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SOCIÁLNA PREVENCIA LEGÁLNE DROGY – PREVENCIA 

Vážení čitatelia,

tretie tohtoročné číslo bulletinu Sociálna prevencia sa nedotýka iba 

oblasti legálnych drog, ako by mohla napovedať základná téma. Nie 

je náhoda, že autori, z ktorých väčšinu poznám osobne a spája nás 

dlhoročné spoločné úsilie, sa od základnej témy niekedy nepatrne, 

inokedy o trochu viac odchýlia a pozrú sa aj na susediacu oblasť 

nelegálnych drog či na iné oblasti.

Po dvoch dekádach spoločenských zmien, kde aj drogy zohrali 

svoju úlohu v problémoch spoločnosti, čo viedlo k formuláciám 

nových programov a k vzniku nových inštitúcií na ich riešenie, 

azda už dozrieva čas na obzretie a úvahu o hlavných trendoch 

a spoločenských procesoch, ktoré dali tvar tomu, čo sa v oblasti 

drog za ostatných 20 rokov skutočne odohralo. A pretože miesta na 

takú analýzu je málo, dovolím si použiť skratku príbehu.

Na jeseň 1994, po návrate zo študijnej cesty po západnej Európe, 

som čakal na manželku vedľa svojho auta pred obchodom. Vtom 

sa pristavila ošarpaná škodovka, za ňou policajný voz a o chvíľu 

už mladí policajti spod kapoty vyťahovali fľaše s etiketami vodky 

a naoko pokojní „pankáči“ ich pred nimi hádzali do smetiaka tak, 

aby sa porozbíjali. Začudoval som sa ničeniu alkoholu a dal som 

sa s jedným z policajtov do reči – povedal len: To je hrozné, čo sa 

tu deje, treba s tým voľačo spraviť! Vy si myslíte, že tam je vodka? 

No, len si čuchnite!

Vo fľaši s etiketou od vodky bol toluén. Vzal som ju a dlho mi stála 

na poličke ako obraz toho, čo sa tu za pár rokov stalo a dialo sa 

ďalej: pod povrchom jedného problému s legálnou drogou vznikal 

nenápadne, a predsa vo fatálnej súvislosti s ním nový problém. 

Problém toho, že alkohol a drogy si akoby švihnutím kúzelného 

prútika vymenili miesto. 

To, že dnes sa do povedomia spoločnosti dostáva už omnoho 

viac ako pred desiatimi rokmi tabak a alkohol, je aj príznakom 

neoddeliteľnosti problémov s drogami, proti ktorým má akú-takú 

šancu iba ucelená politika s jasnou koordináciou, financovaním 

a hodnotením účinnosti. Tá sa však nemôže orientovať len na 

nelegálne, ale aj na spoločensky tolerované drogy, s užívaním 

ktorých sa začína oveľa skôr a sú prakticky voľne dostupné.

 doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc.

Vážení čitatelia,

toto číslo 3/2009 informačno-vzdelávacieho bulletinu rezortu kultúry 

Sociálna prevencia, ktorý vychádza v Národnom osvetovom centre 

nepretržite každoročne od roku 2005, sa zameriava na známu, ale o to 

pálčivejšiu problematiku legálnych drog, ktoré sa v celospoločenskom 

meradle často podceňujú. 

Problematika legálnych drog – najmä zneužívanie alkoholu, liekov, 

fajčenie tabaku či experimenty s psychoaktívnymi hubami alebo 

rozpúšťadlami – je veľkým problémom o to väčšmi, že ide o legálne, 

spoločensky tolerované a hlavne veľmi ľahko dostupné, a preto aj často 

zneužívané psychoaktívne látky. 

Ako šéfredaktorka a zostavovateľka tohto čísla môžem s potešením 

konštatovať, že mnohé príspevky predstavujú nielen novosťou prístupu 

k téme, ale aj spôsobom spracovania – svojou odbornou erudíciou 

a zároveň zrozumiteľnosťou – vskutku novátorský počin.

Hlavné ťažisko príspevkov tohto bulletinu sa zameriava na alkohol 

ako drogu číslo jeden na Slovensku, a to z rôznych zorných uhlov 

pohľadu: od prevencie cez liečbu až po podporné svojpomocné skupiny 

v resocializácii, ale aj vekové špecifikácie – osobitosti kontaktu detí 

a mládeže v liečbe.

Nemenej podstatné sú aj príspevky zamerané na zneužívanie liekov, 

osobitne v kombinácii s alkoholom, či príspevky zamerané na proble-

matiku fajčenia tabaku – opäť od prevencie cez poradenstvo, odvyka-

nie od fajčenia až po špecifikácie prevencie s osobitným dôrazom na 

mládež.

Bulletin sa však okrem týchto troch najznámejších a z hľadiska kon-

taktu najmasívnejšie rozšírených legálnych drog na Slovensku venuje 

aj problematike rozpúšťadiel, psychoaktívnych húb či ďalších legál-

nych drog. 

Už tradične edičný titul obsiahol v pravidelných rubrikách príspevky 

zo zahraničia, štatistické príspevky, teoreticko-informačné príspevky, 

príspevky z regiónov až po autentické a čitateľsky veľmi atraktívne 

sebaskúsenostné príspevky.

Želám vám príjemné a poučné čítanie.

 PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 
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Úvod

Zneužívanie liekov sa netýka len detí a dospievajúcich, ale i do-
spelých, napríklad je relatívne časté u žien stredného veku alebo 
u ľudí s chronickými telesnými alebo duševnými problémami. Pod-
ľa medzinárodnej štúdie ESPAD malo s užívaním tlmivých liekov 
nepredpísaných lekárom skúsenosť 9 % dospievajúcich vo veku 
16 rokov v Českej republike a 5 % v Slovenskej republike. Tieto čísla 
sú závažné už len preto, že ide o neklinickú („normálnu“) populá-
ciu. Zneužívanie liekov je častejšie než závislosť od nich. Dôvodom 
je skutočnosť, že existuje mnoho liekov, ktoré sa zneužívajú, ale 
nevyvolávajú závislosť (napríklad anaboliká). Navyše k zdravotným 
škodám často dochádza i u ľudí, u ktorých nejde o závislosť. 

Možný vz ah loveka a liekov

1. Lieky neužíva alebo ich užíva podľa kvalifikovaného lekárskeho 
odporúčania.
2. Lieky užíva rizikovo. K zdravotným poškodeniam síce nedošlo, 
ale toto riziko tu existuje.
3. Zneužíva lieky. Pre diagnózu zneužívania liekov je podstatné to, 
že v dôsledku zneužívania liekov došlo k zdravotnému poškodeniu. 
Môže ísť o telesné (napríklad ochorenie pečene) alebo duševné 
poškodenie (napríklad úzkostné stavy pri pokuse vysadiť dlhodobo 
podávané benzodiazepíny).
4. Je od liekov závislý. Diagnostické kritériá pre závislosť od liekov 
sú rovnaké ako pri iných látkach, podrobnejšie pozri napríklad kni-
ha Jak přestat brát drogy (voľne na stiahnutie z www.drnespor.eu).

Zneužívanie liekov má riziká

Riziká závisia od zdravotného stavu dotyčnej osoby a druhu látky. 
Napríklad nesteroidné antireumatiká ako acylpyrín alebo Brufen sú 
zvlášť nebezpečné pre ľudí s vredovou chorobou. K možným vedľaj-
ším účinkom patria aj alergické kožné reakcie, poruchy krvotvorby, 
pečene a ľadvín. Niektoré riziká sú spoločné pre väčšinu liekov a tie 
si tu zhrnieme:

 Predávkovanie.
 Vyššie riziko interakcie s inými liekmi, alkoholom, tabakom ale-

bo chemikáliami vo vonkajšom prostredí.
 Vyššie riziko vedľajších účinkov vrátane napríklad možnosti 

závažného poškodenia.
 Netypické a komplikované priebehy ochorení.
 Vyššie riziko úrazov a pádov, najmä pri zneužívaní tlmivých 

liekov.
 Pri niektorých liekoch riziko vzniku závislosti a súvisiacich 

komplikácií v rôznych oblastiach života.
 Pri niektorých liekoch sa po vysadení objavujú odvykacie prob-

lémy.
 Sociálne riziká. Sem patria rodinné a pracovné problémy, niž-

šia produktivita, ľudia zneužívajúci lieky zaťažujú zdravotnícke 
služby zvýšenou potrebou lekárskej starostlivosti.

Zneužívanie liekov nevyvolávajúcich závislos

Sem patria podľa medzinárodnej klasifikácie ochorení hlavne nie-
ktoré psychoaktívne látky ako antidepresíva a ďalej preháňadlá, ne-
steroidné antireumatiká, antacidá, bylinné a ľudové lieky, hormóny 
(napríklad anaboliká) a vitamíny.
Zvlášť rizikové sú anaboliká, ktoré podrobnejšie rozoberieme v ďal-
šej časti tohto článku.

Zneužívanie liekov, ktoré môžu vyvola  závislos

Patria sem predovšetkým lieky, ktoré obsahujú opiáty (napríklad ko-
deín), sedatíva, hypnotiká a stimulanciá (napríklad efedrín alebo pse-
udoefedrín). Medzi látky vyvolávajúce závislosť patria tiež alkohol, 
nikotín, kanabinoidy a ďalšie látky. 

Prevencia zneužívania liekov  znižovanie dostupnosti

Ide o významnú skupinu preventívnych stratégií. Jednoduchá dostup-
nosť niektorých návykových liekov viedla v rôznych krajinách a obdo-
biach k prenikavému zvýšeniu počtu ľudí, ktorí ich zneužívali. Viaza-
nie návykových alebo inak rizikových látok lekárskym predpisom je 
preto žiaduce. Pri liekoch vyvolávajúcich závislosť, ktoré lekár pred-
pisuje, je potrebné jasne vymedziť dávkovanie i lehotu, počas ktorej 
má pacient liek užívať. Je tiež potrebné pacienta upozorniť na riziko 
vzniku závislosti a zdôrazniť, aby dávku i lehotu užívania striktne re-
špektoval. Veľká opatrnosť je potrebná u ľudí závislých od alkoholu 
a iných látok, kde môže návykový liek spustiť recidívu závislosti, a to 
i závislosti od inej látky.
V záujme objektivity je však potrebné povedať, že lekár niekedy musí 
v záujme pacienta predpísať i rizikový liek, ak výhody prevážia riziká 
vedľajších účinkov.

ZNEUŽÍVANIE LIEKOV, ZÁVISLOSŤ OD 
LIEKOV A MOŽNOSTI PREVENCIE

MUDr. Karel Nešpor, CSc., primár, Psychiatrická liečebňa Bohnice, Praha, Česká republika

Príspevky zo zahrani�ia 
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Prevencia  niektoré alternatívy k látkam vyvolávajúcim závislos

Opiáty

Aplikácia opiátových analgetík môže zakryť diagnosticky cenné prízna-
ky a znížiť motiváciu pacienta na liečbu, ktorá by odstránila príčinu 
choroby. Napríklad návšteva u zubára je lepšia ako len zmierňovanie 
bolesti liekmi. K pomerne bezpečným alternatívam, ako zmierniť bo-
lesť, patria:

 lokálne použitie tepla alebo chladu,
 masáž a ďalšie fyzioterapeutické postupy,
 relaxačné techniky,
 používanie lokálne pôsobiacich prípravkov, 
 využívanie ortopedických a iných pomôcok, 
 vhodná psychoterapia pomáha skoro vždy a hlavne vtedy, keď je 

silne zastúpená psychická zložka bolesti, 
 úprava životného štýlu (napríklad rovnováha medzi prácou a od-

počinkom),
 aj pri opiátových liekoch zmierňujúcich kašeľ je možné použiť bez-

pečnejšie alternatívy než látky obsahujúce kodeín. Predíde sa tak 
hromadeniu hlienu v dýchacích cestách a ďalším vedľajším účin-
kom. K vedľajším účinkom kodeínu patrí zápcha alebo útlm dy-
chového centra. Kašeľ je tiež vhodný čas, keď treba prestať fajčiť, 
pretože človek býva v tejto situácii motivovanejší.

Tlmivé lieky (sedatíva)

V súčasnosti predstavujú najväčší problém lieky zo skupiny benzodiaze-
pínov (Diazepam, Lexaurin, Neurol, Rohypnol, Nitrazepam atď.). Pod-
ľa materiálov Britskej psychiatrickej spoločnosti by sa benzodiazepíny 
nemali podávať dlhšie než jeden mesiac, aby sa predišlo dlhotrvajúcim 
ťažkostiam pri ich vysadzovaní. Úzkosť aj iné ťažkosti môžeme zmierniť 
psychoterapiou, fyzickou aktivitou, relaxačnými technikami a zvládnu-
tím relevantných sociálnych či pracovných zručností. Je tiež možné siah-
nuť po bezpečnejších liekoch (napríklad niektoré antidepresíva).

Lieky na spanie

Väčšina z nich vyvoláva závislosť, aj keď ich výrobca často tvrdí opak. 
Jednoduchý návod, ako predchádzať poruchám spánku alebo ich zvlá-
dať bez liekov, sme zahrnuli do našej publikácie Zůstat střízlivý. Jej elek-
tronická verzia je zdarma na stiahnutie z www.drnespor.eu.

Budivé lieky (stimulanciá)

Podávanie stimulancií u detí s ADHD (hyperaktivita s poruchami po-
zornosti) nevedie k vyššiemu riziku závislosti od psychoaktívnych látok, 
ale, naopak, ho znižuje. Zbytočné a niekedy škodlivé býva však podanie 
pseudoefedrínu na zmiernenie opuchu sliznice nosu. Pseudoefedrín 
v liekoch sa často zneužíva ako surovina na výrobu pervitínu. Navyše 
pseudoefedrín nelieči virózy ani bakteriálnu infekciu, ale len trochu 
zmierňuje jej príznaky. Vhodnejšie sú: primeraný odpočinok, inhalácia, 
niekedy antihistaminiká a šetrné dezinfekčné roztoky a výplach soľnými 
roztokmi (Vincentka atď.). Odporúčame tiež nefajčiť a nezdržiavať sa 
v suchých alebo zafajčených priestoroch. Pri chronických a obťažujú-
cich problémoch je možné podľa okolností uvažovať i o chirurgickom 
riešení.

Prevencia  niektoré lepšie alternatívy k latkám nevyvolávajúcim závis-
los

Podobne ako pri predchádzajúcej skupine môže byť ich užívanie často 
vhodné, ale zďaleka to nie je tak vždy.

Nesteroidné antiflogistiká (skrátene NSA, patria sem acylpyrín, Bru-
fen a iné)

O neliekových spôsoboch zmierňovania bolesti sme sa už zmienili. 
Tieto lieky niektorí neinformovaní ľudia používajú na zmiernenie 
pľuštenia (kocoviny) po alkohole. Tým riskujú okrem iného poško-
denie pečene alebo vnútorné krvácanie. V tomto prípade by bolo 
omnoho vhodnejšie doplniť šetrným spôsobom minerály a tekutiny 
(napríklad nejaká ľahko stráviteľná polievka) a hlavne dostatočný od-
počinok a zdržanlivosť v budúcnosti.

Antidepresíva

Tieto lieky sa nehodia na liečenie krátkodobých porúch nálady. Úči-
nok antidepresív zvyčajne nastupuje až po 2 až 4 týždňoch podáva-
nia. Krátkodobú depresívnu rozladenosť zmierňujú lepšie relaxačné 
techniky či telesná aktivita. Tá navyše uľahčuje navodenie relaxácie, 
teda po skončení cvičenia sa človek lepšie uvoľní. Vhodná býva kog-
nitívno-behaviorálna psychoterapia. Odporúčame tiež využívanie 
služieb telefonickej pomoci. Za depresiu sa niekedy zamieňajú i teles-
né ochorenia, napríklad hypofunkcia štítnej žľazy alebo závislosť od 
alkoholu u žien. eny mnohokrát pijú tajne a okoliu sa často zdôve-
ria len so súvisiacimi depresívnymi ťažkosťami. Pri liečení je v tomto 
prípade, samozrejme, najdôležitejšie prekonať závislosť od alkoholu.

Preháňadlá

Nedávno som dostal list od dospievajúceho dievčaťa, ktoré žiadalo 
o pomoc pre „závislosť“ od preháňadiel. Odporučil som mu na-
miesto syntetických preháňadiel nálev z ľanového semena nalačno, 
dostatok telesného pohybu, predovšetkým tých cvičení, ktoré vedú 
k hlbokému dýchaniu a stláča sa pri nich brucho. Poradil som tiež do-
statočný príjem vody (alkoholické nápoje a kofeín odvodňujú), masáž 
brucha a dostatok vlákniny v strave (napríklad psyllium). Po čase som 
dostal list, kde ma pisateľka žiadala o kontakt na nejakého psycholó-
ga alebo psychiatra, zneužívanie preháňadlom u nej súviselo i s inými 
problémami. V prípade chronickej zápchy môže byť užitočné aj in-
terné vyšetrenie, i keď väčšinou tieto ťažkosti súvisia s nesprávnymi 
stravovacími návykmi a nedostatkom vlákniny v strave.

Vitamíny

Nadmerný prísun vitamínov telu nijako neprospieva, ale môže, na-
opak, spôsobiť problémy. Informácie o odporúčaných denných dáv-
kach vitamínov i o tom, koľko je ktorého vitamínu v tých-ktorých po-
travinách, môžete ľahko nájsť na internete aj inde.

Anaboliká

Zneužívajú sa ako doping v športe alebo kulturistike a majú početné 
riziká – napríklad zastavenie rastu, oslabenie imunity (nižšiu odol-
nosť proti infekciám a nádorom), poškodenie pečene, ciev, srdca, 
riziko mozgovej m tvice, zmeny osobnosti (podozrievavosť, sklony 
k násiliu, zhoršenie vzťahov). Pri injekčnom podávaní existuje nebez-
pečenstvo prenosu infekcie (žltačka, AIDS).
Podľa švédskych a japonských autorov môžu byť v prevencii prospeš-
né anonymné telefonické konzultácie. Veľká časť osôb zneužívajúcich 
anaboliká pochádza zo zložitých sociálnych a rodinných pomerov. 
Ich rodičia boli často závislí od alkoholu a iných drog. To by mohlo 
viesť k väčšej miere návykových, duševných a iných problémov. udia 
zneužívajúci tieto látky by mali byť telesne, psychiatricky a prípad-
ne i psychologicky vyšetrení. Pri vysadení anabolík sa niekedy môžu 
objaviť depresie, manické prejavy a samovražedné tendencie. V tom 
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prípade, samozrejme, treba vyhľadať lekára. Odporúča sa znižovanie 
dostupnosti anabolík a antidopingové kontroly. Rodičia, ktorých deti 
sa venujú vrcholovému športu (napríklad ľahká atletika, vzpieranie, 
zápas, kulturistika, niektoré kolektívne športy), urobia dobre, keď sa 
s dieťaťom na túto tému porozprávajú. Rodičia by tiež mali svoje deti 
chrániť pred nadmernou ctižiadosťou a bezohľadnými trénermi. Na 
zvyšovanie výkonnosti je vhodné odporučiť správnu výživu, potravi-
nové doplnky a hlavne zdravý spôsob života.

Závislosti od liekov je možné lie i , i ke  je lepšie jej predchádza

Postupy používané pri liečbe závislosti od návykových liekov sú po-
dobné ako pri závislosti od iných látok. Využíva sa napríklad psycho-
terapia, posilňovanie motivácie, rodinná terapia, úprava životného 
štýlu, hľadanie lepších alternatív, nácvik sociálnych a iných relevant-
ných schopností a zručností, relaxačné techniky a vhodné cvičenia 
atď. Tu uvádzame len tri krátke poznámky.

Tlmivé lieky

ivot ohrozujúce stavy môžu vyvolať odvykacie stavy po vysokých 
dávkach benzodiazepínov a iných tlmivých látok vrátane liekov na 
spanie. Tu je, samozrejme, nevyhnutná lekárska starostlivosť. Leká-
ri obvykle zvolia cestu postupného vysadzovania. Odvykacie stavy 
po terapeutických (t. j. bežných, lekárom predpisovaných) dávkach 
benzodiazepínov bývajú sprevádzané úzkosťami. To síce postihnuté-
ho fyzicky neohrozuje, ale je to nepríjemné a znemožňuje to absti-
nenciu. 

Lieky s obsahom opiátov

Odvykacie stavy po nich, aj keď sú nepríjemné, život zvyčajne ne-
ohrozujú. Prejavujú sa napríklad bažením (craving) po opiátoch, sek-
réciou z nosa, slzením a bolesťami alebo k čmi svalov. Objavujú sa 
i k če v bruchu, nevoľnosť, vracanie, hnačka, rozšírenie zorníc, husia 
koža, zimomravosť. Tepnová i dychová frekvencia sa zrýchľujú. Tieto 
ťažkosti z väčšej časti do týždňa vymiznú. Omnoho väčším a dlhodo-
bým problémom je závislosť a s ňou súvisiace riziko recidivity.

Budivé lieky (stimulanciá)

Po odznení intoxikácie nastáva často útlm, to je však viac prejav 
spánkového dlhu a vyčerpania a obyčajne nevyžaduje liečbu. V prí-
pade, že by ťažkosti pretrvávali i po intoxikácii (napríklad pocity 
prenasledovania alebo halucinácie), je potrebné volať lekára, ktorý 
väčšinou nasadí lieky zo skupiny antipsychotík.

o je to krátka intervencia? Pre o je taká dôležitá?

Krátku intervenciu by mali robiť odborníci z najrôznejších odborov, 
teda nielen lekári alebo psychológovia, ale i pedagógovia a všetci, čo 
pracujú s mládežou či inou rizikovou populáciou. Ako názov hovo-
rí, krátka intervencia zaberie len málo času a pri zneužívaní liekov 
bez závislosti môže často stačiť na prekonanie problému. 
Pri krátkej intervencii sa používajú predovšetkým tieto postupy:
Posúdenie stavu poskytuje relevantné informácie napríklad o tom, 
ako zmierniť poruchy spánku, bolesti alebo úzkostné stavy bezpeč-
nejším spôsobom (pozri už uvedené). 
Motivačný rozhovor. Vedie sa láskavo a s pochopením. Za pomoci 
vhodných otázok je možné pomôcť dotyčnému, aby si lepšie uvedomil 
riziká psychoaktívnych látok a výhody toho, keď problém s nimi pre-
koná. O posilňovaní motivácie podrobnejšie inde (v češtine napríklad 
moja kniha Návykové chování a závislost).

Poskytnúť svojpomocný materiál. Príručka pre závislých od psycho-
aktívnych látok Jak přestat brát drogy je zdarma k dispozícii na we-
bových stránkach www.drnespor.eu.
Ponúkať kontakty na služby telefonickej pomoci, kam sa môže ob-
rátiť v prípade náhlej krízy (tzv. linky dôvery, centrá krízovej inter-
vencie a pod.).
Spolupráca s rodinou je dôležitá preto, že rodina máva pri motivova-
ní zmeny účinné prostriedky. Napríklad rad žien závislých od liekov 
prichádza na odvykaciu liečbu preto, že im príbuzní odmietali zve-
rovať deti alebo vnúčatá.
Aktívne odovzdanie znamená nielen navrhnúť liečbu, ale ísť ešte 
o krok ďalej a návštevu tam vopred dohovoriť, prípadne dohodnúť, 
aby tam dospievajúceho odprevadili rodičia. Tým sa podstatne zvýši 
pravdepodobnosť, že postihnutý túto ponuku využije.

Príloha

Ako zdravo zaspáva
Podľa knihy Zůstat střízlivý, ktorá je voľne na stiahnutie z www.drnespor.eu

Lieky, ktoré sa používajú pri poruchách spánku, sú väčšinou návykové. 
Niektoré z nich navyše zhoršujú kvalitu spánku. To platí i o alkohole, 
spánok pod vplyvom alkoholu má bližšie k narkóze než k zdravému spánku. 
Ponúkam lepšie a bezpečnejšie spôsoby, ako zdravo zaspávať:
1. Dodržujte „fialovú hodinu“. Fialová hodina je hodina predtým, než 
idete spať. V tom čase sa venujte len pokojným a príjemným záležitostiam. 
Vhodný je rozhovor (nie hádka), upokojujúca kniha (nie horor), príjemná 
a pokojná hudba (nie nervy ohrozujúci rev s mnohými decibelmi).
2. Naučte sa nejakú relaxačnú techniku. Môže to byť jogová relaxácia, 
autogénny tréning, progresívna relaxácia a pod. Až sa naučíte relaxo-
vať, stačí zotrvať v uvoľnenom stave. Ten sám osebe vášmu telu i psychi-
ke prospeje, či už sa spánok dostaví, alebo nie. Môžete si tiež pustiť re-
laxačnú nahrávku (nahrávky relaxácie si môžete stiahnuť vo formáte mp3 
z www.drnespor.eu).
3. Pred spaním rozhodne nepite ani čaj, ani kávu. Zvlášť silne pôsobia 
na deti a môžu u nich vyvolať poruchy spánku. Ak máte poruchy spánku, 
zásadne nepite nápoje obsahujúce kofeín po 17. hodine.
4. Lepšie sa tiež zaspáva, keď človek nemá plný žalúdok. Pokiaľ nemáte 
vážny dôvod, aspoň 2-3 hodiny pred spaním nejedzte. Keby ste predsa len 
jedli, aspoň nie nič ťažké.
5. Na pokojný nočný spánok sa pripravujte už vo dne. Cez deň nespite 
alebo len veľmi krátko. Ak pracujete duševne, nájdite si trochu času na jogu, 
cvičenie, beh alebo prechádzku.
6. Zistite, čo vám pomáha zaspať. Niekto má rád úplnú tmu, iný sa cíti lepšie 
s rozsvietenou lampičkou, niekomu robí dobre pred spaním teplý kúpeľ, 
iný verí na bylinky (upokojuje napríklad medovka lekárska alebo materina 
dúška).
7. Niekomu pomáha pred spaním modlitba alebo iné duchovné či meditačné 
cvičenie.
8. Primeraná teplota miestnosti, voľný a príjemný nočný úbor a vyhovujúce 
lôžko zdravému spánku prospievajú. Ak spíte na boku, podložte si hlavu 
tvrdším vankúšom alebo zloženou dekou tak, aby hlava bola v pred žení osi 
tela.
9. Veľa problémov so spánkom vzniká tým, že sa ľudia do spánku nútia a sú 
nervózni z toho, že sa nedostavuje. Preto nemôžu zaspať a ich problém sa 
v bludnom kruhu zosilňuje. Keď nemôžete spať, využite čas. Urobte niečo, 
čo ste odkladali, napríklad vyčistite zájdený riad alebo napíšte list. Budete 
mať dobrý pocit a možno sa vám začne chcieť i spať.
10. Pracovníci v trojzmennej prevádzke sú v náročnej situácii a poruchy 
spánku u nich bývajú častejšie. Mali by teda o to väčšmi dbať na zdravý 
spôsob života a vyhýbať sa alkoholu a návykovým liekom. Urobia dobre, keď 
sa naučia relaxovať.
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Je pravdepodobné, že psychotropné (halucinogénne, psychoaktívne) 
účinky húb sú ľudstvu známe už tisíce rokov a je možné povedať, že 
prinajmenšom v niektorých častiach sveta hrali tieto huby významnú 
úlohu v ľudskej kultúre. Naša „západná“ civilizácia však objavila či 
skôr znovuobjavila psychotropné huby až v polovici 20. storočia, keď 
boli publikované správy o existencii kultu húb v Mexiku. Tamojšie 
psychotropné huby, ktoré boli určené ako lysohlávky (Psilocybe), sa 
využívali pri šamanských obradoch a slúžili ako prostriedok na diag-
nostiku a liečbu chorôb.

Výskyt a rozšírenie lysohlávok

Lysohlávky sú drobné huby, rozšírené po celom svete, pričom psy-
chotropné účinky boli opísané pri mnohých desiatkach z nich. V Eu-
rópe ich rastie asi tridsať druhov a psychotropné účinky boli preuká-
zané pri viac ako desiatich z nich. Zatiaľ čo niektoré psychotropné 
druhy sú aspoň v niektorých oblastiach hojné, iné sú známe napríklad 
iba z niektorých málo lokalít.
Druhy rastúce v strednej Európe možno rozdeliť na dve skupiny pod-
ľa toho, na ktorých stanovištiach sa vyskytujú. Do prvej skupiny patria 
lysohlávky rastúce v tráve na lúkach a pastvinách. Najvýznamnejším 
druhom z tejto taxonomicky bezproblémovej skupiny je lysohlávka 
kopinatá (Psilocybe semilanceata), ktorá patrí medzi najhojnejšie dru-
hy vôbec. Rastie relatívne hojne po celej Európe, na území Českej 
republiky a Slovenska však predovšetkým vo vyšších polohách, často 
v trsoch trávy metlice trsnatej (Deschampsia cespitosa).
Druhá skupina lysohlávok zah ňa druhy rastúce na zvyškoch dreva 
v lesoch. Tieto huby sú v Európe veľmi vzácne, s výnimkou Českej 
republiky, kde sa v celom rade oblastí vyskytujú bežne. Rastú aj na 
Slovensku, avšak detailné informácie o ich rozšírení nie sú známe. 
Taxonómia týchto druhov nie je dosiaľ vyjasnená a aj v odbornej 
literatúre panuje v ich rozlišovaní veľký zmätok. Všeobecne mož-
no povedať, že ide o druhy, ktoré sa označujú za lysohlávku českú 
(P. bohemica), lysohlávku tajomnú (P. arcana) a lysohlávku morav-
skú (P. moravica). V západnej Európe rastú ešte niektoré iné druhy, 
napríklad lysohlávka modrá (P. cyanescens), ktorej výskyt nebol na 
východ od Nemecka doteraz preukázaný.

Ú inky lysohlávok

Lysohlávky patria, podobne ako napríklad marihuana, do skupiny prí-
rodných psychotropných drog a ich účinok je možné prirovnať k mes-
kalínu či LSD. Účinné zložky predstavuje niekoľko látok zo skupiny 
indolových alkaloidov, z ktorých najvýznamnejšie sú psilocybín a psi-
locín. Tieto látky boli zistené aj v niektorých iných hubách, napríklad 
pri štítovkách (Pluteus), vlákniciach (Inocybe) a zvonovcoch (Pana-

eolus), avšak tieto druhy sú vo verejnosti prakticky neznáme.
Obdobie, po ktorom sa začínajú prejavovať účinky lysohlávok, závisí 
od spôsobu ich užitia (výluh, jedenie plodníc či ich pomalé rozžú-
vanie v ústach); nástup účinkov sa dostavuje asi 10 – 45 minút po 
požití. Môžu sa vyskytnúť mierne bolesti hlavy či pocit nevoľnosti, 
malátnosť, potenie a pod., psychickými príznakmi sú deformácie vní-

mania objektívnej reality, pocit uvoľnenia a spolupatričnosti so sve-
tom, pocit absolútneho šťastia a i. Tieto príznaky môžu sprevádzať 
viac či menej intenzívne vizuálne halucinácie. Na priebeh účinku húb 
má vplyv celý rad faktorov, pričom hlavnú úlohu zohrávajú vyššie dáv-
ky, psychický stav experimentátora a charakter prostredia, v ktorom 
experiment prebieha. Trvanie účinkov húb závisí najmä od výšky dáv-
ky (obyčajne niekoľko hodín), potom príznaky postupne odznievajú. 

Riziká experimentovania s lysohlávkami

Lysohlávky stoja na okraji drogovej scény. V krajinách, kde ich uží-
vanie nie je legálne, sa obyčajne nepredávajú na čiernom trhu, ale sa 
zbierajú v prírode. Experiment s lysohlávkami so sebou nesie niekoľ-
ko závažných rizík. Predovšetkým je tu nebezpečenstvo zámeny s nie-
ktorými smrteľne jedovatými hubami, ktoré sú lysohlávkam podobné, 
napríklad kapucňovka okrovohnedastá (Galerina marginata). alšie 
riziká vyplývajú z povahy účinkov lysohlávok. Zmeny vnímania môžu 
mať za následok neodhadnutie vzdialenosti či niektoré ďalšie omyly, 
ktoré môžu viesť aj k smrteľným úrazom (pád z okna a pod.). alšie 
riziko spočíva predovšetkým v nezvládnutí vyvolaného stavu, ktorý 
sa môže experimentátorovi úplne vymknúť spod kontroly a môžu sa 
dostaviť nepríjemné pocity – od depresie až po záchvaty desu; pri 
snahe uniknúť domnelému nebezpečenstvu potom môže opäť dôjsť 
k smrteľným úrazom. 
Nepreukázalo sa, že by lysohlávky boli toxické napríklad pre pečeň 
či ľadviny, vedú sa však diskusie o tom, či by experimentovanie s nimi 
nemohlo v niektorých prípadoch byť spúšťacím mechanizmom na 
rozvoj niektorých skrytých psychických chorôb, napríklad schizofré-
nie. Z uvedených dôvodov je teda vhodné sa experimentovaniu s psy-
chotropnými hubami vyvarovať.

PSYCHOTROPNÉ 
LYSOHLÁVKY V EURÓPE

RNDr. Jan Borovička, PhD., Geologický ústav Akadémie vied, Praha, Česká republika
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Na kvalite zdravia sa významne podieľajú rôzne faktory spôsobu 
života či správania. K najvýznamnejším rizikovým faktorom, nega-
tívne ovplyvňujúcim ľudské zdravie, patrí fajčenie tabaku a pitie 
alkoholu. 
Fajčenie tabakových výrobkov sa radí k najzávažnejším známym ri-
zikovým faktorom, ktoré ovplyvňujú vznik, rozvoj a priebeh celého 
radu ochorení v produktívnom veku fajčiarov. Je to jediný legálny 
produkt určený na konzumáciu, ktorý zabíja, pokiaľ sa užíva tak, 
ako výrobca zamýšľa. 

Pä  hlavných rizikových faktorov pre vznik ochorení 
a pred asných úmrtí, Európa (SZO 2002)

* DALY – Počet rokov stratených z dôvodu ochorenia alebo pred-
časného úmrtia 
Na následky fajčenia umiera polovica dlhoročných fajčiarov. Je to 
viac než z dôvodu úmrtia na HIV/AIDS, maláriu a tuberkulózu 
dohromady a polovica týchto úmrtí je predčasná, v produktívnom 
veku fajčiarov 35 – 69 rokov, pričom títo fajčiari stratia v priemere 
20 – 25 rokov života. Nebola stanovená žiadna bezpečná hladina 
expozície tabakovému dymu a ani sa neočakáva, že by ju stanovil 
budúci výskum. Fajčenie navyše poškodzuje každého, kto je taba-
kovému dymu vystavený i pasívne jeho vdychovaním v zafajčenom 
prostredí, či už doma, či vo verejných priestoroch. 
Týmto ochoreniam a úmrtiam je pritom možné predísť účinnými 
preventívnymi opatreniami. Celosvetová epidémia fajčenia mala 
v 20. storočí za následok 100 miliónov úmrtí a pokiaľ sa také účin-
né preventívne opatrenia nezavedú, zabije tabak v 21. storočí mi-
liardu ľudí. 
Vysoké sú i ekonomické straty. Dochádza k nárastu výdavkov na 
liečbu ochorení vyvolaných fajčením, nezanedbateľné sú i ďalšie 
skutočnosti – výrazne vyššie je u fajčiarov obdobie strávené v pra-
covnej neschopnosti a znížená produktivita práce.

Zloženie tabakového dymu

Horiaci tabakový výrobok – najčastejšie ide o cigaretu – možno 
charakterizovať ako „továreň“ produkujúcu dym, ktorý obsahu-
je viac než štyritisíc rôznych chemických látok. Najmenej dvesto 
z nich je prudko jedovatých vrátane takých, ktoré poškodzujú vývoj 
ľudského plodu, a približne päťdesiat známych karcinogénov, t. j. 
látok, vyvolávajúcich nádorové bujnenie. 
Medzi hlavné zdraviu škodlivé súčasti tabakového dymu patria ni-
kotín, dechty, oxid uhoľnatý, amoniak, nitrosamíny, formaldehyd, 
kyanid, arzenik, rádioaktívne polónium 210 a celý rad ďalších. 
Nikotín je vysoko návyková psychoaktívna látka. V priebehu sied-
mich sekúnd po vdýchnutí tabakového dymu sa dostáva do mozgu. 
V prvej fáze pôsobí stimulačne, jeho účinok sa však postupne mení 
a prechádza do mierneho útlmu. Nikotín vyvoláva závislosť, kto-
rá fajčiara núti, aby hladinu nikotínu v tele udržiaval na potrebnej 
úrovni fajčenia ďalších a ďalších cigariet. Nikotín rovnako spôso-
buje zrýchlenie činnosti srdca, stiahnutie srdcových ciev, zvýšenie 
krvného tlaku, zvýšenie obsahu mastných kyselín v krvi a pokles 
hormónu estrogén. 
K abstinenčným príznakom pri nedostatku nikotínu patria: nervo-
zita, neschopnosť sústrediť sa, depresie, podráždenosť a nutkavá 
túžba po cigarete. 
Nikotín je prudký jed, už len 60 mg tejto látky predstavuje smrteľ-
nú dávku.
Najnebezpečnejšou zložkou tabakového dymu sú dechty. Vznikajú 
horením tabaku a v podobe aerosólu sa dostávajú každým vdých-
nutím hlboko do pľúc, kde sa ukladajú, ochromujú samočistiacu 
schopnosť dýchacích ciest a vážne ich poškodzujú. Sú príčinou ra-
koviny a chronických pľúcnych ochorení. 
Oxid uhoľnatý, ktorý tiež vzniká horením cigariet, sa pevne viaže 
na červené krvinky a znemožňuje im prenášať kyslík do všetkých 
častí ľudského tela, ktoré trpia jeho nedostatkom a dochádza k ich 
poškodzovaniu.
Príčinou toho, že ľudia potrebujú fajčiť, je nikotín vyvolávajúci 
závislosť. Dôvodom toho, že na následky fajčenia človek ochorie 
a prípadne i umrie, sú predovšetkým dechty obsiahnuté v tabako-
vom dyme.
Tabakový dym „z druhej ruky“ je dym z horiacej cigarety či iného 
tabakového výrobku, ktorý vytvárajú ľudia, čo ich fajčia. Keď taba-
kový dym kontaminuje vzduch, zvlášť vo vnútorných priestoroch, 
vdychuje ho každý, tak fajčiari, ako aj nefajčiari sú vystavení jeho 
škodlivým účinkom. Pokiaľ ho vdychujú ľudia, ktorí nie sú aktív-
nymi fajčiarmi, tiež sa to bežne nazýva nedobrovoľné fajčenie či 
pasívne fajčenie. 
Expozícia tabakovému dymu „z druhej ruky“ je prítomna všade, 
kde je dovolené fajčiť: doma, na verejných miestach, na pracovisku. 
Ani ventilácia či filtrácia, či už samy osebe, alebo v kombinácii, ne-
môžu znížiť expozíciu tabakovému dymu vo vnútornom prostredí 

FAJČENIE TABAKOVÝCH 
VÝROBKOV A JEHO NEPRIAZNIVÝ 

VPLYV NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE
MUDr. Hana Sovinová, Štátny zdravotný ústav, Praha, Česká republika
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na prijateľnú úroveň z hľadiska omnoho nižšieho zdravotného ri-
zika. Len prostredie stopercentne bez tabakového dymu poskytuje 
účinnú ochranu.
Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že približne 700 milió-
nov detí, čiže takmer polovica všetkých detí na svete, dýcha vzduch 
znečistený tabakovým dymom, a to hlavne doma. 
Medzinárodná organizácia práce odhaduje, že najmenej 200 000 
pracujúcich zomrie každý rok z dôvodu expozície tabakovému 
dymu „z druhej ruky“ na pracovisku.

Aké sú riziká faj enia tabakových výrobkov?

Aktívne fajčenie spôsobuje predovšetkým nasledujúce závažné 
chronické ochorenia: rakovinu (dutiny ústnej, nosohltana, hrtana, 
pažeráka, pľúc, žalúdka, slinivky brušnej, močového mechúra a pe-
čene), ochorenia srdca a ciev (napríklad mozgovú m tvicu, ocho-
renia vencových tepien srdca, vydutie aorty, aterosklerózu perifér-
nych ciev), žalúdočné vredy, chronické pľúcne ochorenia vrátane 
chronickej obštrukčnej choroby pľúc, vývojovej poruchy plodu. 
Správa hlavného lekára USA z roku 1989 uvádza, že „fajčenie 

v priebehu tehotenstva znamená pre vývoj plodu vysoké riziko a je 

dôležitou príčinou nízkej pôrodnej váhy a detskej úmrtnosti“.

K zdravotným následkom pasívnej expozície tabakovému dymu 
u detí patrí predovšetkým tzv. syndróm náhleho úmrtia dojčiat 
a malých detí (SIDS), akútne respiračné ochorenie, chronické res-
piračné príznaky, zníženie pľúcnych funkcií, vznik astmy a vyvolá-
vanie astmatických záchvatov, akútne a chronické zápaly stredné-
ho ucha.
Z ďalších negatívnych následkov fajčenia tabaku je potrebné pri-
pomenúť, že jedovaté zložky tabakového dymu poškodzujú i ďal-
šie tkanivá ľudského tela a majú za následok napríklad tvorbu 
šedého zákalu, otupenie čuchu a chuti, predčasné starnutie kože 
a tvorbu vrások, predčasné šedivenie vlasov a ich vypadávanie, 
poškodením väziva dochádza k častejším úrazom a poraneniam 
od pľuzgierov až po roztrhnuté šľachy. 

Vodná fajka

V 90. rokoch minulého storočia došlo k výraznému rozšíreniu faj-
čenia vodnej fajky najmä medzi mladými ľuďmi. Pritom je vodná 
fajka ako prostriedok na fajčenie známa už viac ako 400 rokov. Do-
nedávna ju používali najmä starší muži v krajinách Orientu. Fajče-
nie vodnej fajky ľudia vnímajú ako zaujímavú, netradičnú, exotickú 
aktivitu, fajčiarom však chýbajú dostatočné informácie o škodlivos-
ti tohto spôsobu fajčenia. 
Tabak do vodnej fajky sa skladá z 30 percent tabaku, zvyšok tvorí 
melasa, vedľajší produkt pri výrobe cukru z cukrovej trstiny, a prí-
padne sa pridáva med či rôzne umelé príchute. Tabaková zmes sa 
vlhčí glycerolom. 
Fajčiť je možné aj bylinné zmesi bez tabaku, ktoré z veľkej časti 
tvorí drvina stvolov cukrovej trstiny, ktoré sú odpadom po vylú-
hovaní cukru. Tieto drviny bývajú ochutené umelými príchuťami, 
často ovocnými, ale napríklad aj karamelovou, kávovou a pod., 
a prídavkom melasy, dodávajúcej dymu sladkú chuť. Práve sladká 
a často ovocná chuť dymu z vodnej fajky ju robí veľmi atraktívnou 
predovšetkým pre mladých ľudí. 
V súvislosti s použitým spôsobom zapálenia tabaku a veľkosťou 
zápalného uhlíka sa vytvára 30- až 100-krát viac dechtu, 17- až 
50-krát viac oxidu uhoľnatého a dym obsahuje až 6-krát viac nikotí-
nu než jedna cigareta. Bežne používané zdroje žiaru (uhlíky), ktoré 
sa poukladajú na tabak, pravdepodobne vedú k zvýšeniu zdravot-
ných rizík, pretože pri horení sa uvoľňujú do dymu ďalšie toxické 
látky vrátane ťažkých kovov a CO. 

V priebehu jedného posedenia s vodnou fajkou sa vytvorí priemer-
ne 70 litrov dymu. Pri priemernom hodinovom posedení pri vodnej 
fajke fajčiar vdýchne približne 100- až 200-krát viac dymu než pri 
vyfajčení jednej cigarety.
Voda v nádobe vodnej fajky dym predovšetkým ochladzuje. Aj po 
prechode vodou dym obsahuje vysoké dávky toxických zložiek, 
zah ňajúce oxid uhoľnatý, ťažké kovy a rad látok vyvolávajúcich 
rakovinu.
Spoločné používanie náustku pri fajčení vodnej fajky predstavuje 
riziko prenosu infekčných chorôb, ktoré zah ňa tuberkulózu a in-
fekčný zápal pečene. 
Pasívne fajčenie zmesi takého dymu a dymu z uhlíka z vodných 
fajok je rizikové i pre nefajčiarov. Pravidelné fajčenie vodnej fajky 
môže viesť ku vzniku závislosti od nikotínu.

Odvykanie od faj enia 

Prestať fajčiť sa vyplatí v každom veku a nikdy na to nie je dosť ne-
skoro. Zdravie sa začne zlepšovať okamžite. O niekoľko desiatok 
hodín sa hladina oxidu uhoľnatého v krvi vráti na normálnu hodno-
tu, za týždeň dochádza k zlepšeniu dýchania, začnú sa rozširovať 
zúžené cievy a akútne nebezpečenstvo srdcového infarktu sa začne 
pomaly znižovať. Riziko jeho vzniku bude polovičné už po piatich 
rokoch a po desiatich rokoch sa priblíži k výskytu tohto ochorenia 
u nefajčiarov. Nebezpečenstvo vzniku rakoviny pľúc bude po desia-
tich rokoch rovnako výrazne nižšie. 
Po niekoľkých týždňoch po zanechaní fajčenia sa zlepší tiež čuch 
i chuť a pleť bývalého fajčiara nadobudne opäť zdravý vzhľad.
Prestať fajčiť vôbec nie je ľahké. Podarilo sa to však už miliónom 
ľudí. Je na to potrebné vlastné prianie prestať fajčiť, ďalej odhodla-
nie, určitá skúsenosť, podpora rodiny, priateľov, spolupracovníkov 
aj zdravotníkov a ďalších odborníkov v problematike obmedzova-
nia fajčenia. Tí v tomto smere majú nezastupiteľnú úlohu, jednak 
ako vzory správania pre verejnosť, jednak pri posilňovaní odhodla-
nia a úsilia fajčiara skoncovať so svojím návykom.

Možnosti prevencie

Hrozba, ktorú epidémia fajčenia predstavuje pre vznik ochorenia, 
následnú invaliditu a predčasné úmrtia, nemá vo svete obdoby. 
Jedine mnohostranná stratégia, ktorej cieľom je odradiť od začiatku 
fajčenia deti a mládež, chrániť pred škodlivým účinkom tabakové-
ho dymu nefajčiarov a poskytovať dostatočné informácie o vplyve 
fajčenia na ľudské zdravie všetkým nefajčiarom, môže túto závažnú 
situáciu zvrátiť. Je však potrebné začať neodkladne konať. 
Prostredníctvom podpory zdravia a výchovy k zdraviu je potrebné 
usilovať sa o to, aby sa nefajčenie stalo spoločenskou normou, kto-
rá nie je obmedzením, ale, naopak, prináša ľuďom lepšie zdravie 
a vyššiu kvalitu života. 
Vodidlom na vypracovanie a zavedenie tých najúčinnejších straté-
gií sú princípy obsiahnuté v Rámcovej dohode o kontrole tabaku, 
ktorú iniciovala Svetová zdravotnícka organizácia a stala sa prvou 
celosvetovou konvenciou v oblasti verejného zdravia. 

Zoznam použitej literatúry je k dispozícii u autorky.
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1 Centrum pre závislých od tabaku III. internej kliniky – kliniky en-
dokrinológie a metabolizmu, 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej 
v Prahe a Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe, Česká republika
2 Ústav hygieny a epidemiológie, 1. lekárska fakulta Univerzity Karlo-
vej v Prahe a Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe, Česká republika

Adolescenti sú kľúčovou cieľovou skupinou tabakového priemyslu – 
dospelí fajčiť prakticky nezačínajú. Okrem prevencie je v tomto veku, 
bohužiaľ, potrebná aj liečba. Okolo 90 % fajčiarov si zapálilo prvú 
cigaretu pred 18. rokom. V Českej republike je priemerný vek pri 
zapálení prvej cigarety okolo 10 rokov a odhaduje sa, že máme naj-
menej 250 000 fajčiarov mladších ako osemnásť rokov.
Čím nižší je vek, keď sa začne s fajčením, tým závažnejšie je poško-
denie organizmu, ktorý je nezrelý, a taktiež o to silnejšia závislosť 
vzniká. Teda tí, čo začali fajčiť v nízkom veku, mávajú väčší problém 
zbaviť sa cigariet a zdravotné dôsledky fajčenia sa u nich prejavia 
výraznejšie, najmä napríklad v oblasti psychických ochorení.
Práve z adolescentných fajčiarov sa stávajú fajčiaci dospelí a je zjav-
né, že práve toto je významná skupina pacientov, ktorí by sa mali zo 
závislosti od tabaku liečiť – vyplatí sa to zdravotným poisťovniam aj 
štátu. Problém je jednak v ich nízkej motivácii a adherencii k liečbe, 
ale i v tom, že sa touto liečbou prakticky nikto nezaoberá – neponú-
ka sa adolescentným fajčiarom a ani odborníci si často nevedia rady. 
Pritom už v tomto veku by väčšina fajčiarov chcela s fajčením prestať.

Prevencia

Výrobcovia cigariet vedia, že je potrebné, aby sa zákazník stal závis-
lým od nikotínu skôr, než bude mať dosť rozumu s fajčením nezačať, 
teda v čo najnižšom veku. Medzi účinné preventívne opatrenia patrí 
možno prekvapivo aj dostupná liečba – fajčenie sa tak skôr vníma 
ako choroba, a nie ako rebélia či frajerina.
Účinná prevencia musí byť vždy komplexná – jednotlivé opatrenia 
samy osebe taký veľký význam nemajú a musia odrážať prístup celej 
spoločnosti. 
Krátko uvedieme prehľad 6 hlavných bodov účinnej prevencie fajče-
nia (významnosť odhadnutá v percentách):

 progresívne zdaňovanie a tým vysoká cena cigariet (30 %),
 ochrana pred pasívnym fajčením (22 %),
 verejné výdavky na vzdelávacie kampane (15 %),
 úplný zákaz reklamy na tabakové výrobky (13 %),
 veľké zdravotné varovania s obrázkami najmenej na 50 % veľ-

kých plôch škatuliek (10 %),
 dostupná liečba (10 %).

Až po zavedení uvedených opatrení môžu byť účinné reštriktívne zá-
kony ako zákaz predaja do 18 rokov. V Českej republike tento zákaz 
síce platí a principiálne je isto správny, no vidíme jasne, že štvrť miliónu 
fajčiarov mladších ako 18 rokov vo fajčení nezabránil. Preto tiež reštrik-
tívne opatrenia veľmi podporuje tabakový priemysel: vyzerá to pekne, 
a pritom sa nemusia obávať, že by to znížilo počet ich zákazníkov. Čoho 
sa, naopak, tabakový priemysel panicky bojí a proti čomu usilovne lobu-
je, to sú vysoké dane z cigariet a nefajčiarske verejné priestory. 

Česká republika v uvedenom hodnotení šiestich základných kameňov 
prevencie v roku 2007 získala iba 40 bodov zo 100 možných a skon-
čila tak na 25. mieste medzi 30 európskymi krajinami. Cigarety sú 
u nás lacné (za priemerný plat si dnes kúpime dvojnásobný počet 
škatuliek ako pred 15 rokmi), nemáme nefajčiarske verejné priestory 
(práve v zafajčených reštauráciách sú prvé cigarety adolescentov také 
ľahké!), reklama nie je zakázaná v mieste predaja a miesta predaja 
nie sú inak obmedzené, takže viac ako polovica českých cigariet sa 
predá v obchodoch s potravinami, varovania s obrázkami taktiež do-
teraz nemáme. A liečba závislosti od tabaku sa teraz pomaly stáva 
dostupnou.
Faktory, ktoré ovplyvňujú fajčenie adolescentov, sú typické:

 vplyv vrstovníkov,
 stres,
 nuda,
 obavy zo zvyšovania hmotnosti,
 vzorové správanie idolov,
 fajčenie vo filmoch.

Stres: nielen adolescenti, ale i dospelí po cigarete siahajú typicky 
v strese. I keď vyplavením dopamínu v mozgových centrách odmeny 
nastane určitý príjemný pocit a upokojenie, celkovo cigarety tieto sta-
vy zhoršujú: vyplavujú sa stresové hormóny, fajčiari prežívajú záťažo-
vé situácie ťažšie než nefajčiari. 
Nuda: cigareta skutočne býva „spoločníkom“ – preto je dobré do-
spievajúcich zabaviť, postarať sa, aby ich čas bol vyplnený aktivitami.
Obavy zo zvyšovania hmotnosti po zanechaní fajčenia nie sú neopod-
statnené – skutočne možno pribrať, aj keď v priemere iba 3-4 kg 
v priebehu prvého roku. Je to dané jednak vyšším konzumom jedla, 
jednak vplyvom nikotínu na metabolizmus (nikotín zvyšuje spaľova-
nie energie). Avšak začať fajčiť z dôvodu kontroly váhy nemá zmysel, 
problém sa iba zhorší, keď sa potom cigarety odkladajú. Často začí-
najú fajčiť práve tí adolescenti, ktorí majú problém s váhou.
Fajčenie idolov a fajčenie vo filme skutočne funguje, fajčenie adoles-
centov preukázateľne stúpa s počtom fajčiarskych scén v pozretých 
filmoch. 
Teda investícia výrobcov cigariet do skrytej reklamy vo filmoch sa vy-
platí.

Lie ba závislosti od tabaku u adolescentov

Všeobecne o liečbe adolescentov platí, že by mala mať rovnaké pra-
vidlá ako liečba dospelých. Problémom však býva motivácia adoles-
centov. V princípe je to jednak intervenovanie, respektíve 4 formy 
psychologickej pomoci: odporúčanie prestať, nácvik situácií bez ciga-
riet, poradenstvo a psychoterapia. U závislých potom navyše i farma-
kologická liečba. Za zmienku stoja aj duálne závislosti, teda závislosti 
od viacerých látok. Tu býva typickou vstupnou drogou práve nikotín. 
Medzi závislými od ilegálnych drog či alkoholu však nájdeme aj okolo 
90 % fajčiarov cigariet. Bohužiaľ, aj tieto závislosti sa týkajú už ado-
lescentov. Behaviorálne intervencie sú u adolescentov preukázateľne 
účinné. Aj keď s farmakoterapiou nie sú zatiaľ dostatočné skúsenos-

FAJČENIE ADOLESCENTOV 
– PREVENCIA A LIEČBA

MUDr. Alexandra Kmeťová1, MUDr. Eva Králíková, CSc.1, 2
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ti, je možné predpokladať taktiež podobný účinok – pokiaľ by boli 
na liečbu motivovaní. Nikotínové náplasti sa však zatiaľ neukázali 
ako účinné u adolescentov, aj keď boli bezpečné, a taktiež ani nikotí-
nový nosný sprej. 
Na zníženie fajčenia u adolescentov je nepochybne potrebný kom-
plexný prístup spoločnosti, v rámci ktorého by sa im aj táto liečba 
mala ponúkať.

V Českej republike sa liečbou závislosti od tabaku začínajú zaoberať 
špecializované centrá pre závislých od tabaku – zoznam je na web-
stránkach Spoločnosti pre liečbu závislosti od tabaku www.slzt.cz. 
Aj keď zatiaľ nie všetky majú túto kapacitu, je možné sa s nimi skon-
taktovať.

Zoznam použitej literatúry k dispozícii u autoriek.

V súčasnosti sa čoraz častejšie objavujú diskusie o mieste a úlo-
he kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu k poznávaniu reality. 
V týchto diskusiách sa často kvantitatívne skúmanie a vyhodnocova-
nie faktov získaných v priebehu výskumu označuje za príliš „hrubé“, 
nepostihujúce jemné individuálne diferencie skúmaných subjektov, 
limitujúce naše poznanie len po istú úroveň, za ktorou sa už k odha-
leniu subtílnejších väzieb a dynamiky možno dopracovať len metó-
dami kvalitatívneho výskumu. Tieto názory majú nepochybne svoje 
opodstatnenie a vychádzajú z doterajších skúseností, keď kvantitatív-
ne metódy často nesplnili úlohu, ktorá sa od nich očakávala, a zlyha-
li čiastočne alebo na celej čiare v zodpovedaní rôznych naliehavých 
otázok. 
Aj keď témou tohto článku nie je posudzovať názory zástancov jedné-
ho či druhého prístupu, napriek niektorým zrejmým výhodám kvalita-
tívneho skúmania v bádaní ostáva kvantitatívny prístup v poznávaní 
štandardným postupom. Kvantitatívne spracovanie získaných údajov 
má taktiež úlohu istého komunikačného štandardu – aj predstavy 
o vlastnom dome sa musia v prípade realizácie pretaviť do konkrét-
nych plánov, s konkrétnymi rozmermi a mierami tolerancie, aby mu-
rár rozmýšľal v rovnakých intenciách ako tesár, klampiar, pokrývač, 
inštalatér... aby bolo možné finálne opracovanie a poskladanie. Azda 
môžeme náš úvod uzavrieť konštatovaním, že hoci nie je univerzálne 
a všemocné, má kvantitatívne hodnotenie informácií stále nezastu-
piteľnú úlohu a ťažko očakávať, že sa na tejto skutočnosti v blízkej 
budúcnosti čokoľvek v širšom meradle zmení.
Aj v drogovej problematike sa na základné opísanie jej stavu a hlav-
ných charakteristík používajú kvantitatívne postupy. Ich rámce v eu-
rópskom meradle určuje päť štandardizovaných kľúčových epidemi-
ologických indikátorov, rozpracovaných Európskym monitorovacím 
centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) – detašovanou 
agentúrou EÚ so sídlom v Lisabone. 
Sú to:

 prieskumy vo všeobecnej populácii,
 problémové užívanie drog,
 dopyt po lie be,
 úmrtia súvisiace s drogami,
 infek né ochorenia súvisiace s drogami.

Mandátom EMCDDA je sledovať predovšetkým ilegálne drogy, prí-
padne legálne dostupné látky zneužívané nezákonným spôsobom.

A čo hovorí štatistika o situácii na Slovensku?
V súčasnosti Slovensko nezažíva viditeľnú a hrozivú drogovú epidé-
miu, ako to bolo po otvorení hraníc a najmä počas jej kulminácie 
v druhej polovici deväťdesiatych rokov. Dá sa povedať, že situácia sa 
odvtedy stabilizovala. Napriek tomu sme v ostatnom období zazna-
menali niektoré znepokojivé trendy:
Zmeny užívaných látok a spôsobov užívania. Zdá sa, akoby v os-
tatných rokoch prevládalo závislostné správanie samo osebe, bez 
ohľadu na konkrétnu látku, čím sa situácia podstatne líši od konca 
minulého storočia. Dnes je pomerne ťažké v prípade pokročilejších 
užívateľov identifikovať tých, ktorí by sa „špecializovali“ len na jed-
nu drogu – veľmi častý je tzv. polyúzus, t. j. užívanie viacerých drog 
súčasne, často aj s protichodnými účinkami (stimulačné vs. tlmivé). 
Užívanie primárnej drogy, teda drogy spôsobujúcej u užívateľa naj-
väčšie problémy, býva sprevádzané užívaním celej palety sekundár-
nych drog, niekedy nie je dokonca ani možné stanoviť primárnu 
drogu. Užívanie opiátov, najmä heroínu, ktoré bolo v predchádza-
júcej dekáde hlavným problémom, pokleslo. Kým v roku 1995 bolo 
medzi prvoliečenými vyše 85 % pre užívanie heroínu, v roku 2006 
to bolo menej ako 20 %. Naopak, odvtedy narástol podiel prvolie-
čených pre užívanie stimulačných drog (pervitín) až na 36 %, keď 
v rokoch 1994 – 1995 to boli necelé 2 %! Medzi prvoliečenými tiež 
stúpol podiel užívateľov kanabisu (marihuana) z 2 % v roku 1995 
na vyše 20 % v roku 2008, keď bol dokonca väčší ako podiel prvo-
liečených pacientov pre užívanie opiátov. Pri porovnaní návykového 
potenciálu heroínu a marihuany z toho vychádza, že užívanie dru-
hej menovanej drogy je v populácii značne rozšírené, a tiež to po-
tvrdzuje, že na trh prichádzajú nové dopestované odrody s vyšším 
obsahom účinnej látky. Významne vzrástli aj záchyty amfetamíno-
vých/metamfetamínových drog – v roku 2007 to bol šesťnásobne 
vyšší počet (690 prípadov) oproti začiatku cieleného sledovania 
v roku 2001, a narastá aj počet záchytov marihuany – v roku 2007 
to bolo až 1 269 prípadov, čo predstavovalo medziročný nárast 
o 210 prípadov.

DROGOVÁ PROBLEMATIKA 
NA SLOVENSKU VO SVETLE 

ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV
RNDr. Imrich Šteliar, vedúci Národného monitorovacieho centra pre drogy, Úrad vlády SR
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Zvýšenej pozornosti zo strany užívateľov sa dostáva prírodným psy-
chotropným látkam, renesanciu zažívajú aj niektoré, už predtým uží-
vané látky (prchavé inhaláty v rómskych komunitách sú pritom oso-
bitnou kapitolou), ba objavili sa úplne nové druhy syntetických drog, 
balené do príťažlivého balenia „prírodného produktu“ pod názvom 
Spice.
Spektrum užívaných drog je teda pestrejšie aj vďaka širšej ponuke, 
ale aj širšiemu dopytu, užívatelia preferujú viac drogy s menším ná-
vykovým potenciálom a vzájomne ich kombinujú, často aj s legálnymi 
drogami – alkoholom, tabletkami. Takáto diverzifikácia komplikuje 
kontrolu nezákonných drog, terapiu užívateľov, preventívne opatre-
nia a plánovanie rôznych služieb a programov.
Metamfetamíny. Ako sme už spomenuli, užívanie metamfetamínov je 
na Slovensku čoraz rozšírenejšie. V tejto oblasti ide prakticky o uží-
vanie pervitínu, stimulačnej drogy, ktorá sa k nám spočiatku dová-
žala z Čiech, kde má dlhšiu históriu užívania, ale čoraz viac odha-
lených domácich laboratórií nasvedčuje, že jej výroba sa postupne 
udomácňuje aj na Slovensku. Spolu s Čechmi sme na poprednom 
mieste v Európe vo viacerých indikátoroch užívania metamfetamínov. 
Zrejme ide o určitú paralelu užívania kokaínu, ktorý je zase prob-
lémovou drogou číslo jeden v mnohých krajinách západnej Európy. 
Medzi liečenými je relatívne vysoký podiel prvoliečených (až 60 %), 
čo naznačuje navyše stále rastúci trend problému. Nebezpečenstvom 
spojeným s užívaním pervitínu je jeho injekčné užívanie, pričom po-
diel injekčných užívateľov napríklad medzi liečenými sa už niekoľko 
rokov drží na úrovni okolo 40 %. Pri ďalšom náraste, v kombinácii so 
zvýšeným injekčným užívaním heroínu, by to mohol zvrátiť dlhodobo 
priaznivý stav zaznamenaný od roku 2000, keď sa v štatistikách lieče-
ných prejavoval ustavičný pokles injekčného užívania. Prvé známky 

možnosti takého zvratu už boli signalizované v roku 2008, keď po 
viac než päťročnom poklese sledovaného injekčného užívania došlo 
opätovne k jeho miernemu nárastu, v absolútnom počte i v podiele 
liečených pacientov (z 39,3 % na 40,5 % medziročne).
Signály zhoršenia. Zvýšenie injekčného užívania má za následok šíre-
nie infekčných ochorení, z ktorých najčastejší je infekčný zápal peče-
ne – vírusová hepatitída typu C. Pokiaľ ide o šírenie HIV, je situácia 
pomerne priaznivá a podiel infikovanej populácie injekčne užívajúcej 
drogy patrí celosvetovo k najnižším. Ale už pri spomínanej hepatitíde 
typu C je v sledovaných oblastiach situácia horšia a podiel infikova-
ných injekčných užívateľov je pomerne vysoký – v roku 2007 zazna-
menalo Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave podiel 
až vyše 48 % infikovaných medzi testovanými injekčne užívajúcimi 
pacientmi.
Varovným sa tiež javí opätovné zvýšenie počtu užívateľov opioidov. 
Ich počet, permanentne klesajúci medzi liečenými od roku 1999 
(u prvoliečených dokonca od roku 1998), zaznamenal v roku 2008 
mierny medziročný nárast (o 5 %), u prvoliečených dokonca tento ná-
rast trvá už dva roky po sebe: 130 – 152 – 176 (za roky 2006 – 2008).
Spolu s vysokým podielom prvoliečených v prípade najčastejšie sa 
vyskytujúcich primárnych drog – amfetamínových stimulantov a ka-
nabisu (okolo 60 %) – sa zdá, že aj keď drogová scéna vyzerá navo-
nok pokojne, pod povrchom sa začína zvyšovať napätie. Bude treba 
veľmi pozorne sledovať situáciu, pretože uvedené príznaky by mohli 
byť tiež signálmi novej vlny drogovej epidémie, skrytejšej a azda me-
nej dramatickejšej, než bola tá prvá, pokiaľ ide o vonkajšie prejavy, 
ale o to zákernejšej a mohutnejšej, čo sa týka rozsahu postihnutej 
populácie.
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LEGÁLNE DROGY
MUDr. Ivan Novotný, Sanatórium AT, Bratislava-Petržalka

Zaujímavé delenie, akoby alkohol, kofeín a tabak neboli nelegálne drogy 
do 18 rokov. Mnohí sa pýtajú, prečo delíme drogy na legálne a nelegálne, 
veď všetky rovnako ubližujú človeku. Zo všeobecného hľadiska je to prav-
da. Z pohľadu škodlivosti možno namietať, že nie všetky drogy ubližujú 
človeku rovnako rýchlo. Na druhej strane je tiež pravda, že finále zneuží-
vania akejkoľvek drogy sa v konečnom dôsledku vždy končí neželaným 
a často veľmi dramatickým spôsobom – umieraním. Tento časový faktor 
hrá pomerne dôležitú úlohu pri užívaní drogy u mladých ľudí najmä z psy-
chologického hľadiska. Je to podceňovanie času. U závislých mladých ľudí 
skoro pravidelne pozorujeme približne tak do tridsiatich až tridsiatich 
piatich rokov vnímanie vlastnej existencie ako niečoho stabilného, ne-
menného, neohroziteľného, ba často až nesmrteľného. Toto skreslenie 
sebahodnotenia a sebavnímania dáva mnohým odvahu experimentovať 
a komunikovať s drogami, dokonca s vedomím, že keď budem starý, tak 
s tým aj tak prestanem. Teraz si chcem užívať!
Pohľad odborníkov na legálne drogy je tiež zaujímavý. Vtieravosť dro-
gy do ľudskej spoločnosti napríklad pri alkohole trvá niekoľko tisícročí. 
Zatiaľ všetky pokusy o kontrolu pitia zlyhali. Rovnako niekoľko storočí 
trvá vtieravosť tabaku a kofeínu do európskej kultúry. Keďže sa zatiaľ 
nenašiel účinný spôsob, ako chrániť ľudí pred účinkom týchto drog ani 
zákonnými prostriedkami, tak bolo jednoduchšie a z hľadiska zdravia 
aj rozumnejšie dostať ich pod kontrolu štátu hlavne z dvoch dôvodov: 
miliardových ziskov a kontroly výroby. Z tohto pohľadu ak sa nepodarí 
napríklad zlikvidovať mýty okolo marihuany (zlepšuje výkonnosť, znižu-
je stres, má krátkodobý účinok, nie ako alkohol, je menej škodlivá ako 
alkohol, zlepšuje tvorivé myslenie, zlepšuje citové prežívanie, užívanie 
neškodí, dokonca lieči, a preto je zdravé, podporuje dobrý a kvalitný 
spánok, nespôsobuje genetické poruchy a dokonca aj zlepšuje sexuálne 
prežívanie) a dostať pod kontrolu jej komunikáciu s mladými, možno 
očakávať, že generácia, ktorá vyrastá v tejto sociálnej klíme, jedného dňa 
marihuanu legalizuje. 

Pre o sa alkohol nepodarilo dosta  pod kontrolu a pre o všetky opatrenia 
zlyhávajú?

Každý subjekt predstavuje pre alkohol ideálny bio-psycho-sociálny objekt 
a alkohol ako psychoaktívna látka má na tento komplex zbrane, ktoré sú 
silnejšie ako človek a silnejšie ako zákon. Alkohol má 16 pozitívnych bio-
-psychologických účinkov: antistresový, anxiolytický, sekretorický, diges-
tívny, hyperemický, analgetický, antidepresívny, relaxačný, vazodilatačný, 
psychostimulačný, hypnotický, myolytický, sedatívny, excitačný, spazmoly-
tický a ten, na ktorý sa všetci najviac tešíme – afrodiziačný.
V sociálnej oblasti má alkohol niekoľko výsadných postavení: má vysokú 
celospoločenskú hodnotu, ktorá sa prejavuje najmä vo vzájomnom obda-
rúvaní pri rôznych spoločenských alebo osobných sviatkoch a výročiach. 
Alkohol má tiež vysokú hodnotu pri individuálnej i spoločenskej grati-
fikácii a satisfakcii. Veľmi významnú úlohu hrá pri tzv. zbratávaní, keď 
sprostredkuje mnohé sociálne emočné väzby. 
Z uvedeného je pochopiteľné, prečo sa nielenže nedarí, ale ani nie je 
možné tento najväčší neduh spoločnosti ovplyvňovať. Samozrejme, teraz 
sa natíska otázka, či iba toto je v priamej súvislosti s úskaliami primárnej 
prevencie užívania alkoholu. Problematiku primárnej prevencie možno 
rozdeliť na dve základné skupiny: 
a)  faktory týkajúce sa biologickej stavby každého subjektu s prejavmi jeho 

špecifickej individuálnej somatopsychickej kondície,
b)  faktory celospoločenských postojov k drogám.

Čo sa týka somatopsychickej kondície subjektu, je prísne individuálne 
variabilná. Každý jedinec predstavuje samostatného, neopakovateľného, 
jedinečného a multidimenzionálneho pôvodcu nevypočítateľných túžob, 
želaní, osobnostných charakteristík, ovplyvnených variabilitou prostredia, 
výchovy a rôznymi transkulturálnymi vplyvmi. Z týchto dôvodov je iluzórne 
očakávať, že vydanie nejakého zákona alebo odporúčania, ktoré je navyše 
v protiklade s celospoločenskou skúsenosťou, niekoľko tisícročnými tradí-
ciami a mnohými subjektívnymi pravdami, vytvorí v spoločnosti unifikova-
ný spôsob myslenia, tvorby postojov, prežívania a konštrukcií v rozhodova-
cích procesoch vyúsťujúcich do ochranných vzorcov správania. Akýkoľvek 
typ správania, myslenia, rozhodovania a konania je výsledkom aktuálne 
prežívanej emócie a tá je v postoji a vzťahu k alkoholu všeobecne pozitívna. 
Celý tento vývoj chorobného vzťahu človeka k alkoholu môžeme veľmi 
stručne a schematicky charakterizovať nasledujúcim spôsobom:
Každý človek od svojho narodenia prostredníctvom mozgových štruktúr 
v prežívaní diferencuje hodnoty odmeny a trestu, ktoré vytvárajú primárnu 
túžbu po oceňovaní. Každé oceňovanie alebo odmena vytvára istú kvalita-
tívnu hladinu pôžitku, ktorý nazývame slasťou. Slasť je registrovaná v cen-
tre slasti a fixuje sa v mimovedomých štruktúrach a v pamäti. Dozrievaním 
psychických funkcií vzniká u každého subjektu produkcia vlastného prog-
ramu slasti, ktorý sa každý jedinec snaží nájsť a realizovať. Takto vzniká 
produkcia vlastného, prísne individuálneho špecifického programu slasti 
u každého jednotlivca, ktorý ovplyvňujú všetky už spomínané skutočnos-
ti (pozri bio-psycho-sociálny model). Produkcia vlastného programu slasti 
núti človeka k intenzívnemu hľadaniu. Ak v tomto období jedinec nie je 
schopný naplniť svoj program slasti produktívnym riešením aktuálneho „tu 
a teraz“ a tvorením v ňom, začne hľadať vo svojom okolí spôsob, ako tie-
to emócie získať. Pokiaľ má v tomto období dostatočne široké poznanie 
o existencii a účinku alkoholu (alebo aj iných drog), zákonite začne s ním 
experimentovať. Ak je experiment totožný s očakávaním (nemusí ísť ani tak 
o samotný účinok alkoholu alebo drogy, stačí, ak niekoho potvrdí napríklad 
partia a pod.), automaticky prichádza ku konfliktu, či ďalej s alkoholom 
komunikovať. Splnené očakávanie je kľúčom k rozhodnutiu opakovať ko-
munikáciu s alkoholom. A tak u niektorých jedincov začne alkohol (droga) 
nap ňať spočiatku skrytý charakter túžby po nadštandardnej odmene a de-
senzitizáciou istého jadierka v mozgu potlačí realitu a celé myslenie posunie 
do permanentnej túžby po nadštandardnej odmene (craving), ktorá začne 
riadiť celý komplex správania a myslenia závislého. Cesta k závislosti trvá 
u dospelého človeka dva a niekedy aj desať rokov. U mladého, najmä nezre-
lého jedinca to môže byť podstatne skôr, aj za niekoľko týždňov.
Keďže vieme, že 96 až 98 % obyvateľstva (najmä kresťanskej kultúry) 
komunikuje s alkoholom a každý má svoje osobné skúsenosti a prísne 
individualizované postoje, môžeme hovoriť, že v spoločnosti je alkohol ak-
ceptovanou drogou. Rovnako akceptovanou drogou sú aj ostatné legálne 
dostupné psychoaktívne látky ako tabak, kofeín a samoordinované, niekto-
ré aj voľne predajné lieky. 
Všeobecne môžeme konštatovať, že postoje ľudí bránia akémukoľvek 
ovplyvňovaniu postojov k abstinencii z týchto dôvodov:

 príslušníci všetkých vekových kategórií a oboch pohlaví tolerujú le-
gálne drogy;

 dospelí tolerujú, dokonca mnohí uprednostňujú aj u svojich nedo-
spelých detí užívanie legálnych drog pred nelegálnymi;

 mládež pripisuje legálnym, ale najmä ilegálnym drogám magické 
účinky;

 ojedinelé nadmerné užitie legálnej drogy sa všeobecne toleruje, dokon-
ca kryje a rôznym spôsobom ospravedlňuje ako „poučenie či náhoda“;

Teoreticko-informa�né príspevky
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 subjekt nie je schopný rozlíšiť konzumentské správanie od rizikového 
správania k alkoholu či droge; 

 spoločnosť je analfabetická, čo sa týka vedomostí o závislostiach;
 celospoločensky sa závislosť podceňuje a často sa vníma ako chybné 

rozhodnutie;
 postoje spoločnosti k závislým sú skôr hanlivé, ponižujúce alebo od-

sudzujúce;
 diagnóza závislosti sa považuje za ponižujúce „značkovanie“;
 v spoločnosti alebo v partiách komunikujúcich s alkoholom (droga-

mi) panuje pri všetkých typoch závislostí tzv. konzumentská solida-
rita;

 človek postihnutý závislosťou sa v „normálnej“ spoločnosti cíti sociál-
ne invalidizovaný, pretože spoločnosť nepozná vzorce abstinentské-
ho správania a dokonca ho aj s ťažkosťami, niekedy až s opovrhnutím 
toleruje;

 abstinencia ako celospoločenská hodnota neexistuje, v spoločnosti 
pretrváva ako norma skôr konzumentské správanie;

 zákonné opatrenia a odporúčania zdravotníkov sa nedodržiavajú;
 aj tí, čo majú šíriť myšlienky abstinencie, porušujú nielen komuni-

káciu s legálnymi drogami, ale aj zákony (učitelia, lekári, poslanci, 
ministri a pod.);

Neefektívna primárna prevencia netrápi iba nás, ale aj celosvetové 
spoločenstvo. Výsledky v konzumácii alkoholu na hlavu obyvateľa boli 
celosvetovo katastrofálne. Napríklad len v našej krajine konzumácia 
v množstve alkoholu prepočítaného na čistý lieh bola v čase vzniku pr-
vého zákona o boji proti alkoholizmu v roku 1962 na jedného obyvateľa 
niečo vyše 5 litrov a v ostatnom desaťročí sa pohybuje na úrovni 12 až 
14 litrov čistého liehu na hlavu jedného obyvateľa. Samozrejme, vrá-
tane novorodencov, školopovinných detí a nevládnych starcov. Z toho 
vyplýva mobilizujúci fakt, že väčšinu alkoholu vypije vrstva obyvateľstva 
v produktívnom veku. Pri dostatočnej sebakritickosti človek musí skon-
štatovať, že na poli primárnej prevencie alkoholizmu sa neurobilo nič, 
ba museli sa urobiť nejaké chybné kroky v riadení, prečo sa stalo práve 
to, čo nikto nechcel. Dôvody neúspechu v primárnej prevencii sa inter-
pretujú rôzne. 
Nie je reálne, aby ľudia, ktorí sami majú pozitívny postoj k alkoholu 
alebo ho rituálne preferujú (náboženské obrady, slávnosti, výročia, od-
meňovanie a pod.), ba dokonca podľa štatistiky aj 33 % obyvateľov ho 
konzumuje rizikovo, aby títo s čašou v ruke robili protialkoholickú poli-
tiku. Kto im uverí, že to je úprimné? Ani deti im to neuveria. 
Nie je reálne očakávať od niekoho, kto pije rizikovým spôsobom, aby 
sám bol schopný to odhaliť a rešpektovať. Alkohol v akomkoľvek množ-
stve nemá signalizačné zariadenie, ako človeku povedať: dosť! Každé 
iné ochorenie má spôsob, ako subjektu oznámiť, že mu niečo je – boles-
ťou. Alkohol, potvora, naopak. Čím je človek viac v probléme, tým mu 
viac „pomáha“. U mladých táto cesta do hrobu ešte zvyšuje a dráždi ku 
konfrontácii sebapotvrdzovania, čím sa prezentuje hrdinstvo: „Mne sa 
to nemôže stať.“ A dnes u tínedžerov dokonca platí – kto sa čím skôr 
opije, ten je „in“!
A už vôbec to nie je reálne očakávať, ak niekto vodu káže a víno pije 
(v prvom rade rodičia pred deťmi, ale najmä aj, prepáčte, tzv. celebrity, 
ktoré by mali byť vzorom, správajú sa niekedy k alkoholu nezrozumi-
teľne až nepochopiteľne). Rozhodne nepôsobia ako pozitívny príklad.
V ostatnom období sa zamýšľame, ako zabrániť mládeži do 15 – 16 ro-
kov konzumovať alkohol. Hľadáme cesty v policajných kontrolách a po-
kutách za nedodržanie abstinencie u mladých nezrelých spoluobčanov, 
ale zabúdame na zodpovednosť ich zákonných zástupcov. Každý mladý, 
ktorý sa len dotkne čaše, deklaruje výsledok svojej výchovy, svojho po-
stoja k sebe, k rodine, k spoločnosti a je pre nás všetkých signálom, že 
nefungujeme. Ako keby si nikto z dospelých nechcel uvedomiť, že cesta 
do pekla sa začína legálnymi drogami. Namýšľať si, že môj syn alebo 
dcéra je taká inteligentná, že sa drogy nedotkne, je iluzórne. Pravda 

je taká, že deti aj dva-tri roky fetujú, kým sa k tomu horko-ťažko rodič 
nielen dopátra, ale aj sám tomu uverí. 
Mnohí si povieme, že problémových alkoholikov je na svete minimálne 
a „mňa alebo nás sa to netýka“! Nie je to celkom tak, pretože od roku 
1964 k dnešnému dňu som sa v praxi stretol s viac ako 30 000 (tridsaťti-
síc!) postihnutými rôznymi závislosťami. Keď si uvedomíme, že základná 
rodina sa skladá z otca, matky a dvoch detí, tak len toto číslo predsta-
vuje viac ako 130 000 postihnutých ľudí, pretože závislosť nepostihuje 
iba nositeľa tejto choroby, ale celé okolie. Ak si uvedomíme, že závislosť 
necháva svoje stopy aj na tzv. alelách v chromozómoch, tak vlastne iba 
jedna generácia splodí niekoľkonásobne rizikových jedincov. A, žiaľ, tam 
sa uberáme. 
Odborníci sa približne od sedemdesiatych rokov minulého storočia usi-
lujú o uznanie diagnózy kodependencia – spoluzávislosť. Až do roku 
1992 sme aj hospitalizovali partnerov pacientov postihnutých závislos-
ťou a snažili sa terapeuticky ovplyvňovať poruchy ich prežívania a sprá-
vania. Plnilo to tri dôležité funkcie: 

1) Spoluzávislosť sa prejavuje polymorfnou symptomatológiou od 
nepokoja, rozpadu emočných väzieb, agresivity, anxiózne depre-
sívnych ťažkostí, výraznej neurotickej stigmatizácie, spočiatku sa 
prejavujúcej na úrovni individuálnej ochrany ega citovo viazaných 
členov rodiny popieraním, že sa niečo deje, s uviaznutým breme-
nom hanby a úzkosti v duši. Snaha nájsť páchateľa najskôr vedie 
k obviňovaniam, neskôr k sebaobviňovaniu, dokonca konflikty ne-
raz vyústia do dramatických situácií, ktoré ohrozujú na živote či už 
závislého, alebo člena jeho rodiny.

2) Atmosféra rodiny sa stáva neúnosnou, stupňujú sa konflikty, v kto-
rých ani jedna strana nenachádza východisko. V tomto období pri-
chádza k neproduktívnej stratégii správania rodiny. U jednotlivých 
členov rodiny sa objavujú prvky somatizácie a mnohí jedinci musia 
navštíviť lekárov, avšak bez toho, aby priznali pôvod svojich prob-
lémov. Postupne sa spúšťa tzv. vytesnávací mechanizmus závislého 
následkom neriešiteľných, neštandardných a traumatizujúcich de-
baklových situácií. Rodina začína strácať spoločenské pozície. V ro-
dine prichádza k zámene rolí, neskôr k preberaniu zodpovednosti 
náhradnými rolami. V tejto fáze prichádza k odvrhnutiu závislého, 
dokonca až do tej miery, že rodina alebo jednotlivci si nie raz želajú 
jeho smrť. 

3) Diskrétnou individuálnou alebo skupinovou rodinnou terapiou 
prichádza k prestavbe vzťahov v rodine, k návratu do pôvodných 
rolí. Obnovuje sa dôvera v rodine, vznikajú nové ochranné vzorce 
správania. Významnú úlohu hrá pôsobenie terapie aj na deti z rodín 
alkoholikov, ktoré abstinenciu začínajú vnímať ako normálne sprá-
vanie, čo pozitívne ovplyvňuje aj ich rozhodovacie procesy v budúc-
nosti. Takto transformovaná rodinná atmosféra vytvára podmienky 
na trvalú spoluprácu, ktorú mnohí jedinci v abstinencii potrebujú 
v rámci podpornej terapie. Nie každý jedinec je schopný vytvoriť 
si v procese abstinencie trvalé ochranné návyky a komplexné beha-
viorálne zakódovanie.

4) Nesmieme zabudnúť ani na dôležitý vplyv takto reštrukturalizova-
ného správania rodiny na okolie. Dokonca v posledných rokoch mi-
nulého storočia sa začala preferovať tzv. terapia siete. U nás zatiaľ 
málo známa a v súčasných podmienkach aj nerealizovateľná. Ak si 
však uvedomíme, že tieto rodiny sa kontaktujú v šírke celej spoloč-
nosti, tak vlastne plnia úlohu nositeľov novej abstinentskej kultúry. 
Za obdobie od šesťdesiatych rokov minulého storočia sa podstatne 
skrátil čas trvania choroby od vzniku závislosti do začatia liečenia. 
Ak by som chcel byť veľmi prísny, tak by sa dalo s určitým nadsade-
ním povedať, že abstinentskú kultúru a správanie lepšie propagujú 
pacienti a ich rodiny ako zdravotníci alebo všetky „VIP osobnosti“ 
v štáte. 

Zväčša tie hodnoty, ktoré ponúkame pre abstinenciu, sa nepovažujú za 
skutočné. Rodičia by sa mali naučiť vytvárať ich a vedieť ich aj ponúk-
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nuť. Je to otázka pohľadu a celého vývoja generácií. Nemôžeme učiť len 
mládež, tá je v tom nevinne. Vinní sme my, teda celá spoločnosť. Proti-
drogová výchova by sa mala začať už od rodičov. Nemali sme možnosť 
naučiť sa, ako sa k drogám správať. A čas internetu a všetkých masmédií 
je viac proti nám. ahko nájdeme stránky, ktoré sú proti drogám, ale 
i tie, ktoré poskytujú návod, ako ich vyrobiť, aké majú účinky a dokonca 
aj ktoré akú náladu vedia ponúkať. Deje sa tak niekedy nepriamo tým, 
že sa spomínajú rôzne vzory (speváci, herci a pod.), kde a prečo boli 
liečení alebo na čo zomreli. Tieto informácie na dieťa nevplývajú tak, ako 
by sme si želali, ale často pri stotožnení s takýmto človekom vidia v ňom 
vzor. (Naposledy pozri samovraždy v USA po odchode M. J.) Je dôležité 
si uvedomiť, že každý subjekt spracúva informáciu nielen podľa obsahu 
toho, kto mu ju práve ponúka, ale aj toho, čo aktuálne prežíva a čo na 
neho v danom momente najosloviteľnejšie pôsobí.
Rodič má jedinú šancu – formovať postoje a názory, hodnoty a stereoty-
py u svojich detí. 
 Nesmie však zabúdať: 

 že musí byť autentický, aby bolo čo odpozorovať; 
 musí byť pravdivý, aby jeho slová mali váhu; 
 musí byť nekompromisný, aby jeho cesta behaviorálne kódovala po-

stoje a správanie do budúcnosti; 
 musí sám akceptovať spoločenské hodnoty, morálku a zákony, aby 

sa jeho dieťa nesprávalo ako gangster a agresor    

 a musí byť citlivý, aby sa posilňovala emočná väzba na rodinu, vlasť 
a dnes už aj ako dôstojného a platného člena EÚ.  

Riadiť abstinenciu u mládeže zákonmi je zatiaľ pomýlené. Aký význam 
má zakázať konzumáciu mladým do 18 rokov, keď nerobíme denne kon-
troly a neučíme rodičov ich povinnostiam? 
Počas tzv. „Gorbiho suchého zákona“ v ZSSR sa hovorila nasledujúca 
anekdota: V špecializovanom obchode, kde sa predával alkohol, sa stret-
li dvaja Rusi. Jeden sa pýta druhého: „Zametal si“? Druhý odpovedá: 
„Áno, aj ja!“ – Takto vzájomne posmelení si „dali“ napoly ďalšiu fľašku 
vodky, hrdo očakávajúc trest za opilstvo: zametanie ulice v okolí svojho 
bydliska.
A tak sa z každého pohára stane hrdinstvo aj u našej mládeže. Rovnako 
to je napríklad aj s marihuanou, kde ak sa tínedžer neprizná, že to aspoň 
skúsil, nemá šancu obstáť skoro v žiadnej partii.
Vinný som ja, my, teda celá spoločnosť. A nielen my Slováci. Myslím si, 
že odborníkov z celého sveta čaká, aby sa vytvoril program následných 
krokov.
Považujeme však za dôležité každé snaženie, aj keď nebude mať úspech. 
Veď veda a výskum sa zákonite skladajú z množstva neúspechov a čím je 
vlastne neúspechov viac, tým sme bližšie k cieľu. Cesta je to vždy dlhšia, 
ako by si človek želal. Zatiaľ v našom snažení stále platí: ak sa aj niečo 
v boji proti drogám nevydarí, tak to nebolo zbytočné, aspoň druhí vedia, 
že to isté netreba skúšať.

Liečba alkoholizmu a závislostí od tzv. legálnych drog u nedospelých je čas-
to následkom zlyhania predchádzajúcich prístupov k mládeži, najmä v ob-
lasti prevencie. Preto s účinnosťou od 1. 6. 2007 pôsobí Národné monitoro-

vacie centrum pre drogy na Úrade vlády SR ako samostatný odbor. V roku 
2006 bol schválený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom a v máji 
2007 Národný program kontroly tabaku. V roku 2007 sa začal realizovať 
ďalší projekt Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej sta-

rostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok. Neexistuje osobnosť ty-
pická pre vznik závislosti alebo ktorá by chránila pred abúzom. U mladých 
ľudí sa tým naruší psychické dozrievanie. Mladí ľudia pri kontakte s drogou 
odmietajú sociálne štandardy a životné skúsenosti dospelých a majú snahu 
o zmenu hodnôt. Vytvára sa pseudoindividuácia (zdanlivé osamostatne-
nie), keď odmieta autoritu rodičov, ale pritom je čoraz menej schopný sa 
o seba postarať. Mladí jedinci sa neprimerane vyrovnávajú s nepríjemnými 
pocitmi a situáciami v podobe porúch správania – úteky z domu, krimina-
lita, poruchy opozičného vzdoru, krádeže, záškoláctvo. Tieto poruchy sú 
podmienené v 70 % milieupathiou. Ide o neúplnú rodinu so stratou ko-
munikácie, o psychopatologicky zmeneného či agresívneho rodiča aj pod 
vplyvom alkoholu alebo inej látky. Často sa zistí Child Abuse and Neglect 
(CAN) syndróm – zneužívané a zanedbávané dieťa. Mladí sa domnievajú, 
že tzv. slabé drogy nie sú nebezpečné. Na začiatku sa všeobecne u nich 
uplatní postupnosť drog. Odskúšajú legálne drogy, ako sú alkohol, cigare-
ty, mladší jedinci zneužívajú prchavé látky, potom marihuanu a môže sa 
prejsť k tzv. tvrdým drogám ako heroín a kokaín alebo ku kombinácii drog. 
Prvé kontakty s alkoholom má 8 % detí v 11 rokoch, v 13 rokoch už 24 %, 
v 15 rokoch 50 %. U mladých 11- až 19-ročných sú 4 % závislých od al-
koholu. V EÚ zneužíva marihuanu 5 – 15 % mladých. Tabakové cigarety 
pravidelne fajčí vyše 60 % mladých, z toho vyše 20 % je závislých.

S účinnosťou od 1. 8. 2006 Ministerstvo zdravotníctva SR prijalo novú 
koncepciu zdravotnej starostlivosti v odbore medicína drogových závis-
lostí. Liečbu zabezpečuje sieť poskytovateľov ambulantnou alebo ústav-
nou formou. Po ukončení odvykacej liečby pacienti, ktorí prejavia zá-
ujem a sú na to indikovaní, môžu pokračovať v ambulantnej liečbe, resp. 
je zabezpečené doliečovanie v resocializačných zariadeniach, ktoré sú 
spravidla v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Z počtu klientov, ktorí začali resocializáciu v roku 2006, bolo 4,5 % ma-
loletých (5 dievčat a 18 chlapcov). iaľ, na Slovensku nie je špecializova-
né zdravotnícke zariadenie na liečbu drogových závislostí detí a mládeže. 
Túto službu suplujú pedopsychiatrické zariadenia, ARO, JIS a pediat-
rické oddelenia nemocníc. Liečba závislostí je dobrovoľná s výnimkou 
ťažkých a ohrozenie vyvolávajúcich komplikácií závislostí (napríklad delí-
rium). V súčasnosti pri trestnej zodpovednosti od 14 rokov možno uvažo-
vať aj o ochrannej liečbe u páchateľov trestných činov, ak to nariadi súd.
Cieľom terapie zneužívania a závislostí od psychoaktívnych látok je zlep-
šenie celkove zlého somatického stavu a postihnutých funkcií s pokusom 
reštrukturalizovať osobnosť, u detí a mladistvých aj vývoj. 
Schematicky sa liečba delí na 4 fázy:
1. kontaktačná fáza – po spresnení diagnózy a liečby prípadných kom-
plikácií pri závislosti sa má pacient stotožniť s potrebnosťou liečby a ab-
stinencie;
2. detoxikačná fáza – trvá niekoľko dní až týždňov pri odobraní nielen 
látkovej drogy, ale aj psychologickej drogy, napríklad väzby na mobil. 
Tu sa uplatní farmakologická terapia na zmiernenie abstinenčných prí-
znakov;
3. odvykacia fáza – trvá týždne až mesiace. Vytvárajú sa nové behaviorál-
ne reakcie formou individuálnej a skupinovej psychoterapie, nutná socio-
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terapia a psychoterapia s príbuznými a inými ľuďmi z okolia pacienta 
(napríklad učitelia);
4. rehabilitačná fáza – má upraviť pacienta v jeho pôvodných funkciách, re-
socializovať ho, čiže po etape rehabilitácie ho habilitovať v novom postave-
ní rozvoja života v súkromí, škole, profesii. Trvá mesiace a roky, súčasťou 
sú športy, rekreačné aktivity, účasť v centrách a pod. D žka jednotlivých 
štádií je veľmi individuálna a závisí od: motivácie, osobnosti pacienta, 
správnosti (kvality) liečby.
V podstate má liečba dva ciele. Prvým je abstinencia od látky, druhým je 
telesné, psychiatrické a psychosociálne dobré prežívanie pacienta. Akútna 
liečba má len krátkodobý efekt. Na udržanie účinku je vhodná dlhodobá 

liečba. Individuálne konzultácie dop ňajú prácu v komunite. Liečbu závis-
lostí je možné rozdeliť na liekovú a bezliekovú. Liečba odvykacích syndró-
mov farmakami kopíruje princípy liečby dospelých vrátane substitučnej 
terapie. Treba rátať s tým, že mladiství radi zneužívajú psychofarmaká, 
hlavne anxiolytiká, hypnotiká a analgetiká. Často je u nich nespoľahlivá 
compliance (spolupráca pacienta a rešpektovanie lekárskych odporú-
čaní), a preto sa im podávajú aj depotné preparáty a lieky. V súčasnosti 
sa v liečbe dostáva do popredia nefarmakologická liečba, ktorá je zvlášť 
vhodná u detí a mladistvých. Ani jedna z foriem liečby neprevyšuje inú. 
U jedincov so zistenou závislosťou je najdôležitejším krokom detoxifikácia 
pomocou niektorých farmák. Na začatie detoxifikácie sú privedení mla-
diství pre ich pridružené úrazy, predávkovanie, panické reakcie, desivé 
zážitky (bad trip), správanie neprimerané situácii či mladiství privedení 
rodičmi na otestovanie užívania drogy. Bezlieková forma je dominantnou 
formou terapie pre nedospelých po detoxifikácii. Majú sa uplatniť nácviky 
sociálnych schopností, zvládania stresu, posilňovania z okolia – od rodiny 
po učiteľov. Po preliečení v zdravotníckom zariadení treba psychoterape-
utizovať jedinca v predlžujúcich sa intervaloch. V prvých 6 mesiacoch až 
2 rokoch sa odporúča suportívna a viac direktívna terapia než kognitívne 
behaviorálna. V priebehu 2,5 rokov by sa mali redukovať obranné mecha-
nizmy osobnosti mladistvých. Nutnou súčasťou preventívnych a liečebných 
programov majú byť peer programy – zapojenie osôb približne toho isté-
ho veku, profesie, sociálnej alebo etnickej skupiny. U detí a adolescentov 
sa má riešiť problém rehabilitácie a reintegrácie drogovo závislých celou 
spoločnosťou v zmysle tetralógu. Ide o dialóg štyroch: pacienta, terapeuta, 
rodinných príslušníkov a verejnosti. Tú predstavujú štátne orgány (vláda, 
ministerstvá, miestne orgány) a neštátne orgány (občianske združenia, na-
dácie), ďalej cirkvi, masovokomunikačné prostriedky a občania, ktorých 
názory ovplyvňujú reintegráciu drogovo závislých. Cieľom resocializácie 
je zaradenie drogovo závislého maloletého do života prostredníctvom te-
rapeutickej komunity. Pri porušení pravidiel musí nasledovať trest, o čom 
bola mladá osoba informovaná. Môže sa sťažovať na pravidlá, ale ich sta-
novenie a dodržiavanie je práve to, čo poskytuje upokojenie a podporu 
samému mladému človeku, ktorý je úzerom, abúzerom či závislým od 
hociktorej tzv. legálnej drogy vrátane alkoholu.

Prístupy k niektorým abúzom a závislostiam od tzv. legálnych drog u ne-
dospelých

Pitie alkoholu a fajčenie tabakových výrobkov je spoločensky tolerovaná 
forma vzniku závislosti. Čím je jedinec mladší, tým kratšie trvá vytvorenie 
závislosti, u žien sa závislosť vytvorí rýchlejšie. Fajčenie spomaľuje rast ne-
dospelých o pätinu, zhoršuje prospech v škole, spolupôsobí pri ťažkých 
depresiách. Alkohol pije väčšina žiakov stredných škôl. Mladí ľudia, uží-
vajúci rôzne drogy, požívajú často tiež alkohol. Preto známky intoxikácie 
u mladého človeka nemusia byť spôsobené iba pitím alkoholu. Užívanie 
alkoholu alebo drog je závislosťou, ak mladému človeku spôsobuje zdra-
votné problémy alebo narušuje jeho sociálne alebo psychické fungovanie. 
Rovnako to pôsobí u mladistvých závislých od mobilu, internetu, gam-
blerstva a nákupov. Požívanie alkoholu je bežné u mnohých adolescentov, 
ktorí tak rebelujú. U väčšiny dospievajúcich sa vyskytnú častejšie epizódy 
silnej opitosti. Vtedy je prioritou zabezpečiť bezpečnosť mladistvých, pre 

možné vracanie nesmú ležať na chrbte, ale musia sa udržiavať v polohe na 
boku. Pre zmätenosť treba s nimi hovoriť pokojne, majú mať pravidelný 
príjem malého množstva vody, aby neboli dehydratovaní. Nasledujúci deň 
má byť udelený trest s minimálnym komentovaním. Keď sa epizódy pitia 
opakujú, uplatní sa behaviorálny liečebný program. Ak ide o nadmerné 
pitie a začína byť zdraviu škodlivé, ide o štádium návyku. Mladý človek by 
mal súhlasiť s liečbou, proti vôli sa môže prijať do nemocnice podľa záko-
na o nedobrovoľnom prijatí. Väčšinou sa tento spôsob používa pri akútnej 
intoxikácii alebo dezorientácii. Detoxikácia: ak je mladý človek ochotný pri 
liečbe spolupracovať, nastáva po vyšetrení s ohľadom na možné telesné 
ochorenie podávanie vitamínov. V ďalšej fáze sa pridávajú trankvilizéry 
(upokojujúce lieky), ktoré sa po odznení odvykacieho stavu postupne vy-
sadia. Pre úspech abstinencie je dôležité zistenie prvotných ťažkostí, ktoré 
pitie alkoholu spustili a udržiavali. Najdôležitejšou súčasťou odvykacieho 
programu nedospelých je psychická podpora. Tá sa realizuje na pedopsy-
chiatrii (v SR chýbajú špecializované centrá), je nutná spolupráca školy 
a rodiny, potom nasleduje podpora v resocializačných centrách. Najťažšie 
prípady liečia tzv. adiktológovia pre závislosti nedospelých. Vtedy sa po-
užíva behaviorálna technika, napríklad s disulfiramom (Antabus), ktorý 
vyvolá v spojení s alkoholom silné vracanie. Vždy je nutná individuálna 
a skupinová psychoterapia.
Mladí ľudia, čo pijú alkohol, často zneužívajú sedatíva, ktoré tlmia aktivitu 
mozgu, znižujú úzkosť či navodzujú spánok, obmedzujú svalovú aktivitu. 
Spočiatku je detoxikácia s dlhodobým pobytom v nemocnici. Aj potom 
môžu ešte pretrvávať u mladých ľudí poruchy spánku, úzkosť, depresia, 
bolesti svalov – abstinenčný syndróm, preto sa vracajú späť k droge. Zno-
va je dôležitá psychická podpora.
Prchavé látky: patria sem rozpúšťadlá, benzín, lepidlá a aerosóly. Mladí 
ľudia s nimi experimentujú najmä v skupinách. Nebezpečenstvo zneužíva-
nia spočíva v horľavosti a v riziku udusenia. Pri omámení je človek obyčaj-
ne veselý a rozjarený, ale niekedy môže mať stavy paniky. Treba sledovať 
pulz a tlak z dôvodu možných komplikácií, pri ťažkostiach s dýchaním je 
potrebná odborná lekárska pomoc. Treba poskytnúť psychickú podporu, 
určia sa jasne pravidlá, ktoré nepripúšťajú užívanie inhalačných látok. 
Liečba je dlhá, lebo mladí ľudia nemajú motiváciu, aby s týmito látkami 
prestali. Zvyčajne k tomu dôjde až povyrastú.

Všeobecné zásady a konanie so závislým jedincom

Určité aspekty vzdoru u mladistvých treba považovať za normu. Príkla-
dom takéhoto prejavu je pitie alkoholu. Pri podozrení na tzv. legálnu drogu 
si treba u nedospelého všimnúť zmenu správania. Pri intoxikácii je prvora-
dé zisťovanie poškodenia zdravia, napríklad monitorovaním dychu a pod. 
Treba reagovať pokojne, s uistením pomoci mladému človeku. Keď sa to 
nedarí, je rozumné privolať záchrannú službu. Ak pri intoxikácii drogou 
mladý človek súhlasí, potom ošetrujúci lekár rozhodne, či je nutné reali-
zovať detoxikáciu. Stanoví sa, či dospievajúci nemá súčasne iné ťažkosti 
psychického charakteru a s ohľadom na to sa zaangažuje rodina a školské 
prostredie (ide o situácie ako rozvod rodičov, šikanovanie v škole). Niekto-
rí mladí ľudia nemajú motiváciu na to, aby prestali s drogou. Prístup má 
byť kombináciou učenia a primeraného nátlaku, aj s ohľadom na vzdela-
nostnú, intelektovú, sociálnu a emočnú úroveň. Ak mladý jedinec porušu-
je užívaním drogy dohodnuté pravidlá, môže to byť dôvod na vyčlenenie 
z rodiny alebo zamedzenie návštevy školy. Nie je to trest za zlé správanie, 
ale ochrana rodiny či školy pred ďalším narušovaním. Ide o prístup „tvrdej 
lásky“, ktorá dáva jasne najavo užívateľovi drogy, čo má robiť. Potom má 
možnosť podrobiť sa liečbe ambulantne v špecializovanom zariadení ale-
bo umiestniť do resocializačného centra, kde je vyčlenený z doterajšieho 
prostredia. alším variantom je vopred prejsť detoxifikáciou v nemocnici 
a následne nasmerovať jedinca do jednej zo spomenutých foriem dolie-
čovania. Z hľadiska prevencie poškodenia zdravia je neúnosné z psycho-
logicko-psychiatrického pohľadu legalizovať akúkoľvek výšku dávky drog 
pre mládež.
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Väčšina ľudí si termín droga stále spája predovšetkým s ilegálnymi 
a tvrdými drogami, ako sú heroín, pervitín a kokaín. Ako však vyplýva 
z oficiálnej definície, drogou je akákoľvek psychoaktívna látka, ktorá 
mení duševné procesy a má návykový potenciál. Drogou v širokom 
zmysle tohto pojmu sú teda aj lieky, rôzne chemikálie a prírodné lát-
ky. Mnohé z nich majú veľmi silný potenciál vyvolať pri opakovanom 
užívaní závislosť. Ich riziko je o to väčšie, že sú legálne, bežne do-
stupné, lacné a z ich požívania, manipulácie, obchodovania s nimi 
či z ich prechovávania nehrozia žiadne sankcie. Užívatelia, resp. 
nadužívatelia liekov majú všeobecne tendenciu podceňovať riziko 
spojené so zvyšovaním dávky lieku, s kombinovaním rôznych druhov 
liekov navzájom či z kombinácie liekov a alkoholu. Pritom takéto za-
obchádzanie je veľmi nebezpečné. Často dochádza k predávkovaniu, 
výskytu silných a závažných nežiaducich a vedľajších účinkov liekov, 
následkom môže byť aj smrť.
Najčastejšie zneužívanými liekmi sú látky zo skupiny analgetík, anxi-
olytík a sedatív, v ostatnom období sa objavuje zneužívanie aj novších 
psychostimulancií. 
V medzinárodnej klasifikácii chorôb tvoria duševné poruchy vyvola-
né liekmi diagnostickú skupinu F 13.   

I. Analgetiká – lieky proti bolesti – delíme na dve skupiny:

1. Opioidné analgetiká (anodyná)
Opioidné lieky pôsobia na opiátové receptory v CNS a používajú sa 
na tlmenie strednej a silnej bolesti, napríklad pri onkologických ocho-
reniach. Pôsobia v mozgu rovnako ako heroín a následky ich zneuží-
vania sú preto takmer identické. Pri vzniku závislosti býva odvykací 
stav podobný ako po heroíne, väčšinou však miernejší. Patria sem: 
tramadol (Tramal, Mabron), pethidin (Dolsin), pentazocín (Fortral), 
mofrín, etylmorfín (Diolan), piritramid (Dipidolor), kodeín (Code-
in, obsahuje ho aj Korylan), fentanyl (Fentanyl, Durogesic), tilidin 
(Valoron). Lieky s pôsobením na opiátové receptory sú aj metadon 
a buprenorfín (Temgesic, Subutex, Suboxone), ktoré sa používajú 
na substitučnú liečbu závislosti od heroínu. Spôsob užitia záleží na 
liekovej forme, často sú to tabletky, injekcie alebo kvapky. Pri roz-
vinutej závislosti nie je zriedkavá intravenózna aplikácia podrvenej 
tabletovej formy, čo samo osebe je veľmi rizikové pre možné infekcie 
a zápaly.   
Kombinácia s alkoholom môže byť život ohrozujúca pre silný útlm 
CNS, hlavne dýchacieho centra, pretože opiáty a alkohol navzájom 
potencujú svoj tlmivý vplyv na mozog. 

2. Nesteroidné antiflogistiká = NSA 
Blokujú tvorbu látok (prostaglandínov), ktoré dráždia nervové za-
končenia. Týmto mechanizmom tlmia bolesť aj zápal priamo v mieste 
ochorenia. Patria sem: ibuprofen (Ibalgin, Brufen), diclofenac (Ve-
ral, Almiral), salicyláty (Aspirin, Acylpiryn), paracetamol (Paralen, 
Panadol, Medipyrin), indometacín (Indobene). Pri nadužívaní látok 
z tejto skupiny dochádza k poškodeniu tráviaceho systému a obličiek. 
Môže sa rozvinúť zápal žalúdka – gastritída, ale aj vredová choroba 
žalúdka so všetkými možnými komplikáciami, napríklad krvácaním 
alebo vznikom rakoviny žalúdka. Riziko je vyššie u fajčiarov, pri pití 
alkoholu a u pacientov nad 65 rokov. Paracetamol poškodzuje pe-
čeň, a preto je veľmi nebezpečné kombinovať ho s alkoholom, ktorý 

zvyšuje jeho toxické účinky. Pri vysadení NSA nevzniká abstinenč-
ný syndróm. Viac rizikové pre vznik závislosti sú rôzne kompozitné 
preparáty, ktoré obsahujú niektoré už uvedené látky v kombinácii 
s kofeínom, kodeínom, efedrínom (napríklad Acylcoffin, Korylan, 
Coldrex). Najznámejšie z tejto skupiny boli Alnagon a Dinyl. Niekto-
ré z nich slúžia ako prekurzory na výrobu ilegálnych drog.    

II. Sedatíva, anxiolytiká a hypnotiká 
Ide o látky tlmiace úzkosť, ovplyvňujúce bdelosť a navodzujúce spá-
nok. Patria sem hlavne benzodiazepínové deriváty. Pôsobia na mak-
romolekulárny receptor v CNS, ktorého súčasťou je špecifický benzo-
diazepínový receptor. 
Používajú sa na liečbu psychiatrických úzkostných porúch, nespavos-
ti, epilepsie, psychosomatických porúch, odvykacieho syndrómu pri 
alkoholizme, pri operačných zákrokoch v rámci anestézie. Tieto lieky 
majú vysokú účinnosť, ale aj vysoké riziko vzniku závislosti. Pre závis-
losť je typické zvyšovanie dávok, denné užívanie, závažný abstinenč-
ný stav pri nedostatku látky spojený s nespavosťou, trasením, silnou 
nervozitou a úzkosťou, nevoľnosťou, bolesťou hlavy. Hrozí aj rozvoj 
delirantného stavu a epileptický záchvat až status epilepticus. Závislý-
mi od týchto liekov sa stávajú ľudia stredného a staršieho veku, často 
ženy a pacienti trpiaci chronickými ochoreniami. 
Patria sem: diazepam, clonazepam (Rivotril), alprazolam (Neurol, 
Xanax, Frontin), bromazepam (Lexaurin), chlordiazepoxid (Defo-
bin, Elenium), medazepam (Ansilan, Rudotel), oxazepam, tofizopam 
(Grandaxin), klobazam (Frisium), v minulosti sa veľmi zneužíval flu-
nitrazepam (Rohypnol) a nitrazepam, ktoré už nie sú na trhu. 
Pri liečbe akútnej intoxikácie benzodiazepínmi sa používa antagonis-
ta benzodiazepínových receptorov flumazenil (Anexate).
Alkohol silne zvýrazňuje tlmivé účinky benzodiazepínov na CNS jed-
nak priamym tlmivým účinkom na receptory, ale aj spomalením vylu-
čovania benzodiazepínov, čím zvyšuje ich hladinu v krvi. Výsledkom 
je útlm dýchacieho centra, pokles krvného tlaku a spomalenie tepu, 
ktoré môže viesť ku kardiopulmonálnej zástave a smrti. Pri ľahších 
stavoch je časté narušenie krátkodobej pamäti, zmätenosť a nepred-
vídateľné silné afekty až agresivita. 
Kombinovanie alkoholu s benzodiazepínmi je veľmi časté pri suicidál-
nych pokusoch. Požitie alkoholu a opitosť je často na začiatku skrato-
vého samovražedného konania, ktoré pokračuje požitím liekov. 
Analgetiká, sedatíva a anxiolytiká veľmi často predpisujú praktickí le-
kári, psychiatri aj lekári z iných odborov medicíny, pričom sa nie vždy 
dôsledne dodržujú pravidlá liečby – predovšetkým d žka užívania lie-
ku. Pacienti po nich siahajú v snahe o „samoliečbu“, keď namiesto 
vyhľadania odbornej pomoci riešia bolesť alebo aj iné ťažkosti týmito 
liekmi. Nie je zriedkavé, že pacient, ktorý začína zneužívať tieto látky, 
si bez ťažkostí dá predpísať aj niekoľko receptov od rôznych lekárov. 
Systém predpisovania zatiaľ neumožňuje dôslednú kontrolu predpí-
saných liekov, a tak lekári o svojich preskripciách navzájom nie sú 
informovaní. Mnohé z týchto látok sú voľnopredajné, ale výnimkou 
nie je ani situácia, že pacient si v lekárni kúpi liek viazaný na lekársky 
predpis aj bez predpisu. 

III. Psychostimulanciá 
Sú to lieky s povzbudzujúcim účinkom na CNS. Používajú sa na lieč-
bu narkolepsie (modafinil = Vigil), ako lieky proti obezite (phentemin 
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= Adipex) a lieky na liečbu ADHD v detskej psychiatrii (methylfenidát 
= Ritalin). Tak ako ilegálne psychostimulanciá vyvolávajú pri zneuží-
vaní pocit zvýšenej energie, sily, schopností, užívateľ nepotrebuje 
dlhšie spať, nepociťuje hlad. Môže dôjsť k vyčerpaniu organizmu, 
dehydratácii, kolapsovým stavom. Vzhľadom na pomerne krátky čas 
výskytu na našom trhu zatiaľ nepredstavujú väčšie riziko, avšak zá-
vislosti už boli opísané. Patrí sem aj Solutan – liek na vykašlávanie, 
ktorý obsahuje efedrín. Zneužíva sa na výrobu pervitínu. 

Lie ba závislostí vyvolaných liekmi spočíva predovšetkým v pomalom 
znižovaní dávok lieku, najlepšie počas sledovania pacienta v zdravot-
níckom zariadení, pri menej závažných stavoch a spolupracujúcom 
pacientovi aj ambulantne. Je potrebné pátrať po príčinách užívania 
týchto liekov, pretože často ide o pacientov skôr v strednom a star-
šom veku s chronickými duševnými alebo telesnými ochoreniami, kto-
ré neboli dostatočne liečené. Potom je dôležité liečiť pôvodné ocho-
renie, pátrať po duálnych ochoreniach. Výsledkom odvykacej liečby 
je úplná abstinencia od látky, ktorá závislosť vyvolala. Nevyhnutnou 
súčasťou liečby je edukácia a psychoterapia. 

Spomenieme tu aj ďalšie ľahko dostupné látky s návykovým potenciá-
lom, pretože sa rovnako ako lieky v podstate „legálne“, lacné často 
podceňujú, ba až prehliadajú sa i riziká a následky, ktoré s ich užíva-
ním súvisia. 

IV. Prchavé látky 
Prchavé látky, nazývané aj organické rozpúšťadlá, sú ďalšou skupi-
nou látok, ktoré sú bežne dostupné širokej verejnosti. V medziná-
rodnej klasifikácii chorôb ide o diagnózy v skupine F 18. Pre nízku 
cenu ich často zneužívajú deti alebo ľudia zo slabších sociálnych sku-
pín. Pri častejšom užívaní vzniká silná, predovšetkým psychická zá-
vislosť. Aplikujú sa inhalačne z vrecúška napusteného textilu a pod. 
Pri častom užívaní majú rozsiahly devastačný účinok na CNS, dýcha-
cie cesty, pečeň a obličky. Rozvíja sa organické poškodenie mozgu 
s poruchou poznávacích a pamäťových funkcií. K smrti dochádza 
často kardiopulmonálnym zlyhaním alebo udusením zvratkami.
Tieto látky často sú na začiatku drogovej kariéry jednotlivca, ktorý 
potom prejde k iným návykovým látkam, hlavne k alkoholu – takis-
to pre jeho dostupnosť a relatívne nízku cenu v porovnaní s inými 

drogami, alebo začína s obomi návykovými látkami takmer súčasne. 
Patria sem: toluén, trichlorethylén, acetón, éter, benzín a mnohé ďal-
šie prostriedky na čistenie, lepenie a pod. Alkohol potencuje vznik 
poruchy vedomia, navodenej prchavou látkou, a zvyšuje riziko kómy 
alebo aspirácie zvratkov. Potencuje rozvoj organického psychosyn-
drómu. 

Lie ba závislostí od prchavých látok je hlavne symptomatická, po 
detoxifikácii je veľmi potrebná dlhodobejšia psychoterapia a resocia-
lizácia.

Všetky spomenuté lieky a chemikálie sú potenciálne veľmi nebezpeč-
né a hoci ide o legálne látky, ich nákup, predpisovanie a v prípade 
liekov aj užívanie by sa malo lepšie sledovať. Zvlášť v kombinácii 
s ďalšou ľahko dostupnou drogou – alkoholom – predstavujú veľké 
riziko poškodenia zdravia. Verejnosť má hlavne pri liekoch tendenciu 
podceňovať riziká spojené s ich užívaním, ľudia často nedodržiavajú 
dávky predpísané lekárom a neriadia sa odporúčaniami, ktoré sa tý-
kajú ďalších obmedzení – napríklad zákazu požívania alkoholu pri 
danej terapii. Takisto je u laikov veľký sklon k samoliečbe bez návšte-
vy odborného lekára. 
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Zvyšovanie počtu odvykajúcich od fajčenia a užívania tabakových 
výrobkov v dospelom veku je dôležité v spojitosti so zlepšovaním 
zdravia verejnosti. Fajčiari zomierajú na následky fajčenia v stred-
nom veku (45 – 59 rokov), čo je výsledkom oneskorenia medzi 
fajčením a vznikom vážnej choroby. V prípade, že nebudú prijaté 
adekvátne opatrenia na úrovni ponuky poradensko-liečebnej sta-
rostlivosti u dospelých alebo nenastane podstatná redukcia fajče-
nia u mládeže, celosvetový počet úmrtí sa v roku 2030 minimálne 
zdvojnásobí zo 4 miliónov na 10 miliónov ročne. Svetová zdravot-
nícka organizácia (SZO) preto venuje veľkú pozornosť problemati-
ke odvykania od fajčenia prostredníctvom tvorby odporúčaní, ako 
postupovať pri procese odvykania od fajčenia, a tiež prostredníc-
tvom Svetového dňa bez tabaku (31. máj), kde každoročne upo-
zorňuje na ekonomické, sociálne a zdravotné následky závislosti 
od nikotínu. Väčšina fajčiarov sa pokúšala viackrát prestať, no pre 
sociálne a psychologické príčiny sa im to podarí len na krátky čas. 

S cieľom zvyšovať podiel úspešne odučených od fajčenia môžeme 
použiť dve základné intervencie:
behaviorálnu intervenciu (krátka rada od lekára, svojpomocné mate-

riály, behaviorálna a psychologická intervencia, masmediálne kampa-

ne, telefonické poradenstvo /pomoc cez internet/, súťaž pre fajčiarov, 

nefajčiarske miesta);

farmakologickú intervenciu (prípravky s obsahom nikotínu /NRT/, 

Zyban, Varenicline, Clonidine, Nortriptyline).

Krátka rada od lekára môže zvýšiť počet pacientov, ktorí zanechajú 
fajčenie až na asi 30 % v porovnaní so žiadnou intervenciou. Lekár 
môže viesť fajčiara k zamysleniu nad životným štýlom, môže informo-
vať o výhodách a nevýhodách zanechania fajčenia, zvyšovať motivá-
ciu pri každej návšteve ambulancie praktického lekára alebo špecia-
listu. Pre fajčiarov rozhodnutých prestať s fajčením lekár ponúka far-
makologické prostriedky na prekonávanie abstinenčných príznakov, 
ponúka vzorce správania na prevenciu lapsu a relapsu. Pre bývalých 
fajčiarov je účinným prostriedkom pochvala pri každej návšteve zdra-
votníckeho zariadenia.

Svojpomocné materiály nie sú lepšou metódou ako krátka rada od 
lekára, napriek tomu kombináciou napríklad krátkej rady a využitia 
svojpomocných materiálov možno hovoriť o význame takejto metódy 
v smere informovania. Neodporúča sa svojpomocné materiály hro-
madne distribuovať, pretože účinok takejto neosobnej komunikácie 
je nízky.

Behaviorálna a psychologická intervencia sprevádzaná použí-
vaním svojpomocných príručiek zvyšuje účinnosť tejto metódy. 

METÓDY PRE PORADENSTVO NA 
ODVYKANIE OD FAJČENIA A LIEČBU

PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 
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Na základe poznatkov z praxe rozlišujeme tri typy intervencií, kto-
ré zvyšujú mieru zanechania fajčenia. Prvá intervencia učí fajčiara 
zvládať problémy a vyhýbať sa situáciám, ľuďom, miestam, ktoré 
súvisia s predstavou fajčenia. Identifikácia rizikových situácií vedie 
fajčiara k tomu, že ich rozpozná a bude sa im vyhýbať v počiat-
koch zanechávania fajčenia. Druhá intervencia zabezpečuje so-
ciálnu podporu z radov najbližšieho okolia. Dôležité pre každého 
fajčiara, ktorý chce prestať fajčiť, je požiadať o podporu niekoho 
z okruhu známych či rodinných príslušníkov, aby posilňovali od-
hodlanie prestať a svojím prístupom zmierňovali prejavy absti-
nenčných príznakov, ponúkali náhradné činnosti, ktoré odpútavajú 
pozornosť. V procese poradenstva môže túto úlohu plniť odborný 
poradca a v prípade liečby lekár. Záverečnou intervenciou posky-
tujeme už bývalému fajčiarovi zázemie a podporu po prekonaní 
abstinenčných príznakov a po ukončení odborného poradenstva 
a liečby viac-menej zo strany najbližšieho okolia. Iné metódy beha-
viorálnej liečby s pozitívnymi výsledkami zaznamenáva averzívna 

liečba. Prostredníctvom intenzívneho fajčenia pacient prežíva ne-
pohodu, nutkanie na vracanie a prejavy dávenia. Averzívna terapia 
je spojená s príjemným stimulom fajčenia cigariet a nepríjemnými 
príznakmi z intoxikácie organizmu, kde cieľom je vyhasnutie po-
silnenia k fajčeniu. Napriek preukázaným účinkom averzívnej te-
rapie nepatrí medzi široko akceptovateľné intervencie. Vyžaduje 
si oveľa širšiu podporu a odhodlanie prestať než iné behaviorálne 
intervencie.
Veľmi populárnou formou z pohľadu fajčiarov je jednoduché te-
lefonické poradenstvo, hoci na overenie účinnosti je potrebné vy-
konať viac výskumov. Napriek tomu účinnosť proaktívneho typu 
poradenstva (aktívne telefonické vyhľadávanie fajčiarov) je vedec-
ky potvrdená na rozdiel od reaktívneho typu poradenstva, kde sa 
účinnosť ťažšie preukazuje. Telefonické poradenstvo a poraden-
stvo cez internet sú vo svete populárnou a ľahko prístupnou inter-
venciou, ktorá má dosah na veľké množstvo fajčiarov uvažujúcich 
nad zanechaním fajčenia. 
Súťaž Quit and Win patrí od roku 1994 medzi efektívnu interven-
ciu s pomerne nízkymi nákladmi. Prostredníctvom tejto súťaže 
stále nefajčí až okolo 15 – 25 % z prihlásených účastníkov. Mo-
tivácia účastníkov sa udržiava prostredníctvom národných alebo 
regionálnych vecných ocenení pre vylosovaných účastníkov, ktorí 
počas jedného mesiaca prestanú fajčiť. Podmienkou na zaradenie 
do súťaže je minimálne obdobie fajčenia počas jedného roka for-
mou denného fajčenia.
Vytváranie nefaj iarskych miest alebo pracovísk patrí medzi efek-
tívne intervencie z pohľadu trvalej abstinencie. Zriaďovanie verej-
ných miest, kde je zakázané fajčenie, môže obsiahnuť veľké množ-
stvo obyvateľov s minimálnymi vstupnými investíciami. Individuál-
na práca s fajčiarmi, ktorí chcú prestať fajčiť, je dôležitým cieľom, 
avšak bez eliminácie environmentálnych faktorov, ktoré podporujú 
fajčenie, je riziko zlyhania oveľa vyššie. Legislatíva s cieľom ob-
medziť fajčenie na verejných miestach je efektívnou stratégiou 
na podporu zanechania fajčenia. Obmedzenie fajčenia na uza-
vretých verejných miestach je spojené s nižším výskytom fajčenia 
a častejšími pokusmi prestať s fajčením.

Farmakologická intervencia sa odporúča pri zvládaní abstinenč-
ných príznakov v dôsledku nedostatku nikotínu v mozgu človeka. 
Na druhej strane existuje skupina ľudí, ktorá je schopná prestať 
fajčiť iba s pomocou svojpomocných príručiek bez prípravkov, kto-
ré zmierňujú abstinenčné prejavy. Navyše dnes existujú lieky, ktoré 
nepôsobia na báze nikotínových náhrad, ale ovplyvňujú vnímanie 
a správanie človeka vo vzťahu k fajčeniu.
Medzinárodná klasifikácia chorôb pod kódom F 17 označuje po-
ruchy psychiky a správania, zapríčinené užívaním tabaku, kde pod 

kódom F 17.3 sú uvedené abstinenčné príznaky po odňatí taba-
ku. Z tohto pohľadu je závislosť od nikotínu relevantným typom 
závislosti, ktorému treba venovať pozornosť aj prostredníctvom 
zmierňovania výskytu abstinenčných príznakov farmakologickými 
prípravkami.
SZO krátko po vydaní odporúčaní na liečbu tabakovej závislosti 
pripravila smernicu na používanie náhradnej nikotínovej lie by. 
V prvých týždňoch po zanechaní fajčenia môžu fajčiari ľahšie od-
vykať od fajčenia zmierňovaním prejavov abstinenčných príznakov 
prostredníctvom používania náhradnej nikotínovej liečby (NRT). 
Odporúčania sú adresované lekárom, zdravotníckym pracovníkom, 
ministerstvám zdravotníctva, výborom, farmaceutickému priemyslu 
a iným inštitúciám. Dôkazy o účinnosti NRT sú veľké, avšak nie 
kompletné. Výskumy, ktoré sú zacielené na mladých ľudí, tehotné 
ženy a ľudí s kardiovaskulárnymi problémami, by mali pokračovať. 
Farmaceutická liečba sa v procese odvykania považuje za relatívne 
málo rizikovú. Potenciál stať sa závislým od NRT je nízky v porov-
naní s dlhodobým fajčením cigariet. Dôležitými faktormi sú dávko-
vanie a citlivosť. 

Farmakologická lie ba beznikotínovými liekmi

Zyban

Účinný liek na pomoc pri liečbe tabakovej závislosti – Bupropion 
(Zyban), ktorý však nie je nikotínovou náhradou, sa zaviedol 
v roku 1996. V USA sa tento liek používal od roku 1989 pod ná-
zvom Wellbutrin v liečbe depresie u viac ako 20 miliónov pacien-
tov, kde sa zároveň zistil pokles fajčenia. Pôsobí na receptory 
centrálneho nervového systému, na dopamínové a noradrenergné 
mechanizmy, ktoré sa podieľajú na vzniku závislosti od nikotínu. 
Znižuje túžbu po nikotíne a sprievodné abstinenčné príznaky. 
Burpropion pomáha fajčiarom prekonať psychickú nerovnováhu 
a depresie, ktoré sa pri odvykaní často vyskytujú. 

Varenicline (Champix) 

Účinná látka: varenicline (ako tartrát), (Champix) CHAMPIX 0,5 mg 
filmom obalené tablety, CHAMPIX 1,0 mg filmom obalené tablety. 
Predpokladá sa, že účinnosť CHAMPIXu pri odvykaní od fajče-
nia je teda daná čiastočným agonistickým účinkom vareniklínu na 
�4�2 nikotínovom receptore, kde jeho naviazanie vyvoláva účinok 
dostatočný na úľavu od symptómov z vysadenia (agonistická ak-
tivita) a zároveň znižuje odmeňujúce a posilňujúce účinky fajče-
nia tým, že zabraňuje naviazaniu nikotínu na špecifické receptory 
v mozgu.

Iná lie ba

V liečbe tabakovej závislosti možno odporučiť aj klonidín a nor-
triptylín, avšak v praxi sa používajú zriedkavejšie pre častejší výskyt 
nežiaducich účinkov v porovnaní so Zybanom a Vareniclinom. 
Prínos ostatných liekov, ako aj akupunktúry pre úspešnosť liečby 
nie je významný. V súčasnosti sa veľa diskutuje o používaní elek-
tronickej cigarety, ktorá má viesť k zanechaniu fajčenia tabakovej 
cigarety. Podľa dostupných údajov takéto tvrdenie nie je hodno-
verné a preukázané na základe vedeckých štúdií. Na potvrdenie 
účinnosti elektronickej cigarety neexistuje dnes žiadna relevantná 
štúdia. Svetová zdravotnícka organizácia neodporúča a nepova-
žuje elektronickú cigaretu za náhradný nikotínový prípravok, na 
rozdiel od náplastí, žuvačiek a inhalátorov, ktoré obsahujú nikotín 
s cieľom zanechať fajčenie.
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JE ALKOHOL DROGA ČÍSLO 
JEDEN NA SLOVENSKU?

PhDr. Ingrid Hupková, PhD., psychologička, psychoterapeutka, riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra

Alkohol nielen odborníci často označujú za drogu číslo jeden na Slo-
vensku. Dôvodov tejto skutočnosti je zaiste viac – je to droga legálna, 
pomerne ľahko dostupná, spoločensky najakceptovanejšia zo všetkých 
drog, ktorá sa na Slovensku aj historicky udomácnila. Alkohol tradič-
ne patrí k našej kultúre, je súčasťou spoločenského života, pomáha 
navodiť dobrú náladu či uvoľniť atmosféru. Najmenej všetky uvedené 
skutočnosti sú príčinami hromadného rozšírenia alkoholu a často aj 
jeho nekritického užívania a zneužívania, a teda aj najväčšieho množ-
stva problémových konzumentov a závislých.
Ešte stále zomiera na následky užitia alkoholu (vrátane jednorazového 
užitia) a rozvinutia ochorenia nazývaného závislosť od alkoholu veľké 
množstvo ľudí. Alkohol dnes na Slovensku konzumujú ľudia všetkých 
vekových kategórií. Kontakt s ním majú nielen deti a mládež, dospelí, 
ale aj seniori. Alkohol akosi patrí k nášmu každodennému životu, pije 
sa pri mnohých príležitostiach, sprevádza ľudí pri oslavách všetkých 
významných životných udalostí od narodenia až po smrť. Z tohto dô-
vodu platí, že práve alkohol bol, je a s najväčšou pravdepodobnosťou 
aj naďalej bude drogou číslo jeden na Slovensku.

Alkohol a Slovensko

Ako sa uvádza v Národnom akčnom pláne pre problémy s alkoho-
lom, Slovenská republika sa nachádza v európskom regióne, ktorý je 
charakterizovaný najvyššou spotrebou alkoholu na obyvateľa, dvojná-
sobne vyššou, ako je celosvetový priemer. Alkohol je tretím najväčším 
rizikovým činiteľom úmrtia a poškodenia zdravia v populácii a prvým 
najzávažnejším faktorom u mladých ľudí. V rokoch 2000 – 2002 do-
šlo v celkovom počte úmrtí súvisiacich s alkoholom v Európe k ich 
zvýšeniu asi o 15 %, čím v súčasnosti tvoria 6,2 % všetkých úmrtí.
Pokiaľ ide o ochorenia, podiel alkoholu na poškodení zdravia je ešte 
vyšší, tvorí až 10,8 % pri všetkých chorobách v regióne. Alkohol je naj-
častejším rizikovým faktorom, ktorému možno predísť pri poškode-
niach zdravia a pri smrti u mladých ľudí na Slovensku i v celej Európe. 
Na druhej strane tiež platí, že alkohol je súčasťou každodenného živo-
ta a mnohí ľudia ho oceňujú ako súčasť spoločenských aktivít, súčasť 
výživy, je symbolom oddychu, relaxu, prináša uvoľnenie po každoden-
ných povinnostiach. 
Je preto výzvou pre tvorcov protialkoholovej politiky, aby pri súčas-
nom akceptovaní príjemného vnímania a akceptovaní pozitívnych 
stránok konzumácie alkoholu prijali aj účinné opatrenia na predchá-
dzanie a redukciu poškodení súvisiacich s alkoholom v záujme verej-
ného zdravia. Aj preto vláda Slovenskej republiky v roku 2006 prijala 
Národný akčný plán pre problémy s alkoholom.

Krátky historický exkurz k po iatkom poznania alkoholu v dejinách 
udstva

Ako uvádzajú Ch. Göhlert a F. Kühn, označenie alkohol pochádza 
z arabčiny (to najjemnejšie z jemného). udia najskôr poznali iba al-
kohol vyrábaný kvasením – víno a pivo, ale aj medovinu. Bez zveličo-
vania možno uviesť, že alkohol ľudia poznajú a užívajú od počiatkov 
ľudskej civilizácie. Možno to však povedať aj inak – sledovať dejiny 
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užívania alkoholu znamená sledovať vývoj celého ľudstva. Táto sub-
stancia je známa už z predhistorického obdobia. Antonio Escohotado 
píše, že „alkohol možno vyrobiť prakticky z každej rastliny. K výrobe 
jednoduchého piva postačí chvíľu žuvať nejaké ovocie a potom ho 
vypľuť. Spontánnym kvasením slín a rastliny vznikne alkohol veľmi 
nízkej gradácie“ (2003, s. 14). Uvedený autor v tejto súvislosti uvádza, 
že už ľudia v dávnom staroveku poznali účinky alkoholu. Dokladovať 
to možno napríklad i tým, že „Homér sa zmieňuje o víne, ktoré sa 
riedilo v dvanástich mierkach vody (Odyssea), alebo Eurípidés hovorí 
o nápoji, ktorý sa musel rozriediť osemkrát, aby nebol nebezpečný pre 
zdravie a nemohol spôsobiť smrť. Z poznámok z hostín v dávnom sta-
roveku sa môžeme dozvedieť, že ľudia už v tomto období považovali 
tri malé poháriky za životu nebezpečné. Preto hlavný ceremoniár ur-
čoval – po dohode s hostiteľom – žiaduci stupeň opitosti jednotlivých 
hostí“ (tamže, s. 15). Autor ďalej v historickom exkurze uvádza, že aj 
starí Gréci vínom a pivom oslavovali rôzne obrady a hry. Starovekí 
Rimania prevzali postoj k drogám od Grékov, základnými rastlina-
mi v starom Ríme boli mak a vínna réva. Koniec pohanstva a šírenie 
kresťanstva v Rímskej ríši znamenalo koniec presvedčenia o neutralite 
drog, striedmej opitosti, automedikácie... 
Takto by sme mohli prechádzať ďalšími obdobiami ľudskej civilizácie, 
z čoho by bol zrejmý nám všetkým známy fakt historicky a kulturálne 
podmieneného kontaktu našej európskej civilizácie (Slovákov z toho 
nevynímajúc) s alkoholom.
Objavenie alkoholu (v zmysle tzv. tvrdého páleného alkoholu) sa 
pripisuje talianskym alchymistom 12. storočia. Pri hľadaní tajomstva 
výroby zlata a tzv. živej vody či kameňa mudrcov sa im podarilo po 
prvýkrát vypáliť vysokopercentný alkohol. A. Eschotado (2003, s. 45) 
sa zmieňuje, že „na získanie alkoholu bola nutná metóda dvojitého 
ochladenia – pri prechode špirálou sa látka ochladí – ktorú Egypťania 
ani Arabi nepoznali. Prvá zmienka o tomto postupe sa objavuje v tech-
nickom výklade z 12. storočia, v ktorom sa za aqua vitae (živá voda) 
označuje výsledok jednej destilácie a za aqua ardens (ohnivá voda) 
deväťdesiatšesťstupňový alkohol získaný dvojitou destiláciou. 
Aj keď bol čistý alkohol zvlášť užitočný na výrobu voňaviek, oveľa 
vrelšieho prijatia sa mu dostalo vo forme likérov. Tie boli štyri až päť-
násobne silnejšie – a tiež toxickejšie – než víno. Pri použití menšieho 
množstva tekutiny dokázali privodiť rýchlejšiu a hlbšiu opitosť a zá-
roveň dovoľovali výber rôznych príchutí. Preto ich výroba a obchod 
s nimi dosiahli nebývalých rozmerov.“  
Podľa A. Tylera „alkohol siaha hlboko do dejín ľudstva, našiel si pevné 
miesto a nemôže byť vykázaný. Iba moslimovia sa musia alkoholu úpl-
ne vyhýbať. Prohibícia v islamskom svete funguje za značnú cenu, ale 
inde abstinenčné a prohibičné hnutia dokázali iba zmeniť spôsob uží-
vania drogy. Bola vytvorená štruktúra pravidiel, ktorá zjednodušuje 
masové užívanie drogy. Alkohol je rovnako ničivý, návykový a rovnako 
životu nebezpečný, ako ktorákoľvek iná droga“ (2000, s. 25-26).

o je alkohol a aký je jeho vplyv na loveka?

V publikácii Falošné vedomie – Kompetentne o drogách autori 
Fr. Ch. Göhlert a F. Kühn uvádzajú: „Alkohol je:

 živina s vysokým obsahom energie,
 pochutina ako súčasť mnohých nápojov,
 jed, ktorého toxický účinok sa prejavuje pri náhlom a chronic-

kom predávkovaní,
 omamný prostriedok s vysokým potenciálom zneužívania,
 uspávací prostriedok, ktorý pôsobí tlmivo a upokojujúco“ (2001, 

s. 80).
Z chemickej stránky predstavuje alkohol bezfarebnú, priehľadnú, vis-
kóznu, horľavú a horkú tekutinu (chemický vzorec je C2H5OH). Dá sa 
miešať s vodou v akomkoľvek pomere. Alkohol vrie pri teplote 78,4 
stupňov Celzia.

Pod alkohol zaraďujeme pivo, víno a liehoviny.

Čo sa týka vplyvu alkoholu na človeka, citovaní autori ďalej sumarizu-
jú: „Asi 20 % skonzumovaného alkoholu sa vstrebáva v žalúdku, kon-
centrovaný alkohol aj v sliznici ústnej dutiny a v pažeráku, ale hlavný 
podiel je v tenkom čreve.“
Po užití sa alkohol dostane rovnomerne do telových tekutín. Citovaní 
autori píšu, že koncentrácia alkoholu závisí od nasledujúcich faktorov:

 „od prijatého množstva,
 od rýchlosti užitia, ktoré zasa závisí od koncentrácie alkoholu 

v nápoji a od stavu naplnenia žalúdočného tráviaceho traktu,
 od hmotnosti konzumentovho tela,
 od rýchlosti odbúravania a vylúčenia alkoholu z organizmu.

Len malá časť alkoholu sa vylučuje obličkami, dychom a pokožkou. 
Prevažné a podstatné množstvo sa premieňa pri výmene látok v peče-
ni. V tejto súvislosti treba uviesť, že odbúravanie alkoholu prebieha li-
neárne, to znamená, že za jednotku času sa odbúra konštantné množ-
stvo alkoholu. Len čo sa skončí odbúravanie, začne klesať koncentrá-
cia alkoholu v krvi, takisto konštantnou mierou za jednotku času“. 
Autori uzatvárajú základnú charakteristiku alkoholu ako látky tým, že 
alkohol sa vyznačuje šiestimi vlastnosťami, ktoré sa pri iných návyko-
vých látkach nevyskytujú spoločne:
„Alkohol človeka uvoľňuje, zmierňuje ťažkosti, pozdvihuje náladu, 
potláča problémy, podporuje komunikáciu, odstraňuje zábrany (aj se-
xuálne) a okrem toho mnohým ľuďom chutí“ (2001, s. 81). 

Aké sú štádiá alkoholového opojenia

Alkoholové opojenie, prípadne otrava alkoholom má tri štádiá:
0,5 až 1,5 promile – miernejšie opojenie alkoholom,
1,5 až 2,5 promile – alkoholové opojenie stredného stupňa,
nad 2,5 promile – ťažšie alkoholové opojenie, prípadne otrava alko-
holom.

Citovaní autori však pripomínajú, že uvedené podiely alkoholu, vyjad-
rené v promile, sú len opornými bodmi, každý človek reaguje na kon-
zumáciu alkoholu inak. Napríklad mladiství môžu pri prvom opojení 
alkoholom už pri koncentrácii alkoholu v krvi pod dve promile vyka-
zovať klinický obraz ťažkej otravy, zatiaľ čo u dlhoročných abúzerov 
(ľudí nadužívajúcich alkohol) aj pri viac ako štyroch promile ide len 
o miernu otravu. Pristavme sa preto bližšie pri jednotlivých štádiách 
tak, ako ich uvádzajú Göhlert a Kühn:
1) Pri prvom štádiu nastáva mierne opojenie. Vtedy dochádza k psy-
chomotorickým ťažkostiam, neadekvátnemu zlepšeniu nálady, hyper-
aktivite, výrečnosti, zníženiu kritickosti a k subjektívnemu pocitu vyš-
šieho výkonu pri objektívnom poklese výkonu. Na druhej strane sa 
v takomto stave lepšie utvárajú spoločenské kontakty, a to snáď tým, 
že sa búra akýsi ostych a bariéry komunikujúceho pod vplyvom mier-
neho opojenia alkoholom.
2) Alkoholové omámenie stredného stupňa – pri koncentrácii alkoholu 
v rozpätí 1,5 až 2,5 promile možno sledovať silnejšiu eufóriu, kritické 
posudzovanie zaniká, dochádza k poruchám racionálneho a pocito-
vo adekvátneho vnímania okolia a k chybnému správaniu. Človek sa 
zameriava na povrchnosti, jeho správanie je nasmerované výlučne na 
momentálnu situáciu a celkové nastavenie je krátkodobé a netrvalé.
3) O ťažkom opojení či prípadne otrave alkoholom hovoríme pri kon-
centrácii alkoholu nad 2,5 promile. V popredí sú zmeny vedomia, po-
ruchy orientácie a strata súvislého vedomia. Človek nekoná adekvát-
ne, citovo vybuchuje a má často sklon k agresivite.
Autori upozorňujú v súvislosti s delíriom na existenciu ešte stále rozší-
reného mýtu: „Delírium pri nedostatku nie je najsilnejšia forma otravy 
alkoholom, ale ide o život ohrozujúci stav u chronických alkoholikov 
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pri abstinencii, teda odňatí alkoholu. Práve epileptické záchvaty, krvá-
canie do mozgu, mozgové porážky, zlyhanie pečene a obličiek nie sú 
zriedkavé klinické pridružené problémy pri odňatí alkoholu“ (2001, 
s. 82).

Podľa týchto autorov „sa v roku 1977 stanovil rozdiel medzi psychic-
kou a somatickou závislosťou od alkoholu. Vďaka tomu sa alkoholiz-
mus definoval ako závislosť od alkoholu.“

Aké príznaky má alkoholová závislos ?

Body, ktoré budem v tejto časti príspevku citovať, spracovali autori 
Fr. Ch. Göhlert a F. Kühn v znení 10. revízie medzinárodnej klasifi-
kácie chorôb. „Podstatným príznakom závislosti od alkoholu je podľa 
typu pitia strata kontroly alebo schopnosti abstinovať.

alšími príznakmi sú:
 abnormálne správanie (podľa množstva a okolností),
 postupné zvyšovanie tolerancie a vývoj abstinenčného syndrómu, 

čiže somatická závislosť,
 rozumové sústredenie na alkohol,
 trvalá neodolateľná túžba po alkohole (craving – baženie),
 strata kontroly,
 neschopnosť anticipovať negatívne následky na vlastné zdravie 

a spoločenské postavenie“ (tamže, s. 83). 

pecifiká návykových problémov u žien

K. Nešpor (2000, s. 56) pomenováva, pri celkovom postupnom ná-
raste počtu žien s problémami návykového správania a závislosti, 
nasledujúce špecifiká pôsobenia návykových psychoaktívnych látok 
z hľadiska interpohlavných rozdielov:
–  „ženy bývajú vo vzťahu k návykovým látkam aj alkoholu a iným ri-

zikám, ako je hazardná hra, spravidla zdržanlivejšie a opatrnejšie. 
Tým možno vysvetliť ich relatívne celkovo menší (aj keď postupne 
sa zvyšujúci) počet v porovnaní s mužmi;

–  napriek tomu žien s návykovými problémami a závislosťou pribúda 
podstatne rýchlejšie, ako je to u mužov;

–  ženy majú menšiu pečeň, menšiu hmotnosť, vyšší obsah tuku v tele 
a to spolu s ostatnými faktormi vedie k tomu, že návykové problémy 
pôsobia u žien silnejšie ako u mužov;

–  zdravotné poškodenia nastávajú u žien skôr ako u mužov;
–  žena sa oveľa častejšie dostane do návykových problémov kvôli part-

nerovi, ktorý pije alebo berie drogy, než je to naopak (muž kvôli 
žene);

–  návykové látky vrátane alkoholu u žien odsudzuje okolie viac ako 
u mužov;

–  ženy sa v súvislosti s návykovými problémami dopúšťajú menej často 
trestných činov a násilného správania;

–  závislé ženy trpia častejšie depresiami a úzkosťou, ale menej frek-
ventované sú u nich poruchy osobnosti;

–  ženy mávajú silnejší pud sebazáchovy ako muži;
–  ženám obvykle viac záleží na tom, ako vyzerajú a ako pôsobia na 

svoje okolie. Tým možno vysvetľovať samotárske pitie (oproti mu-
žom, ktorí pijú častejšie až do delíria v reštaurácii a úplne verejne);

–  k špecificky ženským problémom patrí riziko poškodenia plodu v te-
hotenstve v dôsledku užívania alkoholu, fajčenia tabaku alebo pôso-
benia iných návykových látok; v tejto súvislosti je nutné uviesť tzv. 
NAS – novorodenecký abstinenčný syndróm (väčšina návykových 
látok sú nízkomolekulové, v tukoch rozpustné látky, ktoré prechá-
dzajú cez placentu do plodu a aj do materského mlieka), ako aj tzv. 
FAS – fetálny alkoholový syndróm;

–  závislá žena býva častejšie týraná, fyzicky napádaná a sexuálne zne-
užívaná;

–  väčšina žien sa dokáže relatívne ľahšie odpútať od nevhodnej spo-
ločnosti ľudí, ktorí sú závislí od alkoholu alebo iných návykových 
látok, čo je pozitívnym signálom pre terapiu a resocializáciu;

–  rodiny a najmä deti závislých žien trpia ich problémom často ešte 
viac, než je to u mužov;

– ženy si ľahšie vytvárajú zdravší životný štýl“.

Podľa D. Kramulovej „problémové pitie u žien, ktoré nepochádzajú 
zo sociálne slabého prostredia, sa spravidla objavuje v období medzi 
tridsiatym a štyridsiatym rokom, ktoré býva obyčajne pre ženy pomer-
ne náročné“ (2009, s. 34). eny si budujú kariéru, partnerský život, 
rodinu, zabezpečujú chod domácnosti, ale starajú sa tiež o svoju krá-
su a osobnostný rast. Rovnako majú podporovať partnera a starať sa 
o športový a intelektový rozvoj detí... preto im často chýba energia, 
prežívajú konflikty rolí a podobne. A práve alkohol, ako píše citovaná 
autorka, môže spočiatku pomáhať... môže pôsobiť aj ako tzv. rýchly 
reset. alším dôvodom problémového pitia žien môžu byť paradoxne 
diéty. Mnoho žien skutočnú alebo domnelú nadváhu rieši diétami, pri 
ktorých pocit hladu potláčajú nie tvrdým alkoholom alebo pivom, kto-
ré sú kaloricky hodnotné, ale vínom. Po alkohole ženy siahajú často aj 
pri pocite osamelosti, v ťažkej životnej situácii, často preto pijú doma 
a alkoholom zaháňajú pocit prázdnoty.

Namiesto záveru 

Český autor J. Nemec v tejto súvislosti uvádza, že v roku 2002 vypil 
každý Slovák priemerne 8,6 litrov alkoholu. Na rozdiel od minulých 
rokov sa pije viac, pije sa spravidla lepší alkohol, pije viac žien. Rov-
nako sa zvyšuje počet maloletých a mladistvých osôb, u ktorých je 
konzumácia alkoholu súčasťou životného štýlu. Pribúda tiež ľudí, ktorí 
si alkoholom riešia vlastnú prepracovanosť a stres. Nezanedbateľnou 
skutočnosťou ostáva, že k viac ako 50 % recidivujúcich trestných či-
nov došlo pod vplyvom alkoholu. Alkohol má nepriaznivý vplyv na 
dopravnú nehodovosť, pracovnú výkonnosť, vznik pracovných úrazov, 
zdravotný stav a správanie nielen užívateľov, ale i na užšie či širšie 
spoločenské prostredie.
Preukázalo sa, že kontrola ponuky a dostupnosti alkoholu patrí medzi 
najefektívnejšie, finančne najúčinnejšie prístupy pri obmedzovaní po-
škodení zdravia v súvislosti s alkoholom.
Téma alkoholu je veľmi široká. Je ešte množstvo oblastí, ktorých sme 
sa pre limitovaný rozsah príspevku nemohli dotknúť. Témy ako typy 
a fázy závislosti od alkoholu, vývoj alkoholizmu ako choroby, štádiá 
závislosti od alkoholu, ako aj veľmi významná téma koalkoholizmu – 
spoluzávislosti od alkoholu u príslušníkov rodín, v ktorých má niekto 
problematické pitie alkoholu, problematika fetálneho alkoholového 
syndrómu a ďalšie – to je len výpočet daktorých možných tém, ku 
ktorým sa v budúcnosti v niektorom z ďalších čísiel informačno-vzde-
lávacieho bulletinu Sociálna prevencia zaiste vrátime.
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Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie vo svete v súčasnosti fajčí 
asi 1,1 miliardy osôb a predpokladá sa, že do roku 2025 sa počet 
fajčiarov rozšíri na 1,6 miliardy osôb. Tragédiou týchto štatistických 
údajov je to, že asi každých 8 sekúnd niekto, kto fajčí, zomrie. Prog-
nostici vypočítali, že v 20. storočí tabak zapríčinil 100 miliónov 
úmrtí a v 21. storočí toto číslo môže narásť až na 1 miliardu úmrtí. 
Našou snahou je nielen poukázať na škodlivosť fajčenia, ktorého 
hlavnou zložkou je cigaretový dym, ale osobitne zvýrazniť aj iné 
zložky nachádzajúce sa v cigaretovom dyme. Cigaretový dym obsa-
huje približne 4 000 chemických zlúčenín, ktoré pôsobia dráždivo. 

Z tohto počtu asi 100 zložiek je rakovinotvorných. Nebezpečenstvo 
tohto faktu je skryté aj v účinkoch oxidu uhoľnatého, ktorý sa mno-
honásobne silnejšie viaže na krvné farbivo než vzdušný kyslík a tým 
zhoršuje okysličovanie tkaniva. Podobne sa ľahko viaže na myoglo-
bín, svalové farbivo vo svaloch, a tým nepriaznivo pôsobí na úrov-
ni metabolizmu svalovej bunky. To najpodstatnejšie je však skryté 
v tom, že cigaretový dym obsahuje nikotín, ktorý zužuje priesvit ciev 
a zhoršuje tak prekrvenie tkanív a orgánov. Tragédiou je, že nikotín 
sa stáva návykovou látkou, ktorá spôsobuje závislosť organizmu od 
fajčenia, čo vlastne vyvoláva komplikácie pri našich snahách o za-
nechanie fajčenia.
Návykové pôsobenie nikotínu spúšťa uvoľňovanie dopamínu v moz-
gu, čo spôsobuje príjemné pocity. Dnes je jednoznačne dokázané, 
že fajčenie je hlavným rizikovým faktorom pre vznik mnohých zá-
važných ochorení. Okrajovo je potrebné spomenúť aj iné formy 
nebezpečenstva ako šnupanie, inhalovanie tabaku, poprípade jeho 
cmúľanie. 
Preto práve primárna prevencia sa stala najúčinnejšou zbraňou 
v úsilí znižovať závislosti od tabakových výrobkov. S týmto cieľom 
zriadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava, hlavné 

mesto SR, so sídlom v Bratislave poradňu na odvykanie od fajčenia. 
Poradenstvo na odvykanie od fajčenia v rámci nášho úradu spočíva 
v nefarmakologickej liečbe, a to prostredníctvom psychosociálnej 
podpory a ovplyvňovania sociálno-psychologických väzieb pri súčas-
nom zvládnutí behaviorálnych postupov. Táto intenzívna podpora 
sa vykonáva individuálnym postupom. Zahrňuje nácvik schopnos-
tí zvládnuť nefajčiť v konkrétnych situáciách. Hľadá tiež sociálnu 
podporu okolia. Naša skúsenosť, ktorú sme nadobudli v konkrétnej 
činnosti s klientmi, je, že stať sa nefajčiarom nie je jednoduché. Naši 
návštevníci nás väčšinou oslovujú alebo prichádzajú k nám s tým, 
že poradňa na odvykanie od fajčenia je akýmsi zázračným kútikom 
rozprávkovej krajiny, kde čarovným prútikom za veľmi krátke ob-
dobie zbavíme klienta tohto zlozvyku alebo návyku fajčiť. Osvedčil 
sa nám nasledujúci postup s klientmi alebo prípadnými návštevník-
mi, ktorí prídu do našej poradne: pri prvom rozhovore máme za 
cieľ zistiť skutočný (pravdivý) postoj klienta, jeho schopnosti plne 
sa podieľať na navrhovaných postupoch pri odvykaní od fajčenia. 
Zisťujeme jeho motiváciu, prečo fajčil a prečo chce zanechať fajče-
nie. Informujeme ho, že naše postupy sú založené na nefarmakolo-
gickom ovplyvňovaní. Upozorníme klienta, že podporné riešenia, 
ako sú nikotínové žuvačky alebo nikotínové náplasti, nie sú hradené 
poisťovňami. V prípade, že sa rozhodne pre farmakologickú liečbu 
beznikotínovými liekmi, je zo zásady vždy odporúčaný svojmu prak-
tickému alebo odbornému lekárovi. V rámci tohto prvého rozhovo-
ru vždy ponechávame na rozhodnutí klienta, ako sa bude správať 
ďalej. Stáva sa, že klient nie je ochotný spolupracovať a podieľať 
sa na odvykacom procese. Najčastejšou príčinou je to, že ak chce 
znížiť spotrebu alebo prestať fajčiť, nie je ochotný s nami spolupra-
covať a odmieta i telefonický kontakt. Návrh z našej strany pre kli-
enta je zväčša založený na tom, že musí počítať so štyrmi až ôsmimi 
týždňami v spolupráci s nami. 
Problematika nefajčenia je celospoločenský problém, ktorý sa musí 
riešiť komplexne. Spoločným menovateľom všetkých úsilí je dosiah-
nuť zmenu postojov tak, aby si jedinec uvedomil, že nefajčenie je 
prospešné nielen pre jeho vlastné zdravie, ale súčasne aj pre zdravie 
celej spoločnosti.

Príspevky z�regiónov

FAJČENIE, ZDRAVIE A PORADENSTVO
MUDr. Peter Duchaj a PhDr. Jozef Prokop, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava, hlavné mesto SR, so sídlom v Bratislave
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Motto 
Sme tu, aby sme obohacovali spektrum pomoci. Sme tu, aby aktív-
ny prístup vyhrával nad nečinnosťou. Sme tu, aby sme motivovali 
pre budúcnosť aj tých, ktorí sa pošmykli, potkli či urobili poriadny 
životný kotrmelec. Sme tu, aby sme dokázali spolupracovať a ne-
namýšľať si, že jedine my sme tou jedinou správnou cestou. Sme 

tu, aby aj naši nasledovníci mali príklady, že nikdy nie je neskoro.

Vo svojom príspevku sa zameriame na niektoré významné poduja-
tia, aktivity a projekty, ktoré sme organizovali.
Významnou akciou v roku 2008 vo vzdelávacom procese bolo 
organizovanie kurzov muzikoterapie, ktoré mali oboznámiť účast-
níkov o tejto možnosti doliečovania. V roku 2008 prebehli štyri 
sústredenia, každé v trvaní 16 hodín. Príprava abstinentov na rie-
šenie životných problémov a plnenie sociálnych rolí vyžaduje nový 
vzorec správania a reagovania.
Druhou významnou akciou v ozdravovacom procese bol týždenný 
pobyt v júli v Blatnickej doline, určený pre aktivistov, dobrovoľní-
kov aj profesionálov vo sfére sociálnej práce, ktorí pracujú v oblasti 
závislostí a venujú sa popri práci dobrovoľne svojpomocným skupi-
nám z celého Slovenska (členov i nečlenov ZAS).
Združenie abstinentov Slovenska sa nezameriava len na abstinu-
júcich a ľudí v liečbe, ale taktiež na rodinných príslušníkov a ich 
vzdelávanie pri liečbe a doliečovaní. Aby to nebol len jeden druh 
pobytu, omieľaný donekonečna. Chceme, aby sa definovalo viacero 
typov ozdravovacích pobytov a na samotnom záujemcovi bude zá-
ležať, ktorý druh si vyberie. 
V rámci svojej činnosti a pri príležitosti vzniku a registrácie Zdru-
ženia abstinentov Slovenska sme v roku 1999 vyhlásili 5. septem-
ber za Národný de  abstinentov. Ponúkame srdiečko na dlani a zá-
leží na každom človeku, čo si z toho vyberie. 
Centrum diania v roku 2008 bolo v Rohožníku, odkiaľ boli i pria-
me vstupy naživo Slovenského rozhlasu. oty odvysielala i TV JOJ. 
Akcie prebiehali po celom Slovensku (Pezinok, Trnava, ilina, Se-
reď, Topoľčany, Stará ubovňa, Prešov, Rožňava, Humenné, Pop-
rad...). Zároveň prebiehali akcie vo viacerých A-kluboch i v liečeb-
niach na Slovensku.
Cez leto sa v sídle ZAS v Rohožníku nakrúcala na žiadosť STV, 
oddelenia dokumentu a publicistiky, časť dokumentárneho filmu, 
ktorý sa zaoberá problematikou závislostí.
Usporiadali sme besedy v rozsahu cca 60 hodín s účasťou 700 žia-
kov a študentov Z  a S . Cieľom týchto projektov a programov bolo 
zvýšiť úroveň vedomostí mládeže o drogách a drogových závislos-
tiach, získať sociálne spôsobilosti, ponúknuť alternatívy trávenia 
voľného času a vplývať v pozitívnom zmysle na rovesníkov pri od-
mietnutí drogy a odovzdávaní informácií. 

alšou akciou v primárnej i sekundárnej prevencii bol veľkonočný 
motivačný pobyt pre rodiny i jednotlivcov, organizovaný v zaria-
dení RELAX v Turčianskych Tepliciach. Zišli sa tu abstinujúci od 
alkoholu a iných drog z celého Slovenska s rodinami i priateľmi. 
Taktiež sme iniciovali spoluprácu s ASKAS, Trenčín a s inými orga-
nizáciami pracujúcimi v tejto oblasti, no bohužiaľ, nestretli sme sa 

s pochopením. Väčšina si takúto spoluprácu predstavuje len pride-
lením finančných prostriedkov, ktoré, žiaľ, nemáme. Skoro všetci 
si predstavujú spoluprácu „dajte nám peniaze a nestarajte sa, kde 
ich minieme“. Práve takéto výroky niektorých našich členov nás vy-
burcovali k tomu, aby sme sa rozhodli vykročiť ráznym krokom na 
ďalšiu cestu, ktorá smeruje k intenzívnejšej spolupráci so širokou 
verejnosťou.
Uprostred hospodárskej krízy vidíme zvyšovanie sociálnopatologic-
kých javov v našej spoločnosti, znižuje sa veková hranica detskej 
populácie, ktorá sa „zoznamuje“ s účinkami drog a nelátkových 
závislostí.
Ústredným cieľom pre nastávajúce obdobie je vzdelávanie vlast-
ných zamestnancov, čím zvýšime akcieschopnosť a efektívnosť na-
šej MVO.
Sme presvedčení, že profesionalizáciou MVO podporíme účelné 
a efektívne prepojenie profesionálnej práce s dobrovoľníckou čin-
nosťou. Ambíciou našich členov a odborníkov je predpoklad opti-
málneho riešenia sociálneho problému rodiny so závislým členom. 
Cieľom našich aktivít bude aj realizácia sociálnej práce v teréne so 
zámerom vytvoriť nové zdroje pomoci pri riešení sociálnopatolo-
gických javov formou uplatňovania vhodných sociálnych a kultúr-
nych interakcií.
Absentuje pomoc z hľadiska výchovy a adaptácie týchto ľudí v spo-
ločnosti. Cieľom riešenia problémov v oblasti poskytovania sociál-
nych služieb je zvýšenie kvality života a humanizácia podmienok 
života občanov, ale najmä skvalitnenie a zabezpečenie dostupnosti 
starostlivosti, ktorá sa im poskytuje, a to v podmienkach pokraču-
júcej decentralizácie a deetatizácie sociálnych služieb.
ZAS spolupracuje v rámci svojej činnosti aj s inými organizáciami 
a organizuje s nimi spoločné akcie. Budovanie partnerstiev s verej-
nou správou, miestnymi MVO nám zaručuje budovanie dlhodobej 
stability a udržateľnosti organizácie a služieb.
Dobrým príkladom takejto spolupráce bolo vzdelávanie v stred-
ných a základných školách v meste Levice. Našu snahu podporilo 
i mesto Levice, a čo vnímame ako pozitívum, je, že školy našich 
odborníkov vítali a náš program bol zaradený do študijného plánu.

alšou našou snahou je vytvoriť pomocou sociálnej práce na pôde 
školy, kde značná časť žiakov je rómskeho pôvodu, pomôcku, spo-
ločenskú hru pre potreby žiakov. Vytvára to ďalší priestor na zbli-
žovanie rôznych kultúr, eliminovanie rozdielov medzi majoritou 
a minoritou. Zrealizovaním motivačných programov s dôrazom na 
rozvoj tvorivosti sa zvyšuje potenciál kryštalickej inteligencie, kto-
rá je predovšetkým výsledkom vzdelania a je citlivá na prostredie 
(školské, rodinné).
Odkaz pre verejnosť: naozaj sa dá, ale iniciatíva musí vychádzať 
z nášho podnetu. Bez pričinenia samotného jednotlivca všetka po-
moc, aj toho najlepšieho odborníka, ostáva bez povšimnutia a re-
levantného výsledku.

O ČINNOSTI ZDRUŽENIA 
ABSTINENTOV SLOVENSKA

Mgr. Pavol Podmajerský a Erika Molnárová, Združenie abstinentov Slovenska
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Sebaskúsenostné príspevky

Marián X 
Keď sme sa s M. zoznámili, mal som 26 a ona o rok menej. Môj 
posledný vzťah bol s notorickou alkoholičkou, ktorú som šialene mi-
loval, bol som z toho psychicky rozhasený a M. pôsobila dojmom po-
kojného, premýšľavého človeka, opory. Navyše bola pomerne aktívna 
umelkyňa. Jej otec bol charizmatický chlap, ale ťažký notorik, a aby 
sa jeho žena nezbláznila, pila s ním. Čudoval som sa, ako je možné, 
že napriek takejto rodinnej anamnéze M. pije veľmi málo – vtedy 
boli iné časy a vysedávanie po krčmách patrilo k úplne normálnemu 
životnému štýlu nás intelektuálnych bohémov, za komunistov beztak 
nebolo čo robiť.

Alkohol nebol dôvodom nášho rozchodu. Aj keď postupom rokov 
pila častejšie a hovorieval som, že je kvartálna alkoholička, približne 
raz za tri mesiace sa zložila pod obraz, raz, žiaľ, v meste, kde bola 
s naším, vtedy ešte malým, asi päťročným synom. Ledva ho dovliekla 
domov.

Teraz predbehnem udalosti – v jej pozostalosti som o pár rokov ne-
skôr našiel denník, ktorý si viedla skoro počas celého života. Trpela 
vážnymi depresiami, o ktorých som nevedel, nikdy o nich nehovorila, 
a tiež ich riešila iba v mladosti a potom už nie. Desať rokov som žil 
s chorým človekom, ktorý mal problém so zaradením do života.
Manželstvo zomieralo, držalo iba kvôli synovi, ale bolo jasné, že je 
to len otázka času, kedy sa niečo stane. Stalo sa to, že som si našiel 
priateľku a šialene sa zamiloval. M. prejavila snahu získať ma späť, 
ale už som bol inde a už vtedy začala demonštratívne piť. Vybavil 
som jej psychoterapeutku a vyzeralo to tak, že sa dáva do poriadku. 
Odsťahoval som sa a bol stále v pohotovosti, kedy mi syn zavolá „tato, 
mama nie je už dlho doma a ja som hladný“. To, že som sa v podsta-
te nemohol venovať druhému vzťahu a stále som bol v strese, čo sa 
deje, neskôr prispelo k tomu, že s vrcholiacim alkoholizmom M. sa 
rozpadol aj ten. 

M. si najprv dlho nevedela nájsť prácu, ja som zarábal veľmi dobre, 
tak som jej v podstate hradil celé životné náklady a aj po rozvode som 
platil kráľovské výživné. So synom som sa stretával pravidelne, bol 
pod vplyvom matky, ktorá ma pred ním ohovárala, ale nezanevrel na 
mňa, lebo zo mňa cítil lásku.  

Jedno obdobie bolo relatívne pokojné, ale M. pravdepodobne popí-
jala aj počas neho, iba sa nespíjala. Neskôr to však prišlo znova a na-
dobúdalo to veľké obrátky. V tom čase som prežíval krízu s mojou 
druhou ženou a začal som riešiť, ako dostať syna do mojej starost-
livosti. Ale možnosť, že by sme bývali s druhou ženou aj so synom, 
bola nereálna, takže som to cítil tak, že som medzi dvoma mlynskými 
kameňmi.

Napokon som dostal správu, že M. sa rozhodla „niečo so sebou ro-
biť“ a syna dala na pár týždňov k priateľke, ktorá mala veľkú rodinu 
a bývala v mestečku pri Bratislave. Vybavili aj dočasnú návštevu ta-
mojšej školy. Lenže stalo sa to, že M. sa nešla liečiť, ale jediné čo so 
sebou robila, je, že sa opíjala úplne do nemoty, a keď ju už niekedy 
našli ležať na zemi, tak ju odviezli do nemocnice, kde sa dala trochu 
dokopy a mohla začať znova. Dala sa aj na tvrdý alkohol a, ako sa 
neskôr ukázalo, aj na Rohypnol. Samozrejme, s postupujúcim rozpa-
dom osobnosti mohla prijímať čoraz podradnejšiu prácu a napokon 
ju vyhodili aj z miesta upratovačky. Začala sa stretávať so sídliskovými 
alkoholikmi a sociálnymi prípadmi a s nejakými aj spávala. Po troch 
mesiacoch mi známa, u ktorej syn bol, povedala, že stačilo. Tak som 
si rýchlo vybavil podnájom v onom mestečku a začal som tam so sy-
nom bývať – medzičasom som sa totiž rozišiel s druhou ženou a bý-
val som na priváte. Samozrejme, začal som podnikať kroky, aby som 
syna dostal do osobnej starostlivosti aj po právnej stránke, ale žiadosť 
o skrátené konanie mi zamietli. Napokon sa M. predsa len odhodla-
la ísť na liečenie do Pezinka a situácia chvíľu vyzerala stabilizovaná. 
Prišla však najtvrdšia recidíva, ktorá sa skončila smrťou.

Pri mojom odchode z domácnosti som sa zachoval možno na prvý 
pohľad čestne, ale v skutočnosti nerozumne. Prepísal som na ňu svo-
ju polovicu bytu, akože aby bola pokojná. Samozrejme, mal som ju 
prepísať na maloletého syna s tým, že s ňou môže disponovať po do-
v šení osemnástich rokov. Všetky peniaze však padli na lieky a ona 
prestala platiť nájomné. Požiadala ma, aby som finančne pomohol, 
lebo im exekútor byt zoberie. Povedal som, že dobre, ale iba keď pre-
píše na mňa tú polovicu bytu. Ani neviem, či už bola vtedy príčetná, 
ale súhlasila. Právnik mi pripravil darovaciu zmluvu. M. som našiel 
m tvu, keď som jej ju išiel dať podpísať. Diagnóza bola zlyhanie orga-
nizmu. Mala po štyridsiatke, vyzerala na šesťdesiat.
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Aj keď to tak vyzeralo, nemyslím si, že by sa na syna „vykašľala“ a od-
poveď na to mi dal práve spomínaný denník, kde som sa dozvedel 
o jej depresii. Celý život mala problémy s uplatnením, nemala vôľu 
bojovať so svetom, vzdávala to. Stala sa ženou v domácnosti, lebo si 
nevedela nájsť žiadne zamestnanie, ale aj z tejto roly bola frustrova-
ná. Už normálny život ju bolel. Zvládnuť silnú závislosť, skrátka, ne-
mala šancu, alkohol zabil aj oveľa silnejších ľudí. Toto je asi poučenie 
z príbehu – riešiť veci, kým sa dajú. Často premýšľam nad tým, čo by 
bolo, keby bola počas manželstva ochotná so sebou niečo robiť, keby 
jej vtedy nasadil terapiu nejaký odborník.

Druhé poučenie má dve časti – dlhý čas som strávil riešením záchrany 
druhého manželstva, čím som stratil veľa času. Mal som všetko hodiť 
za hlavu a pomáhať synovi. Nič na svete nie je dôležitejšie. Som rád, 
že mu to môžem vykompenzovať. A tu je vlastne tretie poučenie – po 
týchto udalostiach som mal byť na neho prísny, ale nebol som, pre-
tože som ho ľutoval, čo všetko chúďatko muselo prežiť. To sa mi aj 
vypomstilo, ale to už je úplne iný príbeh. 

Moja závislos  od liekov a alkoholu
Anonymná závislá

Zdá sa mi dosť pravdepodobné, že alkoholizmus je dedičný, aspoň 
čiastočne. Môj otec bol alkoholik. Bol to problém hlavne preto, že 
mama bola z toho nešťastná. Ale otcovo pitie mi vtedy veľmi nepreká-
žalo. Neopíjal sa veľmi, mával dobrú náladu a bol k nám láskavý. Bol 
pijanom, ktorého spoločnosť akceptovala. Až neskôr sa prepil do ove-
ľa smutnejších štádií. Počas detstva sa prihodilo ešte niekoľko udalos-
tí, ktoré ma silnejšie ovplyvnili. Keď som mala 12 rokov, presťahovali 
sme sa do iného mesta. V škole ma neprijali dobre ani spolužiaci, ani 
učitelia. Zhoršil sa mi prospech a nad mojím dovtedy dosť dobrým 
životom sa zamračilo. Vtedy tiež ochorela moja strašia sestra na ra-
kovinu a umrela. Zrútila sa moja ilúzia, že svet je bezpečné miesto. 
Na strednej i vysokej škole som bola na každej akcii, kde sa pilo. 
Nemyslím si však, že som bola závislá od alkoholu. Až v druhom roč-
níku na vysokej sa začalo so mnou niečo diať. Nemohla som spávať, 
raz som takmer vôbec nespala dva týždne. Na začiatku 3. ročníka, 
po školskom plese, mi prišlo veľmi zle. Triasla som sa, búšilo mi srd-
ce, tlak na hrudníku, zdalo sa mi, že odpadnem. Absolvovala som 
rad vyšetrení – srdce, štítna žľaza, neurologické vyšetrenie. Všetko 
v poriadku, až na to, že tieto stavy prichádzali čoraz častejšie. Bola 
som vystrašená a veľmi zneistená. Potom som prišla na to, že keď sa 
napijem, prejde to. A vtedy sa naozaj začal môj problém. Po krátkom 
čase som už s fľašou chodila úplne všade. 
Skončila som školu, nastúpila som do zamestnania. Kolegovia si rých-
lo všimli, že pijem. Všade som chodila s taškou, v ktorej bola fľaša, 
aby som sa mohla napiť. Niekoľkokrát som mala absenciu, pretože 
som ráno nemala k dispozícii alkohol a nebola som schopná prísť do 
práce. Viac ráz som vyhľadala lekára a dostala som sa k psychiatrovi. 
Ten mi vysvetlil, že je sám na celý okres a nemá kapacitu, aby sa mi 
venoval. e si to vyžaduje terapiu. 
Raz ráno, keď mi bolo veľmi zle a potrebovala som ísť do práce, 
som naraz užila 3 tabletky Belasponu. Uľavilo sa mi. Belaspon bol 
dostupný bez lekárskeho predpisu, nebolo ho cítiť z dychu, pôsobila 
som triezvo, finančne ma neruinoval – bol pre mňa novým, lepším 
riešením. Pracovnú zmluvu som mala na rok, tak ma tam nechali, 
ale bolo mi jasné, že som neobstála. Ešte väčšie zahanbenie, menej 
sebadôvery a sebaúcty. 
Prišla revolúcia a dalo sa cestovať. Vycestovala som do západnej Eu-
rópy, učila sa cudzie jazyky. Keď sa minuli zásoby Belasponu, cesto-
vala som i niekoľko tisíc kilometrov, aby som ich doplnila. Raz, kon-
krétne v Anglicku, som našla v knižnici knihu o panických atakoch. 
Bola to úžasná úľava, konečne sa dozvedieť, čo mi je. Belaspon som 

však brala naďalej, i keď v menších množstvách – už som nemala takú 
hrôzu z panických atakov. Tiež som pila. Nezdalo sa mi však, že mám 
s alkoholom problém, napriek tomu, že som niekedy začínala už ráno 
a veľakrát som pila viac, než som chcela. Často som nevedela prestať 
a musela som si udržiavať „hladinku“.  
Zlom nastal až o desať rokov po prvom panickom ataku. Vedela som 
že existuje združenie Anonymní alkoholici. Vyhľadali sme ho spolu 
s dobrou kamarátkou kvôli nej, že pila priveľa. Po niekoľkých stret-
nutiach AA som pochopila, že ja som závislá. V príbehoch iných, už 
obnažených, bez skrášľovania, zľahčovania, popierania, som spozna-
la seba. Odhalili mi mechanizmy fungovania závislosti a jej fatálne 
dôsledky. Hlavne liekov som sa však bála vzdať. Myslela som si, že ich 
prestanem brať, keď mi bude dobre. „Nie, najprv musíš prestať, až 
potom ti bude dobre,“ bola odpoveď. Podľa mojej osobnej skúsenos-
ti je závislosť od liekov komplikovanejšia než závislosť od alkoholu. 

ahšie sa racionalizuje, skrýva, má zdanlivo menšie dôsledky. Pred 
alkoholom mám veľký rešpekt, ale pred liekmi ešte väčší.
Na svoje problémy som našla odpoveď v 12-krokovom programe 
Anonymných alkoholikov. Darí sa mi nepiť a žiť bez tabletiek jede-
násty rok, ale nie iba to. Zmenila som priority, postoje... Občas sa 
mi prihodí epizóda panickej poruchy, väčšinou sa mám dobre. Mám 
rada jasnú a čistú myseľ.  

Moja skúsenos  s fetovaním
Martin X

Fetovať som začal, keď som mal asi desať či jedenásť rokov.
S mamou veľmi nevychádzam, vždy sme sa hádali pre školu, išla mi 
na nervy. Otec pije, nestará sa o mňa ani o sestry. Teraz mám skoro 
šestnásť. Keď som bol doma, tak sme v partii fetovali toluén. V ob-
chode v dedine nám už predavačka nechcela predať, tak nám toluén 
chodil kupovať kamošov starší brat, on už mal devätnásť rokov.
To si dáme do malého vrecka handru, trochu tam nalejeme toluén 
a potom to pri nose čucháme.
Fetovali sme všetci každý deň, väčšinou cestou zo školy pri lese. Po-
tom sme si už čuchli aj pri dome, nikto na nás nekričal, veď veľa ľudí 
v našej osade fetuje, aj menších. Je to ľahšie a aj lepšie, ako sa opiť. 
Vtedy nám je s chalanmi veselo, smejeme sa, robíme si srandu. Zo 
začiatku ma trochu bolela hlava, ale teraz je to fajn. Keď už dlho 
nemám čo fetovať, je mi mizerne, som nervózny, najradšej by som 
všetko rozkopal. Už som fetoval aj lepidlo. 
Môj kamarát mal už také stavy, že sa strašne bál, mal všelijaké pred-
stavy, hovoril, že ho všetko prenasleduje a že ho to chce zabiť.
Ja mu ale neverím, že môže mať také stavy, aj mne sa síce niekedy 
točí celý svet, ale aj tak mu neverím, že mu môže byť tak hrozne zle. 
Ja aj fajčím, ale na cigarety nemám vždy peniaze, fetovanie je lepšie.
Tu v ústave som preto, lebo som s kamošmi kradol. Chodili sme krad-
núť alkohol, cigarety, niekedy sme okradli večer starých, potrebovali 
sme peniaze na toluén. V škole som vtedy nebol asi mesiac a možno 
aj viac. 
Keď ma dali do ústavu, bolo mi hrozne, tak som asi dvakrát ušiel, tu 
nie sú mreže, tak to bolo ľahké, potreboval som fet a tu sa to nedalo 
zohnať.
Teraz som tu dlhšie, viem, že nemôžem utekať, že si robím zle a že 
ma vždy chytia a môžem ísť aj do basy.
Niekedy mi lezie na nervy stále upratovanie a vstávanie. 
Som tu päť mesiacov, mama mi už napísala, ale mohla by mi aj zate-
lefonovať alebo poslať balík. Mám tu kamarátov a tiež fetovali a nie-
ktorí skúsili aj drogy. Ja som tvrdé drogy ešte neskúšal, ale čuchnúť 
by som si chcel, som preto aj často nervózny a aj odvrávam a nechce 
sa mi robiť.
Neviem, či niekedy prestanem fetovať, je mi to jedno, ale chcem už 
ísť domov.
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RESUMÉ

The issue 3/ 2009 on informative and educational bulletin of the department 
of culture called Social prevention, published by the National cultural center 
anually since 2005, concentrates on the well known problem of legal drugs, 
that are often underestimated by the society.
It is obvious that the legal drugs issue, expecially alcohol abuse, tobacco 
smoking or experiments with psychoactive mushrooms or dissolvents are a big 
problem as the psychoactive substances are legal and tolerated by the society. 

This issue concentrates mainly on alcohol as the number one drug in the 
Slovak Republic. It examins the problem from the different points of view: from 
prevention and treatment to additional help groups in resocialisation but also 
to age specifi cs − contact of children and youth in the treatment.

Very important are also contributions on medications abuse or tobacco 
smoking − again from prevention and counselling to education on how to quit 
and to the specifi cs of prevention with a special emphases on the youth.

Apart from these three most known and most spread legal drugs 
in Slovakia, this issue also examins the problem of dissolvents, 
psychoactive mushrooms or other legal drugs. 

Traditionally the edition contains regular sections – contributions from abroad, 
statistics, theoretical and informative contributions, regional contributions and 
authentic and very popular selfexperienced contributions.

We believe, that this issue, prepared by the specialised site of the department 
of culture – Cabinet of Social Prevention the the National cultural center will 
help  in drawing attention to the need of concentrating to the legal drugs 
specifi cally.   

    PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 

Z RECENZNÉHO POSUDKU

Pri čítaní tretieho čísla, aj napriek tomu, že som sa vždy skôr venoval alkoholó-
gii, som si zrazu spomenul na dnes už ozajstnú históriu: medzinárodnú kon-
ferenciu o boji proti tabaku v roku 1993 vo Varšave, kde jednou z mnohých 
tém bol technický návrh WHO o tom, aby sa národní spolupracovníci WHO 
do svojich národných legislatív o tabaku pokúsili zaradiť vetu o zákaze kuso-
vého predaja cigariet (ako určitú poistku proti tomu, aby ich kupovali deti). 

Neporovnateľne väčšiu pozornosť sme ako delegáti venovali písaniu a formulá-
ciám listu vtedajšiemu prezidentovi USA, kde sme ho vyzývali na akciu proti nad-
národným tabakovým koncernom. Po rokoch sa dá povedať, že z akcie nebolo 
nič, aspoň nič také, o čom by sme dodnes vedeli. Zato ak si pôjdete kúpiť noviny 
či nebodaj cigarety, možno si všimnete malý nápis, ktorý visí povinne na každom 
stánku a stále vykonáva svoje:
„Kusový predaj cigariet je zakázaný.“

V istom zmysle to majú bojovníci proti tabaku ľahšie ako tí, čo sa podujali robiť 
to isté proti alkoholu – ktorý má predsa len (údajne vedecky overené) pozitívne 
stránky, čo o tabaku ako jednoznačne škodlivom produkte povedať nemožno.

Ale predsa len je možné, že aj alkohológovia sa môžu v čomsi priučiť – napríklad 
sa už ukázal jasný pokles fajčenia u 16-ročných v Európe vrátane Slovenska, čo 
možno pripísať spojenému tlaku viacerých opatrení: od smerníc EÚ a nových 
národných legislatív o tabaku, obmedzení reklamy až po medicínske dôkazy 
a objavy, ktoré umožňujú lepšiu liečbu.
Na uvedenej konferencii, kde to na masívny úspech v redukcii fajčenia ešte 
nevyzeralo, odznela v prednáške o úskaliach prevencie aj ďalšia veta, ktorú bolo 
hodno si zapamätať:  
„Never give up!“ – Nikdy sa nevzdávajte!
A tá je asi podkladom toho, že obe veci sa dostali tam, kam patrili: veľké slová 
zrejme do koša; a na pohľad malý návrh na miesto, kde si ho prečíta každý.

Záverom ťažko povedať, ktorý z hodnotných príspevkov, ktorá časť či veta 
z neho bude tým, čo preverí čas a zachytí sa v čejsi pamäti. Dôležité však je, 
že dostali priestor a možnosť zaujať čitateľa práve v tomto bulletine, ktorý sa 
pomaly už sám stáva dobrou tradíciou.

    doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc.


