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Súhrn 

Podnetom pre náš výskum bola spoločensky zakorenená predstava, že osoba so 
závislosťou od alkoholu sa automaticky vyznačuje prvkami antisociálneho správa
nia, čo vedie k predsudkom a jednotlivcov stigmatizuje. Cieľom štúdie bolo preskú
mať, či sú klinické doklady toho, že existujú aj ľudia so závislosťou od alkoholu bez 
prejavov antisociálneho správania, a to počas niektorého obdobia alebo aj v priebehu 
celého ochorenia. Pacienti a metodika: Vo vzorke 128 aktuálne liečených pacientov 
pre závislosť od alkoholu v CPLDZ Bratislava (70,3 % mužov, 29,7 % žien; prie
merný vek 45 (SD+ll,5 roka) sme vykonali kvantitatívnu analýzu relevantných po
ložiek dotaznika V AST a tiež obsahovú analýzu zdravotnej dokumentácie a vy
braných kazuistík pacientov. Výsledky: 21,9 % pacientov nevykazovalo žiadne nami 
sledované prejavy antisociálneho správania nikdy vo svojom živote a v období in
tenzívneho rozvoja závislosti do 5 rokov pred vstupom do liečby sme ich nezistili až 
u 32,0 %. V dávnejšom období, to je v mladšom období rozvoja závislosti, nevykazo
valo antisociáne prejavy až 57,8 % z nich. Závery: Oba nami použité metodologické 
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prístupy podporili naše hypotézy. Bezpodmienečné spájanie závislosti od alkoholu 
s antisociálnym správanim sa javí byť bez vedeckého podkladu a je odborne nepri
jateIné. 

K r ú č o v é s lov á: závislosť od alkoholu - antisociálne správanie - labelling 

1. Valková., Ľ. Okruhlica: IS THERE 
A POSSIBILITY TO BE A SQUARE 
AND AN ALCOHOLIC AT THE SAME 
TIME? 

Summary 

Our research was stimulated by the existence of common assumption in the so
ciety, that person wíth alcohol dependency is automatically characterized as having 
the elements of the antisocial behaviour, which leads to the prejudices and stigmati
zes the individuals. Aim of the study was to find out, if there is any clinical evidence 
for the existence of the people wíth alcohol dependency syndrome wíthout signs of 
the anti social behaviour, during some stages, or during the whole course of the di
sease. Patients and Methods: We have conducted the quantitative analysis using 
V AST questionnaire, as well as content analysis of the selected case histories, in the 
sample of 128 patients (70.3 % males, 29.7 % females ; average age 45 (SD+11.5) 
from CPLDZ Bratislava. Results: 21.9 % of the patients did not reveal any of the 
signs of the anti social behaviour, which were studied by us during the whole life. 
We did not find them among 32.0 % of the patients in the period of the last five 
years of active dependence, which were preceding current treatment. The signs of 
antisocial behaviour were not manifested by 57.8 % of them during their more di
stant past. Conclusions: Our hypotheses have been supported by both methodologi
cal approach es we have used. Unconditional association of dependence on a1cohol 
with the antisocial behavíour seems to be not based on the scientific evidence and so 
is professionally unacceptable. 

Key w o r ds: alcohol dependency - asocial behaviour - labelling 
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Úvod 

V súčasnej populácii sa stále vyskytuje všeobecne rozšírený stereotyp, že 
osoba s diagnózou závislosti od alkoholu sa automaticky vyznačuje prvkami 
správania, ktoré spoločnosť charakterizuje ako neslušné, resp. antisociálne. 
Problémom je, že táto predstava vedie k spoločenským predsudkom a ná
sledne jednotlivcov stigmatizuje a sociálne diskvalifikuje. Stigma sa môže 
prejaviť v takých dôsledkoch, ako je napríklad negatívne pôsobenie na seba
hodnotenie človeka, odradzuje ho od hľadania pomoci a bráni príbuzným či 
širšiemu okoliu uznať, že problém so závislosťou je chorobou, a tým aj v jeho 
podpore. Preto sa ľudia so závislosťou často stránia nálepky závislého, a to 
aj za cenu vyhýbania sa liečbe. Takéto správanie môže viesť k zhoršeniu ich 
zdravotného stavu a k skráteniu ich života (obr. 1). 

Obrázok 1. Mechanizmus pôsobenia predsudkov na osobu 
s problémom so závislosťou od alkoholu 

Predpoklad antisociálneho správania u osoby 
s diagnózou závislosti od alkoholu 

Spoločenské predsudky 

CStigma :::> 
+ I Stránenie sa nálepky závislého 

Vyhýbanie sa liečbe 

I Zhoršenie zdravotného stavu 

Zdroj : Ritson, E. B.: Aleohol, drugs and stigma. International Journal of Clinieal Practiee, 
1999, 53, s . 549 - 551 
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Keďže verejnosť vníma ľudí so závislosťou ako osoby, ktoré nedokážu 
svoje správanie kontrolovať, čo pravdepodobne vychádza z modelu vnímania 
závislosti ako morálneho zlyhaniaI, často sa v ich predstavách spája závis
losť s antisociálnym správaním rozličnej závažnosti - od tých menej závaž
ných prvkov, až po páchanie trestnej činnosti . 

Ako fakty na jednej strane ukazujú, požívanie alkoholu je možné považo
vať za významný kriminogénny faktor. Napriklad počet odsúdených za 
trestný čin vykonaný pod vplyvom alkoholu sa u nás za obdobie medzi rok
mi 2003 - 2007 pohyboval na približne rovnakej úrovni desiatich percent zo 
všetkých odsúdených. Najčastejšie trestné činy spáchané pod vplyvom alko
holu boli násilné trestné činy a ekonomicky motivovaná trestná činnosť. 

Na strane druhej, ako poukazujú aj analýzy Európskeho monitorovacieho 
centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA, 2007), žiadna psycho aktív
na látka (teda ani alkohol) nemá sama osebe vlastnosti vedúce k páchaniu 
trestných činov . Vzťah medzi užívaním návykových látok a páchaním trest
nej činnosti je v skutočnosti veľmi komplikovaný, nie je lineárny ani univer
zálny. Mnoho páchateľov trestnej činnosti neužíva psychoaktívne látky 
a naopak mnoho ľudí s problémom so závislosťou od týchto látok nepácha 
trestnú činnosť. Taktiež nemôžeme stotožňovať užívateľov návykových látok 
a osoby s problémom so závislosťou od spomínaných látok. Výsledný efekt, 
ako užívanie alkoholu ovplyvní správanie jednotlivca, závisí od celého radu 
iných faktorov (psychologických, sociálno-ekonomických, environmentál
nych atď .), než je práve užívanie alkoholu. Dôležité je tiež spomenúť, že 
vzťah medzi psychoaktívnymi látkami môže byť dynamický a časom sa mô
že meniť dokonca aj u tej istej osoby (EMCDDA, 2007). Preto automatické 
predpokladanie antisociálneho správania u človeka s problémom so závis
losťou od návykovej látky je problematické. 

Napriek tomu je tento stereotyp v spoločnosti značne rozšírený a ďalej 
povzbudzovaný verejnou mienkou. Toto tvrdenie podporujú výsledky viace
rých výskumov a prieskumov realizovaných na Slovensku i v zahraničí. Na 
Slovensku to bol predovšetkým Európsky výskum hodnôt (Eurobarometer, 
1991, 1999) a pravidelné prieskumy realizované Ústavom pre výskum verej
nej mienky pri ŠÚ SR (ÚVVM ŠÚ SR, 1994, 2000, 2002, 2004). Zo zahra-

1 Morálny model vysvetlenia závislosti - tvrdí, že závislosť je výsledok Iudskej slabosti a je 
poruchou charakteru. Prívrženci tohto modelu neakceptujú biologický základ problému so 
závislosťou. Domnievajú sa, že osoba s väčšou morálnou silou by mala silu vôle na prekonanie 
závislosti, prípadne, že samotná závislosť demonštruje velké morálne zlyhanie 
(http://en.wikipedia .org/wikiJAddiction) . 
2 http://www.justice.gov.sklh.aspx?pg=r30&htm://www.justice.gov.skl statl08/index.htm; 
EMCDDA, 2007 
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ničných výskumov spomenieme výsledky prieskumu postojov psychiatrov 
k závislým od psychoaktívnych látok, ktorý realizoval Inštitút psychológie 
pri Oddelení osobnosti a psychológie zdravia na Univerzite Eéitvéis Loránd 
v Budapešti, Madarsko (Demetrovics, 2007). 

Výsledky týchto prieskumov ukázali, že nielen laická verejnosť , ale aj 
profesionáli z radov psychiatrov a adiktológov, ktorí majú predchádzajúce 
skúsenosti s pacientmi trpiacimi problémom s alkoholom (prípadne s inými 
návykovými látkami) ich odmietajú, resp. výrazne prejavujú opatrnosť voči 
nim. Napríklad 76 % respondentov z respondentov v SR v roku 1991 
a 80,3 % v roku 1999 v rámci EVH a takisto takmer 80 % dopytovaných 
psychiatrov z Madarskej republiky zaradených do ich výskumu by nebolo 
ochotných bývať v susedstve osoby závislej od alkoholu. Výsledky priesku
mov ÚVVM ŠÚ SR dalej poukazujú, že väčšina slobodných respondentov by 
nepokračovala v partnerskom vzťahu po zistení, že partner absolvoval pro
tialkoholické liečenie. V pozícii domnelého zamestnávateľa by viac ako štvr
tina opýtaných osoby s problémom so závislosťou od návykových látok urči
te neprijala do zamestnania a polovica respondentov by váhala, a ak by aj 
takýchto rudí prijala, tak len na dobu určitú . Odmietavé postoje verejnosti 
sprevádzajú takýchto ľudí často aj vtedy, ak sa pokúšajú začať nový život 
ako abstinenti. V sledovaných obdobiach (t. j. medzi rokmi 1994 - 2006 
a 1991 - 1999) nenastali významnejšie zmeny v názoroch verejnosti na oso
by so závislosťou od alkoholu. 

So zámerom preskúmať túto problematiku z opačného aspektu sme sa 
rozhodli v roku 2008 realizovať v Centre pre liečbu drogových závislostí 
(CPLDZ) v Bratislave výskum s názvom "Môže byť slušný človek zároveň al
koholikom?". Hlavným cieľom a zároveň aj hypotézou bolo na základe cie
leného empirického skúmania zistiť, či môžu existovať osoby s diagnózou 
závislosti od alkoholu, ktoré nevykazujú nami zisťované závažné prejavy 
antisociálneho správania. 

Sekundárnymi výskumnými cieľmi bolo preskúmanie hypotézy, že ten
dencia k antisociálnym prejavom správania je u pacientov liečených pre 
závislosť od alkoholu priamo úmerná dÍžke trvania závislosti a hypotézy 
existencie rodových rozdielov v tejto oblasti. Nižší výskyt spomínaných pre
javov sme predpokladali u žien. 
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Pacienti a metóda 

Predmetom nášho skúmania boli pacienti CPLDZ Bratislava s diagnózou 
závislosti od alkoholu. Výskum sa skladal z dvoch častí - kvantitatívnej 
a kvalitatívnej . Výber subjektov do kvantitatívnej vzorky bol realizovaný na 
základe skríningu aktívne sa liečiacich pacientov pre závislosť od alkoholu 
v CPLDZ Bratislava v čase výskumu v roku 2008, ktorí boli vo fáze absti
nencie, mali pri prijatí v dokumentácii vyplnený dotazník V AST a bolo ich 
možné kontaktovať výskumníkom v priebehu návštevy CPLDZ. V kvanti
tatívnej časti bolo 128 respondentov (70,3 % mužov, 29,7 % žien), pričom ich 
priemerný vek bol 45 (SD+ll ,5) rokov, v rozpätí od 21 do 76 rokov. V kvali
tatívnej časti bolo 28 respondentov (50 % mužov, 50 % žien) s priemerným 
vekom 52 rokov (SD+14,2), v rozpätí od 29 do 76 rokov. 

Keďže jednoznačná definícia antisociálneho, rovnako ako slušného 
správania, neexistuje, vytvorili sme pre potreby nášho výskumu vlastnú de
finíciu oboch spomenutých typov správania. Antisociálne správanie môže 
vykazovať rozličné formy - od jemných, až po závažné . Keďže sme vychá
dzali z predpokladu, že antisociálne správanie odporuje predstave slušného 
človeka v našej spoločnosti , rozhodli sme sa pre definíciu na základe zá
važnejších porušení, keďže pri nich existuje širší spoločenský konsenzus, 
než ako je to v prípade jemnejších prejavov, ktoré viac podliehajú sociálne
mu relativizmu. Antisociálne správanie sme charakterizovali ako správanie 
porušujúce niektorý zákon, predpis alebo nariadenie. Nezlučiteľné s uve
deným typom správania je slušné správanie, ktoré sme definovali ako 
správanie neporušujúce žiaden zákon, predpis alebo nariadenie. 

Metódou katamnestického zberu dát v rámci kvantitatívnej analýzy bol 
sebaposudzujúci 24-položkový dotazník Veterans Alcoholism Screening Test 
- VAST (Magruder-Habib, 1982), ktorý je upravenou verziou MAST-u. Pa
cienti ho vypÍňajú v rámci vstupného vyšetrenia pri žiadosti o liečbu 
v CPLDZ Bratislava. Z dotazníka bolo vybraných 6 relevantných otázok, od
povede na ktoré nám slúžili ako indikátory antisociálneho správania: 

- bitka v dôsledku pitia alkoholu, 
- problémy v práci alebo v škole v dôsledku pitia alkoholu, 
- strata zamestnania v dôsledku pitia alkoholu, 
- zanedbanie povinností, rodiny alebo práce v dôsledku pitia alkoholu, 
- šoférovanie v opitosti alebo pod vplyvom alkoholických nápojov, 
- zadržanie v záchytke v dôsledku opitosti. 
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Na štatistické spracovanie dát bol použitý štatistický softvér SPSS, údaje 
boli spracované deskriptívnou štatistikou a testované Wilcoxon Signed 
Ranks Testom. 

Zo vzorky 128 subjektov kvantitatívnej časti sledovania bola vytvorená 
vzorka na kvalitatívnu analýzu. Podmienkou na zaradenie respondenta do 
kvalitatívnej analýzy bolo dosiahnutie nulového skóre vo všetkých vybra
ných otázkach v dotazníku V ABT. Išlo o podskupinu sledovaných pacientov, 
ktorí nevykazovali nami sledované závažné antisociálne prejavy správania 
v kvantitatívnej časti. U týchto respondentov bola realizovaná obsahová 
analýza zdravotnej dokumentácie (z anamnéz psychiatrických a psycholo
gických vyšetrení), na základe ktorej bolo vygenerovaných 6 kategórií, s cie
ľom podrobnejšieho charakterizovania tejto podskupiny pacientov: 

1. sociálno-demografické charakteristiky respondentov, 
2. spúšťače, ktoré vedú k nadmernému pitiu alkoholu, 
3. zvyklosti súvisiace s pitím alkoholu, 
4. priemerná dÍžka nadmerného pitia alkoholu pred liečbou, 
5. dôsledky nadmerného pitia alkoholu, 
6. motivačné faktory vstupu do liečby. 

Treťou metódou použitou vo výskume, využitou v rámci kvalitatívnej 
analýzy, bol híbkový rozhovor s dvoma pacientmi vyselektovanými na 
základe odporúčania terapeuta zo vzorky 28 respondentov kvalitatívnej 
analýzy. Účelom rozhovoru bolo detailnejšie priblíženie osoby s diagnózou 
závislosti od alkoholu nevykazujúcej nami sledované závažné prvky antiso
ciálneho správania. 

Všetky tri nami zvolené metódy zberu dát prezentovali subjektívne 
vnímanie respondenta sebou samým. Výskum bol schválený Etickou komi
siou pri CPLDZ v Bratislave. 

Výsledky 

Kvantitatívna časť 

Neprítomnosť akéhokoľvek nami sledovaného antisociálneho prejavu 
správania počas celého dovtedajšieho života subjektívne vykazovalo 21,9 % 
respondentov (graf 1). Relatívne nízky (1-2) a žiadny výskyt antisociálnych 
prejavov sa zistilo u 41,4 % pacientov. Na základe kvantitatívnej a nalýzy 

73 



I. VALKOVÁ, Ľ. OKRUHLICA / MÔŽE BYŤ SLUŠNÝ ČLOVEK 
ZÁROVEŇ ALKOHOLIKOM? 

sme zistili, že za posledných 5 rokov katamnézy pred vstupom do odvykacej 
liečby nebol zistený žiaden antisociálny prejav u 32,0 % respondentov 
a v dávnejšom období, v intervale viac ako 5 rokov pred vstupom do liečby 
až po detstvo, nebolo referované antisociálne správanie u 57,8 %. Rozdiel 
bol štatisticky významný (x2 =17,1930; p < 0,01). Nízky a žiadny výskyt an
tisociálnych prejavov (O - 1) za posledných 5 rokov pred liečbou referovalo 
57,8 % pacientova v dávnejšom období 78,9 % (x2 =13,1657; p < 0,01). 

Graf 1. Celoživotná prevalencia výskytu antisociálnych 
prejavov správania 

21,9 % 

• žiaden prejav 

III 1 prejav 

• 2prejavy 

D 3 a viac prejavov 

Pokiaľ ide o rodové rozdiely počas celého života, žiaden antisociálny pre
jav nebol zistený u 15,6 % mužov a 36,8 % žien (x2 = 6,0561; p < 0,05) 
(tab. 1). Do 5 rokov pred liečbou to bolo 30,0 % mužova 36,8 % žien (x2 = 
0,5745; nevýznamné) a v období dlhšom ako 5 rokov pred vstupom do liečby 
46,7 % mužova 84,2 % žien (x2 = 15,4415; p < 0,01). Ak rozšírime porovna
nie o kategóriu jedného nami sledovaného prejavu antisociálneho správania 
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(teda počet tých, ktori skórovali ° aj 1 zároveň), tak do 5 rokov pred liečbou 
to bolo 52,2 % mužova 71,0 % žien (x2 = 3,8845; p < 0,05) a v období od 5 ro
kov pred liečbou až do detstva referovalo žiadnu a nízku frekvenciu antiso
ciálnych prejavov 71,1 % mužova 97,4 % žien (x2 = 11,0675; p < 0,01). 

Tabuľka 1. Celoživotná prevalencia výskytu antisociálnych 
prejavov správania podľa pohlavia 

Výskyt antisociálnych pohlavie 

prejavov muži ženy 

žiaden prejav 15,6 % 36,8 % 

1 prejav 18,9 % 21,1 % 

2 prejavy 20,0% 26,3% 

3 a viac prejavov 45,5 % 15,7 % 

celkove 

21,9 % 

19,5 % 

21,9 % 

36,9 % 

V rámci kvantitatívnej analýzy sme v rámci zdravotných záznamov 
respondentov zisťovali aj skutočnosť, či boli v minulosti súdne trestaní. Súd
ne trestaných bolo 5,5 % probandov. 

Kvalitatívna časť 

Prostredníctvom obsahovej analýzy získaných údajov sme v rámci kvali
tatívnej analýzy dospeli k nasledujúcim záverom, rozdeleným s cieľom 

prehľadnosti do šiestich základných kategórií: 
1. Socio-demografické charakteristiky. 
Zo vzorky 28 respondentov nevykazujúcich nami sledované závažné anti

sociálne prejavy správania nebol žiaden súdne trestaný. Z hľadiska rodin
ného stavu bolo 46 % opýtaných ženatých/vydaté a 25 % rozvedených. 86 % 
žilo s rodinou alebo s partnerom, 14 % žilo v tom čase osamelo. Väčšinou 
mali dobré vzťahy v prokreačnel, rovnako ako v orientačnej4 rodine. 32 % 

3 Prokreačná rodina - rodina, ktorú si jednotlivec vytvára (Sopóci, 1995) 
4 Orientačná rodina - rodina, z ktorej jednotlivec pochádza (Sopóci, 1995) 
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respondentov malo ukončené vysokoškolské a 57 % stredoškolské vzdelanie. 
Z hľadiska ekonomickej aktivity bolo 57 % sledovaných pacientov zamest
naných, 28 % dôchodcov, 7 % podnikateľov a 7 % nezamestnaných. 93 % 
z nich malo záľuby, ktorým sa venovalo vo voľnom čase. Všetci monitoro
vaní respondenti sa pri prvom kontakte so zariadením správali podľa 
posúdenia lekára alebo psychológa slušne, bez prejavov zvláštností. 43 % bo
lo podľa posúdenia lekára, resp. psychológa primerane upravených a 18 % 
menej starostlivo upravených. 

2. Spúšťače vedúce k nadmernému pitiu alkoholu. 
Obsahovou analýzou zdravotnej dokumentácie sme zisťovali aj subjektív

ne uvádzané spúšťače, ktoré viedli respondenta podľa jeho názoru k nad
mernému pitiu alkoholu. V tejto súvislosti spomínali pacienti lekárovi, prí
padne psychológovi, najčastejšie rozličné problémy a s nimi súvisiace psy
chické stavy (rozčúlenie, stres, smútok, radosť atd.). Išlo predovšetkým 
o problémy rodinného (partnerského) charakteru, ako napriklad smrť ro
dinného príslušníka (partnera), rozvod (rozchod), problémy týkajúce sa spo
ločného spolužitia a pod. Ďalším typom problémov, ktoré pacienti uvádzali, 
že viedli v ich prípade k nadmernému pitiu alkoholu, boli problémy v za
mestnaní, zdravotné ťažkosti a iné ťažké životné situácie. Ďalším zazname
naným spúšťačom boli príležitosti, pri ktorých je bežné pitie alkoholu (napr. 
oslavy alebo posedenia), spojené s rizikovými osobami5

, pričom nebolo 
výnimkou, že títo jednotlivci boli blízkymi osobami žijúcimi s respondentom 
v spoločnej domácnosti. Nemenej závažným spúšťačom sa ukázala byť aj 
nuda, charakterizovaná ako nedostatok zmysluplnej činnosti . 

3. Zvyklosti súvisiace s pitím alkoholu. 
Čo sa týka zvyklostí , ktoré súvisia s nadmernými pitím alkoholu, zistili 

sme, že rovnako sledované ženy, ako aj muži, pili alkohol najčastejšie sami. 

4. Priemerná dlžka nadmerného pitia alkoholu pred liečbou. 
Priemerná dÍžka nadmerného pitia alkoholu pred liečbou bola u sledo

vaných pacientov 4 roky, pričom interval sa pohyboval od jedného mesiaca 
po dvadsať rokov (v približných hodnotách ). 

5. Dôsledky nadmerného p itia alkoholu. 
V rámci kvalitatívnej analýzy sme sa zaujímali aj o priame či nepriame 

5 Riziková osoba - jedinec, ktorý nabáda ostatných zúčastnených k pitiu alkoholu 
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dôsledky nadmerného pitia alkoholu. Zistili sme, že najčastejšie uvádzaným 
dôsledkom bolo narušenie vzťahov s pribuznými, (partnerom), ktoré môžu 
nadobúdať rozličnú intenzitu - od miernejších foriem, až po snahu o preru
šenie kontaktu zo strany pribuzného (partnera). Medzi ďalšími spomína
nými dôsledkami daného počítania sa vyskytol predovšetkým nedostatok fi
nančných prostriedkov, zvýšené riziko úrazov v dôsledku nehôd a zmeny 
správania osoby nadmerne konzumujúcej alkohol (napr. zvýšená konflikt
nosť). 

6. Motivačné faktory vstupu do liečby. 

Poslednou kategóriou, ktorá nás pri analýze zdravotnej dokumentácie 
skúmaných pacientov zaujímala, boli motivačné faktory vstupu do liečby. 
Zistili sme, že najsilnejším motivačným činiteľom sa ukázal byť nátlak ro
dinného prislušníka (partnera), s čím je obvykle spojená snaha zachovať, 
pripadne zlepšiť situáciu v rodine (partnerskom vzťahu). Tento nátlak sa 
prejavoval rozličnou intenzitou - od miernejších foriem (napr. dohováranie), 
cez nezhody a konflikty, až po silnejšie formy (napr. hrozba rozchodom ale
bo rozvodom). Ďalšími mnohokrát spomínanými motivačnými faktormi bola 
snaha zvýšiť kvalitu života v dôsledku vyliečenia sa zo závislosti, zlepšiť 
svoj zdravotný stav či udržať si zamestnanie. Medzi spomenutými moti
vačnými činiteľmi sa vyskytla tiež snaha udržať si pozíciu v spoločnosti, či 
ušetriť peniaze míňané na alkohol. 

Na detailnejšie priblíženie osoby s diagnózou závislosti od alkoholu nevy
kazujúcej nami sledované závažné prvky antisociálneho správania uvádza
me mikrokazuistiku respondenta, ktorý bol vyselektovaný zo vzorky respon
dentov kvalitatívnej analýzy na základe odporúčania terapeuta. 

Išlo o 42-ročnú ženu s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. 
Je vydatá a s manželom žije v harmonickom partnerskom vzťahu, pričom 
príčinou zriedkavých nezhôd je väčšinou iný názor na vec. Má dve deti, 
s ktorými má velmi dobrý vzťah. Pracuje ako referentka a v práci má dobré 
vzťahy so spolupracovníkmi, rovnako ako s nadriadenými. Za svoj život ne
Spáchala žiaden trestný čin, ani nebola súdená, dokonca ani pokutovaná. 
Únik z napätia v bývalej práci riešila príležitostným popíjaním alkoholu, 
z ktorého sa časom vyvinula závislosť. Hoci postoj manžela a detí k nej sa 
počas tohto obdobia nezmenil, nič jej nevyčítali ani ju neodsudzovali, boli 
z jej počínania viditelne nešťastní. Približne po troch rokoch dospela k roz
hodnutiu, že sama prestať piť nedokáže, tak pristúpila k liečbe. Zo závislosti 
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od allw holu sa liečila ambulantnou formou bez recidív. Momentálne absti
nuje 1 roh, čím je podľa MKCH10 (WHO) uzdravená. 

Respondentka nevykazovala žiaden zo sledovaných indikátorov antiso
ciálneho správania. Podľa definície slušného správania vytvorenéh o pre po
treby nášho výskumu sa jej správanie j avilo byť slušné. 

Dishusia 

Ako poukázali vybrané prípady kvalitatívnej časti, správanie viacerých 
pacientov so závislosťou od alkoholu sa v našom výskume javilo byť slušné. 

Výsledky tak kvantitatívnej ako aj kvalitatívnej analýzy ukázali, že ne
zanedbateľná časť respondentov s diagnózou závislosti od alkoholu vo vy
branej vzorke, na základe nami sledovaných znakov, nemala závažné preja
vy antisociálneho správania. Je to v súlade s klinickou impresiou a podpo
ruje to i nami zvolenú výskumnú hypotézu. 

Pozornosť v diskusii si osobitne zaslúži zistenie kvantitatívnej analýzy, 
že až 21,9 % pacientov so závislosťou od alkoholu nikdy nereferovalo žiaden 
z nami monitorovaných prejavov antisociálneho správania a skutočnosť, že 
ich frekvencia bola výrazne vyššia v časovom intervale posledných piatich 
rokov pred vstupom do liečby. 

Hoci boli v našej vzorke respondenti bez referovaných prejavov antiso
ciálneho správania počas aktívnej fázy závislosti od alkoholu v menšine, ne
možno hovoriť o zanedbateľnom počte . Hoci na jednej strane je možné pred
pokladať, že výber len časti závažných prejavov antisociálneho správania 
podľa dotazníka V AST ešte nepokrýva celé spektrum antisociality a ne
možno vylúčiť ani subjektívne vylepšovanie si pohľadu na seba, na strane 
druhej je nevyhnutné vziať do úvahy pravdepodobne opačné pôsobenie pre
selekcie pacientov vstupujúcich do liečby. Nasvedčujú tomu i rodové rozdie
ly: vyšší počet žien bez zistených antisociálnych prejavov v liečbe pre závis
losť od alkoholu, ako aj celkovo väčšia proporcia žien v populácii liečených , 

na rozdiel od menšej proporcie žien, ktoré majú problémy s alkoholom vo 
všeobecnej populácii. Nasvedčovalo by to na rodovú nerovnosť, na nižšiu to
leranciu našej komunity voči nadmernej konzumácii alkoholu u žien. V tom
to kontexte relatívne viac žien ako mužov prichádza so žiadosťou o liečbu 
a viac žien v situácii, kedy nemajú výrazné antisociálne prejavy v súvislosti 
s pitím. Tu sa vynára význam nášho druhého zistenia reflektujúc sku
točnosť, že väčšina našich respondentov, ktorí mali antisociálne prejavy 
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v správaní v súvislosti s pitím alkoholu ich mala prevažne v posledných 
piatich rokoch pred nástupom do liečby. Pri priemernom veku 45 rokov pa
cientov v našej vzorke a známej dlhšej latencii (10 - 20 rokov) nadmerného 
pitia so znakmi závislosti pred vyhľadaním odbornej pomoci sa dá usudzo
vať, že sa prejavy antisociálneho správania u nich vystupňovali pred nástu
pom do liečby, kým v rokoch predtým mali mnohí prejavy závislosti od alko
holu bez nich. Javí sa preto odôvodnená ďalšia hypotéza, že tendencia k an
tisociálnym prejavom je priamo úmerná dížke trvania závislosti, hoci to ne
platí pre všetkých a aj z tých, u ktorých k týmto prejavom dôjde, mnohí ma
jú predtým dlhé obdobie pitia so stratou kontroly, ale bez známok antiso
ciálneho správania. V protiklade s tým je zistenie kvalitatívnej analýzy, kde 
probandi uvádzali v priemere len štvorročné obdobie nadmerného pitia pred 
vstupom do liečby. Tu je možné očakávať pri neprítomnosti objektívnej ana
mnézy, že išlo o subjektívne skreslenie, bagatelizáciu vlastného pitia, ktoré 
mohlo mať vplyv na takéto výpovede. V prípade, ak by išlo o približne 
správny odhad zo strany probandov, bolo by to tiež vysvetliteľné tým, že tí, 
ktorí nereferovali antisociálne prejavy vo vlastnom správaní, žiadali liečbu 
ešte v skoršej fáze závislosti, kedy sa ešte neprejavili známky deprivácie. 

Predpokladom je, že do formálnej liečby pre závislosť od alkoholu vstu
puje viac tých, ktorí majú vyššiu motiváciu i pre tlak v dôsledku ich antiso
ciálnych prejavov, kým viac tzv. slušných ľudí so závislosťou od alkoholu 
buď začne abstinovať bez špecializovanej odbornej pomoci, neraz sami, 
alebo, a čo je horšie, pokračujú pre obavy z negatívneho labelingu v pití bez 
liečby až do smrti. Prikláňame sa teda skôr k predpokladu, že vo všeobecnej 
populácii sa nachádza ešte vyššia proporcia slušných ľudí so závislosťou od 
alkoholu bez prejavov antisociálneho správania, ako sme zistili v našej štú
dii . 

Na ďalšie skúmanie sa otvárajú možnosti aj smerom k podielu premor
bídnej osobnosti na antisociálnych prejavoch pacientov so závislosťou od al
koholu, kde spomínané správanie bolo prítomné aj pred vznikom závislosti, 
prípadne aj v čase úplnej abstinencie od alkoholu. Takíto pacienti, najmä 
z mužskej časti populácie, môžu byť potom nadmerne reprezentovaní v špe
cializovanej protialkoholickej liečbe napríklad i z dôvodu súdom naríade
ných liečení . Preto mieru antisociálneho správania zistenú v anamnéze pa
cientov liečených pre alkoholizmus nie je možné zovšeobecňovať a automa
ticky extra pol ov ať na všetkých ľudí s touto diagnózou v našej populácii. 
Otázka podielu dvojitej diagnózy asociálnej poruchy osobnosti a závislosti 
od alkoholu by si vyžiadala kohortové, prospektívne sledovanie. Len tým je 
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možné diferencovať podiel na antisociálnom správaní, ktorý je zapríčinený 
priamo vplyvom alkoholu a kedy ide iba o asociáciu dvoch nezávislých sku
točností: asociálnej poruchy osobnosti a závislosti od alkoholu u toho istého 
jedinca. 

Naše zistenia okrem iného poukazujú na rad potenciálnych výskumných 
otázok, ktoré môžu byť predmetom budúcich epidemiologických a klinických 
štúdií. 

Záver 

Výsledky našej limitovanej štúdie neprotirečia zisteniam o potencujúcom 
pôsobení alkoholu na antisociálne správanie. To ani nebolo jej cieľom . Pou
kazujú ale na to, že v každom jednotlivom prípade nie sú takéto prejavy ne
vyhnutne prítomné, že nejde o vzťah jednoducho kauzálny. Naopak, našou 
snahou bolo demonštrovať, že je možné, že existujú mnohí ľudia so závis
losťou od alkoholu, ktorí sú slušní, bez antisociálnych prejavov v správaní. 
Význam tohto konštatovania vidíme v dennej praxi v tom, že takíto ľudia 
pre existenciu negatívnej stigmy automatického spájania závislosti od alko
holu s antisocialitou, kvôli obavám zo stigmatizácie sa neraz vyhýbajú 
liečbe, ba dokonca niekedy môžu nadobudnúť presvedčenie, podobne ako ich 
laické okolie, že ich pitie ešte nie je také vážne, keďže nerobia nič protispo
ločenské. Šírenie týchto poznatkov by malo byť zamerané na redukciu pred
sudkov v našej všeobecnej populácii a zvlášť u všeobecných lekárov môže 
viesť k skoršiemu vstupu pacientov do liečby a tým k zmierneniu nega
tívnych dôsledkov pitia pacientov. 

Obmedzenia výskumu 

Medzi dôležité limitujúce faktory možnosti zovšeobecnenia výsledkov 
našej štúdie patrí to, že okrem subjektívnych výpovedí neexistovala objek
tívna evidencia o prítomnosti, resp. neprítomnosti antisociálneho správania 
respondentov v ich katamnéze. Terminologická neujasnenosť definície sluš
ného správania je ďalším metodologickým úskalím. Možnosti interpretácie 
tiež komplikuje zúžená paleta prejavov antisociálneho správania na základe 
výberu položiek z dotazníka V ASTIMAST a nejednotná validita relevant
ných položiek, napriklad postupné zaniknutie funkčnosti záchytných staníc. 
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