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Súhrn 

V minulom období sa vyvinul Skrátený inventár markerov alkoholizmu (SIMA). Autori 
overovali tento inventár u pacientov troch somatických oddelení v Bratislave a Nitre. 

Inventár sa porovnával s dotazníkmi CAGE a ADS, súčasne sa administroval aj Fa
gestromov dotazník zameraný na fajčenie . 

Vyšetrilo sa 138 pacientov uvedenými metodikami. V práci sa hodnotia rozdiely skóre 
dosiahnutého v jednotlivých inventároch. Pri prekročení hraničného skóre sa uvádza 
príslušný výskyt pacientov s problematickým konzumom alkoholu . Podľa očakávania per
cento osôb suspektných z ubúzu alebo závislostí od alkoholu bolo najvyššie na internom 
oddelení (25 - 52 % podľa použitej metodiky), najnižšie na kožnej klinike (11 - 41 %). 

SIMA štatisticky vysoko signifikantne koreloval s ADS a CAGE. Pri jeho administrácii 
sa nepozorovala hostilita, čo bolo nevýhodou administrovania CAGE a ADS. V týchto 
inštrumentoch položky zamerané priamo na alkohol vzbudzovali odpor a negativizmus pa · 
cientov. SIMA možno konštatovať za vhodný inštrument na rýchlu detekciu alkoholizm u u 
pacientov somatických oddelení. 

K ľ Ú Č O V é S lov á : detekcia alkoholizmu - pacienti somatických oddelení - skrátený 
inventár markerov alkoholizmu (SIMA) 

V. Novotný, E. Kolibáš , M. Bírová, A. Heretik: POSSIBILITIES OF 
DETECTION OF ALCOHOLISM, VIII. EXPERIENCES WITH 
THE SHORT INVENTORY OF ALCOHOLISM MARKERS IN PA 
TIENTS IN SOMATIC WARDS 

Summary 

In the preceding time the short inventory of alcoholism markers has been developed . 
The authors tested the inventory in patients of 3 somatic wards in Bratis lava and N itra . 
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The inventory was compared with the CAGE and ADS questionnairies and simulta· 
nously the Fegersträm's guestionnaire, focused on smoking was applied . 

138 patients were examined by means of the above listed methods . Differences of the 
score achieved with the mentioned methods were evaluated. At exceeded border seore the 
relevant incidence of patients with problem at ic alcohol consumption are presented. As ex· 
pected, the percentage of persons suspected of alcohol abusus or addiction was the highest 
in the department of internal medicine (25 - 52 % according the applied method), the lowest in 
the clinic for dermatology (ll - 41 %). 

The Short inventoy of alcohol markers correlated statistically highly signifieantly 
with the ADS and CAGE. At its application no hostility was obserwed, what was adisad· 
vantage of CAGE and ADS application. The items in these tools focused directly to aleohol 
evoked in patients aversion and negativism. The Short inventory of alcoholism markers 
can be regarded as an acceptable tool for quic detection of alcoholism in patients hospital· 
ized in somatic departments . 

K ey w O r ds: detection of alcoholism - patients in somatic departments - Short in· 
ventory of alcoholism markers 

V minulom období sme vyvinuli Skrátený inventár markerov alkoholizmu 
(S IMA), ktorý má pomôcť detekovať predovšetkým lekárom prvého kontaktu a 
lekárom nepsychiatrom osoby ohrozené závislosťou (Novotný a spol., 1991 a). Náš 
in ventár sme si vtedy overovali aj na malej pilotnej skupine neselektovaných 
formálne zdravých jedincov. Vtedy sme zistili vysoko konformné korelácie medzi 
SIMA. americkým dotazníkom CAGE (Mayfield a spol. , 1974) a skráteným psy· 
chiatrickým vyšetrením. V skupine 30 pacientov sme zhodne detekovali a neskôr 
diagnostikovali 3 osoby s alkoholovým abúzom a u jednej sme zistili alkoholovú 
závislosť. 

Rozhodli sme sa overiť náš inventár SIMA na somatických oddeleniach a po· 
rovnať h o s niektorými inými prístupmi. Opäť sme zvolili krátky skríningový 
inštrument C AGE a inventorium ADS (Skinner a Allen, 1983). 

Materiál a metodika 

Vyšetrili sme neselektovanú populáciu pacientov hospitalizovaných v určitom 

náhodnom čase na 2 somatických klinikách v Bratislave (l. otorinolaryngologická 
klinika FN a LFUK, Kožná klinika lVZ) a na jednom mimobratislavskom so· 
matickom oddelení (Interné oddelenie NsP v Nitre). Populáciu pacientov na 
všetkých oddeleniach tvorilo 163 pacientov. Z nich 25 v rôznych etapách 
vyšetrenia odmietlo spoluprácu a museli sme ich vyradiť . Zhodnotili sme teda 
výsledky vyšetrení u 138 pacientov (87 mužova 51 žien). Priemerný vek pacien· 
tov bol 51,8 roka (muži 51 ,6 a ženy 48,9 roka). Najmladší pacien ti boli na kožnej 
klinike , najstarší na internom oddelení (tab. 1). 

Na ORL klinike ukončilo sledovanie 50 pacientov, na kožnej 44 a na internom 
oddelení tiež 44. Diagnosticky išlo o bežné spektrum diagnóz dan ých oddelení. 
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Tabulka 1. Štruktúra súboru pacientov 

Oddelenie Vyradení Zaradení Priemerný vek 

Muži Ženy Spolu 

Orl 6 40 10 50 50,6 

Kožné 14 16 28 44 46,2 

Interné 5 31 13 44 58,6 

Spolu 25 87 51 138 51,8 

Ani u jedného pacienta sa predtým nedeklarovala alkoholová závis losť, am sa 
neobjavil tento údaj v anamnéze. 

Všetci pacienti boli vyšetr ení jednotnou sadou inštrumentov. 
1. Dotazník tolerancie podľa Fagersträma (FTG, Fagersträm , 1991). Ide o 8 

-položkový dotazník detekujúci závislosť od nikotínu . Hraničné skóre je 4 a viac 
bodov. 

2. Skrátený inventár markerov alkoholizmu (SIMA, Novotný a spol. , 1991). 
Ide o 13-položkový inventár (5 anamnestických a 8 objektívne zistiteľných markerov 
alkoholizmu) . Hraničné skóre je 3 a viac znakov. 

3. Škála alkoholovej závislosti (ADS, Skinner vo verzii Nociara, 1986). Hra
ničné skóre je 8 a viac bodov. 

4. CAGE (Mayfield apos!. , 1974). Ide o jednoduchý 4-položkový inštrument 
detekujúci alkoholový abúzus, prípadne závislosť. Hraničné skóre je 2 a viac. 

J ednotlivé metódy boli administrovan é v uvedenom poradí. Výsledky sme 
štatisticky spracovali (t-test, chí-kvadrát, korel ačný koefi cient r ). 

Výsledky 

Najvyššie priemerné skóre v SIMA bolo u pacientov interného oddeleni a (3, 27 
± 2,31), na ORL bolo nižšie (2,42 ± 2,05) a najnižšie na kožnej klinike 0 ,64 ± 
1,56). Rozdiel skóre medzi kožnou a internou klinikou bol signifikantný na 1-
promilovej hladine významnosti , medzi ORL a kožnou klinikou na 5 % hladine 
významnosti . 

Najvyššie priemerné skóre v ADS bolo n a ORL klinike (2,98) - išlo o signifi 
kantný výsledok na l a 5 % hladine významnosti opr oti ostatným klinikám 
(kožná klinika 1,18, interná 1,5) . 

Najvyššie priemerné skóre v CAGE (zhodne so SIMA) sa dosiahlo na internej 
klinike - 0,89. Išlo o signifikantný rozdiel oproti kožnej a nesignifikantný rozdi e l 
oproti ORL klinike (graf l) . 

Pri príslušnom hraničnom skóre sme zisťovali percento n a jednotlivých od
deleniach výskytu osôb suspektných z abúzu, resp . závislosti od alkoholu. Podľa 
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Graf 1. Skóre skríningu alkoholizmu na jednotlivých klinikách 
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očakávania najvyššie percento zachytených osôb je na internom oddelení (od 25 % 
do 52 % v závislosti od metodiky), najnižšie na kožnej klinike ( od 11 do 41 %). V 
priemere pomocou SIMA sme na všetkých troch oddeleniach zachytili 42,2 % pa· 
cientov ako suspektných abuzérov, resp. závislých, pomocou ADS 49,2 %. Pomo· 
cou CAGE bola záchytnosť najmenšia - len 21,7 % pacientov. Rozdiel medzi 
senzitivitou ADS a SIMA n ebol signifikatný (graf. 2). 

Zvyšné skóre v dotazníku FTG signalizuje častejšie tabakizmus u pacientov 
ORL kliniky (skóre 2,68). Jednotlivé detekčné metódy sme vzájomne korelovali 
(tab. 2). Zisťujeme pozitívnu koreláciu FTG so všetkými tromi na alkohol zamera· 
nými detekčnými metódami . 

Medzi detekčnými metódami zameranými na alkohol najvyššie pozitívne 
vzájomné korelácie sú medzi dotazníkmi SIMA a CAGE ( r = 0,67, výsledok sig· 

Tabulka 2. Korelačná matica použitých inštrumentov 

SIMA ADS CAGE 

ADS 0,43'" 

CAGE 0,67'" 0,56'" 

FTG 0,16' 0,25" 0,30'" 

• p (0,05 •• p (0,01 ••• p (0,001 
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Graf 2. Výskyt alkoholikov podľa cut-off skóre na jednotlivých klinikách 
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nifikantný na 1-promilovej hladine významnosti). SIMA však pozitívne kore luje 
aj s ADS (r = 0,43, 1-promilová hladina významnosti). Vzájomná korelácia medzi 
ADS a CAGE je tiež dostatočne vysoká Cr = 0,56, 1-promilová hladina významnosti). 

Diskusia 

Z nášho sledovania možno potvrdiť, že na somatických oddeleniach je hospi
talizované velké množstvo pacientov s alkoholovými problémami. Frekvencia 
pacientov s takýmto typom problémov je vysoká aj podľa iných prác na somatických 
oddeleniach v iných krajinách. Napr. v jednej švajčiarskej štúdii (Gaudin a spol., 
1992) sa detekovalo na interných oddeleniach pomocou MASTu 22 % pacientov s 
alkoholovou problematikou. Rydon a spol. (1992) v Austrálii v podobnom pri
eskume zistili pomocou SMAST 23,9 % pacientov s alkoholovou problematikou. 
pomocou CAGE len 11,4 %. Obe práce upozorňujú na to, že lekári somatických 
oddelení výrazne podhodnocujú výskyt alkoholizmu v populácii svojich pacientov. 

Z prezentovaných výsledkov možno usudzovať o rôznej senzitivite jednotlivých 
detekčných inštrumentov. K špecificite sa nemožno vyjadriť. pretože z tech
nických dôvodov nebolo možné realizovať aj štandardné klinické psychiatrické 
vyšetrenie. V senzitivite nebol významný rozdiel medzi SIMA a ADS. SIMA bola 
najcitlivejšia na internom oddelení. Je to pochopiteľné , lebo ide o inventár markerov 
orientovaných na somatické znaky, ktoré sú frekventné práve u pacientov tohto 
typu oddelenia s vysokým výskytom alkoholickej hepatopatie (pacienti s he pato
patiou tvorili polovicu pacientov interného podsúboru). Vysoký výskyt alko
holikov na internom oddelení je všeobecne známy (napr . Mendelsohn a spol., 
1986; O' Connor, 1994). 
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Tiež nie je prekvapivý pomerne vysoký počet možných abuzérúv alebo 
záv islých na krčnej klinike . V literatúre sú zmienky o tesnom vzťahu konzumu 
a lkoholu a cigariet s karcinómami v ORL oblasti (v našom ORL podsúbore bolo 
23 pacientov s rôznymi karcinómami, t . j. skoro 60 %). Naše zistenia sú v súlade s 
literatúrou (Talamini a spol. , 1990). 

Z kožných ochorení sa často u pacientov kožného podsúboru vyskytovali pso· 
riáza a ekzémy. Opäť ide o ochorenia, ktoré sú frekventné u alkoholikov (Ahren· 
berger, 1990; Novotný a spol. , 1991 b). 

Zaujímavá je pomerne vysoká a štatisticky signifikantná vzájomná korelácia 
m edzi troma použitými metódami detekcie alkoholizmu. Napriek tomu, že sú 
r ôzne konštruované a zachytávajú odlišné fenomény súvisiace s alkoholovou 
závislosťou (SIMA somatické následky, CAGE behaviorálne charakteristiky). 

25 pacientov bolo vylúčených pre nespoluprácu zo sledovania. Pri adminis· 
tr áci i dotazníka FTG a SIMA neboli vážnejšie problémy. Problémy narastali pri 
administráci i ADS a CAGE, kde otázky sa priamo dotýkali konzumu alkoholu. 
Rástla hostilita a negativizmus pacientov. V 2 prípadoch došlo k agresívnemu 
spr ávaniu . Aj z týchto dôvodov sa SIMA zdá veľmi vhodnou detekčnou metódou 
n a somatických oddeleniach. 

Záve r 

Autori administrovali tri detekčné metódy na troch somatických oddeleniach. 
U kázalo sa, že na somatických oddeleniach je asi 40 % pacientov, ktorí majú 
problematický vzťah k alkoholu a u časti ide zrejme aj o alkoholovú závislosť. 

Všetky tri metódy dostatočne citlivo detekovali pacientov s alkoholovou prob· 
lematikou. Ukazuje sa, že je vysoká prevalencia takýchto pacientov najmä na in· 
ternom oddelení. Tri použité metódy dostatočne vzájomne korelovali. Ukazuje sa, 
že nami vyvinutý Skrátený inventár markerov alkoholizmu (SIMA) je vhodný na 
detekciu pacientov s alkoholovými problémami na somatických oddeleniach. V 
porovnaní s inými inštrumentmi má tú výhodu, že u pacientov nevyvoláva nega· 
tivizmus alebo hostilitu. 
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ORGANIZACE DOBRÝCH TEMPLÁRÚ V ČESKÉ RE P UBLICE 

IOGT International je nestátní organi
zace púsobící v 55 zemích sveta. Vznikla v 
roce 185l. V současné dobe se k této organi
zaci hlásí asi 6 milionú lidí. Česká národní 
organizace vznikla v r . 1993 jako občanské 
sdružení. Má 81 individuálních člen ú a 4 
členy kolektivní. V současné dobe, po jed
nom roce existence, hledáme stále svoji 
profi laci a snažíme se upresnit svoje posta
vení na české protialkoholní a protitoxiko
manické scéne. Na rozdíl od ostatních or
ganizací, iniciativ a ruzných nadací zabývají
cích se obdobnou problematikou, jejichž exis
tence začíná být ponekud neprehledná, OGT 
ČR by svým programem mohla být žádoucí 
pri š irší verejnost. Sympatické je na nem 
zejména zamerení na konkrétní cíle a kon
krétní práci na jejich dosažení. Na svých 

schúzkách se tedy OGT ČR nezabývá príliš 
problémy jednotlivých členú , které se týkají 
alkoholu (rozdíl napr. od AA), a vzhledem k 
malému počtu členú, roztroušených po celé 
ČR, neklade ani velký dúraz na vznik ne 
formálních prátelských vazeb a jej ich upev
ňování. Zato již pri ustanovujícím sjezdu v 
r. 1993 založila následující pracovní skupiny: 

l. Skupina se zamei-ila na zabránení 
uskutočnení zmeny zákona povolujícího 
zvýšení alkoholu v krvi ridičú; 

2. skupina upozorňovala úrady na do 
držování zákona o podávání alkoholu nezle 
tilým. Vypracovala si návrh plánu činnosti 
a ve spolupráci s brnenským magistrátem 
hledá možnosti , jak prosadit ty to myš lenky 
ve správních orgánech dalších mest a obcí. 
Uskutečnila se také stáž u polských IOGT a 
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