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Summary 

Authors deal with the risk behaviour of injecting drug users in the focus of research. They 

described of knowledges of researches from Slovakia and strand. They defined Health Belief 

Model and their used in research 

Úvod 

Drogové závislosti sú predmetom záujmu nielen sociálnej práce. Sociálna práca patrí 

do skupiny vied metodologického modelu poznávaco-pretváracej paradigmy [Tokárová 

a kol., 2003]. Vo výskume je teda prítomná určitá dvojsmernosť - pohyb od teórie k praxi 

a naopak. Spomínaná dvojsmernosť podľa nášho názoru umožňuje pretvárať a prispôs-

obovať intervencie sociálnych pracovníkov aj na základe vedeckých poznatkov. 
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Výskum v oblasti prevencie drogových závislostí na Slovensku vnímame ako pomerne 

nesystematický. Pozornosť je centrovaná prevažne na primárnu prevenciu [Verešová, 

2004; Nociar, 2007; Orosová, 2007]. V oblasti terciárnej prevencie prebieha v súčasnosti 

(2012) projekt hodnotenia výsledkov procesu resocializácie. Pričom ide o prvú kohortovú 

štúdiu, ktorej cieľom je mapovanie výsledkov resocializačného procesu klientov v resocia-

lizačných strediskách v Slovenskej republike pod vedením zodpovednej riešiteľky Pave-

lovej (2011-2013). Resocializáciou užívateľov drog sa zaoberal aj Klimas [2010].  

Výskumné zistenia z oblasti sekundárnej prevencie nachádzame podľa nášho názoru 

skôr ojedinele. Sekundárnu prevenciu (označovaná je aj ako selektívna či adresná) cháp-

eme ako prácu zameranú na populáciu v podmienkach zvýšeného rizika. Je konkrétna, 

smeruje k ohrozeným skupinám obyvateľstva, ktorých ohrozenie spôsobili rôzne deter-

minanty (prostredie, narušené vzťahy v rodine, spôsob života, dlhodobá nezamestnanosť, 

osobné predpoklady a iné) [Pavelová, 2006].  

Náš príspevok sa zameriava na aktívnych injekčných užívateľov drog a prevenciu ich 

rizikového správania (zdieľanie injekčných striekačiek, zdieľanie pomôcok potrebných na 

aplikáciu, rizikový pohlavný styk a iné) v spojitosti s determinantmi takéhoto správania v 

kontexte výskumných zistení. 

Doterajšie výskumné zistenia  

Výskum realizovaný v období máj 2005 - február 2006 v 23 mestách Spojených štátov 

amerických bol zameraný na rizikové správanie injekčných užívateľov drog. Oslovených 

bolo 13 519 osôb. Z výsledkov vyplynulo, že počas tohto obdobia 31,8 % zúčastnených 

injekčných užívateľov drog zdieľalo injekčné striekačky, 62,6 % malo nechránený vaginál-

ny pohlavný styk, 71,5 % bolo testovaných na HIV. Tieto údaje môžu pomôcť pri realizá-

cii preventívnych služieb tvorených na mieru injekčným užívateľom drog v riziku infekcie 

vírusom HIV, prípadne iných krvou prenosných chorôb [Lansky, Drake, 2006]. 

Štúdia z roku 2006 sa zaoberala koreláciou zdieľania ihiel u HIV séropozitívnych in-

jekčných užívateľov drog. Výskum sa realizoval v štyroch mestách Spojených štátov am-

erických prostredníctvom rozhovoru. Čo sa týka zdieľania injekčných striekačiek, ako 

významné boli určené tieto koreláty: demografické a sociálno-ekonomické faktory súvis-

iace s rizikom, nižšia úroveň vzdelania, nižší príjem, bezdomovectvo. Zdieľanie ihiel bolo 

tiež spájané s HIV séropozitivitou a rokmi tohto ochorenia. Zistenia výskumu zdôrazňujú 

potrebu naďalej sa zameriavať na oblasť sekundárnej prevencie [Metsch et al., 2006].  

Výsledky výskumu Bootha et al. (1999) poukazujú na to, že HIV séropozitívni injekční 

užívatelia drog a fajčiari cracku, ktorí sú v kontakte so službami (medicínskeho a sociáln-

eho charakteru) sa správajú menej rizikovo. 



Injekčný užívateľ drog v centre pozornosti výskumu 

Humanum−Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 41

Psychosociálnymi prediktormi rizikového správania v kontexte AIDS a užívania drog 

u žien bez domova a žien závislých od drog (výskumu sa zúčastnili Afroameričanky a 

ženy z Latinskej Ameriky) sa zaoberali autorky Nyamathi, Stein, Brecht (1995). Za rizik-

ové správanie vo vzťahu k AIDS považovali striedanie sexuálnych partnerov, rizikovým 

bol aj sexuálny partner ženy, ktorý bol injekčný užívateľ drog, taktiež aj nepravidelné 

používanie kondómu. V rovine užívania drog ako rizikové hodnotili zdieľanie injekčných 

striekačiek. Nyamathi, Stein, Brecht (1995) predpokladali, že všeobecné rizikové správan-

ie v rámci AIDS bude spájané s výraznými prekážkami používať kondóm, s vyšším ho-

dnotením hrozby a menším aktívnym zvládaním. Zvládanie sa však nepreukázalo ako 

významný prediktor všeobecného rizikového správania v rámci problematiky AIDS. 

Predpovedajú však ďalšie špecifické správanie v oblasti užívania drog (napríklad užívanie 

drog ako možnosť zvládania choroby). 

Možnými determinantmi, ktoré ovplyvňujú zdieľanie injekčných striekačiek medzi in-

jekčnými užívateľmi sú podľa Maguru et al. (1989) vedomosti o rizikovom správaní (na-

jmä AIDS). Rolu zohráva aj samotný postoj užívateľa k zdieľaniu injekčných striekačiek, 

partia, ekonomický faktor, vlastníctvo pomôcok potrebných k injekčnej aplikácii, osobná 

skúsenosť s HIV pozitívnou osobou. Za významné činitele sú považované aj demografic-

ké charakteristiky či zotrvanie v substitučnej liečbe (metadónový program) a iné. 

U zúčastnených 110 injekčných užívateľoch drog so zdieľaním injekčných striekačiek 

priamo súvisel vplyv partie a ekonomická motivácia k zdieľaniu. Ako významné sa 

preukázalo i to, ak užívateľ nevlastnil svoje pomôcky potrebné k aplikácii.  

V danom kontexte Latkin et al. (1995) upozorňujú aj na vzťah medzi zdieľaním 

a množstvom kontaktov užívateľa.Stein et al. (2000) na rozdiel od Latkina et al. (1995) 

dávajú do vzťahu užívanie alkoholu a zdieľanie injekčných striekačiek. Zistili, že 65 % 

zo 196 aktívnych injekčných užívateľoch drog zneužíva aj alkohol a zdieľa injekčné 

striekačky. V záveroch naznačujú, že by sa pracovníci výmenných programov mohli vo 

svojich intervenciách zamerať na aspekt užívania alkoholu.  

Štúdia Unger et al. (2006) sa zamerala naidentifikáciuvlastností, ktoré zvyšujúriziko 

vznikuzdieľania injekčných striekačiek. Výsledky naznačujú, že zdieľanie nesúvisí len s 

vlastnosťami jedinca, ale podmieňujú ho aj vonkajšie faktory (prostredie užívateľa, part-

ner – injekčný užívateľ drog).  

Na interné a externé faktory, ktoré ovplyvňujú zdieľanie injekčných striekačiek zame-

rala svoju pozornosť aj Wagner et al. (2011). Pozornosť výskumu prebiehajúceho v dvoch 

fázach (kvalitatívna prostredníctvom hĺbkového rozhovoru s 26 injekčnými užívateľmi 

drog, kvantitatívny zber dát na základe výsledkov prvej fázy s 187 injekčnými užívateľmi) 

upriamili pozornosť na vnímanie dôsledkov z odmietnutia zdieľania pomôcok potreb-

ných na aplikáciu drog. Ako významná sa ukázala vyššia miera rizikového správania, 
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ktoré ovplyvňuje niekoľko skutočností – partner - injekčný užívateľ drog, skúsenosti 

s abstinenčným syndrómom, drogová kariéra.  

Výskum v slovenských podmienkach s injekčnými užívateľmi a bývalými injekčnými 

užívateľmi v kontexte rizikového správania sa realizoval rokoch 2002-2003. Orientoval sa 

na viaceré oblasti. Pre nás sú zaujímavé oblasti - rizikové injekčné užívanie a s tým 

spojené aj riziko prenosu infekcií a informovanosť o HIV/AIDS a hepatitídach typu B 

a C. Realizoval sa riadeným rozhovorom a dotazníkom. Účastníkmi boli aktívni a bývalí 

užívatelia drog. Súbor bol delený na dve skupiny (klienti programu OZ Odyseus a tí, ktorí 

neboli zapojení v programe Chráň sa sám) [Jirešová, Javorková, 2003]. Výsledky okrem 

iného potvrdili dôležitosť a význam prevencie u aktívnych užívateľov drog. 

Za rizikové správanie injekčných užívateľov možno považovať aj páchanie trestnej 

činnosti. Vo výskume zameranom na uplatnenie drogových paragrafov zákona č. 

300/2005 Z. z. tvorili časť výskumného súboru aj 45 problémoví užívatelia drog. Zber dát 

prebiehal aj kvalitatívnymi metódami [Hičáková a kol., 2010]. 

Náš výskum sa taktiež venoval aktívnym injekčným užívateľom drog, pričom sme ho 

dizajnovali cez takzvaný Health Belief Model (HBM), ktorý sa spája s problematikou 

verejného zdravia, ale i prevenciou. Model bol pre nás inšpirujúci v tom, že sa vo 

výskume používa na predpovedanie ochoty či neochoty jednotlivca zmeniť svoje 

správanie a taktiež umožňuje porozumieť jeho motivácii. 

V nasledujúcej časti príspevku sa budeme venovať charakteristike Health Belief Mode-

lu, ktorý môže byť podľa nášho názoru jednou z možností pri kreovaní výskum v tejto 

oblasti. 

Health Belief Model 

Pomenovanie tohto kognitívneho modelu má v dostupnej literatúre rôzne názvy. Na-

príklad je označovaný ako Model presvedčení o zdraví, Názorový model zdravia, Model 

postoja k zdraviu a podobne. Aj práve pre spomínanú nejednoznačnosť v terminológii ale 

aj v samotných prekladoch modelu sa nám javí ako vhodné požívať pôvodné anglické 

pomenovanie. 

Pôvod HBM 

Autori [Christensen, Martin, Smyth, 2004; Hayden, 2009; Champion, Skinner, 2008 a 

iní] sa zhodujú v tom, že k samotnému vytvoreniu HBM predchádzal výskum Hochbau-

ma týkajúci sa prevencie tuberkulózy (bezplatný RTG snímok).  

Od svojho vzniku model prešiel viacerými modifikáciami. Pôvodne mal predpovedať 

pravdepodobnosť s akou bude jednotlivec dodržiavať odporúčané aktivity na podporu 

zdravia [Kelčíková, 2010].  
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Takto ponímaný a prvýkrát definovaný bol HBM Rosenstockom v roku 1966. Obsa-

hoval štyri komponenty 

• citlivosť (susceptibility), akou jednotlivec vníma, že môže dostať nejaké ochore-

nie,  

• závažnosť (severity), akou vníma ochorenie,  

• bariéry (barriers) brániace ku zmene správania a  

• benefity, ktoré získa za to, že svoje aktuálne správania zmení). 

Takto vyvinutý na kvantitatívnych dátach o osem rokov neskôr zdokonalil Becker 

[Christensen, Martin, Smyth, 2004].  

Modifikácie HBM 

Janz a Becker (1984) zosumarizovali 46 výskumných štúdií súvisiacich s HBM 

v období rokov 1974-1984. Spomínaní autori vo výsledkoch analýzy konštatovali, že 

štúdie z obdobia roku 1974 poukázali meraním na to, že komponent vnímania citlivosti je 

najsilnejší. Všeobecne by sa dalo podľa autorov povedať, že citlivosť je o čosi dôležitejšia, 

ako závažnosť. Uvedené podľa nás viedlo k vytvoreniu jednotného prvku hrozby 

zloženého z vnímanej citlivosti a závažnosti.  

V roku 1988 bol model doplnený o podnety k akcii (cues to action) a sebaúčinnosť 

(self-efficacy).  

Rosenstock, Strecher, Becker (1988) reflektujú teórie sociálneho učenia, medzi nimi aj 

HBM. Uvádzajú v ňom tri kľúčové faktory: 

• existencia dostatočnej motivácie, na základe ktorej bude jednotlivec považovať 

zdravotné otázky za relevantné, 

• hrozba, že jednotlivec môže ochoreniu podľahnúť, 

• presvedčenie, že jednotlivcovi určité zdravotnéodporúčaniaprinesú zníženie 

vnímanej hrozby zasubjektívneprijateľnúcenu. 

Podľa nášho názoru tri vyššie uvedené kľúčové faktory v sebe obsahujú všetkých šesť 

komponentov, ktorých charakteristiku uvádzame nižšie. 

Z konceptu Rosenstocka, Strechera, Beckera (1988) vychádzajú aj autori z Národného 

onkologického inštitútu [2005 In Day et al., 2010], nakoľko sa zmieňujú o 

individuálnevnímanej hrozbe predstavujúcejzdravotný problém(citlivosť, závažnosť), 

výhodách, ako sa jednotlivec môže vyhnúťohrozeniua faktorochovplyvňujúcich rozhod-

nutie konať(bariéry, podnetyk činnostiasebaúčinnosť).  

Odlišne pomenované, no významovo rovnaké prvky uvádza aj Křivohlavý (2002). 

Kebza (2005) motiváciu a presvedčenie k zmene správania spája do prvku pomenovaného 

ako hodnotenie odporučeného správania a ponecháva komponent vnímania ohrozenia 

zdravia.  
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Champion, Skinner (2008) obdobne aj Hayden (2009) definujú všetky prvky - vní-

manú citlivosť, závažnosť, benefity a bariéry, podnety k akcii, sebaúčinnosť a mod-

ifikujúce premenné (napríklad demografické, sociodemografické atď.).  

V charakteristike prvkov HBM vychádzame z viacerých prameňov [Champion, Skin-

ner, 2008; Hayden, 2009; Redding et al., 2000; Christensen, Martin, Smyth, 2004; Suls, 

Davidson, Kaplan, 2010]: 

• vnímaná citlivosť (perceived susceptibility)  

ide o presvedčenie, s akou pravdepodobnosťou človek môže dostať nejaké ochorenie. 

Bolo zistené, že práve tento prvok je prediktorom na dodržiavanie preventívnych opa-

trení. Všeobecne platí, že osoba má tendenciu citlivosť k ochoreniu podceňovať. 

• vnímaná závažnosť (perceived severity)  

predstavuje závažnosť choroby aj s dôsledkami (sociálne, psychické, zdravotné), 

• vnímané benefity (perceived benefits) 

vyznačujú sa užitočnosťou, ide o také správanie/akcie, ktoré znížia riziko ochorenia, 

prípadne zabránia samotnému vzniku,  

• vnímané bariéry (perceived barriers)  

zachytávajú negatívne, nepohodlné, časovo náročné a iné prekážky, pre ktoré jedno-

tlivec svoje správanie nezmení,  

• podnety k akcii (cues to action)  

sú všetky vonkajšie a vnútorné podnety (udalosti,ľudia, veci) vedúce k zvyšovaniu mo-

tivácie, 

• sebaúčinnosť (self-efficacy)  

predstavuje presvedčenie, dôveru v schopnosti jednotlivca prijať odporúčania, prvok 

nikdy nebol jasne začlenený do modelu.  

• modifikujúce premenné (other variables)  

všetko, čo môže ovplyvniť vnímanie (demografické, psychologické, sociálne charakte-

ristiky). 

Kritika HBM 

Model bol kritizovaný (aj práve preto dochádzalo k modifikácii). V kritike sa objavujú 

štyri atribúty (racionalita „nového“ správania, koncentrovanie na jednotlivca bez vní-

mania okolia, absencia emocionality a alternatívnych faktorov).  

Po roku 1988 už však nedošlo k žiadnej modifikácii, ktorá by bola následne skúmaná 

tak, ako to urobili Rosenstock, Strecher, Becker.  

Je pre nás zaujímavé, že ani v súčasnosti nie sú exaktne definované vzájomné vzťahy 

medzi jednotlivými prvkami [Glanz, Rimer, Viswanath, 2008] aj napriek tomu, že sa 
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používa vo výskume prevažne kvantitatívneho charakteru (v oblasti 

vamedicíny, sociálnej psychológie, adiktológie).  

Aj napriek limitom, ktoré model má, je ho však možné použiť v oblasti modifikácie 

intervencií zameraných na alkohol a drogy [Sharma, 2011].  

Naše výskumné zistenia vzťahujúce sa k Health Belief Modelu 

Do výberového súboru bolo zaradených štrnásť injekčných užívateľov drog (deväť 

mužov, päť žien). Výskumu sa však zúčastnilo šestnásť participantov, ktorí využívajú 

služby výmenného programu KROK VPRED Združenia STORM v meste Nitra a Sereď. 

Priemerný vek participantov bol 29,71 roka.  

Vo výskume sme použili pološtruktúrovaný rozhovor. Rozhovor obsahoval otázky 

vytvorené za základe Health Belief Modelu v zmysle modifikácie Rosenstocka, Strechra, 

Beckra (1988) vo vzťahu k trom samostatne vnímaným dejom - injekčnému užívaniu 

drog, k zdieľaniu injekčných striekačiek a k zdieľaniu pomôcok potrebných na aplikáciu. 

Formulácia otázok pološtruktúrovaného rozhovoru vychádzala z jednotlivých prvkov 

Health Belief Modelu - citlivosť, závažnosť, podnety k akcii, benefity, sebaúčinnosť, ba-

riéry. Záver rozhovoru tvorili otázky sociodemografického charakteru. 

Čiastočné výsledky výskumu uvádzame v nemennom poradí, čo sa týka dejov 

(injekčné užívanie drog, zdieľanie injekčných striekačiek a zdieľanie pomôcok potrebných 

na aplikáciu) vo vzťahu ku komponentom Health Belief Modelu.  

• Hrozba  

Pre injekčných užívateľov drog aj napriek tomu, že v dobe rozhovoru preferovali inj-

ekčnú aplikáciu a verbalizovali niektoré prevažne zdravotné riziká predstavuje poškoden-

ie zdravia, prípadne zdravia rodiny najväčšiu hrozbu. Zdravie, teda aj napriek najrizikov-

ejšiemu spôsobu užívania drog, podľa nášho názoru predstavuje pre užívateľa hodnotu.  

Hrozba zo zdieľania injekčných striekačiek a pomôcok sa rovnako ako pri hrozbe z inj-

ekčného užívania prejavila v oblasti zdravia užívateľa, ale aj okolia. Modifikovanie hrozby 

zo zdieľania injekčných striekačiek podľa nášho názoru ovplyvňuje samotný akt zdieľania 

injekčných striekačiek (všetci mali skúsenosť so zdieľaním injekčných striekačiek) a jeho 

dôsledkov (zdieľaním IS sa nakazili ochorením). Trinásti participanti prezentovali, že sa 

pokúšajú preferovať nezdieľanie injekčných striekačiek (využívajú služby výmenného 

programu a lekární, poznajú rady v oblasti Harm Reduction), pretože poznajú dôsledky v 

oblasti zdravia.  

V rovine zdieľania pomôcok ako významné sa ukázalo podceňovanie rizika a úroveň 

informovanosti. 

Všetky tri deje spája najmä zdravie. Vyskytuje sa tu aj akási postupnosť zdravotných 

rizík v rovine chorôb. Napríklad, ak už užívateľ má hepatitídu typu C (HCV), tak sa obáva 
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nakazenia vírusom HIV. Predpokladáme, že užívatelia s diagnózou HCV akoby „dopredu 

počítajú“ v akomkoľvek deji. Pravdepodobne to môže súvisieť s informáciami z médií, ale 

aj šírením si informácií v komunite, v ktorej sa injekčný užívateľ pohybuje. Zhoda vo 

výpovediach participantov bola v tom, že zdieľanie IS považujú za rizikové a poznali aj 

dôsledky v rovine zdravia (dominovala HCV). Rozdielne názory majú v oblasti zdieľania 

pomôcok. Vytvorili sa dve skupiny participantov. Tí, ktorí zdieľanie pomôcok považujú 

za rovnako rizikové ako zdieľanie injekčných striekačiek. A tí, ktorí zdieľanie pomôcok 

považujú menej rizikové ako zdieľanie injekčných striekačiek. Zaujímavým zistením pre 

nás bolo aj vnímanie rizikovosti v rámci zdieľania pomôcok. To sa prejavovalo v rozdiel-

nosti názorov na úroveň rizika v zdieľaní vody a lyžice, či používaním alkoholového tam-

pónu ako dezinfikovania miesta pred vpichom. 

• Motivácia  

Injekční užívatelia drog momentálne nechcú prípadne nemôžu/nedokážu/nevedia 

zmenu spôsobu uskutočniť. Motivačne pôsobí externá podpora a uvedomenie si najmä 

zdravotných dôsledkov injekčného užívania. Zdôvodnenia motivácie k zmene menej 

rizikovému spôsobu užívania kopírujú poznatky z literatúry o dôvodoch injekčnej 

aplikácie [Jirešová, Javorková, 2003]. Zreteľne viditeľné sú ekonomické (injekčné užívanie 

drog je menej finančne náročné v porovnaní s iným menej rizikovým spôsobom 

aplikácie), sociálne (injekčné užívanie drog ako rituál) a osobné dôvody (intenzita zážitku 

a rýchleho účinku drogy).  

Druhý dej sa venoval motivácii k nezdieľaniu injekčných striekačiek. Zistili sme, že 

participanti sa pokúšajú správať čo najbezpečnejšie, ako je to pre nich možné. Vo 

výberovom súbore sa nachádzali takí užívatelia, ktorí nezdieľanie injekčných striekačiek 

považujú za štandard, ale aj takí, ktorí vedome opakovane používajú svoju injekčnú 

striekačku (IS) z rôznych dôvodov a nie ako alternatívu.  

Tretí dejom v rámci komponentu motivácie je nezdieľanie pomôcok potrebných na 

aplikáciu.K nezdieľaniu pomôcok motivuje podľa nášho názoru užívateľov najmä ochrana 

svojho zdravia. Niektorí participanti poznajú v prípade potreby bezpečnejšie alternatívy 

pomôcok, zrejme aj kvôli tomu, aby ochránili seba. Taktiež disponujú s informáciou 

o zdravotných rizikách na rôznej úrovni, čo tiež podľa nášho subjektívneho hodnotenia 

ovplyvňuje motiváciu. 

• Benefity 

V kontexte zmeny injekčného spôsobu na menej rizikový sme identifikovali dve sku-

piny. Tí, ktorí momentálne nepociťujú žiadne výhody (skôr pociťujú nevýhody), ak by 

zmenili injekčný spôsob užívania drog za menej rizikový. Druhú skupinu sme vytvorili 

z participantov, ktorí charakterizujú výhody zmeny injekčného spôsobu užívania na iný. 
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Výhody sú rôznorodého charakteru (eliminácia poškodenia končatín, ochrana svojho 

zdravia, pokoj).  

V rámci výhod nezdieľania injekčných striekačiek boli prítomné tri polohy vnímania: 

a) ochrana svojho zdravia, 

b) ochrana svojho zdravia a konkretizácia výhod sterilnej, nepoužívanej injekčnej 

striekačky, 

c) ochrana verejného zdravia. 

Posledným dejom je zdieľanie pomôcok. Traja participanti pomôcky zdieľajú 

z rôznych príčin (napríklad neinformovanosť o rizikách) a nevnímajú žiadne výhody 

z toho, keby pri aplikácii používali len svoje vlastné pomôcky. Zvyšok výberového súboru 

tvoreného z aktívnych injekčných užívateľov drog výhodu vnímajú nielen ochranu svojho 

zdravia, ale aj umožnenie nezávislosti a samostatnosti.  

Výskumné zistenia preukázali, že zdravie zohráva dôležitú úlohu v živote užívateľov, aj 

napriek ich rizikovému správaniu. Ochrana zdravia injekčného užívateľa drog, ale aj 

ochrana zdravia celej spoločnosti je jednou z priorít práce terénnych sociálnych 

pracovníkov v zmysle filozofie Harm Reduction.  

Tak ako sme uvádzali v úvode nášho príspevku, výskum s aktívnymi užívateľmi drog 

vnímame na Slovensku skôr akovýnimočný. Uvedené však pociťujeme ako podnetný fakt 

a priestor pre realizáciu ďalších výskumných štúdií kvalitatívneho, kvantitatívneho či 

zmiešaného charakteru. Pretože nielen bohaté inšpirácie zo zahraničia modifikované na 

podmienky krajiny, ale aj špecifiká tejto cieľovej skupiny sociálnej práce v závislosti od 

rôznych skutočností, by mohli priniesť množstvo zaujímavých poznatkov pre vedu 

umožňujúcich modifikovanie intervencií odborníkov nielen v sociálnej práci. 

Literatúra 

[1] Booth, R. E. et al. 1999. Health-related service utilization and HIV risk behaviors 
among HIV infected injection drug users and crack smokers. In Drug and Alcohol 
Dependence. ISSN 0376-8716, 1999, vol. 55, p. 69–78. 

[2] Day, S. et al. 2010. Improving participation in cancer screening programs: A review 
of social cognitive models, factors affecting participation, and strategies to improve 
participation.[online]. 2010, [cit. 2011-12-19]. Dostupné na 
internete:http://www.vccr.org/downloads/Literature%20Review.pdf 

[3] Glanz, K. – Rimer, B. K. – Viswanath, V. 2008. Health Behavior and Health 
Education: Theory, Research, and Practice. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley 
Imprint. 2008, 592 p. ISBN 978-0-470-43248-8. 

[4] Hayden, J. A. 2009. Introduction to Health Behavior Theory.Sudbury: Jones and 
Barlett Publishers. 2009. 148 p. ISBN 978-0-7637-4383-3.  



Katarína Chovancová,Ľuba Pavelová 

Humanum−Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 48 

[5] Hičárová, T. a kol. 2010. Súhrnná záverečná správa Projektu evalvácie uplatňovania 
vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. – Trestného zákona. 
Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foudation, 2010. 104 s. 
ISBN 978-80-970143-3-9. 

[6] Champion, V. L. – Skinner, C. S. 2008. The Health Belief Model. In Glanz, K. – 
Rimer, B. K. – Viswanath, K. Health Behavior and Health Education: Theory, 
Research and Practice. San Francisco: JOSSEY-BASS a Wiley Imprint. 2008. ISBN 
978-0-7879-9614-7, p. 45-65. 

[7] Christensen, A. J. - Martin, R. – Smyth, J. M. 2004. Encyclopedia of health 
psychology. New York: Kluwer Academic, 2004. 550 p. ISBN 0-306-48336-X. 

[8] Janz, N. K. - Becker, M. H. 1984. The Health Belief Model: a decade later. In Health 
Education Quarterly, ISSN 0195-8402, 1984, vol. 11, no 1, p 1-47. 

[9] Jirešová, K. - Javorková, S. 2003. Harm reduction v problematike injekčného 
užívania drog. Bratislava: OZ ODYSEUS, 2003. 113 s. ISBN 80-968576-6-5.  

[10] Kebza, V. 2005. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005, 263 s. 
ISBN 80-200-1307-5. 

[11] Kelčíková, S. 2010. Edukácia pacienta v podpore zdravia. In Nemcová, J. – 
Hlinková, E. a kol. 2010. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta. 2010. 
ISBN 978-80-8063-321-9, s. 33-56. 

[12] Klimas, J. 2010. Zmeny v interpersonálnych vzťahoch počas užívania drog 
a závislosti: pilotný kvalitatívny výskum. In Zábrodská, K. – Čermák, I. (Eds.). 
Sborník vybraných příspěvků z IX. česko-slovenské konference Kvalitatívní přístup 
a metody ve vědách o člověku – Individualita a jedinečnosť v kvalitativním 
výzkumu. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR, 2010. ISBN 978-80-86174-
17-4. s. 318-326. 

[13] Křivohlavý, J. 2002. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 2002. 200 s. ISBN 
80-247-0179-0. 

[14] Lansky, A. – Drake, A. 2006. HIV Associated Behaviors Among Injecting Drug Users 
- 23 Cities, United States, May 2005-February 2006. [online]. 2006, [cit. 2010-10-
27]. Dostupné na internete: http://www.cdc.gov/mmwr/preview 
/mmwrhtml/mm5813a1.htm. 

[15] Latkin, C. et al. 1995. Personal network characteristics as antecedents to needle-
sharing and shooting gallery attendance. In Social Networks. ISSN 0378-8733, 1995, 
vol. 17, no 3-4, p. 219-228. 

[16] Magura, S. et al. 1989. Determinants od Needle Sharing among Intravenous Drug 
Users. In American Journal of Public Health. ISSN 0090-0036, 1989, vol. 79, no. 4, 
p. 459-462. 

[17] Metsch, L. R. et al. 2006. Correlates of Lending Needles/Syringes Among HIV-
Seropositive Injection Drug Users. [online]. 2006, [cit. 2010-10-27]. Dostupné na 
internete: 



Injekčný užívateľ drog v centre pozornosti výskumu 

Humanum−Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 49

http://ssrg.med.miami.edu/documents/Metsch%20Correlates%20of%20Lending%2
0Needles.pdf 

[18] Nociar, A. 2007. Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách (ESPAD) v 
SR za rok 2007. [online]. Bratislava: VÚDPaP, 2007. 109 s. [cit. 2010-09-21]. 
Dostupné na internete:http://www.vzbb.sk/sk/projekty/ESPAD_Zav_Sprava.pdf 

[19] Nyamathi, A. R. N – Stein, J. A. – Brecht, M. L. 1995. Psychosocial Predictors of 
AIDS Risk Behavior and Drug Use Behavior in Homeless and Drug-Addicted 
Women of Color. In Health Psychology. ISSN 0278-6133, 1995, vol. 14, no 3, p. 
264-273. 

[20] Orosová, O. a kol. 2007. Rizikové faktory užívania drog dospievajúcimi. In 
Československá psychologie. ISSN 0009-062X, 2007, roč. 51, č. 1, s. 32-47. 

[21] Pavelová, Ľ. 2006. Sociálna práca v kontexte prevencie závislostí. In Mládež 
a kriminalita. Zborník z II. Medzinárodnej konferencie. Nitra: Univerzita 
Konštantína Filozofa, 2006. ISBN 978-80-8094-090-4, s. 371-377. 

[22] Redding, C. A. et al. 2000. Health Behavior Models. In The International Electronic 
Journal of Health Education [online], ISSN 1529-1944. 2000, vol. 3, p. 180-193.  

[23] Rosenstock, I. M. – Strechner, V. J. – Becker, M. H. 1988. Social learning theory 
and the Healt belief model. In Health Education Quartely. ISSN 0195-8402, 1988, 
vol. 15 no. 2, p. 175-183. 

[24] Rosenstock, I. M.1966.Why people use health services. In The Milbank Memorial 
FundQuarterly. ISSN 1468-0009, 2005, vol. 83. no. 4, p. 1-32.  

[25] Rosenstock, I. M. 1960. What research in motivation suggests for public health. In 
American Journal of Public Health. ISSN 1541-0048, 1960, vol. 50, no. 3, p. 295-302.  

[26] Sharma. M. 2011. Health belief model: need for more utilization in alcohol and drug 
education. [online]. 2011, [cit. 2011-09-16]. Dostupné na internete: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_go2545/is_1_55/ai_n57515117/. 

[27] Stein, M. D. et al. 2000. Alcohol use patterns predict high-risk HIV behaviors 
among active injection drug users. In Journal of Substance Abuse Treatment. ISSN 
0740-5472, 2000, vol. 18, no 4, p. 359-363.  

[28] Tokárová, A. a kol. 2003. Sociálna práca: Kapitoly z dejín, teórie a metodiky 
sociálnej práce. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2003. 
573 s. ISBN80-968367-5-7. 

[29] Suls, J. M. – Davidson, K. W. – Kaplan, M. 2010. Handbook of Health Psychology 
and Behavioral Medicine. New York: Guilford Press, 2010. 592 s. ISBN 978-1-
60623-895-0.  

[30] Verešová, M. 2004. Mediátory užívania drog: Cesta k efektívnej prevencii drogových 
závislostí. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. 388 s. ISBN 80-8050-767-8. 

[31] Wagner, K. D. et al. 2011. The influence of the perceived consequences of refusing to 
share injection equipment among injection drug users: Balancing competing risks.In 
Addictive Behaviors. ISSN 0306-4603, 2011, vol. 36, no. 8,p. 835–842  



Katarína Chovancová,Ľuba Pavelová 

Humanum−Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 50 

[32] Unger, J. B. et al. 2006. Needle-sharing among young drug users and their social 
network members: The influence of the injection partner's characteristics on HIV risk 
behavior,In Addictive Behaviors. ISSN 0306-4603, 2006, vol. 31, no. 9,p. 1607–1618 

 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA č.1/0221/11: Evaluácia výsledkov 
procesu resocializácie klientov resocializačných stredísk v podmienkach Slovenskej 
republiky 

 


