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Súhrn

V práci sa prezentujú poznatky získané v súbore 842 študentov Lekársk ej fakulty UK, študentov Filozofickej fakulty UK a študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave . Ilegálne drogy typu opioidov, psychostimulancií a halucinogénov študenti
užívajú zriedkavo. Najčastejšie užívanou ilegálnou drogou je marihuana . 48,5 % študentov - mužova 29,9 % študentiek má aspoň jednu osobnú skúsenosť s touto drogou. Najčastej šie užívanými návykovými látkami sú kofeínové (či e rna káva), alkohol
a tabak. Zistenia o frekvencii pravidelného konzumu týchto návykových látok sa považujú za nepriaznivé. 27,4 % mužova 8,4 % žien pravidelne konzumuje alkohol.
Pravidelne fajčí 18,1 % mužova 10,1 % žien.
Prezentujú sa rozdiely vo frekve ncii u žívateIov legálnych návykových látok
a marihuany medzi probandmi z jednotlivých fakúlt. VzhIadom na malé počty probandov - študentov filozofickej a stavebnej fakulty sa získané výsledky porovna nia
považujú za predbežné.
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E . Kolibáš, V. Novotný, M. Turček: EXPERIENCE S OF
UNIVERSITY STUDENTS AT SELECTED FACULTIES
WITH PSYCHOACTIVE SUBSTANCES
Summary
We present the results of our survey in a sample of 842 university students at
3 different sites in Bratislava (Faculty of Medieine - Comenius University, Faculty
of Philosophy - Comenius University, Faculty of Civil Engineering - Slovak University of Technology). The most frequent used illicit drug is marijuana. In our sample
of university students, 48,5 % of men and 29,9 % of women have had at least one experience with this drug. Experiences with other illicit substances such as opioids,
psychostimulants or hallucinogens are less common. The most frequent used legal
substances were caffeine drinks (black coffee), alcohol and tobaeco. The prevalenee
rates ofregular use of these drugs are unfavourable, too. 27,4 % ofmen and 8,4 % of
women are regular users of alcohol. There are 18,1 % of men and 10,1 % of women
who regularly smoke tobaeco. We also present the differences between men and women, as well as between the faculties. Because of relatively smaller numbers of respondents (Faculty of Philosophy, Faculty of Civil Engineering) we consider our results provisional.
Key w o r ds ; psychoactive substances - university students - experience - men
/women

Úvod

V uplynulých 18 rokoch došlo k výrazným zmenám na "drogovej scéne"
v Slovenskej republike. Dostupnými a populárnymi sa stali v minulosti pre
nás neznáme ilegálne drogy. Najčastejšími konzumentmi týchto látok sú
mladí ľudia. Vo svojej praxi sa denne stretávame s mladými ľudmi závislými od návykových látok. Ako vysokoškolských pedagógov nás zaujíma
užívanie návykových látok študentmi vysokých škôl. V rokoch 1996 - 2007
sme v 5-ročných intervaloch zisťovali vedomosti študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave o psychoaktívnych látkach, dostupnosť týchto látok
(užívanie drog ľudmi z prostredia probandov) a vlastné skúsenosti s drogami (Novotný a kol., 2007). V roku 2007 sme tou istou metodikou zisťovali
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dostupnosť,

vedomosti a skúsenosti s psychoaktívnymi látkami aj v pilotných vzorkách študentov dvoch ďalších fakúlt vysokých škôl v Bratislave.
V pritomnej práci referujeme o výsledkoch získaných v pilotných vzorkách
študentov a porovnávame ich s výsledkamí prieskumu na Lekárskej fakulte
UK v Bratislave.

Súbor respondentov a metodika prieskumu
Prieskum sme uskutočnili v zimnom semestri školského roku 2007 2008 medzi študentmí v treťom , štvrtom a piatom ročníku Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Prieskum bol
anonymný. Z identifikačných údajov uviedli respondenti len svoj vek (v rokoch), pohlavie a ročník štúdia. Na získanie údajov o vedomostiach a vlastných skúsenostiach s návykovýmí látkami sme použili zoznam jednotlivých
typov návykových látok. Vlastné vedomosti a skúsenosti s jednotlivými typmi psychoaktívnych látok hodnotili respondenti na šesťbodovej škále
(tab. 1).
Tabuľka

1.

Hodnotenie vlastných vedomostí / skúseností
respondentmí

o - nepoznám (príslušnú látku)
I -

2345-

počuli čítal som (o príslušnej látke)
(vo svojom okolí) poznám užívateľa
užil som (príslušnú látku) Ix
užil som (príslušnú látku) viackrát
pravidelne užívam (príslušnú látku)

Zoznam návykových látok a podrobnosti o metodike zberu údajov sú
v predchádzajúcej publikácii (Novotný a kol., 2007).
Na testovanie významnosti našich výsledkov sme použili bežné štatistické metódy (2 na testovanie kvalitatívnych rozdielov medzi dvoma proporciami).

Výsledky
Súbor tvori 842 probandov - 636 študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave (LFUK; priemerný vek 22,3 + 1,5 roka), 61 študentov Filozofickej fa223
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kulty UK (FFUK; priemerný vek 22,2 + 2,5 roka) a 145 študentov Stavebnej
fakulty STU (SvF STU; priemerný vek 22,0 + 1,6 roka). Základné údaje
o súbore sú v tab. 2.
Tabuľka

2.

Základné charakteristiky súboru
Škola

Muži (n / %)

Ženy (n / %)

Priem. vek (r.)

LFUK

165 /25,9

471 /74,1

22,3 + 1,5

FFUK

14/23,0

47/77,0

22,2 + 2,5

SvF STU

91/62,8

54/37,2

22,0 + 1,4

Spolu

270/32,1

572/67,9

22,2 + 1,6

Najčastejšie

užívanými látkami sú legálne psychoaktívne látky - nikotín,
kofeín a alkohol. Vlastnú skúsenosť s alkoholickými nápojmi uviedlo 95,2 %
probandov, s kofeínovými nápojmi 90,8 % a s tabakom 61,5 % probandov.
Graf 1 obsahuje údaje o užívaní týchto návykových látok v celom súbore.
Graf 1.

Užívanie legálnych návykových látok
v celom súbore (n = 842)
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Kofeínové nápoje (najčastejšie čiernu kávu) pravidelne pije 45,2 % probandov, pravidelný konzum alkoholu uviedlo 14,5 % probandov a pravidelní
fajčiari tabaku tvoria 12,7 % súboru.
Z liekov s návykovými vlastnosťami majú nami vyšetrení študenti najčastejšie skúsenosti s benzodiazepínovými anxiolytikami. Aspoň j edno užitie
týchto liekov uviedlo 14 % probandov. Benzodiazepínové hypnotiká použilo
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raz alebo opakovane 3,2 % probandov a s nebenzodiazepínovými hypnotikami má skúsenosť 3,5 % študentov (graf 2).
Užívanie liekov s návykovými vlastnosťami
v celom súbore (n = 842)

Graf 2.
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Z ilegálnych návykových látok majú probandi najčastejšie skúsenosti
s marihuanou. Takmer štvrtina súboru (22,8 %) uviedla jednu skúsenosť
s touto látkou, 12,5 % uviedlo opakované skúsenosti a 0,6 % probandov sa
považuje za pravidelných fajčiarov marihuany (graf 3).

Graf 3.
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Vlastné skúsenosti s inými ilegálnymi drogami boli výrazne zriedkavejšie . Užitie (jednorazové alebo opakované) amfetarnínových psychostimulancií udalo 2,4 % probandov, s MDMA ("extáza") má skúsenosť 2,8 % a s kokaínom 2,4 % probandov.
Porovnali sme frekvenciu pravidelného užívania legálnych návykových
látok a (jednorazových alebo opakovaných) skúseností s marihuanou v skupine mužov a skupine žien (tab. 3).

Tabuľka

3.

Rodové rozdiely v užívaní niektorých
návykových látok
Významnosť

Muži (%)

Ženy (%)

Tabak *

18,1

10,1

P 0,001

Kofeín *

34,4

50,3

P 0,001

Alkohol *

27,4

8,4

P 0,001

Marihuana **

48,5

29,9

P 0,001

Látky

rozdielu

* - pravidelné užívanie
** - akákoIvek skúsenosť

V skupine mužov je výrazne vyšší podiel pravidelných fajčiarov, viac ako
trojnásobne vyšší podiel pravidelných konzumentov alkoholu a tiež výrazne
vyšší podiel probandov, ktorí majú aspoň jednu vlastnú skúsenosť s marihuanou. Viac než polovica žien patrí medzi pravidelných konzumentov kofeínových nápojov.
Porovnali sme údaje o konzume najčastejšie užívaných návykových látok
na jednotlivých fakultách (grafy 4 - 7).
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Graf 4.
HlO

Konzum alkoholu na jednotlivých fakultách
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Z porovnania konzumu alkoholu je zjavný najvyšší podiel pravidelných
konzumentov alkoholu a najnižší podiel abstinentov na filozofickej fakulte
a naopak výrazne nižší podiel pravidelných konzumentov a najvyšší podiel
abstinentov medzi študentmi stavebnej fakulty (graf 4).
Fajčenie

Graf 5.
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Rozdiely v zastúpení pravidelných fajčiarov a nefajčiarov medzi študentmi ftlozofickej fakulty a študentmi stavebnej fakulty sú ešte výraznejšie .
Medzi probandmi z ftlozofickej fakulty je 21,5 % pravidelných fajčiarov a len
26,2 % sa považuje za nefajčiarov, na stavebnej fakulte takmer polovica
vyšetrených študentov nikdy nefajčila a pravidelní fajčiari tvoria necelú jednu desatinu probandov (9,7 %).

Pitie kofeínových nápojov na jednotlivých fakultách

Graf 6.
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Nezistili sme výrazný rozdiel medzi študentmi lekárskej a filozofickej fakulty v zastúpení pravidelných konzumentov kofeínových nápojov (49,8/
45 ,9 %). Podiel pravidelných konzumentov kofeínových nápojov medzi probandmi zo stavebnej fakulty je však v porovnaní s lekárskou a filozofickou
fakultou polovičný (24,8 %).
Nápadne je tiež najvyššie zastúpenie opakovaných a pravidelných konzumentov marihuany v skupine študentov filozofickej fakulty (graf 7). Kým
na lekárskej fakulte a na stavebnej fakulte opakované alebo pravidelné
fajčenie marihuany uviedlo len asi 11 % probandov (11,7/11 %), na filozofickej fakulte je to takmer o 1/3 probandov (32,7 %).
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Fajčenie

Graf 7.
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Niektoré zistené rozdiely sa dajú vysvetliť rodovými rozdielmi vo frekvencii užívania rôznych návykových látok, rozdiely v konzume alkoholu
a užívaní kanabinoidov majú pravdepodobne iné príčiny.
Porovnali sme údaje o dostupnosti marihuany - zastúpenie probandov,
ktorí marihuanu neužívajú, ale poznajú užívateľa tejto drogy - a údaje užívaní marihuany (jednorazovom/opakovanom/pravidelnom) na jednotlivých
fakultách (tab. 4).

Tabuľka

4.

Údaje o dostupnosti a o užívaní marihuany
LFUK

FFUK

SvSTU

Poznajú užívateIov

35,4

32,8

43,3

Užívatelia

11,7

32,8

11 ,0

Dostupnosť (%)

Z údajov v tabuľke sú zjavné rozdiely medzi jednotlivými fakultami v podiele študentov, ktorí poznajú užívatelov marihuany a v prevalencii užívania tejto drogy. Na stavebnej a na lekárskej fakulte je 3 - 4-násobne vyšší
podiel tých, ktorí poznajú užívatelov marihuany, ale sami ju neužívajú, než
podiel konzumentov tejto drogy. Na fllozofickej fakulte sú tieto dve skupiny
rovnako veľké.
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Dishusia
Legálne návykové látky patria medzi najčastejšie užívané - "najobaj v našom súbore vysokoškolákov. Pravidelní konzumenti kofeínových nápojov tvoria 45,2 % probandov. Naše zistenie sa dá vysvetliť
všeobecnou obľúbenosťou čiernej kávy, ale aj pomerne vysokými požiadavkami na vysokoškolských študentov. Štatisticky významne častejší pravidelný konzum kofeínových nápojov v skupine študentiek zodpovedá poznatkom z predchádzajúcich štúdií (Kolibáš a kol., 2003; Novotný a kol., 2007).
Alkoholické nápoje sú "oblúbenou" návykovou látkou vysokoškolských
študentov. V našom súbore sa 8,4 % žien a 27,4 % mužov považuje za pravidelných konzumentov alkoholu. Pitie alkoholických nápojov vysokoškolskými študentmi sa považuje za jeden z vážnych sociálnych a medicínskych
problémov. Viaceré štúdie sa preto venujú predikcii ďalšieho vývoja konzumu alkoholu v tejto populácii a možnosti včasnej detekcie jedincov ohrozených vznikom závislosti (Read a kol., 2007). Nebezpečný je aj spôsob konzumu alkoholu študentmi - víkendové excesívne pitie - spojené s vysokým
rizikom poškodenia zdravia. Naše zistenie upozorňuje na aktuálnosť zavedenia programov detekcie rizikových konzumentov alkoholu aj medzi vysokoškolskými študentmi na Slovensku.
Podiel pravidelných fajčiarov v našom súbore je nižší ako prevalencia
pravidelného fajčenia na Slovensku, zistená rozsiahlymi prieskumami
(ŠÚ SR, 2005). Nápadný je však pomerne malý rozdiel v zastúpení fajčiarov
medzi mužmi a ženami. Každá desiata študentka (10,1 %) v našom súbore
je pravidelnou fajčiarkou tabaku.
Medzi ilegálnymi drogami dominuje užívanie kanabinoidov - marihuany
- užitie hašiša uviedlo len velmi málo študentov. Vlastné skúsenosti s inými
ilegálnymi drogami - amfetaminové psychostimulanciá, kokaín, ale aj
MDMA - uviedli 2 - 3 % respondentov.
Marihuana patrí medzi drogy, ktoré sú populárne medzi mladými luďmi .
V našom súbore má takmer polovica mužova takmer 30 % žien aspoň jednu
skúsenosť s touto drogou. Stále trvá diskusia o legalizácii marihuany. Napriek poznatkom o návykových vlastnostiach kanabinoidov a mnohým dôkazom o škodlivosti ich konzumu fajčením tvoria zástancovia legalizácie tejto
drogy početnú skupinu. Aj medzi vysokoškolskými študentmi sú málo známe poznatky o psychotogénnych účinkoch tetrahydrokanabinolu (THC) a riziku vyvolania schizofrénie u disponovaných jedincov (Novotný, 2003;
Morgan a Curran, 2008).
ľúbenejšie"
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Zaujali nás rozdiely medzi jednotlivými fakultami v zastúpení pravidelných fajčiarov tabaku a pravidelných konzumentov alkoholu. Pilotné vzorky
študentov filozofickej fakulty a stavebnej fakulty sú malé na to, aby sme sa
mohli vyjadriť o spoľahlivosti našich zistení a hľadať pričiny týchto rozdielov. Je však nápadné, že v skupine študentov filozofickej fakulty je najvyšší
podiel pravidelných konzumentov alkoholu, pravidelných fajčiarov aj najvyšší podiel probandov, ktori majú vlastné skúsenosti s marihuanou. Predpokladáme, že alkohol a tabak sú rovnako dostupné všetkým vysokoškolským študentom v Bratislave. Porovnaním údajov o dostupnosti marihuany
(existencia užívateľov v prostredí probandov) a o častosti jej užívania sme
nezískali údaje, ktoré by podporovali predpoklad, že vyšší podiel konzumentov súvisí s ľahšou dostupnosťou tejto drogy. Hypoteticky môžeme uvažovať
len o väčšej "otvorenosti" našich probandov z filozofickej fakulty novým zážitkom, a to aj zážitkom sprostredkovaným psychoaktívnymi látkami.
Prieskum užívania psychoaktívnych látok vysokoškolskými študentmi
pokračuje a v naším najbližším cieľom je overenie predbežných poznatkov
v reprezentačných skupinách študentov filozofickej a stavebnej fakulty .

Záver
Bratislava patri medzi mestá s ľahkou dostupnosťou nielen "mäkkých",
ale aj "tvrdých" drog. Výsledky nášho prieskumu ukazujú, že napriek ľahkej
dostupnosti nie je užívanie opioidov, amfetamínových psychostimulancií
a halucinogénov medzi vysokoškolskými študentmi časté . Z ilegálnych drog
sú najčastejšie skúsenosti s marihuanou. Takmer polovica probandov - mužov (48,5 %) a tretina žien (29,9 %) má aspoň jednu skúsenosť s touto drogou. Predpokladáme, že poznatky o nebezpečnosti tejto drogy a škodlivosti
jej užívania neovplyvnili zásadným spôsobom postoje a správanie sa vysokoškolských študentov. Najčastejšie užívanými psycho aktívnymi látkami sú
kofeín (čierna káva), alkohol a nikotín (tabak). Pravidelní konzumenti čier
nej kávy tvoria takmer polovicu súboru (45,2 %). Za varovné považujeme
zistenia o frekvencii pravidelného konzumu alkoholu v skupine mužov
(27,4 %), ale aj v skupine žien (8,4 %). Za vysoké považujeme aj podiely pravidelných fajčiarov v skupine mužov (18,1 %) a pomerne malý rozdiel v podiele pravidelných fajčiarov medzi mužmi a ženami. Poukazujeme na zistené rozdiely vo frekvencii fajčenia tabaku, konzumu alkoholu a marihuany
medzi jednotlivými fakultami. Malé počty probandov z filozofickej a staveb231
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nej fakulty neumožňujú hodnotiť spoIahlivosť zistených rozdielov a
sa k ich príčinám. Plánuje sa dalšie pokračovanie v prieskume.

vyjadriť
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