
Návykové látky v těhotenství (alkohol, tabák)

Abstrakt diplomové práce

Východiska: Těhotenství je velmi specifické období v životě ženy, která na svět přivádí nový 
život. Správná a ideální situace nastavuje rodinný život bez jakýchkoli návykových látek,
kterých se v dnešní době nelze úplně vyvarovat. Není tomu tak ovšem u všech žen a ukazuje 
se, že přinejmenším alkohol a tabákové výrobky jsou dostupné komukoli bez ohledu věku i 
tohoto jiného stavu. Potřeby těhotných žen jsou náročné na čas i energii nejen zdravotníků, 
ale i širší rodiny.

Cílem této práce je zjistit informovanost a povědomí žen o ne/užívání návykových látek 
v těhotenství, jejich zdravotní gramotnost s ohledem na své zdraví i zdraví jejich zatím 
nenarozeného dítěte. Cílem je zjistit povědomí o tom, zda si jsou vědomé rizik, které 
z užívání návykových látek v těhotenství plynou pro jejich dosud nenarozeného potomka.

Metody: Data k uvedené problematice byla získávána formou strukturovaného dotazníku 
složeného ze sociodemografických dat (věk, vzdělání, parita, sociální stav) a z Fagerstrӧmova 
testu nikotinové závislosti (FTND (Fagerstrӧm, 1991). Dále byl v dotazníku zahrnut CAGE 
test (Mayfield,1974). Výběrový soubor byl složen z těhotných žen, které splnily daná kritéria: 
těhotné ženy v prenatální fyziologické poradně, které jsou předávány do péče porodnické 
kliniky od svého obvodního gynekologa tzn. cca od 36. týdne gravidity. Klientky byly
vybírány metodou záměrného (účelového) výběru dle těchto předem stanovených kritérií.
Dále dotazník obsahoval sociodemografická data a výzkumné otázky a byl předložen ženám 
docházející do prenatální poradny od 36. týdne gravidity, kam jsou předány do péče od svého 
obvodního gynekologa již do péče porodnické kliniky. Pro kvantitativní analýzu dat bylo
využito postupů popisné statistiky.

Výsledky: Většina těhotných žen přestala v těhotenství kouřit nebo pít alkohol. Zdraví jejich 
nenarozeného dítěte je pro ně důležité a také velkou motivací, pokud kouřily či pily alkohol 
na počátku těhotenství, pak se těchto látek dobrovolně vzdávají. 

Závěr: Všechny těhotné respondentky jsou informované o důsledcích užívání návykových 
látek (alkoholu a tabáku) v těhotenství a jejich užívání v těhotenství omezily nebo přestaly 
zcela užívat. Zdraví jejich nenarozeného dítěte je pro ně důležité a tím také velkou motivací.
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