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Ú VOD

ÚVOD

Publikace pojednává o uívání drog ve skupinách, jejich specifika bývají ze strany poskytovatelù slueb, výzkumníkù, politikù èi iroké veøejnosti èasto opomíjena. Nerespektování
specifických charakteristik a potøeb tìchto skupin èasto vede k tomu, e jejich èlenové vyuívají sítì existujících slueb pro uivatele drog ve velmi malé míøe a jsou na okraji zájmu výzkumníkù a politikù. Zdravotní a sociální problémy tìchto skupin mohou tudí zùstávat
dlouhodobì neøeeny. Pøitom se jedná o jedince, kteøí jsou èasto vysoce zranitelní a zasluhují
minimálnì stejnou, ne-li vyí pozornost jako bìná klientela, její charakteristiky a potøeby
jsou známé. V nìkterých skrytých skupinách mohou také chybìt informace o rizicích uívání
drog a mùe v nich docházet k rychlejímu íøení infekèních onemocnìní (HIV, hepatitidy),
k rychlejímu rozvoji závislosti a dalím negativním jevùm.
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SKRYTÉ SKUPINY

2/1

Terminologie

Je zøejmé, e v dùsledku pøehlíení, nezájmu èi neviditelnosti jsou urèité skupiny uivatelù
drog èasto vyluèovány ze spoleènosti jetì více ne jiné. Do slueb se dostanou a po dlouhé
dobì a o to víc je léèba a øeení komplikovaných a dlouhodobých sociálních problémù nákladnìjí. Pro tyto skupiny uivatelù návykových látek nalezneme v odborné literatuøe celou
øadu oznaèení, jako napø.:
 skryté populace (hidden populations),
 obtínì dosaitelné skupiny (hard-to-reach groups),
 zranitelné skupiny (vulnerable groups),
 specifické populace (specific populations),
 rùznorodé skupiny (diverse groups),
 rizikové skupiny (risk-related groups),
 klientela se speciálními potøebami (clients with special needs),
 populace s nedostateèným pøístupem ke slubám (underserved population),
 nedostateènì zastoupené skupiny (underrepresented groups) atd.
Významy jednotlivých termínù se mnohdy pøekrývají, jindy naopak termíny odkazují k rozdílným skuteènostem podle toho, v jaké profesní oblasti se pouívají. Kadý z výe uvedených
pojmù naznaèuje urèitou perspektivu, se kterou mluvèí ke skupinám pøistupuje (napø. z pohledu veøejného zdraví, kriminologie, speciální pedagogiky).
Jde èasto o skupiny, které chybí v národních srovnávacích studiích, protoe napøíklad nemají
stálé bydlitì, je obtíné je v místì bydlitì zastihnout nebo nejsou ochotny se etøení úèastnit. Èasto jsou vystaveny vyí stigmatizaci a setkávají se s vìtími bariérami v pøístupu ke
slubám. Jedinci z tìchto skupin mají èastìji problémy s uíváním drog ne obecná populace
a vyí riziko morbidity s tím spojené. Nastává tedy paradoxní situace: ti, kteøí by mohli nejvíce tìit z poskytovaných slueb, terapie a prevence, jsou nejménì prozkoumanou skupinou, která nejèastìji uniká epidemiologùm, terapeutùm, výzkumníkùm a dalím profesionálùm, jejich snahou je zvýení kvality ivota jedince a zlepení veøejného zdraví (Lambert,
1990).

2/2

Zpùsoby dìlení podle jednotlivých skupin

Skupiny, které se mezi obtínì dostupné øadí, jsou definovány rùzným zpùsobem, pøièem
nejvíce záleí podle Brackertze (2008) na konkrétní situaci a kontextu. Typicky se jedná o obtíný kontakt z dùvodù znevýhodnìní, odlinosti skupiny od majority nebo bariér v pøístupu
ke slubì. Je také zøejmé, e obtínost kontaktu záleí mnohdy na lokálních podmínkách,
pøedchozí zkuenosti pracovníkù urèité sluby nebo na zøizovateli dané sluby. Jak obtínì je
nìkterá skupina dostupná se tedy nezakládá pouze na jejích specifických vlastnostech, ale
schopnosti a ochotì profesionálù se o danou skupinu zajímat. Napø. v USA se mezi specifickými skupinami vyskytují tyto (SAMHSA, 1993):
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dìti,
adolescenti,
starí dospìlí,
eny,
kulturní, rasové a etnické skupiny,
gay a lesbické meniny,
lidé s tìlesným a kognitivním postiením,
lidé ijící ve venkovských oblastech,
lidé s duální diagnózou,
HIV pozitivní osoby,
bezdomovci,
váleèní veteráni.

Flameng & Handcock (2010) k tomuto výètu pøidávají:
 osoby provozující prostituci,
 azylanti,
 uprchlíci,
 lidé ijící koèovným zpùsobem,
 lidé, které spoleènost vnímá jako nìjakým zpùsobem odliné.
Ve Velké Británii se v souèasné dobì (Fountain, 2011; Leicestre Country Council, 2008) nepracuje s ádným jasnì stanoveným seznamem skrytých skupin, ale klade se velký dùraz na
zajitìní diverzity (rùznorodosti, rozmanitosti) jak ve výzkumných studiích, tak i ve slubách.
Za tímto úèelem se zohledòují pøedevím následující charakteristiky osob:
 etnicita,
 gender (vèetnì transgender),
 sexualita (lesbická, gay, bisexuální, heterosexuální orientace),
 vìk (s dùrazem na dìti a dospívající a starí lidi),
 postiení (tìlesné a duevní),
 nìkdy náboenství (pøedevím aktivní praktikování).
Specifická pozornost se vìnuje dalím nejrùznìjím kategoriím, jako jsou sexuální pracovníci, bezdomovci, (bývalí) vìzni, nezamìstnaní, studenti, HIV pozitivní, které je jednak nemoné vyjmenovat vechny a jednak je èasté, e jedna osoba je èlenem nìkolika takových skupin.

2/3

Jiné zpùsoby dìlení

Vzhledem k tomu, e se skryté skupiny v rùzných zemích lií, a také proto, e skupina skrytá
v urèitém kontextu nemusí být skrytá v jiném, je vhodnìjí nezamìøovat se na pøesný výèet
skupin, ale na obecnìjí charakterisitky a dùvody, proè je skupina povaována za skrytou,
a tyto charakteristiky propojit s monými zpùsoby, jak tyto skupiny kontaktovat a jakým
zpùsobem s nimi pracovat.

12
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Podle Dohertyho et al. (2003) lze skryté skupiny rozdìlit podle obecnìjích charakteristik na
tøi typy:
 typ A, kdy se jedná o skupiny tradiènì nedostateènì zastoupené v sociálních a zdravotnických
slubách, marginalizované skupiny, ekonomicky znevýhodnìné nebo sociálnì vylouèené,
 typ B, kdy skryté skupiny vnímáme jako takové, které v souèasném systému proklouzávají
záchytnou sítí, jsou pøehlíeny, jsou neviditelné nebo nedokáí vyjádøit své potøeby,
 typ C, který mùeme definovat jako rezistentní vùèi slubám, tedy skupiny, které nechtìjí
kontaktovat slubu, jsou vùèi slubám podezøívavé nebo jsou kontaktovány pøíli èasto
a nesprávnì.
Pro shrnutí tìchto charakteristik v oblasti adiktologie vyuijeme nástroj pro identifikaci
hlavních znakù obtínì kontaktovatelných skupin adaptovaný podle Brackertze (2007):
Tabulka 1: Hlavní znaky obtížnì kontaktovatelných skupin
Pøíèiny skrytosti
skupiny

Vlastnosti a znaky
skupiny

Demografické
pøíèiny:

 velké mnoství èlenù  nezamìstnaní

poèet èlenù
skupiny a jejich
typické
charakteristiky

Pøíklady

 rozptýlené populace

 senioøi

 urèité místo bydlitì

 mláde

 typ zamìstnání

 eny

 vìk

 imigranti

 gender

 lidé s nízkou
gramotností

 dosaené vzdìlání

Otázky
Kde se tito lidé èasto
vyskytují a kde se scházejí?
Kolik má skupina pøísluníkù?
Co mají èlenové skupiny
spoleèného?
Jaké jiné sluby jsou s nimi
v kontaktu a jakým
zpùsobem?

 pøíjem
Kulturní pøíèiny:

 nedostatek informací  etnické minority

zpùsob, jakým
skupina ije

 neschopnost
kontaktovat slubu

 jazykové a kulturní
meniny

 odliný jazyk

 LGBT
 lidé s postiením

Pøíèiny související
s chováním
a postoji skupiny:
zpùsob jakým se
skupina chová
a funguje,
co si skupina
myslí o drogových
slubách

 nedùvìra v instituce
a sluby

 ilegální
pøistìhovalci

 naléhavìjí problémy  lidé v konfliktu se
zákonem
ne uívání drog
 nízká hodnota zdraví  lidé ivící se
prostitucí
 lidé bez domova

S jakými organizacemi
mùeme spolupracovat?
Je moné se ke skupinì
dostat skrze nìkterého
z jejích pøísluníkù?
Jaké alternativní zpùsoby
komunikace a kontaktní
místa je moné vyuít?
Komu tito lidé dùvìøují?
Jakým zpùsobem je moné je
informovat o závanosti
problematiky drog?
Jaké metody kontaktu
a navazování vztahù je
moné vyuít?
Co nebo kdo je schopen
skupinu ovlivnit?
V jakém èase je vhodné
skupinu kontaktovat?
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Pøíèiny skrytosti
skupiny

Vlastnosti a znaky
skupiny

Pøíklady

Otázky

Strukturální
a administrativní
pøíèiny:

 dostupnost sluby

 zamìstnanci
drogových slueb

Jakým zpùsobem mùeme
zmìnit poskytování slueb,
aby je skupina mohla lépe
vyuívat?

zpùsob, jakým
sluba funguje

 postoje
a kompetence
zamìstnancù
 dostupnost
informací o slubì
 práh pøístupu do
sluby

2/4

Jak mùeme zlepit
informovanost o slubì?
Jak to dìlají jiné organizace?

Skryté skupiny pro potøeby této studie

Pro potøeby této studie vycházíme z kombinace vech výe uvedených pøístupù ke skrytým,
obtínì kontaktovatelným a nedostateènì zastoupeným skupinám, pøièem je modifikujeme
pro èeské sociální a kulturní prostøedí. Volíme krátký termín skryté skupiny, který u má
v èeské literatuøe tradici (Kalina, 2003), pøièem vycházíme spíe z obecných charakteristik
a pøíèin skrytosti a urèujících znakù dané skupiny neli z pøesnì daného seznamu. Jsme si vìdomi limitù této studie a faktu, e je moné najít dalí skryté skupiny, o kterých tato studie
nehovoøí a také toho, e mnohé skupiny se ve svých charakteristikách a pøíèinách skrytosti
pøekrývají. Kadá z uvedených skupin je pro drogové sluby skrytá z jiného dùvodu (tab. 1),
a proto mùe slouit i jako modelová skupina pro skupiny obdobného charakteru.
Pøi výbìru skupin pro úèely této analýzy jsme se inspirovali zpùsobem dìlení pouívaným ve
Velké Británii, nicménì snaili jsme se být co nejvíce citliví k èeskému prostøedí. Rozhodli
jsme se zabývat se následujícími skupinami, jejich uívání drog mùe být z hlediska drogových slueb skryté:
 etnické meniny a migranti (Romové, Vietnamci, skupiny z Balkánu, adatelé o mezinárodní ochranu, ruskojazyèné skupiny),
 lidé s postiením (mentálním, tìlesným, sluchovým, zrakovým a ADHD),
 eny,
 LGBT skupiny (lesbické, homosexuální, bisexuální a transgender skupiny),
 senioøi.
U kadé skupiny nabízíme nejprve struènou inspiraci ze zahranièí, potom shrnujeme aktuální
stav poznatkù o uívání drog a o souvisejících tématech v dané skupinì a závìrem
pøedkládáme nìkterá doporuèení, která vyplývají z pøedchozího textu. Uvìdomujeme si, e
mohou existovat dalí zdroje informací, které jsme nebyli schopni dohledat. V kadém
pøípadì uvítáme informace o dalích moných zdrojích na adrese Národního monitorovacího
støediska pro drogy a drogové závislosti.

14

SKRYTÉ SKUPINY

Literatura
Brackertz, N. (2007). Who is hard to reach and why? ISR Working Paper [cit. 2011-11-12].
Dostupné z: http://www.sisr.net/publications/0701brackertz.pdf.
Brackertz, N. (2008). Social Inclusion of the Hard to Reach. [cit. 2011-11-12].
Dostupné z: http://www.sisr.net/Flagships/democracy/docs/htr_final.pdf.
Doherty, P, Hall, M., Kinder, K. (2003). On Track Thematic Report: Assessment, Referral and Hard-to-Reach
Groups. [cit. 2011-11-18].
Dostupné z: https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/RR475.pdf.
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2006). Annual report 2006.
Flanagan, S. M., Hancock, B. (2010). Reaching the hard to reach - lessons learned from the VCS (voluntary and community Sector). A qualitative study [cit. 2011-11-18].
Dostupné z: <http://eprints.bham.ac.uk/335/1/flanagan_BMChealth_services.pdf>.
Fountain, J. (2011). Ústní sdìlení.
Kalina, K. (2003). Drogy a drogové závislosti: mezioborový pøístup. 1. díl. Praha: Úøad vlády Èeské republiky.
Lambert, E. Y. (Ed.) (1990). The Collection and Interpretation of Data from Hidden Populations. NIDA Research Monograph 98. Rockville: National Institute on Drug Abuse (NIDA) .
Leicestershire County Council. (n.d.). Equality Impact Assessment: Leicestershire Safer Communities Agreement & Leicestershire County Council Safer Communities Plan 20092012.
Dostupné z: <www.leics.gov.uk/safer_communities_agreement>.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SHAMSA). (2008). Comprehensive Case
Management for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocols 2008 (7)
[cit. 2011-11-13].
Dostupné z: http://store.samhsa.gov/ product/TIP-27-Comprehensive-Case-Management-forSubstance-Abuse-Treatment/SMA08-4215.

15

2

S KUPINY MIGRANTÙ A ETNICKÝCH MENIN
Pavel Nepustil

SKUPINY MIGRANTÙ

3/1

Úvod

Migranty a etnické meniny zde sluèujeme do jednoho oddílu pøedevím z toho dùvodu, e
obì skupiny spojují spoleèné bariéry, kterým musí èelit (jako napø. ztíený pøístup na pracovní trh, trh s bydlením, ke vzdìlání), pøièem k tìmto bariérám èasto pøispívají diskriminaèní
praktiky ze strany majoritní spoleènosti. Navíc se o etnických meninách zde zmiòovaných
dá uvaovat jako o migrantech 2. nebo 3. generace. Etnicita v drogových slubách není monitorována, národnost pouze zøídka. Na základì tohoto znaku uvaujeme o migrantech a etnických meninách jako o skupinách skrytých. Nejprve shrnujeme nìkteré zahranièní poznatky, potom se vìnujeme tématu migrace obecnì a následnì jednotlivým skupinám v ÈR.

3/2

Zahranièní zkušenosti

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost provedlo mezi lety
19992002 analýzu situace uívání drog mezi migranty a etnickými meninami v 15 evropských zemích (ÈR nebyla zahrnuta). Autoøi této studie (Fountain et al., 2002) konstatovali, e
uívání drog je mezi tìmito skupinami dlouhodobì neøeeno, ignorováno a nìkdy i skrýváno
jak politiky, tak výzkumníky. K proklamovaným dùvodùm patøil strach z obviòování z rasizmu
a z prohlubování stigmatizace. Jak ale autoøi zdùrazòují, tento argument je chybný  je naopak zapotøebí znát vztah etnických menin a migrantù k drogám a drogovým slubám, aby
mohly být èinìny relevantní kroky. Doporuèují pøedevím zavádìt vhodné zpùsoby monitorování etnicity v drogových slubách, zjiování potøeb, rozvoj vìtí kulturní citlivosti slueb
apod. (Fountain et al., 2002).
Otázkám migrace se v drogové politice a drogových slubách vìnuje zvýená pozornost také
v souvislosti s pøenosem infekèních onemocnìní  pøedevím virových hepatitid a HIV. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vypracovalo analýzu, ze které vyplývá, e by se evropské zemì mìly migrací zabývat jak na úrovni zákonodárství, tak i výzkumu
a poskytování slueb. Podporovány jsou pøístupy, které ochraòují práva migrantù, zlepují jejich pøístup ke slubám a zvyují jejich pøímé zapojení pøi tvorbì pøedpisù a slueb. Doporuèovány jsou pøedevím kulturnì citlivé a komunitní sluby (ECDC, 2009)
Terminologie je v evropském i svìtovém kontextu uívána nejednotnì. Velká Británie u delí
dobu razí termín skupiny èernoských a minoritních etnik (black and minority ethnic
groups), v USA pøevládá tradièní dìlení na etnické a rasové kategorie (Morrisey, 2005)
a v Austrálii pouívají termín lidé s kulturnì a jazykovì odliným pozadím (Public Health
Division, 2000). Nejrozíøenìjí vak zùstává termín meniny a migranti, my v této studii pouíváme oba termíny spoleènì.
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3/3

Obecnì k tématu migrace
a užívání drog v ÈR
Uívání drog mezi migranty ve støední Evropì monitoroval v letech 2003-2004 projekt
AC-Company. V závìreèné zprávì (Orcheret & Schatz, 2004), kde je jedna kapitola vìnovaná
i Èeské republice, byl pouit termín mobilní uivatelé drog, který se ale neujal. V publikaci
jsou popsány situace týkající se uívání drog mezi migranty v jednotlivých zemích støední
Evropy vèetnì pøípadových studií. Na èinnost této organizace navázala sí Correlation
Network (http://correlation-net.org/).
Spojení migrace a uívání drog také úzce souvisí se zpùsoby pøenosu infekèních onemocnìní.
V rámci EU je toto téma dùleitou souèástí akèního plánu v oblasti veøejného zdraví, pøièem
základním pravidlem je, aby kadá zemì byla schopna zabezpeèit rovný pøístup ke zdravotní
péèi vem osobám na území daného státu, vèetnì nelegálních migrantù (Broring, 2008).
V Èeské republice jetì øada opatøení chybí. V roce 2010 v Praze uspoøádal Státní zdravotní
ústav konferenci na téma podpory zdraví migrantù, v rámci ní zaznìlo, e v ÈR jsou nìkteøí
migranti v pøístupu ke zdravotní péèi diskriminováni  pøedevím migranti ze tøetích zemí, ale
nejen ti (Hnilicová, 2010). Cizinci musí napøíklad platit plnou cenu léèby v psychiatrických klinikách, napø. v PL Bohnice kolem 30 % cizincù poskytnutou péèi neuhradí (Hnilicová, 2010).
H. Janatová, L. Øíhová a E. Ulièná, (2010) konstatují, e neexistují ádné aktivity podpory
zdraví zamìøené pøímo na migranty. Doporuèují proto jednak spolupráci mezi zdravotnickými a poradenskými pracoviti a jednak nabídku specializovaných kurzù multikulturní problematiky pro pracovníky ve zdravotnictví. Jako podmínku úspìchu uvádìjí aktivní nabízení
podpory migrantùm, nikoliv pasivní èekání.
Samotní migranti by potom podle výzkumu Janatové (2009) nejvíce stáli o více informací
z oblastí duevního zdraví, kodlivých úèinkù alkoholu a prevence úrazù, co mùe souviset s tím,
e nejvìtí poèet hospitalizací cizincù souvisí s pracovními úrazy a nejèastìjím onemocnìním
cizincù jsou duevní nemoci, èasto vyvolané nadmìrným pitím alkoholu (Janatová, 2009).
Na mladé migranty ijící s HIV/AIDS se zamìøil výzkum J. Jedlièky, V. Strouhala, M. Zikmundové a J. Stupky (2006), jejich vzorek tvoøili pracovníci dvou praských organizací  Rozkoe
bez rizika a Domu svìtla. Autoøi zjistili, e pro mladé migranty uívající drogy mùe být obtíné získat pøístup ke sterilnímu vybavení pro injekèní aplikaci, stejnì tak jako k vrstevnické
podpoøe. Byly vysoce oceòovány materiály v cizích jazycích, nìkteré jazyky chybìly (zejména
bulhartina, mongoltina, vietnamtina, rumuntina).
Hygienická stanice hl. m. Prahy ve své výroèní zprávì za rok 2010 uvádí, e ke konci roku 2010 bylo zachyceno 334 HIV pozitivních cizincù, z nich u 35 byl ji zjitìn AIDS (Studnièková, Petráová, & Bajgar, 2011).
Dalí dostupné statistické údaje o uívání drog u migrantù a v etnických meninách shrnuje
èlánek L. Miovské (2005).
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3/4

Romové

Vymezení Romù jako skupiny je tradiènì obtíné, stejnì jako kvantifikace jejích pøísluníkù.
Podle E. Davidové (2010) jsou pøevaující skupinou v ÈR Romové sloventí a maïartí nazývaní Rumungre, v mením zastoupení jsou Romové/cikáni èetí a moravtí, Sintové a Romové olatí, kteøí tvoøí zcela specifickou skupinu. Pøi sèítání lidu roku 2001 se k romské národnosti pøihlásilo necelých 12 tisíc osob (Èeský statistický úøad, 2003), odhady celkového poètu se vak pohybují mezi 150 a 250 tisíci (Barany, 2002). Existuje vak hned nìkolik zpùsobù,
jak Romy identifikovat, napø. Liga lidských práv (2007) uvádí ètyøi: vlastní identifikaci, identifikaci pozorovatelem, oznaèení èleny daného etnika a klasifikaci pomocí nepøímých promìnných. Situaci vak komplikuje také skuteènost, e Romové nejsou v ádném pøípadì homogenní skupinou, navíc nìkteøí oznaèení Rom vùbec nepouívají. J. Frýbert (2011) provedl
prùzkum mezi klienty agentury Ulice (jak uivateli, tak i ne-uivateli drog), aby zjistil, jak se
kdo identifikuje jako Rom, a zjistil velkou variabilitu identifikujících oznaèení jak u klientù
s tmavou, tak i se svìtlou barvou pleti.
U v roce 2000 konstatovali autoøi studie o uívání drog mezi Romy, zahrnující støední a východní Evropu (Grund, Öfner, & Verbraeck, 2000), e uívání drog mezi Romy rozhodnì není
zanedbatelný ani izolovaný fenomén. Upozornili na to, e mezi mladými Romy roste zájem
o heroin, je u nich zvýené riziko nákazy HIV a jinými pøenosnými viry, pøièem drogové scény
jsou etnicky rozdìlené a drogová závislost zásadnì ohrouje tradièní rodinné struktury
a vztahy v komunitì. Mezi jejich návrhy øeení patøilo zapojení romských aktivistù a svépomocných organizací do tvorby regulací a pøedpisù.
Pøehlednou zprávu o situaci v obasti uívání drog u Romù do roku 2005 poskytla Miovská
(2005). Zde pøináíme informace o studiích pøevánì z období mezi lety 2005 a 2011.
3/4/1 Rozsah uívání drog u Romù
Aèkoliv v posledních letech rapidnì stoupá poèet studií v romských komunitách a vylo
znaèné mnoství publikací zabývajících se Romy a jejich sociálním vylouèením (napø. Jakoubek & Hirt, 2004; Hirt & Jakoubek, 2006; imíková & Vaeèka, 2005), otázkám problémového uívání drog se nevìnují buï vùbec, anebo jen anekdoticky. Pouze nìkteré výzkumy týkající se zdraví Romù zmiòují uívání drog, avak pouze okrajovì, pøièem nejvìtí prostor je
vìnován legálním drogám a patologickému hráèství (viz napø. Nesvadbová, andera, & Haberlová, 2009; Davidová, 2010).
Kapitolu vìnovanou uívání návykových látek od autorù A. Kajanové a D. Urbana najdeme ve
sborníku Kvalita ivota a sociální determinanty zdraví u Romù v Èeské a Slovenské republice
(Davidová, 2010). Obsahuje shrnutí nìkolika dosavadních studií o uívání návykových látek
a potom výsledky vlastního kvantitativního výzkumu, který prokázal èastìjí konzumaci
vech návykových látek ve srovnání s majoritní populací. Je uvedena také pøípadová studie
uivatele drog.
Informace o rozsahu uívání drog mezi etnickými meninami se v roce 2006 pokusilo prostøednictvím krajských správ Policie ÈR získat Ministerstvo vnitra ÈR. Studie uvádí, e mezi
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slovenskými Romy pøevládalo èichání tìkavých látek, zvyovalo se uívání konopných látek
a pervitinu, zatímco mezi olaskými Romy pøevládá uívání Subutexu© (Ministerstvo vnitra
ÈR, 2007).
Ve své bakaláøské práci provedl M. Kotlár (2008) výzkum mezi náhodnì vybranými klienty
terénních sociálních pracovníkù, kteøí ijí v sociálnì vylouèených lokalitách v Libereckém
kraji. Celkem oslovil 173 respondentù, z toho bylo 91 muù a 82 en. Zjistil, e 24,3 % pije
dennì alkohol, dále výsledky ukázaly pomìrnì vysokou aktuální míru kouøení marihuany
(45,7 %) a uívání tzv. tvrdých drog pøesáhlo 40 %. Jednalo se pøevánì o toluen, a to u mladistvých respondentù, a o pervitin u respondentù o nìco málo starích. Výzkum také zjistil
vysokou míru hraní automatù, kdy 45,2 % respondentù uvedlo, e hrají vdy, kdy mají peníze. Podobnì vysoká èísla v pøípadì hráèství zjistil i výzkum D. Topinky a K. Janoukové (2009)
na Pøerovsku.
Skladbou uívaných látek na Brnìnsku se zabýval i výzkum provedený organizací A Kluby ÈR 
v jejich vzorku byl také nejvíce zastoupen toluen (44,4 %), následovaný pervitinem (22,2 %),
potom heroinem (11,1 %) a léky (11,1 %). Autoøi konstatovali, e èasto dochází ke kombinaci
jednotlivých uívaných látek (Èerný, Chaloupková, Mikulková, & tosková, 2004).
Dùleité místo toluenu prokazuje i výzkum uívání tìkavých látek provedený Centrem adiktologie (Vacek, astná & Miovský, 2010). Autoøi uvádìjí, e se mezi uivateli tìkavých látek
vyskytují pøevánì pøísluníci romského etnika, pøièem poèáteèní zkuenosti spadají do období kolem 10 let vìku a vrchol uívání je pøed 15. rokem.
Výzkum uívání drog mezi romskými áky základních kol v Brnì (Sociofaktor, 2010) konstatuje, e romské dìti a mláde jsou, vzhledem k uívání návykových látek, jednou z nejrizikovìjích skupin. Poèátky experimentování s kouøením, alkoholem a marihuanou sahají a na
první stupeò základní koly. Jedná se o problém stovek dìtí, které se kadodennì pohybují
v prostøedí, kde je konzumace nelegálních návykových látek bìná, a berou ji proto jako souèást kadodenní reality, nijak se nad ní nepozastavují.
Vztahu Romù k drogám si vímají také zprávy o monitoringu romských lokalit. Napø. zpráva
z Chebska popisuje, e se zvyuje uívání heroinu u Romù, kteøí u zaèali tvoøit vìtinu klientù terénních pracovníkù. Také poukazuje na úzké propojení uívání drog a prostituce (GAC,
2009).
Je vak tøeba uvést, e rozsah uívání drog se mùe velice výraznì liit podle regionu. Napøíklad v Pøerovì je podle zprávy D. Topinky a K. Janoukové (2009) nejrozíøenìjí ilegální drogou marihuana, dále pervitin, nicménì heroin ani tìkavé látky se pøíli nevyskytují.
3/4/2 Vzorce uívání drog u Romù
Kvalitativní výzkumy zabývající se vztahem Romù k drogám (napø. Koøínek, 2010; Berkyová,
2008; Vyhnalová, 2004) upozoròují na nìkterá specifika u této skupiny. Shodují se na výrazné
dùleitosti rodiny v celém prùbìhu drogové kariéry, kdy nebývá tak èastá exkomunikace èlena
rodiny, který uívá drogy, naopak se nìkdy uívání drog týká vech èlenù rodiny. K tomu èasto
dochází v komunitì olaských Romù. Zde je také vìtí propojenost s obchodem s drogami.
Avak vzhledem k uzavøenosti této skupiny je obtíné se dostat ke kvantifikovatelným datùm.
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3/4/3 Povìdomí o drogách mezi Romy
Zjitìní o velmi omezené informovanosti Romù týkající se uívání drog, jeho rizicích a nedùvìøe ke slubám poskytovaným majoritou pøedloili Vrtbovská, Larkin & Tumlíøová (2005).
Realizovali v letech 20022004 romský vzájemný výzkum s vyuitím participativní a kolaborativní metodologie v podobì vrstevnického výzkumu (peer research).
Výsledky ukazují nejen na velký nedostatek informací napøíè celou romskou komunitou i napøíè generacemi, a to jak ve vztahu k drogám a rizikùm jejich uívání, tak ve vztahu k drogovým slubám, ale také na obavy z komunikace o uívání drog  specificky potom o mluvení
o sexuálnì pøenosných nemocech (Vrtbovská, Larkin & Tumlíøová, 2005).
Je otázkou, zda jsou zjitìné informace stále platné jako v letech 20022004, kdy výzkum probíhal. Novìjí práci na toto téma se nám nepodaøilo najít, v posledních nìkolika letech se nìkteré drogové sluby zaèaly zamìøovat ve vìtí míøe na uívání drog u Romù, vèetnì íøení informací v celé komunitì (Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti, 2011).
3/4/4 Drogová kriminalita u Romù
Údaje o drogové kriminalitì Romù pøináí M. Hammer (2007) ve své bakaláøské práci. Uvádí,
e se Romové v rámci obchodu s drogami zaèali specializovat od druhé poloviny devadesátých let na heroin a k tomu jim pomohly vazby na kosovské Albánce. Dokládá také tvrzení, e
se heroin stal pro romskou komunitu znaèným rizikem a e i sami Romové se podle vlastních
moností snaí omezit vliv heroinu uvnitø vlastní komunity, napøíklad zákazem prodeje
ostatním Romùm. Bìným jevem v pøípadì drogové kriminality je zapojování nezletilých èi
nesvéprávných osob do páchání trestné èinnosti s cílem vyuít jejich právní nepostiitelnost.
Kromì balkánských skupin spolupracují pøi obchodu s heroinem také s Vietnamci.
Více zdrojù upozoròuje na specifické místo olaských Romù v obchodu s heroinem (Koøínek,
2010; Berkyová, 2008) a podle Policie ÈR jsou pøísluníci romské komunity èasto zapojeni do
získávání a prodeje Subutexu© na èerném trhu (Ministerstvo vnitra ÈR, 2007).
P. Armas provedl pro úèely své bakaláøské práce anonymní dotazníkové etøení mezi svými
kolegy  policisty na tøech oddìleních MØ PÈR Brno, která udávají nejvìtí výskyt etnických
menin ve mìstì. Celkovì sebral 100 vyplnìných dotazníkù. V odpovìdích jsou patrné jednoznaènì diskriminaèní postoje policistù vùèi Romùm. Napøíklad na otázku Myslíte si, e romská minorita je pro Èeskou republiku pøítìí? odpovìdìlo 84 % policistù kladnì. Stejné procento odpovìdìlo kladnì na otázku Pokud byste chtìl/a adoptovat dítì a toto dítì by bylo
romské, odmítl/a by jste je?. 52 % policistù by také reagovalo odmítavì, kdyby si jejich dítì
pøivedlo jako partnera Roma. Dále zjistil, e policisté v 80 % oceòují program romské asistence, který v Brnì a dalích mìstech probíhá (Armas, 2008).
3/4/5 Zotavování ze závislosti
Pokud jde o monosti podpory zotavení závislých uivatelù drog z øad Romù, práce Sklenáøe
(2008) naznaèuje, e souèasná nabídka neodpovídá potøebám Romù. Napøíklad nìkteré terapeutické komunity pro drogovì závislé za celou dobu svojí existence nemìly jediného romského klienta. Psychiatrické léèebny etnicitu nesledují, a k otázce se tudí nevyjádøily. Navíc
se zdá, e pokud u Romové nìkterou formu odvykání vyuijí, odcházejí pøedèasnì. Romský
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vzájemný výzkum o uívání drog (2005) poukázal na výrazný nedostatek informací o léèbì
závislosti u Romù a na strach z institucí.
Berkyová (2008) za moné komplikace retence v léèbì mimo jiné povauje strach z bolesti
a odborný jazyk pouívaný personálem léèeben, kterému Romové nerozumìjí.
O specifickém zpùsobu øeení závislosti vypovídá práce Koøínka (2010). Zotavení mùe být
èasto iniciováno urèitými body obratu, jako napøíklad vyhroováním a následnou pomocí
rodiny a blízkých, vírou v Boha, zásahem policie, výkonem trestu apod. R. Berkyová (2008)
jetì pøidává pøestìhování, které za úèelem odpoutání se od drog vyuívají zejména olaské
rodiny nebo jejich èlenové.
Zpráva Ministerstva vnitra (Ministerstvo vnitra ÈR, 2007) uvádí jetì jeden zpùsob, a to e
romské rodiny nìkdy obviòují uivatele drog z vlastních øad z dùvodu, aby docílily vyí délky
trestu odnìtí svobody a zamezily tak jejich dalímu uívání drog.
3/4/6 Práce s romskými uivateli drog
Hned nìkolik textù týkajících se práce s romskými uivateli drog vylo v knize Kontaktní práce 2010 (Klíma et al., 2010). J. Frýbert (2010) ukazuje propojení mezi uíváním drog, prostitucí a romskou etnicitou na pøíkladu èinnosti terénních pracovníkù plzeòského obèanského
sdruení Ulice. M. Parula (2010) ze stejné organizace podobnì popisuje sociální práci v domácnostech uivatelù drog, z nich drtivou vìtinu tvoøí Romové. Obecným uchopením specifik poskytování slueb pro Romy ze zkueností Romského terénního programu Sananim se
zabývá H. Laurentová (2010).
Sluby pro drogovì závislé Romy v Karlových Varech analyzuje A. Farkalínová (2009) ve své
bakaláøské práci. Poukazuje na velmi malý poèet romských uivatelù drog, kteøí sociálních
slueb vyuívají, na nedostatek dat a informací o této problematice, na patnou informovanost Romù a jejich nedùvìøivý pøístup k zaøízením, nezájem veøejnosti a skrytou èi popíranou
realitu drogové scény v romských komunitách.

3/5

Vietnamci

Podle Èeského statistického úøadu (2011) ilo v roce 2010 v Èeské republice 60 350 osob
vietnamského státního obèanství. První Vietnamci k nám zaèali pøicházet u v padesátých
letech na pozvání èeskoslovenské vlády, postupnì zde zakládali rodiny a nyní tedy v ÈR ijí
u Vietnamci druhé generace (Kocourek, 2005). Vietnamská komunita v ÈR bývá popisována
jako uzavøená, s tendencemi kontrolovat informace, které o sobì poskytne majoritní spoleènosti (Uherek & Èerník, 2004). Existují vak nejrùznìjí organizace, spolky, sdruení, jejich
cílem je prohlubovat vztahy mezi Èechy a Vietnamci1.
1 Jako tøeba Klub Hanoi, Svaz Vietnamcù v ÈR (www.hnvn.cz), Spoleènost Vietnamsko-èeského pøátelství (www.hoivietsec.org.vn), Sdružení Info-Dráèek (http://info-dracek.cz/), Èesko-vietnamská spoleènost (http://www.cvs-praha.cz/), o.s. Laèhe Èhave (http://www.lache-chave.cz/) apod.
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3/5/1 Informace o uívání drog mezi Vietnamci v ÈR
Zatím jediný výzkum, který se pokusil zachytit vztah Vietnamcù v ÈR k drogám, byl realizován v Brnì (Nepustil, Zajdáková & lesingerová, 2007). Podaøilo se získat výpovìdi tøí vietnamských uivatelù drog a tøí dalích lidí dobøe obeznámených s dìním v komunitì, kteøí popisovali vzorce uívání drog hodnì odliné od majoritní spoleènosti. Typické je kouøení heroinu pøes alobal, ke kterému dochází v uzavøených prostøedích uvnitø vietnamské komunity
a uivatelé drog nejsou zpravidla z komunity vylouèeni: chodí do práce, zùstávají v úzkém
kontaktu s rodinami. Poèátky uívání souvisí buï s neúspìchem v podnikání v ÈR, anebo navazují na pøedchozí drogovou kariéru ve Vietnamu. Jiná situace vak mùe být u Vietnamcù
druhé generace. Autoøi studie (Nepustil, Zajdáková & lesingerová, 2007) popisují také moný pøechod k injekènímu uívání, který souvisí se patnou finanèní situací a s tendencí vytìit malou dávku drogy co nejvíce. Z drogových slueb Vietnamci vyuívají pouze terénní programy a metadonový program, ale jen okrajovì. Odvykání probíhá s pomocí rodiny, nìkteøí
chtìjí k tomuto úèelu vyuít trest odnìtí svobody.
Vlèek (2008) poukazuje na tìsné propojení uívání drog u Vietnamcù s obchodem. Zatímco
v devadesátých letech bylo pro Vietnamce uívání drog spojeno se zábavou, po pøelomu tisíciletí si nìkteøí vietnamtí obchodníci vimli lukrativnosti drog jako obchodního artiklu a vybudovali vlastní distribuèní sí. Zpoèátku prodávali drogy pouze ve vlastní komunitì, v souèasnosti zaèínají spolupracovat s ruskojazyènými a albánskými skupinami, s Èechy pouze
málokdy.
Ve své bakaláøské práci o drogové kriminalitì hovoøí M. Hammer (2007) o tom, e Vietnamci
se na rozdíl od ostatních organizovaných skupin dokáí velmi rychle zapojit do obchodu s celou kálou drog oblíbených v ÈR, v souèasnosti zejména do distribuce heroinu, pervitinu,
v poslední dobì také extáze a THC. Pøi obchodování navazují styky se skupinami mimo komunitu  pøedevím Romy, obèany bývalé Jugoslávie, ruskojazyènými skupinami, ale i s èeskou
majoritou. Organizování prodeje se vak dìje pouze uvnitø komunity. Podle M. Hammera
(2007) si policisté také vimli, e v bytech obchodníkù jsou èasto poskytovány i dalí sluby,
jako napøíklad monost aplikovat si drogu ihned po jejím zakoupení a setrvat a do odeznìní
úèinku. Uvnitø komunity tedy prodej neprobíhá na ulici, ale v uzavøených objektech.
Rozsáhlé zapojení Vietnamcù do obchodu s drogami potvrzují i statistiky Národní protidrogové centrály (2011), podle nich bylo do drogové trestné èinnosti v roce 2010 zapojeno 204
osob z Vietnamu, co je daleko více ne souèet vech osob jiné národnosti ne èeské. Nejèastìji Policie ÈR ve vietnamské komunitì øeila nelegální pìstování konopí a následnou výrobu
a distribuci marihuany, pøièem konopí se pìstuje indoorovì prùmyslovým zpùsobem a vyrobená marihuana se vyznaèuje vysokým obsahem THC (a 18 %). O zvýení kriminality Vietnamcù hovoøí také velký nárùst jejich poètu ve vìznicích: oproti 112 v roce 2006 vzrostlo jejich zastoupení na 299 v roce 2011 (Vìzeòská sluba Èeské republiky, 2011).
Na zjitìní o rozmachu obchodu s konopím zareagovala vietnamská komunita veøejným vystoupením pøedsedy Èesko-vietnamské spoleènosti Marcela Wintera, který pìstování marihuany tvrdì odsoudil a pøedal veøejnou výzvu vem Vietnamcùm v ÈR, aby okamitì pøestali
pìstovat marihuanu a roziøovat drogy (ÈVS, 2008). Navrhl, aby byla posílena spolupráce
v boji proti pìstitelùm marihuany z øad Vietnamcù mezi èeskými a vietnamskými orgány, aby
se íøila osvìta ve vietnamské komunitì v boji proti drogám a proti pìstování marihuany
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a navrhl striktní postup vùèi Vietnamcùm, kteøí budou marihuanu pìstovat. Také inicioval
vznik horké linky pro vietnamskou komunitu i èeskou veøejnost k anonymnímu oznamování pøíznakù této trestné èinnosti Vietnamcù.

3/6

Žadatelé o mezinárodní ochranu

Skupinu adatelù o mezinárodní ochranu zde uvádíme zvlá, aèkoliv se mùe pøekrývat s jinými skupinami. Jde o heterogenní skupinu lidí rùzných národností, která je vak ve znevýhodnìném právním postavení a v dosti specifické situaci oproti obèanùm ÈR a osobám, kterým byl pøiznán dlouhodobý pobyt v ÈR. Vzhledem k tomu, e tito lidé mají velice rozdílný
pùvod a historii, ale zároveò èasto ijí nebo se potkávají v rámci zaøízení Správy uprchlických
zaøízení, mohou utváøet specifické vzorce uívání drog.
Podle ÈSÚ (2011) evidovala Èeská republika v roce 2009 celkem 1 258 ádostí o udìlení mezinárodní ochrany, co bylo o 24 % ménì ne v roce 2008. Trend poklesu poètu adatelù
o mezinárodní ochranu je v Èeské republice zaznamenáván od vstupu zemì do Evropské
unie.
Nejvíce, tj. 203 ádostí o mezinárodní ochranu podali státní pøísluníci Ukrajiny, následovali
je státní pøísluníci Kazachstánu se 186 ádostmi a Mongolska se 159 ádostmi. Dále jsou
zastoupeni státní pøísluníci Turecka (66 ádostí), Vietnamu (63 ádostí), Ruska (57 ádostí),
Bìloruska (54 ádostí), Sýrie (45 ádostí), Nigérie (41 ádostí) a obèané bez státní pøíslunosti (65 ádostí).
3/6/1 Zjitìné informace o uívání drog mezi adateli o mezinárodní ochranu
Studie o problémovém uívání drog mezi migranty (Nepustil, Zajdáková & lesingerová,
2007) konstatuje, e pro adatele o mezinárodní ochranu (dále MO) je pomìrnì jednoduché
dostat se do sociálních skupin, kde dochází k problémovému uívání drog  jednak èasto sdílejí prostor s více lidmi v podobné situaci a jednak jsou vystaveni velkému stresu a napìtí pøi
èekání na rozhodnutí o své ádosti, pøièem není mnoho smysluplných aktivit, kterými mohou trávit èas.
Z hlediska veøejného zdraví se jedná o velice rizikovou skupinu osob, která uívá ve vìtinì
pøípadù injekènì opiáty, pøièem ze své rodné zemì nemusí mít dostatek informací o zásadách bezpeèného uívání (Nepustil, Zajdáková & lesingerová, 2007). Autoøi studie v rozhovorech s nìkterými adateli zjistili, e úroveò bezpeènosti uívání drog je na velice patné
úrovni, dochází k uívání velice riskantních dávek i kombinací drog a injekèní zpùsob uívání
mùe být hodnocen i jako zdravìjí a bezpeènìjí.
Pokud jde o poèty uivatelù drog mezi adateli o MO, je velice tìké je odhadnout. adatelé
svoje uívání drog skrývají ve strachu pøed negativním ovlivnìním jejich ádosti, z drogových
slueb vyuívají sporadicky pouze metadonový nebo terénní program (Nepustil, Zajdáková
& lesingerová, 2007).
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3/7

Migranti z oblasti Balkánu

Skupiny lidí z oblasti Balkánu zde sluèujeme z toho dùvodu, e vykazují nìkteré shodné rysy
a díky jazykové blízkosti i historickým koøenùm (bývalá Jugoslávie) se èasto spoleènì stýkají.
3/7/1 Zjitìné informace o uívání drog mezi migranty z Balkánu
V pøípadì této skupiny je moné èerpat opìt pouze z výzkumné zprávy P. Nepustila, S. Zajdákové a E. lesingerové (2007) a z informací o drogové kriminalitì. Jiné zdroje nejsou k dispozici.
Nehomogennost této skupiny nám také nedává ádné monosti urèení rozsahu uívání drog.
Nicménì rizikovost uívání drog balkánských migrantù v Brnì nebude pravdìpodobnì tak
vysoká jako u majority (Nepustil, Zajdáková & lesingerová, 2007): injekènímu uívání se tito lidé vyhýbají a pokud k nìmu dochází, snaí se dodrovat zásady bezpeènìjího uívání.
Z hlediska vzorcù uívání mùeme rozliit dvì skupiny: Albánce, kteøí uívají heroin pøevánì
kouøením, a osoby z bývalé Jugoslávie, kteøí uívají heroin a pervitin rùznými zpùsoby a kokain òupáním (Nepustil, Zajdáková & lesingerová, 2007).
Z drogových slueb vyuívají pravdìpodobnì sporadicky pouze metadonový program. Jednou z pøíèin nezájmu o drogové sluby mùe být u význam drogy jako symbolu prestie, který se nesluèuje s vyuíváním nabídky pomoci (Nepustil, Zajdáková & lesingerová, 2007).
Pøi pokusech o zotavení se vìtinou obracejí na své vlastní sociální sítì, pøedevím na svoji
rodinu a pøíbuzné, za kterými èasto jedou do zemì pùvodu nebo do jiné zemì, kde ijí.
Národní protidrogová centrála (2011) hovoøí o skupinách z Balkánu v souvislosti z obchodováním s heroinem a kokainem, ale zároveò tvrdí, e oproti devadesátým letùm u neplatí, e
by se urèité etnikum specializovalo na obchod s urèitým typem drogy. Nicménì uvádí, e
v oblasti paování a distribuce heroinu na území ÈR stále dominují skupiny etnických Albáncù, zejména z Kosova a Makedonie. Vìtí èást heroinu je podle Národní protidrogové centrály paována dále do západoevropských zemí.

3/8

Ruskojazyèné skupiny

Ruskojazyènými skupinami míníme obèany zemí bývalého Sovìtského svazu. Dùvodem pro
jejich samostatné vymezení nejsou ani tak podobné vzorce uívání, jako ruský jazyk, kterým
jsou schopni se dorozumìt, a potom také z hlediska veøejného zdraví daleko vyí prevalence
HIV v populaci v zemích, ze kterých pocházejí.
Pokud jde o národnost, mezi tìmito skupinami dominuje ukrajinská  v roce 2010 bylo v ÈR
131 927 Ukrajincù (Èeský statistický úøad, 2011). Ale i dalí národnosti ze zemí bývalého So-
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vìtského svazu jsou zastoupeny pomìrnì èetnì, napø. ruská (30 297), moldavská (10 042),
bìloruská (4 307), kazaská (3 905) nebo arménská (2 035).
3/8/1 Zjitìné informace o uívání drog v ruskojazyèných skupinách
Na rizika pøenosu infekèních nemocí v rámci ruskojazyèných skupin se zamìøil výzkum Centra adiktologie (Zábranský & Janíková, 2008). Výzkumníci provádìli testování injekèních uivatelù drog ze zemí bývalého Sovìtského svazu a mezi 65 osobami zachytili 2 HIV pozitivní
osoby, 49 pøípadù hepatitidy C a 31 pøípadù hepatitidy B.
Aèkoliv se vyskytovaly obavy z velkého íøení HIV/AIDS právì pøes osoby z bývalého SSR, H.
Hnilicová a K. Dobiáová (2009) ve své zprávì na základì analýzy statistik uvádìjí, e narùstající podíl migrantù z Ukrajiny a dalích rizikových zemí výskyt HIV/AIDS v ÈR dramaticky
nezvyuje.
Kvalitativní výzkum Nepustila, Zajdákové a lesingerové (2007) poukázal na velice rozdílné
vzorce uívání drog v této skupinì. Zmiòuje existenci ukrajinských dìlníkù, kteøí uívají pervitin kvùli zvýení výkonnosti, potom osob z kriminálního podsvìtí, které uívají kontrolovanì marihuanu nebo pervitin, pøièem dbají na bezpeènost uívání, a koneènì uivatelù opiátù, které jsou preferovanou drogou témìø ve vech státech bývalého SSSR.
Typickým problémem osob z oblasti bývalého SSSR se zdá být intenzivní uívání alkoholu
a s ním související zdravotní problémy. Alkoholizmus a s ním související poruchy byly nejèastìjí pøíèinou hospitalizace tìchto skupin v psychiatrických léèebnách v ÈR (Hnilicová & Dobiáová, 2009).

3/9

Doporuèení ke skupinám migrantù
a etnických menšin
Jakkoliv jsou zde popsané skupiny odliné, doporuèení se èasto týkají podobných témat, proto je zde uvádíme souhrnnì, s konkretizací jednotlivých specifik.
Zavedení citlivého nástroje pro monitoring etnicity ve výzkumech a statistikách týkajících se drog, specificky v drogových slubách.
 V malých uzavøených komunitách se uívání drog íøí velice rychle  pro vèasnou reakci je
tedy nutné mít vyvinutý rychlý nástroj pro posouzení situace v dané komunitì/lokalitì.
 Statistické sledování, v jaké míøe vyuívají migranti a etnické meniny sluby pro uivatele
drog, je potom naprosto nezbytné pro zhodnocení, zda jsou sluby ne-diskriminaèní, tedy
zda do nich mají vechny skupiny obyvatel stejný pøístup.
Vytváøení vzdìlávacích modulù zamìøených na zvyování kulturní citlivosti a kompetencí
pro jednání s migranty a etnickými meninami.
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 V zemích západní Evropy jsou kurzy zamìøené na témata rùznorodosti (diversity) nebo
kulturního povìdomí (cultural awareness) základní slokou vzdìlávacího curricula
pracovníkù drogových slueb.
 Tyto kurzy by mìly být zamìøeny nejen na sdìlování informací o odliných kulturách, ve
kterých ijí potenciální klienti, ale mìly by také pomoci pracovníkùm odkrývat jejich vlastní pøedsudky nebo skryté pøedpoklady, se kterými ke klientùm z jiných etnických skupin
pøistupují.
Roziøování informací mezi migranty a etnickými meninami o drogách, zpùsobech sniování rizik uívání drog a o drogových slubách.
 Informaèní kampaò by mìla být citlivá ke kulturním specifikùm, mìla by vyuít jejich jazyk a jednoduché formy sdìlení (Vrtbovská, Larkin & Tumlíøová (2005), napø. u Romù doporuèují barevné letáky do schránek, komiks...). Kampaò by mìla být realizována ve spolupráci se èleny dané skupiny.
 U nìkterých migrantù s vyím stupnìm nedùvìry je tøeba zdùrazòovat podstatu drogových slueb, pøedevím to, e jsou naprosto anonymní a e nemají ádný vztah s represivními slokami.
Zavádìní nových zpùsobù práce, které budou vstøícné k potøebám meninových etnik.
 Jednou z takových forem práce jsou komunitní setkávání, která se snaí rozvíjet napøíklad
ostravská nezisková organizace Vzájemné souití (http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz/).
 Dalí variantou je ambulantní detoxifikace, která umoòuje zvládnout období vysazení
drogy, a to v domácím prostøedí klienta.
Rozvoj spolupráce mezi drogovými slubami a organizacemi, které v komunitì poskytují
jiné sluby.
 Drogové sluby nemusí vytváøet speciální postupy proniknutí do komunity, pokud v komunitì u pùsobí nìjaká organizace, se kterou je moné najít spoleèné cíle a spojit se pøi
jejich dosahování.
 Pøíkladem mùe být spolupráce drogových terénních programù a tìch nízkoprahových zaøízení pro dìti a mláde, která jsou navtìvována mladými Romy.
Zapojování èlenù komunity do vech procesù, které dìní v komunitì ovlivòují.
 Pøi zapojování migrantù a etnických skupin do výzkumù týkajících se uívání drog je moné inspirovat se v britském modelu community engagement (Fountain, Patel & Buffin,
2007).
 Se zapojováním èlenù komunit do poskytování slueb u v Èeské republice jsou zkuenosti, nicménì vdy jde o slubu poskytovanou majoritou, která zamìstná jednotlivce  Roma; zatím nejsou ádné zkuenosti se slubou, která by byla produktem a majetkem komunity.
 Jako nezbytné se jeví i zapojování èlenù etnických skupin a migrantù do politických a rozhodovacích procesù.
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Uívání návykových látek a rozvoj drogové závislosti je bezpochyby nejen problémem intaktní populace, ale také lidí s postiením, nicménì výzkumy v èeském prostøedí se v minulosti na
osoby s postiením témìø nezamìøovaly. Jednou z mála prací na toto téma je èlánek Karla
Panèochy (2007) Závislostní chování u osob s postiením, ve kterém poprvé pøedstavuje tuto
problematiku pro odbornou veøejnost v ÈR. V textu se zamìøuje na specifika uívání návykových látek a rizikové faktory u jednotlivých typù zdravotního postiení. Upozoròuje také na
fakt, e mnozí dospìlí lidé s postiením nejsou navázaní v ádné organizaci, a proto chybí ve
výzkumech, které typicky probíhají právì u klientù rùzných sociálních slueb. Práce Panèochy vychází zejména ze závìrù výzkumných prací provedených v USA, nebo v ÈR nejsou tyto
informace dostupné.

4/1

Vymezení skupiny osob s postižením

Chceme-li se zabývat uíváním drog u jedincù s postiením, musíme se nejprve vypoøádat
s vymezením okruhu osob, které do této skupiny zahrnujeme. Neexistuje toti jednotná definice ani pøesné statistické údaje o poètu lidí, kteøí do ní náleí. Nejedná se navíc o homogenní skupinu: lidé s postiením se od sebe odliují stejnì jako lidé bez postiení.
V období povinné kolní docházky hovoøíme u dìtí, ákù a studentù (dále jen ákù) o tzv.
speciálních vzdìlávacích potøebách (SVP). Mezi áky se SVP øadíme:
1. áky se zdravotním postiením (tìlesným, zrakovým, mentálním, atd.),
2. áky se zdravotním znevýhodnìním (zdravotním oslabením, dlouhodobou nemocí),
3. áky se sociálním znevýhodnìním, napø. naøízenou ústavní výchovou nebo uloenou
ochrannou výchovou (Zákon è. 561/2004 Sb., Vyhláka 72/2005 Sb.).
V této oblasti existují pomìrnì pøesné statistiky o poètech ákù, kteøí do daných kategorií
patøí. Pro úèely prevence èi terapie vak mùe být definování populace podle typu postiení
nevýhodné. Úèelnìjí mùe být urèení cílové skupiny podle doby vzniku postiení (napø. vrozené, získané) nebo podle míry potøebné podpory (napø. obèasná, znaèná, stálá).
V období dospìlosti dochází ke zmìnám ve vymezení skupiny osob s postiením. Ji se nesetkáme s rozdìlením podle kolské legislativy, ale napø. podle agendy zdravotnické èi sociální.
Nìkteré kategorie (napø. jedinci s poruchami uèení) se tak vytrácejí.
Poèet osob s postiením v ÈR je pouze orientaèní. Èlovìk se zdravotním postiením je v rùzných statistikách zachycen vìtinou a poté, co formálnì poádá o nìkterou z dávek èi o pøiznání invalidního dùchodu. Lidé s postiením mohou být definováni na základì Zákona
è. 108/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znìní pozdìjích pøedpisù (pøiznaného pøíspìvku
na péèi), Zákona è. 155/1995 Sb., o dùchodovém pojitìní, ve znìní pozdìjích pøedpisù (pøiznání invalidního dùchodu) èi pøiznání výhod èi mimoøádných výhod (ZTP, ZTP/P). Tyto systémy vak operují pouze s pojmy, jako je stupeò závislosti èi stupeò invalidity. Jedinec spadající
do jednoho systému nemusí být úèastníkem systému jiného. Celkový poèet osob se zdravotním postiením v ÈR tak není moné pøesnì urèit.
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Urèitý vhled do situace pøineslo etøení ÈSÚ a Ústavu zdravotnických informací a statistiky
ÈR v roce 2007. Informace o lidech se zdravotním postiením byly získány z kartoték náhodnì vybraných lékaøù, nebo vìtina èeské populace je v evidenci praktických lékaøù pro dospìlé, dìti a mláde nebo lékaøù pùsobících ve specializovaných ústavech pro zdravotnì postiené. Z tohoto etøení vyplývá, e v roce 2007 ilo v ÈR 1 015 548 osob se zdravotním postiením a celkovì tvoøil jejich podíl 9,87 % populace ÈR (ÈSÚ, 2007). Tato studie sledovala
mimo jiné také typ zdravotního postiení podle medicínské specifikace. Jednalo se o rozdìlení na postiení tìlesné, zrakové, sluchové, mentální, duevní a vnitøní (onemocnìní vnitøních
orgánù).
Pøi vymezení skupiny osob se zdravotním postiením pro nae úèely vycházíme z tradièního
medicínského dìlení na:
 osoby s mentálním postiením,
 osoby s tìlesným postiením,
 osoby se sluchovým postiením,
 osoby se zrakovým postiením.
Mimo tento systém, avak z adiktologického hlediska dùleitou skupinou jsou osoby s poruchami pozornosti. Dospìlí lidé s poruchami pozornosti toti vìtinou nespadají do kategorie
zdravotního postiení. My vak tuto skupinu zahrnujeme, jeliko z mnoha výzkumných etøení vyplývá souvislost mezi tìmito poruchami a uíváním návykových látek.
Jsme si vìdomi, e opomíjíme celou øadu dalích typù postiení, a to zejména osoby s duevním onemocnìním a osoby s tìkým a kombinovaným postiením. K této selekci nás vedou
rùzné dùvody. Uívání návykových látek u jedincù s duevním onemocnìním je svébytným
tématem. Osoba, která uívá alkohol nebo nelegální drogy a kromì toho trpí duevním onemocnìním, napø. poruchami nálad, schizofrenií atp., je oznaèována jako nositel tzv. duální
diagnózy. Urèení pøesných diagnóz je èasto komplikované pøekrýváním znakù a symptomù
závislosti a diagnostických projevù duevního onemocnìní, dalí komplikací jsou v tomto
pøípadì soubìné nebo vzájemnì se podmiòující procesy. Je mimo monosti tohoto textu
podrobnìji se zabývat duálními diagnózami, mimo jiné proto, e tato skupina nepatøí mezi
skrytou populaci, ale naopak se jedná o pomìrnì èastou klientelu drogových slueb.
Dále se nebudeme zabývat skupinou osob s tìkým a kombinovaným postiením (napø. autizmus), nebo tito lidé jsou v pøevládající vìtinì pøípadù závislí na pomoci jiných osob
a velmi èasto ijí v institucích rezidenèního charakteru. Bariéry v pøístupu k legálním i nelegálním drogám jsou u tìchto jedincù v podstatì nepøekonatelné, co vede k jejich celoivotní abstinenci.

4/2

Osoby s mentálním postižením

Poèet osob s mentálním postiením stále stoupá jak v ÈR, tak i celosvìtovì. Tento nárùst
mùe být do znaèné míry relativní a vysvìtluje se jako výsledek lepí evidence. Uvádí se, e
mentální retardací trpí asi 3 % obèanù, avak podle nìkterých pedagogicko-psycho-
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logických výzkumù je intelektovì podprùmìrných 1015 % dìtí kolního vìku. V Èeské republice ije pøiblinì 300 tisíc osob s mentálním postiením (varcová, 2000), jiná studie
ÈSÚ vak hovoøí pouze o 107 tisících osob (ÈSÚ, 2007). Tyto výrazné rozdíly v odhadech jsou
zapøíèinìny rùzný pøístupem k definování této skupiny.
Mentální postiení lze definovat jako vývojovou duevní poruchu se sníenou inteligencí (IQ
pod 70), demonstrující se pøedevím sníením kognitivních, øeèových, pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální i postnatální etiologií (Valenta a kol., 2004). Svìtová zdravotnická organizace ve své 10. revizi MKN mentální retardaci rozdìluje podle stupnì
na lehkou, støednì tìkou, tìkou a hlubokou. Do irí skupiny osob s mentálním postiením
mùeme zaøadit i osoby s demencí, nìkdy nazývanou získaná mentální retardace. V pøípadì
demencí je mnohdy obtíné zjistit, zdali napø. uívání drog ovlivnilo její rozvoj nebo jde
o kauzálnì nezávislé jevy.
4/2/1 Uívání drog u osob s mentálním postiením v zahranièí
J. R. Gress a M. Boss (1996) porovnávali prevalenci uívání drog u studentù s mentálním postiením, kteøí byli zaøazeni do speciálních støedních kol, se studenty bìných støedních
kol. U studentù s mentálním postiením byla zjitìna nií prevalence uívání alkoholu
(55 % ve srovnání se 72 %), marihuany (24 % vs. 28 %) a dalích drog, napø. kokainu (3 %
vs. 5 %). Srovnatelné rozdíly mezi postienými a nepostienými byly pozorovány také u ákù
1. a 2. stupnì základních kol. Výsledky výzkumù ukazují, e osoby s mentálním postiením
uívají návykové látky ménì èasto ne osoby bez postiení. Avak v pøípadì, e jedinci s mentálním postiením návykové látky uívají, problémy se u nich objeví mnohem døíve ne u nepostiených vrstevníkù. Sníené sociální kompetence mentálnì postiených vedou i pøi mírném uívání návykových látek k problematickému chování. Nejrizikovìjí èástí této skupiny
jsou jedinci s lehkým mentálním postiením.
Vliv prostøedí, ve kterém mentálnì postiený èlovìk ije, na uívání návykových látek poprvé
naznaèil Edgerton (1986), kdy ve svém výzkumu rozdìlil tyto jedince ve vztahu k uívání
drog do následujících skupin:
 jedinci, kteøí v nedávné dobì zahájili pobyt v chránìném bydlení,
 jedinci ijící samostatnì v bìném prostøedí,
 jedinci ijící samostatnì v sociálnì vylouèené lokalitì,
 jedinci, kteøí jsou dlouhodobì umístìni v ústavní péèi.
Nejvìtí problémy s uíváním návykových látek mìly osoby, které v nedávné dobì zahájily
pobyt v chránìném bydlení (Edgerton, 1986). Jedná se o pøípady, kdy rodina nebo instituce
ztrácí svou ochrannou a kontrolní funkci a mentálnì postiený èlovìk z velké èásti pøebírá
odpovìdnost za své kadodenní rozhodování a trávení volného èasu. Toto osamostatòování
vak vede ke zvýeným nárokùm na psychiku a èlovìk se mùe s nároènými situacemi nebo
nadbytkem volného èasu vyrovnávat právì pomocí návykových látek. V Edgertonovì výzkumu uvádìlo zkuenost s návykovou látkou pouze 25 % osob, avak u více ne jedné tøetiny
z nich se jednalo o uívání problémové.
Èetnìjí problémové uívání mezi konzumenty drog potvrzuje i studie (McGillicuddy & Blane, 1999), je zkoumala dovednosti vyhýbat se návykovým látkám u 122 dospìlých s lehkým
a støednì tìkým mentálním postiením. Mezi uivateli drog byla témìø polovina uivatelù
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problémových. Problémoví uivatelé mìli oproti ostatním respondentùm vyí IQ, avak horí schopnost odmítání a sníenou schopnost rozeznat mezi kladnými a zápornými vzorci
chování.
4/2/2 Uívání drog u osob s mentálním postiením v Èeské republice
Situace v ÈR je v této oblasti znaènì komplikovaná. Osoby s mentálním postiením byly a
do nedávné minulosti segregovány a velmi èasto umísovány v zaøízeních ústavního typu.
V rezidenèních zaøízeních je klient pod stálým dohledem a pøístup k návykovým látkám je
znaènì omezen. Jinak je tomu ovem v rodinách èi chránìném bydlení. Je zøejmé, e problém
uívání návykových látek v populaci mentálnì postiených je výrazný zejména u osob v hranièním pásmu intelektu a s lehkým mentálním postiením. V èeském prostøedí jsou áci
s hranièním intelektem a lehkým mentálním postiením, pokud nejsou integrováni v bìné
základní kole, vzdìláváni v základních kolách praktických (døíve tzv. zvlátní koly). Specifikem tìchto institucí je zejména fakt, e kromì ákù s lehkým mentálním postiením do
tìchto kol dochází mnoho ákù sociálnì znevýhodnìných, z nich znaènou èást tvoøí Romové (obvykle tøetinu a polovinu ákù ve tøídì).
Ani byla provedena ploná epidemiologická studie zabývající se uíváním drog na tomto typu kol, z meních výzkumù i osobních zkueností uèitelù je zøejmé, e situaci je moné povaovat za kritickou. Velmi znepokojivé, avak typické informace pøinesla studie mídové
(Hebáková et al., 1997), která uvádí, e nejrozíøenìjí bylo mezi áky uívání tìkavých látek.
Tento poznatek koresponduje i s výsledky jiných studií. Napø. Zábranský (2003) uvádí, e tento typ uívání se koncentruje do marginalizovaných a handicapovaných skupin obyvatelstva.
Podle ploného kolního prùzkumu (Zábranský, 2003) mìlo alespoò jednu zkuenost v ivotì
s tìkavými látkami 5 % ze vech studentù a ákù, ve zkoumané základní kole praktické to
vak byla polovina starích ákù. Populace ákù sociálnì znevýhodnìných a s mentální retardací od sebe nebyla odliena. Nìkteøí áci mìli za sebou pokusy i s jinými návykovými látkami (hai, pervitin), avak jednalo se o izolované pokusy, nikoli o pravidelné uívání. Znepokojující byl i fakt, e pøi nìkterých rozhovorech vylo najevo, e ák experimentuje s látkou, ani by tuil, e se o drogu vlastnì jedná.
Ze studie vyplynulo, e áci navtìvující základní kolu praktickou, tedy dìti s lehkou mentální retardací a se sociálním znevýhodnìním, mají následující charakteristiky:
 Vzhledem ke svému postiení jsou áci s lehkým mentálním postiením a se sociálním
znevýhodnìním bezbrannìjí proti drogám, jsou-li jim vystaveni.
 áci základní koly praktické zaèínají s drogou v mladím kolním vìku èi døíve, ve vìku
pøedkolním.
 Vìøí v mýty týkající se drog. Nechápou rozdíl mezi mìkkou a tvrdou drogou a o nìkterých
látkách ani nevìdí, e jsou drogami.
 Morální sankce typu co a proè to èi ono nesmím jsou vnìjí, nestávají se vnitøním korektivem. Na otázku, proè by nemìli brát drogy, odpovídají protoe je to zakázané nebo
to by mì táta zabil.
 Pokud ák pøichází ze sociálnì znevýhodnìného prostøedí, je spolupráce koly, pedagogicko-psychologické poradny èi speciálnì pedagogického centra, sociálních pracovníkù
a jiných profesionálù s rodièi problematická i v pøípadech, e je vánì ohroeno zdraví
dítìte.
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 Hlavní proud souèasné primární protidrogové prevence má na tuto populaci nulový dopad. Informace v titìné podobì tyto dìti a mladiství neètou, na pøednáky se nesoustøedí,
abstrakce typu droga je látka zpùsobující návyk pro nì nemají smysl. Je nutné vyjít z jejich konkrétního svìta a konkrétní zkuenosti (Hebáková a kol., 1997).
Obdobnou sondou je také práce Veselé (2010), která se zamìøila na srovnání uívání návykových látek na základní kole bìného typu a základní kole praktické. Autorka pouila techniku dotazníku a získala celkem 140 respondentù mezi áky ve vìku od 9 do 12 let. Vzhledem
k vìku ákù nebylo uívání nelegálních drog (a na výjimeèné pokusy) zaznamenáno. Zvlátì
alarmujícím zjitìním vak byl fakt, e 91 % respondentù na Z praktické nedokázalo odpovìdìt, jakým zpùsobem v pøípadì nabídky drogu odmítnout (oproti 67 % na bìné Z).
Vìtina absolventù základních kol praktických, kteøí pokraèují ve vzdìlávání, pøechází na
odborná uèilitì. Na tìchto kolách je uívání návykových látek rozíøeno ji mnohem více.
etøení Macháèkové (2008) se zúèastnilo 148 respondentù, uèòù dvou odborných uèili ve
vìku 1520 let. První zkuenost s ilegální návykovou látkou (konopím) uvedla vìtina respondentù mezi 13. a 17. rokem vìku s tím, e s urèitou mírou pravidelnosti ji uívá 37 % uèòù. Zkuenostmi s dalími látkami se tato studie nezabývala.

4/3

Osoby s tìlesným postižením

Tìlesným postiením rozumíme vady pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubù, lach,
svalù a cévního zásobení, jako i pokození nebo poruchy nervového ústrojí, jestlie se projevují poruenou hybností (Vítková, 1999). Osoby s tìlesným postiením mají pøetrvávající nebo trvalé nápadnosti v pohybových schopnostech, projevující se zejména omezením hybnosti. Tìlesné postiení má vliv na kognitivní, emocionální a sociální výkon jedince.
Pøíèin tìlesných postiení je mnoho, jmenujme napø. úrazy páteøe s následným poranìním
míchy pøi sportu a autonehodách èi pádech, artritidu, svalovou dystrofii, dìtskou mozkovou
obrnu, amputace, v minulosti také dìtskou obrnu, mozkovou mrtvici atd. Typickými pøíznaky
pak mohou být napø. poruchy svalového napìtí, vyznaèující se zvýeným, sníeným nebo
støídavým napìtím svalù, poruchy koordinace, mimovolní (vùlí nekontrolovatelné) pohyby,
ztráta citlivosti, ztuhlost kloubù, vadné drení tìla a dalí. Pro nae potøeby je dùleité rozliovat, zda se jedná o tìlesné postiení vrozené nebo získané v pozdìjím vìku. U získaných
postiení je pak dùleité diferencovat, zda se jedná o postiení vzniklé náhle vlivem úrazu,
nebo o dlouhodobé progredující onemocnìní. Podle studie ÈSÚ trpí nìkterou z forem tìlesného postiení v ÈR pøiblinì pùl milionu osob (ÈSÚ, 2007).
4/3/1 Uívání drog u osob s tìlesným postiením v zahranièí
Riziko vzniku problémù s uíváním drog u osob s tìlesným postiením je vyí ne v bìné
populaci. Konkrétní prevalence uívání drog se lií podle typu a etiologie tìlesného postiení.
Mezi zvlátì rizikové skupiny patøí lidé po traumatických úrazech, napø. po úrazu páteøe
s následným poranìním míchy. Pøiblinì polovina vech úrazù s poranìním míchy následuje
v souvislosti èi po poití návykové látky (Heinemann, Doll & Schnoll, 1993).
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Dalí rizikovou skupinou jsou osoby trpící chronickými bolestmi nebo svalovou spasticitou
(Moore & Polsgrove, 1991). Není výjimeèné, e je tìmto jedincùm najednou pøedepisována
øada lékù. I malé mnoství drogy v kombinaci s nìkterými léky mùe pùsobit kodlivì. Toto
nebezpeèí vak bývá jak profesionály, tak samotnými postienými podceòováno. Zvládání fyzické bolesti primárnì za pomocí lékù nebo drog pak snadno vede ke stejnému zpùsobu øeení pøi psychických problémech. Veøejné mínìní takovéto chování èasto ospravedlòuje tím, e
tìlesnì postiení mají právo uívat drogy, aby se tak zbavili bolesti èi se vyrovnali s izolovaností a sociálními problémy (Ford & Moore, 1999).
Osoby s tìlesným postiením, které mají problémy s návykovými látkami, je moné rozdìlit
do dvou hlavních skupin:
 typ A zahrnuje ty jedince, kteøí mìli problémy s drogami pøed vznikem tìlesného postiení.
 typ B zahrnuje ty, jejich problémy se objevují a po vzniku postiení.
Ménì pøíznivé výsledky léèby se pak objevují u typu A. Typologie tohoto druhu má dùleitý
význam pro stanovení pøedpokládaného vývoje onemocnìní, plánování terapeutických zásahù a stanovení reálných cílù léèby (Glass, 1980). Z dostupných výzkumù týkajících se vztahu
zneuívání alkoholu a jiných drog u osob s tìlesným postiením mùeme shrnout následující:
 Vìtina osob s tìlesným postiením uívající drogy vykazuje problémy s tìmito látkami ji
pøed vznikem postiení. Napø. z etøení Heinemanna, Dolla & Schnolla (1989) vyplývá, e ze
103 osob s traumatickým poranìním míchy bylo 65 % identifikováno jako typ A, 6 % jako
typ B a 29 % neuvedlo ádné problémy s psychoaktivními látkami ani pøed, ani po úraze.
 U velké vìtiny osob uívajících drogy dolo k tìlesnému postiení následkem úrazu, a to
v pøímé souvislosti s uitím alkoholu nebo jiných drog.
 Pouze ojedinìle zaène èlovìk s tìlesným postiením uívat návykové látky a po vzniku
tìlesného postiení.
 Uívání návykových látek mùe být pouze jednou z charakteristik irí osobnostní struktury, je predisponuje èlovìka k tìlesnému postiení a závislosti na návykových látkách.
 Diferenciální diagnostika, která na základì náchylnosti, expozice a následkù urèí klinický
typ uivatele, mùe napomoci pøi plánování dalí intervence.
Dalím èastým problémem u této populace je nadmìrné uívání pøedepisovaných lékù. Za
zneuívání lékù povaujeme uívání pøedepsaných lékù èastìji nebo ve vìtím mnoství, ne
bylo lékaøem stanoveno, nebo uívání tìchto lékù bez pøedpisu lékaøe. Heinemann (1993)
zkoumal skupinu 96 osob s poranìním míchy, u nich dolo ke zranìní pøed nejménì jedním
rokem, a v dobì úrazu byly ve vìku od 13 do 65 let. Mezi pøedepisované látky byly zaøazeny
benzodiazepiny, sedativa a hypnotika, barbituráty, paracetamol, antidepresiva, anticholinergika, amfetaminy a opioidní analgetika. Léky, u kterých je moný rozvoj závislosti, uívalo
43 % respondentù. Zneuívání jednoho nebo více pøedepisovaných léèiv uvedlo 24 % osob
z této skupiny. Dále bylo zjitìno, e osoby, které uívaly léky na pøedpis, hùøe pøijímaly své
postiení a trpìly depresemi ve vìtí míøe ne postiení, kteøí tyto látky neuívali. Zajímavé
vak je, e k zneuívání pøedepisovaných lékù docházelo nezávisle na uívání jiných drog.
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4/3/2 Uívání drog u osob s tìlesným postiením v Èeské republice
V èeském prostøedí chybí systematické studie, které by se zamìøovaly na problematiku jedincù s tìlesným postiením. Mezi nìkolik málo prací patøí studie Kachlíka (2011), Müllerové
(2009) a Odstrèila (2009).
Odstrèil ve své studii získal informace od 30 respondentù, dospìlých osob se získaným tìlesným postiením. Ve zkoumaném vzorku se uívání nelegálních látek vyskytovalo jen ojedinìle, avak 50 % respondentù se získaným tìlesným postiením se s nìkterou nelegální drogou
setkalo v zaøízení poskytujícím zdravotní èi sociální péèi osobám s postiením. Pøitom
v tìchto zaøízeních není uívání ani distribuce návykových látek nijak systémovì sledována.
P. Kachlík (2011) ve své práci Problematika patologických závislostí v populaèní skupinì osob
s tìlesným postiením uvádí, e lze pøedpokládat, e vzhledem ke svému zdravotnímu omezení mohou jedinci s tìlesným postiením více trpìt odlouèeností, obtíným hledáním partnera, pøátel, zamìstnání, sebeuplatnìní. Mohou proívat své pocity jinou intenzitou èi jiným
zpùsobem ne lidé zdraví". Pokud nenaleznou pomocnou ruku, hrozí, e nìkteøí z nich budou øeit své potíe uíváním drog èi jinými návykovými aktivitami. Z etøení J. Müllerové
(2009) vyplynulo, e dávkování pøedepsaných lékù nedodruje 56 % dotázaných jedincù
s tìlesným postiením.
K. Panèocha (2009) se zamìøil na zjiování dalích souvislostí mezi získaným tìlesným postiením a uíváním návykových látek. Z jeho zjitìní vyplynulo, e uívání návykových látek
se pøed a po vzniku postiení pøíli nelií. Respondenti uvedli pravidelné uívání nelegálních
drog pøed vznikem postiení ve 30 % a po vzniku postiení ve 33 % pøípadù. Tento výsledek
tedy odpovídá pøedpokladu, e lidé pøed a po vzniku zdravotního postiení své chování ve
vztahu k drogám pøíli nemìní.
Výjimeèný pøístup k získání informací o jedincích se zdravotním postiením pouila J. perlová (2009). Pomocí metody snìhové koule a s vyuitím on-line dotazníku získala informace
o uívání návykových látek u 524 respondentù se zdravotním postiením. To, zda jedinec
patøí do této skupiny, vak bylo pouze na jeho subjektivním posouzení. Nadpolovièní skupinu
souboru tvoøili lidé s vnitøním onemocnìním (51 %). Z výsledku vyplývá opìt vysoká míra
uívání lékù, zejména sedativ. V posledním roce uilo alespoò jednou 96 % a dennì èi témìø
dennì 17,6 % respondentù. Pøi posledním uití získalo léky od pøítele èi známého skoro 12 %
respondentù. Uití marihuany nebo haie v posledních 12 mìsících uvedlo pøes 70 % respondentù, u ostatních ilegálních drog se pak jedná pouze o jednotky respondentù.

4/4

Osoby se sluchovým postižením

Pod pojmem sluchové postiení si vìtina laikù pøedstaví zpravidla jen sníení schopnosti
slyet. Ve skuteènosti vak existuje mnoho druhù a typù sluchových postiení, pøièem jejich
projevy jsou velmi pestré. Nejèastìjím dùsledkem sluchového postiení je sníení intenzity
sluchových vjemù. Tento stav se odbornì nazývá hypoacusis, èesky nedoslýchavost. U nìkoho mùe být sníeno vnímání na vysokých tónových frekvencích, u jiného naopak jen na níz-
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kých kmitoètech, jindy mùe být porueno vnímání celého tónového spektra (Strnadová,
1998).
Podle Národního plánu opatøení pro sníení negativních dùsledkù zdravotního postiení
z roku 1993 ilo v Èeské republice pøiblinì 100 tisíc sluchovì postiených osob, z toho
15 tisíc zcela neslyících. Podle nìkterých odhadù má sluchovou vadu v ÈR a 500 000 osob
(Pipeková, 1998). Znakový jazyk jako prostøedek komunikace pak uívá pøiblinì 7 300 osob
(Opatøilová, 2006). Podle ÈSÚ (2007) je sluchovì postiených pouze 75 000 osob. Opìt se tedy setkáváme se znaènì rozdílným pohledem na to, kdo je a kdo není zaøazen do skupiny
osob se sluchovým postiením.
Pøi kontaktu se sluchovì postienými je moné vyuít dva základní komunikaèní systémy:
audioorální systém  reprezentovaný mluveným jazykem majoritní slyící spoleènosti a vizuálnì motorický systém  zastoupený pøedevím znakovým jazykem, znakovaným jazykem
a prstovými abecedami (Opatøilová, 2006).
4/4/1 Uívání drog u osob se sluchovým postiením
Empirické výzkumy, které by ozøejmily, zda jsou návykové látky pro skupinu sluchovì postiených váným problémem, vèetnì prevalence problémového uívání a závislostí v této skupinì, nejsou v ÈR dostupné a ani v zahranièí nejsou provádìny. K nejvìtím pøekákám výzkumu patøí:
 nedùvìra sluchovì postiených jedincù k vìtinou slyícím výzkumníkùm,
 strach z oznaèení nebo vylouèení z komunity sluchovì postiených,
 neexistence standardizovaného nástroje pro rychlý sbìr dat v této skupinì,
 komunikaèní bariéry.
Odborníci se domnívají (napø. McCrone, 1994; Zangar, 1990), e uívání alkoholu a jiných
drog je v populaci sluchovì postiených minimálnì stejnì rozíøeno jako v populaci obecné,
avak osoby se sluchovým postiením nemají dostateèný pøístup k informacím o návykových
látkách ani o monostech podpory a slueb (Leigh, 1999). Materiály týkající se prevence uívání drog nezohledòují kulturní, jazyková a komunikaèní specifika osob se sluchovým postiením.
Lidé se sluchovým postiením, zejména neslyící, se mnohdy za postiené vùbec nepovaují
a cítí se být spíe pøísluníky jazykové a kulturní meniny (Pipeková, 2006). Z toho pramení
i jistá uzavøenost této skupiny. Vìtina osob se sluchovým postiením se úèastní aktivit, které se realizují uvnitø komunity sluchovì postiených, a to mùe znamenat nìkteré problémy
napø. pøi odvykání. Zatímco je obecnì doporuèováno, aby se zotavující se závislí vyhýbali
známostem a prostøedí, ve kterém dochází k uívání návykových látek, klienti se sluchovým
postiením nemají pøíli na výbìr: ve výsledku jsou èasto osamìlí nebo mají pouze omezený
okruh pøátel. Mají tedy tendenci spíe setrvávat ve vztazích se souèasnými pøáteli, pøestoe
zneuívají návykové látky (Leigh, 1999).
Zásadní bariéra v pøístupu ke slubám je spojena s komunikací. Aby mohl sluchovì postiený
klient plnì vyuívat slueb terapeutického zaøízení, je nutné vzít do úvahy kulturní a komunikaèní zvlátnosti této skupiny. Jednou z moností je vyuití tlumoèníka do znakového jazyka, ten vak nemùe být pøítomen po celou dobu trvání terapeutického programu. Jako nej-
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vhodnìjí varianta se proto jeví zaøazení klienta do programu, kde je pøítomen terapeut, který ovládá znakový jazyk a zná kulturu neslyících. Komunikace s ostatními klienty, je ovlivòuje výsledek celého léèebného programu, je pro sluchovì postieného také problematická.
Monost plnohodnotné komunikace je tedy zásadní jak pro terapeuticko-vzdìlávací èást léèebného programu, tak pro èást, kdy dochází k interakci mezi jednotlivými klienty (Leigh,
1999).
Tento model je vak celosvìtovì velice málo rozíøen: jedním z mála specializovaných programù léèby závislostí zamìøený na sluchovì postiené  The Minnesota Chemical Dependency Program for Deaf and Hard of Hearing Individuals  byl vyvinut ve Spojených státech
a pøijímá klienty z celého území USA a Kanady (Guthmann, 1996).

4/5

Osoby se zrakovým postižením

Zrakové postiení zpravidla znamená, e schopnost postieného jedince pøijímat vizuální informace je omezena nebo ztíena. U nevidomých osob, tj. s nejtìí formou zrakového postiení, je tato schopnost úplnì vylouèena. Zraková vada ovlivòuje celou osobnost jedince, má
vliv na jeho psychický i fyzický vývoj (Pipeková, 2006).
Tyto osoby mùeme rozdìlit do nìkolika skupin na základì urèitých spoleèných znakù èi rùzných kritérií. Z hlediska adiktologie je dùleité pøihlíet k dobì vzniku a pøíèinì vzniku postiení. Pøi problémech s drogami je z hlediska doby vzniku zásadní, zda se jedná o vadu vrozenou èi získanou. Zrakové postiení získané v pozdìjím vìku pøináí trauma, je subjektivnì
hùøe snáeno a nese s sebou vyí riziko uívání návykových látek.
V Èeské republice ije asi 60 tisíc osob s tìkým zrakovým postiením. Dvì tøetiny tìchto postiení vznikají vlivem edého zákalu, glaukomu, diabetu, cévních onemocnìní, úrazù a dìdiènosti. Jedna tøetina pak nemá jednoznaènou etiologii (Pipeková, 2006). Podle ÈSÚ ije
v ÈR 87 tisíc osob se zrakovým postiením (ÈSÚ, 2007).
4/5/1 Uívání návykových látek u osob se zrakovým postiením
O lidech se zrakovým postiením a uívání drog existuje jen velmi málo informací, v ÈR nebyly studie tohoto typu nikdy provedeny. Jedinou drobnou studii v rámci své závìreèné práce
pøedstavuje árka Szökeová (2011). Výzkumu se zúèastnilo 48 studentù støední koly pro
zrakovì postiené a 63 jejich spoluákù bez zrakového postiení. Následnì jsou popsány kazuistiky tøí studentù se zrakovým postiením. Szökeová nejprve vyuila techniku dotazníku,
který byl adaptován pro potøeby studentù se zrakovým postiením (zvìten a také pøeveden
do Braillova písma). Výsledky etøení opìt naznaèují, e ve zpùsobu uívání návykových látek, celoivotní prevalenci ani v postojích k návykovým látkám není mezi jedinci se zrakovým
postiením a jejich vrstevníky bez postiení výrazný rozdíl.
Zvýené riziko uívání návykových látek v této skupinì je spojováno s izolovaností, nadbytkem volného èasu a vysokou nezamìstnaností (Nelipovich & Buss, 1991). Jen velmi málo
profesionálù pracujících v oblasti prevence a léèby závislostí na návykových látkách má zku-
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enosti s prací s klienty se zrakovým postiením. Jako velmi vhodná se proto jeví spolupráce
slueb pro uivatele návykových látek s institucemi poskytujícími sluby pro zrakovì postiené (Ford & Moore, 1999).

4/6

Osoby s ADHD a pøidruženými poruchami
emocí a chování
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), tedy porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, patøí do oblasti specifických poruch chování. Nìkteøí odborníci chápou pojem ADHD
jako shodný s lehkou mozkovou dysfunkcí  LMD (áèková, Jucovièová, 2005, s. 5; Munden,
Arcelus, 2002, s. 11). Dalí autoøi pojem LMD a ADHD diferencují z dùvodu odliných východisek èi nestejné symptomatologie. Pojem lehkých mozkových dysfunkcí byl rozvíjen hlavnì
ve Velké Británii a vychází z konceptu mozkového postiení. ADHD, který je typický pro USA,
vychází z konceptu deficitu urèité funkce (Zelinková 2003, s. 203204). Vzhledem k tomu, e
vìtina dospìlých s ADHD nevyuívá systém sociálních slueb ani zdravotnictví, nejsou o jejich poètech dostupné informace. Prevalence v dospìlé populaci se odhaduje mezi 35 %.
4/6/1 Uívání drog u osob s s ADHD v zahranièí
Mnoho autorù (napø. Biederman et al., 1997; Horner & Scheibe, 1997) uvádí, e dìti s ADHD
mají v období dospívání a dospìlosti èastìji problémy s návykovými látkami, ne je tomu
v bìné populaci. Není vak zcela jasné, zda je samotné ADHD rizikovým faktorem pro pozdìjí zneuívání návykových látek, nebo se jedná o jiné poruchy chování, které jsou rizikovým
faktorem a s ADHD se èasto vyskytují spoleènì. Mohou to být napø. specifické poruchy uèení,
emoèní a anxiózní poruchy, opozièní chování èi porucha øízeného chování.
Z mnoha výzkumù vztahu mezi ADHD a uíváním návykových látek uveïme napøíklad etøení Busche et al. (2002), které se zabývalo psychiatrickými zvlátnostmi dìtí a mládee
s ADHD ve vìku 618 let umístìných v psychiatrických èi pediatrických léèebnách. Skupina
jedincù s ADHD mìla èastìji problémy s návykovými látkami ne skupina kontrolní. Mnohem
èastìji byly u této populace kromì ADHD zjitìny jetì dalí poruchy chování, avak etøení,
do jaké míry se jednotlivé poruchy pøekrývaly, nebylo provedeno.
Hledání vztahu mezi ADHD, poruchami øízeného chování a uíváním návykových látek bylo
cílem populaèní studie dospívajících dvojèat, ji provedli Disney, Elkins, McGue & Iacona
(1999). Výsledky ukázaly, e vztah mezi ADHD a uíváním návykových látek byl zpùsoben
pouze komorbiditou ADHD s poruchami øízeného chování. Byla vak nalezena i jedna významná výjimka, a to závislost na nikotinu, která se velmi èasto objevovala u jedincù
s ADHD, kteøí netrpìli ádnou dalí poruchou.
V dalím výzkumu, jen se zamìøil na vztah mezi ADHD, poruchami øízeného chování a uíváním návykových látek u dospívajících (Whitmore et al., 1997), byla zjitìna korelace mezi
ADHD a závislostí na návykových látkách. Existují také doklady o tom, e ADHD vyskytující se
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spoleènì s dalí poruchou chování jetì dále zvyuje riziko uívání návykových látek (Molina,
Bukstein & Lynch, 2002).
4/6/2 Uívání drog u osob s ADHD v Èeské republice
Zkoumat vztah mezi poruchami typu ADHD a zneuívání návykových látek v dospìlosti lze
zejména dvìma zpùsoby. První moností je zkoumat skupinu dospìlých s problémy èi závislostí na návykových látkách a zpìtnì zjiovat, zda u nich bylo v období kolní docházky diagnostikováno ADHD nebo zda tyto osoby vykazovaly chování, které by se dalo povaovat za
pøíznaky nediagnostikovaného ADHD. Tímto zpùsobem postupovala Beneová (2009) ve své
výzkumné sondì mezi jedinci závislými na pervitinu. Ve studii bylo dotazováno 37 osob se
závislostí. Dotazy smìøovaly na pøíznaky nediagnostikované poruchy ADHD v dìtství. Vìtina
respondentù (27 z 37) vykazovala silné nebo støední pøíznaky poruchy v dìtství a bìhem
kolní docházky.
Tyto studie vak mají své limity, nebo diagnostika v minulosti èasto nebyla vùbec provedena, a tak musí výzkumníci spoléhat na vzpomínky a kolní i mimokolní záitky samotné
zkoumané osoby. Dalím problémem pøi výzkumu je fakt, e u dospìlých, kteøí dlouhodobì
uívají návykové látky, se mohou vyvinout poruchy pozornosti, hyperaktivita nebo impulzivita sekundárnì jako dùsledek návykového chování. Druhou moností je zkoumat skupiny ákù
s ADHD a sledovat jejich vývoj a do období adolescence a dospìlosti, kdy je u nich proveden
screening na uívání návykových látek.

4/7

Doporuèení

V USA a západní Evropì vznikají od osmdesátých let 20. století specializované sluby, programy prevence i léèby zamìøené na osoby se zdravotním postiením v souvislosti s výzkumy
napøíè vemi typy postiení. V Èeské republice chybí specializované sluby, vzdìlávací, preventivní i léèebnì terapeutické programy pro osoby s postiením. Mnohé kroky pro zlepení
pøístupu a zkvalitnìní slueb pro lidi s postiením mohou vak udìlat i stávající organizace
a sluby. Upozoròujeme zde na nìkteré takové kroky u kadé skupiny zvlá.
4/7/1 Doporuèení pro zpøístupnìní slueb osobám s mentálním postiením
1. Lidem s mentálním postiením je uiteèné nabízet zvýenou individuální podporu.
 Ta se mùe týkat napøíklad vyhýbání se viktimizaci, hledání smysluplného uplatnìní (v pøípadì, e nejsou schopni vstoupit na volný trh práce), rozvoji sociálních a komunikativních
dovedností, získávání informací o svých právech, vhodných sociálních slubách, finanèní
podpoøe, na kterou mají nárok, a zamìstnání.
2. Je nutné odliit problémy napø. s pamìtí, samostatným rozhodováním, plánováním
a uèením od obdobných pøíznakù zpùsobených uitím návykové látky.
 Lidé s lehkým mentálním postiením mohou své postiení dobøe skrývat, mohou mít napø.
velmi dobré sociální a komunikativní dovednosti a jimi pøekrývat svoje postiení.
3. Pøi práci s klientem s mentálním postiením je nutné provìøit, zdali si uvìdomuje negativní dùsledky svého chování (napø. uívání návykových látek).
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 Samotné vysvìtlení, jak návykové látky ovlivòují ostatní aspekty ivota èlovìka, mùe být
dostateènou motivací pro jedince s mentálním postiením ke zmìnì chování.
4. Pøi poskytování informací o návykových látkách je vhodné vyuít vizuální podpory,
napø. fotografie návykových látek, fotografie rizikových zpùsobù uívání atp.
 Lidé s mentálním postiením mají èasto potíe s abstraktními koncepty, vèetnì pojmù týkajících se návykových látek (napø. abstinence, droga) a jejich slovní zásoba je v tomto
ohledu limitovaná. Pøi adaptaci slueb pro tuto skupinu je proto nutné provést úpravy
v titìných materiálech i ve verbální komunikaci s klientem smìrem ke konkrétním mylenkovým operacím.
5. Pro dostupnost sluby je nutné upravit vekeré formuláøe, které musí klient vyplòovat.
 Je moné formuláøe buï zjednoduit, anebo by mìl být k dispozici pracovník, který s vyplnìním vypomùe, pøièem porozumìní textu je tøeba opakovanì provìøovat (SAMHSA,
2008).
6. Pøi komunikaci s jedincem s mentálním postiením je vhodné øídit se nìkterými pravidly, které pøedkládá napøíklad Jurkovièová (2010):
 Udrujte pøi komunikaci oèní kontakt, ale zároveò umonìte osobì s postiením kontakt
pøeruit. Mùete tak sledovat, zda vám èlovìk s mentálním postiením rozumí.
 Pøi komunikaci pouívejte krátká slova, krátké vìty, jednoduchá souvìtí. Svoje mylenky
vyjadøujte jasnì. Neuívejte cizí slova. Snate se vyhnout zkratkám a argonu. Pouívejte
pomocné otázky, kterými se mùete ujistit, e vám klient rozumí.
 Vyhýbejte se abstraktním pojmùm (abstinence, droga, motivace). V pøípadì, e to není
moné, objasnìte je konkrétními pøíklady nebo vhodnými pøirovnáními.
 Mluvte pomalu. Snate se, aby tempo vaí øeèi klienta nezahlcovalo. Buïte trpìliví.
 Dopøejte partnerovi dostatek èasu na odpovìï, zvlá kdy hovoøíte s èlovìkem, který má
vadu øeèi a pouívá alternativní zpùsoby komunikace.
 Dbejte na to, aby vai øeè srozumitelným a èitelným zpùsobem provázela mimika a øeè tìla.
 Mìjte na pamìti, e lidé s mentálním postiením jsou vìtinou velmi sugestibilní (tzn. e
nekriticky pøijímají mylenky druhých). Sugestibilními otázkami je moné velmi lehce èlovìka s mentálním postiením ovlivnit a manipulovat s ním.
 Dospìlého èlovìka s postiením oslovujte pøímo. Pokud má s sebou asistenta nebo doprovod (rodièe, vychovatele nebo pøítele) obracejte se na jeho doprovod jen v tom pøípadì,
pokud je to nezbytné.
 Pøi komunikaci pouívejte øeè dospìlých, klientovi vykejte. I kdy pouíváme jednoduché
vìty, neznamená to, e musíme pouívat zdrobnìliny, mluvit nahlas nebo zbyteènì dlouho a triviálnì.
 Pamatujte na to, e lidé s mentálním postiením se v neznámém prostøedí orientují s velkými tìkostmi. Osoba s mentálním postiením má problémy v smìrové orientaci, tìkosti
jí pùsobí i èíslice (øímské èíslice nemusí znát vùbec). Tedy, kdy chcete osobu s mentálním
postiením za nìkým poslat, je lepí, kdy ji doprovodíte. Nezøídka se toti stává, e i kdy
osoba s postiením danou místnost najde, má obavy do ní vstoupit.
4/7/2 Doporuèení pro zpøístupnìní slueb osobám s tìlesným postiením
1. Mìla by existovat spolupráce mezi zdravotnickými zaøízeními, kde jsou hospitalizovány osoby s tìlesným postiením (chirurgie, ARO, JIP), a poskytovateli drogových/adiktologických slueb.
2. Drogové/adiktologické sluby by mìly být uzpùsobeny na pøijímání klientù s tìlesným
postiením  vèetnì bezbariérového pøístupu.
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3. Pøi práci s jedincem s tìlesným postiením je dùleité poskytovat nìkteré specifické
informace, zejména informovat klienta, e:
 i mírné dávky drogy mohou zvýit riziko zdravotních komplikací, úrazù a dalích problémù, zejména v kombinaci s uívanými léky,
 alkohol a jiné drogy vedou u tìlesnì postieného k vìtímu naruení motorické koordinace a svalové kontroly, a tím jetì více znesnadòují motorickou èinnost.
4. Zdravotnický personál, který pøichází do kontaktu s tìlesnì postieným, by se mìl aktivnì zajímat o pøípadné problémy se zneuíváním návykových látek a sledovat tyto
rizikové faktory (Taylor, Kreuzer, Demm & Meade, 2003):
 zneuívání návykových látek pøed vznikem postiení,
 intoxikace v dobì vzniku postiení,
 poruování zákona spojené s návykovými látkami (napø. øízení motorového vozidla pod
vlivem návykové látky),
 problémy s alkoholem a jinými drogami v rodinì nebo mezi pøáteli,
 popírání nebo nedostatek vìdomostí o nebezpeèích spojených se zneuíváním návykových látek,
 vìk pod 25 let,
 monost samostatného pohybu a dostateèné finanèní zajitìní.
4/7/3 Doporuèení pro zpøístupnìní slueb osobám se sluchovým postiením
1. Pracovníci drogových/adiktologických slueb by mìli znát zpùsob, jak se sluchovì postieným komunikovat.
 V ideálním pøípadì by mìly být vekeré intervence provádìny pracovníkem, který je schopen pouívat znakový jazyk.
 V pøípadì, e takový pracovník v zaøízení není, je moné vyuít slueb tlumoèníka do znakového jazyka, který zná terminologii a koncepty uívané v adiktologii.
2. Po léèbì závislosti je nutné zajistit monost doléèování klienta v místì jeho bydlitì.
 Sluchovì postiený nemá vzhledem ke svým specifickým komunikaèním potøebám monost snadno mìnit prostøedí.
3. Prevence fenoménu umoòování/enabling u osob se sluchovým postiením.
 Profesionálové, opatrovníci, rodinní pøísluníci i pøátelé èasto pøehlíejí nebo dokonce
podporují uívání návykových látek u sluchovì postieného èlovìka, tzv. umoòování vychází z mylné pøedstavy, e uívání mùe napomoci sluchovì postienému pøi spoleèenském kontaktu, pro navození pocitu tìstí a spokojenosti, nebo dokonce pro získání pocitu
rovnocennosti s nepostienými jedinci. Aby bylo moné dosáhnout pozitivních výsledkù
v léèbì, musí být také názory a chování okolí sluchovì postieného terapeuticky ovlivòováno (Leigh, 1999).
4. Vzdìlávání pracovníkù slueb v oblasti problematiky sluchového postiení je nutností
pro vechny, kteøí mohou pøicházet do kontaktu se sluchovì postienými.
 Vzdìlávání by se mìlo zamìøit na zprostøedkování znalostí o kultuøe neslyících a monostech komunikace, dále pak na vytvoøení dovedností vèasného rozpoznání pøíznakù
zneuívání, preventivní strategie, monosti léèby a doléèování.
5. irí snahy na poli výzkumu.
 V èeském prostøedí schází výzkum týkající se uívání návykových látek u osob se sluchovým postiením. Zejména pak longitudinální studie by mìly objasnit rozsah problému
a úspìnost rùzných druhù terapeutických pøístupù.
6. Vyuití terapeutù se sluchovým postiením pøi léèbì závislých se stejným postiením.
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 Opatøení mùe významnì napomoci pøekonání kulturních bariér, bariér v komunikaci
a vytvoøení pozitivních vzorù (Leigh, 1999).
4/7/4 Doporuèení pro zpøístupnìní slueb osobám se zrakovým postiením
1. Na zaèátku práce s osobou se zrakovým postiením je tøeba uèinit nìkteré dùleité kroky:
 Zjistit, zda dolo nejprve ke zrakovému postiení a a posléze k rozvoji uívání návykových
látek, nebo naopak (v pøípadì, e je zrakové postiení vrozené a klient své postiení pøijal,
je vhodné zamìøit intervenci pøímo na léèbu návykového chování; pokud se vak jedná
o postiení získané v nedávné minulosti, je nutné intervenci zamìøit nejprve na pøijetí
a pøizpùsobení se vzniklému zrakovému postiení a a následnì na léèbu závislosti).
 Identifikovat, zda klient rozumí, o jaké onemocnìní èi k jakému úrazu u nìj dolo, a zná
prognózu tohoto stavu.
 Výbìr zpùsobu komunikace, který daný klient preferuje.
 Pokud je slabozraký nebo nevidomý klient pøijat do rezidenèního zaøízení pro léèbu závislostí, je tøeba jej co nejdøíve seznámit s prostøedím: orientaènímu procesu je nutné vìnovat patøièný èas a pozornost, tak aby se v nìm klient dokázal cítit bezpeènì.
2. Pøi nabízení slueb osobám se zrakovým postiením je tøeba pøizpùsobit jim písemné
materiály.
 Materiály v bìné titìné podobì jsou pro zrakovì postieného vìtinou bezcenné.
 Jednou z moností je mít uívané materiály dostupné na audio zaøízeních nebo povìøit vidící osobu pøeètením tìchto materiálù.
 Nejprospìnìjí je, pokud mùe být slabozrakému klientovi poskytnuto zvìtovací zaøízení nebo pokud jsou pro nevidomého pøevedeny základní texty programu do Braillova písma. Cílem je pomoci klientovi dosáhnout co nejvìtí samostatnosti ve vech èinnostech.
3. Do individuálního plánu práce s klientem je vhodné zapracovat specifická témata, napø.:
 stupeò pøijetí (akceptace) svého stavu,
 dovednosti (kompetence) ke zvládání situace zrakového postiení (napø. specializované
rehabilitaèní kurzy, ètení a psaní Braillova bodového písma, schopnost rozpoznávání svrkù a vhodného oblékání apod.
4/7/5 Doporuèení pro zpøístupnìní slueb osobám s ADHD
1. Pro zjitìní problémù typu ADHD u dopívajícího èi dospìlého jedince uívajícího návykové látky je nutné posuzovat jeho minulost pomocí základního zmapování, které
mùe obsahovat otázky typu:
 Mìl/a jste na základní kole nìjaké problémy s uèením nebo chováním (pøedtím ne jste
zaèal/a uívat drogy)?
 Bylo vám nìkdy diagnostikováno ADHD nebo nìjaká porucha uèení nebo chování?
 Uíval/a jste nìkdy léky kvùli poruchám chování nebo uèení?
 Pomohly vám tyto léky?
Je vak tøeba si uvìdomit, e u klientù uívajících návykové látky bývají problémy s pozorností nejèastìji zpùsobeny právì pùsobením psychotropních látek. V období, kdy klient zaène abstinovat, by se vak tento druh problémù mìl postupnì vytrácet. Je tedy vhodné provìøovat symptomy opakovanì.
2. Pokud se pozornost a impulzivita nezlepují ani v pøípadì déletrvající abstinence, je
tøeba uvaovat o odborném vyetøení a terapii ADHD.
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5/1

Mezinárodní perspektiva

Uívání drog u en bylo v historii jednoznaènì skrytým tématem a odpovídalo tomu i mení
zastoupení en v drogových slubách (napø. Stevens, Andrade & Ruiz, 2009). V souèasnosti
se vyuívání drogových slueb z hlediska gender vyrovnává (EMCDDA, 2006), situace je vak
v rùzných zemích odliná. Napøíklad údaje z Velké Británie vypovídají o tom, e z léèených
uivatelù drog tvoøí eny jednu ètvrtinu (NTA, 2010), z nich vìtina je matek.
Aèkoliv je uívání drog èasto nahlíeno jako genderovì neutrální, tak pokud nahlédneme
zpùsoby uívání drog, jednotlivé historie a sociální souvislosti uívání drog, najdeme velké
rozdíly. Podle Evropského monitorovacího støediska pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA,
2005; 2006) se z hlediska gender lií preference uívaných drog  u en se jedná spíe o sedativa, tlumící látky a léky, ale napøíklad i dùvody a vìk poèátku uívání nebo motivace
a zpùsoby procházení léèbou.
Specifická situace en, je uívají drogy, je do velké míry ovlivnìna jejich moným tìhotenstvím, pøípadnì mateøstvím a péèí o dìti. Tìhotenství a mateøství mùe znamenat jak motivaèní faktor, tak i bariéru pro vstup eny do léèby (Stevens, Andrade & Ruiz, 2009). Obecnì
vak eny vìtinou vyhledávají pomoc døíve ne mui a eny s dìtmi si v léèbì vedou lépe ne
ostatní (NTA, 2007). Nìkteøí autoøi poukazují na spojitost mezi zkuenostmi s rùznými formami násilí na enách a uíváním drog (napø. Stocco et al., 2000; Trávníèková; 2001, Stevens, Andrade & Ruiz, 2009).
Tato specifika je tedy tøeba brát v potaz pøi vytváøení pøedpisù, slueb, intervencí, výzkumu
apod. (NTA, 2007). Vzhledem k genderovým rolím ve spoleènosti, spojeným u en napøíklad
s jejich potenciální rolí matky a jí pøisuzovanými charakteristikami, mohou eny, které uívají drogy, èelit dvojí diskriminaci.

5/2

Specifika žen

eny v ÈR stabilnì tvoøí pøiblinì tøetinu adatelù o léèbu. Genderové rozloení adatelù
o léèbu se dlouhodobì nemìní a do jisté míry kopíruje odhadovanou strukturu problémových
uivatelù drog v ÈR  tedy pomìr dva mui na jednu enu. Z registru adatelù o léèbu vyplývá, e mezi uivateli sedativ a hypnotik tvoøí eny více ne polovinu a pomìrnì vysoký podíl
en je mezi uivateli stimulancií (zhruba 36 %), zatímco mezi uivateli opiátù tvoøí eny
pouze 29 % (Mravèík et al., 2010).
V roce 2009 vzrostl celkový poèet problémových uivatelù drog mezi enami (Mravèík et al.,
2010).
Trávníèková (2001) uvádí, e eny jsou zranitelnìjí ve vztahu k alkoholu a e problémy s alkoholem souvisí èastìji se zátìovými situacemi v rodinì nebo partnerském vztahu. Pití èas-
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to probíhá osamocenì a tajnì s cílem odstranit neádoucí psychické stavy. Za svoje pití se
èastìji stydí.
V pøípadì pití alkoholu jde èasto o eny ve vìku 4050 let, které jsou dobøe situované a vzdìlané (Trávníèková, 2001)
Na rozdíl v uívání drog mezi mui a enami upozoròuje také nìkolik demografických, biologických a sociálních ukazatelù. eny bývají ve vztahu k návykovým látkám zpravidla zdrenlivìjí ne mui (Nepor, 2007), berou mení dávky drog, ale závislost se u nich rozvíjí rychleji. Mívají nií vzdìlání, ménì finanèních zdrojù a v neposlední øadì bývají ménì postieny
soudními øízeními (Sttoco, 2000).

5/3

Dvojí stigmatizace

Spoleènost na základì genderových stereotypù nahlíí na mue a eny odlinì, dìje se tomu
tak i v oblasti uívání drog. eny, které uívají návykové látky, tak mnohdy musí èelit dvojí
stigmatizaci. Jsou spoleèností stigmatizovány za to, e uívají nelegální drogy, a zároveò také za to, e uívají drogy a jsou eny, protoe tím dvojnásobnì pøekraèují svou genderovou
roli. Uívání a závislost na drogách je tedy u en spoleèensky veobecnì hùøe pøijímána a tolerována. Spoleèenské klima tak vyvíjí tlak, který s sebou nese reálná rizika bránící enám vystoupit z anonymity (uíváním drog mùe vést napøíklad k odnìtí dìtí z péèe apod.) (Ettorre,
1992; Friaufová, 2006; Kalina, 2008).
K této diskriminaci bohuel dochází mnohdy i ze strany zdravotních a sociálních institucí
a jejich pracovníkù, u kterých se ena rozhodne hledat pomoc. Ze strachu z odsouzení, ztráty
anonymity nebo na základì pøedchozí negativní zkuenosti, se pak eny èasto rozhodnou
pomoc profesionálních institucí nevyhledávat, a tím jsou jejich zdraví, fyzická, ale i psychická integrita více ohroeny (Friaufová, 2006; Kalina, 2008).

5/4

Genderové role

Genderové role eny jsou ve spoleènosti velmi èasto spojovány s rodinným ivotem a péèí
o ostatní. Zároveò jsou v mnoha oblastech eny do velké míry závislé na muích (napø. finanènì). Toto tradièní genderové uspoøádání je moné sledovat i v uívání drog. Napøíklad
vìk prvního experimentu s drogou je u en vìtinou nií ne u muù, co mùe být vysvìtleno tím, e eny mají èastìji starí partnery, kteøí je dostanou do kontaktu s drogami (Kalina,
2003). eny pak mnohdy zaènou drogy uívat pøi snaze partnerovi pomoci nebo s ním sdílet
stejné záitky a zkuenosti
Zajímavá je také tendence, na ni je upozoròováno i ve výzkumech, e eny, které uívají
drogy, èastìji vyhledávají partnera, který drogy také uívá. Naopak mui èastìji hledají part-
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nerky, které drogy neberou, a mnohdy to vnímají jako zpùsob vyrovnání se se svou vlastní závislostí (Stocco et al., 2000).
eny se také èastìji setkávají s odmítnutím nebo zavrením v dùsledku své drogové kariéry
ze strany svých rodièù i irí rodiny (Stocco, 2002).
Velkým tématem je také napø. zdravotnictví, které je postavené jako maskulinní prototyp.
Pøedepisování lékù enám a muùm se velmi lií. Jde hlavnì o léky na spaní a na uklidnìní.
Napø. benzodiazepiny jsou enám pøedepisovány tøikrát a ètyøikrát èastìji ne muùm. Tak
se vytváøí velký poèet en závislých na tìchto lécích (Kalina, 2003).
Tento farmakoterapeutický pøístup je kritizován mj. také proto, e podporuje tradièní roli eny, která by mìla být funkèní pøedevím v domácnosti a péèi o rodinu, a také kvùli její tzv.
vìtí emotivitì a citlivosti je nutné jí podávat léky na uklidnìní (napø. Ettorre 1992). Tento
trend, kdy eny v mnohem vìtí míøe ne mui uívají rùzné léky na pøedpis, poukazuje na
tendenci en èastìji vyuívat slueb, které jim umoòují legální pøístup k potøebným drogám
a zároveò je nestigmatizují jako uivatelky drog. ena tak pøestává být dvojí deviantkou,
ale stává se pacientkou (Voboøil, 2002). Zároveò tento legální pøístup k lékùm sniuje riziko
odebrání dìtí z péèe.
V roce 2010 vydalo Centrum adiktologie pøekladovou publikaci Hlasy en (Olszewski, Giraudon, Hedrich & Montanari, 2010), vycházející z rozhovorù se enami  uivatelkami drog.
Vímá si jednak vyí zranitelnosti en, které uívají drogy, èastìjího zneuívání ne u muù
a potom specifické úlohy eny jako matky. Zdùrazòují, e eny bìhem jejich uívání drog
provází èasto mnohem vìtí stigmatizace, a to napøíklad kdy jsou ve vìzení.
Na subjektivní dùleitost rolí, které jsou ve spoleènosti enì pøisuzované, upozoròuje také
narativní výzkum Èerného, který dìlal hloubkové rozhovory se esti uivatelkami heroinu
nebo pervitinu, které s uíváním pøestaly (Èerný, 2009).
Také Maierová (2010) zjistila ve svém výzkumu, e enská role, s ní spojené tìhotenství a role
budoucí matky hrají u uivatelek drog velmi významnou roli, a zároveò zjiuje, e ve vztazích nacházejí motivaci pøedevím klientky ochranné léèby. Klientky dobrovolné léèby stavìly na první místo svoje zdraví. Zároveò upozoròuje i na vliv partnera, který mùe èasto enu
v závislosti udrovat.
Na dùleitost tématu upozoròuje také kapitola ve sborníku Drogy a drogové závislosti (Voboøil, 2003).

5/5

Duální diagnózy

U en uivatelek drog se èastìji ne u muù vedle diagnózy závislosti vyskytují zejména poruchy pøíjmu potravy, sociální fobie nebo posttraumatické stresové poruchy (Mravèík et al.,
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2003), deprese a úzkostné stavy a závislost na alkoholu nebo tlumivých lécích, naopak ménì
èasté u en bývají poruchy osobnosti (Nepor, 2000).
Duální diagnózy v léèbì pøináejí mnohé problémy. Velmi èasto napøíklad zvyují bariéry pøi
zapojení klientky do léèby, sniují její schopnosti mít z ní prospìch a pøípadnì vùbec v léèbì
vytrvat. Jsou také èastým spoutìèem relapsu (Mravèík et al., 2003).

5/6

Infekèní onemocnìní

Rizikem pøenosu infekèních nemocí nechránìným pohlavním stykem jsou více ohroeny eny ne mui. Pro snadnìjí pøenos viru je zde nìkolik dùvodù: vaginální sekrece jsou ménì infekèní ne muské, pravdìpodobnost nakaení mue enou je tedy mení ne naopak. enské
pohlavní orgány pøedstavují vìtí plochu, která je vystavena pøenosu viru HIV. Pùsobení infikovaného semene je také vystavena delí dobu. Anální styk a styk bìhem menstruace také
zvyují riziko nákazy virem. Vysoké riziko také pøedstavuje znásilnìní, kdy dochází k velmi
váným poranìním a naruením vaginální sliznice, které nákazu virem velmi usnadòuje
(Stocco et al., 2000).

5/7

Práce v sexbyznysu

Poskytování placených sexuálních slueb a uívání drog jsou fenomény, které spolu èasto
souvisí v zásadì dvìma zpùsoby. V prvním pøípadì se jedná o eny, které si na uívání drog
vydìlávají poskytováním sexuálních slueb. Velmi èasto se v tìchto pøípadech jedná o poulièní prostituci a tyto eny jsou více ohroeny rùznými druhy zneuití, násilí apod. Druhým
pøípadem jsou eny, které se k uívání drog dostanou v souvislosti se svojí prací v sexbyznysu.
Tyto eny pracují èastìji v rùzných klubech apod. Lií se také druhem uívaných drog (èastìji
stimulaèní látky), ménì èasto uívají drogy nitroilnì (Friaufová, 2006).
V tomto kontextu je také dùleité, jak je poskytování sexuálních slueb definováno. Ne vdy
se musí jednat o poskytování slueb výmìnou za peníze, ale také napøíklad za drogy nebo
ubytování apod. Výhradními zákazníky také nejsou pouze anonymní mui, ale mùe se jednat o osoby, které ena velmi dobøe zná, vèetnì potenciálních partnerù (Friaufová, 2006).

5/8

Tìhotné ženy a matky

Sociodemografické charakteristiky tìhotných en a matek uívajících drogy mapovala ve své
diplomové práci R. Kalivodová (2011). Zamìøila se na klientky kontaktních center a zjistila,
e eny z jejího vzorku jsou vìtinou svobodné, se základním vzdìláním, bez pøíjmu a bez
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stálého partnera, nejèastìji uvádìná droga byl pervitin, vìtinou se s drogou setkaly v nízkém vìku a aktuálnì nemìly dítì nebo dìti ve své péèi. Ve vìtinì pøípadù ale dùvodem odebrání dítìte nebylo uívání návykových látek jako takových, ale celkovì nepøíznivá sociální
situace matky a ztráta její schopnosti o dítì peèovat. Vìtina tìhotenství tìchto en byla nechtìná. Neuspoøádaný ivotní styl závislých en èasto vede k vynechávání menstruaèního
cyklu, proto tyto eny vèas své tìhotenství nerozpoznají. Vìtina en, pøestoe zjistily, e
jsou tìhotné, nepøestaly s uíváním návykových látek.
Výzkum s klientkami TK Karlov (jediná terapeutické komunita v ÈR, kde se mohou léèit ze závislosti tìhotné eny nebo matky spoleènì s dìtmi) provedla A. Koòáková (2011). Jejím cílem
bylo zjistit, jak tìhotenství klientek ovlivnilo jejich postoj ke svému uívání drog. Autorka
zjistila èastou ambivalenci: napø. na jedné stranì mìla ena radost, na druhé stranì strach
z toho, zda se bude schopna ze své závislosti vyléèit a zda bude její dítì zdravé. Tento strach
vak v nìkterých pøípadech paradoxnì vedl jetì k intenzivnìjímu uívání návykových látek
ve snaze o oddálení problému. V mnoha pøípadech vak oèekávané dítì bylo silným faktorem
pro ukonèení uívání drog. Zároveò se vak u klientek objevovala obava z toho, co bude, a
vyjdou z terapeutické komunity  pøedevím se obávaly relapsù a stigmatizace.
Tìhotenství a pøípadnì snahu o zachování si péèe o dítì je tedy u en moné vidìt jako silný
motivaèní faktor pro nastoupení do léèby, ale i pro dlouhodobou abstinenci, u muù tímto
dùvodem bývá èastìji napø. práce, nebo je jim léèba nabídnuta jako alternativa vìzení (Stocco et al., 2000).
Tématem uívání návykových látek v tìhotenství se zabývají Tomá Binder a Blanka Vavøínková z Gynekologicko-porodnické kliniky 2. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Binder & Vavøínková, 2006).
Dostupné informace o fetálním alkoholovém syndromu sesbírala pro úèely své bakaláøské
práce Staòková (2009), ve které uzavírá, e alkohol v tìle matky má nejhorí zdravotní dùsledky pro plod ze vech drog.
Ve starích èíslech èasopisu Alkoholizmus a drogové závislosti vylo nìkolik èlánkù o efektech uívání drog na novorozence (Drobná, Chovancová, Urbanová & Belan, 1999; Huttová
et al., 1999; Trnka, agát, Tuhársky, Novák & Topolsky, 1997).
V roce 2003 se problematice závislých matek s dìtmi vìnovala také Preslová (2003) v editovaném sborníku.

5/9

Služby specializující se na ženy –
uživatelky drog
V ÈR není pøíli slueb, které vycházejí vstøíc pøímo potøebám en. Jedním z nich je Centrum
pro rodinu provozované organizací Drop In, o.p.s., systém péèe popisují na webových stránkách organizace autorky Sedláèková a iková (nedatováno).
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Dalím zaøízením je Terapeutická komunita Karlov, která k léèbì závislosti pøijímá tìhotné
eny a potom matky s dìtmi.6
Pro eny závislé na alkoholu vzniklo v roce 2007 obèanské sdruení Alma Femina nabízející
poradenskou a informaèní èinnost pro eny, které mají problém se zneuíváním alkoholu,
podporu zaèleòování en závislých na alkoholu zpìt do spoleènosti a podporu vlastních aktivit závislých en.
Aèkoliv v ÈR neexistuje mnoho slueb poskytovaných výhradnì enám, mnohé organizace se
na specifickou situaci en zamìøují, respektive jsou k ní citlivìjí. V terapeutických komunitách to mohou být napøíklad enské skupiny, vymezený èas v kontaktním centru pouze pro
eny apod.

5/10

Doporuèení

Zohledòování gender perspektivy pøi tvorbì nových a úpravì stávajících slueb:
 systematické zapojování uivatelek drog do navrhování, plánování, realizace, sledování
a hodnocení programù pro nì urèených,
 více specializovaných, podpùrných a anonymních slueb pro eny  uivatelky drog, pøedevím pro tìhotné,
 více rezidenèních léèebných programù pro eny (tj. jeden z prostøedkù ke sníení poètu
en posílaných do vìzení),
 dostatek vhodného ubytování pro eny aktivnì uívající drogy, které byly vystaveny násilí.
Rozvoj spolupráce adiktologických zaøízení a státních institucí:
 ochota spolu mluvit, respektovat se, hledat øeení,
 napøíklad spolupráce mezi adiktologickými zaøízeními a gynekologicko-porodnickými
pracoviti.
Zlepení informovanosti odborného zdravotnického personálu:
 vìtí znalosti drogové problematiky u lékaøù a gynekologù (vìtí empatie a vímavost pro
navázání vztahu s pøedpokládanou uivatelkou drog, vèasné øeení problému, více informací pro gravidní eny, informování o nebezpeènosti konzumace drog na zdravý vývoj
plodu, letáky v èekárnách).
Zlepení informovanosti personálu drogových slueb:
 pracovníci a pracovnice slueb pro uivatele drog by mìli být schopni identifikovat, ale
také pracovat (vèetnì odkázání do specializovaných slueb) s problémy, které s uíváním
drog souvisí, nebo mu pøedchází a tvoøí tak podstatnou souèást celé klientèiny situace
(napø. poruchy pøíjmu potravy a dalí duální diagnózy, zkuenost s rùznými formami násilí
apod.),

6 Blíže viz: http://www.sananim.cz/terapeuticka-komunita-karlov-(tkk).html [03.04.2012]
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 pøi práci s klientkami je tøeba zamìøit se na informace o metodách bezpeènìjího sexu,
které jsou co nejvíce praktické (napø. pouívání kondomu, lubrikaèního gelu apod.) a také
diskutovat zvýené rizikové faktory (napø. kdo pøedstavuje rizikové sexuální partnery).
Rozvoj citlivého pøístupu pøi práci s tìhotnými enami nebo matkami uívajícími drogy:
 práce s enami, které uívají drogy bìhem tìhotenství nebo mají ve své péèi dìti, mùe být
mnohdy spojena s nelehkými etickými tématy,
 je podstatné, aby se pracovníci a pracovnice snaili jednat co nejménì zatíeni negativními pøedsudky a stereotypy a nepøispívali tak k jetì silnìjí stigmatizaci klientky,
 fakt, e ena uívá drogy, by nemìl vést automaticky k pøesvìdèení, e je patnou nebo
nevhodnou matkou a o dítì nemá zájem, na druhou stranu je velmi stigmatizující oèekávat od klientky, která se dozví, e je tìhotná, e samotná tato informace pro ni bude automaticky dostateèným dùvodem a motivací pro (okamitou) abstinenci,
 pomoc by mìla být zamìøena vícevrstevnì, kdy je v rámci individuální a/nebo skupinové
terapie vìnována pozornost enì samotné, podpoøe vztahu mezi ní a dítìtem, a také otci
dítìte (pøípadnì dalím pøíbuzným),
 je dùleité, aby byli pracovníci a pracovnice pøipraveni s klientkami otevøenì hovoøit
i o monostech interrupce nebo vzdání se péèe o dítì jako o moných øeeních, ze kterých
má klientka monost si vybrat.
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Úvod

Problematika zneuívání návykových látek ve stáøí je zanedbávaným tématem nejen u iroké
veøejnosti, ale i mezi odborníky. V Èeské republice neexistuje ádná souhrnná publikace, která by se tomuto tématu vìnovala. Informace lze èerpat pouze z krátkých úsekù èi zmínek
v knihách zabývajících se seniory (Batecký, Kümpel & Vojtìchovský, 1994) èi závislostmi
(Nepor, 2000) veobecnì a nìkolika odborných èlánkù (Krombholz & Drástová, 2010) a diplomových prací specializovaných konkrétnì na toto téma. Vzhledem k závanosti tohoto fenoménu je to skuteènì málo, tento jev toti zdaleka není ojedinìlý a dá se mu pøedcházet,
pokud nebude opomíjen (Bártová, 2011).
Hlasy varující pøed nepøipraveností drogových slueb na zvyující se procento starích uivatelù drog se zaèaly objevovat teprve v posledních pìti letech. Evroptí odborníci zdùrazòují,
e pomoc uivatelùm drog ve stáøí vyaduje povìdomí o specifických zdravotních i sociálních souvislostech spojených se stáøím, které poskytovatelé slueb, zvyklí pracovat pøevánì
s mladou generací, nemusí mít (EMCDDA, 2008; Gossop & Moos, 2008; Beynon, 2009). Je
zapotøebí brát na vìdomí, e pøístup k seniorùm zneuívajícím návykové látky by mìl být
zcela odliný od pøístupu k uivatelùm mladé generace, a to hned z nìkolika dùvodù:
1. Pøíèiny vzniku závislosti ve stáøí mají zcela jiný charakter. Velmi èasto se jedná o pøíèiny
psychosociální, kdy jako hlavní z nich je uvádìna osamìlost, která vede k depresím a úzkostem, a tím se stává jedním z pilíøù, proè lidé utíkají pøed realitou pomocí lékù a návykových látek. Èastou pøíèinou je také sníená adaptabilita a neschopnost vyrovnat se se
zmìnami, které stáøí pøináí. Psychosociálních faktorù vedoucích ke vzniku závislosti ve
stáøí je vak podstatnì více. V tomto kontextu je dùleitá primární prevence, tedy snaha
zabránit jakýmkoli neádoucím vlivùm, které by seniora mohly dovést do fáze závislosti.
Seniory lze rozdìlit na ty, jejich rodina funguje normálnì, zde tedy tento úkol patøí právì
rodinì, a ty seniory, kteøí ijí osamìle a jejich situace tak pøedstavuje zvýené riziko. Zde
by mìli úlohu rodiny pøevzít sociální pracovníci, mapovat situaci takto ohroených starých
lidí a seniorovi nabídnout adekvátní alternativní monosti, jak se svým ivotem v postproduktivním vìku smysluplnì naloit. Tato sluba je v ÈR velmi nedostateèná (Bártová,
2011).
2. Jako startér zneuívání návykových látek ve stáøí velmi èasto fungují i pøíèiny fyzické (bolest, úzkost a deprese, nespavost). Vechny z tìchto fyzických problémù mají více øeení
ne naduívání lékù èi alkoholu, je vak tøeba o tìchto monostech seniory informovat,
nebo není neobvyklé, e závislosti propadnou jen díky neznalosti. Je dùleité, aby senioøi
znali alternativy k uívání velkého mnoství lékù (napø. vhodnì zvolená obuv v pøípadì
ortopedických problémù). Pokud ji ke kodlivému chování ve vyím vìku dojde, je nejdùleitìjí, aby senior pochopil, oè se jedná  mìl by tedy mít dostatek informací o svém
problému a uvìdomovat si rizika, která s sebou toto chování pøináí. Spoleènost by mu
potom mìla poskytnout jakousi záchrannou sí formou sekundární a terciární prevence,
tak jako to èiní pro jiné ohroené sociální skupiny (Bártová, 2011).
3. Polyfarmakoterapie, která s sebou pøináí mnoho komplikací, jako jsou napø. neádoucí
polékové reakce. Èasto senioøi vnímají fakt, e uívají velké mnoství rùzných lékù jako
záruku zdraví, co mùe vést k velmi problematické samomedikaci. V tomto kontextu by
byla zapotøebí kvalitní osvìta a napø. elektronické karty, aby nedocházelo k tomu, e jsou

61

6

6

SENIOØI

seniorovi pøedepsány rùzné léky rùznými specialisty. Praktický lékaø v podstatì nemá
monost zjistit, jestli má pacient také jiného lékaøe. Èasto se stává, e jsou hospitalizováni pacienti, kteøí mají nìjakým zpùsobem zhorené kognitivní funkce, co bývá i z dùvodu
toho, e mají pøedepsané velké mnoství lékù, které se navzájem vyluèují. Kdy jsou jim
pøi vstupním vyetøení vykrtány léky, které pacient nepotøebuje, po nìkolika dnech se
vrací do normálu. Dalo by se tedy øíci, e senioøi jsou èasto intoxikováni mnostvím lékù,
které mají pøedepsány nebo uívají podle vlastního uváení. Senioøi mají vìtinou doma
mnoho lékù, které se tøeba u vùbec nevyrábìjí - èasto se jedná o léky, které u nejsou na
trhu, protoe zvyují závislost (Èervenka  ústní sdìlení, 2011).
4. Velmi èastým a nebezpeèným problémem je také nesprávné uívání pøedepsaného léku
a neschopnost (napø. z dùvodu psychického stavu pacienta) øídit se pokyny lékaøe. Neobvyklé není ani cílené pøedávkování se sebevraednými úmysly.
5. Nepor (2010) uvádí konkrétní specifika, na která je tøeba pøi odvykání závislého seniora
dbát: pomalejí tempo, poruchy pamìti, sociální sí, pomoc pøi adaptaci, celkové zlepení
ivotního stylu.
6. V roce 2010 Evropské monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti toto téma
jetì více zdùraznilo  podle statistik v nìkterých zemích podíl klientù starích 40 let pøekroèil hranici 20 %, v pøípadì substituèní léèby nìkde dokonce 50 %. Tyto údaje se týkají
pøedevím západní Evropy  nejvíce Portugalska a panìlska, ale vzhledem k pozdìjímu
zaèátku drogové epidemie ve støední a východní Evropì lze tento trend oèekávat v nadcházejících letech i v této oblasti (EMCDDA, 2010).

6/2

Užívání drog mezi seniory

Údaje o uívání nelegálních drog osobami starími 50 let se v Èeské republice objevují spíe
jako kuriozity anebo jako mediální senzace. Nicménì v zemích, kde je péèe o uivatele nelegálních drog dlouhodobì na vysoké úrovni, se prùmìrný vìk ivota uivatelù drog stále zvyuje a v Nizozemsku vznikají napøíklad i první domovy pro seniory uivatele drog (Ford,
2011).
V Èeské republice se dostupné studie o uívání návykových látek mezi seniory soustøedí pøedevím na naduívání èi zneuívání lékù. Na toto téma vycházejí v posledních letech nìkteré
bakaláøské a diplomové práce v rùzných oborech (Netík, 2008; Faiferová, 2011; Bártová,
2011; Pospíilová, 2011). Mezi návykové látky nejèastìji uívané seniory patøí: (1) alkohol,
(2) hypnotika a anxiolytika, (3) analgetika  jak opioidní, tak nesteroidní protizánìtlivé látky,
které sice nejsou øazeny mezi návykové látky, ale Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10)
v souvislosti s nimi hovoøí o abúzu.
Alkohol
Problematice naduívání alkoholu mezi seniory je sice v ÈR vìnována nejvìtí pozornost mezi výe zmiòovanými látkami, ale neexistuje ádná ucelená studie, která by pøináela jasné
statistiky èi doporuèení. Kalvach et al. (2004) uvádìjí, e mezi seniory je 1015 % muù
a 68 % en, kteøí nad uíváním ztrácejí kontrolu a alkohol se pro nì stává drogou. Z jiných

62

SENIOØI

zdrojù zase vyplývá, e se odhady kodlivého uívání a závislosti na alkoholu ve stáøí pohybují mezi 850 %. Z této informace je jasnì patrné, e tato oblast potøebuje blíe zmapovat.
Závislost na alkoholu je mimo jiné kontraindikací pro pøijetí do domovù pro seniory, co zpùsobuje dalí problémy, jako napø. bezdomovectví. Tomuto tématu z rùzných pohledù se vìnuje semináø Problémový klient. Práce se seniorem závislým na alkoholu  domov se zvlátním reimem poøádaný v DD Sloup v Èechách vedoucím oddìlení pro psychotiky a alkoholiky tìpánem Hakem, který zdùrazòuje, e je tøeba vypoøádat se s touto problematikou ve
vìtinì domovù pro seniory.
Hypnotika a anxiolytika
Poruchami spánku trpí 3050 % a úzkostnými stavy 1015 % z populace seniorù. Z tohoto
dùvodu jsou hypnotika a anxiolytika nejèastìji pøedepisované psychoaktivní léky uívané seniory. Výhodou tìchto lékù je nízká toxicita, dobrá snáenlivost i fakt, e pøedávkování nezpùsobuje smrt. Velkou nevýhodou na druhé stranì pak je riziko rozvoje kognitivních poruch
a nebezpeèí výskytu epileptických záchvatù.
Nejuívanìjí skupinou lékù na spánkové poruchy i úzkost jsou benzodiazepiny. Rizika pøedepisování benzodiazepinù ve stáøí shrnuje napøíklad Netík (2008). Upozoròuje na to, e
u geriatrických pacientù mùe mít stejná dávka léku daleko kodlivìjí úèinky, napøíklad na
kognitivní funkce. Mohou také prohloubit bìné geriatrické symptomy, jako napøíklad
kognitivní dysfunkce, polékové deprese, ortostatické hypotenze, polékový parkinsonizmus
apod. Lékaøi by se tedy mìli dùkladnì seznámit s léèivy potenciálnì nevhodnými ve stáøí, jinak mohou být tyto pøíznaky diagnostikovány jako nová onemocnìní a léèeny dalím pøípravkem. Obecnì platí, e by terapie benzodiazepiny u geriatrických pacientù podle stávajících doporuèení nemìla pøekroèit èasový horizont dvou týdnù v hypnotické indikaci, ètyø
týdnù v terapii úzkostí a tøí mìsícù pøi zahajovací léèbì panických stavù a antidepresivní
léèby.
L. Draïáková, A. Hoková, I. Peterková a L. Staniczková (2010) doporuèují vyvarovat se
v chronické léèbì podávání dlouhodobì pùsobících benzodiazepinù, nebo mají právì ve stáøí významnì prodlouený eliminaèní poloèas (z 50 a na 110200 hodin) a kumulují se v tukové tkáni. Pøi léèbì tìmito léèivy jsou mnohdy zaznamenávány polékové reakce, napø. pøetrvávající denní sedace, psychomotorický útlum, vyí incidence pádù a zlomenin, projevy
agresivity, paradoxní úzkosti, postiení kognitivních funkcí.
Analgetika
Bolest je pro stáøí typická a má svá specifika. Pøi její léèbì je tøeba stanovit si reálné cíle
s ohledem na povahu bolesti a prognózu zdravotního stavu. V úvahu je tøeba brát i priority
daného seniora a jeho sociální zázemí, nebo v nìkterých pøípadech (pøi léèbì velmi silné bolesti, kdy jsou pøedepisovány opioidní analgetika) je pøi léèbì potøebná asistence rodiny èi
blízké osoby. Mezi seniory jsou èasto naduívána analgetika bez lékaøského pøedpisu, která
vak pøi nesprávném uívání mohou zpùsobit neádoucí reakce (trávicí obtíe jsou nejèastìjí). Z tohoto dùvodu je tøeba lepí orientace v této oblasti a informovanost o alternativách
k uívání analgetik, napøíklad ortopedická obuv pøi bolestech kloubù apod. Problematice bolesti, která je pro stáøí typická, a pøedepisování lékù se vìnuje èlánek J. Lavièkové a J. Kozáka
(2010) v èasopise Adiktologie.
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V Èeské republice byla nalezena nejvyí prevalence preskripce ve stáøí ze vech evropských
zemí (Fialová, Topinka & Gambassi, 2005). Podle této studie mají na fenomén velký vliv preskripèní zvyklosti a neznalost geriatrických pravidel. Mùe jít napøíklad o výbìr nesprávné
dávky, dávkovacího intervalu, upøednostnìní nevhodného léèiva apod. Nevhodná léèiva byla
èasto pøedepisována vzhledem ke patné ekonomické situaci pacienta. Patøí toti obvykle
k nejlevnìjím lékovým alternativám s ohledem na celkovou cenu i doplatek pro pacienta.
Výe zmínìné závislosti jsou v souvislosti se stáøím zmiòovány nejèastìji, ale rozhodnì nejsou jediné. V tomto kontextu se lze nejèastìji setkat s gamblingem, tedy patologickým hráèstvím, které je tøeba zmínit, pøestoe se nejedná o drogu v pravém slova smyslu. V nejvyí
míøe se jedná o závislost na hracích automatech, kdy toto chování typicky souvisí se kodlivým uíváním alkoholu (Krombholz & Drástová, 2010). Stejnì jako jiné kodlivé chování má
i gambling ve stáøí své specifické rysy a rizika, které popisuje Nepor (2011).
Uívání psychoaktivních lékù je v posledních letech sledováno nìkolika výbìrovými etøeními zamìøenými pøedevím na zdravotní stav populace nebo na uívání alkoholu a nelegálních drog, samotné uívání lékù je mapováno pouze okrajovì. Staøí lidé jsou povaováni za
skupinu, u které je vysoké riziko zneuívání lékù. V ÈR byla realizována výbìrová etøení zamìøující se na rizikové skupiny (dìti, senioøi, eny); projekt Aged in Home Care je jako jediný
pøímo zamìøen na uívání lékù v populaci seniorù. Podle Evropského výbìrového etøení
o zdravotním stavu v r. 2008 jsou nejèastìji pøedepisované léky na bolesti kloubù (11,2 %)
a léky na bolesti krku a zad (10,5 %), kdy opìt vyplývá, e léky uívají eny èastìji ne mui
(Nechanská & Mravèík, 2012, s. 16).
Obecnì se uívání lékù s vìkem zvyuje, co dokládají Nechanská & Mravèík (2012, s. 16)
v následující tabulce:
Tabulka 2: Užívání pøedepsaných lékù na jednotlivé potíže podle pohlaví a vìku (v %)
Vìková Pøedepsané léky na:
skupina
bolesti

deprese

duevní napìtí
nebo úzkost

spaní

mui eny celkem mui eny celkem mui eny celkem mui eny celkem
1524

6,0

9,9

7,9

0,0

0,6

0,3

0,0

3,1

1,5

1,2

2,5

1,8

2534

7,8

9,2

8,5

1,5

0,0

0,8

0,0

1,1

0,5

0,5

0,0

0,3

3544

9,5 18,7

14,3

0,7

4,2

2,6

0,7

3,0

1,9

1,4

7,2

4,5

4554

15,8 26,2

20,8

2,0

5,0

3,4

0,7

3,5

2,0

2,0

6,4

4,1

5564

22,0 33,3

27,7

3,2

5,6

4,4

3,2

2,5

2,8

7,0

9,3

8,2

6574

26,8 37,4

32,9

0,0

4,1

2,4

2,9

5,1

4,1

2,9

14,3

9,5

75+

47,8 63,3

58,1

2,2 11,6

8,3

2,2

11,6

8,3 21,7

32,2

28,6

Celkem

14,8 24,8

19,9

1,4

2,6

1,1

3,6

8,2

5,8

64

3,8

2,4

3,3
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Z tohoto dùvodu je tøeba fenomén zneuívání lékù a návykových látek ve stáøí blíe monitorovat a pøipravit sí sociálních slueb zabývajících se osvìtou, primární, sekundární a terciární prevencí.
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Doporuèení

Téma uívání drog u seniorù se objevilo teprve nedávno, a to jak v ÈR, tak i v mezinárodním
kontextu. Pro lepí orientaci v tomto tématu je zapotøebí realizovat výzkumnou studii, která
by mohla mít následující cíle:
 identifikovat specifika dlouhodobých uivatelù drog, kteøí pøicházejí do seniorského vìku,
 zjistit, jaké místo má ve slubách peèujících o seniory téma uívání drog,
 zjistit, jak jsou u seniorù subjektivnì vnímány drogy a závislosti.
Pokud jde o zneuívání lékù, z uvedených zdrojù vyplývají následující doporuèení:
 zvýit povìdomí lékaøù pøedepisujících léky seniorùm o lécích nevhodných ve stáøí a prohloubit spolupráci mezi jednotlivými specialisty peèujícími souèasnì o konkrétního seniora,
 informovat seniory o úskalích dlouhodobého uívání urèitých typù lékù,
 nabídnout seniorùm vhodnou slubu, kde mohou vzniklou závislost na lécích øeit,
 informovat seniory o alternativách k uívání lékù,
 osvìta osob peèujících, aby vznikající problém vèas rozpoznaly a mohly mu zabránit.
Nadmìrné uívání lékù i alkoholu má ve stáøí konkrétní dùvody, které mùe spoleènost pomoci seniorovi pøekonat. Z tohoto dùvodu je zapotøebí zamìøit komunitní plánování s tímto
vìdomím na sluby pro seniory.
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Úvod

LGBT je v zahranièí bìnì uívaným pojmem pro lesbické, gay, bisexuální a transgender jednotlivce. U nás se tento termín teprve zavádí, kromì nìj se mùeme setkat jetì se zkratkou
MSM  mui mající sex s mui.
Urèité bariéry v pøístupu LGBT ke slubám pro uivatele drog mohou souviset s obavami ze
stigmatizace a homofobie, se nimi mohou mít zástupci této skupiny zkuenost (SAMHSA,
2001). Nabídnout èlenùm LGBT komunity vhodné sluby vak není pouze lidskoprávním tématem, ale je to také v zájmu veøejného zdraví. Jak shrnuje zpráva amerického úøadu pro
sluby v oblasti uívání drog, v tìchto skupinách byla u nìkterých drog zjitìna vyí míra
uívání drog ne v obecné populaci vèetnì delí historie uívání (SAMHSA, 2001). Navíc je
homosexuální sexuální styk hlavním zdrojem pøenosu infekce HIV, proto je nitroilní aplikace drog v této skupinì riziková i z dùvodu ochrany veøejnosti pøed HIV/AIDS.

7/2

Užívání drog mezi LGBT v ÈR

Problematikou HIV/AIDS v komunitì LGBT se v Èeské republice odborníci vìnují ji delí dobu
 u v roce 1994 byl proveden specializovaný prùzkum povìdomí o HIV mezi mui majícími
sex s mui (Stehlíková, Procházka & Hromada, 1995). Téma uívání drog u komunity LGBT
vak nebylo doposud systematicky studováno a zdá se, e ani studentské práce se tímto tématem pøíli nezabývají.
V souèasnosti není dostupná ani ádná práce zabývající se pøímo uíváním drog u LGBT populace, o tématu se zmiòují buï studie o HIV/AIDS, anebo o sexualitì.
Zkuenost s homosexuálním pohlavním stykem u uivatelù Subutexu© a pervitinu zkoumala
Justinová (2009). Zjistila, e eny mají vyí zkuenost s homosexuálním stykem ne je prùmìr v ÈR a také se hlásí èastìji k bisexuální orientaci. U respondentù muù nebyl tento rozdíl
nikterak výrazný.
Systematické terénní práci v gay barech se vìnuje Èeská spoleènost AIDS pomoc. Na semináøi AIDS, drogy v Praze 26. 11. 2009 byla tato èinnost zahrnující i distribuci HR materiálu
prezentována (Porubský, 2009).
Národní referenèní laboratoø pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu publikuje kadý
mìsíc zprávu o stavu HIV/AIDS v Èeské republice. V údajích o zpùsobu pøenosu figuruje i kolonka homo/bisexuální + injekèní uivatel drog, kde nelze jednoznaènì prokázat souvislost
pøenosu s injekèním uíváním drog  v ní se k 30. 9. 2011 ocitlo 30 osob (Státní zdravotní
ústav, 2011). Nicménì homosexuální/bisexuální pøenos je stále nejrozíøenìjím zpùsobem
nákazy HIV.
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O trendech v uívání drog a alkoholu u èeských MSM referoval Procházka (2011). Na základì
internetové studie EMIS uzavírá, e uívání drog v muské homosexuální komunitì se výraznì nelií od ostatní populace, avak výjimkou je uívání amylnitritu ve formì poppers a rekreaèní uití lékù na erekci. V minulosti byl u gay muù i lesbických en opakovanì prokázán
èastìjí abúzus alkoholu v souvislosti s internalizovanou homofobií. Vývoj uívání drog
u LGBT souvisí tedy s tím, jakým zpùsobem se jedinec vyrovná se svou identitou v období
coming-outu i pozdìji.
Porubský (2011) shrnuje zkuenosti terénních pracovníkù zamìøených na gay komunity tak,
e dominantním rysem je polyvalentní uívání drog (kokain, poppers, marihuana), zejména
v kombinaci s alkoholem. To je výrazné zejména v Praze  v prostøedí tzv. zlaté mládee. Tyto
skupiny nevyhledávají pomoc, znamenalo by to pro nì sníení statusu, který je vìtinou na
vysoké úrovni. Uívání drog je v gay skupinách èasto spojeno s navazováním nových kontaktù, urèité drogy prezentují spoleèenský status dotyèného (pohodáø, bohém, high society, paøiè). Porubský (2011) dodává, e uívání drog málokdy pøesáhne hranici, za ní následuje sociální propad.
Autorky Sadílková a áková (2011), vycházející ze své zkuenosti z práce v terapeutické komunitì, uvádìjí, e homosexuálnì orientovaní lidé, kteøí se léèí ze závislosti, nebývají se svou
orientací dobøe vyrovnáni a e k podstatným tématùm v psychoterapii bývá vyrovnání se
s odliností, zaèlenìní do LGBT komunity anebo nenaplnìná touha po dìtech. Vímají si také,
e èlenové této skupiny lidí bývají diskriminováni ze dvou stran  od LGBT komunity z dùvodu, e berou drogy, a od uivatelù drog z dùvodù odliné sexuální orientace. Vìtinová spoleènost má èasto výhrady vùèi obojímu.

7/3

Doporuèení

Vzhledem k tomu, e chybí výzkumy zamìøené na uívání drog v èeské LGBT komunitì, jediné
doporuèení pro tuto oblast by se mìlo týkat právì výzkumu, a to explorativního typu. Výzkumné otázky by mohly znít napøíklad takto:
 Jaký je rozsah uívání drog v LGBT skupinách?
 Jaký symbolický význam mají drogy v LGBT komunitách?
 Jaké jsou nejèastìjí vzorce uívání?
 Jaké jsou bariéry èlenù LGBT komunit v pøístupu k drogovým slubám?
Na základì zjitìní mohou být teprve navrhovány konkrétní kroky.
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Téma specifických skrytých skupin mezi uivateli drog je v Èeské republice pomìrnì nové
a dostupných je velice málo relevantních zdrojù, které by tyto skupiny dokázaly identifikovat
a analyzovat jejich situaci. V tomto pøípadì se pøitom nedá pøíli spoléhat na zahranièní
zdroje, protoe kadá zemì je svým politickým, ekonomickým, sociálním a kulturním kontextem specifická, a tudí budou specifické i skupiny uivatelù drog, které zùstávají mimo pozornost. K tìmto skupinám se jen stìí lze dostat jiným zpùsobem ne prostøednictvím
terénních a etnografických metod zkoumání, jak potvrzuje i souhrnná zpráva amerického institutu NIDA. (Lambert et al., 1990)
Kombinací zahranièních a nìkolika málo èeských zdrojù jsme dospìli k identifikaci pìti skupin, které se z hlediska drogových slueb dají povaovat za skryté: migranti a etnické meniny, lidé s postiením, eny, senioøi a LGBT skupiny. Nejvíce zdrojù z èeského prostøedí jsme
nalezli k etnickým meninám, jmenovitì Romùm, a enám. Zdaleka se vak nedá mluvit o dostateèném zmapování tìchto témat: vìtina zdrojù je kusá, anekdotická èi velice úzce zamìøená i v rámci dané skupiny. Ostatní skupiny jsou v èeském prostøedí témìø neprozkoumané,
snaili jsme se tedy alespoò shrnout nìkterá vodítka pro dalí postup.
Pokud bychom mìli v kadé skupinì identifikovat jedno základní doporuèení pro danou skupinu, vznikl by tento seznam:
1. analýza potøeb vietnamské komunity a nìkterých romských lokalit v oblasti drogových
slueb,
2. sníení bariér pøi vstupu do slueb pro lidi s postiením,
3. tvorba specifických programù pro tìhotné eny a matky uívající drogy,
4. zlepení informovanosti seniorù a praktických lékaøù v oblasti závislosti na lécích,
5. explorativní etnografické výzkumy zamìøené na uívání drog v LGBT komunitách.
Doufáme, e tato zpráva bude dobøe slouit jako východisko pro podnikání dalích krokù pøi
zlepení pøístupu k doposud skrytým skupinám.
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PØÍLOHA

Vznik terénního programu pro problémové uivatele drog (podle definice EMCDDA, dále jen
PUD) v Brnì se datuje do roku 2000. Témìø od jeho poèátkù byla patrná snaha o prùnik do
romské minority, respektive mezi PUD z této minority. Romtí terénní pracovníci byli zamìstnáni od èervna 2001 a pracovníky programu byla iniciována konference na téma práce
s romskými uivateli drog.
Pøestoe v té dobì nebylo (problémové) uívání v lokalitách, které jsou v Brnì oznaèovány jako romské, podpoøeno výzkumy, i tak bylo uívání heroinu a pervitinu mezi Romy v Brnì patrné. Projekt el z poèátku cestou zamìstnání pracovníkù pøímo z øad brnìnských Romù
(3 pracovníci na 2,5 pracovního úvazku). Nicménì bìhem roku 2002 byl program pro svoji
nízkou efektivitu zruen. Dùvodem bylo minimum kontaktù s romskými klienty a klienty
z tzv. sociálnì vylouèených lokalit. Ukázalo se, e pouhým zamìstnáním romských pracovníkù program klienty nezíská a neudrí je v kontaktu. Postupem èasu se ukázaly nìkteré moné
limity této cesty:
 Romtí pracovníci mìli paradoxnì v kontaktu k nìkterým skupinám Romù (olatí Romové, jiné rodinné klany) vìtí zábrany ne pracovníci z majoritní spoleènosti.
 Romtí pracovníci mìli vìtí a opakované potíe s dodrováním týmových hranic (napø.
výmìny mimo pracovní dobu v místì svého bydlitì nebo výdej injekèních setù nad domluvené maximum).
 Mìli také problémy s udrováním navázaných kontaktù a kontinuální pøípadovou prací
(absence vzdìlání).
Tyto zkuenosti samozøejmì nelze striktnì generalizovat, pøedevím pokud vezmeme v potaz
nìkteré dalí okolnosti z daného období: odchod koordinátora romského terénu (malá realizaèní pøipravenost) a celkové neshody v týmu a z toho vyplývající i malá podpora romských
pracovníkù. Nicménì po výmìnì vìtiny týmu, zruení romského terénu a pøíchodu nového
vedoucího pracovníka se postupem èasu stali klienty programu pøedevím Romové (dnes cca
6070 %). Z tohoto pohledu a zkueností pro nás není etnicita pracovníka základním východiskem pro práci v pøeváné romské komunitì.
Jak z uvedeného vyplývá, tým terénních programù na práci v místní sociálnì vylouèené lokalitì nerezignoval. Nadále vnímal potøebnost práce v této lokalitì. Drogový problém v sociálnì vylouèených romských lokalitách je toti obecným problémem, a se jedná o Brno, Ostravu èi severní Èechy. Winkler a imíková (2003) hodnotí intenzitu drogového problému
v sociálnì vylouèených lokalitách jako velice vysokou, hned za problémem nezamìstnanosti.
Navíc jsme pøi restartu programu mìli od klientù informace, e v Brnì je mezi Romy rozíøeno injekèní uívání heroinu. K nárùstu kontaktù docházelo postupnì, podobnì jako k nárùstu celkového poètu kontaktù.
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Na základì zkueností a letité praxe lze nabité zkuenosti sumarizovat do následujících
bodù:
n heroin  pøevládající drogou v sociálnì vylouèené lokalitì v centru mìsta (Cejl, Staré
Brno, Husovice, Dornych) se v posledních letech stal heroin (v minulosti distribuován
zejména dealery z vietnamské komunity, dnes samotnými Romy),
n polyvalentní uívání  heroin je kombinován pøeváné s opioidními léky, jako jsou Subutex®, metadon (látky urèené k substituèní léèbì), Tramal®, Diolan®, Neurol® apod.;
pøi nedostatku heroinu na èerném trhu je heroin èasto nahrazován pervitinem,
n substituèní programy  znaèná èást klientù vyuívá i substituèní programy,
n absence základních zdravotních a hygienických znalostí  monosti pøenosu infekèních chorob, zásady bezpeèného braní, rizika spojená s jednotlivými drogami (napø.
pervitin je díky absenci fyzických abstinenèních pøíznakù povaován za ménì rizikovou
drogu ne heroin), co má vliv na patný zdravotní stav,
n nízký vìk prvního intravenózního uití  výjimkou nejsou pøípady první aplikace pod
hranicí patnácti let,
n kriminalita  nejèastìji krádee, ilegální distribuce lékù urèených k substituci, dealerství a prostituce,
n nízká gramotnost  vìtina klientù má základní vzdìlání a nízkou gramotnost, nìkteøí
stìí pøeètou informaèní materiály ve formì komiksu,
n skupinová koheze  uívání je silnì vázáno na referenèní skupinu vrstevníkù, patrná je
pøítomnost sociální sloky závislosti,
n provázanost s PUD z majoritní spoleènosti  díky umístìní lokality blízko centra mìsta
jsou jednotlivé segmenty drogové scény propojeny  romtí, ne-romtí uivatelé, popø.
Vietnamci, obyvatelé post sovìtských republik, uivatelé opiátù a simulantù.

Uvedené charakteristiky se vztahují ke dvìma nejvíce zastoupeným skupinám Romù v Brnì 
slovenským i olaským Romùm. U olaských Romù je silnìjí vliv skupinové soudrnosti (èasto na rodinném pozadí), zøetelnìjí odstup od ostatních skupin na drogové scénì v Brnì
a vyí míra kriminálního chování.

Pøi práci ve vymezené lokalitì se snaíme uplatòovat následující postupy:
n

n
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Pøi mapování problémových lokalit spolupracujeme s organizacemi, které poskytují terénní sluby v sociálnì vylouèených lokalitách. Klienty se specifickými problémy (typicky bydlení) smìrujeme na tyto organizace. Spolupracujeme i na øeení jednotlivých
pøípadù, napø. drogový problém v rodinì, se kterou je organizace v kontaktu.
Etnicita pracovníka pro nás není základním východiskem pro práci v pøevánì romské
komunitì. Osvìdèilo se nám upøednostòovat odborné znalosti a erudici jednotlivých
pracovníkù pøed jejich etnicitou, popøípadì drogovou minulostí (tzv. ex-userù). Samozøejmostí by mìla být jejich osobnostní vyzrálost a specifické pøedpoklady pro terénní
sociální práci. Tito pracovníci mohou mít poèáteèní nevýhodu pøi navazování nových
kontaktù a budování dùvìry, ale v dlouhodobém horizontu a z hlediska kvality poskytovaných slueb není jejich pøínos limitován.
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n

n

Pøi kontaktech a zvlátì bìhem výmìnného programu v pøirozeném prostøedí klientù
(domovská lokalita) musí pracovník dbát zvýené pozornosti, aby klienty zbyteènì nevystavoval stigmatizaci ze strany vlastní komunity, i za cenu kratího kontaktu s minimem poskytnutí informací. K výmìnám èasto dochází v blízkosti domù a v lokalitách,
kde má vìtina klientù své pøíbuzné a známé, kteøí braní drog odsuzují. Jedná se
i o bezpeèí pracovníkù. Vìtina místní komunity vnímá výmìnný program jako podporu
uívání drog.
Vìtí nároky na týmovou soudrnost pracovníkù pøi zachovávání pravidel a limitù sluby. Nìkteøí klienti se snaí pracovníky manipulovat k pøekraèování hranic. Výmìny jsou
díky vìtímu mnoství najednou mìnících a èasto manipulujících klientù nepøehledné
a vyadují vetí nároky na jejich prùbìh a dodrování pravidel.

V posledních dvou letech dolo k dalímu specifickému zamìøení slueb k místní sociálnì
vylouèené lokalitì. Jednalo se zejména o tyto aktivity:
n

n

n

n

Testy na infekèní nemoci  testy v terénu (za pomoci k tomu pøizpùsobeného automobilu)
probíhají v blízkosti ulice Cejl (støed místní sociálnì vylouèené lokality). Pøi jejich rozbìhu
se testù nìkolik týdnù úèastnily zdravotní sestry z Kliniky infekèní chorob z Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, které provádìly odbìry ilní krve. Provádíme testy na virové hepatitidy B a C a HIV.
Pokus o vytvoøení týmu asertivní komunitní péèe, jak znìl jeho pracovní název. Tým tvoøili pracovníci Sdruení Podané ruce (Terénní programy a metadonové centrum) a terénní
sociální pracovníci z organizací Drom a IQ Roma servis, jejich cílovou skupinou jsou Romové a obyvatelé sociálnì vylouèených lokalit. Cílem bylo pracovat se spoleènými klienty
formou asertivní komunitní léèby. Pøestoe se tým scházel pravidelnì a spolupráce se jevila jako funkèní, tak projekt skonèil, protoe se èlenové týmu scházeli nad rámec svých
bìných pracovních povinností a ádost o finanèní podporu nebyla schválena.
Spolupráce s organizací Rozko bez Rizika (R-R) funguje na bázi spoleèných veèerních pochùzek v sociálnì vylouèené lokalitì se zamìøením na PUD poskytující sexuální sluby za
úplatu. Dvouhodinové pochùzky se konají pøiblinì v mìsíèním intervalu a úèastní se jich
dva pracovníci/ce Terénních programù Brno a jedna pracovnice R-R. Bìhem této pochùzky dochází v prùmìru ke dvaceti kontaktùm, z nich polovina je cílová skupina, na kterou
je program zamìøen. Motivací byl evidentnì se zvyující poèet klientek ivících se prostitucí a také potøeba zmapovat tento fenomén a vnést téma i do bìné komunikace s klienty mimo rámec tìchto pochùzek. Výhodou veèerních pochùzek je absence ruivých vlivù
a z toho vyplývající delí a intenzivnìjí kontakty s klienty.
Víkendové veèerní výmìny v k tomu uzpùsobeném automobilu byly rovnì èásteènì pøesunuty do blízkosti ulice Cejl.
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Publikace je zamìøena na analýzu situace v oblasti poskytování drogových slueb pro specifické skupiny se ztíeným pøístupem k tìmto sociálním a zdravotním slubám. Detailnì je
analyzováno pìt skupin: migranti a etnické minority, lidé se zdravotním znevýhodnìním, eny, senioøi a LGBT (lesbické eny, gayové, bisexuálové a transgenders). Jednotlivé kapitoly
jsou zamìøeny na reeri dostupné odborné literatury, popis stávající praxe a závìreèná doporuèení pro práci s danou skupinou.

The monography describes situation in the Czech Republic regarding drug use within groups
that face difficulties in accessing drug services. There are five main groups we focus on: migrants and ethnical minorities; people with physical or mental challenges; women; seniors
and LGBT (lesbians, gays, bisexuals and transgenders). The description of each of these
groups contains a general definition and then specific sources of information that can be
found in Czech literature. At the end of each chapter, recommendations are provided how to
increase efficiency in reaching abovementioned groups.
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