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Súhrn 

V práci sa prezentujú poznatky získané v súbore 636 študentov Lekárskej fakul
ty Univerzity Komenského v Bratislave. Najčastejšie užívanými návykovými látka
mi sú čierna káva, alkohol a tabak. Lieky s návykovými vlastnosťami (analgetiká, 
benzodiazepínové anxiolytiká a hypnotiká) a tiež ilegálne drogy študenti užívajú 
zriedkavejšie. Najčastejšie užívanou ilegálnou drogou je marihuana. 23,3 % respon
dentov má jednu skúsenosť s touto drogou, 11,2 % respondentov uviedlo opakované 
užitie a 0,8 % respondentov pravidelné užívanie marihuany. Jedno alebo opakované 
užitie MDMA uviedli 2,3 % respondentov, vlastnú skúsenosť samfetamínovými psy
chostimulanciami má 1,7 % respondentov. 

Prezentujú sa rozdiely medzi mužmi a ženami v skúsenostiach s návykovými 
látkami. Prezentujú sa aj rozdiely medzi pravidelnými fajčiarmi tabaku a skupinou 
študentov, ktori sú nefajčiarmi. 

K r ú č o v é s lov á : návykové látky - študenti lekárskej fakulty - vedomosti -
užívanie - muži, ženy 
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Summary 

V. Novotný, E. Kolibáš, M. Turček: EXPERIENCE S OF 
MEDICAL FACULTY STUDENTS IN BRATISLAVA WITH 
P SYCHOACTIVE SUBSTANCES. I. PART. KNOWLEDGE 
AND SPECTRUM OF USED DRUGS 

In this work are presented data from a group of 636 medical students (School of 
medicine, Comenius University in Bratislava). The most frequent used substances 
are coffeine, alcohol and nicotine. Less frequently are used pharmaceuticals with 
addiction potential (analgetics, benzodiazepine anxiolytics and hypnotics). Also illi
cite drugs are used less frequently. From them with marihuana has experiences 
11 ,2 % of medical students. Medical students in 0,8 % use marihuana on regular ba
sis. 2,3 % of respondents used MDMA once or repeatedly. Medical students have al
so experiences with amphetamine psychostimulants in 1,7 %. In the paper are pre
sented differences between men and women and between reguraly consuments and 
non-consuments of tobacco. 

K ey w o r ds : habit - forming drugs - medical students - knowledge - usus -
men, women 

Úvod 

Medzi prakticky a výskumne dôležité témy súčasnej psychiatrie patri aj 
nadmerné užívanie psychoaktívnych látok (návykových látok, drog) dospe
lými, vysokoškolsky vzdelanými Iudmi (Martinove a kol., 2002). Predpokla
dá sa, že jednou z pričin je psychická náročnosť zamestnania (Nešpor a Csé
my, 2001; Novotný a Kolibáš, 1997). Je však tiež pravdepodobné, že na vzni
ku týchto porúch sa podieIajú skúsenosti s návykovými látkami počas vyso
koškolského štúdia. Vo viacerých prieskumoch v populácii vysokoškolských 
študentov sa zistil častý nadmerný konzum alkoholických nápojov, časté 
pravidelné pitie čiernej kávy aj pomerne vysoký podiel pravidelných fajčia
rov tabaku (Heretik a kol., 1989; McAulifI a kol. , 1991, Nystrom, 1992; 
Pavúk, 1994). Po roku 1989 sa na Slovensku výrazne zmenila drogová scéna 
a zmeny pokračujú aj v posledných rokoch. Kým v rokoch 1994 - 2000 rás
tol počet užívatelov a Iudí závislých od opioidov (prevažne od heroínu), v ro-
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koch 2001 - 2004 počty evidovaných a liečených heroinistov výrazne klesal 
a naopak výrazne vzrástol počet evidovaných a liečených Iudí závislých od 
amfetamínových psychostimulancií (Štatistický úrad, 2005; Úrad vlády SR, 
2004). Marihuana je dlhodobo populárnou drogou v populácii mladých ľudí, 
medzi populárne a ľahko dostupné psychoaktívne látky patria aj aIIÚeta
mínové psychostimulanciá a MDMA (metyléndioxid-metaIIÚetamín -
"extáza"). 

Problematikou užívania návykových látok vysokoškolskými študentmi sa 
zaoberáme od roku 1995 (Beniaková a kol. , 1995). V prieskumoch v období 
od r. 1995 do r. 2002 sme zistili, že alkohol, kofeín a nikotín sú v tejto po
pulácii stále najčastejšie užívanými návykovými látkami, a le popularita, do
stupnosť a užívanie ďalších návykových látok prechádza zmenami (Kolibáš 
a kol., 2003). Preto od roku 1996 v 5-ročných intervaloch zhromažďujeme 
údaje o vedomostiach, užívaní návykových látok a o dopade užívania týchto 
látok na život vysokoškolákov. Od roku 1996 používame rovnakú metodiku 
zberu údajov - dotazník obsahujúci zoznam návykových látok a dotazník 
RCSAST (Beniaková a kol., 1995). V prítomnej práci sa zaoberáme údajmi 
o vedomostiach o psychoaktívnych látkach, dostupnosti a o užívaní týchto 
látok študentmi LFUK v Bratislave. Ide o prezentovanie prvej časti výsled
kov prieskumu, ktorý sme realizovali v akademickom roku 2006/2007. 

Súbor respondentov a metodika prieskumu 

Prieskum sme uskutočnili v školskom roku 2006 - 2007 medzi študentmi 
lekárskeho štúdia v treťom, štvrtom a piatom ročníku Lekárskej fakulty UK 
v Bratislave. Prieskum bol anonymný. Z identifikačných údajov uviedli re
spondenti len svoj vek (v rokoch), pohlavie a ročník štúdia. Na získanie úda
jov o vedomostiach a vlastných skúsenostiach s návykovými látkami sme 
použili zoznam jednotlivých typov návykových látok (tab. 1). Z legálnych 
návykových látok nás zaujímalo fajčenie cigariet, pitie čiernej kávy a kon
zum akýchkoľvek alkoholových nápojov. Zoznam obsahuje aj ďalšie typy 
návykových látok dostupných na Slovensku (lieky s psycho aktívnymi vlast
nosťami, ilegálne drogy). Viaceré položky zoznamu sme doplnili príkladmi. 
Ako príklady anxiolytík sme uviedli lieky diazepam a oxazepam. 

Poslednou položkou v zozname psychoaktívnych látok sú "iné", v do
tazníku neuvedené látky. Úlohou respondentov bolo napísať názvy všetkých 
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ďalších látok o ktorých vedia, alebo s ktorými majú vlastné skúsenosti a ku 
každej z nich pripojiť aj číselný kód zodpovedajúci ich vedomostiam alebo 
skúsenostiam. 

TabuIka 1. Prieskum vedomostí a skúseností študentov 
s návykovými látkami 

Zoznam návykových látok: 
nikotín 
anxiolytiká 

hypnotiká 

kofeín 
anaboliká 

opioidy 

alkohol 
THe 
-marihuana 
- hašiš 

halucinogény 

analgetiká 
stimulanciá 
- kokaín 
- iné stimulanciá 

MDMA 
- benzodiazepínové - LSD 
- zolpidem, zopiclon - iné 

prchavé látky muškátový orech šalvia iné látky (uviesť) 

Hodnotenie vedomostí/skúseností: 
o - nepoznám 1 - počuVčítal som 
2 - poznám užívateľa 3 - užil som Ix 
4 - užil som viackrát 5 - pravidelne užívam 

Vlastné vedomosti a skúsenosti s jednotlivými typmi psychoaktívnych 
látok hodnotili respondenti na šesťbodovej škále (tab. 1). Hranica medzi 
opakovaným a pravidelným užívaním návykových látok je neostrá. Ústne 
inštrukcie k vyplneniu dotazníka obsahovali údaje o definovaní pravidelné
ho užívania odborníkmi, ale súčasne sa zdôraznilo, že najdôležitejšie je sub
jektívne hodnotenie spôsobu užívania návykovej látky respondentmi. 

Údaje o pripadných problémoch v štúdiu a v súkromnom živote spôso
bených užívaním návykových látok sme získali s pomocou štandardizova
ného dotazníka RCSAST. Ide o verziu známeho dotazníka MAST (Selzer, 
1971), určeného na identifikovanie následkov užívania psychoaktívnych 
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látok u študentov stredných a vysokých škôl (Bennet a kol., 1993). Sloven
ský preklad RCSAST sme prvý raz testovali v roku 1995 (Beniaková a kol., 
1995). 

Prieskum prebiehal v približne 20-členných skupinách, sľúbenou "odme
nou" za účasť na prieskume bola prezentácia niektorých výsledkov našich 
podobne zostavených prieskumov z rokov 1996/97, 2001/02 a diskusia 
o vlastnostiach psychoaktívnych látok. 

Na testovanie významnosti našich výsledkov sme použili bežné štati
stické metódy (2 na testovanie kvalitatívnych rozdielov medzi dvoma pro
porciami a test jednorozmernej variačnej analýzy na testovanie kvanti
tatívnych rozdielov priemerov). 

Výsledky 

Z celkového počtu 642 študentov, ktorí sa zúčastnili na prieskume sme 
do spracovania nemohli zaradiť 6 študentov, pretože neuviedli niektoré 
z požadovaných údajov. Súbor tak tvori 636 študentov 3.-5. ročníka Lekár
skej fakulty UK v Bratislave (471 žien a 165 mužov) vo veku 19 - 33 rokov 
(priemerný vek 22,3 + 1,5 rokov). Základné údaje o súbore sú v tab. 2. 

Tabuľka 2. Základné charakteristiky súboru 

Skupiny Muži Ženy Spolu 

n % n % N % 

3. ročník 70 26,4 195 73,6 265 41,7 

4. ročník 48 27,9 124 72,1 172 27,0 

5. ročník 47 24,6 152 76,4 199 31,3 

Spolu 165 25,9 471 74,1 636 100 

Najznámejšie z ilegálnych drog sú marihuana, opioidy a kokaín. Len 
5 respondentov (2 ženy a 3 muži) uviedlo, že nepozná marihuanu, opioidy 
nepozná 9 respondentov (z toho 7 žien) a o kokaíne nemá vedomosti 12 re-
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spondentov (9 žien a 3 muži). Najmenej známe zdroje psychoaktívnych 
látok sú šalvia divotvorná a muškátový orech. Takmer 45 % respondentov 
(44,2 %) nevie o psychoaktívnych vlastnostiach šalvie divotvornej a 38,5 % 
študentov uviedlo, že nemá vedomosti o psychoaktívnych účinkoch 

muškátového orecha. Približne 5 % probandov však pozná vo svojom okolí 
užívateIa muškátového orecha (5,3 %) alebo šalvie divotvornej (4,9 %). 

Vlastnú skúsenosť s psychoaktívnymi účinkami muškátového orecha uvied
lo 63 respondentov (9,9 % súboru) a skúsenosť so šalviou divotvornou udalo 
13,5 % respondentov. V tab. 3 sú sumarizované odpovede respondentov 
o ich vedomostiach/skúsenostiach s najznámejšími ilegálnymi drogami. 

Tabuľka 3. Vedomosti a skúsenosti respondentov 
s ilegálnymi psychoaktívnymi látkami 

Typ látky Hodnotenie 

" O " " 1 " "2 " 

n % n % n 

Marihuana 5 0,8 134 24,1 275 

Hašiš 17 2,7 393 61 ,8 159 

Amfetamíny 23 3,6 441 69,3 161 

Kokaín 12 1,9 522 82,1 94 

MDMA 18 2,8 397 62,4 205 

Opioidy 11 1,7 536 84,3 85 

LSD 17 2,7 486 76,4 126 

Ďalšie halucinogény 122 19,2 385 60,5 113 

Legenda: 
O-nevie o príslušnom type psychoaktívnej látky; 
1 - má vedomosti o príslušnom type psychoaktívnej látky; 
2 - pozná užívateIa; 
3 - 5 - aspoň raz užil príslušnú psychoaktívnu látku. 
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Z prehľadu údajov v tab. 3 vyplýva, že medzi respondentmi sú najzná
mejšími typmi ilegálnych psychoaktívnych látok marihuana , opioidy a ko
kaín. Najviac osobných skúseností majú s marihuanou, raz alebo opakovane 
túto drogu užilo 222 (34,9 %) respondentov. Marihuana je tiež najdostup
nejšia z ilegálnych drog. 275 z 414 respondentov, ktorí túto drogu dosiaľ 
neužili, pozná vo svojom prostredí užívateľa marihuany. Dostupnými, ale 
respondentmi zriedkavo užívanými drogami sú: LSD (takmer 20 % pozná 
užívateľa , ale len 1,1 % má vlastnú skúsenosť s drogou), MDMA, amfe
ta mínové psychostimulanciá a halucinogény typu psilocybínu a meskalínu . 

Z dalších , v dotazníku nevymenovaných psychoaktívnych látok 18 re
spondentov uviedlo durman. Siedmi z nich uviedli, že poznajú užívateľa tej
to rastliny a jeden z respondentov uviedol jednu vlastnú skúsenosť s užitím 
tejto rastliny. Štyria z respondentov považujú za psychoaktívnu látku čo
koládu, dvaja vedia o khate, dvaja opakovane užili guaranu. 

Naši respondenti najčastejšie užívajú legálne psychoaktívne látky - ni
kotín, kofeín a alkohol. Graf 1 obsahuje údaje o užívaní týchto návykových 
látok v celom súbore. Podľa získaných údajov 37,6 % respondentov tvoria 
nefajčiari, opakované fajčenie uviedlo 26,7 % respondentov a dalších 12,6 % 

súboru tvoria pravidelní faj čiari. Čiernu kávu dosiaľ nepilo 6,3 % respon
dentov, ale takmer polovica respondentov (49,8 %) sa považuje za pravi
delných konzumentov kávy. Takmer dve tretiny respondentov (64,9 %) sa 
považujú za opakovaných konzumentov alkoholových nápojov a 12,7 % re
spondentov tvoria pravidelný konzumenti alkoholu. 

Nezistili sme výrazný rozdiel medzi mužmi a ženami v zastúpení respon
dentov, ktorí uviedli, že fajčili tabakové cigarety raz alebo opakovane 
(graf 2). V skupine mužov je však výrazne vyšší podiel pravidelných fajčia
rov. Tento rozdiel je štatisticky významný (X2 = 17,30; p < 0,001). 

Medzi mužmi je viac tých, ktorí čiernu kávu pili raz alebo viac ráz než 
medzi ženami, v skupine žien je naopak štatisticky významne vyšší podiel 
pravidelných konzumentov čiernej kávy (graf 3, X2 = 7,60; p < 0,01). 

V skupine mužov je oproti ženám nižšie zastúpenie respondentov s jed
nou alebo opakovanými skúsenosťami s alkoholom a naopak sú štatisticky 
vysoko významne častejšie zastúpení pravidelní konzumenti alkoholu 
(graf 4; X2 = 53,62; p < 0,0001). 
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Na grafe 5 sú znázornené údaje o užívaní liekov s návykovými vlast
nosťami (analgetiká, anxiolytiká, hypnotiká a anabolické steroidy. Analge
tiká opakovane užilo 56,8 % respondentov a 5,2 % respondentov sa považuje 
za pravidelných užívateľov týchto liekov. Benzodiazepínové anxiolytiká uži
lo aspoň raz 13,4 % respondentov, opakované užitie uviedlo 2,8 % respon
dentovatraja respondenti (0,5 %) ich užívajú pravidelne. Z hypnotík sú 
častejšie užívané nebenzodiazepínové hypnotiká (hypnotiká I). Jedno užitie 
týchto hypnotík udalo 2,5 %) respondentov, opakované užitie 1,9 % respon
dentov a pravidelne ich užíva jeden respondent (0,2 %). Skúsenosti s benzo
diazepínovými hypnotikami má o niečo menej respondentov. Jedno užitie 
uviedlo 2,8 % respondentov, opakované užitie 0,8 % respondentov a pravi
delné užívanie žiaden z respondentov. Anabolické steroidy patria medzi 
velmi zriedkavo užívané látky. Len piati respondenti uviedli jedno alebo 
opakované užitie týchto látok. Pravdepodobne však ide o ľahko dostupné 
látky a 23,6 % respondentov vo svojom prostredí pozná užívateľov týchto 
látok. 

Opakované užívanie analgetík je takmer dvojnásobne častejšie u žien 
ako u mužov (graf 6). Pravidelné užívanie analgetík uviedli štyria muži a 29 
žien, rozdiel vo frekvencii pravidelného užívania týchto liekov medzi skupi
nami žien a mužov však nie je štatisticky významný (X2 = 3,46; p = 0,068). 

Opakované a pravidelné užívanie benzodiazepínových anxiolytík je ča
stejšie u mužov než u žien (graf 7). Opakované užitie anxiolytík uviedlo 
5,5 % mužova 1,9 % žien. Rozdiel vo frekvencii pravidelného užívania 
anxiolytík medzi ženami a mužmi je malý a štatisticky nevýznamný. 

Hypnotíká benzodiazepínové (graf 8) užívajú muži častejšie ako ženy. 
Rozdiel vo frekvencii pravidelného užívania medzi mužmi a ženami je malý 
a štatisticky nevýznamný. Jedno a opakované užitie nebenzodiazepínových 
hypnotík je častejšie udávané ženami ako mužmi, pravidelné užívanie 
týchto hypnotík však uviedol len jeden muž (graf 9). Jedno užitie anabo
lických steroidov uviedlo 6 respondentov (3 ženy a 3 muži) a opakovane tie
to látky užili traja respondenti (1 žena a 2 muži). Užívateľov anabolických 
steroidov pozná 35,8 % mužova 19,3 % žien. 

Z ilegálnych psychoaktívnych látok sú najčastejšie užívané kanabinoidy. 
Vlastnú skúsenosť s marihuanou uviedla viac ako tretina (34,9 %) respon
dentov (graf 10). Jednu skúsenosť s marihuanou má 23,3 % respondentov, 
opakované skúsenosti uviedlo 11,2 % respondentov a traja respondenti 
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(0,5 %) uviedli pravidelný konzum tejto návykovej látky. Skúsenosti s ha
šišom uviedlo 10,5 % respondentov, najčastejšie ide o jedno užitie, opako
vané užitie uviedlo 2,7 % a pravidelné užívanie 0,2 % respondentov. 

Užívanie iných typov ilegálnych psychoaktívnych látok sa v našom súbo
re udáva zriedkavo. S MDMA má vlastnú skúsenosť 2,8 % respondentov, 
s psychostimulanciami (kokaín, iné psychostimulanciá) 3 % a s LSD 1,1 % 

respondentov. Jednu skúsenosť s prchavými látkami majú štyria responden
ti (0,6 %) a rovnaký počet respondentov uviedol jednu skúsenosť s opioidmi. 

Medzi ženami je podstatne zriedkavejšie udávaná jedna alebo opakovaná 
skúsenosť s marihuanou a pravidelné fajčenie tejto látky uviedli len dvaja 
muži (graf 11). 

Zaujímal nás vzťah medzi fajčením tabaku a užívaním niektorých dal
ších , často užívaných návykových látok. Porovnali sme údaje o pravidelnom 
pití čiernej kávy, pravidelnom konzume alkoholu a aspoň jednej skúsenosti 
s marihuanou v skupine 80 pravidelných fajčiarov a v skupine 239 respon
dentov, ktorí uviedli , že dosiaľ nefajčili tabak (graf 12). 

Zistili sme, že pravidelní fajčiari tabaku sú viac než dvojnásobne čas
tej šie pravidelnými konzumentmi čiernej kávy ako tí, čo nefajčia pravidelne. 
Rozdiel je štatisticky významný (X2 = 36,11; P < 0,001). V skupine pravi
delných fajčiarov je niekoľkonásobne vyššie zastúpenie pravidelných konzu
mentov alkoholických nápojov (X2 = 15,04; P < 0,001) a tiež niekoľkonásobne 
vyššie zastúpenie respondentov, ktorí raz alebo viac ráz užili marihuanu 
(X2 = 64,74; P < 0,001). 

Podrobnej šie údaje o pití čiernej kávy, alkoholických nápojov a konzume 
marihuany uvádzame v tab. 4 a 5. 
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Tabuľka 4. Užívanie návykových látok v skupine 
pravidelných fajčiarov 

Skupiny Pravidelné Pravidelné Fajčenie marihuany 
pitie čiernej pitie 

kávy alkoholu Ix opakovane pravidelne 

N % n % n % n % n % 

Muži n = 36 26 72,2 13 36,1 17 47,2 12 33,3 2 5,6 

Ženy n = 44 37 84,1 7 15,9 17 38,6 11 25,0 -

Spolu n = 80 63 78,8 20 25,0 34 42,5 23 28,8 2 2,5 

Čiernu kávu pravidelne pije 78,8 % pravidelných fajčiarov, pravidelný 
konzum alkoholu uviedlo 25 % pravidelných fajčiarov . Aspoň jednu skúse
nosť s marihuanou má 31 z 36 (86,1 %) pravidelných fajčiarov tabaku - mu
žov a 28 z 44 (63,6 %) pravidelne fajčiacich žien. 

Na porovnanie sme zisťovali užívanie sledovaných návykových látok 
v skupine 239 probandov, ktori uviedli, že dosiaľ nikdy nefajčili tabak 
(tab. 5). 

Tabuľka 5. Užívanie návykových látok v skupine nefajčiarov 

Skupiny Pravidelné Pravidelné Fajčenie marihuany 
pitie čiernej pitie 

kávy alkoholu Ix opakovane pravidelne 

N % n % n % n % n % 

Muži n = 43 8 18,6 3 7,0 2 4,7 - -

Ženy n = 196 77 39,3 6 3,1 10 5,1 2 1,0 -

Spolu n = 239 85 35,6 9 3,8 12 5 2 0,84 -
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V skupine pravidelných fajčiarov je viac ako dvojnásobne vyššie zastúpe
nie pravidelných konzumentov čiernej kávy, 6,6-násobne vyššie zastúpenie 
pravidelných konzumentov alkoholických nápojov a 12,5-násobne vyššie 
zastúpenie respondentov, ktorí udali aspoň jednu skúsenosť s marihuanou 
(graf 12). Tieto rozdiely sú štatisticky vysoko signifikantné. 

Dishusia 

Na prieskume vedomostí a skúseností s psychoaktívnymi látkami sa zú
častnili viac ako 3/4 (78,3 %) študentov 3. - 5. ročníka lekárskeho štúdia na 
LFUK v Bratislave. Výber respondentov bol náhodný, žiadny z vybratých 
respondentov neodmietol účasť na prieskume a všetci zúčastnení mali záu
jem aj o následné prezentovanie výsledkov predchádzajúcich prieskumov. 
Diskusia o prezentovaných výsledkoch a o návykových látkach bola vždy do
statočne živá. Len necelé 1 % dotazníkov (6 respondentov, 0,9 % súboru) 
sme museli vyradiť zo spracovania pre neúplné údaje . 

Z bežne dostupných ilegálnych drog je v našom súbore najznámejšia 
a najdostupnejšia marihuana. Len piati respondenti (0,8 % súboru) nemajú 
dostatočné poznatky o tejto droge. Marihuanu užilo (raz, opakovane alebo 
pravidelne) takmer 35 % respondentov a 2/3 (66,4 %) z tých, ktorí v čase 
prieskumu nemali vlastnú skúsenosť, poznajú vo svojom prostredí užívateľa 
tejto drogy. Len traja muži (0,5 % súboru) sa označili za pravidelných kon
zumentov marihuany. V skupine respondentov s jednou alebo s opakovanou 
skúsenosťou s marihuanou prevládajú muži, ale rozdiely nie sú štatisticky 
významné. 

Od roku 2000 sa na Slovensku zaznamenáva nárast užívania amfeta
mínových psychostimulancií (Somošová a Pospíšil, 2003). V tomto období 
tiež 5,7-násobne vzrástol počet ľudí liečených pre závislosť od týchto látok 
(Národné monitorovacie centrum pre drogy, 2004). V prieskume užívania 
návykových látok v súbore takmer 7 000 (15 - 19-ročných študentov stred
ných škôl v SR sa zistilo, že medzi 19-ročnými študentmi má 6,7 % mužov 
a 4,8 % žien skúsenosť s užívaním amfetamínov a až 10 % mužova 7 % žien 
skúsenosť s MDMA (Nociar, 2007). V našom súbore - napriek vyššiemu ve
ku - sme zistili podstatne nižšie zastúpenie respondentov užívajúcich tieto 
drogy. Jedno alebo opakované užitie MDMA uviedlo 16 respondentov (4,8 % 
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mužova 1,7 % žien). J edno užitie pervitínu udalo 5 (1 ,1 %) žien a jednu ale
bo opakovanú skúsenosť s touto drogou uviedlo 6 (3,6 %) mužov. Domnieva
me sa, že študenti medicíny majú viac vedomostí o návykových vlastno
stiach týchto drog a viac vedomostí aj o rizikách ich jednorazovéh o užitia 
ako iní mladí ľudia a aj preto ich zriedkavejšie užijú. 

Pomerne veľa respondentov uviedlo, že vedia o psychoaktívnych účin
koch všeobecne menej známych látok akými sú muškátový orech (61 ,5 %) 

a šalvia divotvorná (55,8 % súboru). O rozšírení užívania muškátového ore
cha ako psychoaktívnej látky chýbajú epidemiologické údaje a registrujú sa 
len intoxikácie, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie (Stein a kol. , 2001 ). Aj 
v Slovenskej republike sa v rovnakých situáciách zaznamenalo zneužívanie 
muškátového orecha (Kresánek a kol. , 2005). O vlastnostiach šalvie divo
tvornej sú rozsiahle informácie na internete . Záujemcovia môžu získať aj 
zasvätené informácie o spôsoboch jej užívania , pestovaní tejto rastliny a na 
viacerých internetových adresách sa ponúka aj predaj tejto rastliny. Záu
jemcovia o túto rastlinu s psychoaktívnymi účinkami sa z internetových 
stránok dozvedia, že ide o "stopercentne" bezpečnú látku, ktorej užívanie 
má pozitívny vplyv na duševný život. Nami získané údaje , podľa ktorých 
13,5 % respondentov má vlastnú skúsenosť a ďalších 4,9 % respondentov 
pozná vo svojom okolí užívateľa tejto drogy, nepovažujeme preto za prekva
pujúce. 

Medzi známe a ľahko dostupné látky s psychoktívnymi účinkami patria 
anabolické steroidy (Kolibáš, 2004). Zistili sme, že 23 ,6 % našich responden
tov pozná užívateľa týchto látok, ale vlastnú skúsenosť s anabolickými ste
roidmi má len 5 (0,8 %) respondentov. Hypoteticky môžeme predpokladať 
ochranný vplyv poznatkov našich respondentov o zdravotných rizikách 
zneužívania anabolických steroidov. Aj ďalšie lieky s návykovými vlast
nosťami - analgetiká, benzodiazepínové anxiolytiká a hypnotiká užíva len 
malá časť našich respondentov. Opakované skúsenosti s týmito farmakarni 
udalo 1,9 - 2,8 % respondentov a pravidelne ich užíva len 0,2 - 0,8 % re
spondentov. Užívanie liekov s návykovými vlastnosťami je častejšie v skupi
ne žien ako v skupine mužov, rozdiely medzi ženami a mužmi však nie sú 
štatisticky významné. 

V našom súbore je kofeín najčastejšie konzumovanou návykovou látkou. 
Takmer polovica respondentov (49,8 %) sa považuje za pravidelných konzu
mentov čiernej kávy. Tento údaj sa dá vysvetliť nielen všeobecnou ob-
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ľúbenosťou čiernej kávy, ale aj pomerne vysokými požiadavkami na študen
tov lekárskych odborov a ich vysokou študijnou záťažou najmä v skúškovom 
období . V skupine žien sme zistili štatisticky významne vyššie zastúpenie 
pravidelných konzumentov čiernej kávy, než v skupine žien. Naše zistenie 
zodpovedá poznatkom z predchádzajúcich štúdií (Kolibáš a kol. , 2003). 

Medzi vysokoškolskými študentmi "obľúbené" návykové látky patrí alko
hol. Vik a kol. (2000) zistili, že 44 % amerických vysokoškolských študentov 
možno označiť ako nadmerných konzumentov alkoholu, ale len 13,8 % 

z týchto nadmerných konzumentov je k svojmu pitiu alkoholu kritických 
a ochotných obmedziť konzum alkoholu. V súbore študentov medicíny v lon
gitudinálnej, niekoľko rokov trvajúcej štúdii alkohol patrí medzi často kon
zumované návykové látky aj v našom súbore. 64,9 % respondentov konzu
muje alkohol opakovane a ďalších 12,7 % respondentov sa považuje za pra
videlných konzumentov alkoholu. Lekári sú druhou najpočetnejšou skupi
nou vysokoškolsky vzdelaných pacientov, liečených v najväčšom slovenskom 
ústave na liečbu drogových závislostí (Martinove a kol., 1999). Je veľmi 
pravdepodobné, že s nadmerným konzumom alkoholu mnohí z nich začali 
ešte počas vysokoškolského štúdia. V niekoľkoročnej longitudinálnej štúdii 
sa zistilo postupné zvyšovanie dávok konzumovaného alkoholu počas štúdia 
medicíny, ktoré pokračovalo v následnej medicínskej praxi (Newbury-Birch 
a kol. , 2001). Pitie alkoholických nápojov vysokoškolskými študentmi sa po
važuje za jeden z vážnych sociálnych a medicínskych problémov. Viaceré 
štúdie sa preto venujú predikcii ďalšieho vývoja konzumu alkoholu u vyso
koškolských študentov a možnosti včasnej detekcie jedincov ohrozených 
vznikom závislosti (Read a kol. , 2007). 

Podiel denných (pravidelných) fajčiarov na Slovensku v období od r. 1994 
do r . 2004 sa pohyboval medzi 27 - 32 % (ŠÚ SR, 2005). V našom súbore sa 
12,6 % respondentov (9,3 % žien a 21,8 % mužov) považuje za pravidelných 
faj čiarov , ďalších 26 ,7 % respondentov uviedlo opakované fajčenie tabaku. 
Mohli by sme vyjadriť spokojnosť nad zistením, že medzi budúcimi lekármi 
je takmer o dve tretiny nižšia frekvencia pravidelných fajčiarov než v celo
slovenskej populácii, ale výsledky niektorých novších štúdií , zaoberajúcich 
sa fajčením , sú znepokojujúce. Nikotín patri medzi drogy s najsilnejším ná
vykovým potenciálom. U mladých ľudí je veľmi pravdepodobné , že už o nie
koľko týždňov po vyfajčení prvej cigarety začnú dym inhalovať do pľúc . Faj
čenie tabaku s inhaláciou dymu vedie u značnej časti fajčiarov už počas jed-
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ného mesiaca k prvým priznakom závislosti. Občasné fajčenie tabaku je jed
ným zo štádií na ceste vývoja všetkých znakov závislosti od nikotínu (Ger
vais a kol. , 2006). Ak sú tieto pozorovania spoľahlivé, je pravdepodobné, že 
aj tí z našich respondentov, ktori sa nepovažujú za pravidelných fajčiarov sa 
stanú pravidelnými fajčiarmi, závislými od nikotínu. Aj laici majú dosta
točné vedomosti o nepriaznivých následkoch fajčenia na zdravie, ale zdra
votnícka osveta dosiaľ neviedla k výraznému obmedzeniu fajčenia. Prevláda 
mýtus, podľa ktorého je s fajčením možné prestať kedykoľvek - "stačÍ sa 
rozhodnúť". Záujem fajčiarov o účasť v programoch určených na ukončenie 
fajčenia je nedostatočný, neskorý a aj preto je úspešnosť týchto programov 
malá. O program určený pre študentov jednej z brazílskych univerzít pre
javilo záujem len asi 11 % fajčiarov . Boli to študenti , ktori fajčili viac ako 
10 rokov, denne vyfajčili priemerne asi 21 cigariet, javili známky plne roz
vinutej závislosti od nikotínu a v minulosti sa už neúspešne pokúsili prestať 
s fajčením (Spaniadorello a kol., 2007). 

Iným vážnym problémom je vyššia pravdepodobnosť užívania dalších ná
vykových látok fajčiarmi, pričom nikotín býva obyčajne úvodnou drogou 
(Amit a kol., 2004; Csémy, 1999). V skupine študentov, ktori sa považujú za 
pravidelných fajčiarov sme zistili 2,2-násobne vyššie zastúpenie pravidel
ných konzumentov kávy, 6,6-násobne vyššie zastúpenie pravidelných kon
zumentov alkoholu a až 12,7-násobne vyššie zastúpenie respondentov, ktori 
už majú vlastné skúsenosti s marihuanou (pozri tab. 3 a 4 a graf 13). 
S podobným nálezom sme sa stretli aj v súbore 100 ústavne liečených heroi
nistov. Takmer všetci (všetky ženy a 97 % mužov) pred začatím užívania he
roínu pravidelne fajčili tabak a približne 40 % pravidelne konzumovalo al
koholické nápoje. Predpokladá sa, že zvýšená pravdepodobnosť súčasného 
užívania viacerých návykových látok je spôsobená spoločnými psychickými 
a sociálnymi vplyvmi - ako sú napr. ľahká dostupnosť návykových látok, 
zvýšený tlak okolia na ich užívanie, "zvedavosť" a nedostatočné osobné zá
brany. Pravdepodobne existujú aj dalšie, špecifické dôvody pre súčasné UŽÍ
vanie viacerých návykových látok. V experimentoch s laboratórnymi zviera
tami sa zistilo, že nikotín zmierňuje tlmivé účinky alkoholu a tak posilňuje 
subjektívne pozitívne účinky alkoholu (Shaefer a Michael, 1992). U zvierat 
s vytvorenou závislosťou od alkoholu nikotín pôsobí ako substitučná látka 
(Bickel a kol. , 1995). V nedávnej klinickej štúdii sa tiež zistilo, že nikotín 
zlepšuje kognitívny výkon u alkoholikov (Meyerhoff a kol., 2006). Naše vý-

214 



V. NOVOTNÝ, E. KOLffiÁŠ, M. TURČEK / SKÚSENOSTI 
ŠTUDENTOV LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V BRATISLAVE 
S PSYCHOAKTÍVNYMI LÁTKAMI. I. ČASŤ. VEDOMOSTI 
A SPEKTRUM UŽÍVANÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTOK 

sledky upozorňujú na súčasné užívanie viacerých návykových látok aj 
u rudi, ktori nie sú závislí od niektorej z týchto látok a pravidelné fajčenie 
tabaku je možné považovať za jeden zo znakov upozorňujúcich na vyššiu 
pravdepodobnosť pravidelného užívania dalších legálnych aj ilegálnych ná
vykových látok. 

Záver 

Ako ukázal náš prieskum, poslucháči LFUK v Bratislave majú dostatoč
né vedomosti o psychoaktívnych látkach. Napriek pomerne ľahkej dostup
nosti len malý počet študentov má vlastné skúsenosti s opioidmi, amfetamÍ
novými psychostimulanciami a halucinogénmi. Zriedkavo sú tiež užívané 
lieky s návykovými vlastnosťamí. Najčastejšie užívanou ilegálnou návyko
vou látkou je marihuana, ale len 11,2 % respondentov užilo túto drogu opa
kovane a 0,5 % respondentov sa považuje za pravidelných konzumentov ma
rihuany. Najčastejšie užívanými psychoaktÍvnymi látkami sú kofeín (čierna 
káva), alkohol a nikotín (tabak). Takmer polovica respondentov (49,8 %) 

pravidelne pije čiernu kávu, pravidelní konzumenti alkoholu tvoria 12,7 % 
a pravidelní fajčiari tabaku 12,6 % súboru. Medzi mužmí je štatisticky vyso
ko významne vyššÍ podiel pravidelných konzumentov alkoholu aj pra
videlných fajčiarov tabaku, u žien je vyššÍ podiel pravidelných konzumentov 
kávy. Analýza údajov v skupine pravidelných fajčiarov viedla ku konštato
vaniu vysokej pravdepodobnosti súčasného užívania dalších návykových 
látok. Údaj o pravidelnom fajčení by mal byť dôvodom na aktívne pátranie 
po znakoch závislosti od nikotínu a pátranie po užívaní dalších - legálnych 
aj ilegálnych - návykových látok. 
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