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Východiska: Asi 90 000 dospělých Čechů konzumuje konopí několikrát týdně nebo denně. 18,5% šestnáctiletých užilo konopí v posledních 30 dnech. Dosud jsme nevěděli, jak
velký počet častých uživatelů má s konopím problémy v oblasti zdraví nebo psychosociálního fungování.

Metody: Konopí již z definice není součástí ukazatele „problémového užívání drog“, který se zaměřuje na osoby nejvíce vystavené riziku sociálního vyloučení, těžkého poškození
zdraví a kriminality. Celopopulační měření problémového užívání konopí v Evropě odstartovala až studie ESPAD 2007, jejíž podrobné výsledky za ČR dosud nebyly publikovány.
Šestnáctiletým s alespoň jedním užitím konopí v posledním roce (roční prevalence), byla administrována škála CAST na posouzení problémů souvisejících s užíváním konopí.

Výsledky: V posledním roce užilo konopí 35 % šestnáctiletých. Mezi těmito ročními uživateli je problémový každý sedmý až destátý. U 3 - 4 % celkové populace šestnáctiletých
bylo zjištěno problémové užívání konopí.

4,8 % dospělých v ČR užilo konopí v posledním měsíci a z toho čtvrtina je konzumovala několikrát týdně nebo denně (ÚZIS 2006). V přepočtu na celou populaci to
odpovídá 1,2 % dospělých Čechů a Češek (18-64 let), tj. asi 90 tis. osob. Česká mládež dlouhodobě vede Evropu v prevalenci užívání konopí. Mezi šestnáctiletými je
prevalence užití konopí v posledním měsíci 18,5 % (Csémy, Chomynová a Sadílek 2008), tj. asi čtyřikrát vyšší než mezi dospělými. Tato čísla jsou pro mnohé alarmující.
Dosud jsme nevěděli, jak velký problém vysoká prevalence znamená, neboť jsme v populačních šetřeních nesledovali prevalenci závislosti a zneužívání dle MKN-10 ani
výskyt specifických problémů souvisejících s užíváním konopí. Historie drogových politik ukazuje, že ignorování relativně mírných problémů s marihuanou u relativně
vysokého počtu osob není dlouhodobě udržitelné (Morávek 2008). Kolik častých uživatelů má s konopím problémy v oblasti zdraví nebo psychosociálního fungování?
Uznává se, že většina uživatelů konopí, včetně těch pravidelných, nepociťuje v souvislosti
s užíváním žádné problémy. Na druhé straně percentuálně malá, absolutně však početná
skupina uživatelů žádá o léčbu v souvislosti s konopím kvůli problémům jako
prokrastinace, pocity viny, nízká produktivita, nízká sebedůvěra, interpersonální
problémy, špatná paměť nebo finanční potíže (Budney a Moore 2002).
Rozsah problémů v početné populaci uživatelů konopných drog zjišťovala řada
národních studií. Prevalenci závislosti a zneužívání dle DSM-IV identifikovali v USA,
Austrálii a Německu. Jiné postupy použili při měření problémového užívání konopí ve
Spojeném království, Nizozemsku a Řecku. Výsledky těchto šetření jsou ale kvůli
odlišným metodologiím vzájemně nesrovnatelné (Morávek 2008).
První celopopulační měření problémového užívání konopí mezi mládeží v Evropě bylo
provedeno v 17 zemích, včetně ČR, v rámci studie ESPAD 2007 (Piontek, Kraus a Pabst
2009). Uživatelům, kteří se přiznali k alespoň jednomu užití konopí v posledním roce,
byla administrována škála CAST (Cannabis Abuse Screening Test; Beck a Legleye 2003).
Škála se skládá ze šesti otázek, které zjišťují, jak často uživatel v posledním roce užíval
konopí před polednem nebo o samotě, zda měl problémy s pamětí, neúspěšně se
pokoušel o abstinenci, měl kvůli konopí problémy v sociálním fungování nebo jej sociální
okolí vyzývalo k redukci užívání. Přesnou formulaci otázek uvádí NMS (2008).

V typické školní třídě šestnáctiletých máme 25 studentů.
Z nich 11 někdy vyzkoušelo konopí, 5 častěji než pětkrát za
život a 1 má s konopím problémy.

Jeden student
z 25 má
s konopím
problémy.
... alespoň 1 užití konopí za život
... alespoň 5 užití za život
Zdroj: vlastní výpočet podle Csémy,
Chomynová a Sadílek 2008; Piontek,
Kraus a Pabst 2009).

Vyhodnocení: Za každou odpověď, která leží ve žlutě vyznačené oblasti, se přičte jeden
bod. Výsledky se pohybují na škále od 0 do 6 bodů. U osob s nejméně 4 body se užívání
konopí považuje za problémové (Piontek, Kraus a Pabst 2009: 165).
Výsledky: V posledním roce užilo konopí 35 % šestnáctiletých (Csémy, Chomynová a
Sadílek 2008). Podrobné výsledky ESPAD 2007 za ČR dosud nebyly publikovány, ale
některé údaje uvádí celoevropská zpráva z března (Piontek, Kraus a Pabst 2009).
Průměrné skóre problémovosti mezi ročními uživateli konopí ve věku 16 let v ČR činí
1,4 bodu z šesti možných.

Typický roční uživatel konopí ve věku 16 let tedy není problémový.
Problémové užívání konopí se v ČR vyskytuje u cca 10 - 15 % ročních
uživatelů konopí mezi šestnáctiletými, což odpovídá cca 3 - 4 % celkové
populace šestnáctiletých (Piontek, Kraus a Pabst 2009).
Problémové užívání konopí bylo v ČR zkoumáno rovněž v populačním
šetření mezi dospělými. Výsledky zveřejní NMS s výroční zprávou za rok
2008 (os. sděl., Škařupová 2009).
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