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Dvadsaťročné obdobie existencie sekcie alkoholizmu a drogových závislostí Psy
chiatrickej spoločnosti SLS je podnetom na zhodnotenie činnosti na tomto poli. 
Najdôležitejšia je priama činnosť v prevencii závislostí, organizácii starostlivosti, 
ich diagnostike, liečbe a doliečovani . Neoddeliteľnou súčasťou praktickej činnosti je 
aj výskumná a vedecká činnosť, pretože je zárukou a jedným z ukazovateľov odbor
nosti každej práce . Produktmi zhromažďovania a spracúvania skúseností , výskum
nej a vedeckej činnosti sú odborné publikácie. Preto sme sa sa pokúsili o zhro
maždenie údajov o publikáciách, ktoré sa týkajú psychoaktívnych látok a závislostí 
od nich. 

V prehľade publikácií za roky 1978 - 1997 vychádzame z údajov, ktoré sme 
získali z bibliografických prameňov Výskumného ústavu psychiatrického v Prahe 
(Bibliografie čs . psychiatrie, psychologie a oblastí hraničnich za období 1971 - 1975, 
VÚPs, Praha, 1984; Bibliografie čs. psychiatrie, psychologie a oblastí hraničrúch za 
období 1976 - 1980, VÚPs, Praha, 1986; Bibliografie čs . psychiatrie a hraničrúch 
oblastí za období 1981 - 1985, VÚPs, Praha, 1990), služby rešeršného oddelenia 
Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave a časopis Protialkoholický obzor (ročrúky 
13 - 29) a Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) (ročrúky 30 -
32). V prehľade uvádzame všetky časopisecké publikácie, ktoré majú charakter od
borných prác a všetky knižné publikácie (odborného aj osvetového charakteru). 
Medzi publikácie sme nezaradili záverečné a priebežné správy o výskumných 
úlohách, ktoré neboli publikované v odbornom časopise . 

Venované 20. výročiu založenia AT sekcie 
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Publikácie srne triedili podla rokov v ktorých boli uverejnené, pri tematickom 
triedení s rne vychádzali z podstatného zameranía práce . Publikácie sme netriedili 
podla typu psychoaktívnej látky, pretože značná časť prác sa zaoberala problemati
kou, ktorá je spoločná pre viaceré/všetky typy týchto látok. Medzi prehladné práce 
srne zaradili aj rozsiahlejšie správy o odborných podujatiach s informáciami o obsa
hu príspevkov. Niektoré z prehladných prác o psychoaktívnych látkach sme zaradi
li medzi historické práce, pretože sa zaoberali predovšetkým históriou užívaní a do
mestikovaných drog. 

Celkový počet publikácií v 20-ročnom období je 487, počty v jednotlivých rokoch 
výrazne kolísali od 11 publikácií v roku 1993 po 43 publikácií v roku 1980. Prehlad 
o počtoch publikácií v sledovaných rokoch je uvedený v grafe 1. Z grafu vidieť, že na 
začiatku 90. rokov došlo k výraznému zníženíu počtu publikácií, od roku 1994 sa 
počet publikácií znova zvyšuje . 
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Publikácie spolu 489 

Z grafu vidieť, že publikácie pochádzajú prevažne z pracovisk, ktoré sa nezaobe
rajú priamo diagnostikou a liečbou závislostí . Špecializované pracoviská (AT praco
viská) sa podielajú na publikáciách z rokov 1978- 1997 len necelou štvrtinou 
(24,43 %) . Publikačná aktivita "profesionálnych" pracovisk má od roku 1980 kle
sajúcu tendenciu. 

Pri porovnaní počtu publikácií v 5-ročných intervaloch (graf 2) je klesaníe cel
kového počtu publikácií aj počtu publikácií z AT pracovisk zjavnejšie . Pri porovnaní 
počtu publikácií v prvom päťročnom intervale s posledným 5-ročným intervalom 
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klesol celkový počet publikácií asi o jednu tretinu, počet publikácií z AT pracovisk 
sa však znížil asi o tri štvrtiny. 
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Zisťovali sme tiež publikačnú aktivitu jednotlivých oblastí Slovenska. V tabuľke 
1 uvádzame podiel štyroch oblastí na publikačnej činnosti za celé 20-ročné obdobie. 
Vidíme, že publikačne najaktívnejšie sú bratislavské pracoviská, ktoré sa podieľali 
takmer polovicou všetkých publikácií. Nasledujú Západoslovenský, Východoslo
venský a Stredoslovenský kraj . 

Tabuľka 1. Podiel jednotlivých oblastí na publikačnej činnosti (1978 - 1997) 

Oblasti n % 

BA 237 48,7 

ZSK 135 27,7 

VSK 77 15,8 

SSK 38 7,8 

Spolu 487 100 
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Prehľad o publikačnej činnosti jednotlivých oblastí v päťročných intervaloch 
uvádzame v ďalšej tabuľke (tab. 2). Kým vo východoslovenskom a stredoslovenskom 
regióne počty publikácií v päťročných intervaloch kolí šu a k zjavnému zníženiu 
publikačnej aktivity došlo len v období 1993 - 1997, v západoslovenskom regióne 
sme zaznamenali trvalý a výrazný pokles počtu publikácií zo 68 publikácií v rokoch 
1978 - 1982 na 15 publikácií v rokoch 1993 - 1997. Vývoj v Bratislave je opačný, 
pri porovnaní prvého a posledného päťročného obdobia nedošlo k výraznému zvýše
niu počtu publikácií a v období od roku 1982 do roku 1992 aj tu došlo k poklesu 
počtu publikovaných prác, podiel Bratislavy na publikačnej činnosti sa stále zvyšu
je a v rokoch 1993 - 1997 viac ako 70 % publikácií pochádza od bratislavských au
torov. 

Tabuľka 2. 

1978 

Oblasti n 

BA 63 

ZS K 68 

SSK 9 

VSK 21 

Spolu 161 

Podiel jednotlivých oblastí na publikačnej činnosti 
(v 5 - ročných intervaloch) 

1982 1983 1987 1988 1992 

% n % n % 

39,1 49 41,9 53 49,5 

42,2 33 28,2 19 17,8 

5,6 10 8,5 13 12,1 

13,1 25 21,4 22 20,6 

117 107 

1993 1997 

n % 

72 70,6 

15 14,7 

6 5,9 

9 8,8 

102 

Uvedené t rendy nevieme uspokojujúco vysvetliť , myslíme si, že sa na tom 
podieľali predovšetkým personálne zmeny. Odchod primára Miššíka z aktívnej čin
nosti sa iste podieIa na publikačnej činnosti odborných pracovisk v Nitre, rovnako 
ako napriklad odchod mladých psychológov a psychiatrov: Kuceka P ., Juráša L., 
Velického V. z OLÚP na Prednej Hore . V Bratislave a v západoslovenskom regióne 
publikačnú aktivitu iste ovplyvnil odchod PhDr. Bútoru z CPLDZ, prechod 
Doc. Nociara A. z PN Pezinok na iné bratislavské pracovisko a predčasná smrť pri
mára Záhradníka M. z Trenčína . Odmlčali sa aj JUDr. Duka- Zólyomi N ., CSc. 
a RNDr. PhMr. Súkeník L. 

Vzostup podielu a čiastočne aj počtu publikácií v Bratislave súvisí aj so vzras
tom záujmu o problematiku drogových závislostí na všeobecných psychiatrických 
pracoviskách, ale aj so zväčšovaním sa skupín, ktoré sa touto problematikou zaobe
rajú systematicky. Najvýraznejšie sa to prejavilo na Psychiatrickej klinike FN 
a LF UK v Bratislave, kde témy súvisiace s drogovými závislosťami sú trvalou 
súčasťou výskumnej práce všetkých starších pracovníkov, ale kde sa niekoľko rokov 
systematicky venujú tejto téme viaceri mladí lekári a psychológovia. V posledných 
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rokoch sa v Bratislave vytvorili ďalšie skupiny, ktoré sa systematicky venujú dro
govým závislostiam - sú to pediatri, internisti, anesteziológovia. 

Najčastejšími (hlavnými) témami publikácií boli medicínska problematika psy
choaktívnych látok a závislosti od nich, diagnostika a liečba . Vďaka prácam 
primára Turčeka M., st ., Duku- Zólyomyho N . a Súkeníka L. sa na štvrté miesto 
dostali historické práce. Medzi najzriedkavejšie témy patria prevencia, organizácia 
starostlivosti a len jedna práca sa venuje poradenstvu (tabulka 3). 

Tabulka 3. Tematická štruktúra publikácií (1978 - 1997) 

Témy publikácií n % 

Epidemiológia 33 6,8 

Etiológia/patogenéza 33 6,8 

Medicínska problematika 117 24 ,0 

Diagnostika 78 16,0 

Liečba/rehabilitácia 69 14,2 

Prevencia 23 4,7 

Poradenstvo l 0,2 

Právna problematika 36 7,4 

Organizácia 11 2,3 

História 41 8,4 

Prehradné práce 29 6,0 

Iné témy 16 3,3 

Spolu 487 100 

Z medicínskej problematiky sa práce najčastejšie venovali psychiatrickej proble
matike, najmä psychickým poruchám (komplikáciám) závislostí. Práce z oblasti 
vnútornej medicíny sa týkajú najmä poškodenia heparu, ale aj hematologických 
nálezov. Z iných odborov to bola problematika pediatrická, chirurgická, anesteziolo
gická, súdno-lekárska, oftalmologická, ORL a dermatovenerologická (tabulka 4) . 

Klinickej diagnostike závislostí sa venovalo najmenej pozornosti, najčastej šou 

témou bolo použitie psychodiagnostických metód a väčšina prác sa zaoberala po
užitím dotazníkova klinických škál v detekcii závislosti, hodnotení jej intenzity 
a príznakov závislosti. Medzi práce o použití laboratórnych metód patria najmä 
práce o biochemických a toxikologických vyšetrovacích metódach. 
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Tabuľka 4. Medicínska problematika ( podľa odborov) 

Odbory n % 

Psychiatria 51 43,6 

Neurológia II 9,4 

Vnútorné lekárstvo 25 23,4 

Iné odbory 30 25,6 

Spolu 117 100 

Práce o liečbe závislostí referovali najčastejšie o psychoterapii (viac ako polovica 
všetkých prác o liečbe), farmakoterapii a rehabilitácii sa práce venovali zriedka
vejšie . Pri porovnaní prvého a druhého desaťročia je nápadný pokles počtu pu
blikácií o psychoterapii a o rehabilitačne-resocializačných postupoch (tabuľka 5, 6) . 
Súvisí to pravdepodobne s personálnymi zmenami najmä v CPLDZ v Bratislave, a le 
aj s prechodom viacerých psychoterapeutov do súkromnej praxe . 

Tabuľka 5 . Diagnostika závislostí / účinkov p.a . látok 

Metódy n % 

Klinické 13 16,7 

Psychodg. 48 61,5 

Laboratórne 17 21,8 

Spolu 78 100 

Tabuľka 6 . Liečba (rehabilitácia/resocializácia) závislostí 

Metódy 1978 - 1987 1988 - 1997 1978 - 1997 

n % n % n % 

Fannakotera pia 9 18 10 47,6 19 26,8 

Psychotera pia 28 56 8 38,1 36 50,7 

Rehabilitácia 13 26 3 14,3 16 22,5 

Spolu 50 100 21 100 71 100 
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Zhrnutie 

V našom prehľade publikačnej aktivity v uplynulých 20 rokoch sme sa zamerali 
na kvantitatívne ukazatele , zistili sme však viaceré zaujímavé fakty: 

V sledovanom období došlo k výraznému poklesu počtu publikácií, tento pokles 
je spôsobený najmä poklesom publikačnej aktivity špecializova ných AT pracovisk . 
Považujeme to za nepriaznivý znak, pretože môže upozorňovať na zniženie odbor· 
nosti pracovnikov týchto zariadení. AT pracoviská sa za celé obdobie podieľali na 
publikačnej činnosti len necelou štvrtinou prác. V rokoch 1993 - 1997 len 12,7 % 
publikácií pochádzalo z AT pracovisk, za 20 rokov klesol podiel AT pracovisk na 
publikáciách o polovicu, publikácie z rokov 1993 - 1997 tvoria len štvrtinu publi
kácií z rokov 1978 - 1982. 

Publikačne najproduktívnejšou oblasťou je Bratislava s t akmer polovicou všet
kých publikácií za posledných 20 rokoch. Podieľajú sa na t om predovšetkým vše
obecné psychíatrické oddelenia, ktoré sa tiež podieľajú na liečbe závislostí a takmer 
výlučne na liečbe ich psychíatrických komplikácií. K vzost upu počtu publikácii 
v posledných rokoch však výrazne prispeli aj publikácie z iných medicínskych od
borov - pediatrie, súdneho lekárstva, vnútorného leká rstva, anesteziológie . 

Nezaoberáme sa kvalitatívnou analýzou, tá vyžaduje zložitejšie postupy obsa
hujúce napr. zhodnotenie veľkosti súborov, metodológie a významu výsledkov (me
raného aj ohlasmi). Chceme však upozorniť na niektoré témy, ktoré sa spracúvali 
v hodnotenom období systematicky, alebo ich považujeme za významnejšie . 

Pat ria k ním epidemiologické práce - v 80. rokoch z Nitry (Miššík T.) a Bratisla
vy (Bútora M.) a v 90 . rokoch z Bratislavy (Nociar A), práce o osobnostných cha
rakteristikách a ich význame pri plánovaní liečby závislost i z Prednej Hory 
(Velický V., Juráš L , Kucek P .) a Pezinka (Nociar A), práce o použití dotazníkov 
na detekciu problémového pitia a závislostí (Miššík T ., Kolibáš E . a kol. , Nociar A ), 
práce o klinických charakteristikách alkoholizmu (Kunda S., Pogády J. a Miššík 
T.), psychíatrických komplikáciách alkoholizmu zo 70. a 80. rokov (Kolibáš E . a No
votný V.) a vytvorenie prostriedku na detekciu alkoholizmu medzi pacientmi prak
tických lekárov (Novotný V. a kol.). Z 90 . rokov sú prakticky dôležité práce, ktoré 
sa zaoberajú sociálnymi faktormi, diagnostikou a liečbou závislosti od heroínu. Pa
tria k nim práce viacerých skupín z Psychíatrickej kliniky FN a LF UK v Bratisla
ve, práce pediatrov o závislosti od drog u novorodencov (Huttová M., Šagát T. 
a kol.) a práce anesteziológov (Masár) . Skupinu zaujimavých a dôležitých prác tvo
ria publikácie o hístórii boja proti drogám (Duka- Zólyomy N., práce z pozostalosti 
primára Turčeka M., st.), práce o hístórii užívania domestikovaných drog a o dro
gách pre nás exotických (Súkeník L.). 

Nie je možné vymenovať všetky - podľa nás - významné a zaujímavé práce, 
musíme však na záver spomenúť aj knižné odborné publikácie, ktoré sú prvými od
bornými monografiami na Slovensku. Ide o monografiu Kundu a kol.: Klinika alko
holizmu z r . 1988 a dve knižné publikácie z r . 1996 o iných psychoaktívnych látkach 
od Novomeského F. a od Kolibáša E. a Novotného V. 

Do redakcie prišlo dňa : 19. ll. 1998 
Adresa autora : doc. MUDr. Kolibáš E., CSc., Kafendova 28, 831 06 Bratislava 
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