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Súhrn 

V práci sa zaoberáme vzťahom psychopatologických symptómov a spirituality 
u pacientov so závislosťou od alkoholu. Vysoká miera psychiatrickej symptomatiky 
môže byť jednou z prekážok úspešného priebehu liečby ako aj udržania liečebných 
výsledkov. Ukazuje sa, že spiritualita a jej komponenty (napr. nádej, zmysel života, 
religiozita) môžu predstavovať protektívny faktor miery psychického distresu. Cie
Jom práce bolo porovnať mieru psychopatológie a spirituality u závislých pacientov 
od alkoholu s kontrolnou skupinou, ako aj zistiť vzájomné vzťahy medzi spirituali
tou, jej komponentmi a psychopatológiou u závislých pacientov od alkoholu. U pa
cientov sme zistili vyššiu mieru somatizácie, viac fóbií, vyššiu celkovú závažnosť 
priznakov, zároveň mali nižšiu mieru životnej zmysluplnosti a nižšiu spirituálnu po
hodu v porovnani s kontrolnou skupinou. Najvýznamnejšie boli negatívne vzťahy 
psychického distresu s mierou životnej zmysluplnosti a nádeje . 
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Summary 

The article is focused on relation among psychopathological symptoms and spiri
tuality of alcohol addicted patients. High level of psychiatric symptomatology can by 
one of obstacles for good treatment course and maintaining treatment outcomes. 
Spirituality and its components (hope, meaning of life, faith) may have protective 
influence and mayalleviate psychiatric symptoms of patients. The aim of work was 
compare level of psychiatric di stress and spirituality among patients and control 
group. Link between spirituality and psychiatric distress was searched, too. We 
found out higher level of somatization and phobic symptoms in patient's sample. 
Patients had lower life meaningfulness and lower level of hope than health group. 
The most important relations were negative correlations of life meaningfulness, le
vel of hope and level of psychiatric distress. 

Key w o r ds: alcohol dependency - psychopathology - spirituality - life me a
ningfulness - hope - spiritual well-being 

Úvod 

Spiritualita je pojem, ktorý sa v poslednom období častejšie vyskytuje aj 
v odbornej literatúre venovanej liečbe závislostí. Existuje množstvo definícii 
spirituality, pričom nejednotnosť sa prejavuje jednak pri opisovaní spiritua
lity, ako aj pri jej skúmaní. Cieľom tohto článku nie je podať vyčerpávajúci 
pohľad na spiritualitu, takže vyberáme len niektoré definície a zistenia. 
McSherry (2006) na základe literárneho prehľadu uvádza niekoľko základ
ných charakteristík spirituality: spiritualita je univerzálny koncept, rele-
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vantný pre každého jednotlivca a určitá forma spirituality sa vyskytuje 
v každej kultúre; jedinečnosť každého jednotlivca je rozhodujúca; formálna 
náboženská príslušnosť nie je podmienkou spirituality; osoba sa môže stávať 
viac spirituál ne uvedomelou v čase potreby či krízy. 

(Reedová, 1992) ponúka nasledujúcu definíciu: "spiritualita súvisí s ten
denciou vytvárať zmysel prostredníctvom pocitu prepojenosti s dimenziou , 
ktorá človeka transcenduje spôsobom, ktorý posilňuje a osobu nedevalvuje. 
Táto prepojenosť môže byť prežívaná intrapersonálne (ako spojenie so sebou 
samým), interpersonálne (v kontexte s druhými a prostredím) a transper
sonálne (odkazuje k pocitu prepojenia s duchovným svetom, Bohom alebo 
vyššou silou ako je samotný človek či bežné zdroje)." Transcendencia je po
važovaná aj za jednu zložku osobnosti (Hrubý, 2006). Skúmanie spirituality 
sťažuje aj vzájomné zamieňanie pojmov spiritualita a religiozita, ako aj 
časté používanie slova Boh v škálach merajúcich spiritualitu. V poslednom 
období ale dochádza k snahe o odlíšenie týchto pojmov, pričom spiritualita 
sa považuje za širší pojem a religiozita je skôr jedna z možných foriem spiri
tuality (Zinbauer, Pergame nt, 2005). Na pojmovú nejasnosť pri skúmaní 
a opisovaní spirituality upozorňuje aj Cook (2004), ktorý pri prehľade 256 
publikácií zaoberajúcich sa vzťahom spirituality a závislostí, identifikoval 
13 konceptuálnych komponentov. Medzi najčastejšie používané pojmy patri
li "prepojenosť, transcendencia, zmysel a účel v živote, celostnosť, (ne)-re
ligiozita". V kontexte spirituality má osobité miesto zmysel života a nádej 
(Swinton, 2001; Culliford, 2002). 

Dosial sa skúmali súvislosti psychopatologických symptómov a komor
bídnej psychickej poruchy so škodlivým užívaním a závislosťou od alkoholu, 
tiež súvislosti spirituality a religiozity so závislosťou od alkoholu. Vo vývoji , 
ale aj v priebehu závislosti od alkoholu treba skúmať aj vzájomné vzťahy 
spiritualityakomorbídnych psychopatologických symptómov. Empirické 
štúdie považujú spiritualitu za možný protektívny faktor škodlivého užíva
nia alkoholu a dalších psychoaktívnych látok (Zimmerman, Maton, 1992). 
Známe je, že samotné psychopatologické symptómy (napr. depresívne, 
anxiózne) môžu sa vyskytovať pred začiatkom škodlivého užívania alkoholu, 
dalej sa môžu rozvinúť sekundárne počas škodlivého užívania a závislosti 
od alkoholu (Haver, 1997) a sú aj prediktormi recidívy pitia alkoholu (Stice 
a kol., 1998; Shedler, Block, 1990). 
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Ciel 

Práca je zameraná na posúdenie rozdielov v psychopatologických symp
tómoch a vo vybraných aspektoch spirituality medzi pacientmi so závis
losťou od alkoholu a kontrolnou skupinou . Ďalším cieľom práce bolo zistiť 
vzťahy psychopatológie a spirituality v skupine pacientov závislých od alko
holu . 

Súbor a metodika 

Do súboru bolo zaradených 51 pacientov navštevujúcich ambulantnú 
liečbu pre závislosť od alkoholu s priemerným vekom 37,7 + 10,9 roka. V sú
bore bolo 31 mužov (vek 38,4 + 11,7 r.) a 20 žien (vek 36,7 + 9,6 r.). Za
radujúce kritériá pre súbor pacientov boli: 18 a viac rokov, diagnostikovaná 
závislosť od alkoholu podľa výskumných diagnostických kritérií lCD-lO, in
formovaný súhlas, schopnosť pochopiť inštrukcie. Vylučujúce kritériá boli: 
stredná a ťažká kognitívna porucha, komorbídna afektívna porucha, komor
bídna psychotická porucha, odvykací stav, akútna intoxikácia. Výber pa
cientov prebiehal od januára do júna 2008. 

Kontrolnú skupinu tvorilo 51 denných a externých univerzitných študen
tov (vek 28,8 + 7,4 r.) , z toho bolo 31 mužov (vek 25,7 + 5,6 r .) a 20 žien (vek 
33.6 + 7,5 r. ). Zaradujúce kritériá pre vzorku študentov boli: 18 a viac ro
kov, ochota spolupracovať. Vylučujúce kritériá boli: diagnostikovaná psy
chická porucha a závažné somatické ochorenie uvádzané respondentmi. 

Dotazník SCL-90 (Baštecký a kol. , 1993) bol použitý na posúdenie psy
chopatologických symptómov. Obsahuje 90 položiek zaradených do 10 di
menzií: somatizácia (S), obsesia-kompulzia (OC), interpersonálna senzitivita 
(IS) , depresia (De), úzkosť (Ax), hnevlhostilita (H), fóbia (F), paranoidita 
(Pa), psychoticizmus (Ps), nezaradené položky (N). Vypočítali sme transfor
mované veličiny: GSI (general symptomatic index) - celkový index prízna
kov, PST (positive symptom total) - počet pozitívnych príznakov, PSDI 
(positive symptom distress index) - priemerná závažnosť príznakov. 

Spiritualita bola posudzovaná Pražským dotazníkom spirituality PSQ 36 
CRíčan, 2007; Ríčan, Janošová, 2005), ktorý má 36 položiek rozdelených do 6 
faktorov, pričom celkové skóre môže dosahovať hodnoty 36-180. Vyššie 
skóre znamená vyššiu spiritualitu. Autori sa snažili vytvoriť dotaznik, ktorý 
bude merať spiritualitu nezávisle od určitej náboženskej tradície a bude 
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použiteľný ako pre veriacich tak aj neveriacich. Pri tvorbe položiek zároveň 
zdôrazňovali obraznosť, metaforu, pátos, zážitky tajomstva a fascináciu , 
ktoré považujú za charakteristické pre spiritualitu. 

Zmysel života bol posudzovaný Škálou životnej zmysluplnosti (ŠŽZ) 
(Halama, 2002; 2007), má 18 položiek, pričom meria kognitívnu (KD), afek
tívnu (AD) a motivačnú (MD) dimenziu. Skóre dosahované v subškálach sa 
môže pohybovať od 6 do 30, celkové skóre od 18 do 90, pričom vyššie skóre 
znamená vyššiu životnú zmysluplnosť. 

Pre posúdenie nádeje bola použitá Nowotny Hope scale (NHS) (Nowotny, 
1989), ktorá je tvorená šiestimi subškálami: D - dôvera vo výsledok, I -
vzťahy s inými, M - v čo dúfam je možné, V - viera, Z - zaangažovanosť, 

A - vnútorná aktivita. Škála má 29 položiek, skóre sa môže pohybovať od 
29 do 116, vyššie skóre znamená vyššiu mieru nádeje. Autorka pri kon
štrukcii škály vychádzala z teoretického prehľadu literatúry a výskumu on
kologických pacientov, pričom identiflkovala 6 rôznych základných atribú
tov nádeje, konkrétne: nádej je orientovaná do budúcnosti, ná dej zahŕňa 
aktívne zaangažovanie sa jednotlivca, nádej pochádza zvnútra osoby a súvi
sí s dôverou, to, v čo sa dúfa, je možné dosiahnuť, nádej súvisí alebo zahŕňa 
iných ľudí alebo vyššie bytie, výsledok nádeje je významný pre jednotlivca. 

Spirituálna pohoda bola posúdená pomocou Spiritual Well-being Scale 
(SWB) (Palloutzian, Ellison, 1982), ktorá má 20 položiek rozdelených do 
dvoch subškál: náboženská pohoda (NP) a existenciálna pohoda (EP). Skóre 
v subškálach sa pohybuje od 10 do 60, celkové skóre môže byť od 20 do 120. 
Vyššie skóre znamená vyššiu spirituálnu pohodu. 

Na štatistické spracovanie sme použili neparametrický Mann-Whitneyov 
test a neparametrické Spearrnanove korelácie. Bol použitý štatistický pro
gram Statistica 8. 

Výsledky 

Priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky sledovaných premenných sú 
uvedené v tab. !. a 2. a slúžili ako podklad na dalšie štatistické porovnanie. 
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Tabuľka 1. Deskriptívna štatistika I. 

vek S OC IS De Ax H F Pa Ps N GSI PST PSDI PSQ36 

P/x 37,7 0,68 1,12 1,06 1,02 0,99 0,77 0,68 1,16 0,66 0,92 0,91 46,43 1,6 117,47 

P/SD 10,9 0,6 0,84 0,7 0,81 0,85 0,64 0,63 0,82 0,66 0,78 0,65 23,96 0,55 23,82 

KJx 28,8 0,48 1,12 0,92 0,73 0,67 0,63 0,32 0,91 0,43 0,64 0,69 36,24 1,59 113,7 

KJSD 7,4 0,54 0,68 0,71 0,65 0,62 0,52 0,37 0,79 0,52 0,58 0,52 21,34 0,34 26,2 

p- pacienti, K - kontrola, x - priemer, SD - smerodajná odchýlka 

Tabuľka 2. Deskriptívna štatistika II. 

KD MD AD ŠŽZ D I M V Z A NHS NP EP SWB 

P/x 21,7 21,4 22,4 65,5 24,3 15,2 14,2 10,2 10,9 9,5 84,3 35,2 36 71,1 

P/SD 4,8 4 4,99 12,4 3,9 2,7 2 2,3 2 1,5 9,2 6,8 5,7 11 

KJx 22,8 23,6 24,5 70,8 24 15,2 14,2 9,8 11,9 9,5 84,6 38,4 42,8 81,2 

KJSD 4,4 3,4 4,1 10,4 2,6 2,9 2,3 2,7 1,8 1,1 8,9 12,4 7,9 16,9 

Tabuľka 3. Porovnanie: pacienti - kontrola I. 

vek S OC IS De Ax H F Pa Ps N GSI PST PSDI PSQ36 

Z -4,23 -2,18 -0,41 -1,05 -1,88 -1,83 -0,87 -3,39 -1,7 -1,9 -1 , 93 -1,76 -2,2 -0,55 -0,57 

P 0,0000 0,03 0,69 0,29 0,06 0,07 0,39 0,0010 0,09 0,06 0,05 0,08 0,03 0,58 0,57 
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Tabuľka 4. Porovnanie: pacienti - kontrola II. 

KD MD AD šžz D I M V Z A NHS NP EP 

Z -1,49 -2,91 -2,3 -2,53 -0,05 -0,08 -0,33 -0,55 -2,89 -0,59 -0.15 -1,94 -5,14 

P 0,14 0,004 0,02 0,01 0,96 0,94 0,74 0,58 0,004 0,56 0,88 0,05 0,000 

SWB 

-3,63 

0,000 

z hľadiska psychopatológie mali pacienti signifikantne vyššie skóre v so
matizácii, vo fóbii a mali signifIkantne vyšší počet príznakov na osobu v po
rovnaní s kontrolnou skupinou. Iné štatisticky významné rozdiely medzi pa
cientmi a kontrolnou skupinou v rámci psycho patológie neboli zistené . 

Celková životná zmysluplnosť, ako aj motivačná a afektívna dimenzia ži
votnej zmysluplnosti boli signifIkantne nižšie v skupine pacientov. Štatistic
ky významný rozdiel sme zistili aj v dimenzii nádeje zaangažovanosť, 

v existenciálnej a celkovej spirituálnej pohode v neprospech pacientov. Pri 
porovnaní priemerov (tab. 1, 2) možno vidieť , že pacienti dosahovali horšie 
hodnoty aj v niektorých dalších premenných, avšak rozdiely s kontrolnou 
skupinou už neboli štatisticky významné. 

V rámci psychopatológie meranej pomocou SCL 90 u závislých od alkoho
lu korelovali signillkantne všetky jednotlivé subškály medzi sebou navzá
jom, ako aj s celkovým indexom priznakov (GSI), počtom pozitívnych prí
znakov (PST) a priemernou závažnosťou príznakov (PSDI). GSI , PST 
a PSDI tiež korelovali medzi sebou navzájom (tab. 5). Všetky uvedené vzťa
hy boli pozitívne. 
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Tabuľka 5. Korelácie SCL 90 

Spear- S oe IS De Ax H F Pa Ps N GSI 
man 

oe 0,714 

IS 0,764 0,740 

De 0,812 0,792 0,837 

Ax 0,821 0,747 0,836 0,875 

H 0,727 0,512 0,809 0,693 0,766 

F 0,742 0,689 0,818 0,853 0,833 0,644 

Pa 0,684 0,629 0,789 0,639 0,680 0,729 0,636 

Ps 0,687 0,808 0,849 0,770 0,781 0,614 0,811 0,667 

N 0,735 0,722 0,745 0,812 0,697 0,601 0,750 0,591 0,725 

GSI 0,870 0,866 0,926 0,929 0,915 0,768 0,886 0,797 0,884 0,829 

PST 0,853 0,771 0,883 0,897 0,908 0,795 0,884 0,702 0,839 0,812 0,941 

PSDI 0,704 0,716 0,716 0,724 0,680 0,516 0,668 0,720 0,702 0,644 0,811 

PST 

0,636 

Ďalej sme zistili pozitívny vzťah miery spirituality (meranou pomocou 
PSQ 36) s dimenziou obsesia/kompulzia a paranoidita. Iné vzťahy medzi 
psychopatológiou a mierou spirituality sme u závislých od alkoholu nezistili 
(tab. 6). 

Celková životná zmysluplnosť (ŠŽZ) korelovala negatívne so všetkými 
skupinami psychopatologických symptómov, s celkovým indexom príznakov 
(GSI), počtom pozitívnych príznakov (PST) a priemernou závažnosťou prí
znakov (PSDI). Kognitívna dimenzia zmyslu (KDIM) korelovala negatívne 
so všetkými skupinami psychopatologických symptómov, s celkovým inde
xom príznakov, počtom pozitívnych príznakov, ale nekorelovala s priemer
nou závažnosťou príznakov. Motivačná dimenzia zmyslu (MDIM) korelovala 
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negatívne so všetkými skupinami psychopatologických symptómov, s cel
kovým indexom príznakov, počtom pozitívnych príznakov a priemernou zá
važnosťou príznakov. Afektívna dimenzia zmyslu (ADIM) nekorelovala len 
s obsesívno-kompulzívnymi príznakmi a príemernou závažnosťou prízna
kov. Prí ostatných sledovaných parametroch sme zistili negatívnu koreláciu. 

Celková miera nádeje (NHS) korelovala negatívne so všetkými premen
nými okrem paranoidity a príemernej závažnosti príznakov. Dôvera vo vý
sledok (D) korelovala negatívne so všetkými oblasťami psychopatológie, 
s celkovým indexom príznakov, počtom pozitívnych príznakov ako aj s príe
mernou závažnosťou príznakov. Vzťahy s inými (I) negatívne korelovali so 
somatizáciou, obsesívno-kompulzívnymi príznakmi, interpersonálnou senzi
tivitou, úzkosťou a psychotickými príznakmi. V čo dúfam je možné (M) ne
gatívne korelovalo so somatizáciou, interpersonálnou senzitivitou, depre
sívnymi príznakmi, fóbiou, nezaradenými položkami, celkovým indexom 
príznakov a počtom pozitívnych príznakov. Dimenzia nádeje Viera (V) po
zitívne korelovala s interpersonálnou senzitivitou, depresívnymi príznakmi, 
psychoticizmom, celkovým indexom príznakov a počtom pozitívnych prízna
kov. 

Dimenzia Zaangažovanosť (Z) negatívne korelovala so všetkými sledo
vanými premennými, okrem nezaradených položiek. Vnútorná aktivita (A) 
negatívne korelovala takmer so všetkými premennými a nekorelovala len 
s obsesívno-kompulzívnymi príznakmi, nezaradenými položkami a celkovou 
závažnosťou príznakov. 

Náboženská pohoda, existenciálna pohoda ani celková spirituálna poho
da s psychopatológiou nekorelovali (tab. 6). 
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Tabuľka 6. Korelácie: SCL 90 a spiritualita 

Spear· S oe IS De Ax H F Pa Ps N GSI PST 

man 

PSQ36 0,060 0,201 0,178 0,112 0,189 0,025 0,013 0,289 0,193 0,012 0,148 0,094 

KD 0,320 0,210 0,369 0,397 0,448 0,416 0,477 0,285 -0,369 0,213 0,372 0,401 

MD 0,445 0,404 0,505 0,435 0,583 0,506 0,467 0,384 -0,539 0,283 0,522 0,537 

AD 0,367 0,177 0,436 0,367 0,430 0,493 0,436 0,309 -0,362 0,265 0,368 0,434 

ŠŽZ 0,440 0,288 0,504 0,453 0,541 0,551 0,507 0,389 -0,456 0,288 0,471 0,508 

D 0,476 0,356 0,574 0,566 0,526 0,425 0,536 0,263 0,464 -0,395 0,508 0,545 

I 0,202 0,276 0,224 0,153 0,227 0,193 0,100 0,145 0,301 -0,135 0,193 0,194 

M 0,254 0,174 0,201 0,228 0,169 0,149 0,238 0,037 0,110 -0,205 0,202 0,225 

V 0,051 0,186 0,342 0,286 0,193 0,131 0,196 0,176 0,210 0,181 0,246 0,256 

Z 0,392 0,300 0,417 0,318 0,452 0,471 0,390 0,398 0,443 -0,192 0,428 0,433 

A 0,304 0,186 0,367 0,214 0,275 0,275 0,207 0,242 0,242 -0,054 0,266 0,261 

NHS 0,410 0,264 0,413 0,370 0,423 0,405 0,366 0,194 -0,358 0,259 0,369 0,395 

NP 0,093 0,107 0,038 0,008 0,081 0,018 0,057 0,003 0,044 0,027 0,016 0,057 

EP 0,087 0,011 0,116 0,005 0,068 0,071 0,131 0,103 0,147 0,034 0,067 0,059 

SWBS 0,067 0,040 0,040 0,020 0,133 0,053 0,135 0,075 -0,061 0,006 0,052 0,118 

Diskusia 

PSDI 

0,125 

0,134 

0,276 

0,085 

0,210 

0,299 

0,049 

0,182 

0,162 

0,314 

0,191 

0,190 

0,187 

0,035 

0,137 

z hradiska psychopatológie mali pacienti závislí od alkoholu signiflkant
ne vyššie skóre v somatizácii, čo možno pripísať aj objektívnym somatickýrn 
následkom dlhodobej konzumácie alkoholu. Zároveň vykazovali vyššie skóre 
fóbie ako kontrolná vzorka. Na častú komorbiditu závislosti od alkoholu 
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s úzkostnými poruchami, vrátane fobickej poruchy, poukazujú viacerí auto
ri (napr. Noyes a kol., 1986; Ravelli a kol., 1998; Schneider a kol., 2001 
a iní). V ostatných symptómových dimenziách sme nezistili signifikantné 
rozdiely medzi pacientmi a kontrolnou skupinou, avšak pacienti mali signi
fikantne vyšší počet príznakov na osobu v porovnaní s kontrolnou skupinou. 
Pravdepodobne sú tieto málo výrazné rozdiely v psychopatologických 
symptómoch podmienené tým, že do súboru neboli zaradení pacienti závislí 
od alkoholu s komorbídnou afektívnou a psychotickou poruchou, s aktuál
nym odvykacím stavom a s akútnou intoxikáciou. 

(Lucht a kol., 2002) zistili signifikantne vyššie skóre niektorých subškál 
dotazníka SCL-90-R (interpersonálna senzitivita, anxieta, fóbia, tiež GSI) 
pri prijatí na detoxifikáciu u pacientov, u ktorých došlo k recidíve do jed
ného roka od liečby. Pokles v subškálach depresie, anxiety a v GSI počas te
rapie bol spojený s dlhším trvaním abstinencie po liečbe. Na základe svojich 
zistení pokladajú autori SCL-90-R za nástroj, ktorým možno identifikovať 
skupiny pacientov závislých od alkoholu s vyšším rizikom recidívy pitia al
koholu po detoxifikácii. (Haver, 1997) poukazuje na význam dotazníka 
SCL 90 pri detekcii psychiatrickej komorbidity u pacientov závislých od al
koholu. 

V našom súbore závislých od alkoholu korelovali jednotlivé symptómové 
dimenzie navzájom. Aj ked ide o heterogénne okruhy psychického distresu, 
nárast jedného typu psychopatológie bol spojený s nárastom aj inej sympto
matiky a naopak. Zároveň to môže z hľadiska validity SCL 90 poukazovať 
na monodimenzionalitu tejto škály. 

Spiritualita meraná škálami PSQ 36 a SWB len minimálne korelovala 
s psychopatológiou v našom súbore závislých od alkoholu, pričom sa zistil 
pozitívny vzťah miery spirituality so symptómovými dimenziami obsesial 
kompulzia a paranoidita. Nepotvrdil sa teda v našom súbore protektívny 
vplyv spirituality na psychopatologické symptómy. Tento paradoxný výsle
dok môže súvisieť s konštrukciou položiek škály PSQ 36, ktoré zdôrazňujú 
obraznosť, metaforu, pátos, zážitky tajomstva a fascináciu, ktoré považujú 
autori za charakteristické pre spiritualitu. Moreira-Almeida a kol. (2006) na 
základe prehľadu viacerých štúdií uvádzajú, že vyšší stupeň náboženského 
angažovania sa je spojený s indikátormi psychickej pohody (životnou spokoj
nosťou, šťastím, pozitívnymi emóciami a vyššou morálkou) ako aj s nižšou 
intenzitou depresie, suicidálnych myšlienok a konania a s nižšou mierou 
škodlivého užívania psychoaktívnych látok vrátane alkoholu. 
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Opačné výsledky sme zistili v kontexte vzťahov zmyslu života a nádeje 
s psychopatológiou. Zmysel života, ako aj nádej negatívne korelovali s psy
chopatologickými symptómami, teda nízky zmysel života, nízka nádej pa
cientov závislých od alkoholu súviseli s výraznejšími symptómami škály 
SCL 90 a naopak. Celková životná zmysluplnosť, ako aj motivačná a afek
tívna dimenzia životnej zmysluplnosti boli signifIkantne nižšie v skupine 
pacientov závislých od alkoholu. V kognitívnej dimenzii, ktorú tvoria po
ložky týkajúce sa celkového životného nasmerovania, pochopenia života či 
životného poslania (napr. Svoj život považujem za hodnotný a užitočný) sme 
nezistili signifIkantné rozdiely medzi pacientmi a kontrolnou skupinou. Mo
tivačnú dimenziu zmyslu života tvoria položky týkajúce sa cieJov, plánov, 
ako aj sily a vytrvalosti angažovania sa v nich (napr. V mojom živote sú veci 
v ktorých sa naplno angažujem) a afektívna dimenzia obsahuje položky 
týkajúce sa životnej spokojnosti, naplnenosti, optimizmu, či v negatívnej ro
vine znechutenia, pocitov jednotvárnosti atd. (napr. Som so svojím životom 
spokojný aj ked je niekedy ťažký). Nižší zmysel života, nižšia existenciálna 
a spirituálna pohoda, ako aj nižšie aktívne angažovanie sa môžu byť 

následkom závislosti od alkoholu, avšak, v prípade ich dlhodobej perzisten
cie môžu byť tiež jedným z etiologických faktorov závislosti. (Frankl, 1997) 
uvádza, že nízky zmysel života môže viesť aj k tzv. noogénnej závislosti od 
alkoholu a iných psychoaktívnych látok. 

Dimenzia nádeje - viera však pozitívne korelovala s viacerými symptó
movými dimenziami SCL 90. V tomto pripade ide pravdepodobne o fenomén 
aktualizácie religiozity v stave psychického di stresu v súvislosti so zvýraz
nením psychopatologických symptómov. Sú aj zistenia o škodlivom pôsobení 
religiozity (Boží trest, nedostatok podpory od náboženskej komunity, nedo
statok odpustenia a iné) (Dew a kol., 2008), ako aj náboženských bludov 
u pacientov so schizofréniou, avšak u väčšieho percenta pacientov mala re
ligiozita pozitívny vplyv (Galanter, 2006) a pomáha im vyrovnať sa s ocho
rením (Mohr a kol. , 2007). Štatisticky významný rozdiel sme zistili v dimen
zii nádeje zaangažovanosť v neprospech pacientov, v celkovej nádeji a jed
notlivých subškálach rozdiely medzi pacientmi a kontrolnou skupinou zis
tené neboli . 

Štatistický významný rozdiel sme zistili v existenciálnej a celkovej spiri
tuálnej pohode v neprospech pacientov. Spirituál na pohoda nie je to isté ako 
spirituálne zdravie, či zrelosť, pretože tie môžu byť predpísané rozličnými 
náboženstvami či denomináciami. Spirituálna pohoda je pohoda, ktorá sa 
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týka transcendencie, teda vzťahu človeka k tomu, čo ho presahuje, a to 
v dvoch významoch: náboženskom a existenciálnom. Náboženská pohoda -
táto "vertikálna" dimenzia je zacielená na to, ako respondent vníma pohodu 
v jeho spirituálnom živote, ktorý je vyjadrený vo vzťahu k Bohu. Každá po
ložka škály SWB preto obsahuje slovo Boh. Napr. Verím, že Boh ma miluje 
a stará sa o mňa. Avšak slovo Boh nereprezentuje žiadne konkrétne nábo
ženstvo či náboženskú predstavu a respondent môže slovo Boh nahradiť slo
vom "vyššia sila" či akýmkoľvek iným slovom, ktoré je pre neho zmysluplné. 
Existenciálna pohoda - táto "horizontálna dimenzia" sa týka toho, ako je re
spondent spokojný sám so sebou, komunitou, prostredím. Položky sa týkajú 
existenciálneho poňatia zmyslu života, životnej spokojnosti a pozitívnych či 
negatívnych životných zážitkov, napr. Cítim, že život je pozitívna shúsenosť 
či Život nemá velký zmysel. Ako sme už uviedli, nezistili sme vzájomný 
vzťah medzi mierou psychopatológie pacientovaspirituálnou pohodou. To 
však nevylučuje pozitívny vplyv spirituality v priebehu terapie ako aj 
ďalších aspektoch liečby, na ktoré poukazujú viacerí autori. Napr. poukazu
je sa na vplyv spirituality na dÍžku abstinencie od alkoholu, ktorá nasleduje 
po liečbe (Carroll, 1993), spojenie vyššej miery spirituality s lepšími liečeb
nými výsledkami (Carter, 1998; Galanter, 2007) ako aj udržaním dosiah
nutých liečebných výsledkov (Koski-Jännes & Turner, 1999; Heinz a kol., 
2007). Zároveň Jarusiewicz (2000) zistil, že u abstinujúcich pacientov možno 
identifikovať viac prejavov spirituality ako u pacientov, u ktorých dôjde 
k recidíve pitia alkoholu. (Sterling a kol., 2006, 2007) uvádzajú, že u pacien
tov s nižšou spiritualitou možno predpokladať horšie liečebné výsledky, ale 
zapojením do programu, ktorý kladie dôraz aj na spiritualitu (išlo o ame
rický 12-stupňový program anonymných alkoholikov) možno toto riziko 
znižovať. 

Záver 

Problematika závislosti od alkoholu predstavuje komplexný problém, 
pričom sa stále hľadajú nové faktory, ktoré môžu vplývať na vznik, priebeh 
a liečbu tejto chronickej psychickej poruchy. Ukazuje sa, že jedným z ta
kýchto faktorov môže byť aj spiritualita a jej komponenty. Obzvlášť miera 
nádeje a životnej zmysluplnosti môžu výrazne zmierňovať hladinu psychic
kého di stresu vyjadreného psychopatologickými dimenziami u pacientov so 
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závislosťou od alkoholu a následne tak pozitívne vplývať na priebeh terapie. 

Potrebný je ďalší výskum v tejto oblasti, ktorý v podmienkach SR stále 

chýba a zároveň to prináša aj nové výzvy pre psychiatrov, sestry a všetkých, 
ktori sa venujú problematike závislostí, poskytovať pacientom komplexnú 

liečbu a starostlivosť, vrátane spirituálnej. 
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