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Úvod

Ve své písemné bakalářské práci se zabývám závislostí na alkoholu a tabákových

výrobcích se zaměřením na primární prevenci u mládeže. Toto téma jsem si zvolila

z důvodu jeho velké aktuálnosti, neboť tato problematika je v současnosti jedním

z nejdiskutovanějších sociálně patologických jevů, jimiž se zabývá mnoho odborníků

četných  profesí, včetně politické reprezentace.

Druhým důvodem, který mě vedl ke zpracování tohoto tématu je ten, že sama

jeden rok působím jako asistentka školního metodika na střední škole, kde se

zabývám právě touto prevencí.

V hlavní části své práce jsem popsala vymezení dané problematiky, návykových

látek, dále zdravotní a psychická rizika vzniku závislosti u nezletilých a u ostatních

věkových skupin.

Dále popisuji historické souvislosti těchto návykových látek a stručný popis

výroby alkoholu a tabákových výrobků.

V další části se věnuji počátkům možné závislosti u mladistvých, jaká jsou rizika

počátečního experimentování, případné léčebné postupy a principy terapie.

Prevenci alkoholové a tabákové závislosti jsem věnovala následující kapitolu a to

popisem vzniku prevence a  vymezení druhů prevencí.

V neposlední řadě mne zajímá role lektora primární prevence, jeho příprava a

požadavky pro tuto práci.

Etické hledisko primární prevence je další velmi důležitou kapitolou, neboť

obsahuje etický kodex sociálního pracovníka a popis typu cílové skupiny,  se kterou

jsem pracovala.
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V závěrečné části své práce se zabývám výstupy práce s cílovou skupinou, popis

přednáškových bloků a reflexí cílové skupiny, popis práce s rodiči a navrhované

změny. Literatura k oblasti dané problematiky je v současné době velmi rozsáhlá, a to

příručky a publikace pro rodiče nezletilých i pro lektory primární prevence. Svým

obsahem jsou srozumitelné i na laické úrovni. Jedním z nepostradatelných  pramenů

pro zpracování mé práce byl také internet.
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1   VYMEZENÍ SLEDOVANÉ PROBLEMATIKY

    Problémy působené alkoholem a jinými návykovými látkami jsou v naší době

velmi časté. S negativními účinky alkoholu a tabáku se setkávají internisté,

neurologové, chirurgové a lékaři všech klinických oborů.

    Společnost a zdravotnictví nemají na vybranou, zda osobám, které mají problémy

s návykovými látkami, je povinností poskytnout léčbu nebo ne. Mohou je léčit buď

pro tyto problémy (závislost na alkoholu a tabáku), nebo pouze pro rozpoznané nebo i

nerozpoznané následky škodlivého užívání alkoholu a tabáku. Problém je i  v tom, že

tyto následky se netýkají pouze postiženého jedince, ale také jeho bezprostředního

okolí, proto by léčba již propuknuvší  nemoci měla být současně propojena s léčbou

závislosti.

Existují ekonomické analýzy, podle nichž je prevence a léčba pro společnost

výhodnější, než kdyby je společnost neposkytovala.

Závislost je jedním z mnoha problémů, které alkohol a tabák působí. K další patří

četná interní, neurologická i jiná onemocnění, poranění následkem úrazu, dopravní

nehody, trestná činnost pod vlivem alkoholu, vyšší nemocnost dětí a jiných

příslušníků rodiny  atd..

Proto Světová zdravotnická organizace hovoří o „problémech působených

alkoholem“ jakožto o širším pojmu, nežli je pouze závislost na alkoholu nebo jeho

škodlivé užívání.

Koncepce “problémů působených alkoholem a tabákem “ nemá pouze teoretický

význam. Nejde totiž jen o léčbu a prevenci závislostí, ale i o  prevenci četných dalších

problémů, např. také možnou závislost na jiných návykových látkách, které jsou

nebezpečnější - a současně s tím spojených zdravotních rizik.
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1.1 Klíčová slova a jejich definice

Klíčová slova  pro tuto práci jsou : úzus, abúzus, závislost, návykové látky,

alkoholismus, nikotinismus, abstinence a abstinenční syndrom. Pojem prevence bude

vysvětlen v příslušné kapitole.

1.1.1 Úzus, abúzus, misúzus

Slovo „úzus“ znamená „užití, užívání“, naopak „abźus“ představuje nadměrné

„užívání, zneužívání, nejčastěji nadužívání drog nebo také jejich užívání v nevhodnou

dobu  např. při práci, v těhotenství  (Vokurka a Hugo, 1998, s.2). Může jít o stav

jednorázový, občasný nebo trvalý a pravidelný.

Hartl a Hartlová (2000, s.660) uvádí slovo „úzus“ v širším významu jako „zvyk,

obyčej, přiměřené užívání“ jednak látek (alkohol, léky) nebo činností jako práce nebo

sex, a to ve vhodné situaci.   Abúzus (Hartl a Hartlová, 2000, s.15-16). je pak i zde

uvedeno jako nadužívání s upozorněním,  že zneužívání je přesně vyjádřeno

„misúzus“.. Jde o nadužívání psychotropních nebo toxických látek (mezi nimi alkohol

a tabák)  a také v nevhodnou dobu. Tyto látky mohou být bez návyku a s návykem.

Matoušek (2003) nemá slovo „úzus“ ve slovníku uvedeno. Jako abúzus uvádí

„užívání psychoaktivní látky, která vede ke zdravotnímu poškození nebo nepříjemné

psychické  reakci“ (Matoušek, 2003, s.21).

1.1.2  Pojem: závislost, psychická a fyzická

Praktický medicínský slovník definuje obecně závislost jako „psychické a tělesné

důsledky pravidelného užívání drogy (včetně alkoholu), které postiženého nutí

k jejímu trvalému konzumu“  (Vokurka a Hugo, 1998, s.486-487). Dále autoři

rozlišují  závislost psychickou, která nutí toxikomana užívat drogu v důsledku trvalé

touhy po jejích účincích, a závislost fyzickou, která se vyskytuje pouze u některých
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drog a jež se projeví abstinenčními příznaky po odnětí drogy.  Sem patří i závislost na

alkoholu a nikotinu.

Hartl a Hartlová (2000, s.699) uvádějí u pojmu závislost: „stav chronické a

periodické otravy opakovaných použitím přirozené nebo syntetické drogy, která

poškozuje postiženého i společnost“.  Autoři zároveň upozorňují, že je lépe používat

„látková závislost“ než „drogová závislost“, protože droga má ve farmakologii jiný

význam. U závislosti jde o patologický vztah mezi organismem a látkou vznikajícím

opakovaným užíváním látky, která nakonec vede k intoxikaci spojené se silnou

touhou po této látce. Tato látka (droga) pak začne organizovat celý život nemocného.

K závislosti je genetická dispozice (především u závislosti na alkoholu), inklinují k ní

lidé z kriminální subkultury, lidé  s lehkým  intelektuálním deficitem (což je

prokázáno u kouření), lidé z rozvrácených rodin, lidé toužící po stále nových

zážitcích.

Slovník sociální práce stanoví pojem závislosti jednak obecněji  než předchozí

slovníky, jednak diferencovaněji.  Jako závislost definuje stav, v němž se člověk není

schopen obejít bez určité látky nebo činnosti. Kromě fyzické a psychické stránky

uvádí ještě stránku sociální (Matoušek, 2003, s.270).  V této publikaci jsou dále

rozlišeny různé závislosti. Pro nás je důležitá závislost na návykové látce. Matoušek

(viz shora) uvádí pojem „závislost na návykové látce“, kde upozorňuje, že léčebné

zvládnutí fyzické a psychické závislosti je přes všechny obtíže lépe zvládnutelné, než

vyhnutí se recidivě ze sociální závislosti, protože vzniká následkem svádění

v příslušném sociálním prostředí, a toto působení je nejvíce ohrožující poté, když se

závislý zdánlivě vyléčil.

Podrobněji pojednává o závislosti Hubáčková (2005) :
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Za závislost považujeme skupinu fyziologických, behaviorálních a kognitivních

fenoménů, při nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince

mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více.

Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha (často silná,

někdy přemáhající)  brát psychoaktivní látky, alkohol, tabák.

Návrat k užívání látky po období abstinence často vede k rychlejšímu

znovuobjevení jiných rysů syndromu, než je tomu u jedinců, u nichž se závislost

nevyskytuje

Definitivní diagnóza závislosti by se měla stanovit pouze tehdy, jestliže během

jednoho roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů:

a) silná touha nebo puzení užívat látku;

b) potíže v sebeovládání při užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo

množství látky;

c) tělesný odvykací stav. Látka je užívána s úmyslem zmenšit příznaky vyvolané

předchozím užíváním této látky, případně dochází k odvykacímu stavu, který je

typický pro tu kterou látku. K mírnění odvykacího stavu se také někdy používá

příbuzná látka s podobnými účinky;

d) průkaz tolerance k účinku jako vyžadování vyšších dávek látek, aby se dosáhlo

účinku původně vyvolaného nižšími dávkami (jasné příklady lze nalézt u jedinců

závislých na alkoholu, kteří mohou brát denně takové množství látek, které by

zneschopnilo, nebo dokonce usmrtilo uživatele bez tolerance);

e)postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívání

psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo

zotavení se z jejího účinku; pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých

následků: poškození jater nadměrným pitím, nebo toxické poškození myšlení.
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Somatická závislost

je definována jako stav adaptace biologických funkcí organismu na příslušnou

psychoaktivní látku, někdy doprovázený zvyšující se tolerancí. Projevuje se při

vysazení látky abstinenčním syndromem. Ten může mít v závislosti na druhu látky

různé příznaky, ale téměř vždy zahrnuje neklid, napětí a vegetativní potíže, jako je

zvýšené pocení a třes.

Psychická závislost

projevuje se jako „ obtížně přemožitelná touha po požití látky “, potřeba užívat ji

opakovaně a s přesvědčením, že pokud by to jedinec neudělal, bude se cítit špatně.

Úzkost a podrážděnost vyvolává i pouhá představa, že by svou dávku neměl. Závislý

jedinec se naučil takto reagovat, zafixoval si, že mu droga něco přináší.

Jak je patrné, u jednotlivých autorů jsou na pojem „závislost“ celkem shodné

názory s výjimkou formálního označování tohoto jevu (drogová – látková - na

návykové látce závislost), přičemž v jednotlivých oborech se nezapře důraz na jejich

profesionální zaměření.

1.1.3 Obecná charakteristika látek vyvolávající závislost

Vokurka a Hugo (1998, s.91) uvádí u pojmu „droga“ , že jím je původně míněn

sušený rostlinný a živočišný materiál  určený k léčebnému použití. V současnosti je

tímto pojmem míněna látka přírodní či syntetická splňující dva základní požadavky:

a)  má psychotropní efekt, tj.ovlivňuje prožívání reality  b) může vyvolat závislost.

Hartl a Hartlová (2000, s.489) uvádějí pojem „psychotropní“ jako „mající vliv na

psychiku“. Látky psychotropní buď upravují psychickou činnost nebo mění její

kvalitu (např. halucinogeny).

Matoušek (2003, s.59) uvádí pojem „droga“ jako termín s mnoha významy.

Neobecněji znamená lék, včetně léků podléhajících mezinárodní kontrole, V dalším
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významu znamená psychoaktivní látku, jednak dostupnou bez lékařské předpisu

(alkohol, tabák, kofein), jednak i takovou , jejíž držení a aktivní užívání je nezákonné.

Psychoaktivní látka je však každá látka, která ovlivňuje duševní procesy  a nemusí

nutně vyvolávat závislost.

1.1.4 Opilost, alkoholismus a nikotinismus

Opilost (ebrietas) je stav vznikající působením alkoholu na centrální nervový

systém. Její příznaky závisejí na hladině alkoholu v krvi a do určité míry i na

individuálbí snášenlivosti. Zpočátku se projevuje euforií, později poruchami nervové

čínnosti a útlumem.  Je narušena koordinace pohybů, což je způsobeno postižením

funkce mozečku, dále se projevuje zpomalená reaktivita a dochází ke ztrátě

sebekontroly. Dochází ke změnám krevního tlaku a případně i k hypoglykémii.  Může

být doprovázena poruchami vědomí (Vokurka a Hugo, 1998, s.319-320),.

Stav organismu podle množství alkoholu v krvi [‰] :

do 0,2       Normální fyziologický stav.

0,2–0,3     Zvýšená fyziologická hladina.

0,3–0,5     Osoba nějaký alkohol pila.

0,5–1,0   Osoba alkohol požila a může být lehce podnapilá. V jednání  se  ale

neprojevují    žádné   vážné poruchy

1,0–1,5   Lehké známky opojení, zejména u lidí nezvyklých pít. Bývají poruchy

jemných funkcí, mírné snížení soudnosti a pozornosti, zvýšení sebedůvěry,

mnohomluvnost.

1,5–2,0   Střední stupeň opilosti. Pozornost je snížena a projevují se poruchy

koordinace. Reakce na mozkové podněty jsou zpomaleny.

2,0–3,0     Těžký stupeň opilosti. Bývá blábolivá řeč, psychické poruchy, neschopnost

samostatné chůze.

3,0–4,0        Obluzení a narkóza.
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Nad 4,0      Smrt.

Jak už bylo řečeno, účinek alkoholu je však u každého člověka jiný, závisí na věku

(u dětí je účinek větší než u dospělých) a návyku na alkohol, ale též na tom, jak

pružně funguje metabolismus toho kterého člověka. Adrenalin zvyšuje vnímavost

vůči  alkoholu.

Alkoholismus

Matoušek (2003, s.25) nemá uvedeno slovo „alkoholismus“, ale pouze „alkoholová

závislost“. Je jí touha požívat alkohol, kterou závislý člověk nemá pod kontrolou. To

nejen poškozuje jeho zdraví, ale má nepříznivé účinky na jeho vztahy, práci a zájmy.

U Hartla a Hartlové  (2000, s.31) je pojem „alkoholismus“ také uveden jako

etylizmus, a je definován jako choroba   vznikající v důsledku opakovaného, častého a

nadměrného požívání alkoholických nápojů, čímž vzniká chorobný návyk, ztráta

kontroly nad pitím, dále poruchy zdraví, mezilidských vztahů, osobnosti,

popř.poruchy psychotické. Ve stejné publikaci je uveden i pojem „alkoholik“ jako

termín, který  v současné diagnostice je nahrazen termínem „osoba závislá na

alkoholu“ (s.31).

Také v lékařském slovníku je uveden pojem „alkoholismus“ jako stav, při němž je

postižený závislý na alkoholu (Vokurka a Hugo, s.13).  Další charakteristika

odpovídá charakteristikám předchozích autorů. V praxi se označuje alkoholová

závislost podle Mezinárodní klasifikace nemocí  (10.revize) symbolem F10.2 . Chápe

se   jako  nadměrné či pravidelné pití alkoholu, spojené s nebezpečím získání

návykového chování. Tento sociálně patologický jev má velmi nepříznivý vliv na

jedince, rodinu a celou společnost. I přes tuto poměrně závažnou  skutečnost je

společnost k alkoholismu značně tolerantní.

Při zkoumání alkoholismu je nutné rozlišovat běžné společensky obvyklé užívání

alkoholu a chronický alkoholismus. Někteří lidé pijí alkohol jen při společenských



14

příležitostech, jiní jsou silnými pijáky, další pijí „kvartálně“, tj. po určitém, různě

dlouhém období  abstinence, kdy neprojevují  touhu po alkoholu. Určitý počet

konzumentů těchto nápojů trpí alkoholismem.

Světová zdravotnická organizace definuje chronického alkoholika jako „jedince

s chronickým onemocněním, které se manifestuje jako narušené chování. Je

charakterizováno opakovanou konzumací alkoholických nápojů, která překračuje

obvyklou dávku požívání nebo vyhovění společenským zvykům společnosti a projevuje

se jako narušování zdraví pijáků nebo jejich ekonomické či sociální funkce“

(Bulíček, 2005).

Z definice je patrno, že je alkoholismus chápán jako individuální i jako

společenský problém. Nadměrné pití alkoholu bývá považováno za vnější projev

závažného sociálního či psychického stavu, který vytváří potřebu alkoholického

opojení, potřebu úniku z pocitů méněcennosti, nejistoty, úzkosti nebo deprese

(Mlčoch, 2003-2006).

Tabakismus

je archaický termín, není v novějším lékařském, psychologickém ani slovníku

sociální práce uveden. Starší vydání Stručného lékařského slovníku (Kábrt, 1979,

s.211) uvádí pojem nikotinismus jako otravu nikotinem.

Závislost na tabáku je nosologickou jednotkou Mezinárodní klasifikace nemocí

zařazenou jako  F-17-MKN-10.

Začíná nejčastěji jako závislost psychosociální, která se u většiny pravidelných

kuřáků po určité době - a to již v mládí - mění v závislost drogovou tj. závislost na

nikotinu.
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Hlavní epidemiologická charakteristika

Kouření tabáku je kvantitativní rizikový faktor kardiovaskulárních i respiračních

chorob a některých zhoubných nádorů. Riziko závisí na množství vykouřeného

tabáku, na typu tabákových produktů a na době kuřáckého návyku.

(Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3: 2005-

2008).

„Osobnost je pouze jedním z faktorů, a to ne vždy tím nejdůležitějším“

(Nešpor, 1995, s. 21).

Fyzická závislost

Experti srovnávají účinky závislosti mozku na nikotinu s dirigentem, který při

každém koncertu působí na různé nástrojové skupiny. Nikotin promlouvá současně

k několika různým funkčním strukturám mozku. Na jedné straně působí na

„odměňovací centrum“ – viděno historicky se jedná o velice starou strukturu, která

naplňuje lidi pocitem blaha při uskutečňování základních potřeb jako je pití, jídlo a

sex – to znamená, cigarety dělají lidi šťastnými.

Na straně druhé působí nikotin na část mozku, kde je uloženo centrum pozornosti,

schopnosti učit se a pamatovat si. Z tohoto důvodu je logické, že se kuřáci po cigaretě

nebo alespoň „šluku“ mohou „lépe koncentrovat“.

Psychická závislost

Psychickou závislostí na cigaretě, doutníku, dýmce nebo šňupacím tabáku jsou

myšleny hlavně psychické procesy, které se vyskytují i u jiných typů závislostí.

Zcela zřejmá je zde „moc zvyku“ nebo asociace určitých příjemných okamžiků

spojená se zakouřením si. Obzvláště ve vypjatých situacích mají kuřáci potřebu

zapálit si „na uklidnění“. A je-li problém vyřešen, následuje jedna cigareta „jako

odměna“
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1.1.5 Abstinence, abstinenční syndrom

Pojem „abstinence“ je vykládán jednotně. Vezměme si definici ze Slovníku

sociální práce : „ …..obecně zdrženlivost. V užším smyslu neužívání alkoholu nebo

jiných návykových látek (Matoušek, 2003, s.21).   Vokurka a Hugo (1998, s.2 k tomu

přidává je slovo „střídmost“.

Nejlépe však je pojem vysvětlen v Psychologickém slovníku:“  ……stav, kdy se

jedinec vědomě a ze své vůle naprosto zříká  použít něčeho či nějaké činnosti ……“

(Hartl a Hartlová, 2000, s.14). Dále jsou vyjmenovány důvody, které k tomu obvykle

vedou.

Abstinenční syndrom (Vokurka a Hugo, 1998, s. 2) je soubor příznaků, které

nastávají po odnětí nebo nedostatku látky, na kterou je vytvořena závislost. Tento

syndrom se může projevovat různým způsobem a různou intenzitou. Rozlišujeme

mezi projevy psychickými a tělesnými. Psychický abstinenční syndrom se projevuje

např. neklidem, podrážděností, úzkostí, emoční labilitou, skleslostí, útlumem, až

depresivním laděním. Fyzický abstinenční syndrom představuje soubor nepříjemných

tělesných projevů, jako jsou bolesti ve svalech a kloubech, průjmy, nausea, slzení,

žaludeční křeče apod.

1. 2  Legislativa v ČR ve vztahu k návykovým látkám

Zisky skupiny výrobců návykových látek a jejich spojenců přinášejí ekonomické i

zdravotní škody zbytku společnosti. Dle japonských odhadů stojí jeden jen, který

získá stát na daních za alkohol, tři jeny způsobených škod ( Nešpor a Csémy, 1996).

Ve vztahu ke kouření jsou podle propočtů Světové banky ekonomické ztráty ještě

větší.
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Jaká je proti těmto škodám legislativní obrana v naší zemi ?

Zákon č. 379/2005 Sb. ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně

souvisejících zákonů Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně :

OMEZENÍ DOSTUPNOSTI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A ZÁKAZY  KOUŘENÍ

§3

Tabákové výrobky lze prodávat pouze v prodejnách podle zvláštního právního

předpisu, a to na vyčleněném místě, dále ve stáncích s prodejem denního

a periodického tisku, v zařízeních společného stravování provozovaných na základě

hostinské činnosti nebo v ubytovacích zařízeních, s výjimkou ubytovacích zařízení

určených k ubytování dětí a mládeže. Další omezení a zákazy prodeje tabákových

výrobků a tabákových potřeb stanoví zvláštní právní předpis.

Zákazy a omezení prodeje tabákových výrobků a povinnosti osob prodávajících

tabákové výrobky

§4

Prodej tabákových výrobků a tabákových potřeb pomocí prodejních automatů,

u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let věku, je zakázán. Veškeré další

formy prodeje, při kterých není možno ověřit věk kupujícího, jsou zakázány.

§5

Zakazuje se prodej výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků ve

formě potravinářských výrobků nebo hraček.

§7

(1) Provozovatel je povinen na místech prodeje tabákových výrobků umístit pro

kupujícího zjevně viditelný text zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším
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18 let; text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém

podkladě, o velikosti písma nejméně 5 cm.

(2) Osoba prodávající tabákové výrobky musí být starší 18 let, pokud se nejedná

o žáka připravujícího se soustavně na budoucí povolání v oborech hotelnictví

a turismus, kuchař-číšník a prodavač.

1. 3 Užívání návykových látek mladistvými v ČR

ve srovnání s Evropu

Na základě výsledků studie ESPAD v roce 1999 se ukázalo, že téměř všichni

dotázaní studenti ve věku 15 – 16 let konzumovali v posledním roce alkohol (94 %),

zatímco evropský průměr činil 83 % respondentů. Obdobně je v České republice také

vyšší podíl těch, kteří byli v posledním roce opilí (64 %). Zkušenosti s kouřením má v

České republice 79 % studentů, zatímco evropský průměr dosahuje 69 %. Zároveň je

v ČR oproti evropskému průměru (37 %) vyšší také zastoupení těch, kteří kouřili v

posledním roce (44 %). Více než dvojnásobek českých studentů (35 %) má oproti

evropskému průměru (16 %) zkušenosti s užíváním konopných látek. Situace v

oblasti užívání nekonopných látek je o něco vyrovnanější – zatímco v ČR má

zkušenosti s nekonopnými látkami 9 % dotázaných, evropský průměr dosahuje 6 %.

Výrazné jsou rozdíly v užívání jednotlivých nelegálních drog – rozpouštědla užilo v

ČR 7 % (oproti 9 % v Evropě), sedativa užilo 18 % (oproti 7 %). V České republice je

také oproti evropskému průměru častější konzumace alkoholu spolu s léky (14 %

oproti 8 %). Ukazuje se tedy, že česká mládež má větší sklony k návykovému chování

než jejich evropští vrstevníci. Příčiny této situace mohou být např. v tolerantnějším

postoji dospělé české populace k legálním návykovým látkám (tabáku, alkoholu) a

časté konzumaci nadměrných dávek těchto látek. Prostřednictvím rodiny se pak tyto
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vzorce chování přenášejí i na děti a mládež. V České republice musí být v budoucnu

kladen větší důraz na řešení problematiky dětského kuřáctví a problematiky užívání a

nadužívání alkoholu u mládeže.

(Realizace Národního akčního plánu drogového informačního systému v letech 2003-

2004).
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2 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI U  TABÁKU A ALKOHOLU

2. 1 Tabák a kouření

Tabák je solanovitá rostlina nazvaná po krajině  Tobago na ostrově sv.Dominika u

sev.Ameriky (  Šetka, s. 352).

Počátek kouření lze sledovat již v civilizaci Mayů v Mexiku okolo roku 500 před

naším letopočtem. Obchodní využití v mezinárodním měřítku začalo s příchodem

objevitelů Nového světa. Původní obyvatelé Ameriky od jihu až na sever tabák

kouřili, šňupali, pojídali tabákové listy.

Portugalci, kteří ovládali mezinárodní obchod před příchodem Holanďanů a

Angličanů, jako první kultivovali tabák mimo Ameriku a mají největší zásluhy na

rozšíření tabáku do světa. Více se v Evropě tabák začal objevovat v šestnáctém století

a kouření se začalo stávat společenským rituálem.

2.2 Alkohol (etanol)

vzniká při kvašení cukru. Účinky zkvašených nápojů byly pozorovány velice záhy,

přirozené kvašení bylo objeveno zřejmě již v pravěku. Brzy lidé začali z cukernatých

a škrobnatých rostlin vyrábět alkoholické nápoje.

Vedou se spory o tom, zda prvním alkoholickým nápojem bylo pivo nebo víno.

Víno se vyrábělo na území Blízkého východu již před 6000 či 8000 lety. Ve

starověkém Egyptě bylo víno již velice rozšířené. Do Řecka se alkohol dovážel.

Řekové a Římani měli dokonce i bohy vína, Dionýsa a Baccha. Do Francie se vinná

réva dostala asi v 5. století našeho letopočtu.
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První dochované informace o konzumaci piva pocházejí ze starověké

Mezopotámie z doby před sedmi až osmi tisíci let. Na egyptských kamenných

deskách můžeme nalézt první návody na výrobu piva.

2.3  Výroba a typy alkoholových a tabákových výrobků

2.3.1  Výroba alkoholu

Pivo: Hlavní surovina pro výrobu piva je pražený ječmen, který se po přípravě

máčením a zahříváním, kdy se oddělují zrna od plev a uvolňují se cukry obsažené

v rostlině, suší v sušící peci.

Vzniklý slad se rozemele na prášek, smíchá se s horkou vodou, tím je získán rmut

a po čeření sladina. Sladina se vaří s chmelem, který dodá nejen hořkost a aroma, ale

také pivo konzervuje a chrání před infekcí. Takto vzniká mladina, která se zchladí,

smíchá s kvasinkami a nechá kvasit. Při kvašení se cukry mění na alkohol a oxid

uhličitý. U různých typů piva se pak užívá jiný typ kvasinek a různá doba kvašení.

Pivo má obvykle 2 - 4 % alkoholu.

Víno: Hlavní surovinou pro jeho výrobu je kvašená šťáva z hroznů ( nebo z jiných

plodin, v případě ovocných vín. Perlivé druhy, jako je šampaňské, procházejí

druhotným kvašením, během kterého se vedlejší produkt, oxid uhličitý, udržuje

v láhvi nápoje pod tlakem.

Lihoviny: Základem je již zkvašená kapalina. Principem pro výrobu lihoviny je

fakt, že alkohol se vaří při nižší teplotě než voda, takže, když se připravená tekutina

zahřeje, alkohol se uvolní dřív, než se začne vařit roztok, ve kterém je obsažen. Tento

alkohol se zachycuje a zchlazuje. Zlehčováním destilátů kombinacemi, zpravidla

tajných receptur, příchutí a bylin, se vyrábí likéry.   Obsah  alkoholu  se  pohybuje  od

30 % celkového objemu až po 75 %.
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2.3.2 Výroba tabáku

Tabák pochází z usušených listů rostlin rodu Nicotina, jehož nejpopulárnější a

nejčastěji kultivovaný druh je Nicotiana tabacum, která má svou původní vlast

v Americe.

Kouř vdechovaný do plic obsahuje obrovské množství různých chemických

sloučenin ve formě plynů a tuhých částic. Tuhé částice obsahují nikotin, benzen a

dehet. Plynná fáze obsahuje oxid uhelnatý, čpavek, formaldehyd. Doposud bylo asi 60

z množství chemikálií obsažených v tabákovém kouři rozpoznáno jako známé či

předpokládané karcinogeny, látky schopné vyvolat některý druh rakoviny.

   Dehet

   Dehet je složka kouře, je to tmavá melasovitá hmota, která se tvoří při chladnutí a

kondenzaci kouře. Tato rakovinotvorná látka je nositelkou chuti a vůně a i když by

mohla být eliminována pěstováním speciálních odrůd tabáku a důslednou filtrací,

výsledkem pro kuřáka by bylo vdechnutí vzduchu bez chuti a vůně. Kuřáci volí

v současnosti nejčastěji cigarety s filtrem a navíc obsah dehtu v jedné cigaretě se

postupně snižuje.

Nikotin

   je velmi silná účinná látka, která je v tabáku obsažená a je to jeden s nejtoxičtějších

jedů.

Při kouření se uvolňuje do kouře a dostává se do organismu s kapičkami dehtu.

Obsah nikotinu je považován za příčinu závislosti na tabáku.

Oxid uhelnatý

  je nevyhnutelným důsledkem spalování, které probíhá během kouření. Jedním z jeho

účinků je snížená schopnost krve přenášet kyslík, což má za následek až 15 % deficit

kyslíku.
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 Typy tabákových výrobků:

a) Cigarety – tabáková směs zabalená v cigaretovém papírku, obsahuje až třicet

druhů tabáku, ke kterým se přidávají některá z povolených aditiv.

b) Dýmky a doutníky – obsahují vyšší množství dehtu než cigarety, ale většina

zkušených kuřáků  nevdechuje kouř do plic.

c) Šňupací tabák – ochucený drcený tabák, nevzniká však dehet ani oxid   uhelnatý.

d) Beztabákové kuřivo – neobsahuje nikotin, ale vytváří jak oxid uhelnatý tak dehet.

(Sananim, 2002-2003).
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3 PROBLEMATIKA TABÁKOVÉ A ALKOHOLOVÉ

ZÁVISLOSTI (SE ZAMĚŘENÍM NA MLADISTVÉ)

„ kolik rodičů zažilo trpké překvapení, když se dozvěděli, že jejich dítě má

problém s alkoholem nebo drogami ! Často to byli rodiče, kteří měli dítě rádi a

rozhodně nebyli lhostejní k jeho zdraví, ale nerozpoznali varovné známky včas. Někdy

to byli rodiče, kteří cítili svíravý neklid, ale neměli odvahu pátrat dále. Někdy to byli

rodiče, kteří tušili pravdu a byli vůči ní bezradní “ (Nešpor, 1992a, s. 29).

Iluze o hodném alkoholovém a tabákovém průmyslu:

Alkoholový i tabákový průmysl masivně propaguje své zboží s jediným cílem,

totiž zvýšit jeho spotřebu. Často se orientují na zvláště zranitelné skupiny obyvatel

jako jsou mladiství.

„Závislost často vzniká nepozorovaně právě u lidí, kteří si myslí, že „to mají pod

kontrolou“ (Nešpor, 1995, s. 21).

Iluze o mládí, které se potřebuje vybouřit:

V dětství a dospívání vzniká závislost na návykových látkách podstatně rychleji

nežli v dospělém věku. Je to dáno více okolnostmi: pomalejším zpracováním a

vylučováním návykové látky, nižší tělesnou hmotností, psychickou nevyzrálostí.

Jak už bývá všeobecným zvykem, komerce ani u nás nezaspala.  Bystré české

hlavy   vymyslily   preparát nazvaný antiethanol vyráběný z rostlin, který „zaručeně“

pomáhá proti  možnému poškození jater, odstraňuje kocovinu a vůbec obstarává

veškerý komfort, aby člověk mohl bez bázně a hany v klidu „nasávat“.  Jeho

propagace se ujal známý  taneční mistr a herec Vlastimil Harapes. Pro jedno použití

jsou dvě kapsle, které stojí pouhých 35 Kč (Ziebiker, 2006; Harapes, 2006)
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3. 1 Počátek závislosti u mladistvých

Právě experimentování a riskování je důležitou součástí dospívání. Mnoho

dospívajících zkouší nové věci a chování, aby zjistili – nebo ostatním dokázali - kdo

vlastně jsou, co nechtějí a chtějí. A probíhá to obvykle v tomto pořadí – nejdřív si

ujasňují, co nechtějí a odmítají - teprve pak začnou přicházet na to, co chtějí. Anebo

ještě jinak – zkusí si různé věci, aby si mohli uvědomit, kým nebudou a kým budou.

Experimentování s návykovými látkami je v tomto smyslu do jisté míry jen dalším

novým způsobem a dítě jej může po určité době přirozeně opustit. Je dobré vědět, že

takových případů je mnoho – tomu věřit můžeme a je v tom také naděje. Neznamená

to však, že bychom měli přestat sledovat tu míru, kterou takové experimentování a

jeho důsledky mají.

Výzkumné studie naznačují, že děti začínají s experimentováním již okolo

dvanáctého a třináctého roku. Častým pravidlem bývá přechod od užívání legálních

drog (alkohol, tabák) k nelegálním (marihuana, pervitin, heroin) s tím, že marihuana

má naprosté prvenství. Toto pořadí v užívání zcela odpovídá míře, do jaké jsou

jednotlivé drogy u nás kulturně a sociálně tolerovány: tabák-alkohol-marihuana…

Samotné účinky marihuany (ale stejně tak i alkoholu) jsou skutečné a citelné a

pokud “zapadnou” do momentálních potřeb určitého člověka, je velmi

pravděpodobné, že bude vůči jiným drogám více zranitelný.

3.2 Rizika počátečního experimentování

 dítě nemusí dobře znát účinky, množství a kvalitu drogy (ať už se jedná o alkohol,

marihuanu nebo pervitin). Snadno pak může dojít k předávkování.
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 účinky většiny látek spočívají mimo jiné v momentální změně vnímání, myšlení a

cítění. I jeden experiment s novou drogou v rizikovém momentu může vést

k opakování užívání. Například osamělá a uzavřená dívka po rozchodu s chlapcem,

která trpí pocity nepochopení ze strany okolí - a případně i dalšími neúspěchy - se

v takové době může ocitnout ve vysoce rizikové situaci a případný experiment

s drogou jí může nabídnout zdánlivou cestu z nepříjemných pocitů.

 pro ohrožení života je nebezpečné i užívání legálních drog – jízda autem či

motocyklem pod vlivem alkoholu může zvláště pro nezkušené řidiče nebo mladé,

kteří dosud neznají účinky alkoholu, představovat obrovské nebezpečí.

Prvním zdrojem návykové látky bývá nejčastěji známý, přítel, spolužák či partner.

Závislost nejvíce ohrožuje ty, kteří nemohou prožít to, co jim účinky poskytují,

jinak – bez návykové látky. Další rizikovou skupinou jsou ti, kteří se pohybují mezi

lidmi, kde je užívání návykové látky normou nebo je přímo oceňováno. Vzhledem

k tomu, že tyto obecné rizikové podmínky splňuje dnes velká část mladé populace

(nuda, problémy s dospíváním, rozšířené užívání návykové látky mezi

dospívajícími...), mohou rodiče přispět jen tím dílem, který se týká rodiny a jejích

úkolů.

3.3 Léčebné postupy

3.3.1   u kouření

Je tolik způsobů odvykání kouření, kolik je kuřáků - někdo potřebuje nikotinové

náplasti nebo žvýkačky a jiný musí přestat naráz přestat kouřit.
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V minulosti se využívaly s úspěchem k odvykání kouření soli stříbra, bylo však

zjištěno, že se stříbro ukládá v těle a je tak nebezpečné.

Kuřáci udávají, že nejlepší způsob, jak přestat kouřit je přestat tvrdě najednou -

např. k jednomu určitému dni. Nejdůležitější a nejtěžší je však skutečně vydržet a

nevzít už cigaretu do úst a také mít dostatek práce, zábavy nebo zálib. Doba

abstinence je pak výrazně méně kritická. Je možné pomoci si žmouláním párátek mezi

rty.

Lék na lékařský předpis, který se podává jako farmakologická podpora při

odvykání. Jmenuje se BUPROPION. Patří mezi antidepresiva. Abstinenční příznaky

nejsou tak silně díky tomuto léku pociťovány  (Kotek, 2006).

3.3.2  u alkoholismu

Jak se alkoholismus potvrdí?

Prvním krokem v diagnostice alkoholismu je základní interní vyšetření. Celkový

zdravotní stav organismu zhodnotí lékař pomocí laboratorního rozboru vzorků krve,

fyzikálního vyšetření a zobrazovacích metod. Biochemická analýza krve ukáže stav

iontového a minerálového metabolismu a hladiny enzymů a odpadních látek

metabolismu. Jejich množství ukáže na případné postižení vnitřních orgánů.

Nejčastěji používanou zobrazovací metodou je rentgen a ultrazvuk. Podrobnější

zobrazení struktury a vzájemných vztahů vnitřních orgánů nabídne počítačová

tomografie (CT). Pro vystopování počátků problému je důležitý odběr podrobné

anamnézy. Součástí diagnostiky alkoholismu je pohovor s psychologem nebo

psychiatrem. K hodnocení aktuálního stavu slouží speciální dotazníky a testy.

Jak se alkoholismus  léčí?

Terapií závislosti na alkoholu se zabývají specializované protialkoholní léčebny,

psychiatrické kliniky a poradny. Existují dvě základní formy léčby. Ambulantní
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spočívá v pravidelných terapeutických schůzkách s odborníkem. Hospitalizace trvá

několik měsíců. Během nich pacient absolvuje léčebnou kůru využívající skupinové

terapie, arteterapie, pracovní terapie a dalších metod. Základem úspěšné léčby je

úplná abstinence. K překlenutí kritického období abstinenčních příznaků lze využít

některé léky ovlivňující nervový systém. O jejich výběru i použití musí vždy

rozhodovat pouze lékař. Současné požívání některých preparátů a alkoholu může vést

k poškození jater. Nezanedbatelným problémem je i riziko přechodu závislosti na

alkoholu v závislost lékovou. K léčbě lze využít i některých látek, které tlumí chuť na

alkoholické nápoje. Nejznámější lék, Antabus, způsobuje zablokování enzymů

odbourávajících v lidském těle alkohol. Po požití alkoholu při terapii Antabusem

pocítí pacient nevolnost a začne zvracet. Efekt léčby spočívá ve vytvoření

podmíněného reflexu: alkohol = nevolnost.

Léčba komplikací alkoholismu závisí na aktuálním stavu nemocného a rozsahu

případného postižení jednotlivých orgánových soustav. Využívá se vitaminoterapie a

prostředků podporujících obnovu jaterní tkáně (hepatoprotektiva). Cílem léčby

alkoholismu je trvalá a důsledná abstinence. Součástí komplexní terapie je i pomoc

při urovnání socioekonomické situace pacienta a podpora při začlenění zpět do

normálního života. (Krajská centra primární péče,  2006).
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4 PREVENCE ALKOHOLOVÉ A TABÁKOVÉ

ZÁVISLOSTI

4.1 Vznik prevence, základní pojmy

Slovo „prevence“ je latinského původu a znamená předcházení nemoci, opatření

učiněná předem, včasnou obranu nebo ochranu. Přibližně od konce 50. let se prevence

rozdělila na primární a sekundární. Cílem primární prevence je předcházet nemoci

před tím, než vznikne. Sekundární prevence se provádí až po vzniku nemoci, ale snaží

se zabránit dalšímu rozvoji nemoci (Vokurka a Hugo, s.360). Od šedesátých let se

navíc hovoří o terciální prevenci. Ta se použije poté, co nemoc způsobila poškození,

cílem terciální prevence je předejít dalším škodám, v širším pojetí zabránit recidivě

problémového jevu  (Hartl a Hartlová, 2000, s.450).

Efektivní primární prevence je odbornou veřejností akceptovaná úroveň

poskytovaných služeb, která splňuje zásady efektivní primární prevence a která

umožňuje dosáhnutí maximální kvality a efektivity preventivního působení s cílem

předcházet problémům a následkům souvisejících se vznikem závislosti a dalších

souvisejících problémů (www.prevcentrum.cz, prev-centrum, 2002-2005).

4. 1. 1 Specifická primární prevence

Specifickou primární prevencí se rozumí takové aktivity, které se zaměřují přímo

na „primární prevenci užívání návykových látek", tzn. jedná se o programy zaměřené

již specificky na určitou formu sociálně-patologického chování. Explicitně se tedy

zaměřují a snaží se řešit způsob, jak předcházet výskytu určité specifické formy

takovéhoto chování, v tomto případě na užívání drog. Specifičnost programů je dána
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nutností zaměřit se na určitou cílovou skupinu, jevící se jako ohroženější či

rizikovější, než skupiny jiné.

4. 1. 2 Nespecifická primární prevence

Nespecifickou primární prevencí se rozumí veškeré aktivity podporující zdravý

životní styl, které ale nemají přímou souvislost s užíváním návykových látek, tj.

aktivity blízké daným věkovým skupinám, které by byly poskytovány i v případě, že

by problém spojený s užíváním návykových látek neexistoval. Jedná se tedy o

aktivity, které obecně napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje sociálně-

patologických forem chování a zaměřují se spíše na protektivní faktory vzniku

závislosti. Patří sem zájmové kroužky (jako např. kroužky při školách a školských

zařízeních či lidových školách umění), dále sportovní aktivity (na všech úrovních)

apod. Patří sem také programy zaměřené na zlepšení životního stylu. Všechny tyto

programy by existovaly a byly žádoucí i v případě, kdyby tzv. drogový problém

neexistoval, tj. bylo by i v takovém případě smysluplné tyto programy rozvíjet a

podporovat.

4. 1. 3 Zdravý způsob života

Zdravým způsobem života rozumíme takový způsob života, který zahrnuje aktivity

podporující „stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody" (definice zdraví dle

WHO) a který je nezbytnou součástí prevence užívání návykových látek a možných

souvisejících sociálně patologických jevů.
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4. 2 Efektivita primární prevence

1) její provádění představuje kontinuální proces,

2)  přiměřenost různým věkovým kategoriím a skupinám v populaci,

3) získání co nejširších, ale vyvážených poznatků o drogových problémech

zdravotních, sociálních a bezpečnostních,

4) zaměření na tvorbu a upevnění postojů a dovedností, které klientům umožní

nacházet řešení jejich případných nesnází a dokázat vést život bez ohrožení drogou,

5) opora o oblíbené a směrodatné osoby, vrstevníky, názorné přístupy a

neformální diskusi,

6) podle potřeby provázanost s primární prevencí jiných sociálních a

zdravotnických rizik (alkoholismus, tabakismus, AIDS, kriminalita), s výchovou k

občanské odpovědnosti a ke zdravému životnímu stylu,

7) schopnost oslovit a zapojit nejbližší okolí rizikových členů populace (rodinu,

pracovní, školní a mimoškolní prostředí) a zlepšit schopnost těchto skupin

komunikovat o problémech a vyrovnávat se s nimi (www.prevcentrum.cz, prev-

centrum.: 2002-2005).

4. 2. 1 Škola v systému prevence

Škola je jak prostředím pro provádění prevence zaměřené na primární cílovou

skupinu(děti a mládež), tak na sekundární cílovou skupinu (rodiče, pedagogičtí

pracovníci). Pedagog je potencionálním nositelem prevence jak pro děti, tak pro

rodiče. Proto je nutné aby byl náležitě vzdělán a poučen.
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Struktura systému protidrogové prevence v rámci resortu

MŠMT znázorňuje následující graf ( Zatřepálková,  2003).

(DDM-domy dětí a mládeže,IDM-Institut dětí a mládeže,PPP-pedagogicko-

psychologická poradna,PC-Pedagogické centrum)Další nedílnou součástí je také

Policie ČR,a obvodní praktický lékař

MŠMT
Odbor pro mládež

Vzdělávací
centra pro
pedagogy

Komora mládeže:
-řídící činnost
-poradní orgán

IDM
-řídící činnost
-metodická
-kontrolní

Institut pedagogicko
psychologického
poradenství
-poradenství
-metodologie
-vzdělávání

Školské úřady
řídící,kontrolní
koordinační
činnost

Školní
inspekce
-kontrola

DDM a další
subjekty volného
času

Školy a školská
zařízení

PPP,PC a další
specializovaná
zařízení
-poradenství
-odborná pomoc
a péče
-vzdělávání

Rodina
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4. 2. 2 Lektor primární prevence

 zná teorii a praxi vzniku závislosti na úrovni jedince i na úrovni společnosti,

 zná základní rizikové a protektivní faktory při vzniku závislosti (na úrovni jedince,

rodiny, vrstevníků společnosti),

 zná systémovou teorii a její implikace pro primární prevenci (vliv sociokulturního,

politického, ekonomického kontextu apod.)

 zná různé preventivní modely a přístupy a je schopen vytvořit a realizovat

komplexní preventivní program

 je schopen efektivně pracovat s danou cílovou skupinou s využitím obecně

uznávaných technik

 ovládá základní schopnosti efektivní komunikace v oblasti primární prevence

 je akceptován cílovou skupinou, ve které je program realizován

 má konsistentní a jednoznačné postoje vzhledem k návykovým látkám s důrazem

na zdravý způsob života

 má základní vědomosti a dovednosti v oblasti sekundární a terciární prevence

 má informace o institucích zabývajících se primární, sekundární i terciární

prevencí a dokáže je využít při preventivní práci

 má základní vědomosti a dovednosti v oblasti krizové intervence, je schopen v

případě identifikace konkrétního problému reference do příslušného zařízení

 si pravidelně nechává supervidovat vlastní práci a průběžně se vzdělává v oboru

4. 2. 3 Účinnost prevence

Cílem prevence je snížit škody působené návykovými látkami. K takovým škodám

patří, nejen vznik závislosti na návykových látkách, ale i intoxikace, úrazy, četné

zdravotní komplikace atd.
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Cílem není předat maximum informací bez ohledu na to, jak budou použity.

Účinná prevence má ovlivnit chování ve smyslu podpory zdraví.

Preventivní strategie se dělí do dvou skupin:

a.) snižování nabídky (menší dostupnost návykových látek)

b.)snižování poptávky ( menší zájem o návykové látky).

Tyto přístupy  nejenže se nevylučují, ale naopak se navzájem posilují.

Za prevenci se někdy vydává téměř cokoliv.

Avšak ani dobře míněné akce nemusí mít pozitivní efekt, dokonce mohou působit

škodlivě.

Např.jednorázová přednáška pro dospívající někdy ještě vzbudí jejich zájem a chuť

experimentovat s návykovými látkami.

Jakákoliv jednorázová akce nemůže nahradit systematickou a soustavnou preventivní

práci.

Historicky nejstarší strategie, jako zastrašování, emoční apely nebo neosobní věcné

informování jsou neúčinné při ovlivňování chování v pozitivním směru.

Nabízení pozitivních alternativ je účinné u osob se zvýšeným rizikem.

O jaké alternativy se bude jednat, záleží ne specifickém individuální znevýhodnění

( např. duševní porucha, rodinný problém ). (prev-centrum, 2002- 2005).

4.2. 4 Význam prevence v jiných zemích

V americké literatuře se často používá pojmu “community based prevention“

(prevence založená ve společnosti). Prevence problémů působených alkoholem a

jinými návykovými látkami je účinnější, jestliže je cílová populace koordinovaně

ovlivňována za všech stran.
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Světové zdravotnické organizace doporučují ve vztahu k alkoholu energickou

daňovou politiku, snižování dostupnosti alkoholu, např. omezením hodin prodeje,

počtu míst, kde se smí alkohol prodávat atd..

 „…Mladí lidé nepřilétají v 16ti letech z vesmíru, ale vyrůstají mezi námi.

Neposkytujeme my dospělí neuvěřitelně velký prostor průmyslu alkoholu, tabáku a

drog a jejich reklamě zaměřené často na děti a dospívající? Nejsme ve vztahu ke

zdraví stále příliš lehkomyslní? Mladí lidé nejsou sami o sobě problémem…“

(Nešpor, 1995, s.11).
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5  ETICKÁ HLEDISKA PREVENCE

5. 1 Proč je důležité „teď a tady“

Rituál, jakožto zážitkovou záležitost nelze provádět kdekoliv a kdykoliv, lidé pak

nemohou být sami u sebe a nejdůležitější částí je sdílení druhého a druhých.

U nezletilých na střední škole je tento akt v určité míře zahrnut.

Žáci Střední průmyslové školy strojní, Praha 10, Třebešín, mají jako nejzažitější rituál

poslední zvonění, do něhož je vtažen každý kolemjdoucí, každý kantor a prakticky i

rodiče studentů.

Dále pak neodmyslitelně maturitní a imatrikulační plesy, kde se schází rodiče,

příbuzní, partneři, kantoři a samozřejmě žáci, ples je každoročně pořádán v pražské

Lucerně. Pravidelností se staly také fotbalové a volejbalové zápasy, cyklotůry,

lyžařské kurzy, sportovní zájezdy do Chorvatska.

Toto vše je pro žáka velice důležité, z důvodu možného odcizení se škole, identita

žáka by pak mohla být podlomena jinými negativními vlivy, které jsou všude kolem

nás.

Soužití žáka se spolužáky a kantory je důležitým činitelem pro kladný růst

osobnosti, je- li toto soužití naladěno na správnou cestu, ve správný čas a na

správném místě.

Každou třídu je třeba brát tak, že má svou minulost, které nově příchozí člověk jen tak

neporozumí, je třeba brát ohledy na přijetí, či nepřijetí nového člena, toto přijetí

samozřejmě závisí na obou stranách, rituál té či oné třídy napomáhá začlenění se.

Během historie třídy, před ní vystoupilo mnoho dospělých, je nutné brát na zřetel,

že tedy každá třída má zavedené stereotypy v reakcích na dospělé.
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Při prevenci není známa minulost, tím lépe je být s danou skupinou teď a tady a

pracovat nezaujatě, avšak s včasným měněním technik a s dokonalým rozeznáváním

reakcí, aby se někomu neublížilo.

(Thompson, 2004; Anzenbacher, 1994).

5. 2 kultura zařízení

Všechny náznaky SPJ tj. šikana, konzumace alkoholu nebo distribuce drog jsou ve

školním řádu zařazeny do nejvyššího stupně závažnosti. Během posledních pěti let se

však vedení Střední průmyslové škole na Praze 10, Třebešín, podařilo tyto projevy

eliminovat na minimum a to zásluhou všech učitelů a vedení školy, formou

náhodných kontrol a přednášek s odborníky, v současné době byl zahájen projekt od

hl.města Prahy na danou tématiku  a to ve znění, toto riziko ještě více minimalizovat.

Škola má v dispozici školního poradce a spolupracuje s Pedagogickou poradnou

v Praze 10.

Momentální preventivní opatření pro studenty školy:

1.   bazén

2. venkovní hřiště

3. dvě tělocvičny

4. sál pro stolní tenis

5. sportovní lyžařské kurzy

6. cyklokurzy

7. sportovně branné zájezdy do Chorvatska

8. besedy se zkušenými odborníky na dané téma ( drogy, alkohol )

 (Školní řád SPŠstrojní, Praha 10, Třebešín).
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5.3 Typ cílové skupiny

Stále častěji se při práci s mládeží setkáváme i s problematikou návykových látek a

pozdější závislostí na nich, proto je pro nás velice důležité zaměřit se na odstranění

sociálně patologických jevů mládeže.

Prostředí

Střední průmyslová škola Třebešín na Praze 10.

Cílová skupina

Účast je dobrovolná tedy do mohou vstoupit žáci od prvního do čtvrtého ročníku,

kteří jsou informováni o připravovaných akcích za pomocí nástěnky, která je na

viditelném místě.

Účel

Příčin, které vedou k  experimentům s návykovými látkami je značné množství.

Mnohé z nich se vztahují k rodině a sociálnímu prostředí, v němž je jedinec

formován, jiné působí v rámci celospolečenského procesu a některé jsou dokonce

označovány jako osudové proměnné.

5. 4 Epidemiologická studie u populace dětí a mládeže

vykazuje tyto nepříznivé  trendy:

a) stále se snižuje věk prvního kontaktu s návykovou látkou,

b) trvale se projevuje snadná dostupnost návykové látky,

c) návyková látka získává vysokou společenskou atraktivitu,

d) nesnižuje se tolerance společnosti k experimentování s návykovou látkou,

e) neustále roste počet problémových uživatelů návykových   látek,
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f) důvěra mládeže v učitele a výchovné pracovníky při potřebě svěřit se s problémy

v oblasti návykové látky, šikany a jiných sociálně patologických jevů je stále velmi

nízká,

g) roste počet kriminálních deliktů spojených se závislostí na návykové látce,

( Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu

školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005-2008 ).

5. 5 Opatření pro kontrolu

Opatření pro kontrolu legálních drog pomáhají vytvořit normativní základy, na

nichž lze budovat další preventivní opatření.

Společenské normy, které podporují spotřebu tabáku a alkoholu a tolerují jejich

vliv na chování, jsou dobře známým rizikovým faktorem pro zaujetí souhlasného

postoje k užívání nelegálních drog a jejich užívání.

V rozporu s obecně panujícím názorem jsou společenské normy více ovlivněny

politikou kontroly než kampaněmi v hromadných sdělovacích prostředcích nebo

výchovnými přístupy.

Bylo zjištěno, že existuje vztah mezi přísností politiky kontroly spotřeby tabáku

(zákaz reklamy, věková hranice pro nákup, omezení atd.) a závislostí na kouření.

Bylo zjištěno, že míra kuřáctví u dospívající mládeže je vyšší v zemích s relativně

mírnou politikou (např. v Dánsku, Německu a Spojeném království) než v zemích

s přísnější kontrolou (např. ve Francii, Švédsku a Norsku).

Je známo, že vliv preventivních opatření je omezený, pokud jsou tato opatření

v rozporu se společenskou normou a politikou nebo pokud jimi nejsou alespoň

podpořeny.
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Iniciativy EU a Světové zdravotnické organizace v této oblasti se setkávají

s uznáním a členské státy stále více začínají propojovat politiku kontroly spotřeby

tabáku s drogovou prevencí.

5.6 Etický kodex sociálních pracovníků České Republiky

a) Etické zásady

Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Sociální

pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak

jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte.

Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od těchto kodexů odvíjejí.

 Sociální pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho

původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav,

sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez

ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Sociální pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové

míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.

Sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám, a sdružení občanů

svými znalostmi,.dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů

jednotlivců se společností a jejich následků.

Sociální pracovník musí dávat přednost profesionální odpovědnosti před svými

soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.



41

b) Pravidla etického chování sociálního pracovníka

 Ve vztahu ke klientovi

 Sociální pracovník vede své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti.

Sociální pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.

Sociální pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace

všem klientům.

Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace

požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi

poskytnuty a informuje ho o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi

neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby, které nemají způsobilost k

právním úkonům v plném rozsahu (zejména nezletilé děti) nebo tehdy, když jsou

ohroženy další osoby. V případech správního řízení umožňuje účastníkům tohoto

řízení nahlížet do spisů, které se tohoto řízení týkají.

Sociální pracovník dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního

zabezpečení, na které mají nárok, a to nejen od instituce, ve které jsou zaměstnáni, ale

i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto

poskytnutých služeb a dávek. Pomáhá řešit i jiné problémy klienta týkající se dalších

sfér jeho života.

Sociální pracovník hledá možnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich

problémů.

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

 Sociální pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému

zaměstnavateli.

V zaměstnavatelské organizaci spolupůsobí při vytváření takových podmínek, které

umožní sociálním pracovníkům v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky

vyplývající z tohoto kodexu.
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Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování

ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb

poskytovaných klientům.

Ve vztahu ke svým kolegům

Sociální pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních

odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu

poskytovaných sociálních služeb.

Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a

dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě

vhodným způsobem.

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

Sociální pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.

Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování

nových přístupů a metod.

Působí na to, aby odbornou sociální práci prováděl vždy kvalifikovaný pracovník s

odpovídajícím vzděláním.

Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro

udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy.

Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků,

naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociální práce.

Ve vztahu ke společnosti

Sociální pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné

orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů.

Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti tím, že

podněcuje změny v zákonech, v politice státu i v politice mezinárodní.

Upozorňuje na možnost spravedlivějšího rozdílení společenských zdrojů a potřebu
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zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují.

Působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny lidi,

a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám.

Sociální pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke

kulturám, které vytvořilo lidstvo.

 Etické problémové okruhy

Tyto problémové okruhy by měly být rozpracovány v rozšířeném kodexu, který by

byl zaměřen na specifika sociální práce v různých oblastech.

Sociální práce s jednotlivcem, rodinami, skupinami, komunitami a organizacemi

vytváří pro sociálního pracovníka situace, ve kterých musí nejen eticky hodnotit,

vybírat možnosti, ale i eticky rozhodovat. Sociální pracovník eticky uvažuje při

sociálním šetření, sběru informací, jednáních a při své profesionální činnosti o použití

metod sociální práce, o sociálně technických opatřeních a administrativně správních

postupech z hlediska účelu, účinnosti a důsledků na klientův život.

A. Základní etické problémy jsou

Je třeba si uvědomit, že: „Vzdělání není uměním využívat příručky a katalogy“

(Bělohradský, 1991, s. 23).

-  kdy vstupovat či zasahovat do života občana a jeho rodiny, skupiny či obce (např. z

hlediska prevence či sociální terapie společensky nežádoucí situace),

-  kterým sociálním případům dát přednost a věnovat čas na dlouhodobé sociálně

výchovné působení,

- kolik pomoci a péče poskytnout, aby stimulovaly klienta ke změně postojů a k

odpovědnému jednání a nevedly k jejich zneužití,
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- kdy přestat se sociální terapií a poskytováním služeb a dávek sociální pomoci,

B. Další problémové okruhy,

které se občas vyskytují a vyžadují etické hodnocení a rozhodování vyplývají z

následujících situací, kdy loajalita sociálního pracovníka s klientem se dostane do

střetu zájmů

- při konfliktu zájmu samotného sociálního pracovníka se zájmem klienta,

- při konfliktu klienta a jiného občana,

- při konfliktu mezi institucí či organizací a skupinou klientů,

- při konfliktu zájmu klientů a ostatní společností,

- při konfliktu mezi zaměstnavatelem a jeho sociálními pracovníky.

C. Sociální pracovník má ve své náplni roli pracovníka,

který klientům pomáhá a současně má klienty kontrolovat. Vztahy mezi těmito

protichůdnými aspekty sociální práce vyžadují, aby si sociální pracovníci vyjasnili

etické důsledky kontrolní role a do jaké míry je tato role přijatelná z hlediska

základních hodnot sociální práce.

 Postupy při řešení etických problémů

a) Závažné etické problémy budou probírány a řešeny ve skupinách pracovníků v

rámci Společnosti sociálních pracovníků. Každý sociální pracovník má mít možnost:

diskutovat, zvažovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci s kolegy a dalšími

odborníky, event. i za účasti stran, kterých se týkají.

b)  Společnost sociálních pracovníků ČR může doplnit a přizpůsobit etické zásady pro

ty oblasti terénní sociální práce, kde jsou etické problémy komplikované a závažné.

c)  Na základě tohoto kodexu je úkolem Společnosti sociálních pracovníků pomáhat
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jednotlivým sociálním pracovníkům analyzovat a pomáhat řešit jednotlivé problémy.

Etický kodex sociálních pracovníků ČR byl schválen s platností od 1.1.1995

(Sociální Revue, 1995).
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6  PRÁCE S CÍLOVOU SKUPINOU

6. 1 Důvod práce

Ke stanovení priorit prevence ve škole je důležité mít informace o tom, jakou

podobu má konzumace návykových látek, podat informace o tom, jaké typy

návykových látek se vyskytují a co způsobují.

Jednotlivé jevy mají často návaznost. Tedy objevuje-li se zvýšená konzumace

alkoholu a cigaret, je možné, že je zde možné i užívání marihuany nebo jiných

návykových látek ( čichání rozpouštědel atd..)

Cílem je vyvolat diskusi vedoucí k přeměně postojů a návyků, připouštění různých

hledisek na problematiku návykové látky, uvědomění si sama sebe v konfrontaci

s návykovou látkou, uvědomění si své svobody a následnou zodpovědností za svá

rozhodnutí.

Musí jít o proces vytváření a upevňování morálních hodnot.

-  zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a prospěchu žáků,

-  zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech žáků,

-  zhodnocení výskytu sociálně patologických jevů ve škole.

6. 2 Typ práce

Nejdůležitějším aspektem v této práci  je důvěra žáka a sociálního pracovníka.

Při snaze si tuto důvěru získat pomáhají různé scénky, ve kterých se studenti sami

angažují.

Aby nedošlo k prvnímu požití návykové látky ( alkoholu, cigarety ), použili jsme

následný modelový příklad, jelikož kontakt s alkoholem či cigaretou je důležité
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posunout do vyššího věku, kdy je dospívající sám schopen pochopit a zhodnotit

riziko. Je třeba mít na paměti, že: „Zlo je privatio boni“ (Augustin, 1922, s. 176).

Fáze odmítnutí je tedy velice důležitá, z důvodu častého a nekontrolovatelného

výskytu návykových látek prakticky v jakémkoliv prostředí, kde se dospívající

pohybuje.

Tedy cílem práce je studenty dovézt k jasnému a zřetelnému rozhodování o tom,

co je a co není správné v dané problematice, umožnit pochopení pravidel, která budou

platná v jejich mravním rozhodování.

Studenti nechtějí slyšet direktivní způsob výuky, tedy přímé zákazy užívání

návykových látek, ale cílem je navodit přátelskou atmosféru a živou debatu mezi

studenty i lektorem. Je třeba si vzpomenout na ono známé Aristotelovo poznání:

„Nikdo není bez své vůle dobrý či špatný“ (Aristoteles, 1937, s. 12). Např. následující

modelová situace: odmítnutí návykové látky.

Fáze odmítnutí

rychlý způsob

- nevidím – neslyším

- odmítnutí gestem

- jasné NE

zdvořilý způsob

- odmítnutí s vysvětlením

- nabídnutí lepší možnosti

- převedení řeči jinam

- odmítnutí s odložením

důrazný způsob

- porouchaná gramofonová deska

- odmítnutí s protiútokem
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královský způsob

- odmítnutí jednou pro vždy

- odmítnutí jako pomoc

Debata na téma

 jak zahnat nudu

 vyjmenování jiných možností než jsou návykové látky

 trápení

Fáze utvrzení

 v čem je lépe návykovou látku neužívat

 reklama – lživá ?

 výhody zdravého života ( rodina, zdraví, finance atd…)

( Van der Stel a Voordewindová, 1998; Nešpor, 1992b).

Dalším aspektem práce jsou živé debaty s žáky, pro jejich důvěru a otevřenost jsou

žáci před pracovníkem anonymní, tedy známá jsou pouze jména, pokud student chce.

Debaty jsou na témata :  návykové látky, rodina, přátelé, volný čas atd..

Žáci si častěji vybírají sami, jejich postřehy, nápady, zkušenosti jsou

zaznamenávány a dále debata pokračuje v duchu negativních dopadů požití návykové

látky, debata je oživena o různé vtipné scénky, což studenty udržuje v přátelském

prostředí. Také je třeba si uvědomit, že: „K dobru jdem jednou jen z cest, ke zlu však

cest vede víc!“ (Aristoteles, 1937, s. 36).

6. 3 Přednáškové bloky se slečnou Lenkou

Probíhají také přednáškové bloky se sl. Lenkou, která je vyléčená ze závislosti na

drogách a alkoholu. Studenti se mohou na cokoliv ptát, ale celý blok je veden tak, aby

bylo pochopeno riziko.
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Tedy slečna Lenka vypráví o vzniku, průběhu a konečného vyléčení své „ alkoholové,

drogové kariéry“, při čemž je debata doplněna o odborné bloky přednášek a hlavní

částí jsou zpětné vazby studentů.

6. 3. 1  Reflexe studentů a vymezení nejčastějších dotazů studentů na

slečnu Lenku
Studenty po vyslechnutí příběhu slečny Lenky nejvíce zajímá finanční stránka

věci, tedy kolik financí obětovala svojí závislosti, dále její studijní „neúspěchy“,

rodiče, jejich chování, přátelé, doba a průběh léčení v PLB, možnost relapsu a nynější

život.

Studenti jsou ve většině otevření, zajímají je zdravotní rizika, možné trestné činy a

následné vykonávání trestu.

6. 4  Přístup k práci s rodiči

Přístup rodičů je ve většině případů kladný, jeho důležitou součástí je

informovanost rodičů.

Musejí si být vědomi jaké návykové látky existují, jaké mají následky.

Musejí být schopni svým dětem naslouchat a stanovit jasná pravidla pro kouření a

pití doma.

Děti se budou mít při rozhodování čeho přidržovat, bude- li jim předáván jasný a

přesvědčivý hodnotový systém za pomocí školy, odborných a vyškolených

pracovníků, rodičů a společností.

Hlavním zdrojem informací o užívání alkoholu a cigaret jsou pro děti hromadné

sdělovací prostředky ( reklama, filmy atd..) a tak je třeba rodiče nabádat, aby hovořili

se svými dětmi o tom, co se jim v médiích sděluje.

Rodiče je třeba naučit rozpoznat užívání alkoholu a cigaret již v počátečním stádiu

a zajistit, aby věděli, co se má potom udělat.
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Je třeba znovu se pozastavit nad smyslem věty Augustinovy: „Zlo neleží ve

věcech, nýbrž v jejich nesprávném zacházení“ (Augustin, 1922, s. 108).

Seznámení rodičů s tím, co může naznačovat, že dítě užívá návykovou látku

 problémy ve škole

 ztráta původních zájmů

 změna přátel a party

 změny chování

 slabost a spaní přes den

 ztráta chuti k jídlu, hubnutí

 kožní defekty

 mizení peněz

Co si počít, pokud zjistím, že dítě požívá návykovou látku

 nepanikařit

 sehnat si co nejvíce dostupných informací

 vyhledat odbornou pomoc

 být důsledný

(Nešpor, Csémy a Pernicová, 1999).

Škola má k dispozici školní webové stránky pro rodiče, kde si o přihlášení heslem

rodič může zjistit přítomnost žáka ve škole či prospěch.

Spolupráce rodičů je velmi důležitá, rodiče jsou informováni na třídních schůzkách

o negativních účincích návykových látek formou letáků.

Účinnější je však zorganizovat hromadné setkání rodičů.

V případě zjištění vlivu návykové látky u žáka jsou rodiče informováni okamžitě.
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Aby bylo možno realizovat kontroly žáku na přítomnost návykové látky je nutné

mít souhlas zákonného zástupce, se souhlasem nebývá problém.

Žáci, kteří bydlí v domově mládeže, tedy mimopražští, jsou o výchovu rodičů

ochuzeni v tom smyslu, že domů jezdí na víkendy a svátky, pro ně je k dispozici

školní metodik, psycholog, školní praktická lékařka. Je těžké naučit se poroučet sobě

samému, proto píše Aristoteles ve své „Politice“ toto:

„Kdo chce dobře poroučet, musí se nejdříve naučit poslouchat“ (Aristoteles, 1927, s.

246). To platí i o vztah sebe samého k sobě samému. A v tom je potíž!

Domov mládeže má přísný řád.

6. 5 Výstupy práce s cílovou skupinou

Dle mého názoru je jedním z důležitých aspektů užívání návykových látek u

mladistvých jejich snadná dostupnost, tedy podávání alkoholických nápojů

mladistvým, jelikož postih vedoucích a majitelů restauračních zařízeních je náročný,

co se dokazování spáchání trestného činu týče. Je dobré také vzpomenout si na slova

J. A. Komenského:

„K vědomosti nijak neprospěje, že někdo jiný něco zjistil, nezjistím-li si to sám“

(Komenský, 1992, 60).

Tuto činnost pracovníků restauračních zařízení lze ovšem stíhat jako právní

přestupek v rámci správního řízení, trestním činem by bylo až při prokázání

vědomého a soustavného ohrožování mravní způsobilosti mládeže.

Dále pak v partě nezletilých je pro některé jedince obtížné odolat tlaku kamarádů,

kteří alkohol pijí, nebo kouří cigarety.

Měla jsem možnost hovořit se sedmi třídami třetího ročníku a to bez přítomnosti

ostatních kantorů a z rozhovoru se studenty, kteří hovořit a debatovat měli zájem,

vyplynulo, že převládají časté zkušenosti s alkoholem a cigaretami ( 50 % ), někteří

kouří i doma před rodiči ( cca 10 % ).
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Zaznamenala jsem v několika případech absolutní nezájem o mimoškolní aktivity

( sport, koníčky atd..).

Ve většině případů převládá požívání alkoholu a kouření cigaret v menším

množství

Někteří žáci nekouří ani nepijí alkohol vůbec, ale jejich počet není rozhodně větší

než u studentů požívajících alkohol a cigarety. Je vidět, že mladí mají problémy, které

nemůžeme redukovat jen na psychofyzické příčiny, je třeba si uvědomit, že jejich

postoje vznikají z působení jejich okolí.  Je tomu tak, jak to vysvětluje Patočka

v tomto citátu:

„Jejich účelem je ukázat, že člověk není takovou psychofyzickou realitou, nýbrž že

celý bytostný základ jeho je v tom, že k sobě může jen skrz porozumění věcem mimo

sebe, k těm však že může jen odhalením bytí, že tedy podstatné je mimo vlastní

centrum, že v sobě nespočívá jako kámen nebo Bůh“ (Patočka, 1996, s. 191).

6. 6  Navrhované změny

Dále připadají v úvahu besední a přednáškové činnosti ve spolupráci s Policií

České Republiky, v obsahu přednášek bude policejní historie, činnost policie,

seznámení s úkoly policie, zvýšení trestně právního vědomí ( trestná činnost páchaná

mládeží na mládeži, seznámení se základními pojmy trestního práva, sociálně

patologické jevy  dle výběru, důraz kladen na téma drogy a šikana).

- podrobné seznámení žáků se všemi druhy návykových látek a hrozbou z jejich

kombinace, dále obeznámení možnosti šikany,

-  seznámení proběhne za použití odborné literatury a publikací,

- promítání DVD na dané téma dle výběru knihovny a přání žáků ( např. Život bez

naděje ),
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- doplnění knihovny literaturou dané problematiky na téma drogy, násilí, šikana, jiné

závislosti,

- zavedení schránky pro studenty, kam mohou vhazovat anonymně své vzkazy a

dotazy,

- vytvoření studijní komunity, kde žáci budou moci vyslovit svůj názor na školu, na

drogy, na

rodiče, kamarády, politiku, hudbu, sport, zábavu atd..,

Také je třeba se zamyslet nad smyslem tohoto Patočkova dovětku: „Úpadek není

v žádné epoše něčím následným a vnějškovým, úpadek je zde hned zároveň s jejím

vlastním principem“ (Patočka, 1996, s. 291).
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 7 ZÁVĚR

Tato práce pojednává o problematice alkoholové a tabákové závislosti se

zaměřením na mládež. Důležitým aspektem mé práce je prevence těchto

sociopatologických jevů, vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu.

Jako první cíl jsem si určila zpracování základních pojmů a právní úpravu této

problematiky. Po vymezení historických souvislostí jsem následně přešla k vzniku

těchto návykových látek.  Následující  část pojednává o počátcích experimentování

mladistvých s návykovou látkou. Pokusit se tento jev minimalizovat, je dle mého

názoru jedna z nejdůležitější části primární prevence.

Už první experimentování může vést k závislosti, proto jsem   plynule navázala

v další části  na možné léčebné postupy a terapie.

Další velmi důležitou částí je pak samotná prevence a role lektora primární

prevence, jelikož toto je velmi důležitým aspektem ve vzniku a nebo zamezení

závislosti u mladistvých.

Popis cílové skupiny, etická hlediska a etický kodex sociálního pracovníka je dle

mého názoru správným pokračováním po popsání sledované problematiky.

Výstupy práce s cílovou skupinou - a tedy moje práce a navrhované změny v práci

lektora primární prevence – jsou vhodným zakončením mé písemné bakalářské práce.
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Resume

Do jaké míry je důležitá problematika prevence užívání látek vytvářejících závislost u

mládeže? Tento sociopatologický fenomén  je v současné době středem zájmu nejen všech

výchovných pracovníků, včetně rodičů, ale stává se ústředním zájmem v prevenci zdravotní a

vzdělávací politiky v naší zemi, stejně jako je i prioritou  Světové zdravotnické organizace

(WHO). Sociálně patologické jevy  tohoto typu jsou v současnosti časté a z této situace

vyplývá pro společnost nezbytný úkol, aby se plně věnovala prevenci a zdokonalovala ji na

všech stupních svého působení.. Protože jde především o  efektivnost této prevence, byla tato

práce koncipována tak, jak je naznačeno v jejím úvodu. Čtenář je vtažen do problému

popisem závislosti psychické, fyzické, tj. do projevů alkoholismu a tabakismu. Je nutné

ukázat šíři celé problematiky ve všech souvislostech.V další části se věnuji popisu

historických souvislostí s tabákem a alkoholem, seznamuji čtenáře s výrobou alkoholu a

tabáku.Pokračuji výčtem rizik v průběhu počátečního experimentování. Pak přecházím

k deskripci základního experimentování, k výčtu a precizaci léčebných postupů a k explanaci

fenoménu prevence, jakožto prevence efektivní, specifické a nespecifické. Pokouším se

definovat zdravý způsob života. Práce přibližuje i procesualitu primární prevence, hodnotí její

efektivitu především z hlediska výchovného působení školy. Dále se práce týká etických

souvislostí s akcentem na prevenci v dané chvíli na určitém místě, což je ohled, na nějž není

brán zřetel, opět ke škodě celé věci.Diskuse se slečnou Lenkou, vyléčenou se závislosti na

drogách a alkoholu otevírala studentům souvislosti, které se nedají vyčíst v odborných

publikacích. Tyto rozhovory měly smysl, protože jednotlivým participantům otvíraly

horizonty, o nichž nevěděli a o kterých se domnívali, že jsou podružné. Tento typ prevence se

ukázal jako nejlepší. Navrhované změny v závěru práce jsou součástí celostního pohledu.

Tyto úvahy by měly pomoci realizaci preventivní práce, tím, že podávají ucelený popis celé

složité procesuality a usnadnit tak orientaci na tomto poli pro všechny, kteří chtějí pomoci.










