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Úvod 

•  Období dětství a dospívání je obdobím velkých a náhlých změn, 
plné mnoha vývojových milníků a citlivé vůči vnějším vlivům.  

•  Toto období může zahrnovat různý rozsah let v lidském vývoji, 
většinou jde o období od narození do 18 let, kdy jedinec dosahuje 
zletilosti.   

•  Zdraví a vývoj dospívajících v současnosti ovlivňuje mj. syndrom 
rizikového chování, jehož součástí je také užívání návykových 
látek.  

•  Užívání drog v dětství a dospívání není izolovaný problém, ale 
pouze jedna část všech problémů těchto lidí, často je pouze 
symptomem. 



Užívání drog v dětství a dospívání 

•  Často se jedná spíše o experimentování s drogami 
•  Velmi časné experimentování s drogami (< 15 let) je spojeno s 

vyšším rizikem výskytu problémů s drogami v budoucnu (Gfroerer 
et al., 2002) 

•  Prevalence užívání drog mezi dětmi je nízká 
•  Užívání se ještě nestihlo vyvinout do problémového užívání drog 
•  Užívání nemusí být studiemi zachyceno 

•  Pravidelné / problémové užívání drog dětmi mladšími 15 let se 
vyskytuje zřídka a u velmi problematických skupin populace, je 
spojeno s dalšími sociálními a psychickými problémy a rizikovým 
chováním 

•  Odhady prevalence užívání mezi dětmi a dospívajícími jsou 
založeny na školních studiích  
•  Neměří problémové užívání, ale experimentální užívání a postoje k užívání 
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Ohrožené skupiny dětí 

•  Děti, žijící v rodině s uživatelem / uživateli drog 

•  Děti, které brzy ukončily školní vzdělávání, byly vyloučeny ze 
školy, chodí za školu, mají špatný školní prospěch 

•  Děti z etnických minorit, děti ohrožené sociálním vyloučením 

•  Mladiství pachatelé trestných činů 

•  Děti mající psychické problémy: ADHD, poruchy chování 

•  Děti z prostředí ústavní výchovy a péče či vyrůstající v nevhodném 
rodinném prostředí  
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Tabák 

ESPAD 2011 (v %) Průměr  UK USA ČR 
Celoživotní prevalence 55 47 35 75 
V posledním měsíci 28 23 12 42 
První zkušenost ve 13 nebo dříve 31 25 19 52 
Každodenní kouření ve 13 nebo 
dříve 

7 6 - 11 

•  Česká republika  
•  celoživotní prevalence: do roku 2003 nárůst, následuje pokles na úroveň roku 

1995 
•  Prevalence v posledním měsíci: do roku 2003 nárůst, následuje mírný pokles 
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Alkohol 

•  6 z 10 studentů zkusilo alkohol ve věku 13 let nebo dříve, 12 % již 
bylo v tomto věku opilých 

•  Česká republika 
•  Celoživotní prevalence: mezi roky 1995-2011 téměř stejná úroveň 
•  V posledním roce: nárůst do roku 2007, poté pokles 
•  V posledním měsíci: od roku 1995 doposud mírný nárůst 
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ESPAD 2011 (v %) Průměr  UK USA ČR 
Celoživotní prevalence 87 90 56 98 
V posledním roce 79 85 50 93 
V posledním měsíci 57 65 27 79 
Opilost  za celý život 47 55 36 65 
Opilost v posledním měsíci 17 26 14 21 
5 nebo více sklenic alkoholu… 39 52 15 54 
Opilost ve 13 nebo dříve 57 63 33 70 



Věk první zkušenosti s alkoholem -
kumulativní podíl v % (Karmelitová & Týc, 2003) 
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Časné zahájení kouření, pití alkoholu a užívání konopí: 
vzájemné souvislosti   
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Pearsonovy korelace mezi pěti vybranými indikátory rizikového  
chování u středoškoláků na souboru 25 tisíc dětí  

    (p < 0,05) (Miovský, Urbánek, 2002) 



Konopné drogy 

•  5 % uživatelů patří mezi vysoce rizikové uživatele, až 33 % může 
mít v důsledku užívání v budoucnu problémy   

•  V průběhu 16let realizace ESPAD vzrostla celoživotní prevalence 
užívání konopí (do 2003 nárůst, 2007 pokles, 2011 stejná úroveň) 

•  Česká republika 
•  Celoživotní prevalence: do roku 2007 nárůst (z 22 % na 45 %), poté mírný 

pokles 
•  Podobně je tomu u prevalence v posledním roce a v posledním měsíci 
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ESPAD 2011 (v %) Průměr  UK USA ČR 
Celoživotní prevalence 17 25 35 42 
V posledním roce 13 21 29 30 
V posledním měsíci 7 13 18 15 



Rizikoví uživatelé konopných drog 
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Ostatní nelegální drogy 

•  Česká republika a těkavé látky: 
•  Celoživotní prevalence užívání těkavých látek v průběhu let 1995-2011 stabilní 

(7-8 %) 
•  Celý problém je mimo monitorovací systém sítě REITOX a je problém s vůbec 

dostupností dat 
•  Výrazný podíl národnostních menšin, zejména v kombinaci s rizikem sociálního 

vyloučení a nejnižších věkových skupin pod 10 let (KAD, 2010, Projekt Norsko) 
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ESPAD 2011 (v %) Průměr  UK USA ČR 
Celoživotní prevalence 6 9 16 8 
Těkavé látky za celý život 9 10 10 8 
Těkavé látky v posledním roce 5 7 4 4 
Těkavé látky v posledním měsíci 2 3 2 1 



Frekvence experimentování s drogami,  
v % (Karmelitová & Týc, 2003) 

•    
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Prevence rizikového chování 

Současným problémem č.1 je koordinace postupu mezi dotčenými 
resorty (MŠMT, MZ, MV, MPSV, MS a MD). 
ČR má jako první v Evropě navržený celonárodní systém 
zahrnující všechny klíčové oblasti, tj. (Projekt VYNSPI): 
•  Standardy kvality a návaznost na systém certifikací, 
•  Jednotný slovník a teoretický rámec, 
•  Jednotný systém posuzování odbornosti nezávisle na profesi, 
•  Kurikulum školní prevence zahrnující zdravotní, sociální, výchovná 

i bezpečností témata a tvořící jednotný rámec, 
•  Návaznost na školní poradenství a časnou diagnostiku a 

intervenci, 
 
Bohužel vše je pouze v rovině návrhu a chybí podpora 
implementace vytvořeného systému.  
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Časná diagnostika a intervence 

•  Analýza potřeb pro Prahu a Středočeský kraj (Miovský et al., 2006) 
•  Primární prevence 

•  Snaha oddálit počátek užívání do co možná nejpozdějšího věku (viz výsledky 
projektu EUDAP a programu Unplugged, programu PrevCentra) 

•  indikovaná primární prevence (SURPS a Preventure) 

•  Časná diagnostika a intervence 
•  Nejčastěji problémy řešeny v rámci ambulantní léčby 
•  Dostupnost léčby pro velmi mladé uživatele drog (< 15 let) je nízká 
•  Vstup do léčby je problematický, zejména pro znevýhodněné 

skupiny 
•  Pouze 1 % klientů v léčbě je v Evropě mladších než 15 let 
•  Snaha zaměřit se nejen na užívání drog, ale komplexně na celý 

problém (sociální kontext, zejm. rodina, škola)  
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Klíčové otázky I. 

•  Čím je (pokud vůbec je) dětská a dorostová adiktologie 
specifická? Čím se (pokud vůbec) odlišuje např. od dětské 
psychiatrie a v čem vidíme její jedinečnost? 

•  Jak vůbec dokážeme (pokud to dokážeme) charakterizovat 
dětskou a dorostovou adiktologii?  

•  Umíme reagovat na výtky či návrhy, že bychom měli být 
maximálně obezřetní, pokud jde o ústavní léčbu, kde mimo 
detoxu a urgentní medicíny narážíme na obrovské problémy 
dané vlastnostmi cílové skupiny – rodina je klíčový faktor, 
který ústavní léčbou můžeme ještě více narušit či min. s ním 
nevhodně interferovat, co výchova? Co vzdělávání? Jak je 
zajistit v léčbě? 
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Klíčové otázky II. 

•  Jsou děti opravdu tak často klinicky ve stavu indikovaném k 
léčbě v pravém smyslu, nebo hlavně „zlobí“ a potřebují více 
jiné složky než skutečnou léčbu? 

•  Jak by měla/mohla vypadat dětská péče? Co by měla určitě 
obsahovat a mít? Co může obsahovat a mít a čeho se 
vyvarovat při jejím designování? Co jsou rizika s ní spojená   
a kde můžeme necitlivým přístupem napáchat více škody než 
užitku? 

•  Jak by měla/mohla vypadat síť dětských zařízení v našem 
oboru v budoucnu? Umíme si to představit? Máme alespoň 
fantazii?  

•  Čím bychom měli začít? Jak by měly/mohly vypadat první 
kroky? 
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Závěr  

•  Užívání má především experimentální charakter 

•  V ČR došlo k mírnému poklesu v užívání mezi roky 2007 a 2011, 
užívání nejvíce rizikových nelegálních látek je na nízké úrovni 

•  Data týkající se užívání drog mezi dětmi a dospívajícími mohou být 
podhodnoceny (udržení v soukromí, v anonymitě) 

•  Chybí data pro děti mladší 15 let a pro specifické skupiny dětí       
a dospívající (např. zařízení ústavní péče) 

•  Zvládli jsme připravit špičkový systém preventivní péče, ale chybí 
zájem a energie jej implementovat a navázat na léčebný systém 

•  Umíme vůbec definovat charakter služby, její obsah a požadavky   
v kontextu našich současných znalostí potřeb? Je vůbec naše 
znalost potřeb dostatečná? 
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Děkuji za 
pozornost 


