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Souhrn 

Vysokoškolsky vzdělaní pacienti tvoří zhruba 10 % klientely léčené na oddělení pro léčbu 
návykových nemocí. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda a jak se vysokoškolské vzdělání 
odráží v některých sociodemografických a medicinských charakteristikách, které by mohly mít 
vliv na výsledek léčby a další průběh onemocnění u těchto pacientů . Zjistili jsme, že tyto cha
rakteristiky u podskupiny vysokoškoláků nejsou ani zdaleka tak nadějné, jak bychom to s při
hlédnutím k jejich vysokoškolskému vzdělání předpokládali a že se nejspíš negativně pro
mítnou i do jejich prognózy. V diskusi rozebíráme možné příčiny tohoto jevu, v závěru se po
koušíme určit charakteristiky "typického" vysokoškoláka léčeného na našem oddělení. 

K I í č o v á s lov a : závislost na alkoholu - vysokoškolák - motivace - prognóza -
primární prevence závislostí - organícké mozkové poškození 

Předneseno na VI. Mezinárodní konferenci pro návykové nemoci a 40. Mezinárodní konferenci 
AT, Kašperské Hory, 24.-26. 5.2001 
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J. Pokora, J. Jochmanová: UNIVERSITY GRADUATED CLlENTS 
TREATED IN WARD FORTERATMENT OF ADDlCTlVE 
DlSORDERS IN PSYCHlATRIC HOSPITAL IN BRNO-ČERNOVICE 

Summary 

Approximately 10 % of all patients treated in department for treatment of addictive disor
ders have university degree. Aim of our study was to ascertain influence of university educa
tion on some medical and sociodemografic characteristics, which could influence further cour 
se of disease and prognosis. We found out that these characteristics are not 50 hopefull as we 
should expect aeeording to education of this group of patients and that they will probably have 
negative impaet on prognosis. 

We diseuss possible eauses of this fact. We try to describe ntypical" graduate patient trea
ted for alcohol dependence in conclusion. 

Ke y w o r d 5: Aleohol dependence - graduate,motivation - prognosis - primary prevention 
of addictive disorders - organic brain damage 

Úvod 

Vysokoškolsky vzdělaní pacienti tvoří poměrně rozsáhlou a přitom poněkud kon
troverzní podskupinu pacientů oddělení 19, určeného pro dobrovolné léčení pacientů 
závislých na návykových látkách. Podle našich zkušeností častěji ukončují hospitali
zaci předčasně na vlastní žádost proti radě lékaře, ve větší míře se u ních setkává
me s odporem k léčebnému procesu, vyjádřenému nejčastěji snahou "reformovat" re
žim a řád oddělení, a tím s nížší mírou důležitého prognostického faktoru loajality 
s režimem oddělení (Kubička a Pintová, 1982). Poměrně často zklamou naše oče
kávání, které do ních jako do vysokoškoláků vkládáme a která někdy aní nejsou 
schopni splnít v důsledku deprivace osobnosti či dokonce již klinícky zřetelného or
ganického postižení CNS s deteriorací intelektu. 

Zajímala nás především profesionální skladba souboru· vysokoškoláků (zda 
v tomto existuje určitá "riziková" profese), ale i ostatní sociodemografické a medi
cínské charakteristiky. Náš výzkum byl inspirován (a dá se říci, že i více méně vy
provokován) pracovníky OLUP Predná Hora pri Murání, vedenými MUDr. Márií 
Martinove, která již realizovala stejný výzkum (Martinove a kol., 1999). Soubory pa
cientů PL Brno-Černovice a OLUP Predná Hora jsou kompatibilní a v plné míře 
srovnatelné od sledovaného časového období až po zkoumané parametry - s jedinou 
vy jímkou , a tou je sledování deteriorace intelektu v důsledku organíckých změn 
CNS, kde jsme neprováděli psychologické vyšetření, ale spokojili jsme se s kli
nickým hodnocením. V budoucnosti plánujeme porovnání obou souborů, které bude 
jistě velmi zajímavé a přínosné . 
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Materiál a metodika 

Údaje na vyhodnocení jsme získali retrospektivným rozborem chorobopisů pa
cientů léčených na odděl ení 19 od ledna 1997 do srpna 1999. 

Výsledky 

Od ledna 1997 do srpna 1999 bylo na oddělení 19 odléčeno celkem 704 pacientů . 
Z tohoto počtu bylo 67 vysokoškoláků, což činí 9,517 %. Z toho bylo 15 žen (23,39 %) 
a 52 mužů. Průměrný věk výzkumného souboru byl 44,055 roku (rozpětí 32-62 let), 
žen 44,67 roku (rozpětí 37-63 let), mužů 43,88 roku (rozpětí 32-62 let). Drtivá větši

na - 65 pacientů (97 %) byla léčena pro diagnózu F10,24, pouze po jednom muži pro 
diagnózu Fll a F 19. 

Výsledky výzkumu nejlépe a nejnázorněji vyplynou z následujících tabulek (tab. 
1-11). 

Tabulka 1. Základní údaje 

Titul Celkem % Ženy % Muži % 

Ing 40 59,7 3 20 37 71,15 

MUDr. 10 14,92 3 20 7 13,46 

Mgr. 7 10,45 2 13,33 5 9,62 

PhDr. 3 4,48 3 20 O O 

MVDr. 2 2,99 1 6,67 1 1,92 

JUDr. 1 1,49 O O 1 1,92 

RNDr. 3 4,48 3 20 O O 

PhMr. O O O O O O 

Os ta tni 1 1,49 O O 1 1,92 

Tabulka 2. Profese-Ing. (40) 

Ekonom 2 5,0 

Stavebni 8 20,0 

Zemědělský 6 15,0 

Strojni 7 17,5 

Elektro 6 15,0 

Vojenský 5 12,5 

Dřevařský, báňský, chemický, lesnický, dopravni, ve školství 1 2,5 

Hutnický, fyzik, výpočetni technika O 0,0 
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Tabulka 3. Profese-MUDr. (10) 

Obvodní lékař 3 30,0 

Pediatr 2 20,0 

Ortoped, chirurg, RTG, gynekolog, internista 1 10,0 

Tabulka 4. Okresy 

Brno-město 36 53,73 

Hodonín 7 10,44 

Olomouc, Blansko 3 4,48 

Brno-venkov, Znojmo, Prostějov, Nový Jičín 2 2,98 

Vyškov, Břeclav 1 1,49 

Ostatní 8 11,94 

Tabulka 5. Ukončení léčby 

Řádné 45 67,16 12 80 33 63,46 

Dimise na vl. žádost 15 22,39 2 13,33 13 25 

Disciplin. dimise 7 10,4 1 6,67 6 11,54 

Tabulka 6. Rodinné poměry 

Celkem % Ženy % Muži % 

Ženatý, vdaná 36 53,73 9 60 27 51,92 

Rozvedení 23 34,33 4 26,67 19 36,53 

Svobodní 6 8,96 2 13,33 4 7,69 

Ovdovělí 2 2,98 O O 2 3,85 

Tabulka 7. Zaměstnání 

Zaměstnaní (ZČ) 30 44,78 7 46,67 23 44,23 

Nezaměstnaní 24 35,82 5 33,33 19 36,54 (z toho 2 důchodci) 

Ostatní (OSVČ) 13 19,4 3 20 10 19,23 

Pracuje v profesi 33 49,25 6 40 27 51,92 
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Doplněk: 

Nekuřáci 23,08 Automaty - O 

Trestaní 13,46 

Tabulka 8. Komorbidita 

Hepatopatie 35 52,24 7 46,67 28 

Deprese 7 10,45 2 13,33 5 

Epilepsie 10 14,93 3 20 7 

Hypertenze 11 16,42 1 6,67 10 

Tabulka 9. Deteriorace intelektu (známky organicity) 

Neprokazatelná 

Naznačená 

Výrazná 

Příloha 

Sledované parametry: 

I I Pořadové číslo + pohlaví: 
pořad. číslo 

a/M 
bl Ž 

21 Diagnóza 
a/ F 10 
bl.F 19 
dF11 
dl F 63 
el ostaní IA 16??1 

31 Titul 
a/ Ing. 
bl MUDr. 
dMgr. 
dl PhDr. 
e/MVDr. 
fl JUDr. 

46 68,66 12 80 34 

12 17,91 O O 12 

9 13,43 3 20 6 
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dl RNDr. 
el PhMr. 
fl ostatní 

Profese 
Ing. a! Ekonom 

bl Stavební 
cl Zemědelský 
dl Strojní 
el Eelektro 
fl Dřevařský 
gl Báňský 
hl Vojenský 
í/ Chemický 
j l Lesnický 
kl Hutnický 
V Fyzik 
ml Dopravní 
ni Výpočet.technika 
ol ve školství 

51 Okres: 
a! Brno-město 
bl Brno-venkov 
cl Blansko 
dl Znojmo 
el Vyškov 
fl Prostějov 
glOlomouc 
hl Břeclav 
í/ Hodonín 
jl Kroměříž 
kl Ostatní 

61 Ukončení léčby: 
a! řádné 
bl dimise na vlastní žádost 
cl propustěn disciplinárně 

71 Rodinné poměry: 
a! Ženatý Ivdaná/ 
bl Rozvedení 
cl Svobodní 
dl Ovdovělí 

81 Zaměstnání 
a! Zaměstnaní (= závislá činnost) 
bl Nezaměstnaní 

MUDr. Specializace 

cl Ostatní (= samostatná výděl.činnost) 
dl Pracuje ve své profesi 
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91 Doplněk : 

aj Nekuřácí 

bl Automaty (??) 

cl Trestaní 

lOl Komorbidita: 
aj Hepatální poškození 
bl Deprese 
cl Eepilepsie 
el Hypertenze 

111 Deteriorace intelektu (resp.zn .organicity. org. psychosyndroml: 
aj Neprokazatelná 
bl Naznačená 
cl Výrazná 

(Pozn.: Poněkud odlišné od Slováků-nedělalo se psychologické vyšetření.) 

Diskuse 

Shrneme-li sociodemografické (rodinné zázemí, zaměstnání) i zdravotní (psychic
ké či somatické následky konzumu alkoholu) charakteristiky, nedopadl náš soubor 
vysokoškoláků zrovna nejlépe. Tak více než třetina jich je nezaměstnaných, což je 
v porovnání s celorepublikovým průměrem velmi vysoké číslo, zvláště pokud si uvě
domíme, jakou výhodou na trhu práce je v současné době vzdělání. Zaměstnaných či 
samostatně výdělečně činných je kolem 65 %, ovšem pouze polovina pracuje ve své 
profesi. U mnoha z ních přitom ztráta zaměstnání bezprostředně hrozí, takže se 
k léčbě odhodlali pouze na přímý nátlak zaměstnavatele. Rodinné zázemí ve smyslu 
existujícího manželského vztahu má pouze něco málo přes polovinu pacientů. I zde 
je však rodina často závažným způsobem narušena. Aní z medicinského hlediska 
nejsou výsledky výzkumu povzbudivé. Více než polovina pacientů trpí somatickým 
onemocněním, které je v přímé příčinné souvislosti s konzumem alkoholu, a takřka 
u třetiny z ních zaznamenáváme více či méně výrazné postižení intelektových 
funkcí. 

Vidíme tedy, že podskupina vysokoškolsky vzdělaných pacientů protialkoholního 
odděltlní není aní zdaleka tak prognosticky nadějná, jak bychom s přihlédnutím 
k jejich vzdělání očekávali (Kubička a Pintová, 1982). 

Jaké je tedy přičina tohoto jevu? 
Podle našeho názoru jednoznačná - vysokoškolsky vzdělaní pacienti přicházejí 

na léčení příliš pozdě . Svou roli tu hraje obava ze ztráty zaměstnání v důsledku 
dlouhé nepřítomnosti v případě ústavní odvykací léčby, obava ze stigmatizace, která 
je tu mnohem větší než u pacientů z nížších sociokulturních skupin, ale i propraco
vanější systém obran, především racionalizace. Na léčení potom přicházejí až v dů
sledku opravdu debaklové životní situace, se všemi výše uvedenými handicapy 
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a s převažujícími starostmi spíše o budoucí holou existenci než o zvládnutí své zá
vislosti na alkoholu. 

Tyto varovné skutečnosti jsou důsledkem nedostatečného povědomí naší popula
ce (a to i vysokoškolsky vzdělané) o rizicích spojených s konzumem alkoholu. 
Zatímco v případě kupř. heroinu se drtivá většina naší populace shodne na tom , že 
jeho požívání je škodlivé, u alkoholu nebude závěr zdaleka tak jednoznačný. Svou 
roli tu hrají rituály spojené s požíváním alkoholu, mýty o neškodnosti a někdy do
konce i o prospěšnosti pití "přiměřených" dávek alkoholu, a na obecné rovině velmi 
tolerantní a permisivní postoj k pití alkoholu včetně podcenění zhoubného dopadu 
na mladou generaci. Celospolečenské aktivity ve smyslu primární prevence jsou 
v oblasti nadměrného, škodlivého pití zcela nedostatečné a bylo by na čase je pod
statně zlepšit ve všech oblastech (ne "osvětové" propagační akce, ale kupř . omezení 
reklamy na alkoholické nápoje, striktní dodržování ustanovení zák. 37/89 Sb. apod.). 

Jsme toho názoru, že problematice prezentované v našem článku není věnována 
taková pozornost, jakou by si zasloužila. Jediným sdělením, které jsme v našem 
i světovém písemnictví o pacientech závislých na alkoholu je zde citovaná práce ko
legů z OLUP Predná Hora pri Muráni (Martinove a kol. 1999). 

Závěr 

Závěrem jsme se pokusili charakterizovat profi! typického vysokoškoláka léče
ného ve sledovaném období na odd. 19 pro závislost na návykových látkách. 

Je to muž kolem 45 let věku takřka výhradně s diagnózou závislost na alkoholu, 
inženýr, s největší pravděpodobností stavební, pocházející z okresu Brno-město , 

který téměř ve třetině případů předčasně ukončí léčbu . Jen asi polovina jich je že
natých. Je většinou zaměstnán, ovšem jen v polovině případů ve své profesi, přičemž 
ztráta zaměstnání často bezprostředně hrozí. Celých 35 % pacientů je však i přes vy
sokoškolské vzdělání nezaměstnaných, což vysoce překračuje celorepublikový prů
měr. Je kuřák, dosud nebyl soudně trestán a s pravděpodobností kolem 50 % trpí 
hepatopatií. U více než 30 % souboru je vyznačena ve větší či menší míře deteriorace 
intelektu v rámci toxické alkoholové encefalopatie. 
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