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STARŠÍ UŽÍVATELIA DROG: ČORAZ NALIEHAVEJŠÍ PROBLÉM PRE EURÓPSKE ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY 

„Problémy s drogami nie sú vekovo obmedzené“ – podľa EMCDDA čoraz viac starších 

užívateľov drog vyhľadáva pomoc 
 
(10.11.2010, LISABON EMBARGO 10.00 západoeurópskeho/lisabonského času) „Problémy s drogami nie 
sú vekovo obmedzené,“ tvrdí agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA). V osobitnej správe vydanej dnes spolu 
s výročnou správou za rok 2010 centrum uvádza, prečo sa užívanie drog už netýka iba mládeže. (1) 
 
Európa zaznamenáva zreteľné starnutie populácie, ktorej približne jedna štvrtina bude v roku 2050 vo veku 
65 alebo viac rokov. Zo štatistických údajov uverejnených dnes vyplýva, že starne aj európska populácia 
užívateľov drog a že čoraz naliehavejšou úlohou zdravotníckych služieb je napĺňať potreby starších užívateľov 
drog. Týka sa to najmä západných krajín, ktoré v 80. a 90. rokoch 20. storočia zažili prvú heroínovú epidémiu 
v rámci EÚ . 

Správa sa zamerala na závislých užívateľov drog starších ako 40 rokov, pričom zdôraznila „závažnosť“ ich 
potrieb a „nízku kvalitu života“. Upozorňuje však, že „osobitné programy liečenia a starostlivosti pre starších 
užívateľov drog sú v Európe zriedkavé.“  

Z údajov špecializovaných centier pre liečbu drogovej závislosti a od poskytovateľov substitučnej liečby 
závislosti od opiátov vyplýva, že starší užívatelia drog tvoria v súčasnosti podstatnú časť ich klientov 
a v mnohých krajinách tento podiel rastie. V priemere približne každý piaty (19 %) zo všetkých klientov 
vstupujúcich do liečby, má 40 alebo viac rokov, kým v niektorých krajinách sa tento údaj približuje k 30 % 
(obrázok 3). Ide o veľké zvýšenie v porovnaní s obdobím pred desiatimi rokmi, kedy vo väčšine členských 
štátov podiel starších klientov neprevýšil 10 %. Portugalsko uvádza najvyšší podiel (28 %) starších užívateľov 
drog v liečbe, kým Španielsko uvádza najväčšie zvýšenie: o 15 percentuálnych bodov od roku 2000 
(obrázok 4). Z údajov zameraných špecificky na substitučnú liečbu vyplýva, že v niektorých krajinách je vyše 
polovice klientov starších ako 40 rokov.  

Kým najväčší podiel starších liečených problémových užívateľov drog je v západných krajinách EÚ, 
vo väčšine krajín strednej a východnej Európy tvoria osoby staršie ako 40 rokov iba malé percento všetkých 
liečených problémových užívateľov drog. V správe sa uvádza, že „keďže drogová epidémia tam vypukla neskôr 
[koniec 90. rokov 20. storočia, prvé desaťročie po roku 2000],... v uvedených regiónoch je možné 
v nasledujúcom desaťročí očakávať zvýšenie počtu starších problémových užívateľov drog.“  

V súvislosti so staršími liečenými užívateľmi drog sa uvádza vysoká úroveň nezamestnanosti a sociálnej 
izolácie a zaznamenávajú sa chronické fyzické a psychosociálne následky dlhodobého užívania drog (napr. 
choroby pečene, poškodenie spôsobené predávkovaním, depresie). Bežné sú aj problémy spojené s užívaním 
alkoholu a tabaku. Pokiaľ ide o proces starnutia, ktorý sa u starších užívateľov drog zrýchľuje, závislý užívateľ 
vo veku 40 rokov môže potrebovať takú úroveň starostlivosti, aká je obvyklá v prípade osôb o 20 rokov 
starších. Súčasná liečba je zvyčajne prispôsobená mladším užívateľom drog a personál možno nepozná 
problémy starších užívateľov drog a nevie riešiť zdravotné a sociálne zmeny, ktoré prirodzene prichádzajú 
s vekom (napr. znížená pohyblivosť, kardiovaskulárne choroby, smrť príbuzných). 

„Vo všeobecnosti prevláda názor, že ľudia medzi 30. a 40. rokom života už prestávajú užívať drogy “ tvrdí 
Wolfgang Götz, riaditeľ EMCDDA, „údaje z centier pre liečbu drogových závislostí v Európe však ukazujú, že 



Liečba a starostlivosť o starších užívateľov drog 10.11.2010 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
 
 

2 

tomu nie je vždy tak. Rastie požiadavka na služby, ktoré splnia potreby klientov vo vyššom veku, u ktorých sa 
vplyv dlhodobého užívania drog na zdravie spája s vplyvom starnutia. Zatiaľ len postupne poznávame dôsledky 
tejto zmeny, zreteľne je to však čoraz naliehavejšia otázka ako pre špecializované služby na liečenie drogových 
závislostí, tak aj pre hlavný prúd poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti.“     

 

(1) EMCDDA Vybraná téma 2010 — Treatment and care for older drug users                           

http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues                                                                                                                              

Číselné údaje, na ktoré sa odkazuje v texte, sú uvedené v tejto publikácii. 
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„Vo všeobecnosti prevláda názor, že ľudia medzi 30. a 40. rokom života už prestávajú užívať drogy “ tvrdí 
Wolfgang Götz, riaditeľ EMCDDA, „údaje z centier pre liečbu drogových závislostí v Európe však ukazujú, že 
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tomu nie je vždy tak. Rastie požiadavka na služby, ktoré splnia potreby klientov vo vyššom veku, u ktorých sa 
vplyv dlhodobého užívania drog na zdravie spája s vplyvom starnutia. Zatiaľ len postupne poznávame dôsledky 
tejto zmeny, zreteľne je to však čoraz naliehavejšia otázka ako pre špecializované služby na liečenie drogových 
závislostí, tak aj pre hlavný prúd poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti.“     

 

(1) EMCDDA Vybraná téma 2010 — Treatment and care for older drug users                           
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„Problémy s drogami nie sú vekovo obmedzené“ – podľa EMCDDA čoraz viac starších 

užívateľov drog vyhľadáva pomoc 
 
(10.11.2010, LISABON EMBARGO 10.00 západoeurópskeho/lisabonského času) „Problémy s drogami nie 
sú vekovo obmedzené,“ tvrdí agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA). V osobitnej správe vydanej dnes spolu 
s výročnou správou za rok 2010 centrum uvádza, prečo sa užívanie drog už netýka iba mládeže. (1) 
 
Európa zaznamenáva zreteľné starnutie populácie, ktorej približne jedna štvrtina bude v roku 2050 vo veku 
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drog. Týka sa to najmä západných krajín, ktoré v 80. a 90. rokoch 20. storočia zažili prvú heroínovú epidémiu 
v rámci EÚ . 

Správa sa zamerala na závislých užívateľov drog starších ako 40 rokov, pričom zdôraznila „závažnosť“ ich 
potrieb a „nízku kvalitu života“. Upozorňuje však, že „osobitné programy liečenia a starostlivosti pre starších 
užívateľov drog sú v Európe zriedkavé.“  

Z údajov špecializovaných centier pre liečbu drogovej závislosti a od poskytovateľov substitučnej liečby 
závislosti od opiátov vyplýva, že starší užívatelia drog tvoria v súčasnosti podstatnú časť ich klientov 
a v mnohých krajinách tento podiel rastie. V priemere približne každý piaty (19 %) zo všetkých klientov 
vstupujúcich do liečby, má 40 alebo viac rokov, kým v niektorých krajinách sa tento údaj približuje k 30 % 
(obrázok 3). Ide o veľké zvýšenie v porovnaní s obdobím pred desiatimi rokmi, kedy vo väčšine členských 
štátov podiel starších klientov neprevýšil 10 %. Portugalsko uvádza najvyšší podiel (28 %) starších užívateľov 
drog v liečbe, kým Španielsko uvádza najväčšie zvýšenie: o 15 percentuálnych bodov od roku 2000 
(obrázok 4). Z údajov zameraných špecificky na substitučnú liečbu vyplýva, že v niektorých krajinách je vyše 
polovice klientov starších ako 40 rokov.  

Kým najväčší podiel starších liečených problémových užívateľov drog je v západných krajinách EÚ, 
vo väčšine krajín strednej a východnej Európy tvoria osoby staršie ako 40 rokov iba malé percento všetkých 
liečených problémových užívateľov drog. V správe sa uvádza, že „keďže drogová epidémia tam vypukla neskôr 
[koniec 90. rokov 20. storočia, prvé desaťročie po roku 2000],... v uvedených regiónoch je možné 
v nasledujúcom desaťročí očakávať zvýšenie počtu starších problémových užívateľov drog.“  

V súvislosti so staršími liečenými užívateľmi drog sa uvádza vysoká úroveň nezamestnanosti a sociálnej 
izolácie a zaznamenávajú sa chronické fyzické a psychosociálne následky dlhodobého užívania drog (napr. 
choroby pečene, poškodenie spôsobené predávkovaním, depresie). Bežné sú aj problémy spojené s užívaním 
alkoholu a tabaku. Pokiaľ ide o proces starnutia, ktorý sa u starších užívateľov drog zrýchľuje, závislý užívateľ 
vo veku 40 rokov môže potrebovať takú úroveň starostlivosti, aká je obvyklá v prípade osôb o 20 rokov 
starších. Súčasná liečba je zvyčajne prispôsobená mladším užívateľom drog a personál možno nepozná 
problémy starších užívateľov drog a nevie riešiť zdravotné a sociálne zmeny, ktoré prirodzene prichádzajú 
s vekom (napr. znížená pohyblivosť, kardiovaskulárne choroby, smrť príbuzných). 
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Kým najväčší podiel starších liečených problémových užívateľov drog je v západných krajinách EÚ, 
vo väčšine krajín strednej a východnej Európy tvoria osoby staršie ako 40 rokov iba malé percento všetkých 
liečených problémových užívateľov drog. V správe sa uvádza, že „keďže drogová epidémia tam vypukla neskôr 
[koniec 90. rokov 20. storočia, prvé desaťročie po roku 2000],... v uvedených regiónoch je možné 
v nasledujúcom desaťročí očakávať zvýšenie počtu starších problémových užívateľov drog.“  

V súvislosti so staršími liečenými užívateľmi drog sa uvádza vysoká úroveň nezamestnanosti a sociálnej 
izolácie a zaznamenávajú sa chronické fyzické a psychosociálne následky dlhodobého užívania drog (napr. 
choroby pečene, poškodenie spôsobené predávkovaním, depresie). Bežné sú aj problémy spojené s užívaním 
alkoholu a tabaku. Pokiaľ ide o proces starnutia, ktorý sa u starších užívateľov drog zrýchľuje, závislý užívateľ 
vo veku 40 rokov môže potrebovať takú úroveň starostlivosti, aká je obvyklá v prípade osôb o 20 rokov 
starších. Súčasná liečba je zvyčajne prispôsobená mladším užívateľom drog a personál možno nepozná 
problémy starších užívateľov drog a nevie riešiť zdravotné a sociálne zmeny, ktoré prirodzene prichádzajú 
s vekom (napr. znížená pohyblivosť, kardiovaskulárne choroby, smrť príbuzných). 

„Vo všeobecnosti prevláda názor, že ľudia medzi 30. a 40. rokom života už prestávajú užívať drogy “ tvrdí 
Wolfgang Götz, riaditeľ EMCDDA, „údaje z centier pre liečbu drogových závislostí v Európe však ukazujú, že 
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tomu nie je vždy tak. Rastie požiadavka na služby, ktoré splnia potreby klientov vo vyššom veku, u ktorých sa 
vplyv dlhodobého užívania drog na zdravie spája s vplyvom starnutia. Zatiaľ len postupne poznávame dôsledky 
tejto zmeny, zreteľne je to však čoraz naliehavejšia otázka ako pre špecializované služby na liečenie drogových 
závislostí, tak aj pre hlavný prúd poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti.“     

 

(1) EMCDDA Vybraná téma 2010 — Treatment and care for older drug users                           

http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues                                                                                                                              

Číselné údaje, na ktoré sa odkazuje v texte, sú uvedené v tejto publikácii. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt: Kathy Robertson, Vzťahy s médiami  
Cais do Sodré, 1249-289 Lisabon, Portugalsko • Tel. (351) 211 21 02 00 • Fax (351) 218 13 17 11 
press@emcdda.europa.eu • www.emcdda.europa.eu 

SK — Č. 13/2010

 

STARŠÍ UŽÍVATELIA DROG: ČORAZ NALIEHAVEJŠÍ PROBLÉM PRE EURÓPSKE ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY 

„Problémy s drogami nie sú vekovo obmedzené“ – podľa EMCDDA čoraz viac starších 

užívateľov drog vyhľadáva pomoc 
 
(10.11.2010, LISABON EMBARGO 10.00 západoeurópskeho/lisabonského času) „Problémy s drogami nie 
sú vekovo obmedzené,“ tvrdí agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA). V osobitnej správe vydanej dnes spolu 
s výročnou správou za rok 2010 centrum uvádza, prečo sa užívanie drog už netýka iba mládeže. (1) 
 
Európa zaznamenáva zreteľné starnutie populácie, ktorej približne jedna štvrtina bude v roku 2050 vo veku 
65 alebo viac rokov. Zo štatistických údajov uverejnených dnes vyplýva, že starne aj európska populácia 
užívateľov drog a že čoraz naliehavejšou úlohou zdravotníckych služieb je napĺňať potreby starších užívateľov 
drog. Týka sa to najmä západných krajín, ktoré v 80. a 90. rokoch 20. storočia zažili prvú heroínovú epidémiu 
v rámci EÚ . 

Správa sa zamerala na závislých užívateľov drog starších ako 40 rokov, pričom zdôraznila „závažnosť“ ich 
potrieb a „nízku kvalitu života“. Upozorňuje však, že „osobitné programy liečenia a starostlivosti pre starších 
užívateľov drog sú v Európe zriedkavé.“  

Z údajov špecializovaných centier pre liečbu drogovej závislosti a od poskytovateľov substitučnej liečby 
závislosti od opiátov vyplýva, že starší užívatelia drog tvoria v súčasnosti podstatnú časť ich klientov 
a v mnohých krajinách tento podiel rastie. V priemere približne každý piaty (19 %) zo všetkých klientov 
vstupujúcich do liečby, má 40 alebo viac rokov, kým v niektorých krajinách sa tento údaj približuje k 30 % 
(obrázok 3). Ide o veľké zvýšenie v porovnaní s obdobím pred desiatimi rokmi, kedy vo väčšine členských 
štátov podiel starších klientov neprevýšil 10 %. Portugalsko uvádza najvyšší podiel (28 %) starších užívateľov 
drog v liečbe, kým Španielsko uvádza najväčšie zvýšenie: o 15 percentuálnych bodov od roku 2000 
(obrázok 4). Z údajov zameraných špecificky na substitučnú liečbu vyplýva, že v niektorých krajinách je vyše 
polovice klientov starších ako 40 rokov.  

Kým najväčší podiel starších liečených problémových užívateľov drog je v západných krajinách EÚ, 
vo väčšine krajín strednej a východnej Európy tvoria osoby staršie ako 40 rokov iba malé percento všetkých 
liečených problémových užívateľov drog. V správe sa uvádza, že „keďže drogová epidémia tam vypukla neskôr 
[koniec 90. rokov 20. storočia, prvé desaťročie po roku 2000],... v uvedených regiónoch je možné 
v nasledujúcom desaťročí očakávať zvýšenie počtu starších problémových užívateľov drog.“  

V súvislosti so staršími liečenými užívateľmi drog sa uvádza vysoká úroveň nezamestnanosti a sociálnej 
izolácie a zaznamenávajú sa chronické fyzické a psychosociálne následky dlhodobého užívania drog (napr. 
choroby pečene, poškodenie spôsobené predávkovaním, depresie). Bežné sú aj problémy spojené s užívaním 
alkoholu a tabaku. Pokiaľ ide o proces starnutia, ktorý sa u starších užívateľov drog zrýchľuje, závislý užívateľ 
vo veku 40 rokov môže potrebovať takú úroveň starostlivosti, aká je obvyklá v prípade osôb o 20 rokov 
starších. Súčasná liečba je zvyčajne prispôsobená mladším užívateľom drog a personál možno nepozná 
problémy starších užívateľov drog a nevie riešiť zdravotné a sociálne zmeny, ktoré prirodzene prichádzajú 
s vekom (napr. znížená pohyblivosť, kardiovaskulárne choroby, smrť príbuzných). 

„Vo všeobecnosti prevláda názor, že ľudia medzi 30. a 40. rokom života už prestávajú užívať drogy “ tvrdí 
Wolfgang Götz, riaditeľ EMCDDA, „údaje z centier pre liečbu drogových závislostí v Európe však ukazujú, že 
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tomu nie je vždy tak. Rastie požiadavka na služby, ktoré splnia potreby klientov vo vyššom veku, u ktorých sa 
vplyv dlhodobého užívania drog na zdravie spája s vplyvom starnutia. Zatiaľ len postupne poznávame dôsledky 
tejto zmeny, zreteľne je to však čoraz naliehavejšia otázka ako pre špecializované služby na liečenie drogových 
závislostí, tak aj pre hlavný prúd poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti.“     

 

(1) EMCDDA Vybraná téma 2010 — Treatment and care for older drug users                           

http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues                                                                                                                              

Číselné údaje, na ktoré sa odkazuje v texte, sú uvedené v tejto publikácii. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt: Kathy Robertson, Vzťahy s médiami  
Cais do Sodré, 1249-289 Lisabon, Portugalsko • Tel. (351) 211 21 02 00 • Fax (351) 218 13 17 11 
press@emcdda.europa.eu • www.emcdda.europa.eu 

SK — Č. 13/2010

 

STARŠÍ UŽÍVATELIA DROG: ČORAZ NALIEHAVEJŠÍ PROBLÉM PRE EURÓPSKE ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY 

„Problémy s drogami nie sú vekovo obmedzené“ – podľa EMCDDA čoraz viac starších 

užívateľov drog vyhľadáva pomoc 
 
(10.11.2010, LISABON EMBARGO 10.00 západoeurópskeho/lisabonského času) „Problémy s drogami nie 
sú vekovo obmedzené,“ tvrdí agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA). V osobitnej správe vydanej dnes spolu 
s výročnou správou za rok 2010 centrum uvádza, prečo sa užívanie drog už netýka iba mládeže. (1) 
 
Európa zaznamenáva zreteľné starnutie populácie, ktorej približne jedna štvrtina bude v roku 2050 vo veku 
65 alebo viac rokov. Zo štatistických údajov uverejnených dnes vyplýva, že starne aj európska populácia 
užívateľov drog a že čoraz naliehavejšou úlohou zdravotníckych služieb je napĺňať potreby starších užívateľov 
drog. Týka sa to najmä západných krajín, ktoré v 80. a 90. rokoch 20. storočia zažili prvú heroínovú epidémiu 
v rámci EÚ . 

Správa sa zamerala na závislých užívateľov drog starších ako 40 rokov, pričom zdôraznila „závažnosť“ ich 
potrieb a „nízku kvalitu života“. Upozorňuje však, že „osobitné programy liečenia a starostlivosti pre starších 
užívateľov drog sú v Európe zriedkavé.“  

Z údajov špecializovaných centier pre liečbu drogovej závislosti a od poskytovateľov substitučnej liečby 
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tomu nie je vždy tak. Rastie požiadavka na služby, ktoré splnia potreby klientov vo vyššom veku, u ktorých sa 
vplyv dlhodobého užívania drog na zdravie spája s vplyvom starnutia. Zatiaľ len postupne poznávame dôsledky 
tejto zmeny, zreteľne je to však čoraz naliehavejšia otázka ako pre špecializované služby na liečenie drogových 
závislostí, tak aj pre hlavný prúd poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti.“     
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Číselné údaje, na ktoré sa odkazuje v texte, sú uvedené v tejto publikácii. 


