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Súhrn 

Referujeme o výsledkoch dotazníkového prieskumu následkom používania psychoaktívnych 
látok v súbore 217 poslucháčov 3. - 5. ročIlÍka Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Ide o po
kračovaIlÍe štúdie o užívaní psychoaktívnych látok vysokoškolskými študentmi. jej prvá časť bo
la publikovaná autormi Novotný a Kolibáš v roku 1997. 

Na získanie údajov sme použili 25-položkovú verziu dotazníka RCSAST (The Rutgers Colle
giate Substance Abuse Screening Test, Bennet a kol., 1993). Zisťovali sme celkové skóre, frek 
venciu jednotlivých položiek a počet brobandov, ktorí dosiahli v dotazníku skóre 5 a viac bodov 
- problémových konzumentov. Získané údaje sme porovnali s výsledkami prieskumu intenzity 
užívania psychoaktívnych látok. 

Najnižšie priemerné skóre (1,12 bodu) dosiahla skupina žien, v ktorej je aj najzriedkavejší 
pravidelný alebo opakovaný konzum psychoaktívnych látok . Priemerné skóre v skupine mužov 
0 ,84 bodov) je štatisticky významne vyššie ako v skupine žien a najvyššie priemerné skóre sme 
zistili v skupine pravidelných konzumentov alkoholu (4, 78 bodu). V skupine žien sme tiež zisti
li llajlúžšie zastúpeni e problémových konzumentov (3.7 %). naopak najviac problémových kun· 
zumentov (46.3 %) je v skupine pravidelných konzumeIltov alkoholu . 

Výsledky položkovej anal.ýzy RCSAST naznačujú , že študenti inkliulljú k víkendovÉ'lUu ex
cesívnemu (flámovÉ'lUll) konzumu psychoaktívllych látok . Napriek tOIUU. že taký konzum je 
v populácii študentov akceptovaný, často je spojeIlÝ s pucitmi viny. II mužov hrajú pri kunzUIu e 
dôležitú úlohu aj psychotropné účinky drog, II žien sú pravdepodobne spoločenské dôvody kon
zumu vÝZIlamncjšie. KOIlZIIIU psychoaktívnych látok má u žien menej nepriazIlivých suciálIlych 
následkov. V skupine probl émových kOIlzumeIltov sme zistili vernú časté p"avidelné pitie a lko-
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holu, fajčenie a tiež častý konzum ilegálnych drog. Táto skupina má súčasne tendenciu užívať 
drogy rizikovým spôsobom a má viaceré vážne sociálne následky. 

Získané skúsenosti ukazujú, že dotaz nik RCSAST je vhodný na zisťovanie následkov konzu
mu psychoaktívnych látok a dá sa použiť (napr. v poradenských službách) aj v populácii vyso
koškolských študentov v SR. V práci sa diskutuje o použití RCSAST na detekciu závislosti od 
psychoaktívnych látok. Tento predpoklad vyžaduje ďalšie overenie. 

K r ú č o v é s lov á: dotaznik RCSAST - študenti lekárskej fakulty - následky konzumu 
psychoaktívnych látok - problémoví konzumenti 

E. Kolibáš, V. Novotný: EXPERIENCE OF STUDENTS AT THE 
MEDICAL FACULTY OF THE COMENIUS UNIVERSITY AT 
BRATISLAVA WITH PSYCHOACTIVE SUBSTANCES. 
PARTII. 
RESULTS OF THE INVESTIGATION USING THE RCSAST 
QUESTIONNAIRE 

Summary 

We re feI' about the results of a questionnaire investigation about consequences of psychoac
tive substances use in a sample of 217 students of the 3. - 5. year at the Medical Faculty of the 
Comenius University in Bratislava. It is continuation of the study about psychoactive substan
ces use by university students, of which the first part was published in 1997 (Novotný and Ko
libáš, 1997). 

To obtain the data we have used 25- item version of the RCSAST questionnaire (The Rut
gers Collegiate Substance Abuse Screening Test, Bennet et al., 1993). The total questionnaire 
score, frequency of individual items and number of pro band s who achieved the score of 5 and 
more points - the problem users - in the whole sample and in different groups were calculated. 
Obtained data were compared with results of the r esearch of intensity of the psychoactive sub
stances use. 

The low est mean score (1.12 points) was achieved by a group of women in which also the 
most infrequently regular or r epeated use of psychoactive substances was found. The mean sco
re in the group of men (1.84 points) is significantly higher than in the group of women and the 
highest mean score was found out in the group of regular alcohol users (4.78 points). In the 
group of women we also found the low est number of problem users (3.7%), while the most of 
problem users (46.3 %) are in the group ofregular alcohol abusers. 

The results of the item analysis of RCSAST indicate that students incline to a weekend ex
cessive (spree) use of psycho active substances. Despite that such a way of use is in the stu
denťs community accepted, it is often linked with the feeling of guiit. Its role in use play also 
the psychotropic effects of the drugs by men, by women probably social reasons are more im
portant. The use of psychoactive substances has less unfavourable social consequences by wo
men, too. In the group of problem users we found out very often regular alcohol use, smoking 
and also frequent use of illegal dru gs. This group has simultaneously tendency to use drugs in 
hazardous ways and has also serious social consequences. 

The obtained experiences show that the RCSAST questionnaire is suitable for finding out 
the consequences of psychoactive substances use and can be used (e.g. in advisory services) in 
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the population of university students in Slovak Republic. The work discuses about using 
RCSAST for detection of dependence from psycho active substances. This assumption needs 
further verification. 

Key w o r ds: RCSAST questionnaire - medical students - consequences of psycho active 
substances use - problem users 

Problematikou uzlvania psychoaktívnych látok vysokoškolskými študentmi sa 
zaoberajú viaceré práce (v posledných rokoch napr. McAuliff a kol. 1991; Nezlek 
a kol. 1994; Nystrom, 1992) . V roku 1997 sme u študentov Lekárskej fakulty UK 
v Bratislave zisťovali dotaznikovým spôsobom vedomosti o psychoaktívnych lát· 
kach, užívanie týchto látok a jeho následky. 

Príloha 1. The Rutgers Collegiate Substance Abuse 
Screening Test (RCSAST- 25) 

l. 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 požívanie alkoholu alebo drog niekedy príčinou konfliktov s priateľmi opačného pohla

via? 
5. Bolo požívanie alkoholu alebo drog niekedy príčinou konfliktov s priateľmi rovnakého po-

hlavia? 
6. Narušilo požívanie alkoholu alebo drog niektoré z vašich priateľstiev? 
7. Bolo požívanie alkoholu alebo drog niekedy pričinou 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? 
ll. 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. Mávate v niektorej dennej dobe pocit túžby po alkohole alebo inej droge? 
19. Mávate 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. Vyhradávate spoločnosť ľudí, ktorí taktiež požívajú alkohol alebo drogy? 
2~ . Boli ste niekedy li ečený (ošetrený) pre následky požitia alkoholu alebo drog? 
25. Boli ste niekedy u lekára, prípadne ste navštívili inú inštitúciu v súvislosti s požíva nim al

koholu alebo drog? 
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V prvej časti našej štúdie sme referovali o prieskume vedomostí a vlastných 
skúseností s psychoaktívnymi látkami u študentov. Takmer 19 % študentov uvied
lo, že pravidelne pijú alkoholické nápoje, viac ako 40 % pravidelne pije čiernu kávu 
a takmer 10 % probandov pravidelne fajčí. Zistili sme však aj konzum ilegálnych 
drog (Novotný a Kolibáš, 1997) . Ďalšie údaje, ktoré sme získali pomocou dotazníka 
RCSAST (The Rutgers Collegiate Substance Abuse Screening Test, Bennet a kol. 
1993 - priloha 1.) rozširujú poznatky o konzume psychoaktívnych látok našimi pro
bandmi. Dotazník RCSAST je určený na zisťovanie následkov konzumu psycho
aktívnych látok u študentov. Umožňuje však získať aj niektoré informácie o mo
tívoch konzumu psychoaktívnych látok a o prejavoch rozvijajúcej sa závislosti. Cie
lom nášho prieskumu bolo získanie údajov o frekvencii, spôsoboch a následkoch 
konzumu psychoaktívnych látok. 

V predchádzajúcej štúdii, v ktorej sme použili dotazník RCSAST, sme zistili via
ceré nepriaznivé účinky, ktoré vysokoškolskí študenti pripisovali užívaniu psycho
aktívnych látok (Beniaková a kol. 1995). Predpokladáme, že nepriaznivé skúsenosti 
študentov s psychoaktívnymi látkami súvisia aj s frekvenciou ich užívania, a preto 
sa v súčasnej práci zaoberáme aj vzťahom medzi intenzitou užívania týchto látok 
a výsledkami prieskumu pomocou RCSAST. 

Materiál a metodika 

Súbor pozostáva z 217 poslucháčov 3. až 5. ročníka LF UK v Bratislave. Na 
získanie údajov o následkoch konzumu psychoaktívnych látok sme použili 
25-položkovú verziu dotazníka RCSAST. Dotazník RCSAST bol súčasťou anonym
ného prieskumu vedomostí a vlastných skúseností probandov s psychoaktívnymi 
látkami. Spôsob získavania údajov o užívaní psychoaktívnych látok sme opísali 
v prvej časti práce (Novotný a Kolibáš, 1997). Prieskum sa robil v 20 - 40-členných 

skupinách, a po odovzdaní dotazníkov sa mohli probandi oboznámiť s priebežnými 
výsledkami (ktoré sme získali spracovaním údajov z predchádzajúcich dní). O tejto 
možnosti boli probandi informovaní bezprostredne pred prieskumom. 

Zisťovali sme celkové priemerné skóre (počet pozitívnych odpovedí) a distribúciu 
celkového skóre v dotazníku v celom súbore, v skupinách mužov, žien a v skupine 
pravidelných konzumentov alkoholu (skupina A5, podrobnosti sú v prvej časti prá
ce, Novotný a Kolibáš, 1997). Probandov, ktorí dosiahli skóre (počet pozitívnych od
povedí) päť a viac sme označili ako problémových konzumentov a zvlášť sme zisťo
vali výsledky dotazníkového vyšetrenia aj v tejto skupine. Zisťovali sme tiež počet 
pozitívnych odpovedí na jednotlivé otázky (položkové skóre) v celom súbore vo vyš
šie uvedených skupinách. V skupine problémových konzumentov a v skupine 
ostatných probandov, ktorí mali nižšie ako stanovené hraničné skóre RCSAST sme 
tiež zisťovali údaje o užívaní psychoaktívnych látok. 

Na hodnotenie štatistickej významnosti niektorých výsledkov sme použili Stu
dentov T- test a chi- kvadrát. 

Označenie "problémoví konzumenti" a hodnotu hraničného skóre sme prevzali 
z práce Bennet a kol. (1993), ktorí porovnali výsledky dotazníkového vyšetrenia 
súboru študentov s výsledkami štandardného anamnestického vyšetrenia a zistili, 
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že uvedené skóre dobre detekuje jedincov u ktorých má konzum psychoaktívnych 
látok vážnejšie následky. Dotazník RCSAST nebol na Slovensku validizovaný, 
a preto termínu "problémoví konzumenti" nepripisujeme diagnostickú hodnotu. 

Okrem názvu "psychoaktívne látky" používame ako synonymá aj názvy drogy 
alebo návykové látky. 

Výsledky 

Súbor 217 probandov pozostáva zo 134 žien (61,75 %) a 83 mužov (38,25 %). 
Základné údaje uvádzame v tabuľke 1, podrobnejšie údaje o súbore sú v I. časti 
našej práce (Novotný a Kolibáš, 1997). Skupinu pravidelných konzumentov alkoho
lu (skupina A5) tvori 41 probandov (31 mužova 10 žien, priemerný vek 22,04 roka) . 

Tabuľka 1. Základné charakteristiky súboru 

Skupiny Počet Vek 

n % (r .) 

Ženy 134 61,75 22,34 

Muži 83 38,25 22,27 

Spolu 217 100 22,31 

Priemerné celkové skóre v dotazníku RCSAST v celom súbore je 1,84 bodu. Hod
noty priemerného celkového skóre v celom súbore a v jednotlivých skupinách ako aj 
štatistickú významnosť rozdielov medzi skupinou žien a ďalšími skupinami uvádza
me v tabuľke 2. Zistili sme, že priemerné celkové skóre je najIÚžšie v skupine žien 
a naopak najvyššie v skupine A5 . Rozdiely v celkovom priemernom skóre ako aj 
v podiele problémových konzumentov medzi skupinou žien a ďalšími skupinami sú 
na 0,1 % hladine štatistickej významnosti. 

Tabuľka 2. 

Skupiny n 

Celý súbor 217 

ženy 134 

Muži 83 

Skupina A5 41 

••• p < 0,001 

Priemerné skóre v dotazníku RCSAST 
a zastúpeIÚe problémových konzumentov 

Priemerné skóre Problémoví konzumenti 

n % 

1,8 33 15,2 

1,1 5 3,7 

3,3 *** 28 33,7 *** 

4,8 *** 19 46,3 *** 
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V grafe 1 uvádzame distribúciu celkového skóre RCSAST v celom súbore. Nulo
vé skóre malo 40. 6 % probandov, skóre 5 a viac bodov (problémovi konzumenti) do
siahlo 15,2 % probandov (graf 1). Medzi ženami (graf 2) prevládajú probandky 
s nulovým celkovým skóre (54,5 %) a problémové konzumentky tvoria len 3,7 % 
skupiny. U mužov sú naopak najpočetnejšou skupinou problémovi konzumenti 
(28,2 %) a nulové skóre malo len 18,1 % probandov (graf 3). V skupine pravidelných 
konzumentov alkoholu (skupina A5, graf 4) sa celkové skóre pohybovalo v rozmedzí 
od 1 do 15 bodov a nenašli sme výraznejšie rozdiely v distribúcii celkového skóre 
medzi ženami a mužmi. 

V tabuľke 3 uvádzame dvanásť najčastejšie kladne zodpovedaných otázok v ce
lom súbore a ich frekvenciu v jednotlivých skupinách. Najvyššie skóre mali položky 
číslo 20, 16 a 4: porucha pamäti v dôsledku požitia psychoaktívnych látok, výčitky 
svedomia a konflikty s priateľmi opačného pohlavia ako dôsledok požitia psycho
aktívnych látok. Nasleduje pokles výkonnosti v dôsledku užívania psychoaktívnych 
látok, narušenie priateľstiev a konflikty s priateľmi. Medzi dvanásť najčastejšie 
skórovaných položiek sa dostali aj také, ktoré zaznamenávajú rizikový spôsob uží
vania psychoaktívnych látok: preferovanie spoločnosti konzumentov prislušnej psy
choaktívnej látky alebo osamelé konzumovanie psychoaktívnych látok a užívanie 
týchto látok pre ich psychotropné účinky (na únik od reality, na prekonanie hanbli
vosti alebo na zvýšenie sebadôvery). 

Frekvencia najčastejšie skórovaných položiek je najnižšia v skupine žien a naj
vyššia v skupine probandov, kto ri uviedli, že sú pravidelnými konzumentmi alkoho
lu. Zistili sme však aj ďalšie rozdiely medzi týmito skupinami. Ženy najčastejšie 
uvádzali amnéziu v dôsledku konzumu psychoaktívnych látok (28,4 % žien), muži 
najčastejšie uvádzali výčitky svedomia (48,2 % mužov). Rozdiely vo frekvencii jed
notlivých položiek medzi ženami a mužmi sú najmenšie v piatich najčastejších po
ložkách - tie sú približne dvojnásobne zriedkavejšie u žien ako u mužov. V ďalších 
položkách sa rozdiel medzi ženami a mužmi výrazne zvyšuje a s výnimkou položky 
číslo 17 (osamelé konzumovanie návykových látok) je ich frekvencia u žien 4 - 10-
-násobne nižšia ako u mužov. 

Pri porovnani frekvencie jednotlivých položiek dotaznika v celom súbore 
a v skupine pravidelných konzumentov alkoholu (skupina A5) sme v tejto skupine 
zistili nielen podstatne vyššie hodnoty položkového skóre v dvanástich najčastejšie 
skórovaných položkách, ale aj rozdiely v poradí niektorých položiek. 

V skupine A5 sú - podobne ako v celom súbore - na prvých miestach amnézia 
(65,9 %) a výčitky svedomia (63,4 %), na treťom mieste je však preferovanie spoloč
nosti konzumentov psychoaktívnych látok (39,0 %). Položky 4, 5 a 6 (partnerský 
konflikt, konflikty s priateľmi a trvalejšie narušenie priateľstiev) sú na nižších 
miestach ako v celom súbore. 

Frekvenciu dvanástich najčastejšie skórovaných položiek v skupine problé
mových konzumentov a v skupine probandov, ktorá dosiahla nižšie celkové skóre 
uvádzame v tabuľke 4. V oboch skupinách sú na prvých dvoch miestach položky 20 
a 16 (amnézia a výčitky svedomia), v poradí ďalších položiek sú výrazné rozdiely. 
Viac ako polovica "problémových konzumentov" (57,6 %), ale len 1,6 % ostatných 
probandov preferuje spoločnosť konzumentov psychoaktívnych látok. Únik od reali
ty ako motív konzumu a konflikty s priateľmi v dôsledku konzumu psychoaktív-
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nych látok uviedla asi polovica problémových konzumentov (51,5 % resp. 45,5 %), 
ale len približne 4 % ostatných probandov (3,3 % resp . 4,4 %). 

Tabuľka 3. Najčastejšie pozitívne zodpovedané položky RCSAST 

Číslo Obsah položky Celý súbor Ženy Muži Skupina A5 
položky 

n % n % n % n % 

20 Amnézia 75 34,6 38 28,4 37 44,6 27 65,9 

16 Výčitky svedomia 64 29,5 24 17,9 40 48,2 26 63,4 

4 Partnersky korúlikt 39 17,9 18 13,4 25 25,3 15 36,6 

10 Pokles výkonu 33 15,2 13 9,7 20 24,1 13 31,7 

6 Narušené priaterstvo 26 11,9 12 8,9 14 16,9 8 19,5 

5 Korúlikt s priatermi 23 10,6 4 2,9 19 22,9 11 26,8 

11 Ú nikový konzum 23 10,6 6 4,5 17 20,5 13 31,7 

23 Preferencia spoločnosti 22 10,1 4 2,9 18 21,7 16 39,0 

17 Osamelý konzum 18 8,3 7 5,2 11 13,3 10 24,4 

1 Finančné problémy 17 7,8 2 1,5 15 18,1 10 24,4 

3 Prekonávanie 15 6,9 2 1,5 13 15,7 10 24,4 
hanblivosti 

13 Zvýšenie sebadôvery 14 6,5 4 2,9 10 12,1 7 17,1 

V celom súbore, ale aj v skupine pravidelných konzumentov alkoholu a v skupi
ne problémových konzumentov boli zriedkavé pozitívne odpovede v položkách, ktoré 
môžu signalizovať rozvoj alebo prítomnosť závislosti od psychoaktívnych látok. 
Zhoršenie spánku v dôsledku užívania psychoaktívnych látok uviedlo celkove 13 
probandov, túžbu po droge, ktorá sa objavuje v určitej časti dňa 6 probandov, túžbu 
po droge v ranných hodinách uviedlo 11 probandov a poškodenie somatického zdra
via užitím drog uviedli 3 probandi. Frekvencia týchto položiek v skupinách pravi
delných konzumentov alkoholu a problémových konzumentov je vyššia ako v celom 
súbore, neprekročila však hodnotu 16 % (tabuľka 5). 
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Tabuľka 4. Frekvencia položiek RCSAST v skupine problémových 
konzumentov a u ostatných respondentov 

Číslo Obsah položky 
Skupina ~ 5 

položky 
n % 

20 Amnézia 27 81,8 

16 Výčitky svedomia 24 72,7 

23 Preferencia spoločnosti 19 57,6 

4 Partnerský konflikt 17 51,5 

II Únikový konzum 17 51,5 

5 Konflikt s priatermi 15 45,5 

l Finančné problémy 13 39,4 

10 Pokles výkonu 12 36,4 

17 Osamelý konzum 12 36,4 

3 Prekonávanie hanblivosti 12 36,4 

6 Narušené priaterstvo 10 30,3 

21 Poškodenie povesti 7 21,2 

Tabuľka 5. Znaky upozorňujúce na vývoj závislosti 
od psychoaktívnych látok 

Číslo Celý súbor 
položky 

Obsah položky 
n % 

15 Zhoršenie spánku 13 6,0 

18 Túžba po droge 6 2,8 

19 Túžba po droge ráno 11 5,1 

24 Somatické následky 3 1,4 

25 Konzultácia s odborníkom - -

Legenda: skupina A5 = pravidelní konzumenti alkoholu 
skupina ~ 5 = problémoví konzumenti 
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Skup. A5 

n % 

5 12,2 

- -

6 14,4 

2 4,9 

- -

Skupina < 5 

n % 

48 26,1 

40 21,7 

3 1,6 

22 11,9 

6 3,3 

8 4,4 

4 2,2 

21 11,4 

6 3,3 

3 1,6 

16 8,7 

5 2,7 

Skupina ~ 5 

n % 

2 6,1 

l 3,0 

5 15,2 

l 3,0 

- -



E. KOLmÁŠ, V. NOVOTNÝ / SKÚSENOSTI POSLUCHÁČOV LF UK 
V BRATISLAVE S PSYCHOAKTÍVNYMI LÁTKAMI. II. ČASŤ. VÝSLEDKY 
PRIESKUMU POMOCOU DOTAZNÍKA RCSAST 

Frekvenciou a aj poradím položiek RCSAST sa skupina problémových konzu
mentov podobá skupine probandov, ktorí sú pravidelnými konzumentmi alkoholu 
(skupina A5) . Problémovi konzumenti však užívajú často nielen alkohol, ale aj 
ďalšie návykové látky. V tejto skupine je viac ako tretina všetkých občasných a tak
mer polovica všetkých pravidelných konzumentov alkoholu, viac ako polovica zo 
všetkých pravidelných fajčiarov a konzumentov čiernej kávy. Problémoví konzu
menti tvorí a polovicu občasných konzumentov maríhuany a do tejto skupiny patría 
aj všetci probandi, ktorí uviedli, že marihuanu užívajú pravidelne. Medzi problé
movými konzumentmi sú aj dvaja z piatich probandov, ktorí majú vlastnú skúse
nosť s pervitínom a dvaja z troch probandov, ktorí majú takú skúsenosť s LSD. 
V skupine "neproblémových" (ostatných) probandov sú častejšie údaje o užívaní 
benzodiazepínov - sem patrí sedem z ôsmich probandov, ktorí uviedli, že opakova
ne užili benzodiazepíny a tiež jediný proband, ktorý uviedol, že tieto lieky užíva 
pravidelne. Rozdiely sú zrejmejšie pri uvedení frekvencie užívania psychoaktívnych 
látok v oboch skupinách (tabuľka 6). Vidíme, že viac ako 60 % problémových konzu
mentov pravidelne užíva alkohol, viac ako polovica čiernu kávu, tretina pravidelne 
fajčí a takmer 70 % členov tejto skupiny užilo aspoň raz marihuanu. V skupine pro
bandov s nižším skóre v RCSAST sú pravidelní konzumenti legálnych drog asi 
šesťnásobne zriedkavejší. Výrazne zriedkavejšie je aj užívanie ilegálnych drog. 

Tabuľka 6. Užívanie psychoaktívnych látok problémovými konzumentmi 
a respondentmi s nižším skóre (údaje v percentách) 

Návykové látky Problémoví konzumenti 

3 

Alkohol -

Nikotín 30,3 

Káva 9,1 

THe 39,4 

Pervitín 6,1 

BZD 9,1 

LSD 3,0 

Legenda: 3 = jedna skúsenosť 
4 = opakované užitie 

(n = 33) 

4 

39,4 

18,2 

30,3 

18,2 

-

3,0 

3,0 

5 = pravidelné užívaIÚe 

5 

60,6 

33,3 

51,6 

12,1 

-

-

-

OstatIÚ respondenti 
(n = 184) 

3 4 

22,3 18,5 

17,9 14,7 

14,7 31,0 

7,1 3,3 

1,6 -

10,3 3,8 

1,1 -

5 

11,4 

5,4 

7,1 

-

-

0,5 

-
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Diskusia 

Skóre v dotazníku RCSAST v celom súbore je pomerne nízke (1,84 bodu) a z dis
tribúcie hodnôt celkového skóre (prezentovaného na grafe 1) vidíme, že viac ako 
40 % probandov neuviedla aní jednu pozitívnu odpoveď. Mohli by vzníknúť pochyb
nosti o citlivosti použitého dotazníka alebo o kvalite spolupráce probandov v pries
kume. Pri porovnaní výsledkov v jednotlivých skupinách probandov sme však zistili 
výrazné (a v testovaných parametroch štatisticky vysoko významné) rozdiely. Naj
nižšie priemerné skóre a najvyšší podiel probandov s nulovým skóre je v skupine 
žien. Celkové priemerné skóre v RCSAST u žien je trojnásobne nižšie ako u mužov 
a naopak u žien je trojnásobne častejšie nulové skóre ako u mužov. Pozoruhodná je 
paralela týchto výsledkov s údajmi mužova žien o konzume psychoaktívnych látok, 
ktorými sme sa zaoberali v prvej časti práce (Novotný a Kolibáš, 1997). Medzi žena
mi je napriklad päťnásobne zriedkavejší pravidelný konzum alkoholu alebo troj
násobne zriedkavejšie pravidelné fajčenie tabaku atď. Štatistickú významnosť vzťa
hu medzi užívaním jednotlivých psychoaktívnych látok, celkovým skóre v RCSAST 
a podielom probandov, ktori neuviedli žiadné "problémy" súvisiace s týmito látka
mi, sme netestovali, ich vzájomný vzťah je však zjavný. Z psychoaktívnych látok 
naši probandi najčastejšie užívajú alkohol. V skupine pravidelných konzumentov 
alkoholu (skupina A5) je sumárne skóre v RSCAST viac ako štvornásobne vyššie 
ako v skupine žien. 

Prezentované údaje vedú k dvom záverom: 
- naši probandi vnímajú užívanie psychoaktívnych látok ako zdroj problémov; 
- dosiahnuté skóre v dotazníku RCSAST súvisí s frekvenciou konzumu psycho-

aktívnych látok (predovšetkým alkoholu). 
Prvým zo záverov sa budeme zaoberať podrobnejšie neskôr, pri analýze typov 

"problémov" (položiek dotazníka), ktoré naši probandi uviedli . K druhému zo záve
rov dodávame, že naše zistenia poukazujú na možnosť používania dotazníka 
RCSAST medzi vysokoškolskými študentmi na Slovensku a podporujú náš pred
chádzajúci predpoklad, že tento dotazník bude vhodným prostriedkom na detekciu 
jedincov u ktorých konzum psychoaktívnych látok vedie k vážnym študijným a so
ciálnym problémom. Definitívne potvrdenie tohto predpokladu môže priniesť len 
validizácia dotazníka. RCSAST vznikol úpravami jedného z najznámejších dotaz
níkov - MAST (Bennett a kol. 1993). MAST sa zameriava na sociálne následky 
nadmerného konzumu alkoholu, dá sa však použiť, a aj sa používa aj na detekciu 
alkoholizmu (Heretik a kol., 1987). Viaceré položky v dotazníku RCSAST zazname
návajú "rizikový" konzum psychoaktívnych látok (taký konzum, ktorý je častý u fu
dí, ktorí sa stanú neskôr závislými od drog), alebo znaky závislosti (napríklad 
túžba po drogách v ranných hodinách) . Považujeme preto za vhodné skúmať v bu
dúcnosti aj možnosti použitia RCSAST na detekciu jedincov závislých od psycho
aktívnych látok. 

Zaujímavé informácie priniesla položková analýza RCSAST. Medzi najčastejšími 
pozitívne zodpovedanými otázkami sú tie, ktoré zaznamenávajú tranzitórnu amné
ziu a výčitky svedomia súvisiace s konzumom drogy. Ich vysoká frekvencia nazna
čuje, že naši probandi vefmi často užívajú psychoaktívne látky excesívne - "flámo
vo". Náš výsledok sa zhoduje s výsledkami autorov dotazníka RCSAST (Bennet 
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a kol., 1993). Títo konštatovali, že študenti inklinujú k víkendovému excesívnemu 
(flámovému) konzumu psychoaktívnych látok (týka sa to najmä alkoholu) . Flámový 
konzum psychoaktívnych látok študentmí je známy a zaoberajú sa ním aj iné štúdie 
(napr. Nezlek a kol., 1994). Tranzitórnu amnéziu zažili takmer dve tretiny 
(65,85 %) pravidelných konzumentov alkoholu v našom súbore, ale táto skúsenosť 
je častá aj v ďalších skupinách probandov. Výsledky RCSAST naznačujú, že exce· 
sívny konzum psychoaktívnych látok je častý aj medzi študentkamí. Viac ako 28 % 
probandiek už zažilo amnéziu spojenú s konzumom psychoaktívnych látok (1. míes
to v poradí podfa frekvencie položiek). Nižšia frekvencia jednotlivých položiek, po
dobne ako nížšie celkové skóre v RCSAST, sa dajú vysvetliť zriedkavejším konzu
mom psychoaktívnych látok ženamí . Niektoré ďalšie rozdiely vo výsledkoch 
v RCSAST však pravdepodobne súvisia aj s ďalšímí faktormí . K týmto rozdielom 
patria napriklad vefmí zriedkavé konflikty s priatefkamí v dôsledku užívania drog 
a zriedkavé rizikové spôsoby užívania drog u žien (droga ako priestriedok úníku od 
reality, prostriedok na prekonanie hanblivosti alebo zvýšenie sebadôvery). Zried
kavé individuálne konzumovanie drog, zriedkavé preferovanie spoločnosti konzu
mentov drog ženamí, spoločne so zriedkavým konzumovaním drog pre ich psycho
tropné účinky vedú k predpokladu, že konzum psychoaktívnych látok u našich pro
bandiek častejšie súvisí so spoločenskýmí udalosťamí, je sociálne motivovaný a az
da aj preto má menej nepriaznivých spoločenských následkov. 

Vysokoškolskí študenti sú tolerantní k flámovému pitiu alkoholu a tento spôsob 
pitia môže mať aj určité pozitívne účinky. Nezlek a kol. (1994) zistili lepšiu socia
lizáciu u študentov, ktorí mali skúsenosť s flámovým konzumom alkoholu. V našom 
prieskume sme nezisťovali postoje študentov k excesívne mu konzumu psychoak
tívnych látok, ale ich vlastné skúsenosti . Je možné, že aj u nás je vysokoškolské 
prostredie tolerantné k takému konzumu a akceptuje "hrdinských" konzumentov 
alkoholu alebo iných drog. Zistili sme však, že vlastný konzum študenti vnímajú 
často negatívne . Viac ako 63 % pravidelných konzumentov alkoholu, ale aj takmer 
polovica mužova takmer 18 % žien uviedli výčitky svedomía súvisiace s konzumom 
drog. 

Nystrom (1992), ktorý dotazníkovou metódou skúmal množstvo konzumovaného 
alkoholu a subjektívne hodnotenie účinkov konzumovaného alkoholu v súbore 2 370 
vysokoškolských študentov (priemerný vek bol takmer rovnaký ako v našom súbore 
- 22.2 roka) zistil, že prevládalo pozitívne hodnotenie účinkov alkoholu. Probandi 
oceňovali menšiu plachosť, schopnosť lepšie vyjadriť svoje pocity, lepšie zbliženíe sa 
s inýmí. Zistil tiež, že tieto účinky alkoholu zdôrazňovali tí, ktorí konzumovali 
vyššie dávky alkoholu. Určitú paralelu uvedeného zistenía môžeme nájsť aj v na
šom súbore. Prekonávanie hanblivosti a zvýšeníe sebadôvery nepatria - v našom 
súbore - medzi zvlášť časté motívy konzumu psychoaktívnych látok. Aj my sme 
však zistili určitú paralelu medzi frekvenciou užívania týchto látok a frekvenciou 
uvedených motívov ich konzumu. Pozitívne odpovede sme zistili len u 1,5 %, resp . 
2,9 % žien, ktoré sú súčasne skupinou s najnižším konzumom psychoaktívnych 
látok, ale až u 24,4 %, resp. 17,1 % pravidelných konzumentov alkoholu (tabuľka 
3). Je diskutabilné, či uvedené subjektívne účinky drog sú aj objektívne pozitívny
mí . Podfa klinických skúseností je užívaníe psychoaktívnych látok pre ich psycho
tropné účinky rizikové a často sa zisťuje u jedincov u ktorých sa neskôr rozvinula 
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závislosť (napr. Skála, 1957). Nystrom (1992) zistil, že podobné subjektívne motívy 
konzumu alkoholu uvádzali častejšie študenti, ktorí konzumovali veIk.é množstvo 
alkoholu (u žien do 5 kg čistého alkoholu/rok a u mužov až do 12 kg alkoholu/rok) . 
Preferovanie spoločnosti užívateľov určitej drogy je zvlášť časté u pravidelných kon
zumentov. Je pravdepodobné, že v takých skupinách zase podporuje pravidelné 
užívanie drogy. Ako sa dá usudzovať aj z výsledkov nášho dotaznikového príesku
mu v skupine pravidelných konzumentov alkoholu, preferovanie skupín konzumen
tov nechráni jedinca pred nepriaznivými následkami konzumu drogy. Viac ako tre
tina (36,6 %) pravidelných konzumentov alkoholu uviedla konflikty s partnermi, 
viac ako štvrtina (26,8 %) konflikty s priateľmi . U takmer 20 % probandov tejto 
skupiny viedol konzum drog k narušeniu (rozpadu, ochladnutiu) priateľských vzťa
hov a u takmer štvrtiny probandov (24,4 %) k finančným problémom. Viac ako 
30 % pravidelných konzumentov alkoholu udalo, že užívanie drogy sa u nich preja
vilo zniženim výkonnosti . 

Medzi rizikové spôsoby konzumu psychoaktívnych látok - podľa klinických skú
seností - patrí aj ich osamelé užívanie, užívanie ako únik od reálnych problémov 
a tiež uprednostňovanie spoločnosti konzumentov príslušnej drogy. 

Nevieme aký je prognostický význam "rizikového" užívania psychoaktívnych lá
tok v populácii vysokoškolských študentov. U viacerých z našich pacientov s vyso
koškolským vzdelanim zisťujeme, že príslušnú drogu užívali nadmerne a rizikovo 
už počas štúdií. V našej praxi sa však nedozvieme, koľkí z "rizikových" konzumen
tov si uvedomili nebezpečenstvo a včas zmenili spôsob konzumu drogy. Clark a kol. 
(1987), ktorí sledovali zmeny spôsobu konzumu alkoholu počas niekoIk.ých rokov 
v súbore študentov lekárskej fakulty, nezistili také včasné znaky, ktoré by pre diko
vali neskoršie vážne problémy alebo závislosť od alkoholu. 

V našom súbore sa nenašli probandi, ktorí by sa považovali za závislých a ktorí 
by hľadali pomoc u odbomikov. Aj v iných štúdiách je závislosť od psychoaktívnych 
látok u vysokoškolských študentov vzácna. V už spomínanom rozsiahlom súbore 
fínskych študentov len 0,6 % probandov kontaktovalo skupinu anonymných alkoho
likov (Nystrom, 1992). Medzi pravidelnými konzumentmi alkoholu v našom súbore 
len dvaja probandi (4,9 %) uviedli poškodenie zdravia v súvislosti s užitím drogy, 
piati probandi (12,2 %) však referovali o zhoršeni nočného spánku v súvislosti 
s užívaIÚm drogy a šiesti probandi (14,5 %) pociťujú túžbu po droge v ranných ho
dinách. Uvedené odpovede vzbudzujú podozrenie na vývoj závislosti od psycho
aktívnych látok a v diskusiách o výsledkoch prieskumu sme na to našich študentov 
upozorňovali . 

Viac ako 15 % probandov v našom súbore dosiahlo v RCSAST skóre 5 alebo viac 
bodov. Túto skupinu sme označili ako problémových konzumentov. Uvedené ozna
čenie a hraničné skóre sme prevzali z práce Benneta a kol. (1993). Pri opise metodi
ky našej práce sme upozornili, že význam tohto pojmu v našom súbore nie je 
známy. Je to preto, že dotazIÚk RCSAST nie je u nás validizovaný a tiež preto, že 
v súčasnej práci sme použili úplnú - 25-položkovú verziu dotazIÚka, zatial čo Ben
net a kol. (1993) použili kratšiu, 15-položkovú verziu. V porovnaIÚ s výsledkami 
štúdie Benneta a kol. (1993), ale aj s výsledkami našej predchádzajúcej štúdie (Be
niaková a kol., 1995 - použitá 15-položková verzia dotazIÚka) je v terajšej štúdii 
skupina problémových konzumentov drog takmer dvojnásobne väčšia. V terajšej 
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štúdii tvoria problémoví konzumenti 15,2 % súboru, zatiaI čo v predchádzajúcich 
citovaných štúdiách tvorili asi 8 % probandov. Nezaoberali sme sa podrobnejšie 
príčinami týchto rozdielov, je však zjavné, že dôležitú úlohu tu hrá použitá verzia 
dotazníka (celkový počet položiek). Už aj z týchto dôvodov je potrebné skúmať 
oprávnenosť používania termínu "problémový konzument". Podiel 15 % problémo· 
vých konzumentov v našom súbore však nepovažujeme za arteficiálny. Podobný po· 
diel problémových konzumentov sa zistil pri prieskume užívania alkoholu na jednej 
lekárskej fakulte v USA (Clare, 1990). Na opodstatnenosť termínu "problémoví 
konzumenti" poukazujú aj typ a frekvencia najčastejších položiek, ako aj údaje 
o užívaní psychoaktívnych látok v tejto skupine. Viac ako 80 % problémových kon· 
zumentov zažilo tranzitórnu amnéziu, teda v tejto skupine sa dá predpokladať mi· 
moriadne častý excesívny konzum drog, viac ako polovíca probandov mala pre 
užívanie drog konflikty s partnermi, takmer polovica probandov konflikty s pria· 
teImi rovnakého pohlavia, takmer 40 % finančné problémy, viac ako 30 % proban· 
dov uviedlo zhoršenie výkonu, a trvalejšie narušenie priateIstieva viac ako 20 % 
poškodenie povesti v dôsledku konzumu drog. VeImí časté je v tejto skupine aj pre· 
ferovanie spoločnosti konzumentov príslušnej drogy (57,6 %) a rizikový spôsob kon· 
zumu drog - únikový konzum (51,5 %), osamelý konzum a konzum na prekonanie 
hanblivosti (36,4 % ) . Z prehIadu najčastejšie skórovaných položiek ako aj z porov
nania ich frekvencie so skupinou, ktorá dosiahla nižšie skóre je zjavné, že jedinci zo 
skupiny problémových konzumentov majú vážne problémy, a odlišujú sa od ostat
ných probandov aj spôsobom konzumu psychoaktívnych látok (tabuľka 4). Máme na 
mysli nielen podstatne vyššiu pravdepodobnosť excesívneho konzumu drog, mimo
riadne vysoký rozdiel v preferovaní spoločnosti konzumentov drog a takmer dva
násťnásobne častejší osamelý konzum drog, ale aj rozdiely v motívoch konzumu 
drog (položky č . 3 a 11). Porovnanie najčastejších položiek ukazuje, že skupina 
problémových konzumentov má v súčasnosti nielen vážne problémy, ale je azda aj 
skupinou so zvýšeným rizikom vzniku závislosti . 

Poradím najčastejšie skórovaných položiek sa problémovi konzumenti podobajú 
pravidelným konzumentov alkoholu. Ako to vyplýva z prieskumu užívania psycho
aktívnych látok viac ako 60 % problémových konzumentov patrí medzi pravi
delných konzumentov alkoholu (tabuľka 6). V skupine problémových konzumentov 
je však mimoriadne častý konzum aj ďalších legalizovaných drog a do tejto skupiny 
patria aj takmer všetci probandi, ktorí užívajú občas alebo pravidelne ilegálne dro
gy. Špekulatívne môžeme predpokladať, že medzi problémovými konzumentmi je 
vyšší podiel nedisciplinovaných jedincov s prevládajúcimi hedonistickými postojmi. 
Naše výsledky tiež ukazujú, že RCSAST sa dá použiť na detekciu skutočne prob
lémových konzumentov psychoaktívnych látok. Určenie detekčnej citlivosti 
RCSAST v populácii našich študentov by malo byť témou ďalších štúdií. Nami po
užité hraničné skóre 5 a viac bodov signalizuje nielen vážne problémy užívania 
drog, ale aj vysokú pravdepodobnosť pravidelného užívania viacerých legálnych 
drog a vyššiu pravdepodobnosť užívania ilegálnych drog. 

Položky, ktoré signalizujú rozvoj alebo prítomnosť závislosti od drog nepatrili 
ani v skupine problémových konzumentov medzi zvlášť frekventné . Túžbu po droge 
uviedli len 3 % probandov, zhoršenie spánku 6,1 % probandov, najčastejší bol údaj 
o túžbe po droge v ranných hodinách (15,2 %). Tento znak je u problémových konzu-
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mentov trojnásobne častejší ako v celom súbore a približne rovnako častý ako 
u pravidelných konzumentov alkoholu. Klinícký význam uvedených položiek ne
poznáme, úvahy o možnosti použitia RCSAST na detekciu závislosti vychádzajú 
zatiaľ len zo skúseností s dotazníkom MAST. 

Závery 

Porovnaním údajov o konzume psychoaktívnych látok s údajmi, ktoré sme zís
kali pomocou dotazníka RCSAST ukazuje, že existuje istá paralela medzi frekven
ciou konzumu týchto látok a celkovým skóre RCSAST. V skupinách s častejším 
konzumom psychoaktívnych látok sme zistili významne vyššie skóre RCSAST. 

Odpovede v dotazníkovom vyšetrení (položková analýza) naznačuje, že študenti 
LF UK často konzumujú psychoaktívne látky krátkodobo excesívne (flámový, ví
kendový excesívny konzum). Platí to - aj keď v menšom rozsahu - aj pre skupinu 
študentiek. Tento spôsob konzumu psychoaktívnych látok sa zistil aj v iných pries
kumoch a níe je špecifický pre našich probandov. 

V skupine študentiek, ktoré užívajú psychoaktívne látky zriedkavejšie ako mu
ži, sme zistili níelen nížšiu frekvenciu nepriaznívých následkov, ale aj podstatne 
zriedkavejšie rizikové a spoločensky neadaptívne spôsoby konzumu týchto látok. 

Probandi, ktorí dosiahli 5 a viac bodov v RCSAST často užívajú viaceré typy 
psychoaktívnych látok a v tejto skupine sa nachádzajú aj takmer všetci konzumenti 
ilegálnych drog. Vzhľadom na vysokú frekvenciu konzumu psychoaktívnych látok, 
vážne následky a časté rizikové spôsoby užívanía týchto látok, považujeme názov 
skupiny nproblémoví konzumenti" za oprávnený. Podiel problémových konzumentov 
v našom súbore je podobný ako v súboroch študentov v iných krajinách. RCSAST 
považujeme za vhodný nástroj na detekciu problémových konzumentov v populácii 
vysokoškolských študentov v SR a odporúčame ďalšie preverovaníe jeho detekčných 
schopností. 

Niektoré výsledky naznačujú, že RCSAST môže slúžiť aj na detekciu vyso
koškolských študentov, ktorí sú závislí od psychoaktívnych látok. 
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