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Súhrn 

Na akútnom ženskom oddelení Psychiatrickej kliniky LFUK a FNsP v Bratislave 
sa sledoval výskyt problematiky škodlivého užívania a závislosti od alkoholu u hos
pitalizovaných pacientok. Autori sa zamerali na skupinu hospitalizovaných pacien
tiek s diagnózou škodlivého užívania a závislosti od alkoholu, na skupinu hospitali
zovaných pacientok s depresiou, poruchou osobnosti, poruchou príjmu potravy, 
II ktorých sa zistila komorbidita škodlivého užívania a závislosti od alkoholu . Sledo
vali sa demografické a klinické charakteristiky. Do výberu boli zaradené pacientky 
prijaté na oddelenie počas 18 mesiacov (október 2004 - marec 2006). Diskutuje sa 
vzťah škodlivého užívania a závislosti od alkoholu k iným psychiatrickým diagnó
zam, samostatne sa diskutuje vzťah k depresii, poruchám príjmu potravy a po
ruchám osobnosti. 

K I ú č o v é s lov á: škodlivé užívanie a závislosť od alkoholu - depresia - poru
chy prijmu potravy - poruchy osobnosti 
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Ľ. Izáková, J. Fleischer, M. Turček: PROBLEMS 
OF HARMFUL USE AND DEPENDENCE 
OF ALCOHOL IN FEMALE INPATIENTS 

Summary 

At the acute female department of Psychiatric Clinic School of Medicine and Fa
culty Hospital in Bratislava the authors observed presence of problems with harm
ful use and dependence of alcohol in female inpatients. They fixed on group of inpa
tients with diagnosis of harmful use and dependence of alcohol, on group of inpa
tients with depression, personality disorders, eating disorders, which had comorbidi
ty with harmful use and dependence of alcohol. Demographic and clinical characte
ristics were recorded. In selection were included patients hospitalised at acute de
partment during 18 months (October 2004 - March 2006). The authors discussed re
lation of harmful use and dependence of alcohol with another mental disorder; sepa
rate ly they discussed relation with depression, eating disorders and personality di
sorders. 

Key w o r ds: harmful use and dependence of alcohol - depression - eating di
sorders - personality disorders 

Úvod 

Problematika vplyvu alkoholu na psychiku človeka je v odbornej literatúre frek
ventovaná. Dlhodobo sa sledujú patogenetické mechanizmy a genetické súvislosti 
vedúce k rozvoju alkoholizmu v populácii (Kolibáš a kol. , 1992). Väčšina štúdií a in
formácií o alkoholizme sa týka mužskej časti populácie. Súčasné štúdie naznačujú, 
že aj v tejto problematike existujú rodové rozdiely. Hoci je prevalencia konzumácie 
alkoholu u mužov v porovnani so ženami dlhodobo vyššia, neustále narastá aj u žien 
(Novotný a kol., 2000). Odhaduje sa, že v USA tvoria ženy 1/3 abuzérov a závislých 
od alkoholu (Williams a kol., 1989). Všeobecne platí, že ženy konzumujú v porovnaní 
s mužmi síce menej alkoholu, avšak častejšie a rýchlejšie sa u nich vyvíjajú kom
plikácie (Malin a kol., 1982; Wilsnack a kol. , 1984). Rodové rozdiely sa zaznamenali 
vo veku, životnej role a rodinnom stave. Najčastejšie ide o ženy v strednom veku, 
ktoré hrajú v aktuálnej životnej situácii insuficientnú rolu (napr. nezamestnané, 
rozvedené) (Williams a kol. , 1987; Wilsnack a kol., 1986; Wilsnack aCheloha, 1987). 
Štúdium podielu žien na konzume alkoholu a na vzniku medicínskych komplikácií 
aj v našej populácii sa teda javi ako potrebné a zaujímavé. 

Pracovníci akútneho ženského oddelenia Psychiatrickej kliniky LFUK a FNsP 
v Bratislave sa rozhodli prispieť k téme informáciou o pacientkach oddelenia 
s diagnózami zo sledovanej oblasti. 
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Materiál a metóda 

Počas realizácie štúdie bolo na akútne ženské oddelenie prijatých 146 pacientok. 
Štúdia sa realizovala retrospektívne. Údaje sa získavali z chorobopisov pacientok 
prijatých na oddelenie v období od l. októbra 2004 do 31. marca 2006; t . j. osem
násť mesiacov od zavedenia Nemocničného informačného systému (NIS). Z uve
deného počtu prijmov malo 42 podľa diagnózy a podľa dopÍňajúcich informácií 
problémy s konzumom alkoholu na úrovni poruchy. 

Charakteristiky základného výberu pacientiek s alkoholovým problémom pri
jatých na akútne ženské oddelenie uvádza tab. l. 

Štyri pacientky boli do štúdie zaradené opakovane pri dvoch rôznych hospita
lizáciách. Dve z nich boli znovu prijaté po krátkom prerušeni hospitalizácie (pobyt 
na internej a chirurgickej klinike). Ďalšie dve boli znovu prijaté po časovom odstupe 
a za nových okolností. Tieto pacientky figurujú v materiáli ako samostatné príjmy. 

Výsledky a diskusia 

Priemerný vek pacientok v základnom výbere bol 45 rokov (medián 43 r., 
rozptyl 22 - 66 r.) . Priemerná dÍžka hospitalizácie bola 20,07 dňa (medián 
18,5 dňa, rozptyl 3 - 53 dní). Problémy s alkoholom ako hlavná diagnóza pri 
prepustení pacientky bola uvedená u 35 pacientok, u ostatných boli 
problémy s alkoholom ďalšou diagnózou. Závislosť od alkoholu bola diagno
stikovaná u 37 pacientok, u ostatných bola stanovená diagnóza škodlivého 
pitia alebo alkoholovej ebriety. Z tab. 1 vidieť, aký počet pacientiek bol opa
kovane hospitalizovaných, koľko už absolvovalo protialkoholickú liečbu, tiež 
prehľad o vzdelaní a zamestnaní atď. Demografické charakteristiky svedčia 
o klesajúcom sociálnom statuse pacientiek a sú v zhode s publikovanými 
údajmi. Za pozoruhodné považujeme, že ani jedna z pacientok nebola odos
laná na hospitalizáciu praktickým lekárom. Na inom súbore hospitalizo
vaných pacientok si autori všimli ten istý jav (išlo o pacientky s organickým 
psychosyndrómom a kvalitatívnou poruchou vedomia). Tento jav si vyžaduje 
ďalšie sledovanie. Zastávame názor, že praktický lekár má šancu a kompe
tenciu vyhľadať pacientov, ktorých stav vyžaduje psychiatrickú starostli
vosť . Graf 1 zobrazuje dôvody prijatia pacientok základného výberu na hos
pitalizáciu. Najčastejšími dôvodmi boli ebrieta a abstinenčné ťažkosti, zhod
ne u 15 pacientok základného výberu. 
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Tabuľka 1. Charakteristiky základného výberu pacientok 
s alkoholovým problémom (n = 42) 

Vek (roky) Priemer 

Medián 

Rozpätie 

DÍžka hospitalizácie (dni) Priemer 

Medián 

Rozpätie 

Poradie hospitalizácie (n) Prvá 

Opakovaná 

Protialkoholická liečba v minulosti (n) Áno 

Nie 

Rodinný stav (n) Slobodná 

Vydatá 

Rozvedená 

Vzdelanie (n) Základné 

Stredoškolské 

Vysokoškolské 

Zamestnanie (n) Zamestnaná 

Nezamestnaná 

Invalidná dôchodkyňa 

Starobná dôchodkyňa 

Odoslanie na hospitalizáciu (n) Bez poukazu 

Ambulantný psychiater 

Rýchla zdravotná pomoc 

Iný špecialista 

Prepustenie z hospitalizácie (n) Domov 

Protialkoholická liečba 

Preloženie na iné oddelenie 
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45 

43 

22 - 26 

20,1 

18,5 

3 -35 

12 

30 

19 

23 

7 

18 

17 

1 

22 

19 
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20 
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11 

20 

28 

10 
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Tabuľka 2. Charakteristiky pacientok prijatých v alkoholovej 
ebriete (n = 15) 

Vek (roky) Priemer 

Medián 

Rozpätie 

DÍžka hospitalizácie (dni) Priemer 

Medián 

Rozpätie 

Protialkoholická liečba v minulosti (n) Áno 

Nie 

Rodinný stav (n) Slobodná 

Vydatá 

Rozvedená 

Vzdelanie (n) Základné 

Stredoškolské 

Vysokoškolské 

Zamestnanie (n ) Zamestnaná 

Nezamestnaná 

Invalidná dôchodkyňa 

Starobná dôchodkyňa 

Odoslanie na hospitalizáciu (n) Bez poukazu 

Ambulantný psychiater 

Rýchla zdravotná pomoc 

Iný špecialista 

Prepustenie z hospitalizácie (n) Domov 

Protialkoholická liečba 

Preloženie na iné oddelenie 

45 

46 

33 - 61 

46 

25 

4 - 38 

6 

9 

3 

5 

7 

O 

8 

7 

3 

9 

1 

1 

3 

O 

5 

7 

13 

5 

O 
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Tabuľka 3. Charakteristiky pacientok s ďalšou 
psychiatrickou diagnózou (n = 35) 

Vek (roky) Priemer 

Medián 

Rozpätie 

DÍžka hospitalizácie (dni) Priemer 

Medián 

Rozpätie 

Protialkoholická liečba v minulosti (n) Áno 

Nie 

Rodinný stav (n) Slobodná 

Vydatá 

Vdova 

Vzdelanie (n) Základné 

Stredoškolské 

Vysokoškolské 

Zamestnanie (n) Zamestnaná 

Nezamestnaná 

Invalidná dôchodkyňa 

Starobná dôchodkyňa 

Odoslanie na hospitalizáciu (n) Bez poukazu 

Ambulantný psychiater 

Rýchla zdravotná pomoc 

Iný špecialista 

Prepustenie z hospitalizácie (n) Domov 

Protialkoholická liečba 

Preloženie na iné oddelenie 
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44,6 

49 

22 -62 

20,8 

19,5 

3 - 51 

16 

19 

6 

15 

14 

1 

19 

15 

7 

15 
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Tabuľka 4. Charakteristiky pacientok s depresívnymi 
príznakmi (n = 17) 

Vek (roky) Priemer 

Medián 

Rozpätie 

DÍžka hospitalizácie (dni) Priemer 

Medián 

Rozpätie 

Poradie hospitalizácie (n) Prvá 

Opakovaná 

Protialkoholická liečba v minulosti (n) Áno 

Nie 

Antidepresívna liečba počas Áno 
hospitalizácie (n) 

Nie 

Depresívna porucha v anamnéze (n) Áno 

Nie 

Graf 1. Dôvody prijatia na hospitalizáciu v základnom 
výbere pacientok (n = 42) 

20 

15 

15 

• ebrieta 
O abstinenčné ťažkosti 

• predelírantný stav 
• delírium 
en stav po TS 

44,3 

49 

33 - 57 

22,7 

25 

4 - 53 

2 

15 

9 

8 

11 

6 

10 

7 

• paranoidno-halucinačná psychóza 

10 

5 
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Graf 2. 
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Diagnostické spektrum pri prijatí u pacientok 
s ďalšou psychiatrickou diagnózou (n = 35) 

14 • depresívny syndróm 
O abstinenčné ťažkosti 

• predelírantný stav 
• delírium 
EIB stav po TS 
• paranoidno-halucinačná psychóza 

Bolo by iste zaujímavé zistiť , či a ako stúpa počet žien v pacientúre po
steľového psychiatrického zariadenia. Všeobecne sa totiž predpokladá ná
rast podielu žien. Nemali sme však možnosť porovnať staršiu dokumentá
ciu. Môžeme len konštatovať, že s problematikou alkoholu ako s hlavnou 
diagnózou (od zavedenia NIS na klinike) bol rovnako ako v USA rodový po
mer 3:1 v prospech mužov (mužov 103 vs žien 35). V priemernom veku sa 
muži a ženy nelíšili , v obidvoch skupinách bol zhodne 45 rokov. 

Autori realizovali aj podrobnejšiu analýzu jednotlivých podskupín pa
cientok vybraných podľa spoločnej problematiky. 

Výsledky analýzy základného výberu naznačujú , že alkoholová ebrieta je 
jedným z najčastejších dôvodov hospitalizácie žien s alkoholovým problé
mom. V alkoholovej ebriete (n=15) bolo prijatých pätnásť pacientok. Z nich 
u 13 bola zistená závislosť od alkoholu. V štyroch prípadoch išlo o ab
normnú, resp . komplikovanú ebrietu, v jednom prípade o kombinovanú 
ebrietu. U časti z nich bola prítomná aj ďalšia problematika, pre ktorú pa
cientky pokračovali v hospitalizácii i po odoznení ebriety. Charakteristiky 
výberu pacientok, ktoré boli prijaté v alkoholovej ebriete uvádza tab. 2. 

Abnormná ebrieta ako pomerne častý dôvod prijatia na kliniku ilustruje 
novú situáciu, keď zdravotnícke zariadenie je nútené suplovať funkciu na 
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Slovensku nedávno zrušených záchytných staníc. Na druhej strane možno 
pozitívne hodnotiť, že aj títo pacienti dostanú adekvátnu zdravotnícku sta
rostlivosť, a teda aj možnosť pokračovať v protialkoholickej liečbe. Realizá
cia pomocných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení často pomôže včas 
odhaliť komplikácie, ktoré by v prípade, že by zostali nezistené, mohli vážne 
ohroziť zdravie a život pacienta. Pobyt sa niekedy predÍži, aj ak sa zistí 
sporný nález. Prijímanie pacientov v ebriete v nočných hodinách však kom
plikuje situáciu na klinike a traumatizuje ostatných pacientov. Ide o prob
lém, ktorý je celospoločensky nevyriešený a zasluhuje si pozornosť . 

Ďalšia psychiatrická diagnóza okrem škodlivého užívania a závislosti od 
alkoholu bola pritomná u 35 pacientok (n = 35). Išlo o abstinenčné príznaky, 
kvalitatívne poruchy vedomia, depresiu a iné psychózy. 

Z grafu 2 je vidieť, že prevažujú pacientky s abstinenčnými príznakmi, 
delíriom alebo predelíriom. Vyskytli sa aj epileptické paroxyzmy a úrazy 
hlavy, po psychiatrickej stránke halucinačný alebo paranoidný syndróm, 
tiež akútna psychotická porucha so schizofrenickými priznakmi a schizoty
pov á porucha. Okrem typickej kvalitatívnej poruchy vedomia sa vyskytli aj 
akútne krátkodobé psychotické poruchy bez poruchy orientácie. Charakte
ristiky výberu sú uvedené v tab. 3. 

Scheid (1967) súvislosť medzi somatogénnou poruchou zapríčinenou al
koholizmom prejavujúcou sa kvalitatívnou poruchou vedomia a formami bez 
poruchy orientácie riešil pojmom Alkoholdelir. Ide o strešný pojem pre deli
rium tremens a ľahšie stupne porúch vedomia s poruchou alebo bez poruchy 
orientácie. Vychádzal z koncepcie Wiecka (1967), podľa ktorého aj formy bez 
poruchy orientácie sú poruchou vedomia, ktorá sa prejavuje prechodovým 
syndrómom ľahšieho stupňa než je rozvinutá zmätenosť a delírium. V po
predí sú tzv. produktívne príznaky, paranoidné, paranoidno-halucinačné , 

depresívne alebo manické. Takéto kratšie formy s produktívnou symptoma
tikou a bez poruchy orientácie je pomerne často možné pozorovať v rámci 
konziliá rnej psychiatrickej činnosti na iných oddeleniach nemocnice. Napr. 
na chirurgickej klinike bol vyšetrený pacient po operácii s paranoidným 
syndrómom, ktorý bol bludne presvedčený, že mu odoberali orgány na 
transplantáciu . Útočil na sestričky, odmietal infúzie. Zaujímavá bola su s
pektná patoplastika, pretože v tom období skutočne na chirurgickej klinike 
urobili t ransplantáciu , čo bolo známe aj verejnosti. 

V materiáli sa vyskytli aj ojedinelé prípady s halucinačným syndrómom, 
ktorý mal dlhšie t rvanie. V tých prípadoch sa už dlhšie uvažuje o súvislosti 
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so schizofrenickou dispozíciou. V iných prípadoch sa diagnostikovala psy
chotická porucha so schizofrenickými priznakmi a schizotypová porucha. 

Autori analyzovali aj skupinu pacientok, u ktorých sa zistila depresívna 
symptomatika (n = 17) (tab. 4). 

Alkohol, ktorý v typickom prípade bezprostredne vyvolá expanzivitu, 
eufóriu, je uznávaný ako depresogénna látka. Popisujú sa aj frekventné 
epizódy depresie, ktoré sa dávajú do súvislosti so závislosťou. Nie sú vzácne 
larvované formy, "pľúšť" sa tiež považuje za depresii pribuzný stav. Bleuler 
(1930) píše až o alkoholickej melanchólii. Na opačnej strane stojí otázka, či 
depresia nepredchádzala závislosti a konzum alkoholu mohol mať charakter 
samoliečenia (André , Somošová, 1997; Dóci a Shaphesandy, 2001). 

O tomto mechanizme sa začalo v literatúre viac písať až v 60. rokoch mi
nulého storočia . Dovtedy sa častejšie počítalo s tým, že depresia chráni pred 
závislosťou. Preto sa napr. odvážnejšie pri rezistentnej depresii aplikovala 
ópiová (Laudanova) kúra. Autori predpokladajú, že obidve skúsenosti môžu 
mať reálny podklad. Ťažká melanchólia môže chrániť pred závislosťou, ale 
ľahké stupne depresie môžu naopak disponovať k samoliečeniu a ku vzniku 
závislosti, podobne ako ľahké stupne depresie disponujú k vzniku aj inej 
nešpecifickej symptomatiky. 

Z tab. 4 je zrejmé, že veľká časť pacientok už pred hospitalizáciou mala 
skúsenosti s antidepresívnou liečbou . Nemožno však vylúčiť, že sa antide
presívum indikovalo ako liečba impulzívneho pitia. 

Cieľom liečby pacienta s problematikou alkoholizmu je nielen detoxifi
kačná liečba, ale aj motivácia k dlhodobej protialkoholickej liečbe. Vo väčši
ne indikovaných pripadov však k nej nedochádza. Z klinickej praxe je zná
me, že subjektívna závažnosť problematiky alkoholizmu pre pacienta klesá 
s dÍžkou hospitalizácie a s ústupom zdravotných komplikácií. 

Záver 

Materiál poskytuje podnety na podrobnejšie skúmanie mnohých zaují
mavých stránok alkoholovej problematiky, ktoré si vyžadujú a zasluhujú sa
mostatnú pozornosť . Zdôrazňuje sa význam venovať pozornosť konzumácii 
alkoholu nielen v mužskej, ale aj ženskej subpopulácii, pričom upozorňuje 
na existenciu rodových rozdielov, najmä v literatúre opisovanej vyššej miery 
výskytu sekundárnych komplikácií. Výsledky naznačujú niekoľko celospo
ločenských problémov, ako napríklad zrušenie záchytných staníc a často 
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zbytočnú konzumáciu špecializovanej zdravotníckej starostlivosti alebo ne
docenenú kompetenciu všeobecných, praktických lekárov, zhodnotiť závaž
nosť stavu pacienta konzumujúceho alkohol a odporučiť ho na hospitalizáciu 
alebo riadiť ambulantnú liečbu . 

Vysoký výskyt komorbidity s inými psychiatrickými diagnózami, ktoré sa 
kombinujú, resp. priamo vyplývajú zo škodlivého užívania alkoholu alebo 
závislosti, predstavuje tiež závažný celospoločenský problém. Predkladaná 
štúdia sa zamerala na pomenovanie a načrtnutie opísanej problematiky 
v podmienkach akútneho psychiatrického oddelenia s cieľom upozorniť na 
jej závažnosť. Vzhľadom na limity štúdie, ako bola najmä retrospektívnosť 
dát, získaných z chorobopisov pacientiek a malý počet pacientok v základ
nom výbere a jednotlivých výberoch, by v budúcnosti bolo vhodné zrealizo
vať rozsiahlejšiu a podrobnejšiu analýzu. 
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