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Súhrn 

V súbore 100 študentov , poslucháčov medicíny a telesnej výchovy, sme sledovali 
konzum látok s posychotropným účinkom- alkoholu, liekov a fajčenia . Zamerali sme 
sa na vývinové trendy počas štúdia , vplyv študijného zamerania na štruktúru konzumu 
a vzťah niektorých osobnostných a postojových premenných k užívaniu psychotrop
ných látok. Metodicky sme aplikovali dotazníky fajčenia a konzumu liekov, postojové 
škály životnej spokojnosti a psychosexuálneho správania a dotazníky AAIS , DOPEN 
a N -5 . 

Výsledky potvrdzujú významný nárast konzumu alkoholu , vrátane rizikových fakto
rov, počas štúdia na VS . Studijné zameranie nehralo významnú rolu. Typ štúdia však 
významne ovplyvňoval dynamiku konzumu liekov a fajčenia . U študentov telesnej vý
chovy sme zistili pokles počtu fajčiarov a vážnejších konzumentov liekov, kým u štu
dentov medicíny skôr vzrastajúci trend konzumu. Tento nález interpretujeme rôznym 
charakterom záťaže na oboch typoch VS. V práci sme overili významný vzťah extra
verzie a fajčenia , resp . neurotických ťažkostí a konzumu alkoholu . Zvýšený konzum 
psychotropných látok súvisí významne i so životnou nespokojnosťou a "liberálnosťou" 
v psychosexuálnych postojoch a správaní. 

Kľú č o vé slová : Vysokoškolskí študenti- konzum alkoholu- konzum liekov- Adolescent Al
cohol Involvement Scale- sexuálne postoje- životná spokojnosť . 

A. ľepeTHK, P. illapHwcKa, M. :>KaKoB~oBa: K BOITPOCY O ITOTPEB
JIEHMM I1CMXOTPOI1HbiX CPE.IJ:CTB CTY.IJ:EHTAMM BY30B 

Pe3JOMe 

B rpynne 100 CT)',lleHTOB Me,li~I H <l:>H3K)'JibT)'pbi Mbi HCCJie,liOBaJIH noTPe6JieHHe 
cpe,!ICTB C nCIDCOTpOnHbiM B03,lleHCTBHeM - aJIKOľOJISI, JieKapCTB H :tcypeHHSI. Mbi COCpe,liO
TO'iHJIH BHHMaHHe Ha TeH,lle~ pa3BHTHSI noTpe6JieHHSI 3TIDC Cpe,!ICTB BO BpeMR )"'e6bi, 
Ha CBSI3b )"'e6HOH cneQHaJibHOCTH CO CTpyKT)'pOH noTPe6JieHHSI H Ha COOTHOWt:ime HeKO
TOpbiX JIH'iHOCTHbiX H YCTaHOBO'iHbiX nepeMeHHbiX C nOTpe6JieHHeM nCIDCOTpOnHbiX 
Cpe,!ICTB. C TO'iKH 3peHHSI MeTO,!IHKH Mbi npHMeHHJIH OnpOCHbrH JIHCT :tcypeHHR H nOTpe6.ne-
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Hl1R JieKapcTB, ycTaHOBO'IHbie IllKaJihi YAOBJieTBopeHHOCThiO }!0!3HbiO J1 ncl1XoceKcyaJib
HOro noaeAeH'11R '11 onpocHbie JIJ1CThi AAIS, DOPEN J1 H-5. 
· PeJyJihTaTbi J1CCJieAoBaHJ1R noATBepAJ1JIJ1 3Ha'IJ1TeJibHbu1 poeT noTpe6JieHJ1R aJIKorOJI.R, 
BKJIIO'Ia.R <PaKTOpbi pl1CKa, a Te'!eHJ1e yqe6hi a ayJe. Y'le6Ha.R cne1..1J1aJibHOCTh He l1rpaJia 
Ba:lKHOH pOJIJ1. 0Ha, OAHaKO, OKa3biBaJia 60JiblllOe BJIJ1RHJ1e Ha A'11HaM11KY noTpe6JieHJ1.fl 
JieKapcTa '11 KYIJeHlUI . Y czyAeHTOB <lJl13KYJihTYPhi Mbi o6Hapy}!O!JIJ1 noHJOKeH'11e '1'11CJia ey
PJ1Jlh'-1..1'11KOB J1 HeyMepeHHbiX nOTpe6J1TeJieH JieKapCTB, B TO apeM.R KaK y CTyAeHTOB MeAJ1-
I..IJ1Hbi Mbi BbiRBJ1JIJ1 CKOpee nOBbiillaiO'-'-IJIOCR TeHAeHliHIO J1X nOTPe6JieHJ1.R. 3TOT <lJaKT Mbi 
o6'hRCH.ReM HeOAHHaKOBhiM xapaKTepoM Harpy3Kl1 czyAeHTOB 3TJ1X AByx Tl1nOB ayJoa. Ha
Ilie J1CCJieAOBaHJ1e AOKa3aJIO Ba:lKHOe COOTHOilleHJ1e 3KCTpaaepTl1BHOCTJ1 J1 K)'peHlUI , J1JIJ1 

>Ke HeBpOTJ1'1eCKJ1X paCCTPOHCTB J1 nOTpe6JieHlUI aJIKOľOJIR. IlOBbiilleHHOe nOTpe6JieHJ1e 
nCJ1XOTpOnHbiX CpeACTB CBR3aHO B 3Ha'IJ1TeJibHOH CTeneHJ1 TaK>Ke C HeyAOBJieTBOpeH
HOCTbiO }!0!3HbiO J1 C "Jil16epaJibHOCTbiO" B nCJ1XOCeKcyaJibHbiX ycTaHOBKaX J1 noBeAeHJ1J1. 

K 1110 'le 6 bt e c 11 o 6 a : CzyAeHThi ayJoa - noTPe6JieH'I1e aJIKorOJIR - npl1eM JieKapcTa- Ado
lescent Alcohol Involvement Scale - noAXOA K ceKcyaJihHOH >Kl13HJ1 - YAOBJieTaopeHHOCTh 
>Kl13HbiO. 

A. Heretik , R. Šarišská , M. Zákovicová: ON THE CONSUMPTION OF 
PSYCHOTROPIC DRUGS BY UNIVERSITY STUDENTS 

Summary 

We observed the consumption of drugs with psychotropic effect (alcohol , medicines and smo
king) in a group of !OO students of medicine and physical education . We payed our attention to 
the development trends during their tudies , the influence of study orientation on the structure of 
consumption and the relation of some personality and attitudinal variables to taking psychotropic 
dru gs . Methodically we applied the questionnaires ,smoking' and ,consumption of medicines', at
titudinal scales of satisfaction with living standard and psychosexual behaviour and the question
naires AAIS (Adolescent Alcohol Involvement Scale) , DOPEN and N-5 . 

The results confirm a significant growth of alcohol consumption including dangerous factors 
during university studies. The branch of study has not played an important role . However , the li· 
ne of study significantly influenced the dynamics of medicines consumption and smoking. We have 
noticed the dedine of smokers and medicines consumers am ong the students of physical education 
while the number was growing among the students of medicine. It can be due to the different 
character of st rain at these types of universities . In our work we have veri fi ed an imp9rtant relation 
of extroversion and smoking and/or neurotic troubles and alcohol consumption. The increa ed 
consumption of psychotropic drugs i also closely connected with the life dissatisfaction and libe
rality in psychosexual attitude and behaviour . 

K ey word s: University students- alcohol consumption- medicines consumption- Adolescent 
Alcohol lnvolvement Scale - exual attitudes- life satisfaction . 

A . Heretik , R. Šarišská, M. Zákovicová: ZUR FRAGE DER KONSUMTION 
VON PSYCHOTROPEN STOFFEN BEI STUDENTEN DER HOCH
SCHULEN 

Zusammenfa ss ung 

In der Gruppe von !OO Studenten der Medizin und Kärperkultur verfolgten die Autoren den 
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Konsum von psychotropen Stoffen- Alkohol, Arzneimitteln und Rauchen . Sie orientierten sich 
auf Entwicklunstrends während des Studiums, den Einfluss der Studienrichtung auf die Struktur 
des Konsums und das Verhältnis einiger Persônlichkeits- sowie Stellungsveränderlichen zum 
Gebrauch von psychotropen Stoffen. Methodisch applizierten sie Fragebogen des Rauchens und 
Arzneimittelkonsums, die Stellungsskalen der Lebenszufriedenheit und des psychosexualen Ver
haltens und die Fragebogen AAIS , DOPEN und N-5 . 

Die Ergebnisse bestätigen bedeutende Steigerung des Alkoholkonsums einschliesslich der Risi
kofaktoren, während des Hochschulstudiums. Die Studienrichtung spielte k eine bedeutende Rol
le. Der Typ des Studiums beeinflusste bedeutend die Dynamik des Konsums von Arzneimitteln 
und Rauchen . Bei Studen ten der Kôrperkultur stellten die Autoren die Senkung der Raucheran
zahl und der ernsten Arzneimittelkonsumenten, bei den Studenten der Medizin im Gegenteil 
eher Erhôhung der Konsumtion fest. Diesen Befund interpretieren sie durch verschiedenen Cha
rakter der Belastung bei beiden Typen des Studiums. In der Arbeit iiberpriiften die Autoren ein 
bedeutendes Verhältnis der Extroversion und des Rauchens , bzw. der neurotischen Schwierig
keiten und Alkoholkonsums. Die erhôhte Konsumtion der psychotropen Stoffen hängt bedeutend 
mit der Lebensunzufriedenheit und der "Liberalität" in psychosexualen Stellungen und Beneh
men zusammen. 

Sch l u s se l w ä rt e r: Hochschiiler - Alkoholkonsum - Arzneimittelkonsum - Adolescent A leo
hol Involvement Scale- Sexualbenehmen - Lebenszufriedenheit. 

Protialkohol Obz , 24, 1989, l, s. 23- 29. 

Konzum alkoholických nápojov, cigariet a liekov s psychotropným účinkom má na
priek všetkým doterajším preventívnym opatreniam stále celospoločensky stúpajúci 
trend. Takéto všeobecné konštatovanie však nevytvára metodologicky diferencované 
východisko pre boj s abúzom týchto látok . Nosnejším sa javí zameranie skríningu kon
zumu psychotropných látok na jednotlivé regionálne jednotky, profesionálne okruhy, 
resp . zvláštne sociálne skupiny, ako sú napr. i vysokoškolskí študenti (Vítek, Vítková , 
1979 ; Kvapilík , 1979; Favazza , 1981; Kollárik , 1982 a i.). 

V predloženej práci chceme poukázať na niektoré vývinové trendy v užívaní psycho
tropných látok počas VŠ štúdia , ako aj na vplyv študijného zamerania a niektorých 
osobnostných charakteristík na štruktúru a dynamiku ich konzumu . 

Materiál a metodika 

Výskumný súbor tvorilo 100 študentov- dobrovoľníkov v štyroch experimentálnych 
skupinách, vždy po 25 proban.dov z l. a 6 . ročníka Lekárskej fakulty a l. a 5. ročníka 
Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave . 23% súboru tvorili ženy. Priemer
ný vek súboru bol 21,4 roka (u poslucháčov l. ročníka 19,3 roka , u poslucháčov kon
čiacich ročníkov 23,4 roka). 

Vo výskumnej vzorke sme administrovali dotazník DOPEN (Ruisel, Mi.illner , 
1982) , Dotazník fajčenia vyvinutý Katedrou sociálneho lekárstva LF UK (Kolesárová , 
1982) , skríningový dotazník AAIS (Adolescent Alcohol lnvolvement Scale , Moberg, 
1983) . V AAIS sme okrem celkového skóre (ktoré rozdeľuje súbor na abstinentov, bez
problémových uzérov , abuzérov a toxikomanov) vytypovali aj ll rizikových faktorov 
(preferencia destilátov , anxiolyticképltie, "okrtá" a pod .), ktoré tvorili " rizikové skó
re". Merali sa tiež postoje ku škodlivosti konzumu alkoholu. Použili sme aj jednodu
chú S-bodovú škálu hodnotenia životnej spokojnosti, ktorá diferencovala súbor na spo-
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kojných a nespokojných; škálu postojov k sexualite , ktorá diferencovala probandov 
na "moralistov" a "liberálov" . Ako "liberáli" boli hodnotení probandi , ktorí začali se· 
xuálne žiť pred 18. rokom, vystriedali aspoň 4 partnerov a nepokladali sexuálny styk 
bez hlbšieho citového vzťahu za nemorálny. Pre potrebu tohto výskumu sme vytvorili 
i neštandardný Dotazník konzumu liekov. Prvú časť tvorilo 9 skupín liekov, ktoré pat· 
ria podla Drtila (1978) medzi látky u nás najčastejšie zneužívané . Probandi mali za
značiť , s ktorými z nich majú osobné skúsenosti , frekvenciu ich užívania (na 4-stupňo
vej škále od niekoľkokrát ročne po denné užívanie) a spôsob získania (lekársky pred
pis , príbuzní, kúpa v lekárni) . Ako vážnych konzumentov sme pre potreby výskumu 
označili subjektov, ktorí pravidelne konzumovali analgetiká, majú skúsenosti s anxio
lytikami , hypnotikami alebo stimulanciami a tieto užívajú aspoň niekoľkokrát mesač
ne. Očakávali sme, že poslucháči končiacich ročníkov budú viac ohrození abúzom psy
chotropných látok ako poslucháči začiatočných ročníkov , poslucháči LF UK viac ako 
poslucháči FTVŠ a závažnosť konzumu bude ovplyvnená osobnostnými premennými, 
životnou spokojnosťou a psychosexuálnymi postojmi. 

Výsledky 

Podľa AAIS boli v celom našom súbore 3 % abstinentov , 68 % bezproblémových 
abúzerov, 27 % abúzerov a 2 % toxikomanických abúzerov. Rozdiely v konzume alko
holu medzi začínajúcimi a končiacimi ročníkmi sú v tab. l. Podfa očakávania sme zis
tili vo všetkých troch sledovaných ukazovateľoch štatisticky významné rozdiely. Teda 
nielen vyšší konzum alkoholu, ale i stúpnutie počtu rizikových faktorov a zvýraznenie 
neprimeraných (prevažne bagatelizujúcich) postojov ku konzumu alkoholu . Z parciál· 
nych nálezov v AAIS možno upozorniť na vyššiu afinitu k destilátom a vyšší výskyt an· 
xiolytického pitia u končiacich ročníkov . Medzi poslucháčmi LF a FTVS sme nezistili 
štatisticky významné rozdiely v konzumácii a postojoch k alkoholu . 

V našom súbore bolo 33 % fajčiarov a 67 % nefajčiarov. V priebehu štúdia dochá
dza len k miernemu , štatisticky nevýznamnému stúpnutiu počtu fajčiarov . U posluchá
čov FTVŠ zisťujeme ku koncu štúdia pokles fajčiarov na rozdiel od medikov, u ktorých 
výskyt fajčiarov štatisticky významne stúpol (chí2 - 4,253 , kde pri P

0
.
05

) . 

V celom súbore sa vyskytlo 45 % "vážnejších" konzumentov liekov , rozdiely medzi 
začínajúcimi a končiacimi ročníkmi sú štatisticky nevýznamné . Medzi fakultami však 
zisťujeme významné diferencie- kým u poslucháčov FTVŠ počet "vážnejších" konzu-

26 

Tabulka l . Porovnanie konzumu alkoholu u poslucháčov prvých 
a končiacich ročníkov VŠ 

l. ročník N = 50 konč. roč. N =50 t 
it (J it (J 

AAIS 33,68 8,10 41 ,88 8,86 4,78.U 
Postojové skóre 16,12 3,61 18,36 5,15 2,49XX 
Rizikové skóre 1,82 1,93 3,76 1,83 5,12.u 

""významné 
pre p0,01 
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Tabulka 2. Najčastejšie konzumované lieky u poslucháčov 
LFUK (N =50) 

! 

l 

por. Názov Konzum. % 

l Alnagon 39 78 
2 Dinyl, Oxazepan 32 64 

3 Acylpyrín 31 62 
4 Rudotel, Diazepam 22 44 
5 Fenmetrazin 14 28 
6 Spasmoveralgin , Bellaspon 13 26 
7 Cofein , Calabron 9 18 
8 Bromadryl 6 12 
9 Sedolor 3 6 

lO Eunalgit 2 4 

Tabulka 3. Najčastej šie konzumované lieky u poslucháčov 
FTVŠ (N =50) 

por. Názov Konzum . % 

l Dinyl 32 64 
2 Acylpyrín 31 62 
3 Alnagon 21 42 
4 Calabron 12 24 
5 Acylcofin ll 22 
6 Bellaspon 8 16 
7 Eunalgit 7 14 
8 Sedolor 6 12 
9 Diazepam 4 8 

lO Veralgin 3 6 

mentov štatisticky významne klesol (chí2 - 4,358, významné pri P005), u poslucháčov 
LF UK, naopak , signifikantne stúpol (chí2 - 3,926 , významné pri P0•05) . 

Najčastejšie užívanými liekmi , bez ohľadu na typ VS, boli analgetiká, s ktorými ma
lo skúsenosti 100 % probandov. Len 22 % ich užíva na lekárske odporúčanie, 27 % 
konzumuje analgetiká niekoľkokrát v mesiaci, 14 % viackrát týždenne, 2 % denne. 
V ďalšom poradí preferencie liekov sa však poslucháči oboch fakúlt odlišujú . U štu
dentov LF UK sú na 2. mieste anxiolytiká, ktoré príležitostne užíva 22 probandov , t.j . 
44 %, z toho však len 18 % na lekárske odporúčenie. Na 3. mieste u medikov sú psy
chostimulanciá , s ktorými má skúsenosti 28 % probandov (u poslucháčov FrVS sa 
nevyskytli vôbec). U poslucháčov FTVŠ sú na 2. mieste v preferencií .liekov sedatíva 
(24 % súboru) a na 3. mieste hypnotiká . V tab . 2 a 3 uvádzame prehľad najčastejšie 
konzumovaných liekov s psychotropným účinkom u poslucháčov LF UK a FfVŠ. 
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Pri sledovaní vzťahu osobnostných premenných a závažnosti konzumu jednotlivých 
typov látok sme zistili tieto významné vzťahy: štatisticky významná bola závislosť 
extraverzie (DOPEN) a fajčenia (chí2 -7,707 , významné na l % hladine). Iné osob
nostné premenné ani klinická neurotická symptomatológia nemali štatisticky význam
nú závislosť od fajčenia a oproti očakávaniu ani od konzumu liekov . Naproti tomu sa 
potvrdila štatisticky významná závislosť medzi mierou konzumu alkoholu (AAIS) 
a neurotizmom ako klinickou symptomatológiou (N-5) (chí2r = 0,34, významné na 
l % hladine). 

Miera životnej spokojnosti bola vo významnom vzťahu len s konzumom alkoholu; 
"nespokojní" boli štatisticky významne častejšie nadpriemerní konzumenti alkoholu 
(chí2 - 6,6410) . "Liberálnosť" v psychosexuálnych postojoch a správaní bola v štatistic
ky významnom vzťahu ku konzumu všetkých skupín psychotropných látok. "Liberáli" 
boli častejšie fajčiari (chí2 -11 ,240), vážni konzumenti liekov (chí2 -10,39) i nadprie
merní konzumenti alkoholu (chí2 - 9,65) všetky výsledkdy sú významné na l % hladi
ne) . 

Diskusia a záver 

Rozsah a spôsob výberu nášho súboru nedovoľuje širšie zovšeobecnenia získaných 
výsledkov. Niektoré nálezy si však zasluhujú našu pozornosť a ďalšie sledovania. Je to 
v prvom rade výskyt abuzérov resp. problémových pijanov v našej vzorke. Aj keď ich 
zástoj neprekračuje mieru problémových pijanov odhadovaných v našej populácii na 
30 % (Miššík , !vánka, 1983) , nemožno tento fakt, najmä vzhľadom na vek našich pro
bandov, bagatelizovať. Významné sú aj niektoré negatívne trendy v štruktúre konzu
mu počas štúdia, najmä väčšia preferencia destilátov a sklon ku anxiolytickému pitiu 
vo vyšších ročníkoch . Typ štúdia nehral významnú rolu; konzum alkoholu ovplyvňujú 
skôr celospoločenské postoje. Študijné zameranie však hrá významnú úlohu pri fajče
ní a konzume liekov. Je to nepochybne ovplyvnené i rôznym typom záťaže. 

U poslucháčov FTVŠ je pre zvládnutie študijných nárokov dôležitá aj fyzická kondí
cia, čo pravdepodobne vedie k poklesu výskytu fajčiarov a vážnejších konzumentov 
liekov vo vyšších ročníkoch. Štúdium medicíny kladie vyššie nároky na rozsah učiva , 
aj praktické cvičenia vyžadujú od poslucháčov LF vyššiu psychickú odolnosť ako u 
študentov telesnej výchovy. To by vysvetľovalo vyšší konzum anxiolytík a psychosti
mulancií u medikov. Spolu s ľahšou dostupnosťou liekov sa teda zdravotníci už od čias 
štúdia stávajú rizikovejšou skupinou z hradiska nealkoholových toxikománií a fajče
nia. Samotné vedomosti o možných následkoch konzumu psychotropných látok majú 
teda zjavne malý autoregulačný účinok . 

Vyšší výskyt fajčiarov medzi extrovertmi uvádza už Eysenck (in: Ruisel, Miillner, 
1982) a zvyčajne sa to vysvetľuje vyššou sociabilitou extrovertov, významnou pri ta
kom "spoločenskom" návyku . Vzťah medzi alkoholizmom a neurotickými tendencia
mi sme opakovane overovali u psychiatrických pacientov (Novotný a spol. , 1988). 
V našej vzorke potvrdzuje významný zástoj anxiolytického pitia. S tým pravdepodob
ne súvisí i vzťah životnej nespokojnosti ku konzumu psychotropných látok, hoci táto 
je nepochybne sýtená množstvom ďalších faktorov . Významný vzťah "liberálnosti" 
v psychosexuálnych postojoch a správaní ku konzumu možno interpretovať v rámci 
všeobecnejšieho rysu nezdržanlivosti u predisponovaných jedincov a rolu hrajú prav
depodobne aj deliberačné účinky psychotropných látok. 

28 



A. HERETIK, R. SARISSKÁ, M. ŽÁKOVICOVÁ/ K OTÁZKE KONZUMU PSYCHOTROP
ÝCH LÁ TOK U VYSOKOSKOLSKÝCH STUDENTOV 

Naše výsledky teda potvrdzujú potrebu účinnejšej zdravotnej výchovy i praktických 
psychohygienických prístupov v práci so študentmi vysokých škôl. 
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