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VÝROČNÁ SPRÁVA 2004: „VYBRANÉ OTÁZKY“ 

EMCDDA sa zaoberá zvyšujúcim sa počtom mladých ľudí v liečbe závislosti od 
kanabisu 

(25.11.2004 LISABON EMBARGO 10.00 HOD. SEČ/Bruselský čas) Špecializované centrá na liečbu 
drogových závislostí vo viacerých krajinách EÚ hlásia zvyšujúci sa kontakt s užívateľmi kanabisu. Po heroíne 
sa kanabis celkovo stáva najčastejšie zaznamenanou primárnou drogou, kvôli ktorej jej užívatelia vyhľadávajú 
pomoc. 

Tento trend sa objavuje vo Výročnej správe o stave drogovej problematiky v Európskej únii a Nórsku v 
roku 2004, ktorú dnes vydalo v Bruseli Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, 
(EMCDDA). S osobitným zameraním na „problematiku kanabisu v celkových“ súvislostiach skúma správa 
pozadie zvyšujúceho sa dopytu po liečbe závislosti od tejto, vo svete najbežnejšie nezákonne vyrábanej, 
predávanej a konzumovanej drogy. 

„Pochopenie, prečo sa stále viac užívateľov kanabisu obracia na zariadenia na liečbu drogovej závislosti vo 
viacerých európskych krajinách, má rozhodujúci význam pre politiku verejného zdravia,“ hovorí predseda 
správnej rady EMCDDA Marcel Reimen. „Je to jednoducho spôsobené zvýšením užívania kanabisu prakticky 
vo všetkých krajinách EÚ? Alebo vstupujú do hry iné faktory, napríklad meniace sa spôsoby užívania, vyššia, 
koncentrácia lepšie vykazovanie údajov alebo snaha niektorých krajín presmerovať užívateľov kanabisu zo 
systému trestnej justície do liečebnej a sociálnej starostlivosti? Pochopenie týchto záležitostí má rozhodujúci 
význam pre vypracovanie vhodných reakcií na užívanie kanabisu.“ 

Meniaci sa spôsob užívania: Zvyšuje sa pravidelné a intenzívne užívanie kanabisu 

Väčšina užívateľov užíva kanabis príležitostne alebo počas obmedzeného obdobia. Vzniká však podozrenie, 
že malá, ale významná skupina prevažne mladých mužov v súčasnosti užíva drogu intenzívnejšie a ich počet 
sa môže zvyšovať. Podľa hrubého odhadu EMCDDA je pravdepodobné, že v EÚ existujú až 3 milióny denných 
užívateľov kanabisu. 

Dnešná správa ukazuje, že vo väčšine krajín v súčasnosti užíva kanabis (počet za posledných 30 dní) asi 3 až 
12% mladých dospelých (15–34) a 1–7% všetkých dospelých osôb (15–64); vyššie odhady uvádza Česká 
republika, Španielsko, Francúzsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. Prieskumy ukazujú, že 0,9% až 3,7% 
mladých dospelých užíva drogu intenzívne (denne alebo takmer denne). Podiely denného užívania medzi 
mladými mužmi môžu byť vyššie: ročný prieskum medzi 17–19 ročnými vo Francúzsku preukázal denné 
užívanie u 9,2% chlapcov a 3,3% dievčat.  

EMCDDA nenašlo nezvratný dôkaz priameho prepojenia medzi zvýšením pravidelného a intenzívneho 
užívania kanabisu a zvýšeným dopytom po liečbe drogovej závislosti. Údajov v tejto oblasti je však málo 
a súvislosť nemožno vylúčiť. V tejto oblasti vzniká naliehavá potreba ďalšieho výskumu na zistenie, do akej 
miery sa u užívateľov kanabisu prejavia zdravotné alebo sociálne problémy takého druhu, ktorý by ich viedol 
k vyhľadaniu pomoci. 
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Potencia kanabisu: Silnie droga? 

Objavili sa isté špekulácie, že rastúci počet ľudí, ktorí sa liečia zo závislosti od kanabisu, čiastočne súvisí so 
zvýšením koncentrácie účinnej látky, potencie drogy Niektoré správy dokonca tvrdia, že kanabis, ktorý je 
v súčasnosti k dispozícii, je až 10-násobne silnejší, než v minulosti. Dnešná správa vyjasňuje problematiku na 
základe najnovších vedeckých zistení, ktoré vychádzajú z dostupných údajov (1). (Potencia kanabisu sa 
definuje ako obsah primárnej aktívnej zložky ∆9-tetrahydrokanabinolu (THC) v droge). 

EMCDDA hovorí, že výpočty celkovej potencie kanabisových produktov dostupných na Európskom trhu 
nepreukazujú významné zvýšenie. Je to zrejme preto, že vo väčšine krajín EÚ prevláda na trhu dovezený 
kanabis (konope a živica) a jeho účinná potencia (okolo 6 až 8%) zostáva po mnohé roky relatívne stabilná. 
Holandsko je jedinou krajinou s významným zvýšením účinnej koncentrácie (odhaduje sa 16%), ktoré takmer 
úplne súvisí so zvýšenou relatívnou spotrebou trávového kanabisu domácej výroby, pestovaného s použitím 
intenzívnych hydroponických technológií. 

Pestovanie trávového kanabisu vo vnútorných priestoroch sa vyskytuje vo väčšine európskych krajín, ak nie vo 
všetkých, a tento kanabis obsahuje všeobecne trvalo vysoký obsah THC, často dva- až trikrát vyššií, než 
trávový kanabis dovážaný z krajín severnej Afriky, Karibskej oblasti a Ďalekého východu. Podiel na trhu 
doma vyrobeného kanabisu s vysokou potenciou v EÚ sa však považuje za nízky, ale v niektorých krajinách 
môže stúpať. V Holandsku sa odhaduje, že viac ako polovica domáceho trhu s kanabisom pozostáva 
z miestne dopestovaných produktov. 

Podľa EMCDDA nie je jasné, do akej miery je konzumácia kanabisu s vysokým obsahom účinnej látky 
rizikovejšia pre zdravie, ale negatívny dopad nie je možné vylúčiť. Akútne zdravotné problémy – ako sú 
záchvaty paniky a menšie psychologické problémy – sa môžu u užívateľov kanabisu s vysokou potenciou 
začať vyskytovať častejšie, než v súčasnosti, a toto by mohlo viesť k zvýšeniu dopytu po liečbe. Sústavné 
monitorovanie koncentrácie účinnej látky, trhov a zdravotných problémov sa tým stáva prioritou na 
nadchádzajúce roky. 

„Nemali by sme robiť príliš veľký poplach, ale ani sa tváriť príliš kľudne, pokiaľ ide o potenciu v súčasnosti 
dostupného kanabisu," hovorí Georges Estievenart, riaditeľ EMCDDA. „Trhový podiel kanabisu s vysokou 
potenciou zostáva relatívne nízky, ale môže sa meniť, a to vzbudzuje skutočné obavy z negatívneho účinku na 
verejné zdravie.“ 

Počty liečených užívateľov sa zvyšujú – ale medzi krajinami pretrvávajú značné rozdiely 

Nové údaje z ambulantných stredísk na liečbu drogovej závislosti v EÚ ukazujú, že približne 12% všetkých 
klientov a 30% nových klientov uvádza kanabis ako svoju hlavnú problémovú drogu. Počet užívateľov kanabisu 
zaznamenaný v systéme liečby sa od polovice deväťdesiatych rokov neustále zvyšoval, pričom bolo iba 9% 
nových požiadaviek na liečbu zaznamenaných ako súvisiacich s kanabisom (údaje za rok 1996).  

Všetky krajiny, s výnimkou Grécka a Spojeného kráľovstva, zaznamenali určité pomerné zvýšenie počtu 
klientov liečených na závislosť od kanabisu vzhľadom na celkový počet všetkých nových klientov, ale situácia 
nie je ani zďaleka všade rovnaká. Nie je to spôsobené len rozdielmi v počte hľadajúcich pomoc, ale môže to 
súvisieť aj rozdielmi v poskytovaní služieb a v postupoch poukazovania alebo vykazovania. 

Percento nových klientov, ktorí hľadajú liečbu pre užívanie kanabisu, je najvyššie v Nemecku (48%) a najnižšie 
v Litve (takmer nulové). V Dánsku, Francúzsku, Fínsku a Švédsku je ich prinajmenšom tretina a v Českej 
republike, Holandsku, Španielsku a Slovinsku vyše 20%. Celkovo je zvýšenie dopytu po liečbe menej 
výrazné v nových členských štátoch EÚ i keď v niektorých krajinách bolo zaznamenané zvýšenie. Zvýšený 
dopyt po liečbe hlásili aj zo Spojených štátov, kde sa počet osôb prijatých na liečbu kvôli marihuane zvýšil z 
približne 20 000 v roku 1992 na 90 000 v roku 2000.  
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Profil liečených užívateľov kanabisu – mladí, skôr sociálne integrovaní a vo všeobecnosti muži 

V porovnaní s osobami, liečenými kvôli iným drogovým problémom, sú užívatelia kanabisu, evidovaní ako noví 
klienti, mladší (v priemere 22 až 23 roční) a najmä muži (83%). Len relatívne malý počet veľmi mladých ľudí 
prichádza do špecializovaných zariadení na liečbu drogových závislostí, ale tí často uvádzajú kanabis ako 
svoju primárnu problémovú drogu. Závislosť na kanabise zodpovedá za takmer všetky (80%) požiadavky na 
liečbu závislých pod 15 rokov a za 40% klientov vo veku 15 až 19 rokov. 

Správa uvádza, že takmer 45% klientov liečených na závislosť od kanabisu ešte stále navštevuje školu 
v porovnaní s typickými 8% klientov, ktorí sa liečia kvôli problémom s inými drogami, pokým ďalších 24% je 
zamestnaných, a to na rozdiel od užívateľov heroínu, ktorí sú väčšinou nezamestnaní. Klienti závislí od 
kanabisu častejšie uvádzajú stabilnú situáciu v bývaní, vzhľadom na to, že pravdepodobne mnohí z nich ešte 
stále bývajú u rodičov. Väčšinu užívateľov kanabisu posielajú na liečenie ich príbuzní alebo priatelia, sociálne 
služby alebo orgány trestnej justície a menej užívateľov sa prihlasuje na liečenie samo. 

Spomedzi užívateľov heroínu prijímaných na liečbu drogovej závislosti v Európe užíva väčšina (84%) drogu 
denne. V prípade kanabisu užíva približne polovica drogu pravidelne (36% denne a 17% 2 až 6-krát za týždeň). 
Druhá polovica uvádza sporadickejší spôsob užívania: 15% uviedlo užívanie menej ako raz za týždeň a 28% 
neužilo drogu v mesiaci pred nástupom na liečbu vôbec. Najvyššie podiely liečených každodenných užívateľov 
kanabisu uvádza Holandsko (80%), pričom najvyšší podiel príležitostných užívateľov uvádza Nemecko (41%), 
ktoré je tiež krajinou s najvyšším podielom nových klientov závislých od kanabisu.  

Reagovanie na potreby užívateľov kanabisu pri liečbe 

V správe sa uvádza: „Na nájdenie účinných odpovedí je nevyhnutné pochopiť potreby osôb vyhľadávajúcich 
pomoc kvôli problémom s kanabisom.“ Klienti závislí od kanabisu majú iné vzorce užívania v porovnaní s 
užívateľmi iných drog, ale významné rozdiely sú aj medzi samotnými užívateľmi kanabisu. Objavujú sa 
minimálne dve skupiny. 

Prvá je mladšia skupina, ktorú často posiela rodina alebo škola a ktorá konzumuje kanabis samotný alebo 
prípadne v kombinácii s alkoholom alebo stimulantmi. Druhá skupina je o niečo staršia, ktorú častejšie posiela 
trestná justícia alebo zdravotné služby a ktorá má väčšie skúsenosti s inými nelegálnymi drogami a prekrýva sa 
s populáciou užívajúcou drogy chronicky. Potreby užívateľov kanabisu v súvislosti s liečbou sú preto veľmi 
rozdielne. 

Centrá na liečbu drogovej závislosti v niektorých krajinách – Dánsku, Nemecku, Grécku, Francúzsku, 
Holandsku, Rakúsku, Švédsku a Nórsku – ponúkajú niektoré služby prispôsobené potrebám užívateľov 
kanabisu. Ale celkove sú možnosti špecializovanej liečby a modely starostlivosti o klientov závislých od 
kanabisu v rámci Európy nerozvinuté. 

Významnou okolnosťou, na ktorú dnešná správa poukazuje, je „vhodnosť“ poukazovania príležitostných 
užívateľov kanabisu do špecializovaných centier pre drogovú závislosť, kde pravdepodobne prídu do styku 
s chronicky závislými na heroíne, alebo s užívateľmi viacerých drog. Píše sa v nej: „Keďže mnohé 
špecializované zariadenia na liečbu drogových závislostí sú konfigurované tak, aby uspokojili potreby často 
chaotickej a marginalizovanej populácie, ich vhodnosť pre osoby s menej akútnymi potrebami, akými je väčšina 
užívateľov kanabisu, je diskutabilná.“ Stanovenie vhodných spôsobov poukazovania klientov a vhodných 
riešení je kľúčom k úspešnej liečbe ľudí, ktorí majú problémy s užívaním kanabisu. 

Chýbajúca časť v mozaike 

Správa hovorí, že osoby, ktoré sa liečia pre problémy spojené s kanabisom v špecializovaných zariadeniach, 
predstavujú „nezanedbateľnú časť“ žiadostí o liečbu a tvoria dôležitú podskupinu liečenej populácie – a to 
nemožno ignorovať. Ukazuje tiež, že aj keď je intenzívne užívanie kanabisu pomerne zriedkavé, rozšírené 
užívanie drogy znamená, že to môže postihnúť značný počet mladých ľudí. Z hľadiska verejného zdravia môže 
byť dopad značný. Stále „mnohé dôležité otázky…zostávajú nezodpovedané" a treba pripomenúť, že nie 
všetky krajiny majú údaje, ktoré umožňujú presné posúdenie aktuálnej situácie. 
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Georges Estievenart hovorí: „Zistili sme, že narastá pravidelné užívanie kanabisu a sústredili sme sa na 
objasnenie obáv súvisiacich s jeho účinnosťou. Z klinických štúdií tiež vieme, že užívatelia kanabisu môžu zažiť 
akútne i chronické zdravotné problémy, kým iní, čo s drogou experimentujú, zrejme dlhodobo nezažijú žiadne 
poškodenie. Naďalej nám však chýba rozhodujúca časť mozaiky, ktorá by nám umožnila pochopiť vplyv 
meniaceho sa spôsobu užívania kanabisu v EÚ, a to predovšetkým tento vplyv na liečebnú starostlivosť. 
Chýbajú nám údaje, ktoré by nám umožnili určiť, v akom rozsahu majú problémy pravidelní užívatelia.       
Práve tieto informácie sú rozhodujúce pre vypracovanie, usmernenie a zavedenie účinných riešení vo verejnom 
zdravotníctve v oblasti užívania najrozšírenejšej drogy v Európe.“ 

KOMORBIDITA 

Väčšina liečených užívateľov drogy trpí psychiatrickými zdravotnými problémami 

Užívanie drog sa vyskytuje často spolu so širokým spektrom ďalších problémov, ako sú infekčné choroby   
(HIV, HCV) a sociálne problémy. Oveľa menej sú však preskúmané problémy duševného zdravia súvisiace 
s drogovým návykom, ktorý môže komplikovať liečbu. 

Podľa dnešnej správy je „veľký a pravdepodobne rastúci počet" užívateľov drog, ktorí sa v súčasnosti liečia, 
postihnutých psychiatrickou „komorbiditou“ – kombináciou zneužívania látky a psychických problémov. Uvádza 
sa, že 50% až 90% týchto užívateľov trpí poruchami osobnosti a približne pätina má vážnejšie psychiatrické 
problémy.  

Ale zariadenia na liečbu drogovej závislosti ani tímy psychiatrov spravidla nezistia komorbiditu pacienta. Je 
totiž všeobecne známe, že tento stav sa ťažko diagnostikuje. Závislosť od drog a poruchy správania často 
maskujú prvotné poruchy osobnosti a psychiatrické syndrómy sa často omylom zamieňajú za stavy spôsobené 
drogou. Prekážkou je aj nedostatočná kvalifikácia – špecialisti na psychiatrickú a drogovú liečbu často nie sú 
vyškolení v iných oblastiach, a tým sú nevybavení na riešenie komorbidity a problémov klientov v plnom 
rozsahu. V dôsledku toho sú klienti často presúvaní medzi oddeleniami („syndróm otáčavých dverí"), čo môže 
narušiť liečbu a viesť k vysokým podielom výpadku a k frustrácii nielen klienta, ale aj pracovníka. 

Správa zdôrazňuje potrebu vysoko štruktúrovaného, integrovaného a prípadovo orientovaného prístupu, ktorý 
je prispôsobený pre jednotlivca a trvalo udržateľný. Konštatuje však: „Vo väčšine krajín existuje len niekoľko 
špecializovaných, integrovaných programov alebo oddelení pre pacientov s komorbiditou a ich dostupnosť ani 
zďaleka nepokrýva dopyt’. Určitý pokrok v príprave zaznamenali v Taliansku a Holandsku, kde sa uskutočnili 
spoločné kurzy o komorbidite pre ošetrujúcich pracovníkov v oblasti duševného zdravia a liečby drogovej 
závislosti. Ďalšie krajiny informujú o školení pri práci, ale implementácia je „náhodná a nesystematická“. 

„Spolupráca a koordinácia medzi službami na všetkých miestach reťazca liečby má podstatný význam pre 
úspešnú liečbu komorbidity a zabezpečenie nepretržitej starostlivosti a následnej starostlivosti,“ hovorí 
Georges Estievenart. „Toto je nielen náročné na čas, ale aj na ľudské a organizačné zdroje, ale v konečnom 
dôsledku z hľadiska nákladov efektívne.“ V súčasnosti pokračuje štúdia Európskej komisie, ktorá sa zaoberá 
službami pre klientov s komorbiditou v siedmich európskych psychiatrických zariadeniach. Výsledky sa 
očakávajú v roku 2005.  

HODNOTENIE NÁRODNÝCH PROTIDROGOVÝCH STRATÉGIÍ  

Protidrogové politiky sú zodpovednejšie, než kedykoľvek predtým 

Národné protidrogové politiky v EÚ sú v súčasnosti zodpovednejšie, než kedykoľvek predtým, hovorí dnešná 
správa. Dvadsaťdva krajín (vrátane Nórska) prijalo národné stratégie boja proti drogám a viaceré z nich 
hodnotili ako prioritu meranie výkonnosti a finančné riadenie.  

V osobitnej kapitole o hodnotení národných protidrogových stratégií správa uvádza, že väčšina krajín 
v súčasnosti hodnotí zavádzanie opatrení, pričom niektoré – Španielsko, Francúzsko, Írsko a Portugalsko – 
idú o krok ďalej v snahe pokúsiť sa posúdiť účinnosť svojej politiky na samotný drogový problém (hodnotenie 
vplyvov). Už politická vôľa uskutočňovať primeranejšiu politiku je sama osebe dôležitým úspechom. Ale v praxi, 
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ako sa uvádza v správe, nie sú známe signály z krajín, ktoré by boli celkovo vyhodnotili vplyv ich úsilia v oblasti 
fenoménu drog. Príčinné súvislosti medzi politikou a situáciou v oblasti drog sa dajú ťažko určiť, pretože obraz 
často skresľujú sociálno-ekonomické a širšie spoločenské faktory. 

Experti a odborníci sa zhodujú na tom, že na vedecké vyhodnotenie stratégie sa musia formulovať ciele 
jasným, jednoznačným a merateľným spôsobom a spolu s indikátormi výkonnosti na meranie dosiahnutých 
výsledkov. Doteraz však len málo krajín – napr. Španielsko a Írsko – používa také indikátory. 

Napriek medzerám v poznatkoch, správa potvrdzuje: „Rozšírenie kultúry monitorovania a hodnotenia prispelo 
k spoznaniu drogového problému v EÚ, a tým vytvorilo predpoklady na kvalifikovanejšie rozhodovanie… 
Mnohé projekty a špecifické intervencie v drogovej oblasti prvok hodnotenia už obsahujú a pokiaľ sa rozšíri na 
všetky hlavné zásahy do protidrogovej politiky, meranie efektívnosti európskych národných stratégií pre drogy 
sa bude postupom času zlepšovať." 

 

Poznámky: 
 
Nové informácie v dvadsiatich jazykoch, ako aj výročnú správu, štatistický bulletin, prehľady o situácii v krajinách 
a národné správy siete Reitox nájdete na stránke http://annualreport.emcdda.eu.int – http://emcdda.kpnqwest.pt 

(1) Prehľad o potencii  kanabisu v Európe, EMCDDA Insights č. 6, 2004. Vypracoval Dr. Leslie A. King pod vedením Paula 
Griffithsa a Chloé Carpentierovej z EMCDDA. (Možno si ho stiahnuť na adrese http://www.emcdda.eu.int).  
Informácie o potencii kanabisových produktov v európskych krajinách boli získané z prehľadu vedeckej a technickej 
literatúry o tejto téme; správ z členských štátov EÚ (štandardná tabuľka 14 predkladaná v rámci účasti na Európskom 
monitorovacom systéme drog EMCDDA Reitox ) a z dotazníka, ktorý bol zvlášť na tento účel vypracovaný a rozoslaný 
určeným expertom v oblasti súdnej vedy, toxikológie a testovania drog. Pri štúdii pomáhali experti z trinástich krajín EÚ. 

 
 


