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Úvod 

Podľa amerických odhadov bolo v 80. rokoch riziko úmrtia u mladých závislých 
od opiátov 20-krát vyššie než u normálnej populácie a 2 - 3-krát vyššie než u star
ších závislých. K častým príčinám smrti patrilo predávkovanie, samovražda, vraž
da a infekcie . Častejší bol tiež výskyt tuberkulózy, ochorení pečene a embólií do 
pľúcnice . S epidémiou AIDS riziko predčasnej smrti u závislých ešte vzrástlo 
(Nešpor a Csémy, 1996). 

Slovensko sa stalo tranzitnou, ale aj cieľovou krajinou pre obchod s heroínom 
(Kolibáš a Novotný, 1994). V súčasnosti musíme konštatovať, že heroín aj na Slo
vensku nachádza svoje obete v pomerne početnej a ľahko zraniteľnej vrstve ľudí . 

Odborný liečebný ústav psychiatrický na Prednej Hore je zariadením pre liečbu 
závislostí s celoslovenskou spádovou pôsobnosťou . Autori referátu podávajú formou 
retrospektívnej štúdie rozbor údajov získaných z chorobopisov u pacientov hospita
lizovaných v OLÚP Predná Hora za rok 1997. Do súboru boli zaradelú pacienti 
s diagnózou závislosti od drog. 

Súbor a metodika 

Z celkového počtu 939 hospitalizovaných za r. 1997 drogovo závislí tvorili 15, l % 
(141 pacientov). Podľa druhu zneužívanej drogy 39,7 % užívalo viaceré drogy 
a 60,3 % tvorili závislí od heroínu (tab. 1). Pre rozbor sledovaného súboru sme si 
zvolili metodiku retrospektívnej analýzy chorobopisov. 

Venované šesťdesiatinám doc. MUDr. E. Kolibášovi. CSc. 
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Tabuľka 1. Diagnóza závislostí v OLÚP Predná Hora v roku 1997 

Dg n % 

Fll 85 60,3 

F19 40 28,4 

F18 14 9,9 

F13 2 1,4 

Výsledky 

Pri zameraní sa na percento zneužívanía rôznych drog pred nástupom na ústav
né liečeníe vyplynulo, že prvou drogou bola v 51,8 % marihuana, skúsenosti s ko
kaínom malo 42,3 %. LSD užívalo 11,8 % a toluén 9,4 % jedincov súboru (tab. 2). 

Tabuľka 2. Skúsenosti s inými drogami u závislých od heroínu pred liečbou 

Droga n % 

Marihuana 44 51,8 

Kokaín 36 42,8 

LSD 10 ll,8 

Toluén 8 9,4 

Podla miesta bydliska 65 % pacientov pochádzalo z Bratislavy (tab. 3). 

Tabuľka 3. 
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Závisli od heroínu liečení v OLÚP Predná Hora 
v roku 1997 podla miesta bydliska 

Bydlisko n % 

Bratislava 55 65 

Pezinok 7 8,2 

Žilina 5 5,9 

Košice 3 3,5 

Piešťany 2 2,4 

Topofčany 2 2,4 

Modra 1 1,2 

Nové Mesto 1 1,2 

Trnava 1 1,2 

Dubová 1 1,2 
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86,5 % (122, pacientov) súboru tvorili muži, 13,5 % (19 pacientiek) ženy. 1,4 % 
(2 pacienti) z toho počtu tvorili rómski jedinci. V úplnej rodine vyrastalo 34,0 % 
probandov, z rozvedenej rodiny bolo 17,9 %. Priemerný vek pacienta v našom súbo
re je 22,8 roka. 

V pribuzenstve v 19 rodinách sledovaných probandov sme zaznamenali alkoho
lizmus u otca. Abúzus heroínu u členov pacientovej rodiny oproti r . 1996 vzrástol na 
14 pripadov. 

20,6 % sledovaných sú ženatí (vydaté), rozvod uviedlo 6,4 %. Slobodní tvorili 
73,0 %. 

Najvyššie percento a to 65,8 % sledovaných býva v spoločnej domácnosti s ro
dičmi. 21,2 % pacientov má potomkov, nesledovali sme do akej miery sa náš pa
cient podieIa na výchove dieťaťa. 

Najviac, a to 56 probandov, ukončilo odborné učilište, čo predstavuje 39,7 % 
(tab. 4) . 

TabuIka 4. Vzdelanie drogovo závislých 
liečených v OLÚP Predná 

Hora v roku 1997 

Škola n % 

SOU 56 39,7 

ZŠ 47 33,3 

SŠ 29 20,6 

VŠ 7 5 

OŠ 2 1,4 

Škola 

SOU 

ZŠ 

SŠ 

VŠ 

Vzdelanie heroinistov 
za to isté obdobie 

n 

32 

27 

25 

l 

% 

37,6 

31,8 

29,4 

1,2 

V pracovnom pomere je 17,6 % (15 pacientov), nepracuje 76,4 % (65 pacientov) 
na DIČ je 1,2 % (l pacient), podporu poberá 3,5 % (3 pacienti) . 

DobrovoIne na liečenie nastúpilo 78,8 %, o ochrannú liečbu išlo v 21,2 %. Z ce
lého súboru ukončilo svojvoIne liečbu 49,4 % pacientov, disciplinárne bolo prepus
tených 13 % a riadny odchod bol zaznamenaný u 37,6 %. (graf 1 a 2) . 

Priemerná ošetrovacia doba bola 41,8 dňa. 
V sledovanej skupine závislých raný vývoj bol bez pozoruhodností, závažné det

ské ochorenia sa nevyskytli, iba menšie úrazy a ojedinele Iahké otrasy mozgu. Po
ruchy správania so zistenou zníženou známkou sa vyskytli u 20,4 % (24 pacientov). 
O samovraždu sa pokúsilo 18,8 % (16 pacientov). Fajčiari tabaku tvorili 92,9 % (80 
pacientov), kávu pilo 71,8 % (61 pacientov). Alkohol konzumuje 71,8 % (61 pacien
tov). Na hracích automatoch hrá 15,3 % (13 pacientov). 
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Graf 1. 

Gra f 2. 

Nástup na liečbu pacientov závislých od heroínu 
v OLÚP Predná Hora v roku 1997 

D Ochranná liečba 

lIIIIIIIIlI Dobrovoľná liečba 

Spôsob ukončenia liečby pacientov závislých od heroínu 
liečených v OLÚP Predná Hora v roku 1997 

~ Riadne 

_ Disciplinárne 

C::::::J Svojvoľne 

13.0 % 

prvý styk s drogou zistený vo veku 13 rokov, išlo o užitie heroínu. Viacerí majú 
prvú skúsenosť s trdou drogou vo veku 14 rokov. V jednom prípade sme zazname
nali prvé požitie tvrdej drogy až vo veku 34 rokov. Najkratšia dÍžka doby užívania 
drogy pri závislosti bola 9 mesiacov, najdlhšia 10 rokov. 90 % pacientov si drogy 
aplikovalo venózne. 

Z kriminogénnej anamnézy: Trestne stíhaných bolo 44,7 % (38 pacientov. 
Základnú vojenskú službu nastúpilo 23,5 % (20 pacientov). 76,5 % (65 pacientov) na 
ZVS nebolo. V súbore bolo 32,9 % (28 pacientov) vodičov, 67,1 % (57 pacientov) ne
vodičov . Jeden bol v minulosti legálnym držitelom zbrane. 

Vo vstupnom laboratórnom skríningu sme u 19,8 % (28 pacientov) zistili elevá
ciu sérových hladín aminotransferáz a prítomnosť Ehrlich - pozitívnych látok v mo
či . V 2 prípadoch zisťujeme pozitivitu anti HAV, 2x HBsAg pozitivitu a 2x sa séro
logicky potvrdíla hepatitis C. U 10,7 % (15 pacientov) neboli vyšetrenia realizované 
pre predčasný odchod pacienta z liečenia . Ostatné vstupné vyšetrenia biochemické, 
EKG, hematologické boli v referenčných hodnotách. Ani v jednom prípade sme ne
zaznamenali HIV pozitivitu. 
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Tabuľka 5. Profil heroinistov liečených 
v OLÚP Predná Hora v roku 1997 

1997 

Priemerný vek 22,8 r. 

Z Bratislavy 65,0% 

Z rozvedenej rodiny 36,4 % 

Alkoholizmus otca 22,3 % 

V rodine drogovo závislí 16,4 % 

Slobodných 78,8% 

Ukončené UŠ 37,6% 

Bez pracovného pomeru 76,4 % 

S rodičmi žije 65,8% 

Súrodencov má 76,4 % 

Deti má 21,2 % 

Dobrovorný vstup 78,8% 

Opakovaná psychiatrická hospitalizácia 62,3% 

Liečba riadne ukončená 37,6% 

Prvá liečba na Prednej Hore 75,3 % 

Prvou drogou bola: 

- Marihuana 51,8 % 

- Heroín v i.V. aplikácii 2,3% 

Fajčiari tabaku 94,1 % 

Priemerný vek prvého kontaktu s drogou 18,2 r . 

Priemerná doba používania heroínu 3,6 r . 

Drogu si aplikuje i.V. 95,0% 

Trestne stíhaných bolo 44,7 % 

ZVS neabsolvovalo 76,5% 

Údaj o pokuse o samovraždu 18,8% 

Záver 

Podla našich zisteIÚ možno prezentovať nasledovný obraz u nás hospitalizova
ných heroinistov: 

- Priemerný vek 22,8 roka; 
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- 86,5 % tvorili muži, 13,5 % ženy; 
- 65 % pacientov pochádza z Bratislavy; 
- z rozvedenej rodiny bolo 36,4 %; 
- u 22,3 % sa vyskytol alkoholizmus u otca a u 16,4 % je v rodine výskyt iných 

drogovo závislých; 
- 78,8 % bolo slobodných; 
- dosiahnutým vzdelaIÚm v 39,7 % bolo ukončenie VŠ; 
- bez pracovného pomeru bolo 76,4 %; 
- 65,8 % žije s rodičmi, 76,4 % má jedného a viac súrodencov; 
- 21,2 % sledovaných heroinistov má deti; 
- vstup na liečbu u 78,8 % bol dobrovoIný; 
- liečbu riadne ukončilo 37,6 %; 
- 62,3 % probandov bolo opakovane psychiatricky hospitalizovaných v iných 

psychiatrických zariadeniach; 
- svoju prvú liečbu na Prednej Hore nastúpilo 75,3 %; 
- u 28,2 % zisťujeme poruchy správania v zmysle zIÚženej známky; 
- fajčiari tabaku tvorili 94,1 %; 
- prvou drogou u 51,8 % heroinistov bolo fajčenie marihuany, u 2,3 % ako prvá 

droga bol heroín v i .V. aplikácii; 
- najmladší jedinec v súbore u ktorého došlo k prvému kontaktu s heroínom mal 

13 rokov, priemerný vek v ktorom došlo k prvému kontaktu s heroínom bol 18,2 ro
ka; 

- priemerná doba zneužívania heroínu bola 3,6 roka; 
- 90 % si drogu aplikovalo i .v .; 
- trestne stíhaných bolo 44,7 %; 
_ ZVS neabsolvovalo 76,5 %; 
- u 18,8 % je údaj o samovražednom pokuse; 
- z 28 pacientov s elváciou sérových hladín aminotransferáz išlo o 8 heroinistov, 

kde: v 2 prípadoch zisťujeme pozitivitu anti HAV, v 1 prípade HBsAg pozitivitu, 
2-krát bola sérologicky potvrdená hepatitis C. 

Súhrn 

Práca ponúka epidemiologický prehlad drogovo závislých pacientov liečených 
v Odbornom liečebnom ústave na Prednej Hore za rok 1997. 
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