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SOUHRN: Pøehledový èlánek shrnuje souèasné poznatky o indikované prevenci užívání návy-

kových látek a programech indikované prevence v zahranièí, kde jsou tyto programy èím dál tím

více zavádìny do praxe a je provádìna jejich evaluace, zároveò poukazuje na situaci v oblasti in-

dikované prevence v Èeské republice, kde je její koncept teprve na poèátku.

Cílem èlánku je dále vysvìtlit podstatu indikované prevence jako relativnì nové oblasti preven-

ce. Vymezit její postavení vzhledem ke všeobecné a selektivní primární prevenci a vzhledem

k sekundární prevenci. Dále pøedstavit pøehled rizikových a ochranných faktorù, pøedevším psy-

chosociálních a individuálních, uvedení souvislostí mezi dìtskou psychopatologií a vyšším rizi-

kem rozvoje užívání návykových látek.
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� 1 ÚVOD
Primární prevence má v oblasti užívání návykových látek

zásadní postavení. Jako vhodné prostøedí pro realizaci pre-

ventivních programù slouží nejèastìji školy, neboť ètyøi

z pìti uživatelù drog zaèínají s užíváním již pøed dospìlostí.

Školy zároveò nabízejí systematický a efektivní zpùsob jak

oslovit velký poèet mladých lidí pravidelnì každý rok

(UNODCCP, 2006; EMCDDA, 2009).

Cílem preventivních a intervenèních programù vše-

obecné a selektivní prevence zamìøených na závislostní

chování je zabránit nebo oddálit zaèátek užívání návyko-

vých látek u dìtí a dospívajících. Všeobecná prevence se za-

mìøuje na všechny jedince, aniž by byl pøedem zjišťován

rozsah rizika užívání návykových látek. Selektivní preven-

ce se zamìøuje na skupiny jedincù, u kterých lze na základì

sociálních a demografických ukazatelù pøedpokládat zvýše-




