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Souhrn 

Podáváme na dukazech založený prehled prevence škod pusobených alkoholem 
tabákem a jinými psychoaktivními látkami od prenatálního období až do viíku 
dospívání. Prevence v časném diítství je do značné míry nespecifická a soustreďuje 
se predevším na vytvárení pnznivého prostredí pro vývoj dítiíte. Postupem času zís
kává na významu osvojování sociálních dovedností. Prevence se pak týká i psycho
aktivních látek, s nimiž se dítií nebo dospívající muže setkat v nejbližších letech. 

K l í č o v á s lova: prevence - psychoaktivní látky - diítství - dospívání - ro
dina 
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K. Nešpor: THE PREVENTION OF ALCOHOL 
AND OTHER PSYCHOACTIVE SUBSTANCE 
RELATED HARMS IN CHILDHOOD AND 
ADOLESCENCE 

Summary 

We present the evidence-based overview how to prevent the problems caused by 
alcohol, tobacco and other drugs from the prenatal period to adolescence. The pre
vention in early childhood is largely non-specific. It focuses primarilyon creating 
a favourable environment for children development. Later on, social skills become 
also important and prevention becomes more specific and deals with the psychoacti
ve substances which children may meet in the near future. 

Key w o r ds: prevention - psychoactive substances - childhood - adolescence -
family 

Úvod 

Efektivitou prevence se nemíní to, zda se určitý program detem a dospí
vajícím líbil. Podstatné jsou prokazatelné pozitivní zmeny chování, oddálení 
kontaktu s alkoholem nebo jinou drogou do pozdejších let a snížení míry ri
zikových faktoru. 

Za prevenci návykových rizik u detí a dospívajících se v Česku vydává 
všelicos včetne koncertu populární hudby, výstav, besed s "toxikomany" 
a fotbalu, který riziko problému s alkoholem naopak zvyšuje (Nešpor 
a Csémy, 2013). 

Prevence návykových rizik u detí 
ve veku do deseti let 

Prevence v tomto období je do značné míry nespecifická a je zamerená na 
uspokojování potfeb dítete a vytvárení bezpečného prostfedí. Už v predškol
ním veku ale získávají na významu sociální dovednosti a adaptace na kolek-
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tiv. Informace poskytované detem mladšího školního veku by mely být kon
krétní a jednoznačné. 

Problematikou prevence návykových rizik v časném detství se obsáhle 
zabývá práce autoru Roberttson a spol. (2016). Cílem prevence v časném 
detství je oslabit vliv rizikových faktoru a posílit vliv faktoru ochranných. 
K ochranným faktorom patrí napr. dobrá výživa matky v tehotenství, nor
mální porodní váha, silná vazba mezi matkou a dítetem, inteligence dítete 
a jeho adaptabilita. Preventivní postupy používané v této vekové kategorii 
lze rozdelit na všeobecnou prevenci, která se používá u celé populace, a se
lektivní prevenci, která se uplatňuje u skupin se zvýšeným rizikem. Za 
zvlášte riziková období pro díte považují auton období prechodu z jedné ži
votní etapy do další, tj. napr. zahájení škoiní docházky. 

Výhody prevence v časném veku shrnují auton následovne: 
- Pozitivní a dlouhodobý vliv na pozdejší vývoj dítete. 
- Oslabení rizikových a posílení ochranných činitelu. 
- Možnost ovlivnit i jiné formy problémového chování, i když není pre-

ventivní intervence cílena prímo na ne. 
- Pozitivní vliv na zdraví dítete. 
- Možnost ovlivnit nejbližší okolí dítete. 
- Pozitivní vliv intervence na díte se promítá do jeho interakcí s rodiči 

a okolím, a zlepšuje tak sociální prostredí dítete. 

Prenatální prevence a prevence v časném detství 

Riziko zneužívání alkoholu a jiných návykových látek je nižší u detí, je
jichž matky v tehotenství nepily alkohol, nezneužívaly drogy, nebraly zby
tečné léky, nekourily a dbaly na primerenou výživu. Plod je nejzranitelnejší 
na počátku tehotenství, kdy nemusí žena o gravidite ješte vedet, a proto by 
mely všechny ženy, které nevylučují otehotnení, abstinovat od alkoholu 
a drog. 

Co se týče prevence v raném detství, je zde duležité uspokojovat citové 
a biologické potreby dítete, posilovat vazbu mezi matkou a dítetem, posky
tovat detem emoční podporu a pnmerené prostredí. Programy zamerené na 
toto životní období se zamerují predevším na zdraví matky a fungování rodi
ny. Pro deti tohoto veku je napr. velmi nebezpečné pasivní kourení. V prí
pade potreby se matkám nabízí krátká intervence, specializovaná léčba ne
bo návštevy zdravotní sestry v domácnosti. Používá se také vzdelávání ro
diču a nácvik rodičovských dovedností. 
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Deti predškolního veku 

K rizikovým faktorum v tomto období patrí agresivita dítete, nezvládaná 
emoce a to, že díte není ješte pripravené na období škoiní docházky. Preven
tivní programy pro deti tohoto veku zahrnují mimo jiné: 

- Nácvik rodičovských a pedagogických dovedností. Zde je duležité, aby 
rodiče a pedagogové umelí stanovit jasná pravidla. 

- Sociálne emoční učení detí predškolního veku. 
- Programy zamerené na výuku jazykových a početních vedomostí. 

Deti od šesti do deseti let 

Za rizikové faktory se v tomto období považují zejména problémy s cho
váním, špatný prospech, impulzivní jednání a nedostatek sociálních doved
ností. Preventivní programy zahrnují zejména výcvik pedagogU, pomoc de
tem, které nezvládají učivo, spolupráci s rodinou a nácvik sociálních doved
ností ve skupine vrstevníku. 

Specifické programy u detí tohoto veku 

Robertson a spol. (2016) podávají prehled programu financovaných z pro
stredku National Institute on Drug Abuse (NIDA). U každého programu je 
také uvedena jeho efektivita s odkazem na príslušnou odbornou práci. Pre
hled techto programu zde neuvádíme, citovaná práce je volne dostupná na 
internetu. 

Prevence u detí ve veku od 10 do 12 let obecne 

Informace poskytované detem tohoto veku by mely být konkrétní. Je tre
ba zdurazňovat hodnotu zdravÍ. Informace je treba premeňovat v pravidla, 
návyky a dovednosti a srozumitelne je vysvetlovat. Cílená prevence zamere
ná proti škodám pusobeným alkoholern, tabákem a jinými látkami by mela 
začít již teď. Účinnost prevence se zvýší, je-li zahájena dva až tri roky pred 
prvním kontaktem s drogou. 
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Prevence u dospívajících ve veku nad 13 let 

Dospívání bývá provázeno kritičností vuči rodičum autoritám. Na význa
mu získávají skupiny vrstevníku. Dospívající se často nespokojí s pfijetím 
informace, ale mají tendenci diskutovat. Prevence v této skupine je zásadne 
duležitá, protože dospívající bývají zvlášte ohroženi. Úspešné programy 
v tomto období zahrnují získávání sociálních a jiných dovedností a hledání 
zdravých alternativ k návykovému chování. Sem patrí také napr. relaxační 
techniky, zpusoby jak dobre zvládat stres, nebo informace o tom, kde hledat 
pomoc pro rUzné problémy. 

Prevence v rodine u dospívajících 

Uvedená doporučení vycházejí z amerických materiálu, o nichž se po
drobneji zmiňujeme jinde (Nešpor a spol. 2015). 

Laskavost 
- Úspešní rodiče tráví s dítetem dostatek času (Latendresse a spol., 

2008). Muže se jednat o dobré zájmy, ale i domácí práce atd. 
- Umejí trpelive a s pochopením naslouchat. 
- Mají na deti realistické nároky. Nechtejí od detí to, co by presahovalo 

jejich možnosti. 
- Pomáhá také dobrý príklad rodiču a jejich zdravý hodnotový systém. 

Rozumná omezení 
- Rodiče dokáž ou dusledne prosazovat rozumná pravidla a omezení. Sem 

patrí pro deti a dospívající zákaz alkoholu, drog, cigaret a hazardu (Van der 
Vorst a spol., 2006). 

- Alkohol, návykové léky nebo drogy nejsou doma viditeiné a prístupné. 
V prípade menších detí jsou nebezpečné i roztoky obsahující alkohol (napr. 
nekteré ústní vody), protože pfi jejich požití hrozí u detí otrava alkoholem. 
Van den Eijnden a spol. (2011) zjistili, že omezení viditelnosti a dostupnosti 
alkoholu doma usnadnilo prevenci problému pusobených alkoholem u detí 
a dospívajících. 

- Rodiče by nemeli dovolit detem pití alkoholických nápoju v domácím, 
prostredí, protože by tak zvyšovali riziko, že deti budou alkohol více zne
užívat i mimo rodinu. (Gilligan a spol., 2012). 

- Rodiče také nedovolují hrát počítačové hry nebo sledovat televizi dlou
ho do noci a na úkor povinností. 
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Zvládání problému 
- Rodiče reší vzájemné problémy mezi sebou a nezatahují do nich ne

dospelé deti. 
- Rodiče pfi výchove spolu pracu jí, i když jsou rozvedení nebo se v nečem 

neshodnou. 
- Rodiče se chovají zdrženlive. Jestliže mají návykový problém, tak se 

léčí. Abstinence od alkoholu u závislých rodiču se pnznive projevuje i na 
chování jejich detí, napr. co se agresivity a delikvence týče (napr. Andreas 
a O 'Farrell, 2009). 

Prostredí mimo rodinu 
- Rodiče pomáhají detem nacházet stnzlivé zájmy mimo rodinu. K dob

rým zájmum nepatn vrcholový sport, zejména ne fotbal. Ten rizika zvyšuje 
(úrazy, stres, dopink, častý hazard i alkohol). 

- Rodiče mají prehled o tom, jak deti tráví volný čas a s kým se stýkají. 
Podle možností chrání deti pred zneužíváním a špatnými pnklady. 

Prevence ve školním prostredí u dospívajících 

Za naprosté minimum se považuje nejméne 10 hodin v prvním roce trvá
ní programu a 5 hodin v druhém roce. Kvalitní americké programy jsou ale 
podstatne intenzivnejší a zahrnují i více než 30 hodin behem trí let (prehled 
viz Nešpor, 2003). Duležité je, aby byl program interaktivní, tj. aby v nem 
bylo díte aktivne zapojeno. Efektivní programy zahrnují nácvik sociálních 
dovedností včetne toho, jak odmítat alkohol, drogy a tabák. I tak je účinek 
preventivních programu ve školním prostredí relativne slabý. Ty to pnstupy 
je treba kombinovat s prevencí v rodine, snižováním dostupnosti návyko
vých látek a prevencí v širší společnosti (Faggiano a spol., 2014). 

Vyhlásenie autora o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny 
konflikt záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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