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S úhrn
Abúzus drog je veľmi dôležitý aktuálny problém, ktorý postihuje takmer každú krajinu sveta bez
na to, či je plne rozvinutá, alebo rozvíjajúca sa.
Cieľom našej práce je odhaliť niektoré významné činitele psychiatrického a sociálneho charakteru, ktoré majú podiel na rozvoji drogovej závislosti . Náš súbor sa skladá z jedincov, ktorí sú
podozriví z heroínovej, či inej drogovej závislosti . Použitím vlastného dotazníka so 62 položkami
sme pozornosť sústredili na rodinné pozadie probandov v detstve a v súčasnosti, sociálnu situáciu
rodiny, výskyt predchádzajúcich duševných porúch u členov súboru, abúzus alkoholu alebo inej
drogy pred rozvojom súčasnej závislosti, a príčiny, ktoré vied li k abúzu a jeho sociálnym dôsledkom .
Naša štúdia potvrdila rozhodujúcu úlohu niektorých psychologických a sociálnych faktorov, a
to najmä nefungujúcej rodiny, ako aj vplyvy "partie" a nedostatok emočnej saturácie, ktoré sa
všeobecne uplatňujú pri rozvoji drogového abúzu a závislosti.
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CHARACTERISTICS OF SUBJECTS, SUSPECTED OF HEROIN AND
OTHER DRUG S ABUSE
Summary
The abuse of drugs is a highly top icai problem, which affects al most every country in the world,
both developed and developing.
The a im of our work is to establish the psychiatrie and social factors , which are involved in the
development of drug abuse. Our sample consist of subjects, suspected of heroín and other drugs
abuse. Using our own history questionnaire with 62 items, we focused our attention on: family
background of the subjects in childhood and in present, the social situation of the family, the occur
of men tal disturbance of the subjects in their personal history, the abuse of alcohol and other dru gs
before the development of the present dependence, the reasons, which led to drug use and to its soci al
consequences.
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Concluding, our study has confirmed the crucial role of psychological and social factors,
particulary that of an improperly functioning family and of peer pressure and the laek of emotional
life events in general in the development of drug abuse and addiction.
K e y w o r d s: heroín and other dependence - social psychiatrie characteristics - peer pressure improperly functioning family

Problematika drogových závislostí je v popredí záujmu odborníkov rôznych oblastí na
celom svete. Odráža to závažné celospoločenské nebezpečenstvo, ktoré drogy predstavujú
a ktoré sa aj u nás rýchlo šíri. Tradičné zneužívanie alkoholu a liekov sa kombinuje so
širokou paletou rôznych drog. Ohrozené sú najmä mladšie vekové kategórie, osoby emočne
a sociálne nezrelé. Abúzus heroínu a iných drog vedie nielen k poruchám zdravotného
stavu, ale zhoršuje aj pracovné a spoločenské uplatnenie u závislých jedincov. Rastie i počet
trestných činov spáchaných pod vplyvom, alebo v kauzálnej súvislosti s abúzom heroínu
a iných drog.
Cieľom práce je zistiť, s akými faktormi psychologickej a sociálnej povahy sa u abuzérov
heroínu a iných drog môžeme stretnúť, ako aj zamyslieť sa nad ich úlohou pri vzniku
záv islosti.
Na tento účel sme v období od januára do mája 1994 vyšetrili súbor 45 osôb (38 mužov
a 7 žien), u ktorých bolo podozrenie zo závislosti od heroínu a iných drog. V 26 pripadoch
išlo o pacientov ambulantne liečených v CPLDZ v Bratislave a v ambulancii PK FN. V 19
prípadoch išlo o pacientov hospitalizovaných na PK FN v Bratislave.
Metodika
Použili sme vlastný anamnestický dotazník so 62 položkami. Pri zisťovaní anamnestických údajov sme sa zamerali na: rodinné prostredie probanda v detstve a v súčasnosti ;
sociálne postavenie rodiny; rodinnú patológiu (výskyt psychických porúch u rodičov,
trestná činnosť); antisociálne prejavy chorých v minulosti a v súčasnosti; výskyt psychických porúch u probanda v minulosti; abúzus alkoholu a iných návykových látok pred
vznikom abúzu a v súčasnosti; ako aj na sociálne dôsledky abúzu.
Charakteristika súboru a výsledky
Graf l ukazuje vekovú štruktúru súboru, graf2 uvádza prehľad najfrekventovanejších
negatívnych javov z rodinnej anamnézy členov súboru. V grafe 2 sme súbor rozdelili na
skupinu mladistvých (23) a dospelých (22).
Až 44,4% pacientov vyrastalo v nekompletnej rodine a ďalších 26,7% síce v kompletnej rodine, ale s disharmonickými vzťahmi. V súbore mladistvých sme zistili, že viac ako
polovica (52,2 %) vyrastala v nekompletnej rodine a 34,8 %v rodine s disharmonickými
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V súbore dospelých bola situácia iná. Najviac pacientov (45,5 %) vyrastalo v
kompletnej rodine s harmonickými vzťahmi, ale viac ako tretina (36,4 %) v nekompletnej
rodine. Obidvoma rodičmi bolo vychovávaných 19 pacietov (42,2 %), len jedným 20
pacientov (44,4 %), príbuznými 3 pacienti (6,7 %), v detskom domove vyrastali taktiež 3
probandi (6,7 %). V detskom domove vyrastali len mladiství. V prípade nekompletnej
rodiny pravidelný kontakt (2 - 3x týždenne) s druhým rodičom uviedlo 5 pacientov,
sporadický 4 probandi, vôbec nijaký 3 pacienti.
Graf 3 uvádza, že u príbuzných mladistvých sme zistili vyšší výskyt (39, l %) trestnej
činnosti, vyšší výskyt drogových závislostí (69,6 %) a iných psychických porúch (26, l %),
ako aj vyšší počet hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach (39, l %), ako u
príbuzných dospelých abuzérov psychoaktívnych látok. Rozdiely medzi skupinami sú vo
všetkých spomínaných položkách štatisticky signifikantné (p < 0,0 l).
Graf3
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Vzdelanostnú úroveň rodičov oboch skupín ukazuje graf 4. V skupine mladistvých je
vyšší podiel univerzitne vzdelaných rodičov.
Graf 5 a, b nazna čuje , že medzi konzumentami drog prevládajú pacienti so základným
školským vzdelaním (53,3 %). Viac ako tretina (35,5 %) pacientov je bez pracovného
pomeru. Z nich je 61 % zo súboru mladistvých.
Graf 5a

Zamestnanie

14

12
10

8
6
4

c

o;

"O

Q) · -

Q)

::>

,(ii

E
Q)

z
112

c

ro
· "'
N C

l. ANDRÉ, J . BENIAKOVÁ, T. ČAPLOVÁ l SOCIÁLNE-PSYCHIATRICKÉ CHARAKTERISTIKY OSÔB VYŠETRENÝCH PRE PODOZRENIE ZO ZÁVISLOSTI OD HEROÍNU
A INÝCH DROG

Vzdelanostná

Graf5b

úroveň

D Mladiství l
1
• Dospelí

Stredoškolské
vzdelanie

Základné
vzdelanie

Vzťahy

Graf6

Vysokoškolské
vzdelanie

s príbuznými

O mlad•stvi

• dospeli

Harmonické

Disharmonické

Bez kontaktu

Podľa grafu 6 hodnotí 35 % pacientov vzťa hy s rodinou ako disharmonické a 33 % sa
s rodinou vôbec nestýka.
Sociá lnu patológiu v detstve (záškoláctvo, krádeže, úteky z domu) sme zisti li u 29
pacientov (64,4 %). Jej výskyt bol vyšší v skupine mladistvých. Psychiatricky vyšetrených
a liečených v detstve bolo 26,7 % probandov. V skupine mladi stvých sa v 4 prípadoch
diagnostikoval disharmonický vývoj osobnosti, v 2 prípadoch LMD a 2 prípadoch sniffing
toluénu. V skupine dospelých boli v detstve hospitalizovaní 4 probandi. Tretinu pacientov
ešte pred zaradením do súboru hospitalizovali v psychiatrických zariadeniach pre abúzus
psychoaktívnych látok, pričom išlo najmä o mladistvých.
Graf 7 uvádza, že v 27,8% prípadoch bol heroín prvou, iniciálnou drogou , po ktorej
pro band siahol. 73,3% požíva lo iné látky, predovšetkým alkohol a rozpú šťa dlá . Aj tu v idieť
rozdiely medzi skupinou mladistvých a dospelých . Priemerný vek prvej skúsenost i s
heroínom bol 15,3 roka, len 8,9% skúsilo heroín po 25. roku života. Medzi motívmi prvej
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skúsenosti dominuje vplyv "partie" (46,7 %), priateľa (24,4 %) a iných ľudí (28,9 %). Ako
dôvod požitia heroínu po prvýkrát sa uvádza zvedavosť (42,2 %), nuda (22,2 %), potreba
ukázať sa pred inými (20,0 %), protest proti autorite (6,7 %). U mladistvých išlo predovšetkým o zvedavosť (86 ,9 %) a v 13% o protest proti autorite rodičov a učiteľov. U dospelých
prevládala snaha zahnať drogou nudu (45,5 %), ukázať sa pred inými (41,1 %) a potlačiť
úzkosť ( 13 ,6 %). Až 31 % súboru pripustilo, že finančné prostriedky na zakúpenie drog
získavalo nelegálne. Kupovali si ich od priekupníkov (80,0 %) a 20% probandov priznalo,
že si drogu vyrábajú sami zo surovín, ktoré zaobstaráva "partia".
Graf 8
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Graf 8 poskytuje prehľad súčasného abúzu návykových látok u členov súboru. Pred
zneužívaním heroínu až 33 pacientov (77,43 %) konzumovalo iné návykové látky, najmä
alkohol a prchavé rozpúšťadla . Pred zaradením do súboru až 68,9% pacientov užívalo heroín
v kombinácii s inými drogami a 57,8% pacientov súčasne pravidelne konzumovalo alkoholické nápoje. Dennú konzumáciu heroínu uviedlo 12 mladistvých a 12 dospelých (53,3 %).

Dis!..11sia a záver
Viacerí autori (Straka a Stmadová, 1984; Vojtík a Bi'icháček, 1987; Pope, 1990; Mc
Hugh, 1987) sa stotožňujú v názore, že významnú úlohu pri vzniku závislosti zohráva
neúplná, alebo dysfunkčná rodina. Takáto rodinná situácia vedie k nedostatočnej saturácii
sociálne-emocionálnych potrieb dieťaťa. V našom súbore bola takmer polovica probandov
z neúplnej rodiny (44,4 %), poruchy správania v detstve sa objavili až u 64,4% pacientov.
Prevládali jedinci so základným školským vzdelaním (53,3 %). Bez stáleho pracovného
pomeru bolo až 60,9 % probandov. U tretiny boli vzťahy s rodinou disharmonické, u ďalšej
tretiny úplne chýbali. Motívy prvých skúseností s drogou sú v súbore totožné s údajmi z
literatúry (zvedavosť, nuda, protest a pod.). Drogy sa konzumovali najčastejšie v "partii"
(46,7 %) alebo s priateľmi (24,4 %), často rovnako emočne a sociálne nezrelými.
Pri vzniku abúzu drog u dospelých môžu zohrať dôležitú úlohu aj ďalšie vplyvy zo
širšieho sociálneho prostredia, napríklad rýchle prebiehajúce sociálne zmeny, preferovanie
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konzumného spôsobu života, neistota z budúcnosti, ako o tom písali viacerí autori (napríklad Heretík a Krejná, 1991 a Mečíf, 1986).
Až u 68,9 % súboru sme zistili zne.užívanie heroínu s viacerými psychoaktívnymi
látkami, zrejme podľa ponuky na trhu. Castý je súčasný abúzus a závislosť od alkoholu
(57,8 %).
Na záver možno povedať, že psychologické a sociálne faktory, predikujúce okrem
biologických faktorov vznik závislosti od heroínu a iných drog sú v podstate totožné s tými,
ktoré zohrávajú úlohu pri vzniku závislosti vôbec. Potvrdzujú to aj naše výsledky. Patria k
nim najmä: nekompletná a dysfunkčná rodina, nedostatočne saturujúce emočné a sociálne
potreby dieťaťa , antisociálne správanie sa už od detského veku, poruchy pracovného a
sociálneho zapojenia, skorý začiatok konzumácie alkoholu a iných psychoaktívnych látok
a preferovanie konzumného spôsobu života.
Ich identifikácia sa z hľadiska účinnej prevencie javí ako mimoriadne naliehavá.
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