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I. DROGOVÁ ZÁVISLOST
Drogy, boj proti drogám, protidrogová prevence – jak často slyšíme tato slova koncem 20. století.
Drogy jsou jednoznačně chápány jako hrozba. Jsou však drogy opravdu hrozbou? Jsou jako hrozba
pojímány až nyní, nebo tomu tak bylo již v minulosti? Pokud jsou drogy hrozbou, proč tomu tak je?
Jednoznačné je, že drogy jsou pro současnou společnost problém. Pokusme se tento problém alespoň
stručně popsat.
Co to vůbec droga je? Drogu je možné v širším smyslu charakterizovat jako látku, která svou
chemickou strukturou způsobuje změny funkce lidského organismu. To zahrnuje všechny látky, se
kterými člověk přichází do styku – léky, legální a ilegální drogy, syntetická barviva, některé potraviny
atd. V užším smyslu mluvíme o psychoaktivních látkách, které ovlivňují chování a vnímání jedince.
Užití těchto látek v dávce, která vyvolá změny psychických a tělesných funkcí, se označuje jako
intoxikace. Projevy intoxikace se liší v závislosti na druhu látky, velikosti dávky, váhy jedince,
individuální tolerance a predispozice, emocionálního naladění a vlivu okolí. Z toho, co je to droga,
nyní vidíme, že droga a její užívání hrozbou není. V mnoha případech je velmi žádoucí a bez jejích
účinků se například oblast medicíny neobejde. Reálným nebezpečím je abúzus drog. Abúzus je
společensky neakceptovatelné užívání drogy. Jde o nadměrné užívání legálních drog, nebo jakékoli
užívání ilegálních a nebezpečných drog. Dalším nebezpečím spojeným s abúzem drog je drogová
závislost.
1. SYNDROM ZÁVISLOSTI
Podle Mezinárodní klasifikace nemocí (1992) je syndrom závislosti chápán jako skupina
fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenomenů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek
má u daného jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více.
Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha brát psychoaktivní látky (které
mohou, avšak nemusí, být lékařsky předepsány), alkohol nebo tabák. Mezinárodní klasifikace dále
uvádí, že definitivní diagnóza závislosti by se měla stanovit pouze tehdy, jestliže během posledního
roku došlo ke třem nebo více následujících jevů:
a) silná touha nebo puzení užívat látku;
b) potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo množství
látky;
c) somatický odvykací stav, jestliže je látka užívána s úmyslem zmenšit jeho příznaky,
což je zřejmé z typického odvykacího syndromu pro tu kterou látku nebo užívání stejné či velice
příbuzné látky se záměrem zmenšit nebo odstranit odvykací příznaky;
d) průkaz tolerance jako vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo účinků , které byly původně
vyvolány nižšími dávkami;
e) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a
zvýšené množství času věnovaného k získání nebo užívání látky, nebo k zotavení se z jejího účinku;
f) pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků.
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Pojmy toxikomanie a narkomanie (závislost na psychoaktivních nealkoholových drogách) vyjadřují
závislost na drogách. Jedinec může být závislý na jedné droze monotoxikomanie, nebo na více
drogách (například alkohol + léky potlačující úzkost)- polytoxikomanie. Kromě výše zmíněných
syndromů závislosti můžeme závislost dělit podle oblastí, které jsou u jedince zasaženy na:
a) psychickou závislost- na jedné straně je způsobena účinkem drogy, na straně druhé
osobností jedince (například osobnost nezralá, nevyrovnaná, nedostatečně integrovaná, deprivovaná
apod.);
b) fyzická závislost- je způsobena včleněním drogy do látkové přeměny. Na její nedostatek či absenci
reaguje organismus abstinenčními příznaky;
c) sociální závislost- uživatelé tvoří více méně specifická společenství, ve kterých jsou členové
zejména na počátku drogové kariéry svázáni například společnými cíli (užívání drogy, kriminální
činnost apod.), hodnotami (droga je na prvním místě), normami, rolemi a každý člen zaujímá
specifické postavení. Stát se členem takovéto skupiny je jednodušší, než skupinu opustit.
2. ODVYKACÍ STAV
Jde o skupinu příznaků různého seskupení a stupně závažnosti. Vyskytují se po úplném nebo
částečném odnětí látky, která byla před tím užívána trvale. Začátek i průběh odvykacího stavu jsou
časové limitovány a závisejí na typu látky a dávce, která byla užívána před redukcí konzumace nebo
před jejím vysazením. Mezi kritéria odvykacího stavu patří:
a) jasný důkaz o přerušení nebo snížení užívání opakovaně, dlouhodobě nebo (a) ve vysokém
množství užívané látky;
b) příznaky a znaky, které odpovídají projevům odvykacího stavu u určité látky nebo látek;
c) příznaky a znaky nelze přičítat jiné duševní, behaviorální nebo somatické poruše, která s užíváním
látky nesouvisí (Smolík, 1996).
3. HISTORIE DROG
Na tomto místě bude jistě zajímavé uvést, že fenomén zvaný droga není vůbec problémem
novodobým. Důkazem je stručný pohled do historie:
• asi 5000 let př. n. l. – Sumeři znají a užívají opium;
• asi 3500 let př. n. l. – egyptský papyrus s popisem výroby piva je nejstarší zprávou o výrobě
alkoholu;
• asi 300let př. n. l. – řecký přírodovědec a filosof Theofrastos zaznamenává zprávu a užívání
makové šťávy;
• 1855 – v této době bralo podle odhadu opium 400 miliónů lidí, konopí 200 až 300 miliónů
lidí a koku 10 miliónů lidí;
• 1951 – podle odhadu Organizace spojených národů užívá marihuanu asi 200 miliónů lidí na
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světě. První místa zaujímají Indie, Egypt, Afrika, Mexiko a USA;
• 1972 – ještě v roce 1960 odhadoval Úřad pro narkotika v USA 55 000 osob závislých na
heroinu, nyní je jejich počet odhadovaný na 600 000.

4. DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ
PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK (MKN- 10. revize)

VYVOLANÉ

UŽÍVÁNÍM

F10. Poruchy vyvolané užíváním alkoholu
Alkohol- látka, která působí útlum a intoxikaci CNS.
F10.0 Akutní intoxikace alkoholem
a) Musí být splněna obecná kritéria pro akutní intoxikaci.
b) Chování musí být dysfunkční (přítomnost alespoň jedné z charakteristik):
- dezinhibice;
- hádavost;
- agresivita;
- labilita nálady;
- zhoršení pozornosti;
- zhoršení úsudku;
- rušivý vliv na výkon běžných denních činností.
c) Musí být přítomen nejméně jeden z následujících znaků:
- kolísavá chůze;
- obtíže při stoji;
- setřelá řeč;
- nystagmus (kmitavý pohyb očí);
- snížené vědomí (např. sopor, koma);
- zarudlý obličej;
- nástřik spojivek.
Mírná intoxikace- může vést k uvolnění, hovornosti, euforii, dezinhibici osobnosti.
Těžká intoxikace- vede spíše k maladaptivním změnám, tj. agresivita, podrážděnost, labilní
nálada, zhoršený úsudek, snížená schopnost výkonu pracovních a sociálních funkcí, např.
stranění se lidí, psychomotorická retardace, „okénka“, otupění, koma, smrt.
Průvodní jevy- hypotenze, hypotermie, oblenění dávivého reflexu, automobilové nehody,
úrazy hlavy, zlomeniny žeber, zabití, sebevraždy.
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F10.2 Závislost na alkoholu
Kritéria nejsou specifikována, avšak dochází k postižení alespoň v jedné z pěti oblastí:
- práce nebo škola;
- zdraví;
- rodinné vztahy;
- sociální fungování;
- právní problémy.
F11. Poruchy vyvolané užíváním ovoidů
Přírodní opioidy: např. opium, morfin.
Syntetické deriváty: např. heroin, methadon, hydromorfin, kodein aj.
Doba účinku je různá: např. heroin 3-4 hod., morfin 4-5 hod., methadon 12-24 hod.
F11.0 Akutní intoxikace opioidy
Jsou splněna obecná kritéria pro akutní intoxikaci a musí být přítomno dysfunkční chování,
které se projevuje nejméně jednou z pěti následujících charakteristik:
- apatie a útlum;
- dezinhibice;
- psychomotorická retardace;
- zhoršení pozornosti;
- zhoršení úsudku;
- narušené osobní fungování.
Dále musí být přítomen nejméně jeden z pěti následujících znaků:
- otupělost;
- setřelá řeč;
- zúžené zornice (kromě stavu anoxie z těžkého předávkování, kdy se vyskytuje dilatace
zornic);
- zastřené vědomí (sopor, koma).
F12. Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů
Jedná se o látky obsažené v indickém konopí – marihuana, hašiš, tráva aj.
F.12.0 Akutní intoxikace kanabinoidy
Jsou splněna obecně platná kritéria pro intoxikaci a dysfunkční chování nebo abnormity
vnímání, které zahrnují nejméně jeden z následujících projevů:
- euforie a dezinhibice;
- úzkost nebo agitovanost;
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- podezíravost nebo paranoidní představy;
- zpomalení času (pocit, že čas plyne velmi pomalu, nebo jedinec prožívá myšlenkový úprk);
- zhoršení úsudku;
- zhoršení pozornosti;
- zpomalení reakčního času;
- sluchové, zrakové nebo taktilní iluze;
- halucinace se zachovanou orientací;
- depersonalizace;
- derealizace;
- rušivý vliv na výkon běžných denních funkcí.
Zároveň musí být přítomen nejméně jeden z následujících znaků:
- zvýšená chuť k jídlu;
- sucho v ústech;
- nastříknuté spojivky;
F13. Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik
F13.0 Akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky
Splněna obecná kritéria pro akutní intoxikaci a dysfunkční chování se projevuje nejméně
jednou z následujících charakteristik:
- euforie a desinhibice;
- apatie a útlum;
- hrubost nebo agresivita;
- labilita nálady;
- zhoršení pozornosti;
- anterográdní amnézie;
- zhoršení psychomotorického výkonu;
- rušivý vliv na výkon běžných denních činností.
Musí být přítomen nejméně jeden z následujících znaků:
- kolísavá chůze;
- obtíže při stoji;
- setřelá řeč;
- nystagmus (kývavý pohyb očí);
- snížené vědomí;
- erytematózní kožní léze (zarudnutí) nebo puchýře.
Těžká intoxikace- hypotenze, hypotermie, oblenění dávivého reflexu.
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F14. Poruchy vyvolané užíváním kokainu
F14.0 Akutní intoxikace kokainem
Splněna obecná kritéria pro akutní intoxikaci a dysfunkční chování se projevuje nejméně jednou z
následujících charakteristik:
- euforie a pocit zvýšené energie;
- zvýšená bdělost;
- velikášské představy nebo činy;
- hrubost nebo agresivita;
- hádavost;
- labilní nálada;
- opakované stereotypní chování;
- sluchové, zrakové nebo taktilní halucinace;
- halucinace obvykle se zachovanou orientací;
- paranoidní představy;
- rušivý vliv na výkon běžných denních činností.
Musí být přítomny nejméně dva z následujících projevů:
- tachykardie (někdy bradykardie);
- srdeční arytmie;
- hypertenze (někdy hypotenze);
- pocení a zimomřivost;
- nauzea nebo zvracení;
- ztráta hmotnosti;
- dilatace zornic;
- psychomotorická agitovanost (někdy retardace);
- svalová slabost;
- bolesti hrudníku;
- křeče.
F15. Poruchy vyvolané užíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu), amfetaminy
F15.0 Akutní intoxikace stimulancii
Splněna obecná kritéria pro akutní intoxikaci a dysfunkční chování nebo abnormity vnímání,
projevující se nejméně dvěma z následujících charakteristik:
- euforie a pocit zvýšené energie;
- zvýšená bdělost;
- velikášské představy nebo činy;
- hrubost nebo agresivita;
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- hádavost;
- labilní nálada;
- opakované stereotypní chování;
- sluchové, zrakové nebo taktilní halucinace;
- halucinace, obvykle se zachovanou orientací;
- paranoidní představy;
- rušivý vliv na výkon běžných denních činností.
Musí být přítomny nejméně dvě z následujících charakteristik:
- tachykardie (někdy bradykardie);
- srdeční arytmie;
- hypertenze (někdy hypotenze);
- pocení a zimomřivost;
- nauzea nebo zvracení;
- ztráta hmotnosti;
- dilatace zornic;
- psychomotorická agitovanost (někdy retardace);
- svalová slabost;
- bolesti hrudníku;
- křeče.
F16. Poruchy způsobené užíváním halucinogenů
F16.0 Akutní intoxikace halucinogenem
Splněna obecná kritéria pro akutní intoxikaci a dysfunkční chování nebo abnormity vnímání,
které se projevují nejméně jednou z následujících charakteristik:
- úzkost a strach;
- sluchové, zrakové nebo taktilní halucinace nebo iluze při plném vědomí a bdělosti;
- depersonalizace;
- derealizace;
- paranoidní představy;
- senzitivní vztahovačnost;
- labilní nálada;
- hyperaktivita;
- impulzivní činy;
- zhoršená pozornost;
- rušivý vliv na výkon běžných denních činností.
Musí být přítomny nejméně dva z následujících znaků:
- tachykardie;
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- palpitace;
- pocení a zimomřivost;
- třes;
- neostré vidění;
- dilatace zornic;
- poruchy koordinace.
F17. Poruchy vyvolané užíváním tabáku
F17.0 Akutní intoxikace tabákem
Splněna obecná kritéria pro akutní intoxikaci a musí být dysfunkční chování nebo abnormity
vnímání, které se projevují nejméně jednou z následujících charakteristik:
- insomnie;
- bizarní sny;
- labilní nálada;
- derealizace;
- rušivý vliv na výkon běžných denních činností.
Musí být přítomen nejméně jeden z následujících znaků:
- nauzea nebo zvracení;
- pocení;
- tachykardie;
- srdeční arytmie.
F18. Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel
F.18.0 Akutní intoxikace organickými rozpouštědly
Splněna obecná kritéria pro akutní intoxikaci a musí být dysfunkční chování, které se projevuje
nejméně jednou z následujících charakteristik:
- apatie a letargie;
- hádavost;
- hrubost nebo agresivita;
- labilní nálada;
- zhoršení úsudku;
- zhoršení pozornosti a paměti;
- psychomotorická retardace;
- narušené osobní fungování.
Musí být přítomen nejméně jeden z následujících znaků:
- kolísavá chůze;
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- obtíže při stoji;
- setřelá řeč;
- nystagmus;
- snížené vědomí;
- svalová slabost.

5. PŘÍČINY UŽÍVÁNÍ DROG
Vznik drogové závislosti podle Janíka a Duška (1990) podmiňují zejména:
1. existence drogy
2. osobnost
3. sociální prostředí
4. provokující a vyvolávající činitele.
Droga
Problémem je abúzus drog, tedy společensky neakceptovatelné užívání drogy, a vytvoření syndromu
závislosti. Tyto faktory jsou posilovány nikoli z etických a humánních důvodů, ale z důvodů
ekonomických. Prodej drog je stále velmi výnosný obchod. Čím vyšší poptávka, tím vyšší zisky.
Hlavní příčina problémů tedy podle nás nespočívá v existenci drogy samotné, ale ve vztahu, případně
postoji jedinců k droze. Droga sama může být provokující činitel pouze v určitých situacích, za
určitých podmínek. Co se nelegální distribuce drog týče, preventivně může působit rozumná
legislativa a přiměřená represe. Při vytváření postojů k droze hrají roli osobnost jedince, sociální
prostředí a provokující a vyvolávající činitele (Fleischmann, 1999).
„Přínos“ drogy pro jedince
Na základě dílčího výzkumu prováděného ve spolupráci s Petrem Jírou, studentem PF
UJEP, byly zjištěny následující důvody, které vedou k abúzu drog (co droga přináší
„pozitivního“):
- pocit euforie;
- pocit naplnění;
- zvýšené sebevědomí;
- pocit štěstí; - oblast psychická
- harmonii;
- schopnost soustředění;
- zvýšenou výkonnost;
- zkušenost;
- svobodu;
- odstranění psychické bolesti;
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- nové kamarády;
- hravost;
- finance; - oblast sociální
- empatii;
- nového kamaráda- drogu;
- odstranění fyzické bolesti;
Negativa užívání drog
Na základě výše zmíněného výzkumu můžeme uvést následující negativa:
- deprese;
- nevyrovnanost;
- ztráta prožívání;
- ztráta sebedůvěry a sebeúcty; - oblast psychická
- snížená sebekontrola;
- nezájem o normální život;
- špatné psychické zdraví;
- ztráta smyslu života;
- ztráta času, cílů, ideálů;
- špatné vztahy s rodinou;
- ztráta společenského postavení;
- ztráta vzdělání, zaměstnání;
- ztráta partnera; - oblast sociální
- dluhy;
- závislost, nesvoboda;
- přežívání;
- nezodpovědnost;
- ponižování se;
- trestná činnost;
- rozpad tělesné schránky;
- špatné fyzické zdraví; smrt
- sexuální ochablost; - oblast tělesná
Převzato z: FLEISCHMANN, Otakar. Prevence sociálně patologických jevů. Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem 2001.
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II. PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ- GAMBLING.
Patologické hráčství je možno charakterizovat jako nutkavou potřebu hrát, a to na úkor materiálních,
pracovních, rodinných a sociálních hodnot, na úkor svých dřívějších zájmů. Jedinec ztrácí
sebekontrolu, kontrolu nad penězi, časem, úrovní mezilidských vztahů. Závislost na hraní se postupně
prohlubuje. Motivem hraní je zpravidla touha po prožitku citového vzrušení, touha po úspěchu, zisku,
napínavé činnosti, kde výsledek není předem znám, mnohdy jde o určitou formu úniku (zejména u
žen). Důsledkem jsou problémy zejména v oblasti pracovní (hra na úkor studia, pracovní činnosti, což
vede ke zhoršení výsledků činnosti apod.), společenské (postupná izolace, neschopnost navazování a
udržování kontaktů, konflikty v rodině apod.), osobní (preference hry nad jinými, potřebnějšími
činnostmi, nad dřívějšími zájmy, a to i proti vůli „hráče“).
Kariéra patologického hráče probíhá ve třech fázích:
1. Fáze vyhrávací
- jde o první fázi, kdy jedinec pociťuje libý prožitek z výhry, bývá čím dál více vtahován do hry, s
vidinou zisku do hry investuje čím dál více času a financí.
2. Fáze prohrávací
- jde o druhou fázi, kdy hráč stále více prohrává, do hry investuje stále více peněz a času, aby získal
alespoň vložené investice zpět. Své prohry a ztráty před okolím maskuje. Lže, půjčuje si peníze, které
zpravidla není schopen řádně vracet, hraní skrývá. Objevují se vážné problémy v rodině, škole, práci
apod.
3. Fáze ztráty sebekontroly
- jde o třetí fázi. Hráč se ocitá ve vážných finančních problémech, které nezřídka řeší majetkovou
trestnou činností. Není schopen strukturovat svůj čas, většinu času hraje. Dochází k rozpadu rodiny,
ztrátě zaměstnání, vyloučení ze školy apod. Hráč tuto situaci mnohdy vidí jako bezvýchodnou,
objevují se deprese, někdy suicidální pokusy.
- v této fázi je terapie nutností (Bartlová, 1998).
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