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Abstrakt 

Užívání návykových látek je spojeno kromě psychologických, sociálních a ekonomických důsledků také se 

zdravotními komplikacemi, které mohou uživatele potkat. V adiktologické praxi se lze setkat s případy, kdy 

klienti užívající drogy (nejčastěji se jedná o pervitin) přicházejí do zařízení specializovaných na práci s touto 

cílovou skupinou s různými zdravotními potížemi, které by bylo potřeba odborně řešit. Užívání je ve značné 

míře spojené s veřejným stigmatem, které může hrát významnou roli v otázce vyhledání a poskytnutí zdravotní 

péče těmto osobám. Cílem příspěvku je popsat postoje samotných uživatelů k otázce vlastního zdraví.  

 

Klíčová slova: Uživatelé drog. Zdraví. Zdravotní péče. Stigma. 

 

Abstract 

Using of drugs is associated in addition to psychological, social and economic consequences as well with 

medical complications that may befall users. In addictological practice there can be found cases, when clients 

using drugs (mostly methamphetamine) come into specialized institution, which work with this target group, 

with a variety of health problems that would need to be professionally addressed. Using of drugs is largely 

related to public stigma, which can play an important role in the issue of finding and providing health care to 

these people. The aim of this paper is to describe the attitudes of users to question of their own health. 
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determinanta zdraví u uživatelů pervitinu. 
 

Úvod 

 

Uživatelé drog mohou vstupovat do systému zdravotní péče z různých důvodů. Lze se u 

nich setkat se špatným zdravotní stavem, který vznikl v důsledku aplikace návykové látky, 

například přes špatné žíly nebo jako následek infekce virem hepatitidy C (HCV). Může se 

také jednat o důsledek životního stylu spojeného s drogovou kariérou jedince, pro nějž je 

charakteristické např. bezdomovectví, špatná strava nebo nedbalost v oblasti hygieny. Právě 

životní styl těchto osob vyvolává ve většinové společnosti nelibost a v určitých případech 

může vést až k diskriminaci. Je tomu tak i v případě poskytování zdravotní péče? A jak 

k jejímu využívání přistupují samotní uživatelé? Na tyto otázky se pokusím v následujícím 

textu odpovědět. 

 

1. Teoretická východiska 

 

1.1 Zdravotní důsledky užívání drog 

 

Jak uvádí O´Brien et al. (2015), užívání pervitinu poškozuje játra, ledviny, srdce, mozek, 

zkrátka celé tělo. K poškození může dojít dvojím způsobem, a to akutní otravou nebo 

dlouhodobým působením. Nitrožilní uživatelé pervitinu mají mimořádně vysoké skóre jak 

v akutním, tak i dlouhodobém ohrožení organismu (intoxikace, žloutenka, HIV, abscesy, 
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psychóza apod.). Častější výskyt duševních a fyzických nemocí mezi jedinci, kteří zneužívají 

drogy nebo alkohol, je spojen s významnými náklady na zdravotnickou péči: více nemocí 

vede k větším výdajům. Lze říci, že mezi uživateli drog se objevuje častý výskyt přidružených 

psychiatrických problémů (včetně sebevražedného chování). Jako důležité se jeví získávání 

informací o tom, jak členové této skupiny klientů vnímají své vlastní zdraví, a to z toho 

důvodu, aby jim bylo možné poskytnout vhodnou formu podpory a sledovat jejich zdravotní 

stav v průběhu času (Neale 2004). Výzkum, který představili O´Brien et al. (2015), popisuje 

jasný a konzistentní vztah mezi skóre v dotaznících, kde sami uživatelé subjektivně posuzují 

své zdraví, a užíváním drogy. Konkrétně se jedná o skutečnost, že uživatelé vnímají své 

zdraví na mnohem horší úrovni než „normální“ populace, a to ve všech jeho rozměrech.  

 

1.2 Poskytování zdravotní péče 

 

Mnoho faktorů ovlivňuje kvalitu péče, kterou uživatelé pervitinu přijímají 

v systému zdravotní péče. Lze zde zmínit např. dostupnost zdrojů a vlastní schopnost 

uživatelů přijmout léčebný režim. Rostoucí počet studií ukazuje, že závislí jedinci dodržují 

méně  pravděpodobně osvědčené postupy v rámci léčby zdravotních potíží (Brener et al. 

2010). Poskytnutí adekvátní primární zdravotní péče uživatelům drog je problém, protože oni 

často zanedbávají své zdraví. Ukazuje se zde potřeba edukace této skupiny osob v oblasti 

zdraví a péče o něj. Edukace by se týkala např. tématu rizikového chování, které je s užíváním 

spojeno, a možností, jak mu předcházet (Lloyd 2013). Užívání návykových látek je ve značné 

míře spojené s veřejným stigmatem, které může mimo jiné hrát významnou roli v otázce 

vyhledání a poskytnutí zdravotní péče těmto osobám (Henderson, Evans-Lacko a Thornicroft 

2013). Veřejnost dá těmto jedincům nálepku, protože užívání drog je často vnímáno ostatními 

jako „pod kontrolou“ jedince a ten je následně obviňován kvůli jejich užívání a případným 

souvisejícím nemocem (Szott 2014). Pro uživatele drog může být náročné pobývat 

v nemocničním prostředí právě z důvodu stigmatizace, která může pramenit zčásti 

z agresivního a manipulativního jednání, jež někteří členové této skupiny praktikují (Bayer 

2008). 

 

2. Metodika 

 

2.1 Použité metody 

 

Byl použit kvalitativní výzkumný design. Sběr dat proběhl prostřednictvím narativních 

rozhovorů. Narativní rozhovor představuje specifikou formu otevřeného, nestrukturovaného 

rozhovoru. Tento rozhovor předpokládá, že existují subjektivní významové struktury, které se 

vyjeví při volném vyprávění, nikoliv při cíleném dotazování (Mayring 2002). V rozhovorech 

s komunikačními partnery a partnerkami jsme se zaměřili na období jejich drogové kariéry a u 

abstinujících také na dobu, kdy už užívání pervitinu nebylo součástí jejich životů. Rozhovory 

byly doslovně přepsány a následně analyzovány. 

 

2.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

 

Výzkum byl realizován na území Jihočeského kraje, konkrétně ve městech České 

Budějovice, Prachatice a Strakonice. Výzkumný soubor představovali uživatelé pervitinu, 

navštěvující Kontaktní centrum Prevent v Českých Budějovicích, Prachaticích a Strakonicích 

a Adiktologickou poradnu v Českých Budějovicích. Jedná se o zařízení, která se věnují práci 

s uživateli návykových látek. Výzkumu se zúčastnilo celkem 13 komunikačních partnerů, 

z toho 6 abstinujících a 7 aktuálně užívajících. Vzorek tvořilo 8 žen a 5 mužů, nejmladší 
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komunikační partnerce bylo 18 let, nejstarší 35 let, doba užívání pervitinu se pohybovala od 

1,5 roku do 17 let.  

 

3. Výsledky 

 

3.1 Proces rozhodování 

 

Na základě analýzy získaných dat byl vytvořen dílčí model popisující proces rozhodování 

uživatele pervitinu o tom, zda využije péči odborníků v souvislosti se zdravotními obtížemi, 

které ho trápí (viz obr. 1). Proces se skládá z několika fází, v nichž hrají důležitou roli 

nejrůznější aspekty. První fázi reprezentuje určitý zdravotní problém daného jedince. Ve 

druhé fázi dochází k rozhodnutí o vyhledání či nevyhledání zdravotní péče a třetím krokem je 

akce, tedy využití odborné pomoci v případě kladného rozhodnutí a odložení řešení v případě 

rozhodnutí záporného. 

 

Graf 1 Model procesu rozhodování o (ne)využití zdravotní péče uživateli pervitinu 

 

 

 

 

 

 

( Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.2 Zdravotní problém 

 

Jak uvádím výše, pomyslným počátkem v procesu rozhodování jsou samotné zdravotní 

obtíže. Uživatelé uváděli nejrůznější problémy, které je během jejich drogové kariéry 

potkávají či potkávaly. Ty byly rozděleny do dvou kategorií, a to problémy fyzické a 

psychické. K fyzickým potížím patřila různá zranění, úrazy a choroby, s nimiž se může potkat 

každý z nás. Dále byly zmiňovány problémy spojené s užíváním pervitinu, a to abscesy, 

flegmóny, bércové vředy, hepatitida typu C, potíže se zuby a pod. Druhou kategorii tvořily 

problémy týkající se psychického zdraví jedince. Komunikační partneři hovořili o pocitech 

pronásledování, které působí velmi negativně na psychickou pohodu člověka. Tyto pocity 

mnohdy přímo souvisejí s prožíváním toxické psychózy, jíž může užívání drog spustit. 
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Zmiňovány byly také depresivní stavy, které mohou být zesíleny v době tzv. „dojezdu“, kdy 

návyková látka z těla uživatele vyprchá, což samo o sobě vede k pocitům nelibosti. 

 

3.3 Rozhodnutí 

 

Druhým krokem je samotné rozhodování o tom, zda jedinec bude řešit svůj problém, nebo 

ne. V této fázi hrají důležitou roli určité aspekty, které rozhodnutí ovlivňují. Dané aspekty 

byly rozčleněny do dvou kategorií, a to pozitivní a negativní faktory.  

 

3.3.1 Pozitivní faktory 

 

Pozitivní faktory působí podpůrně ve smyslu využití odborné péče v případě zdravotních 

potíží. Jedním z takových faktorů je závažnost problému. Pokud trpí uživatel např. značnými 

bolestmi nebo utrpěl takové zranění, jež je potřeba akutně řešit, existuje větší 

pravděpodobnost, že vyhledá zdravotní péči. Specifickým případem je zde těhotenství žen 

uživatelek, které při zjištění svého stavu lékaře navštíví, a to buď za účelem přerušení 

gravidity, nebo naopak touhy plod donosit. Dalším „plusovým bodem“ nahrávajícím řešení 

obtíží je předchozí pozitivní zkušenost uživatele se zdravotnickými pracovníky. Pokud 

jedinec již zažil pozitivní přístup k vlastní osobě ze strany odborníků v souvislosti s řešením 

určitých potíží, které mohou plynout z jeho životního stylu, existuje větší šance, že 

zdravotnické zařízení navštíví znovu. Kladně také působí možnost doprovodu známé osoby. 

V případě, že uživatele povzbudí svou přítomností u lékaře někdo jemu blízký, bude svou 

situaci řešit spíše, než v případě opačném. Zde se může jednat např. o pracovníky ze zařízení 

zaměřených na práci s uživateli drog, kam daný jedinec dochází. 

 

3.3.2 Negativní faktory 

 

 Opačně oproti pozitivním faktorům působí faktory negativní. Na jejich základě dochází u 

jedince k tomu, že převažují negativa možné návštěvy lékaře nad pozitivy a spíše se rozhodne 

svůj problém neřešit. Uživatelé pervitinu obecně uváděli, že se snaží užívání tajit. I tato 

skutečnost je jedním z faktorů, které hrají roli ve (ne)využívání zdravotní péče těmito jedinci. 

Komunikační partneři dále zmiňovali, že lékařskou péči vůbec nevyužívají, nebo se 

k návštěvě zdravotnického zařízení odhodlají pouze v nutném případě. V souvislosti 

s udržováním užívání pervitinu v tajnosti bylo zmiňováno, že daní jedinci pociťují obavy a 

nervozitu z toho, že se lékařský personál dozví o jejich situaci. Dále obavy pramení také 

z možnosti úniku informací o jejich užívání mimo prostředí lékařské ordinace. Dalším 

faktorem, který hraje roli v rozhodnutí, zda uživatel využije zdravotní služby, je stud. Jedinci 

účastnící se výzkumu uváděli, že se za svoji současnou situaci stydí, a proto raději své 

zdravotní potíže s odborníky neřeší. Mezi aspekty ovlivňující výše uvedené rozhodnutí patří 

také strach a negativní očekávání, které se týkají  přístupu zdravotnického personálu k osobě 

uživatele. Komunikační partneři ve svých výpovědích popisovali, že se obávají negativního 

pohledu odborníků na vlastní osobu a situaci a s tím spojeného nepříjemného chování. Jak 

uváděli uživatelé, tyto obavy vycházely v některých případech ze zprostředkované zkušenosti 

a v některých případech nebyly vůbec reálně podloženy. Pokud došlo k návštěvě 

zdravotnického zařízení, uvádělo nakonec mnoho partnerů pozitivní zkušenost s odborníky a 

profesionální přístup z jejich strany. Tato zkušenost neodpovídala jejich negativním 

očekáváním. Samotní uživatelé zmiňovali, že pro závislé jedince je charakteristický laxní 

přístup k řešení problémů, který se objevuje také v souvislosti s jejich zdravím. V důsledku 

tohoto přístupu také dochází k situacím, kdy jedinec nevyhledá odbornou pomoc za účelem 

odstranění či zmírnění zdravotních potíží, které ho trápí, protože to neustále odkládá  a 
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prioritu pro něj mají jiné záležitosti nejčastěji spojené se sháněním drogy či finančních 

prostředků určených k jejich koupi. 

 

3.4 Akce 

 

Třetí a poslední fází celého popisovaného procesu je akce. V případě, že se uživatel na 

základě převažujících pozitivních aspektů rozhodne, že své zdravotní potíže nenechá jen tak, 

svěří se do péče odborníků. Prvním takovým krokem může být návštěva např. kontaktního 

centra, kde pracovníci poskytují základní ošetření. Vždy však odkazují a doporučují klientovi, 

aby využil lékařskou pomoc k odstranění jeho potíží. Může se samozřejmě jednat také o 

přímou návštěvu zdravotnického zařízení. Druhým typem akce je odmítnutí řešení 

zdravotních problémů či jejich ignorace ze strany uživatele. V tomto případě je přikládán 

velký význam negativním faktorům uvedeným v textu výše. Daný jedinec nevěnuje svým 

obtížím pozornost nebo se neodhodlá k jejich řešení, což může mnohdy vést až k trvalým 

následkům.  

 

Závěr 

 

Na základě analýzy získaných dat byl vytvořen model popisující proces rozhodování o 

(ne)využití zdravotní péče uživateli pervitinu. Ten zahrnuje tři kroky. Prvním z nich je 

samotný problém, druhým je rozhodnutí, v němž hrají roli různé aspekty a jako poslední 

přichází na řadu akce. V rámci ní jedinec buď začne své problémy řešit s odborníky, nebo je 

odmítá řešit a ignoruje je. Z výsledků vyplývá, že co se týče poskytování zdravotní péče 

uživatelům pervitinu, často dochází k jejich „sebevyloučení“ ze zdravotnického systému. 

Mám na mysli situaci, kdy se takový jedinec i přes zdravotní problémy, které ho trápí, 

rozhodne nevyhledat pomoc odborníků na základě studu, strachu či obav z jejich negativního 

přístupu. Brener et al. (2010) ve své studii uvádějí, že účastníci výzkumu popisovali 

v souvislosti se zdravotnickými službami omezenost zdrojů, byrokratickou bariéru a stigma 

jako překážky v jejich lepším využívání. V případě našeho výzkumu bylo důležitým tématem 

právě stigma, které je spojené s užíváním návykových látek, a které ve společnosti panuje. 

Samotní uživatelé od členů majority, v našem případě konkrétně odborníků v oblasti 

zdravotnictví, pak očekávají negativní postoje a přístup, které s daným stigmatem souvisí. 

Toto očekávání hraje významnou roli v jejich rozhodnutí, zda vyhledat či nevyhledat 

zdravotní péči v případě potřeby. 
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