
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

40, 2005, 2, s. 89 - 97 

PREDSTAVA ZÁVISLÝCH 
O IDEÁLNEJ AMBULANTNEJ 
LIEČBE 

E. VIŠŇOVSKÝ 

PRíSPEVKY Z PRAXE 

Centrum pre liečbu drogových závislostí FN Nitra 

Súhrn 

Pri práci so závislými v ambulantnej liečbe lekára iste napadá, čo asi cítia 
a myslia si závislí a ich príbuzní na druhej strane stola. Často si aj sadnem na ich 
stoličku , a pozerám sa smerom k svojmu miestu , ktoré však zostáva prázdne. 

A ja tak žijem v ilúzii, že liečim správne, že ich akceptujem, som primerane em
patický, ale aj direktívny, že som trefný, ale aj pozorný. Tento "výskum" nemá byt 
výskum a má zostať Iudský, bez nárokov na štatistický prínos. 

V čakárni ambulancie som v mesiaci júl 2004 umiestnil škatuIku s otvorom, kam 
sa dal hodiť dotazník. Nedelil som pacientov na alkoholikov, inak závislých , kom or
bidných a podobne, keďže by tieto správy boli deformované. Zadal som 27 otázok. 

K I ú č o v é s lov á: ambulantná liečba závislých - predstavy pacientov - do
tazník spokojnosti 
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Summary 

E. Višňovský: IDEAL OUT-PATIENTS ADDICTIVE 
TREATMENT - CLIENT'S CONCEPTIONS 

In thi s a rticle I would like to write what does my out - patient addictive clients 
wish to make better in their treatment. Maybe I was living with illusions that I am 
treating the best I can - being sufficient empatie, directive, apposite, but attent ive. 
This is not a research , I would like just know the truth . In July 2004. 

I put one box in a waiting room of our out-patient clinic. There was one comple
ted form of questionnaire with 27 questions for each volunteer aviable. The answers 
should be inserted in a box. l did not divide patients to groups because of anony
mous inserting. 

K e y w o r d s: out-patient addictive treatment - patient 's conceptions - satisfac
tion questionnaire 

Úvod 

Pri práci so závislými v ambulantnej liečbe lekára iste napadá, čo asi 
cítia a myslia si závislí a ich príbuzní na druhej strane stola. Často si aj 
sadnem na ich stoličku , a pozerám sa smerom k svojmu miestu, ktoré však 
zostáva prázdne. A ja tak žijem v ilúzii, že liečim správne, že ich akceptu
jem, som primerane empatický, ale aj direktívny, že som trefný, ale aj po
zorný. Ak si myslím, že robím chyby, tak si poviem, to býva z únavy, nedo
statku času , návalu pacientov. Ved ich mám v zásade rád, a koľkým som po
mohol. 

S cieľom zistiť, kde je asi pravda, hoci môže byť nepríjemná, som sa od
hodlal vymeniť svoje ilúzie za pravdepodobne pravdu. 

Tento "výskum" nemá byť výskumom a má zostať ľudský, bez nárokov na 
štatistický prínos. Už len preto, že tieto informácie som zbieral anonymne 
a v skutočnosti som nevidel, kto ich písal. 
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Metodi/w 

V čakárni ambulancie som v mesiaci júl 2004 umiestnil škatuľku s otvo
rom, kam sa dal hodiť dotazník. Nalepil som na stenu informačný hárok. 
Vypisovanie bolo anonymné, dobrovoľné. Určite ho využili len tí, ktorí čaka
li v čakárni dlhšie , chceli napísať pravdu a nehanbili sa pred ostatnými. 

Nedelil som pacientov na alkoholikov, inak závislých, komorbidných 
a podobne, keďže by tieto správy boli deformované . 

Zadal som 27 nasledujúcich otázok: 

1. Napíšte, koľko kilometrov je vzdialený váš domov od tejto ambulancie. 
2. Akú vzdialenosť považujete za vami prípustnú a vhodnú? 
3. Čo vás napadne, keď prídete do tejto čakárne? 
4. Akú maximálnu objednávaciu dobu na 1. vyšetrenie by ste odporučili? 
5. Koľko priemerne čakáte na vaše vybavenie? 
6. Aká doba čakania by pre vás bola prijateľná? 
7. Z čoho máte v čakárni strach? 
8. Aký máte dojem z prvého kontaktu s lekárom? 
9. Koľko času by ste vyžadovali pri vašom prvom vyšetrení? 
10. Koľko času by malo trvať kontrolné vyšetrenie? 
11. Na koľko percent ste spokojní s objednávacím systémom? 
12. Čo by ste na ňom zmenili? 
13. Kto by mal mať v poradí na vyšetrenie prednosť? 
14. Na koľko percent máte záujem ovplyvňovať predpis vašich liekov? 
15. Na koľko percent by ste chceli spolurozhodovať o forme vašej liečby 

(ambulantná, detoxifikácia, ústavná, resocializačné zariadenie, skupiny, 
kluby?) 

16. Na koľko percent ste spokojní s vystupovaním lekára? 
17. Na koľko percent ste spokojní s vystupovaním sestier? 
18. Ako vám vyhovuje pracovné tempo tímu zdravotníkov? 
19. Na koľko percent vám vyhovuje účasť vášho partnera na vyšetrení? 
20. Ste ochotní pri každom vyšetrení odovzdať vzorku moču na toxikolo

gické vyšetrenie? 
21. Ako by ste na mieste lekára riešili recidívu pacienta? 
22. Súhlasili by ste s prijatím na oddelenie proti vašej vôli, ak by išlo 

u vás o vážnu duševnú poruchu, kedy by hrozilo riziko ublíženia sebe alebo 
iným? 
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23. Napíšte 5 kritických slov na adresu našej ambulancie. 
24. Napíšte 5 pozitív našej ambulancie. 
25. KoTko korún maximálne ste ochotní doplácať v lekárni na nami 

predpísané lieky? 
26. KoTko korún ste ochotní doplácať u lekára za služby? 
27. Čo by ste nám chceli odporučiť? 

Výsledhy 

Za mesiac júl sme mali 688 vyšetrení (išlo o 342 pacientov , ktorí nav
štívili ambulanciu minimálne raz , maximálne 23-krát pri substitučnej 

liečbe) . 

Z týchto pacientov nám odpovedalo 105 Tudí (30, 7 17c ), z toho 37 mužov 
(35,2 r/r ) a 68 žien (64, 8lk). 

Z prvovyšetrení odpovedalo len 5 mužov (4, 7 17c) . 

- Napíšte, koTko kilometrov je vzdialený váš domov od tejto ambulancie. 
Priemerná vzdialenost" domova pacientov od našej ambulancie bola 

19 hm . 
Toto číslo považujeme za prijateľné z toho dôvodu, že okrem Nitranov 

navštevuje našu ambulanciu mnoho pacientov z ohresu Zlaté Moravce, a/w 
aj z iných regiónov (Šaľa, Šurany, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Po
važie a iné, hde síce majú dostupnú psychiatricllú starostlivosť, ale vybrali si 
našu ambulanciu. 

- Akú vzdialenosť považujete za vami prípustnú a vhodnú? 
Hranica prípustnej vzdialenosti zo strany pacientov bola priemerne 

20,4 hm. To približne korešponduje s reálnou priemernou vzdialenosťou. 

- Čo vás napadne, ked prídete do tejto čakárne? 
Z väčšiny odpovedí vyberáme najčastejšie: 
1. ,je tu málo miesta, aj na sedenie" (13 odpovedí) 
2. "mám obavu, koľko budem ča/wť, je tu veľmi veľa ľudí" (9 odpovedí) 
3. "nebudem mať asi intimitu pri vyšetrení, počujem cez stenu hlasy se

stier, pacienta a lekára" (7 odpovedí) 
4. "trochu sa bojím, lebo som mal recidívu, čo mi poviete" (6 odpovedí) 
5. "celkom sa teším, že ste takí rýchli, stihnem ešte autobus" (4 odpovede) 
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- Akú maximálnu objednávaciu dobu na 1. vyšetrenie by ste odporučili? 
Priemerná maximálna odporúčaná objednávacia doba na 1. vyšetrenie je 

8 dní. Cel/lOvo v 32 prípadoch však pacienti IlOnštatujú, že by v prípade 
akútneho stavu chceli byť vybavení ihneď. Dvaja by boli ochotní zaplatiť si 
aj 300 Iwrún za olwmžité vybavenie podobne ako v iných ambulanciách. 

- Koľko priemerne čakáte na vybavenie? 
Priemerne pacienti udávajú, že čalwjú na naše vybavenie približne 53 

minút. 

- Aká doba čakania by pre vás bola prijateľná? 
Priemerná doba ochoty čakať na vyšetrenie je v rozpätí 10 minút (6 ludí) 

do 60 minút (l2 ľudí), priemerne však vychádza na približne 23 minút. 

- Z čoho máte v čakárni strach? 
Z väčšiny odpovedí vyberáme najčastejšie: 

1. "nevybavíte ma, lebo meškám" (nie som objednaný/á", (22-krát) 
2. "uvidí ma tu niekto známy alebo kolega" (15-krát) 
3. "čo mi poviete na moju recidívu" (13-krát) 
4. "budem musieť byť hospitalizovaný/á" (12-krát) 
5. "bojím sa injekcie" (ll-krát) 
6. "nedostanem lieky, ktoré mi pomôžu" (9-krát) 

- Aký máte dojem z prvého kontaktu s lekárom? 
Z väčšiny odpovedí vyberáme najčastejšie: 
1. je sympatický (lieči srdcom) snaží sa ma pochopiť (34-krátJ 
2. vzbudzuje rešpekt (je prísny) trocha sa ho bojím (22-krát) 
3. je normálny (robí si svoju robotu) musí sa napočúvať (19-krátJ 

- Koľko času by ste vyžadovali pri vašom prvom vyšetrení? 
Priemerná doba udaná pacientmi je približne 40 minút. Extrémy - 90 

minút (3 pacienti), 15 minút (6 pacientov). 

- Koľko času by malo trvať kontrolné vyšetrenie? 
Pacienti priemerne vyžadujú na kontrolné vyšetrenie 14 minút. Extrémy -

1 hodina (2 pacienti), 5 minút (4 pacienti). 
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- Na koTko percent ste spokojní s objednávacím systémom? 
Ohrem priemerného čísla 56 % pacienti Iwnštatujú absolútny súhlas 

s týmto pravidlom v 23 prípadoch (21, 9 lJe). Absolútny (100 %) nesúhlas 
udáva 13 rudí (12, 4 %). 

- Čo by ste na ňom zmenili? 
Z väčšiny odpovedí vyberáme najčastejšie: 

1. "objednával" treba viac na poobedllajšie hodiny" vwc dlhých dní 
(33 pacientov) 

2. "dlho sa čahá na prvé vyšetrenie" (24 pacientov) 
3. "nedá sa to často dodržal" a prídem inohedy" (19 pacientov) 
4. "treba ho zrušiť, prísť, hed potrebujem" (11 pacientov) 

- Kto by mal mať v poradí na vyšetrenie prednosť? 
Z väčšiny odpovedí vyberáme najčastejšie: 
1. Vážne stavy (delíriá/záchvaty) v ohrození života (42 pacientov) 
2. Tehotné pacienthy (s malými ddmi) (28 pacientov) 
3. Objednaní na presný čas (objednaní na dnes) 21 pacientov) 
4. Tí, čo idú len na substitučnú liečbu (tabletlwlinjehciu (12 pacientov) 

- Na koTko percent máte záujem ovplyvňovať predpis vašich liekov? 
Priemerné číslo je nízhe - 23 % 

Extrémy 0 % (10 pacientov):" ja liehom nerozumiem" 
75 % (6 pacientov - aby neboli na ne doplathy) 

- Na koTko percent by ste chceli spolurozhodovať o forme vašej liečby 
(ambulantná, detoxifikačná, ústavná, resocializačné zariadenie, skupiny, 
kluby)? 
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V priemere pacienti chcú rozhodovať o forme svojej liečby na 65 %. 

- Na koTko percent ste spokojní s vystupovaním lekára? 
Priemerné číslo je 78 %. 

Extrémy: 100 % (24 pacientov) 
10 % (13 pacientov) 

V honhrétnych výhradách popísané: 
1. rýchle tempo lehára (12 pacientov) 
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2. že je nelwmpromisný, prísny (11 pacientov) 
3. že verí viac manžel/le, než mne (8 prípadov) 

- Na koľko percent ste spokojní s vystupovaním sestier? 
Priemerné číslo spokojnosti je 67 % 
Názory: nedajú mi dohovoriť (sú prísne) nevpustia ma dnu (nechcú so 

mnou polemizovat) odmietajú ma v telefóne (12 pacientov) 

- Ako vám vyhovuje pracovné tempo tímu zdravotníkov? 
1. Vyhovuje mi (43 pacientov) 
2. Mohli by spomaliť (23 pacientov) 
3. Trochu dlho to trvá (dlho čakáme) 13 pacientov) 

- Na koľko percent vám vyhovuje účasť vášho partnera na vyšetrení? 
Priemerne vyjadrené percento súhlasu pacienta s účasťou partnera je 

18 %. Prevažujú nízke čísla, ktoré sme u závislých predpokladali, respektíve 
pacienti nemajú partnera. 

Extrém O % zaznamenaný u 26 pacientov. 

- Ste ochotní pri každom vyšetrení odovzdať vzorku moču na toxikolo-
gické vyšetrenie? 

Áno, pri každom vyšetrení (bez problémov) - 65 pacientov (61,9 %) 

V žiadnom prípade/nie (odmietam stále dávať moč - 21 pacientov (20 %) 

Keď budem môcť a mať čas - 14 pacientov (13,3 %) 

- Ako by ste na mieste lekára riešili recidívu pacienta? 
Z väčšiny odpovedí vyberáme najčastejšie: 
1. Rozhovorom (podporou) hladaním príčiny (44 pacientov) 
2. Nevyčítal by som mu to (ide sa ďalej), to patrí k chorobe (27 pacientov) 
3. Zmeniť lieky, podanie injekcie (23 pacientov) 
4. Hospitalizovať, resp. zmeniť formu liečby (7 pacientov) 

- Súhlasili by ste s prijatím na oddelenie proti vašej vôli, ak by išlo 
u vás o vážnu duševnú poruchu, kedy by hrozilo riziko ublíženia sebe alebo 
iným? 

1. Áno (jednoznačná odpoveď - 33 pacientov, t. j. 31, 4 %) 

2. Nie (45 pacientov - 42, 9 %) 
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- Napíšte 5 kritických slov na adresu našej ambulancie. 
Z väčšiny odpovedí vyberáme najčastejšie: 

1. Málo priestoru (úzhe priestory) preplnené zariadenie (36 pacientov) 
2. Hlu/l počuť zvonha (počuť z chodby a na chodbu (23 pacientov) 
3. Dlho sa čahá (21 pacientov) 
4. N echcete ma vybaviť v deň prepustenia z oddelenia (12 pacientov) 
5. Máte na nula málo času (nepočúvate ma) (8 pacientov) 

- Napíšte 5 pozitív našej ambulancie. 
1. Ochotný a ludshý personál (27 pacientov) 
2. Trpezliví ludia, milí, usmiati, empaticlú, pohotoví (24 pacientov) 
3. Ste blíz/lO nemocnice (22 pacientov) 
4. Ste blízllO lehárne (17 pacientov) 
5. Izolovane od nemocnice, lah/lO dostupné, blíz/lO a utobusovej a vlahovej 

stanice (12 pacientov) 

- KoTko korún maximálne ste ochotní doplácať v lekárni na nami pred
písané lieky? 

Priemerne sú ochotní naši pacienti doplácať približne 190 !lOrún na jeden 
recept. 

Extrémy : Nič (6 pacientov) 
400 - 500 horún (9 pacientov) 

- KoTko korún ste ochotní doplácať u lekára za služby? 
Priemerná hodnotaje 160 korún. 
Extrémy: Nemám peniaze, nič, ja mám súdom nariadenú liečbu, tah nič, 

(11 pacientov) 
500 Iwrún (2 pacienti) 
18 pacientov je ochotných doplácať si za vybavenie v presnú hodinu 

a de/l, priemerne 270 korún. 

- Čo by ste nám chceli odporučiť? 
Z väčšiny odpovedí vyberáme najčastejšie: 
1. Zostallte stále takí ochotní (vela zdravia) vydržte to s nami (43 pacien

tov) 
2. Rýchlejšie vybavujte (kratšie obedné pauzy) viac dlhých dní/dlhšie po

obedňajšie ordinačné hodiny (25 pacientov) 
3. S/lOršie začínať ráno pracovať (17 pacientov) 
4. Presťahovať sa do lepších priestorov (15 pacientov) 
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Závery 

Aj keď na náš dotazník odpovedala len necelá tretina júlových klientov , 
môžeme si urobiť obraz o potrebách našich pacientov. Ich predstavy o ideál
nej liečbe samozrejme berieme s "rezervou", a le na druhej strane aj ako pod
net k našej ďalšej práci. Predpokladáme, že časť klientov neodpovedala , 
keďže boli v časovej tiesni, boli u ž pozvaní do ambulancie, boli úzkostní, 
niektorí psychotickí, abstinenční a podobne. 

Z týchto zistení možno konštatovať, že ideálna ambulantná liečba pre zá
vislých pacientov podIa ich predstáv by bola takáto: 

Ambulancia aby bola dostupná do 20 hm od domova. Ambulancia a aj 
čahárell by mali byt priestrannejšie, mali by mat viac stoličieh na sedenie. 
Ča/wnie na 1. vyšetrenie neakútneho stavu v ambulancii by bolo maximálne 
priemerne 8 dní. Priemerná doba čahania na vyšetrenie by mala byt do 23 
minút. Strach závislých v čahárni je v podstatnej mierne ovplyvnený neisto
tou, či budú vybavení, ak nic sú na ten dell objednaní. Z lehára majú väčši

nou dojem, že je empatický, sympaticllý, ale aj prísny a nelwmpromisný. 
Prvé vyšetrenie by malo trvať približne 40 minút. Kontrola o/wlo 14 minút. 
S objednávacím systémom súhlasí plne 56 % hlientely. Viacerí pacienti by 
prijali rozšírenie ordinovania v popoludl'íajších hodinách. Uprednostnili by 
akútne zhoršených pacientova tehotné pacientky, resp. mathy s malými 
deťmi. Až 62 % pacientov by pravidelne boli ochotní odovzdat moč na toxi/w
logické vyšetrenie. Svoju spoluúčasť v rozhodovaní o výbere liehu priemerne 
vykazuje len 23 % intenzitu. O to viac by však chceli rozhodovat o forme 
vlastnej liečby - až priemerne 65 % intenzita. 

Naši /dienti sú v priemere ochotní doplácať za lie/lY pri jednej /wntrole do 
výšky 190 korún, doplácať na vyšetrenie do výšky 160 /wrún. Vyhovuje im 
naša lokalizácia. Odporúčajú nám prest"ahovať sa do nových priestran
nejších a zvukovo lepšie izolovaných priestorov, pritom ch vália naše správa
nie a profesionalitu a uisťujú nás, že budú nadalej pokračovať v spolupráci 
s nami. 

Do redakcie prišlo dňa: 15. 2. 2005 
Adresa autora: MUDr. E. Višňovský, Centrum pre liečbu drogových závislostí 

FN Nitra, Krčméryho 14, 949 01 Nitra 
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