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Súhrn 

Osobnostné dotazniky a jednodimenzionálne škály na sledovanie stupňa závislosti a niek
torých psycho patologických príznakov sa použili v súbore osôb závislých od alkoholu, zdravých 
kontrolných osôb (n=200) a psychiatrických pacientov (n = 75). Porovnávané skupiny alkoholo
vo závislých boli označené "dlhodobo abstinujúci alkoholici"* (n = 60; v priemere vyše 4 roky 
abstinencie) a "alkoholici v liečbe" (n = 222): ambulantné alebo ústavné prvopríjmy (n = 75; 
n = 73), alebo opakovane ústavne liečeni (n = 74). Osobnostné črty 222 subjektov z tohto súbo
ru, zoskupené podla typu liečby, úrovni psychopatológie, neuroticizrnu a syndrómu závislosti 
od alkoholu, sa líšili navzájom i v kombináciách premenných. Výsledky tiež umožnili odlíšiť 
skupinu dlhodobo abstinujúcich od skupín alkoholikov v liečbe, a to v rozličných črtách, kým 
výsledky týchto dlhodobo abstinujúcich boli v mnohých smeroch podobné výsledkom skupiny 
zdravých kontrolných osôb, čo svedčilo o tom, že dlhodobá abstinencia viedla k podstatnému 
zlepšeniu telesného a duševného zdravia. Rozdiely medzi budúcimi krátkodobo abstinujúcimi 
(6 - 9 mesiacov) oproti recidivujúcim však v čase pôvodnej štúdie neboli štatisticky významné. 

Desať rokov po tejto štúdii sme sa rozhodli u skupín predtým krátko - i dlhodobo absti
nujúcich alkoholikov odhadnúť, aká by bola možnosť predikovať abstinenciu z výsledkov ich 
predchádzajúcich testov. Kritérium abstinencie verzus recidívy sa zakladalo na pozorovaniach 
terapeutov z Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Priemerná doba trvania ab
stinencie v skupine 60 dlhodobo abstinujúcich alkoholikov bola po desiatich rokoch 16 rokov 
a 3 mesiace, s rozsahom od 13 do 22 rokov, pričom úspešnosť bola 61,7 %; kým u 75 osôb zo 
skupiny krátkodobo abstinujúcich z pôvodnej štúdie boli príslušné cifry 11 rokova 11 mesia
cov, s rozsahom od 10 do 13 rokova s úspešnosťou 22,7 %. Keď sme vzali do úvahy celý súbor 

* Termín "alkoholici" sme ponechali len ako označenie, ktoré sme v čase pôvodného zberu dát 
použili na definovanie a prehľadné odlišovanie skupín, ako aj v niektorých tradičných a no
vých metódach , napr. MAST a FEA, ktoré sme v tom čase adaptovali alebo vyvíjali. 
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135 pacientov: 54 (alebo 40 %) abstinovalo, ale 32 (alebo 23,7 %) recidivovalo; a všetci ostatni, 
t. j . 49 (alebo 36,3 %), boli "strateni", prípadne dáta o nich neboli dostupné počas tohto longitu
dinálneho sledovania. 

Ako jediný prediktor budúcej dlhodobej abstinencie sa zo psychometrických skríningov 
ukázala byť empiricky zostavená podškála ADS (Alcohol Dependence Scale): Návrat syndrómu 
závislosti po období abstinencie. Tí, ktorí recidivovali v nasledujúcich desiatich rokoch - vráta
ne predtým stabilne dlhodobo abstinujúcich - sa pred desiatimi rokmi hodnotili v uvedenej 
podškále ako takí, u ktorých nastáva návrat syndrómu významne rýchlejšie. Vo výsledkoch 
série osobnostných dotazníkov a krátkych škál na odhad emočných a depresívnych porúch sa 
nezistili markantné rozdiely, avšak analýza ukázala významný rozdiel v troch položkách Do
datku k ADS, kde pacienti pred 10 rokmi opísali vnimanie dôsledkov svojej abstinencie a svoj
ho odhadu jej trvácnosti. 

K r ú č o v é s lov á : ADS - alkoholizmus a syndróm závislosti - dlhodobá a krátkodobá ab
stinencia - Dodatok k ADS - MAST - návrat syndrómu - osobnostné 
dotaz niky - prediktory abstinencie - psycho metrický skríning - vní
manie dôsledkov abstinencie 

Nociar A: ABSTAINING ALCOHOLICS TEN YEARS AFTER: IS 
THERE ANY POSSIBILITY TO PREDICT ABSTINENCE FROM 
SCREENING AND PERSONALITY SCALES ? 

Summary 

Personality and psychopathology measures and unidimensional scales for dependence le
vel estimation were used in a sample of alcohol dependent persons, healthy controls (n = 200), 
psychiatric inpatients (n = 75). Compared groups were labelled "long-term abstaining alcoho
lics"* (n = 60; average of over 4 years of abstinence) and "treated alcoholics" (n = 222): out or 
inpatient fIrst admissions (n = 75; n = 73), or repeatedly treated inpatient alcoholics (n = 74). 
Personality traits of 222 persons of this group, arranged according to the type of treatment, 
psychopathology, neuroticism and alcohol dependence syndrome levels, were different both in
dividually and in combinations of variables. The results allowed also to distinguish abstainers 
group from three alcoholic groups in various traits, while the results of long-term abstainers 
were similar in many respects to that of healthy controls, suggesting that long-term abstinen
ce has lead to substantial improvements in physical and mental health. Differences between 
future short-term abstainers (from 6 to 9 months) versus relapsers, however, were not statis
tically significant at the time of original study. 

Ten years after this study in a survey of both former short and long-term abstainers we 
decided to estimate a possibility to predict future abstinence from their past test results. Abs
tinence criterion was based on reports of therapists from the biggest out-patient centre at the 
capital of the country. Average length of abstinence after ten years was 16 years and 3 months 
in the sample of 60 long-term abstaining alcoholics, with range from 13 to 22 years, and suc
cess rate was 61,7 %; while at short-term abstainers group of 75 people from the original stu-

.. The concept "alcoholics" has been ke pt only as a label we used during data collection period 
for the original study to defIne and to differentiate between groups, and also in some of the 
traditional or new methods, like MAST or FEA, which we had tried to adapt or to develop. 
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dy the respective figu res were 11 years and 11 months, with the range from 10 to 13 years, 
and their success rate was 22,7 %. Thus, taking into account the whole sample of 135 patients: 
54 (or 40 %) were abstaining, but 32 (or 23,7 %) relapsed; all others, i.e. 49 (or 36,3 %), were 
)ost", or no data were available during this longitudinal survey. 

The only predictor of a future long-term abstinenee has proved to be empirically construc
ted subscale of the Alcohol Dependence Scale (ADS): Return of the dependence syndrome after 
a period of abstinence. Those who relapsed during the future ten years - even from former 
stable long-term abstainers - had evaluated themselves ten years before as being significant
ly faster in their return to the dependence syndrome. In their personality questionnaires re
sults and results of short scales aimed at estimation of emotional and depressive disturbances 
no remarkable differences were found . However, further analysis had shown a significant dif
ferences in three items of the Supplement to the ADS, in which patients ten years before des
cribed perceptions of consequences of their abstinence and their estimation of the persistence 
of their own abstinence. 

Key w o r ds: Abstinence predictors - ADS - alcoholism and dependence syndrome - long 
and short term abstinenee - MAST - perception of abstinence consequen
ces - personality questionnaires - psychometrie screening - return of the 
dependence syndrome - Supplement to the ADS 

Úvod 

Štúdie o syndróme závislosti od alkoholu so širokým spektrom dôkazov pre aj 
proti jeho validite, užitočnosti a prediktívnej sile vo vzťahu k cieľom a efektívnosti 
liečby (napr. Chick, 1980; Miller, 1987) boli za posledných dvadsať rokov pomerne 
časté. Pojem závislosti si v tomto období zároveň osvojili dve ostatné revizie MKCH 
a DSM. Podstatne menej prác sa zaoberalo charakteristikami osobnosti vo vzťahu 
k závislosti od alkoholu, azda preto, že sa nezistila nijaká "alkoholická osobnosť" 
ako stabilná, deterministická štruktúra čŕt, ktoré by zapričiňovali "alkoholizmus" 
ako chorobu . 

V tomto období sa vyskytli, samozrejme, aj také práce a empirické zistenia, ktoré 
môžu dokumentovať i pokrok v tomto smere, napr. štúdia Kammeiera a kol. (1973), 
v ktorej sa retrospektívne potvrdili štatisticky významné rozdiely v niektorých 
škálach MMPI (Pd, D, Pt) medzi budúcimi alkoholikmi a zdravými kontrolnými oso
bami; a tieto rozdiely zostali stabilné počas dlhého obdobia. 

Rovnako Barnes (1983) zhrnul výsledky mnohých prác ako do istej miery pod
porných pre pojem "alkoholickej osobnosti", a to v zmysle niektorých trvalých čŕt 
(ako impulzivita, non-konformizmus, vysoká sociabilita, relatívne častá instabilita 
a anti-sociálne tendencie). Pridavné črty tzv. "klinickej alkoholickej osobnosti", t . j . 
črty typické pre alkoholikov v liečbe, ako silná úzkosť alebo depresia, sa chápali 
skôr ako dôsledky, nie pričiny alkoholizmu, v každom prípade však ako viac-menej 
prechodné stavy, s výnimkou diagnostikovaných endogénnych depresií. 

Ďalšia dôležitá otázka, ktorá sa týka problému "alkoholickej osobnosti", je rever
zibilita takýchto čŕt prostrednictvom liečby, poväčšine v zmysle trvalej, dlhodobej 
abstinencie, ktorá však predstavuje dosť velkú výnimku. Napriklad Gottheil a kol. 
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(1982) zistili naozaj trvalú, teda dlhoročnú abstinenciu, len u asi 10 % alkoholikov 
po liečbe. J e veľmi dobre známe, že vo väčšine štúdií sledovanie pacientov po liečbe 

iba zriedkakedy siaha za dobu 12 mesiacov. Avšak tie práce, ktoré sú relevantné pre 
danú otázku, patria k longitudinálnym. 

Metóda 

Východiská štúdie: Základné dáta pre longitudinálnu štúdiu boli získané počas 
navzájom súvisiacich projektov v období rokov 1985 - 1988. Išlo o: a ) štandardizáciu 
metód psychometrického skríningu; b) adaptovanie osobnostných dotaznikov na na
še podmienky. Výsledky oboch projektov sa stali súčasťou monografie o alkohole 
a osobnosti (Noci ar, 1991). Adaptovali sme tieto metódy psychometrického skrínin
gu: Škála závislosti od alkoholu-ADS (Skinner a Allen, 1982; Nociar, 1986; Nociar, 
Juráš, Škultétyová, 1990), Michiganský skríningový test alkoholizmu-MAST, Skrí
ningový test abúzu drog-DAST, CAGE, Trauma Škála (Skinner a kol., 1984); a tiež 
Dotaznik ženského alkoholizmu-FeA (Pogády, Nociar a kol., 1989; Nociar, 1990), 
ktorý bol vyvinutý ako pôvodná metóda. So súhlasom autorov na výskumné použitie 
som preložil do slovenčiny aj multi škálové osobnostné dotazniky, ktoré sme využili 
vo výskume pri viacerých projektoch - Séria testov integračnej úrovne: ILTS (Thor
ne, 1965) a Diferenciálne osobnostné inventórium-DPI (Jackson a Messick, 1975). 

Pre ADS a MAST, i ďalšie metódy psychometrického skríningu, ako CAGE či 

Trauma škálu, som zostavil predbežné aj konečné normy, založené na vzorkách am
bulantne a ústavne liečených alkoholikov z rôznych regiónov Slovenska, v porovnaní 
so vzorkami zdravej populácie a sčasti aj v porovnani so skupinami psychiatrických 
pacientov (Noci ar, 1991). 

Celkový cieľ daných projektov, ktoré sa začali v roku 1982 prvou verziou ADS 
(Nociar, 1986), bolo merať jadrový syndróm závislosti a súvisiace psychopatologické 
príznaky u troch skupín liečených alkoholikov (ambulantné a ústavné prvoliečby, 
a opakované ústavné liečby), a porovnať ich výsledky s alkoholikmi, ktorí stabilne 
a dlhodobo abstinujú. Pri porovnania ch sa použili i výsledky psychiatrických ústav
ných pacientov, zdravých kontrolných osôb, aj skupiny zrovnocenených alkoholikov, 
a to vo všetkých vyššie uvedených metódach, spolu s ich výsledkami v osobnostných 
dotazníkoch (Pogády, Nociar a kol., 1989). 

Vzorky použité pri nasledujúcej štúdii (tab. 1. ), i predchádzajúce výsledky zá
kladnej štúdie, relevantné pre jej prezentovanú longitudinálnu časť, možno zhrnúť 
nasledovne: Potvrdil sa rozdiel v úrovni závislosti od alkoholu medzi ambulantne 
a ústavne liečenými alkoholikmi; boli zistené podstatné rozdiely v osobnostných 
premenných medzi dlhodobo abstinujúcimi (ABSAL - alebo abstinujúci alkoholici ) 
a liečenými alkoholikmi (ALTOX), ale nie medzi ABSAL a zdravými kontrolnými 
osobami. Porovnanie 60 liečených alkoholikov, zrovnocenených s ABSAL v rôznych 
premenných, ukázalo rozdiely v prospech ABSAL v 50 % škál siedmich dotaznikov 
série ILTS. Na druhej strane, dlhodobo abstinujúci alebo ABSAL, sa významne líšili 
od 200 zdravých kontrolných osôb iba v zanedbateľnej časti (2,3 %) týchto škál ILTS 
(tieto výsledky sú detailne popísané inde (Nociar, 1991)). 
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Tabuľka 1. Charakteristiky abstinujúcich (ABSAL) 
a liečených alkoholikov (AL TOX) 

Skupiny/premenné ABSAL ALTOX 
Dlhodobá abstinencia Ambulantné prvoliečby 

Pohlavie L 60 75 
Muži (n) 43 49 
Ženy (n) 17 26 

Vek L: priemerný 43,2 36,7 
Muži 44,7 36,9 
Ženy 38,2 36,3 

Stav: (%) 
Slobodný/á 5,0 12,7 
Ženatý/á 75,0 76,2 
Rozvedený/á 18,3 11,1 
Vdovec/a 1,7 -
Vzdelanie: % 
Základné 20,0 27,9 
Stredné 50,0 41,3 
Univerzita 30,0 30,8 

Povolanie: % 
Robotnícke 21,7 26,3 
Ing., technik 28,3 32,9 
Úradník 31,7 23,7 
Spoločenské vedy 10,0 11,8 
Umelci 8,3 5,3 

Abstinencia (V čase zberu dát) (Cca po roku liečby) 
L v mesiacoch 49,4 14,2 
Muži 57,5 13,8 
Ženy 38,2 15,4 

Škály ADS: 25,0 17,8 
MAST: 14,7 13,4 
DAST: 1,1 0,9 

Keďže u prvý raz ústavne i opakovane ústavne liečených pacientov zo skupiny 
ALTOX sme nemali možnosť sledovať ich status po liečbe , v tejto štúdii sú spraco
vané len výsledky dlhodobo abstinujúcich alkoholikov v evidencii PaP na Hraničnej 

v Bratislave, ako aj prvý raz ambulantne liečených alkoholikov z uvedeného zaria
denia, ktorí tam v období zberu údajov do pôvodnej štúdie absolvovali cca jedno
ročnú ambulantnú skupinovú psychoterapiu. 

Po uzavretí zberu dát v daných projektoch v roku 1988 sa medzičasom nevy
konávalo nijaké cielené katamnestické sledovanie daných vzoriek a pacienti po 
skončeni ich cca rok trvajúcej ambulantnej psychoterapie neboli obligatórne zaraďo
vaní do nijakej pokračujúr,ej starostlivosti. Boli ponechaní buď na vplyv ich priro
dzeného prostredia, alebo, v prípade že si to želali, mohli na základe ponuky svojich 
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terapeutov využiť možnosť pripojiť sa k niektorej zo svojpomocných skupín, ktoré 
patrili v tých časoch k dobre rozvinutej sieti tzv. "Socio-terapeutických klubov absti
nujúcich alkoholikov" alebo "A-klubov". Ak sa títo ambulantne liečeni pacienti pri
pojili ku vtedajšiemu A-klubu pri PaP, pôsobil na nich dlhodobo zväčša vplyv tohto 
najstaršieho A-klubu v Bratislave, kde sa raz do týždňa zúčastňovali na sedeniach 
okolo 60 až 100 ľudí , vedených ich bývalými terapeutmi, či neskôr ďalšími členmi 
tímu. V každom prípade podstatná časť týchto pacientov zostala v dosahu prostredia 
podporujúceho ich abstinenciu, vytvoreného pôvodným systémom ambulantnej 
liečby (Novotný, 1980). 

Ciele longitudinálnej štúdie: Po desiatich rokoch sme začali s longitudinálnou 
časťou projektu a status pacientov po tomto období bol porovnaný s výsledkami ich 
vyšetreni spred desiatich rokov vzhľadom na ich úspech alebo zlyhanie v abstinen
cii. Autor tejto štúdie si z heslom chráneného databázového súboru v jazyku 
MUMPS vytlačil jeho charakteristiky a k číselným kódom pripísal identifikačné 
znaky podľa zaarchivovaných testových protokolov u všetkých 135 sledovaných pa
cientov zo sledovanej časti databázového súboru. Potom kontaktoval v rokoch 1997 -
1998 prostrednictvom vedúceho terapeuta CPLDZ tých terapeutov, ktorí viedli sku
piny ambulantných pacientov v čase zbierania pôvodných dát, resp. tých, ktorí me
dzičasom viedli pôvodný A-klub na Hraničnej, alebo medzičasom vniknuté ďalšie 
takéto menšie kluby či iné svojpomocné skupiny s kontaktom na CPLDZ na Hra
ničnej. 

Pri tomto získavani údajov nešlo o spätné preskúmavanie dokumentácie pacien
tov a ich chorobopisov, ale išlo len o rozhovor s terapeutom, ktorý určitého pacienta 
poznal natoľko dobre a počas dostatočnej doby, že jeho expertné vyjadrenie sme 
mohli zobrať ako zaručené. Potom sme na základe týchto expertných vyjadrení vy
tvorili dve skupiny pacientov: 

1. Skupina pacientov, ktori abstinovali počas celého obdobia desiatich rokov, ale
bo podstatnú časť tohoto obdobia, či už v prípadoch ich úmrtí následkom chorôb, no 
nie úmrtí v spojitosti s recidívou, alebo v prípade krátkych recidív, ktoré však nepo
stačovali na definíciu plnej recidívy s osobným a sociálnym debaklom. 

2. Skupina pacientov, ktorí mohli byť klasifikovani ako recidivujúci, či už opako
vane počas desiatich rokov, alebo potom, ako sa rozpili a ich recidíva viedla k ťaž
kým dôsledkom, vrátane úmrtia, súvisiaceho s recidívou. 

Pod krátkou recidívou sme rozumeli obnovené pitie, ale bez straty kontaktu s in
štitúciou a s návratom k abstinencii . Abstinencia bola definovaná ako permanentné 
nepitie v drvivej väčšine prípadov (s výnimkou dvoch, ktorí sa po krátkom období pi
tia bez osobne alebo spoločensky deštruktívnych dôsledkov vrátili k abstinencii, sta
bilizovanej potom najmenej dva alebo tri roky) ; kým recidíva bola definovaná ako 
akékoľvek pitie alkoholu počas desaťročného obdobia, ktoré viedlo k zreteIným fy
zickým, osobným alebo spoločenským dôsledkom, no nevzťahovalo sa iba k efektu 
porušenia abstinencie. 

Štatistické metódy: Na definovanie premenných a výpočty štatistických testov 
(jednoduchá analýza rozptylu, Chi2

, položková analýza) boli použité programy na 
tvorbu, prehľadávanie a štatistické vyhodnocovanie databázových súborov: MDS 
(MUMPS-Diskrétna Štatistika) a PSYDO (Automatizované psychologické dotaz-

46 



NOCIAR A. / ABSTINUJÚCI ALKOHOLICI PO DESIATICH ROKOCH: DÁ SA 
PREDIKOVAŤ ABSTINENCIA Z VÝSLEDKOV SKRÍNINGOVÝCH A OSOB
NOSTNÝCH šKÁL? 

níky), ktorých softvér vytvoril a následne modifikoval koncom 80-tych rokov pri 
riešení dvoch výskumných úloh v Psychiatrickej liečebni Pezinok a neskôr v Národ
nom centre podpory zdravia RNDr. Ján Krajčík, pričom ich obsah, štruktúru a ná
plň časti špeciálnych štatistických metód zostavil autor tejto štúdie. 

Výsledky 

Súhrn výsledkov longitudinálnej štúdie: Celkové výsledky dlhodobo abstinujúcich 
boli tieto: viac ako polovica pacientov zo skupiny ABSAL stále abstinovala aj po de
siatich rokoch od pôvodnej štúdie; jedna šestina z nich zrecidivovala; o ďalšej šestine 
neboli nijaké údaje; a jedna dvanástina z nich zomrela. Celkové výsledky skupín 
ABSAL a prvý raz ambulantne liečených ALTOX vzhľadom na kritérium abstinen
cie a recidívy sú v tab. 2. 

Tabuľka 2. Prehľad abstinencie a recidív u pacientov po desiatich rokoch 

Abstinujúci pacienti Pacienti, ktorí "Stratení" Pacienti, 
recidivovali pacienti ktorí zomreli 

ABSAL - dlhodobá 33 (55,0 %) 11 (18,3 %) 11 (18,3 %) 5(8,4 %) 
abstinencia (+ 4 čo zomreli: 6,7 %) (+1 čo zomrel: 1,7 %) 

ALTOX- 17 (22,7 %) 20 (26,7 %) 38 (50,6 %) ? 
ambulantní pacienti 

Z pacientov skupiny ALTOX (n = 75), z ktorých všetci prešli didaktikou a vyše 50 
z nich aj okolo jeden rok trvajúcou ambulantnou skupinovou psychoterapiou, po de
siatich rokoch skoro jedna štvrtina stále abstinovala, jedna štvrtina zrecidivovala, 
pričom nijakú informáciu sa nám nepodarilo získať asi o polovici z nich. 

Ak zrátame percentá v rámci obidvoch skupín, zo 60 pacientov v ABSAL 37 
(alebo 61,7 %) abstinovalo; celkovo 12 (alebo 20,0 %) pacientov zrecidivovalo; a len 
18,3 % bolo tých, ktorí stratili kontakt so svojím terapeutom, alebo s A-klubom. 
Skoro 23 % úspešnosť v abstinencii počas 10 rokov po ambulantnej skupinovej psy
choterapii by sa z určitého hľadiska azda mohlo brať ako tiež vcelku dobrý výsledok: 
krátko po ukončení ich liečby nastali mimoriadne politické i socio-ekonomické zme
ny v štáte, s množstvom nových situácií, podmienok a stresov, s uvoľnením kontroly 
predaja alkoholu zo strany štátu (napr. týždeň po novembri 1989 prestal platiť 
zákaz predaja alkoholu do 10 hod. a neplatí dodnes).* 

* Pravda, vplyv zmien je valídny celospoločensky, je však i veľmi relatívny aj podľa indivídua 
a jeho situácie. Napríklad po útoku Japoncov na Pearl Harbor čakal istý kňaz (sám nie alko
holik) z ranej histórie AA problémy celej skupiny, ktorá podľahne vplyvu celonárodného pocitu 
tragédie, pretože sa mnohí jeho inak triezvi známi a priatelia uchýlili k fľaške. Veľmi sa začu
doval pokojnému názoru jedného z nich, ktorého stretol na ulici. Spýtal sa jednoročného absti
nenta z AA: "Ako to, že nemáte čo povedať k Pearl Harbor? Ako sa len dokážete vyrovnať 
s týmto neuveriteľným úderom?" "Nuž," odvetil ten jednoročiak, "každý z nás, čo sme v AA, si 
prežil svoj vlastný, súkromný Pearl Harbor. Tak prečo by sme sa práve my pijani mali zosypať 

z tohto druhého?" (Anonymous, 1980, s . 71). 
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Záverom tejto časti možno zhrnúť, že celkovo 54 pacientov (alebo 40,0 % z cel
kového počtu 135) trvalo abstinovalo, vrátane štyroch, ktorí zomreli 2 až 4 roky pred 
obnovením tejto štúdie (no pre ochorenia, ku ktorým azda prispel ich alkoholizmus, 
ako infarkt či rakovina, ale určite nie kvôli obnovenému pitiu); dalej bolo spolu 32 
(alebo 23,7 %) takých, ktorí zrecidivovali, vrátane jedného, ktorý pri recidíve zo
mrel ); a napokon bolo 49 (alebo 36,3 %) takých, s ktorými sa stratil kontakt, alebo 
chýbali o nich akékoľvek dáta). 

Čo sa týka trvania abstinencie, dátum, od ktorého pacient začal abstinovať 
("Nultý deň") buď sám pacient, alebo administrátor testu, vždy zapísal do testového 
protokolu v čase získavania dát od dlhodobo abstinujúcich pacientov zo skupiny 
ABSAL, pričom ten istý postup sa použil aj pri získavaní údajov od krátkodobo 
abstinujúcich tesne pred koncom ich ambulantnej skupinovej psychoterapie (tab. 3). 

TabuIka 3. 

Skupiny / abstinencia 

Celý súbor: dlhodobá 
abstinencia 

ABSAL - dlhodobá 
abstinencia 

AL TOX - dlhodobá 
abstinencia 

Trvanie abstinencie po 10 rokoch a vek 
pacientov v čase zberu údajov 

Priemer trvania Rozsah abstinencie 
abstinencie v rokoch 

15 rokov, 3 m.* 10 - 22 rokov 
(n;: 50) 

16 rokov, 3 m. * 13 - 22 rokov 
(n;: 33) 

II rokov, II m* 10 -13 rokov 
(n;: 17) 

Priemerný vek spred 
10 rokov 

42 rokov, 7 m. 
(od 28 do 61) 

45 rokov 
(od 25 do 61) 

37 rokov, 7 m. 
(od 28 do 52) 

,. Poznámka: Roky abstinencie sa rátali bez 4 pacientov, ktorí zomreli pred touto štúdiou 

Rozdiel v priemernom veku recidivujúcich (n ;: 32; priemer;: 38,9) a abstinujú
cich pacientov (n = 54; priemer = 42,6) spred desiatich rokov bol štatisticky význam
ný (F = 4.702) na 5 % hladine (jednoduchá analýza rozptylu so Scheffého testom ). 
V ostatných znakoch ako stav, počet detí, vzdelanie, povolanie a zamestnanie, nebo
li nijaké významné odlišnosti (podľa porovnaní testom Chi2

). Štatisticky nebol 
významný ani rozdiel v priemernom trvani abstinencie spred desiatich rokov medzi 
skupinou neskoršie abstinujúcich a recidivujúcich. 

Zostala teda otázka, v čom z existujúcej databázy by sa azda ešte dali hľadať 
také súvislosti, ktoré by prípadne odlišovali budúceho abstinenta od budúceho reci
divístu. 

Porovnanie psychometrických skríningov a dalších škál 

Pri pôvodnom zbere údajov v rokoch 1985 - 1988 všetci pacienti zo skupiny 
ABSAL dostali dotazníky ADS s inštrukciou vyplniť ich "Ako pred Nultým dňom", 
t. j. aby opísali svoj stav v bode pred začiatkom vlastnej abstinencie a tento ich 
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výsledok sa použil v ďalšej analýze dát. Okrem 29 otázok ADS vyplnili aj 12 otázok 
empiricky zost.aveného Dodatku k ADS (D-ADS) s tou istou inštrukciou . Dotaznik 
ADS (Skinner a Allen, 1982) som použil na výskumné ciele so súhlasom prvého 
z uvedených autorov, pričom otázky slovenskej verzie boli rovnaké ako v ADS, ktorý 
používala kanadská Addiction Research Foundation. Výnimku tvorili iba dve nové 
otázky na meranie vlastného odhadu vzrastu tolerancie na alkohol. Okrem štyroch 
základných škál ADS som zostavil 3-položkovú empirickú pod škálu na odhad 
návratu syndrómu závislosti po období abstinencie (otázky č. 15, 27 a 29). Ich znenie 
bolo takéto: "Po určitom čase abstinencie (nepitia) ste skončili tak, že ste znova za
čali veľa piť?" (č . 15 s odstupňovanými možnosťami : Nie; Niekolko ráz; Skoro každý 
raz); "Skúsili ste na dlhší čas (2-4 týždne a viac) "pribrzdiť", t. j . piť menej alebo 
zriedkavejšie, lenže bezúspešne?" (č. 27 s možnosťami odpovede: Nie; Raz či dvakrát; 
Už viacej ráz); a napokon "Dokážete vo väčšine pripadov prestať piť po 1 - 2 pohá
roch?" (č . 29 s možnosťami odpovede: Áno; Nie). 

Pacienti zo skupiny ALTOX, ktori vstupovali do ambulantnej skupinovej psycho
terapie, tiež dostali aj tieto dve dotazníkové metódy, ADS a D-ADS, a to na začiatku 
ich skupinovej psychoterapie, resp. počas niektorého z úvodných sedení (a to s in
štrukciou, aby ich vyplnili podľa ich súčasného, reálneho stavu); a potom tesne pred 
ukončením ich skupiny asi o rok neskoršie (už s inštrukciou, ktorá bola rovnaká ako 
v ABSAL, teda aby odpovedali ako pred začiatkom vlastnej abstinencie). Ich "Nulté 
dni" (pokiaľ sa počas jednoročnej ambulantnej skupiny udržali v abstinencii) boli 
tak isto zaznamenané do ich testových materiálov, spolu s poznámkou , či patria 
medzi tých, ktorí krátkodobo abstinujú (v mesiacoch), alebo medzi tých, ktori zreci
divovali ešte počas skupiny. 

Tabuľka 4. Podškály a položky ADS u abstinujúcich (n = 54) 
a recidivujúcich (n = 32) 

Celá škála ADS; a jej podškály Priemery skupiny Priemery skupiny 
abstinujúcich recidivujúcich 

Celá škála ADS (hrubé skóre) 23,556 25,375 

Strata kontroly nad správaním 6,667 7,313 

Obsedantno-kompulzívne pitie 3,389 3,438 

Psycho-percepčné abstinenčné príznaky 2,870 2,625 

Psycho-fyzické abstinenčné príznaky 5,889 6,781 

Narastaníe tolerancie 0,815 0,906 

Návrat syndrómu závislosti po období abstinencie 3,926 4,313* 
(F = 4.797) 

Poznámka: Použitá jednoduchá analýza rozptylu ; a Scheffého test porovnanía priemerov 
* Signifikantné na 5 % hladine 
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Tento postup môže azda vyvolávať určité pocl:ybnosti o spoľahlivosti takýchto 
údajov. Na druhej strane však existujú práce, ktoré uvádzajú pomerne presvedčivé 
dôkazy v prospech spoľahlivosti spätných odhadov, vrátane seba-deskripcií aj v ob
lasti alkoholizmu (napr. Sobell a kol. , 1988), a to tak pre údaje spred ôsmich rokov, 
ako aj pre údaje spred jedného roka (porovnávané s objektívne zaznamenanými 
dátami). 

Výsledky porovnania abstinujúcich a recidivujúcich pacientov po desiatich ro
koch vo vzťahu k podškálam ADS sú v tab. 4. Pokiaľ ide o ostatné výsledky 
v D-ADS, pozri tab . 5., v ktorej sú tri otázky z dvanástich, ktoré rozlišujú medzi ab
stinujúcimi a recidivujúcimi. 

Pri ďalších porovnávaniach neboli zistené nijaké štatisticky významné rozdiely 
medzi týmito dvomi skupinami v ostatných škálach, a to v MAST a DAST. ADS 
a MAST mali pre obidve skupiny približne normálne rozloženie, a teda sa dala 
použiť parametrická štatistika. 

Tabuľka 5. Položky D-ADS a porovnanie abstinujúcich 
a recidivujúcich pacientov 

Rozlišujúce položky D-ADS Priemery skupiny 
abstinujúcich 

5. Myslí si, že on/ona osobne dokáže dlhodobo, 0,788* 
celý život abstinovať (F = 8.366)** 

ll. Myslí si, že abstinencia povedie k jeho/jej 0,212 
spoločenskej izolácii 

12. Myslí si, že abstinencia je spoločenský 0,058 
handicap, alebo znak menejcennosti 

Priemery skupiny 
recidivujúcich 

0,481 

0,556 
(F = 10.558)** 

0,296 
(F = 9.213)** 

oo Poznámka: Použitá jednoduchá analýza rozptylu; a Scheffého test porovnania priemerov 
** Signifikantné na 1 % hladine 

K výsledkom v tab . 5 treba dodať ešte to, že r-apriek iba trom rozlišujúcim 
otázkam z D-ADS ide okrem vysokej štatistickej významnosti rozlíšenia absti
nujúcich od recidivujúcich aj o to, že obidve skupiny odpovedali už po určitej dobe 
vlastných skúseností s abstinenciou - skupina ABSAL po takmer piatich rokoch, 
skupina ALTOX cca po jednoročnej ambulantnej psychoterapii . Znamená to, že to 
boli odpovede takpovediac zaťažené vlastnou skúsenosťou s abstinenciou, jej osob
ným vnimaním aj predpokladaným vnimanim zo strany okolia. 

Záver a diskusia 

Čo sa týka možných pochybností alebo námietok voči použitému kritériu absti
nencie aj recidivy - dáta boli, samozrejme, vyhodnotené tak isto aj pre tradične 
a striktne definovanú abstinenciu , t. j . keď sa akékolvek pitie alkoholu, bez ohľadu 
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na či už zanedbateľné, alebo devastujúce dôsledky, vždy pokladalo za recidívu. Na
priek tomu sa však výsledky porovnania celého súboru vôbec nezmenili čo do rozdie
lov medzi budúcimi abstinentmi a recidivistami. 

Rozlišovanie striktnej definície absolútnej abstinencie a jej pragmatickej, relati
vistickej alternatívy by malo iný zmysel pri sledovaní napr. spontánnych remisií; tu 
však išlo o to, aby bol zohľadnený vplyv medzičasom bežiaceho programu ambulant
nej liečby, ale aj jej doplnku, doliečovaní a, kde sa pacient neponecháva na voľnú hru 
náhody alebo osudu, ktorú potom "nezávislý výskumník" objektívne vyhodnocuje, 
ale sa mu cielene pomáha udržať sa v abstinencii. A teda jedno z kritérií úspechu je 
aj to, že pacient aní po čiastkovom neúspechu, alebo tzv. pošmyknutí sa či skÍznutí 
(resp. "slip", ako zvyknú volať krátku recidívu v AA), v danom smere nepokračuje , 
naopak, prevládne jeho predchádzajúca orientácia. 

Aj keď výsledky tejto longitudinálnej štúdie nemožno vôbec preceňovať, níektoré 
zo zistení sa azda budú dať využiť aj v budúcnosti. Sú to najmä zistenia z empi
rického Dodatku k ADS, ktoré nasvedčujú pre to, že bandurovská teória "self-effica
cy" by asi nemala upadnúť celkom do zabudnutia; ako i to, že vplyv vnímanej 
a zvnútornenej negatívnej spoločenskej definície abstinencie, ako aj vplyv ďalších 
sociálnych faktorov počas liečby a doliečovania (vrátane ich vnímania a očakávaní 
zo strany pacienta) má mimoriadny význam pre udržanie sa v abstinencii, ale aj pri 
navodzovaní opätovnej recidívy. 

Len minimum empirických škál zo série ILTS odlíšilo abstinencie od recidív, 
pričom tieto rozdiely sa nedali interpretovať ani štatisticky, ani v názvosloví pô
vodných empirických škál, a preto ich výsledky neuvádzam. Jednotlivé otázky však 
boli vo viacerých prípadoch signifikantne odlišné a v súbore 1600 otázok ILTS som 
ich našiel vyše 100. Toto by bolo možné, spolu s rozlišujúcimi otázkami z ADS 
a D- ADS, použiť ako určitý výberový súbor otázok, resp. základ pre tvorbu metódy 
na predikciu abstinencie alebo recidívy, čo najskôr ju odskúšať a s odstupom 2 - 3 
rokov vyhodnotiť jej prediktívnu validitu. 

Môže byť tiež užitočné preskúmať, alebo ďalej vyvinúť empiricky zostavenú pod
škálu ADS aj samu osebe, čím by odhad rozdielu medzi budúcou abstinenciou 
a recidívou mohol nadobudnúť nielen teoretickú, ale aj praktickú cenu. 

Lit e ratúra 

Anonymous: As Bill Sees It. The A. A. Way of Life - selected writings of A. A. 's co-founder. 
Alcoholics Anonymous World Services, New York, 1980,335 s. 

Barnes, G. E. : The alcoholic personality: a re analysis of the literature. In: D. A. Ward (Ed.), 
Alcoholism: Introduction to Theory and Treatment. KendalIlHunt Publish . Co., IOWA, Du
buque, 1983, 493 s. 

Chick, J. : Is there a unidimensional alcohol dependence syndrorne? Br J Addict, 75, 1980, 3, 
265 - 280 

Gottheil, E., - Thornton, C. C., - Skoloda, T. E., - Alterman, A. 1.: Follow-up abstinent and 
nonabstinent alcoholics. Am J Psychiatry, 139, 1982, 5, s . 560 - 565 

Kammeier, M. L., - Hoffman, H. , - Loper, R. G. : Personality characteristics of alcoholics as 
college freshmen and at brne of treatment. Q J Stud Alcohol, 34, 1973, 3, s. 390 - 399 

51 



NOCIAR A. / ABSTINUJÚCI ALKOHOLICI PO DESIATICH ROKOCH: DÁ SA 
PREDIKOVAŤ ABSTINENCIA Z VÝSLEDKOV SKRÍNINGOVÝCH A OSOB
NOSTNÝCH šKÁL? 

Jackson, D. N., - Messick, S.: DifTerential Personality Inventory. New York, Research Psycho
logists Press, Goshen, 1975, 18 s. 

Miller, W. R. : Behavioral alcohol treatment research advances: barriers to utilisatiol1. Adv Be
hav Res Ther, 9, 1987, 1, s . 145 - 164 

Nociar, A. : Skúsenosti s novým skríningom závislosti od alkoholu (ADS) . Protialkohol Obz, 21 , 
1986, 1, s . 1 - 12 

Nociar, A: Analýza skríningových dotaznikov vzhľadom na odlišnosti v alkoholizme mužov 
a žien. Bratisl Lek Listy, 91, 1990, 1, s. 44 - 51 

Nocia,., A : Alkohol a osobnosť. Veda, Bratislava, 1991, 204 s. 
Nociar, A , - Juráš, L., - Škultétyová, M.: Škála alkoholovej závislosti - ADS. Psychodiagno

stické a didaktické testy, Bratislava, Š.p., 1990, 51 s. 
Novotný, I.: Vývoj a súčasný stav ambulantnej skupinovej psychoterapie alkoholizmu v bratis

lavskej PaP. Protialkohol Obz, 15, 1980, 4, s. 213 - 220 
Pogády, J. , - Nociar, A , et al. : Immunological, psychological and sociological studies in alco

hol abusers and long-term abstainers. Bratisl Lek Listy, 90, 1989, 1, s. 17 - 31 
Skinner, H. A, - Allen, B. A: Alcohol dependence syndrome: Measurement and validation. 

J Abnormal Psychol, 91, 1982, 3, s. 199 - 209 
Skinner, H. A - Holt, S. - Schuller, R. - Roy, J . - Israel, Y.: Identification of alcohol abuse 

using laboratory tests and history of trauma. Ann Med Intern, 101, 1984, 5, s . 847 - 851 
Sobell, L. C., - Sobell, M. B., - Riley, D, M., - Schulle,., R., - Pavan, D. S ., - Cancilla, A , -

Klajner, F., - Leo, G. I. : The reliability of alcohol abusers' self-reports of drinking and life 
events that occured in the distant past. J Stud Alcohol, 49, 1988, 2, s. 225 - 232 

Thorne, F. C.: The Integration Level Test Series: Research Edition. Clinical Psychology Pu
blishing Company, Brandon, Vermont, 1965, 36 s. 

Poďakovanie 

Na tomto mieste by som chcel vysloviť svoje poďakovanie predovšetkým MUDr. Ivanovi 
Novotnému, vtedajšiemu riaditeľovi Protialkoholickej poradne na Hraničnej , ktorý mi umožnil 
kontakt so svojimi dlhodobo abstinujúcimi pacientmi a osobne mi pomohol aj pri vykonani zbe
ru dát do pôvodných štúdií; promo psych . Jánovi Jakubičkovi, ktorý dodané podklady z pôvod
nej databázy overoval z hľadiska stanovených kritérií spolu s viacerými terapeutmi z dneš
ného Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave; a napokon terajšiemu 
riaditeľovi CPLDZ-IDZ, MUDr. Ľubomírovi Okruhlicovi, CSc., že toto overovanie v danom ob
dobí opäť umožnil u tých klientov, ktorí zostali v evidencii CPLDZ. 

V neposlednom rade však moja vďaka patrí všetkým terapeutom, ako z CPLDZ na Hra
ničnej, tak i z AT Sanatória v Petržalke, za to, že v období dnes už vyše desiatich rokov, sa ve
novali okrem rastúceho množstva drogovo závislých i týmto svojim pacientom. Zaslúžili sa 
o ich efektívnu liečbu, potvrdenú neobvykle vysokým percentom jej dlhodobej úspešnosti, 
ktoré zistila táto longitudinálna štúdia a ktoré niekoľkonásobne prevyšuje údaje zo sveta. 

Do redakcie prišlo dňa : 17. 1. 2000 
Adresa autora: PhDr. Nociar A., CSc., Kolískova 10, 841 05 Bratislava 

52 


