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VÝCHODISKA: Postupné stárnutí obecné populace pøiná-

ší nové problémy, jakým je napø. rostoucí skupina starších

osob s poruchami z užívání návykových látek. Poèet tìchto

lidí neustále narùstá a podle aktuálních pøedpokladù bude

tento vzestupný trend pokraèovat minimálnì do roku 2020.

CÍLE: Hlavním cílem této studie je podat sociální a demo-

grafickou charakteristiku osob starších 50 let, kteøí v Portu-

galsku podstupují léèbu v místním centru léèby drogových

závislostí (CRIA), a souèasnì popsat jejich uživatelský a kli-

nický profil. METODY: Úèastníci studie byli vybráni z aktu-

álního seznamu osob využívajících služby CRIA s datem

narození pøed rokem 1963. Data byla získávána ze stávající

databáze Multidisciplinárního informaèního systému a byla

analyzována prostøednictvím programu Statistical Package

for the Social Sciences (SPSS) – Verze 20. SOUBOR: Ze

102 aktivních pacientù v této vìkové skupinì splòovalo

nezbytné podmínky pro úèast ve studii 71 jedincù.

VÝSLEDKY: Bylo zjištìno, že mezi staršími uživateli pøevlá-

dají rozvedení, svobodní nebo ovdovìlí muži s nízkou kvalifi-

kací. Nejèastìjší primární drogou byl heroin, ale bìžné bylo

také polyvalentní užívání návykových látek. S konzumací

drog zaèali v raném vìku. Procento lidí, kteøí užívali hlavní

sledované drogy v souèasnosti, bylo velmi nízké a nízká byla

také míra jejich rizikového chování spojeného s injekèním

užíváním drog. ZÁVÌR: Rostoucí velikost této skupiny oby-

vatel a její poptávka po léèebné péèi jsou realitou, která by

mìla podnítit další výzkum této problematiky.
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