie pochádza z neúplnej rodiny, pričom častejšie chýba otec.
Nezistili sme však rozdiely medzi skúmanými výbermi chlapcov z DDÚ. Náš výsledok korešponduje s výsledkom výskumu V. Panenku (1982), podla ktorého sa nepreukázala súvislosť abúzu drog s úplnosťou, resp . neúplnostou ·r odiny. Nezistili sa
rozdiely vo výskyte abúzu drog skúmaných osôb z neúplných a úplných rodín.
Porucha socializačno-výchovnej funkcie rodiny sa vyskytovala v zmysle nestarostlivosti rodičov a nezáujmu o výchovu dieťaťa a zisťovanie jej zastúpenia u pubescentov z DDÚ v Bratislave bolo súčastou overovania hypotézy 2. Domnievali sme
sa, že výber chlapcov so záznamom o užívaJÚ drog bude vo väčšom počte pripadov
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pochádzať

z rodín, kde rodičia maJu zauJem o dieťa, avšak na jeho výchovu neuž z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti, zdravotného stavu, alebo kvôli
problémovosti dieťaťa . Preto sme predpokladali, že sa v rodinách týchto chlapcov
bude v menšej miere vyskytovať nestarostlivosť rodičov a nezáujem o výchovu
dieťaťa . To by znamenalo, že príčinou užívania drog nebolo horšie rodinné zázemie,
ako mali ostatní chlapci. Hypotéza sa nepotvrdila a porucha sa vyskytovala vo
výberoch v rovnakom zastúpení . Toto zistenie nám neumožnilo dospieť k jednoznačnému záveru o vplyve poruchy socializačno-výchovnej funkcie rodiny na užíva nie drog. Jej zastúpenie v celej našej príeskumnej vzorke detí príjmaných do DDÚ
je velmi vysoké . Nemôžeme teda zovšeobecniť tento výsledok na "normálnu" populáciu. V literatúre sme dosiaľ nenašli výskum zameraný na súvislosť danej poruchy rodiny a užívania drog, nemôžeme teda naše výsledky porovnať s výsledkami
výskumov uskutočnených v danej problematike v normálnej populácii. Táto porucha rodiny určite pôsobí velmi nepríaznivo na osobnostný vývin dieťaťa a tým môže
vplývať aj na vznik užívania drog. Otázkou zostáva v akej miere .
Tretia hypotéza sa týkala vplyvu výskytu alkoholizmu (pozn. autoríek: iný drull
drogovej závislosti u rodičov sa nevyskytol) a psychického ochorenia v rodine na
užívanie drog u pubescentov z DDÚ. Čo sa týka alkoholizmu u rodičov predpokla dali sme, že na vznik abúzu viac vplýva konzumácia alkoholu v rodine formou tzv .
"mierneho pijanstva" ako rozvinutá závislosť, ktorá pôsobí skôr ako negatívny
príklad. Myslime si, že mierne pijanstvo je ako príklad pre dieťa ešte nebezpečnejšie . Podla Urbana (1973, s. 43) je nebezpečenstvo mierneho pijanstva v rodine spôsobené tým, že nie je zaručené, že ak rodičia užívali drogy s mierou, budú ich
potomkovia schopní napodobniť ich aj v umiernenosti. Hypotéza sa potvrdila, medzi
rodinami chlapcov z výberu so záznamom o užívaní drog a rodinami ost.atných
chlapcov nebol rozdiel vo výskyte alkoholizmu u oboch, alebo len u jedného rodiča .
Pokiaľ ide o výskyt psychického ochorenia v rodine, nepredpokladali sme rozdiel
medzi výbermi 1 a 2. Domnievali sme sa, že takýchto prípadov bude velmi málo, čo
sa nám aj potvrdilo. Výskyt tohto ukazovatela sme chápali ako prítomnosť určitého
hereditárneho zaťaženia v rodine, ktoré by mohlo znamenať vplyv na vývin psychi ky dieťaťa a následne na "riešenie" jeho problémov prostredníctvom užívania drog.
Nakoniec by sme sa chceli zaoberať výsledkami týkajúcimi sa samotných pubescentov. Táto časť výskumu bola predmetom overovania štvrtej hypotézy a týkala
sa trestnej činnosti, porúch správania, záškoláctva, útekov a túlania sa. Vo všetkých týchto ukazovateIoch sme zistili výrazne vyšší, štatisticky vysok o významný
výskyt vo výbere chlapcov so záznamom o užívaní drog.
Čo sa týka porúch správania, môžu byť dôsledkom, ako aj príčinou vzniku abúzu
drog. Ako dôsledok abúzu by sme ich mohli chápať jednak v súvislosti so zmenou
psychiky pubescenta vplyvom intoxikácie, ale aj ako sprievodný jav užívania drog a
rituálov spojených s ním. V kontexte príčiny vzniku užívania drog máme na mysli
také typy osobnosti, ktoré sa považujú za rizikové v súvislosti s ab úzom drog a drogovou závislosťou . V našom prípade prichádzajú do úvahy neurózy, primitívne a
simplexné osobnosti, antisociálny vývin osobnosti, alebo psychopatický vývin osobnosti . V takomto zmysle si môžeme výrazne signifikantný vyšší výskyt porúch správania vo výbere chlapcov so záznamom o užívaní drog (p ~ 0,001) vysvetliť ako jeden z možných faktorov, ktorý mal vplyv na počiatky experimentovania s drogami a
ich užívanie .
stačia, či
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Signifikantne vyšší výskyt (p ~ 0,0001) trestnej činnosti vo výbere chlapcov so
záznamom o užívalÚ drog považujeme za dôsledok ich užívania. Je všeobecne
známe, že užívanie drog sa vo veIkom Innožstve prípadov spája s trestnou čin·
nosťou, či už ako prostriedku na získavanie drogy alebo prostriedkov na jej za·
dováženie, alebo vo forme trestnej činnosti pod vplyvom drogy, resp . pod vplyvom
s poločnosti , v ktorej sa droga užíva.
Záškoláctvo je tiež skôr dôsledkom užívania drog, no v našom výbere môže byt
aj faktorom vzniku tohto problému. Ak rodičia nedostatočne dohliadajú na
dochádzku dieťaťa do školy a dieťa začne z rôznych dôvodov vynechávať školu
(napr. neúspešnosť v škole, vplyv kamarátov atď . ), začne sa potulovať, nudiť, hľadá
náhradnú činnosť. Objaví sa dlhý čas, ktorý treba využiť - a ten môže byť predsa
priestorom pre experimentovanie s drogou a jej užívanie . Záškoláctvo sa v našom
výbere chlapcov so záznamom o užívani drog vyskytovalo v štatisticky významne
vyššom počte (p ~ 0,0001) po porovnani s výberom ostatných chlapcov.
Spomenuli s me úteky a túlanie - tieto javy tvorili posledný sledovaný aspekt.
Ich výrazne vyšší a štatisticky velmi význaInnÝ výskyt (p ~ 0,0001) vo výbere chlap·
cov so záznamom o užívaní drog môže byť tiež spojený s ich užívaním, ale môže byt
aj, podobne ako záškoláctvo, faktorom vzníku tohto problému. Ak sa pubescent, či
už preto, že sa v rodine necíti dobre, alebo preto, že nechodí do školy, začne túlať a
ut.ekať z domu, riziko je u neho ovela vyššie. Stráca nad sebou akýkoľvek dohlad,
nikto ho neusmerňuje, resp . ak aj áno, je to skôr negatívnym smerom. Platí ten istý
mechanizmus ako pri záškoláctve - nadbytok volného času začne pubescent
využívať na experimentovanie s drogami.

Záver
Výsledky prieskumu poukázali na súvislosť užívania drog s poruchami správa·
lúa, trestnou činnosťou, záškoláctvom a s útekmi a túlaním. Zostáva však otázkou,
v akej miere sú uvedené prejavy správania príčinou užívania drog a v akej miere
ich dôs ledkom. Na záver chceme ešte upozorniť na fakt, že uvedené výsledky sú
špecifické vzhladom na výber skúmanej vzorky a nedajú sa preto zovšeobecniť a
aplikovať na bežnú populáciu.
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