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Súhrn 

V práci sa prezentujú poznatky získané v súbore 230 študentov Lekárskej fakul
ty Univerzity Komenského v Bratislave. Najčastejšie užívanými návykovými látka
mi sú čierna káva, alkohol a tabak. Ilegálne drogy študenti užívajú zriedkavejšie. 
Najčastejšie užívanou ilegálnou drogou sú kanabinoidy. Opakované alebo pravi
delné užívanie kanabinoidov uviedlo 13,5 % študentov. Ďalších 15,2 % študentov má 
jednu vlastnú skúsenosť s kanabinoidmi. Druhou najčastejšie užívanou drogou je 
LSD. Osem študentov (3,5 % súboru) užilo LSD raz alebo aj opakovane. Užitie 
MDMA (XTC) uviedli štyria študenti (1,7 % súboru). V porovnaní s výsledkami 
prieskumu v roku 1997 vzrástol podiel študentov, ktorí opakovane alebo pravidelne 
fajčia tabak a vzrástlo aj užívanie kanabinoidov. 

V práci sa prezentujú rozdiely medzi mužmi a ženami v skúsenostiach s návy
kovými látkami. Prezentujú sa aj rozdiely medzi užívateľmi kanabinoidov a skupi
nou študentov, ktorí kanabinoidy neužívajú. 

K ľ ú č o v é s lov á: návykové látky - študenti lekárskej fakulty - pravidelné 
užívanie - muži, ženy 
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V. Novotný, E. Kolibáš: EXPERIENCE OF UNIVERSITY 
STUDENTS WITH DRUGS. PART II : STUDENTS OF THE 
MEDICAL FACULTY OF COMENIUS UNIVERSITY IN 
BRATISLAVA 

S u mmary 

The paper presents the results obtained in the group of 230 students of the Me
dical faculty in Bratislava. The most commonly used drugs are black coffee, alcohol, 
and tobacco. The most commonly used ilict drug is THe. Repeated or regular use of 
THe was reported by 13,5 % of students. The second - most commonly used illicit 
drugs are halucinogens (LSD). Eight students (3,5 % of the group) used LSD once or 
repeatedly. Four students (1 ,7 %) reported at Least one experience with MDMA 
(Ecstasy). In comparison with the results obtai ned in the year 1997 the tobacco and 
THe use has increased. 

The paper presents differences in the use of drugs between men and women. It 
also presents differences in the use of drugs among THe users and the group of stu
dents who do not use THe. 

Key words: drugs - students of medicine - regular use - men, women 

Úvod 

Užívaním návykových látok lekármi sa zaoberajú viaceré štúdie. 
Prevláda názor, že lekári , ale aj iní zdravotnícki pracovníci užívajú návy
kové látky častejšie ako iné profesijné skupiny. Pripisuje sa to nadmernému 
a chronickému stresu, ktorému sú vystavení vo svojom zamestnaní (Nešpor, 
Csemy, 2001). Nezriedka sa stretávame s údajmi, podľa ktorých má závis
losť od návykových látok svoje korene v pravidelnom, často nadmernom 
užívaní týchto látok počas vysokoškolského štúdia. Užívanie návykových 
látok v tomto období súvisí nielen s náročnosťou štúdia , ale aj s postojmi 
spoločnosti k návykovým látkam, ich dostupnosťou a osobitosťami štu
dentského života (Martinove a kol., 1999; Newbury-Birch a kol., 2001; No
votný, Kolibáš, 2003). 

V prieskume užívania návykových látok študentmi LFUK v Bratislave, 
výsledky ktorého sme publikovali v roku 1997, 43,3 % probandov uviedlo 
pravidelné užívanie čiernej kávy, 18,9 % probandov pravidelné pitie alkoho-
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lu a 9,7 'ir pravidelné faj čenie tabaku (Novotný, Kolibáš, 1997 ). Skúsenosti 
s konzumom ilegálnych drog (kanabinoidy , opioidy, psychostimulanciá a ha
lucinogény) uviedla len malá časť probandov. V uplynulých piatich rokoch 
sa však dalej menila drogová scéna, zmenili. sa aj postoje mladých ludí k u
žívaniu návykových látok, oživila sa diskusia o legalizácii užívania kanabi
noidov a vzrástol počet mladých ludí pravidelne užívajúcich deriváty amfe
tamínov (Nociar, 2001; Somošová, Pospíšil , 2003). V prieskume, ktorý sme 
realizovali v roku 2002, sme v súbore 381 študentov vysokých škôl v Bratis
lave zisťovali vedomosti a vlastné skúsenosti s návykovými látkami (Kolibáš 
a kol. , 2003). V prítomnej práci referujeme o výsledkoch prieskumu u 230 
študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Získané výsledky porovnáva
me s výsledkami štúdie, ktorú sme publikovali v roku 1997. 

Súbor probandov a metodi/w pries/wnw 

Súbor probandov tvorí 230 študentov 3. a 5. ročníka Lekárskej fakulty 
UK v Bratislave. Prieskum sme uskutočnili anonymne v roku 2002. Z osob
ných údajov probandi uviedli. len svoj vek (v rokoch) a pohlavie. 

Na získanie údajov o vedomostiach a skúsenostiach s návykovými látka
mi sme použili dotazník, obsahujúci zoznam jednotlivých typov návykových 
látok. Podrobnejšie informácie o použitom dotazníku a postupe pri získavaní 
informácií obsahuje naša predchádzajúca práca (Kolibáš a kol., 2003) . Zoz
nam návykových látok a spôsob hodnotenia vedomostí a skúseností proban
dov uvádzame v tabulke 1. 

Tabuľka 1. Prieskum vedomostí a skúseností študentov 
s návykovými látkami 

Zoznam návykových látok: 
nikotín 
anxiolytiká 
MDMAlXTC 

kofeín 
steroidy 
prchavé látky 

Hodnotenie vedomostí / skúseností: 

alkohol 
THC 
opioidy 

o - nepoznám 
2 - poznám užívate fa 
4 - užil som viackrát 

1 - počul/čítal som 
3 - užil som 1x 
5 - pravidelne užívam 

analgetiká 
stimulanciá 
halucinogény 
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Údaje o spôsobe konzumu návykových látok a s mm spojených prob
lémoch v štúdiu a v súkromnom živote sme získali s pomocou štandardizo
vaného dotazníka RCSAST, ktorý sme prvýkrát použili v roku 1995 (Be
niaková a kol. , 1995; Bennet a kol., 1993). 

Na testovanie štatistickej významnosti rozdielov medzí skupinou žien 
a skupinou mužov sme použili bežné štatistické metódy (2 na testovanie 
rozdielu medzi dvoma proporciami a Studentov test na testovanie diferencie 
medzi aritmetickými priemermi). 

Výsledhy 

Súbor 230 probandov tvori 157 žien a 73 mužov, študentov 3. a 5. roční
ka LFUK, priemerný vek probandov je 22 ,98 roka. Na grafe 1 sú znázor
nené údaje o frekvencii konzumu "bežných" legálnych návykových látok 
v celom súbore. 

Vedomosti a skúsenosti probandov s návykovými látkami 

Viac ako tretina probandov (33 ,5 %) uviedla, že nemá žiadnu vlastnú 
skúsenosť s tabakom. Pravidelní fajčiari tvoria 11, 3 % súboru. Alkohol 
do si aT nepilo 2,6 % probandov a čiernu kávu nepilo 3,5 % probandov. Pravi
delný konzum alkoholu uviedlo 10,9 % probandov, opakovaný konzum 
ďalších 67,8 % probandov. Najčastejšie pravidelne konzumovanou návyko
vou látkou je čierna káva ("kofeín", 46,1 %). 

Na grafe 2 sú znázornené údaje o probandoch, o u žívaní liekov s návy
kovými vlastnosťami (analgetiká, anxiolytiká, hypnotiká, anabolické steroi
dy a psychostimulanciá). Analgetiká dosiaT neužilo 13,1 % probandov, pravi
delne ich užíva 6,1 % probandov. Jedno užitie anxiolytík opakovane uviedlo 
15,2 % probandov, hypnotiká raz užilo 10,4 % probandov a psychostimulan
ciá štyria probandi (1,7 %). Osem probandov (3,5 %) užilo anxiolytiká, resp. 
hypnotiká opakovane a traja probandi (1,3 %) uviedli, že opakovane užili 
anabolické steroidy. 

Z ilegálnych drog sa najčastejšie užívajú kanabinoidy (THC). Jednu 
osobnú skúsenosť s kanabinoidmi má 15,2 % probandov, 12,2 % probandov 
užilo kanabinoidy opakovane a traja probandi (1,3 %) sa považujú za pravi
delných konzumentov tejto drogy (graf 3). Jedno užitie h alucinogénov (LSD) 
uviedlo šesť probandov (2,6 %) a ich opakované užitie dvaja probandi 
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(0,9 7r). S derivátmi metamfetamínu (MDMA, XTC ) majú skúsenosti štyria 
probandi, prchavé látky "vyskúšali" dvaja probandi . 

Graf 4 znázorňuje frekvenciu pravidelného konzumu naj častej šie 

užívaných návykových látok v skupinách žien a mužov. Viac ako polovica 
žien (51,7 7r), a približne jedna tretina mužov (34 ,2 Ile) pravidelne pije čier
nu kávu . Pravidelne faj čí 7,0 o/c žien a 20,5 fle mužov . Pravidelný konzum al
koholu uviedl o 8,3 Ile žien a 16,4 fle mužov. Analgetiká pravidelne užívajú 
len ženy (8,9 % žien). 

Na grafe 5 sú znázornené údaje o užívaní kanabinoidov v skupinách 
mužov a žien. J edno, alebo opakované užitie kanabinoidov uviedla necelá 
štvrtina žien (22,3 1Ié), kanabinoidy užívalo Uednorazovo, opakovane alebo 
pravidelne) 42,5 % mužov. Rozdiel medzi skupinami žien a mužov v za
stúpení užívateľov kanabinoidov je štatisticky významný (X2 = 9,91045, 
P < 0,01 ). 

Porovnali sme údaje o užívaní návykových látok, získané prieskumom 
v roku 1997 s údajmi z roku 2002. Z výsledkov vyplýva , že v roku 2002 
vzrástol podiel probandov, ktorí faj čili raz, opakovane, alebo sú pravidelný
mi faj čiarmi tabaku (graf 6). Rozdiel v zastúpení pravidelných faj čiarov 

v rokoch 1997 a 2002 nie je štatisticky významný, štatisticky vysoko vý
znamný je nárast probandov, ktorí fajčili opakovane alebo pravidelne 
(X2 = 16,448027, P < 0,001 ). V porovnaní s rokom 1997 klesol v roku 2002 
podiel probandov, ktorí sa označili za pravidelných konzumentov alkoholu , 
ale vzrástol podiel tých, ktorí uviedli opakovaný konzum alkoholu (graf 7). 
Rozdiel medzi rokmi 1997 a 2002 v zastúpení probandov , ktorí opakovane 
alebo pravidelne konzumujú alkohol nie je štatisticky významný. 

V porovnaní s rokom 1997 v roku 2002 výrazne vzrástol podiel proban
dov, ktorí jednorazovo alebo opakovane užili kanabinoidy a mierne sa znížil 
podiel pravidelných konzumentov tejto drogy (graf 8). Nárast probandov, 
ktorí aspoň raz užili kanabinoidy je štatisticky významný (X2 = 4,101297 , 
P< 0,05). 
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Na grafe 9 je znázornené pravidelné užívanie legálnych drog v skupine 
probandov, ktorí uviedli aspoň jednu skúsenosť s kanabinoidmi a u proban
dov, ktorí nemajú žiadnu vlastnú skúsenosť s touto drogou. V skupine pro
bandov, ktorí majú skúsenosť s kanabinoidmi je vyššie zastúpenie pravi
delných faj čiarov tabaku (30,0 : 3,7 lJe), alkoholu (16,7 : 8,5 %) aj čiernej ká
vy (51,5 : 43 ,9 %). V skupine probandov, ktorí aspoň raz užili kanabinoidy je 
viac tých, ktorí poznajú užívateIov ilegálnych drog, než v skupine proban
dov, ktorí s kanabinoidmi nemajú žiadnu vlastnú skúsenosť (graf 10). Pro
bandi , ktori užívajú kanabinoidy tiež uviedli , že majú skúsenosti s LSD, 
psychostimulanciami, derivátmi metamfetamínu (XTC ) alebo opioidmi (graf 
11). Skupina probandov , ktorí nemajú vlastnú skúsenosť s kanabinoidmi , 
nemá ani skúsenosti s inými drogami . 

Výsledky prieskumu pomocou RCSAST 

Dotazník RCSAST bol vytvorený na zisťovanie nepriaznivých následkov 
konzumu alkoholu a iných návykových látok na študijný výkon a súkromný 
život študentov a detekciu správania sa, ktoré sa spája so závislosťou od 
týchto látok (Bennet a kol. 1993). Päť a viac ako päť pozitívnych odpovedí 
signalizuje vážnejšie problémy spojené s užívaním návykových látok -
"problémové" užívanie návykových látok (Beniaková a kol., 1995; Kolibáš 
a Novotný, 1998). Priemerné celkové skóre RCSAST v nami vyšetrenom 
súbore je 2,75 bodov, v skupine žien je 2,1 b., v skupine mužov 4,14 b. Roz
diel v priemernom skóre medzi skupinou žien a skupinou mužov je štatistic
ky vysoko významný (t = 11 ,9936, p < O, 0,001 ). Celkové skóre 5 alebo viac 
bodov, zodpovedajúce problémovému užívaniu návykových látok, dosiahlo 
9,6 % žien a 41 ,1 % mužov (graf 12). Rozdiel medzi skupinou žien a skupi
nou mužov v zastúpení "problémových" konzumentov návykových látok je 
štatisticky vysoko významný (X2 = 31,501967, p < 0,001). 

V porovnaní s rokom 1997 sme v roku 2002 zaznamenali zvýšenie prie
merného celkového skóre RCSAST u žien, mužova aj v celom súbore a vyšší 
podiel probandov v kategórii problémových konzumentov návykových látok 
(tabuIka 2). Rozdiel v zastúpení problémových konzumentov medzi rokmi 
1997 a 2002 je štatisticky vysoko významný (X2 = 21,2557, p < O, 001). 
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Tabuľka 2. Výsledky vyšetrenia pomocou dotazníka RCSAST 

Skupiny Priemerné celkové skóre (b.) Problémoví konzumenti ( %) 

1997 2002 1997 2002 

Ženy 1,1 2,1 3,7 9 ,6 

Muži 3,3 4,1 33,7 41,1 

Súbor 1,8 2,8 15,2 21,3 

V tabuľke 3 uvádzame päť najčastejšie skórovaných položiek v roku 1997 
a v roku 2002. V roku 2002 sa medzi najčastejšie skórované položky zaradili 
tri položky zamerané na nadmerný konzum alebo prejavy rozvíjajúcej sa 
závislosti od návykových látok (nadmerný konzum drogy s následnou amné
ziou - palimpsestom, túžba po droge, konzum drogy osamote) a dve položky, 
ktoré zisťujú subjektom percipované nepriaznivé účinky užívania návyko
vých látok (zníženie študijného výkonu, konzum návykových látok vedie 
k výčitkám svedomia). V roku 1997 medzi piatimi najčastejšie skórovanými 
položkami bola len jedna položka upozorňujúca na nadmerný konzum drog 
(skúsenosť s palimpsestom). Ďalšie štyri najfrekventnejšie skórované po
ložky zaznamenávajú nepriaznivý psychický stav alebo nepriaznivé udalos
ti, ktorých príčinu probandi vidia v konzume návykových látok. 

Tabuľka 3. Najčastejšie skórované položky v RCSAST 

1997 2002 

Obsah položky Frekv. Obsah položky Frekv. 

Skúsenost s palimpsestom 34,6 % Skúsenost s palimpsestom 40,0 % 

Výčitky svedomia 29,5 % Pokles študijného výkonu 38,3 % 

Partnerský konflikt 17,9 % Výčitky svedomia 30,0 % 

Pokles študijného výkonu 15,2 % Túžba po droge 23,5 % 

Narušenie priateľstva 11.9 % Konzum drogy osamote 22,2 % 
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Dislwsia 

Študentmi LFUK najčastejšie užívané návykové látky sú čierna káva, al
kohol a tabak. Užívanie ilegálnych drog je podstatne zriedkavejšie. Časté 
pravidelné pitie čiernej kávy pravdepodobne súvisí s osobitosťami vyso
koškolského štúdia, ktoré vyžaduje zvládnutie rozsiahlej látky v krátkom 
časovom intervale. Kofeín je "obľúbenou drogou" žien, pravidelné pitie čier
nej kávy medzi ženami v našom súbore je častejšie ako v skupine mužov, 
a to aj napriek tomu, že muži častejšie konzumujú iné návykové látky. Vys
vetlenie rozdielu v konzume čiernej kávy medzi mužmi a ženami nepo
známe. 

Alkohol patrí medzi vysokoškolskými študentmi k často konzumovaným 
návykových látkam. Pitie alkoholu sa považuje za súčasť "veselého štu
dentského života", v skutočnosti však vedie k mnohým problémom a je príči
nou zhoršenia telesného a psychického zdravia (Weitzman, 2004). Najča
stejším spôsobom jeho konzumu je epizodické excesívne pitie pri rôznych 
spoločenských podujatiach. Výsledky nášho prieskumu naznačujú, že aj štu
denti LFUK konzumujú alkohol podobným spôsobom. Svedčí pre to vysoký 
podiel probandov, ktori majú skúsenosť s palimpsestom. V roku 1997 to bolo 
36,4 % probandov a v roku 2002 až 40 % probandov. Ide o nebezpečný spô
sob pitia alkoholu, ktorý je príčinou zvýšenej morbidity a mortality študen
tov. Podľa výsledkov epidemiologickej štúdie (Hingson a kol., 2002) len v ro
ku 1998 v USA zomrelo takmer 4000 študentov vo veku 18-24 rokov na 
následky úrazov spojených s nadmerným konzumom alkoholu. Nejde o je
diné riziko nadmerného konzumu alkoholu. V rozsiahlom dotazníkovom 
prieskume medzi študentmi v USA 40 % probandov, kto ri uviedli epizodické 
excesívne pitie alkoholu, splnilo diagnostické kritériá DSM-IV pre závislosť 
od alkoholu (Knight a kol., 2002). Známy je vysoký výskyt závislostí od 
návykových látok medzi lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi a ten
to fakt sa pripisuje nadmernej psychickej záťaži v zamestnaní. Najčastejším 
typom závislosti je závislosť od alkoholu (Novotný a kol., 2002). Výsledky 
publikovaných štúdií, ale aj výsledky našich prieskumov nás vedú k predpo
kladu, že na vzniku tejto závislosti sa podieľa aj konzum alkoholu počas vy
sokoškolského štúdia (Newbury-Birch a kol., 2001). V našom súbore pro
bandov z roku 2002 sú medzi piatimi najčastejšie skórovanými položkami 
v dotazníku RCSAST až tri položky, ktoré identifikujú znaky závislosti 
(výčitky svedomia, túžba po opakovanom užití drogy a osamotený konzum 
drogy). 
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Pri porovnaní údajov z rokov 1997 a 2002 sme zistili , že probandi v roku 
2002 udávali zriedkavejšie pravidelný konzum a častejšie opakovaný kon
zum alkoholu . V metodike zberu údajov sme neurčili žiadne kvantitatívne 
kritériá pre opakovaný a pre pravidelný konzum návykových látok. 
Vychádzali sme zo skutočnosti, že pre rôzne typy návykových látok sa neda
jú stanoviť rovnaké kvantitatívne kritériá aj z poznatkov o nespoľahlivosti 
údajov probandov o frekvencii a množstve konzumovaných návykových 
látok. Towshend a Duka (2002) porovnali presnosť údajov mladých ľudí , 

získaných dotazníkovou metódou a záznamami v štyri týždne vedených 
denníkoch a zistili, že 12 % probandov uviedlo v dotazníkoch nižší konzum 
alkoholu než aký zodpovedal záznamom v denníkoch. V našom prieskume 
sme zisťovali subjektívne hodnotenie spôsobu konzumu návykových látok. 
Zistili sme, že v roku 2002 klesol podiel probandov, ktorí sa považujú za 
pravidelných konzumentov alkoholu, ale súčasne - v porovnaní s rokom 
1997 - vzrástol podiel tých, ktorí uviedli opakovaný konzum alkoholu, 
vzrástol podiel probandov, ktorí už prežili palimpsest a vzrástol podiel 
"problémových" konzumentov návykových látok. Predpokladáme preto , že 
v roku 2002 nedošlo - v porovnaní s rokom 1997 - k skutočnému zníženiu 
konzumu alkoholu, zmenilo sa len subjektívne hodnotenie jeho konzumu. 

Znepokojujúcim nálezom je výrazné a štatisticky významné zvýšenie po
dielu opakovaného a pravidelného fajčenia tabaku medzi študentmi LFUK 
v roku 2002. Rozsiahle a systematické monitorovanie užívania návykových 
látok študentmi v USA viedlo k zisteniu, že v rokoch 2001 - 2003 došlo 
k výraznej redukcii užívania vo všetkých skupinách návykových látok a tá
to zmena sa pripisuje dostupnosti vedecky overených informácií o násled
koch abuzu návykových látok (NIDA Notes, 2004). Výsledky nášho priesku
mu vedú k predpokladu, že študenti LFUK buď nemajú dostatok informácií 
o návykových látok, alebo tieto informácie nemajú vplyv na ich správanie 
sa. 

Z liekov naši probandi najčastejšie užívajú analgetiká, pravidelné užíva
nie analgetík uviedlo 6,1 % probandov. Žiadne z ďalších skupín sledovaných 
liekov neboli užívané pravidelne. V posledných rokoch rastie počet mladých 
ludí, ktorí užívajú anabolické steroidy. Medzi študentmi LFUK je užívanie 
týchto liekov zriedkavé. 

Ilegálne návykové látky užívajú študenti LFUK zriedkavejšie ako čiernu 
kávu, alkohol a tabak. Najčastejšie sa užívajú kanabinoidy. Takmer štvrtina 
žien a viac ako 40 % mužov v roku 2002 mala aspoň jednu osobnú skúsenosť 
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s týmito drogami. V porovnaní s rokom 1997 vzrástol v roku 2002 štatistic
ky významne podiel študentov, ktorí aspoň raz konzumovali kanabinoidy. 
Predpokladáme, že tento nárast užívania kanabinoidov súvisí s lahšou do
stupnosťou drog a výraznejším tlakom na legalizovanie t ejto drogy. Súčas

ťou nátlaku na legalizáciu kanabinoidov je aj propagovanie názorovo bez
pečnosti ich užívania. 

V odbornej literatúre sa diskutuje o súčasnom užívaní viacerých typov 
návykových látok. Existuje skupina mladých ľudí , ktori užívajú viaceré typy 
návykových látok. Podla sekvenčnej teórie užívaniu kanabinoidov predchá
dzajú skúsenosti s tabakom a alkoholom a užívanie kanabinoidov pred
chádza užívaniu tvrdých drog (eserny, 1999). Príčiny súčasného užívania 
viacerých návykových látok nie sú celkom objasnené. Je pravdepodobné, že 
sa na tom podieľajú psychologické a sociálne faktory (osobnostné charakte
ristiky, dostupnosť drogy a spoločenský tlak na jej užívanie), ale aj vrodená 
a v priebehu života získaná biologická dispozícia (Rhee a kol., 2003). Exis
tujú totiž určité dôkazy o geneticky prenášanej dispozícii k užívaniu a vzni
ku závislosti od viacerých typov návykových látok a poznatky o biologických 
mechanizmoch účinkov návykových látok podporujú hypotézy o biologicky 
podmienenej dispozícii k užívaniu viacerých návykových látok (Amit a kol. , 
2004). V našom prieskume sme zistili "nahromadenie" užívania viacerých 
návykových látok v skupine probandov, ktori uviedli aspoň jedno užitie ka
nabinoidov. V tejto skupine je asi osemnásobne vyššÍ podiel pravidelných 
fajčiarov tabaku, takmer dvojnásobne vyššÍ podiel pravidelných konzumen
tov alkoholu a vyššÍ podiel pravidelných konzumentov čiernej kávy. Do tejto 
skupiny však patria aj všetci probandi, ktorí majú osobnú skúsenosť s ďal
šími ilegálnymi drogami (MDMA, psychostimulanciá, halucinogény). Zís
kané údaje nám neumožňujú vyjadriť sa o pričinách súčasného užívania 
viacerých návykových látok. Výsledky nášho prieskumu však vedú k záve
ru, že užívanie kanabinoidov vysokoškolskými študentmi (študentmi LFUK) 
je indikátorom pravidelného užívania viacerých ďalších návykových látok, 
skúseností s viacerými typmi ilegálnych drog a malo by byť považované za 
vážny znak zvýšeného rizika vzniku závislosti od niektorej z návykových 
látok. Predpokladáme, že informácie o medicínskych a sociálnych rizikách 
užívania návykových látok, ktoré študenti LFUK získavajú počas štúdia, 
nemajú očakávaný vplyv na ich postoje k drogám. Odporúčame uvažovať 
o intenzívnejších preventívnych programoch orientovaných na užívateľov 
kanabinoidov. 
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Zvýšenie priemerného celkového skóre v dotazníku RCSAST v roku 2002 
v porovnaní s rokom 1997 a štatisticky významné zvýšenie podielu rizi
kových konzumentov návykových látok (celkové skóre 5 alebo viac bodov) je 
v zrozumiteľnej zhode s údajmi, ktoré svedčia o zvýšení podielu probandov 
opakovane a pravidelne konzumujúcich alkoholické nápoje, podielu pravi
delných fajčiarov aj podielu probandov, ktorí užívajú súčasne viaceré typy 
návykových látok. Zmeny vo frekvencii odpovedí na jednotlivé položky po
užitého dotazníka v rokoch 1997/2002 naznačujú, že sa znížila subjektívna 
percepcia nepriaznivých následkov užívania návykových látok a vzrástla 
frekvencia znakov upozorňujúcich na možný rozvoj závislosti od užívaných 
návykových látok. Na možné zmeny v subjektívnom hodnotení užívania 
návykových látok a ich následkov (v roku 2002 v porovnaní s rokom 1997) 
môže poukazovať aj rozdiel v distribúcii opakovaných a pravidelných konzu
mentovalkoholu. 

Závery 

Najobľúbenejšie návykové látky študentov LFUK sú čierna káva, alkohol 
a tabak. Pravidelné pitie čiernej kávy je častejšie medzi ženami, muži sú 
častejšie pravidelní fajčiari tabaku, častej šie opakovane a pravidelne konzu
mujú alkoholické nápoje. Pri porovnaní údajov z roku 1997 s údajmi zís
kanými v roku 2002 sme zistili zvýšenie podielu pravidelných fajčiarov ta
baku a zvýšenie podielu opakovaného a pravidelného pitia alkoholu . Štatis
ticky významne vzrástol podiel probandov, ktorí majú aspoň jednu osobnú 
skúsenosť s kanabinoidmi. Podľa výsledkov dotazníkového vyšetrenia má 
užívanie návykových látok nepriaznivý vplyv na študijný výkon, kvalitu ži
vota a zdravotný stav probandov. V porovnaní s rokom 1997 v roku 2002 
štatisticky významne vzrástol podiel študentov so znakmi "problémového" 
konzumu návykových látok. Najrizikovejšou skupinou sú študenti, ktorí 
majú osobné skúsenosti s kanabinoidmi. Je medzi nimi najvyšší podiel pra
videlných konzumentov alkoholických nápojov, pravidelných fajčiarov taba
ku a pravidelných konzumentov čiernej kávy. Probandi, ktorí majú osobné 
skúsenosti s ďalšími ilegálnymi drogami - psychostimulanciami, MD MA, 
halucinogénmi - patria do skupiny konzumentov kanabinoidov. Autori 
konštatujú, že pristup k informáciám o rizikách užívania návykových látok 
nemá zásadný vplyv na postoje študentov LFUK k týmto látkam. Uvažujú 
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o možnosti identifikovania rizikovej skupiny študentov a použití cielených 

pre ve ntívnych programov. 
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