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Súhrn 

Autori prispevku sa zaoberajú nejednotnosťou a nepresnosťami pri formulovaní 
diagnostických klinických i súdnopsychiatrických záverov v tejto oblasti . Kladie sa 
dôraz na to, že presný učebnicový popis psychickej poruchy nemusí mať vždy ab
solútny a rozhodujúci význam na stanovenie diagnózy a posudzovanie. 

Autori informujú aj o vývoji teoretických pristupov pri chápani rôznych fori em 
porúch vznikajúcich v súvislosti s konzumom alkoholu a so závislosťou od a lkoholu . 

K r ú č o v é s lov á: formy alkoholovej ebriety - psychia trické komplikácie závis
losti od alkoholu - nejednotnosť a nepresnosti pri formulo
vani klinických záverov i záverov v súdnopsychiatrických po
sudkoch 
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J. Fleischer, I. André, L. Jalč,: SELECTED 
DISORDERS RELATED WITH ALCOHOL 
DRINKING AND ALCOHOL DEPENDENCE 

Summary 

The authors deal with the inconsistency and irregularities in the fonnulation of 
diagnostic and forensic findings in this area. It is emphasized that the accurate des
cription of psychiatrie disorders according to the textbooks does not always have an 
absolute importance for the diagnosis and assessment. 

The authors also give an infonnation about the development of theoretical ap
proaches in tenns of various disorders associated with drinking or alcohol depen
dence . 

K ey w o r ds : forms of alcohol intoxications - psychiatrie complications of alco
hol dependence - the inconsistencies and inaccuracies in the for
mulation of clinical findings and conclusions of the forensic as
sessments 

Úvod 

Termíny v tejto oblasti a ani výklad pojmov nie sú celkom identické. Je 
to tak aj v iných oblastiach psychiatrie a asi viac než v iných medicínskych 
disciplínach. Autori predkladajú diskusný prispevok, čo je riskantné. Nemu
sí mať totiž každý rovnaký názor, rovnakú skúsenosť, školenie a vzor. Auto
ri píšu o témach známych, ale poukazuje sa na problémy s aplikáciou ter
mínov, pojmov a formulácii v klinike i v súdnoznaleckých posudkoch. 
ČitateI si môže porovnať svoje formulácie v chorobopisoch alebo v zna
leckých posudkoch a rozhodne sa, či prijme iné podnety. Pri tejto priležitosti 
sa nedá vyhnúť ani vývoju teoetických prístupov. 

Simplexná alkoholová ebrieta 

U každého človeka sa alkoholová ebrieta (alkoholové opojenie) prejavuje 
inak. Zväčša ide o expanzivitu (eleváciu nálady, často veselosť, oslabenie 
zábran a kritickosti a o zvýšenú aktivitu). Je známe, že aj po malej dávke 
alkoholu určité problémy sa subjektívne prežívajú inak, optimistickejšie. 
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Expanzivita sa môže prejaviť (často) nielen zvýšením aktivity, ale aj zlosťou 
a väčšou agresivitou . Môže niesť so sebou aj zvýšenú sexuálnu aktivitu 
(väčšinou len obťažovanie). V každom prípade sa mení motivácia a stupňuje 
sa odvaha. Sú známe aj ebriety s depresívnym ladením. Iní sú rýchlo ospalí 
a zaspávajú. Je to pestrá paleta obrazov, ktorých forma je podmienená si
tuáciou, aktuálnym problémom, ale hlavne vrodenou dispozíciou, tiež soma
tickým stavom, či jedol, spal a i., nielen množstvom alkoholu. 

Niekedy sa v súdnoznaleckých posudkoch napíše, že sa po konzume alko
holu nezistila psychická porucha. Nie je to správne formulované . Problém 
sa odvíja od toho, že v uzneseniach vyšetrovateľov sa píše voľne, nepresne. 
Otázka je často formulovaná tak, či obvínený vedel v čase činu rozpoznať 
protiprávnosť svojho konania a či vedel svoje konanie ovládať a nie tak, či 

sa zistila psychická porucha, pre ktorú by boli tieto schopnosti porušené. Aj 
simplexná ebrieta sa prejavuje psychopatologicky a somatickými symptóma
mi. Konzum alkoholu je u nás tolerovaný, ale ebrieta je z medicínskeho 
hľadiska vždy poruchou. Fyziologická hladina alkoholu je len tá minimálna, 
ktorú si vytvorí organizmus v rámci metabolizmu bez príjmu cudzorodej 
látky. Teda nemožno povedať, že sa po konzume alkoholu nezistila porucha. 
Popíše sa obraz simplexe ebriety u obvineného a napíše sa, že schopnosti 
(najmä ovládacia) boli čiastočne porušené, ale nie podstatne . Vysvetlí sa, že 
išlo o simplexnú formu, t. j. o očakávanú zmenu psychiky. Niekedy sa na
píše, že išlo o podstatné porušenie jednej alebo obidvoch schopností. Ďalšie 
otázky zo strany súdu budú, ak sa záver bude zakladať na zisteniach aj 
iných porúch alebo iných závažných okolností, čo by malo byť napísané 
a vysvetlené už v posudku (extrémne prežívanie vonkajšieho podnetu, skra
tová reakcia, porucha intelektu a i.). 

Spoločnosť sa bráni a zákon vychádza z toho, že si jedinec očakávaný 
stav privodil sám. Znalci majú povedať napríklad to, že sa zistila alkoholom 
vyvolaná psychická porucha, ktorá podmieňovala poruchu schopnosti roz
poznať protiprávnosť svojho konania a schopnosti ovládať svoje konanie, 
a to čiastočnú, nepodstatnú alebo podstatnú. Podľa nášho názoru by sa ne
malo v posudku napísať, že si simplexnú ebrietu obvinený privodil sám. 
Znalci by zasahovali do právnych záležitostí. O tom rozhoduje súd. 

Predstavme si iste vzácnu, ale teoreticky možnú situáciu. Obvinený po
vie znalcom, že nepil dobrovoľne, ale ho držali a nalievali do neho alkohol. 
Bud to bolo v rámci šikanovania alebo išlo o iný kriminálny úmysel, ale mo
hol si to obvinený vymyslieť. Zistia, že v uznesení, ktoré dostali, to nie je 
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uvedené, teda obvinený to hovorí až pri vyšetrení znalcami . Znalci nemôžu 
rozhodnúť, či je to pravda. V posudku sa o tom zmienia, napriklad v časti 
"Iné zistenia znalcov", ale o pravdivosti údaju bude rozhodovať súd. Súd 
môže vrátiť vyšetrovateľovi spis na doplnenie. 

Inak sa zase bude formulovať záver posudku, keď sa opil duševne chorý 
a je obvinený zo spáchania trestného činu. Upozorňujeme , že v súčasnosti 
sa rozširuje názor, že ani psychicky chorý nemusí byť vždy uznaný ako 
nepríčetný. Väčšina psychiatrov však túto tendenciu odmieta, a to najmä 
vtedy, keď ide o proces. Motiváciu činov nemožno izolovať od procesuálneho 
ochorenia, aj keď sa chori dopúšťajú činov, aké páchajú zdraví alebo ab
normní (porucha osobnosti - predtým psychopatia). 

Aj pri simplexnej ebriete môže vzniknúť ťažká a až úplna porucha schop
ností rozpoznávacej a ovládacej , ktorá podmieňuje nepričetnosť (novela pa
ragrafu Opilstvo Tr. zák.). 

Znalci tento stav neposudzujú podľa hladiny alkoholu v krvi, ale podla 
psychického stavu vyšetrovaného v čase činu, t. j. podľa popisu správania 
v čase činu. Posudzuje sa, či v čase činu úplne "chýbal rozum" následkom 
nadmerného konzumu alkoholu (formulácia pochádza zo starších materiá
lov). 

O novele paragrafu Opilstvo Tr. zák. pracovníci kliniky písali krátko po 
prijatí novely v 90. rokoch min. stor. Po prijatí novely neboli bežne dostupné 
dôvodové správy. Stávalo sa, že po zadržaní obvineného, kedy už nebolo 
možné zistiť hladinu alkoholu v krvi v čase činu, obvinený priznal 2 až 3 
štamperlíky, sa neskôr priznal vyšetrovateľovi k enormnému množstvu kon
zumovaného alkoholu. Prepočet podľa jeho údajov poukazoval na 3 a viac 
promile alkoholu v krvi a na tom sa zakladal návrh na uplatnenie paragra
fu Opilstvo. To viedlo pracovníkov kliniky k podaniu informácie o tom, o čo 
ide . Dalo sa zistiť, že znenie novelizovaného paragrafu zodpovedá paragra
fom v iných krajinách a v minulosti platil tento význam paragrafu aj u nás. 
Zmysel novely spočíva v tom, že obvinený môže byť stíhaný nie za to , čo sa 
stalo , ale za to, čo on spôsobil. Teda ten, ktorý sa dopustil závažného činu 
v ťažkom stave, kedy "chýbal rozum", čo treba psychopatologicky posúdiť 
a definovať, nemôže byť stíhaný za napriklad ťažké ublíženie na zdraví ale
bo vraždu, ale len za opilstvo (Fleischer a kol. , 1992 a ďalšie prednášky 
a texty), za ktoré je nižšia horná hranica trestej sadzby. Teda konštatuje sa 
úplná porucha schopnosti rozpoznávacej a ovládacej, ale nestanoví sa diag
nóza patickej ebriety. 
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Patická alkoholová ebrieta 

Je definovaná ako obnubilácia vyvolaná konzumom alkoholu . Nezávisí 
od toho, či ide o závislého jedinca a môže vzniknúť aj po malom množstve 
alkoholu. V staršej literatúre táto forma bola často pomenovaná ako epilep
toidná alkoholová ebrieta, čo má svoje odôvodnenie. U jedinca, ktorý preko
nal patickú ebrietu, teda bol k nej disponovaný, sa častejšie zistia pozitívne 
EEG zmeny a častejšie u tých, ktorým sa pred vyšetrením podá alkohol. Pa
tickou alkoholovou ebrietou sú viac ohrození jedinci, ktorí mali v minulosti 
otvorené lebečné poranenie, HofT, 1956). 

Je viac problémov súvisiacich s diagnostikovaním tejto formy alkoholovej 
ebriety. 

Je známe, že patickú ebrietu môže vyvolať aj malé množstvo alkoholu . 
Nie je však dokázané, že väčšie množstvo alkoholu chráni pred vznikom ob
nubilácie. Takýto mechanizmus nie je definovaný, vysvetlený. Psychiatria 
a iste aj iné klinické disciplíny poznajú kvantitatívne vzťahy pri tvorbe kli
nických obrazov. V tomto prípade by však bolo potrebné vysvetlenie na bio
logickej úrovni. Zatiaľ musíme počítať s tým, že sa patická ebrieta vyvolaná 
väčším konzumom alkoholu ťažšie diagnostikuje. Ťažšie sa odlíši od ťažkého 
stupňa alkoholovej ebriety. 

Patická alkoholová ebrieta je hlavne diagnózou v súdnopsychiatrickej 
praxi. Nie je presne známe, ako často sa vyskytuje v skutočnosti a ako sa 
diagnostikuje, ked sa nestane nič kriminálne. Niekedy sa diagnostikuje ale
bo suponuje pri vyšetrení tých, ktorí sa dnes častejšie dostanú do lôžkových 
psychiatrických zariadení, ked zanikli záchytné stanice . 

Predstavme si nasledujúcu situáciu. Vo vchode do reštaurácie nájdu mŕt

veho muža s ťažkými poraneniami. Polícia nájde osobu známu agresívnym 
správaním najmä po konzume alkoholu, ako spí doma v zakrvavenom 
oblečení. Krv sa zhoduje s krvou obete. Vedie to k obvineniu z vraždy. Obvi
nený trvá na tom, že sa na nič nepamätá a obeť nepozná. Nikto z hostí nevi
del udalosť. Nikto nevidel predchádzajúci konflikt medzi nimi. Jediné , čo sa 
potvrdí, je to, že obvinený i obeť boli v kritickom čase v reštaurácii . Predpo
kladá sa, že obvinený po čine zaspal doma oblečený v stave ťažkej ebriety. 
Je otázka, ako majú znalci, ktorí nemajú informáciu o udalosti a o správaní 
sa obvineného, formulovať záver posudku. Či majú napísať , že nemožno 
analyzovať, či išlo o patickú ebrietu, t . j. , že nemôžu vylúčiť patickú ebrietu 
alebo majú napísať, že sa nedá potvrdiť patická ebríeta. V druhom prípade 
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by vychádzali z toho, že patická ebrieta je inter- i intraindividuálne veľmi 
vzácna. 

Zastávame názor, že v takom pripade má byť preverená anamnéza o úra
zoch a o predchádzajúcich neurologických poruchách, majú byť urobené 
neurologické vyšetrenie a dopÍňa vyšetrenia, hlavne EEG vyšetrenie, a to 
nie jedno, ale séria vyšetrení. Knobloch a Knoblochová (1965) vo svojej kni
he písali , že EEG vyšetrenie v jednom prípade potvrdilo epileptický pôvod 
agresívneho správania až po veľkom počte EEG vyšetrení. 

Patická alkoholová ebrieta patri k lekárskym diagnózam, pri ktorých tre
ba upozorniť na to , že učebnicový popis poruchy nemôže byť absolútne 
záväzný. Aj patická ebrieta sa najmä v súdnej psychiatrii popisuje podľa 
učebnice , iné akoby neplatilo. Môžu byť rôzne odchýlky v symptomatológii 
a priebehu od učebnicového popisu. Dávnejšie sme publikovali kazuistiku 
(Fleischer, Žucha, 1978), kedy sa patická ebrieta objavila pravdepodobne vo 
dvoch krátkych epizódach v rámci jednej ebriety. Je možné aj to, že amnézia 
nie je úplná. Ojedinele sa zistí, že niekoľko vytrhnutých spomienok si vy
šetrovaný pamätá. 

Diagnózu sťažuje aj to, že môže vzniknúť aj afektívno-delirantná forma 
obnubilácie, ktorá sa iste ťažšie diagnostikuje, zvlášť po väčšom konzume 
alkoholu. 

Ťažká diagnóza môže byť aj proti patickému afektu v ebriete. Je pred
staviteľné, že v ebriete môže ľahšie vzniknúť patický afekt. Súčasne si vie
me predstaviť, že patický afekt zanikne v obraze ťažkej ebriety. V súvislosti 
s touto témou nemáme také vlastné skúsenosti, ktoré by nás oprávňovali 
formulovať vlastné názory. 

Zvláštnou témou je aj kombinácia alkoholu s inou látkou (liekom alebo 
návykovou látkou). Útrata (1986) presadzoval termín kombinovaná ebrieta. 
V príbalovom letáčiku predpísaného lieku je napísané, že sa neodporúča 
kombinovanie jeho užívanie s alkoholom. Niektoré návykové látky sa však 
kupujú v podchodoch, kde sa nedávajú príbalové letáčiky. 

Komplikovaná alkoholová ebrieta 

U nás sa ujal tento termín. Na rozdiel od patickej alkoholovej ebriety nie 
je tento stav všeobecne a ani u toho istého človeka vzácny. Je to kvanti
tatívna odchýlka od formy simplexnej (Útrata, 1986). Nie je to obnubilácia, 
pri akej je aktivita jedinca odštiepená od motivácie. Sú to evidentne reakcie 
na vonkajšie a na vnútorné podnety, sú však veľmi silné, neprimerané to-
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mu, ako jedinca pozná jeho okolie, ked je triezvy. Samozrejme, že táto špe
ciálna porucha súvisí so skrytými alebo aj čiastočne zreteľnejšími dispozícia
mi, ktoré patria k jeho psychickým vlastnostiam a dá sa to vyjadriť aj tak, 
že patria k jeho osobnosti. 

H. Hoff (1956) nepísal o komplikovanej ebriete, ale o abnormných alko
holových reakciách. Obidva pojmy sa prekrývajú, ide však o iný termín 
a o to, že ani simplexná ebrieta nie je normou, ako sme už písali. Hoff defi
noval dva dalšie dôležité pojmy. Pri patickej alkoholovej ebriete ide o kona
nie osobnosti celkom cudzie a pri abnormných alkoholových reakciách (t. j . 
pri komplikovanej ebriete) o konanie sčasti cudzie. V tejto súvislosti sa na 
súde niekedy rozvinie zbytočná debata, že všetko, čo sa prejaví, má podklad 
v psychike človeka, v osobnosti, v mozgu. Hoff mal na mysli len to, že kona
nie a obraz osobnosti sa pri jednej alebo druhej forme ebriety javia inak, 
ako vtedy, ked jedinec nie je pod vplyvom alkoholu. Teda predstavme si bo
jazlivého úradnika, ktorý je ústupčivý, ale ked si vypije, tak väčšinou vznik
nú problémy, minimálne tak, že znepríjemňuje stretnutie s tými, s ktorými 
niečo oslavuje, háda sa, uráža a pod. O týchto ľudoch sa hovorí , že sa s nimi 
nedá piť. Takto reagujú ojedinele, častejšie, skoro pravidelne alebo vždy. 

Na druhej strane sa poukazuje na to, že agresívni jedinci sú po konzume 
alkoholu ešte agresívnejší. V takom pripade je to očakávaná reakcia a ne
mala by sa stanoviť diagnóza abnormnej alkoholovej reakcie, komplikovanej 
ebriety. Ked je efekt alkoholu veľmi výrazný a ide síce o agresívneho jedin
ca, ktorý však v triezvom stave sa predsa len lepšie ovláda, väčšina psychia
trov sa nevyhne diagnóze komplikovanej ebriety. Asi diagnostický postup 
nie je celkom jednotný, hranica sa zrejme nedá presne odhadnúť. 

Komplikovaná ebrieta môže byť vyvolaná aj situačne a nie pravidelne. 
Hoff (1956) písal o mužovi, ktorý prehnal pitie a prekročil čas, kedy sa 

mal v noci vrátiť domov. Nešiel domov, ale išiel na políciu oznámiť, že za
vraždil manželku. Zistilo sa, že manželka žije a hnevá sa, že neprišiel 
načas. Ked mu to oznámili, neveril, trval na svojom pôvodnom priznaní. 
Hoff netrval na tom, že ide o simuláciu. Pripustil, že na báze ebriety mohol 
vzniknúť psychotický stav (ako ho hodnotil) . Dodávame, že vznik takejto 
účelovej reakcie sa dá pripustiť na báze ebriety. Ak by nebola ebrieta, bola 
by väčšia pravdepodobnosť, že simuluje alebo by muselo ísť o jedinca s vý
razne histriónskou osobnosťou. Účelová reakcia splnila svoj účel. Neboli 
nadávky, lebo manželka sa obávala, že u neho prepukla vážna psychická 
choroba. 
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Mnestická porucha v súvislosti s alkoholovou 
ebrietou (palimpsest, "okno") 

Údaj o výpadku spomienok na obdobie ebriety nie je vzácny. Mal by 
väčší diagnostický význam, ak by sa dal ľahko a spoľahlivo objektivizovať. 

Výskyt palimpsestov závisí od množstva konzumovaného alkoholu. 
Závisí aj od rôznych ďalších okolností. Ich výskyt je inter- i intraindivi
duálne rôzny. Je všeobecne známe, že rastie s vývojom závislosti a so zme
nou tolerancie, a to v dôsledku poškodenia mozgu. Často sa zistí rozsiahly 
výpadok spomienok pri kombinácii diazepamu a alkoholu. Táto kombinácia, 
ako je známe, môže ohroziť život konzumenta. 

Po prvé, zachovanie pár alebo viac spomienok na obdobie patickej ebriety 
nevylučuje jej diagnózu, keď konanie vyšetrovaného bolo nemotivované, au
tomatické a zreteľne nezmyselné. Je to všeobecný jav, ktorý vládne v súdno
psychiatrickej diagnostike u nás. Diagnóza sa potvrdí vtedy, keď prejavy 
určitej poruchy zodpovedajú kompletne popisu, aký je v učebniciach. Tento 
postu p je v rozpore s medicínskou diagnostickou metódou a je to v rozpore 
s medicínskym myslením. Znalci majú vyhodnotiť znaky a psychopatolo
gické symptómy a u jedného vyšetrovaného uplatnia iné argumenty ako 
u druhého pri tej istej diagnóze. V obidvoch prípadoch zdôvodnia, prečo 
určité symptómy a odhalené alebo suponované mechanizmy posudzujú ako 
forenzne významné pri ťažkej poruche, napríklad patickej ebriete alebo pa
tického afektu. Tento postup nie je v rozpore s požiadavkou na presnosť 
a odbornosť záveru, ale naopak ju spÍňa. Pri opačnom postupe vyjde najavo, 
že obvinený mal síce ťažkú poruchu, ale pretože sa napriklad na niečo pa
mätá, tak "mal smolu". Podľa učebnice si nemal na nič pamätať. 

Po druhé, amnézia neznamená, že išlo o patickú ebrietu alebo o patický 
afekt. Stane sa, že obvinený zo závažného činu v ebriete ešte v stave pod 
vplyvom alkoholu s prvým policajtom hovorí o tom, čo sa stalo, ale neskôr 
v triezvom stave po spánku tvrdí, že sa na udalosť nepamätá. V takom 
prípade nie je možné s istotou tvrdiť, že amnéziu simuluje. Znamená to len 
toTko, že s vysokou pravdepodobnosťou nešlo o patickú ebrietu, ale môže ísť 
o palimpsest. Samozrejme, iná situáciu je, keď po vytriezvení, spánku 
vyšetrovateľovi hovoril o čine a pri ďalšom výsluchu si na čin nepamätá. 

Útrata (1986) vymenoval viaceré príčiny palimpsestu. Poukázal aj na 
možnosť účasti psychogénneho mechanizmu, vytesnenie spomienky na báze 
ebriety. 
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Abstinenčný syndróm 

Diagnóza závislosti od alkoholu (najmä v ľahších prípadoch) nie je taká 
jednoduchá, ako sa môže na prvý pohľade zdať. Diagnózu podkladá väčší po
čet symptómov a ich znakov (Kolibáš, Novotný, 2007; Kunda, a kol., 1998; 
Bergenet, 1995). Znalcom i lekárom v nemocnici nie sú ľahko prístupné. 
K nim sa nedostaneme po jednom a často ani po viacerých vyšetreniach. 
V bežnej praxi sa často za rozhodujúci považuje nález alebo údaj o absti
nenčných symptómoch. 

Nie je to celkom dostačujúce, presné. Aj po niekoľkodňovom excese v pití 
sa objavía abstinenčné symptómy, i keď konzument nie je závislý. Bleuler 
(E. a M. Bleuler, 1979) písal o alkoholovej melanchólii, ktorej vznik sa dáva 
do súvislosti s prerušením pitia, ale nemusí ísť o závislého jedinca. S tým 
korešpondujú aj už staršie skúsenosti autorov z krajín, kde sa konajú kar
nevaly. Po karnevale sa objavía abstinenčné príznaky u jedinca, ktorý po 
celý rok do najbližšieho karnevalu nebude piť a nebude mať príznaky závis
losti. Aj Bleulerova aloholová melanchólia po niekoľkodňovom pití sa dáva 
do súvislosti s prerušením ťahu a nemusí ísť o závislého . 

S prof MUDr. 1. Žuchom, CSc., sme vyšetrovali obvineného, ktorý zrútil 
komíny na prízemnej prístavbe na dvore velkého dvojposchodového domu. 
Obvinený nepriznal nadmerný konzum alkoholických nápojov. Za druhým 
znalcom mal prísť na druhý deň cez obed. Prišiel, ale vypýtal sa, že musí ísť 
k svojmu lekárovi, lebo sa zle cíti a potrebuje lieky, ktoré užíva. Mal tras 
akier, potil sa a bol úzkostný. Dostal nový termín na ďalší deň v tom istom 
čase. Znovu prišiel presne. Mal dobrú náladu, nemal tre mor a nepotil sa. 
Cestou do vyšetrovne vtipne oslovoval sediace pacientky. Vtedy priznal, že si 
vypil pár pohárikov a nakoniec aj nadmerný konzum, ktorý pri prvom vyše
trení nepriznal. Uviedol, že komíny ho vysmievali, urážali, ponižovali. Vys 
vetlil, že mal na mysli to, že tí, ktorí ho urážali, že má krivý nos a pod., sa 
dobre skrývali za komínmi. Nahnevalo ho to. Čin lutoval, priznal, že mal 
vypité. Komíny neskôr opravil. Svedok, bezdomovec, nebol k dispozícii a ani 
známa, ktorá niekedy u neho spala. Susedov nevypočuli, asi preto, že čin ne
bol vážny, i keď v spise bola zmienka, že je podozrenie na poškodenie statihy 
prístavby. Asi očakávali, že sa zistí duševná choroba a vec bude 
vybavená. V dokumentácii zdravotného strediska, pomerne bohatej, nebola 
zmienka o pití a závislosti. Pritom bola zmienka, že pred niekolkými rokmi 
si sťažoval, že niekedy počuje hlasy . Postupne sme sa dopracovali k diagnóze 
závislosti a alkoholickej halucinózy. 
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Aj v tomto prípade je zrejmé, že nestačí položiť otázku, či a koTko pije. 
Vyšetrovaný bol pomerne bystrý človek a dôsledne si dával pozor, čo odpo
vie. Niekedy sa dá dostať dalej už pri prvom vyšetrení. Vyšetrovaný odpo
vie, že pije len priležitostne a po viacerých otázkach vyjde najavo, že prileži
tosť je priliš často. Častejšie je to ťažšie.Nemáme teraz na mysli prácu psy
chiatrov, ale prácu lekárov iných odborov. Liečia choroby, ktoré majú súvis
losť s konzumom alkoholu. Aj oni majú možnosť použiť štatisticky podložené 
metódy (dotazníky), ktoré umožnia potvrdiť podozrenie zo závislosti. Tejto 
téme sa venuje pozornosť v knihe Kolibáš a Novotný (2007). 

Psychózy 

Vznikajú v priebehu vývoja závislosti od alkoholu, pri poškodení mozgu 
a celého organizmu, hlavne pečene. Môžu byť vyvolané zhoršením soma
tického stavu, vznikom iného, napríklad horúčkového ochorenia, ale vzni
kajú aj v súvislosti s abstinenciou. 

Abstinenčný syndróm sa prejavuje vegetatívnymi symptómami a úzkos
ťou a depresívnym ladením. Nie vzácne sa dajú pozorovať prechody medzi 
abstinenčným syndrómom a predelirantným stavom. Cez deň má pacient 
abstinenčné ťažkosti a večer a v noci sa znepresňuje orientovanosť a objavia 
sa aj halucinácie . V týchto pripadoch to poukazuje na kontinuitu pri vývoji 
poruchy a kolísaniach jej hÍbky. Znamená to, že ide o rôzne stupne tej istej 
syndrómovej genézy, ako ich popísal Wieck (1967). Najčastejšie ostáva pri 
abstinenčnom syndróme. Pri kolísaniach až ku psychotickým symptómom 
musíme myslieť na spoločného menovateľa, na syndrómovú genézu, a to od 
začiatku až do najvyššieho dosiahnutého stupňa. Pred vznikom rozvinutej 
zmätenosti alebo delíria sú predstupne týchto najťažších porúch. Wieck 
písalo 3 stupňoch prechodového syndrómu (Durchgangssyndrom) funkčnej 
psychózy, z ktorých v našej terminológii ide hlavne o zastreté vedomie 
a o počínajúcu alebo simplexnú zmätenosť. 

60 r. mimobratislavský pacient bol prijatý na internú kliniku z diagnos
tických dôvodov. Mal gastrointestinálne ťažkosti a podla laboratórnych vyše
trení poškodenú pečeň. Na ďalší deň po prijatí už cez deň pozorovali nea
dekvátne správanie. Neustále chodil na dvor, chodil rýchlo, akoby niečo vy
bavoval. Stav sa stupňoval večer. Snažil sa odísť z oddelenia aj v noci. 
Požiadali o Iwnziliárne psychiatrické vyšetrenie. Pri vyšetrení bol oriento
vaný, hovoril koherentne. Imponoval ako lahko dekoncentrovaný a bol mier
ne nepokojný. Nepotil sa, mal len málo výrazný tre mor akier. Svoje správa-
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nie vysvetlil tým, že nemôže zaspať, chcel sa prejsť, hľadať známych, ktorí by 
tiež mohli byť liečení v nemocnici. Psychiater ho pozval k oknu, z ktorého je 
vidieť širokú rozdvojujúcu sa ulicu. Bola noc, jesenné nevľúdne počasie, na 
ulici nikto nebol. Na otázku, čo na ulici vidí, odpovedal, že sú tam zástupy 
ľudí. Sugestívne navodená bohatá zraková halucinácia vyvolala vážne po
dozrenie na počínajúcu alkoholickú psychózu, predelirantný stav. Po pre
ložení na psychiatrickú kliniku sa podarilo ďalší vývoj psychózy zastaviť. 
Priznal pravidelný väčší konzum alkoholu. Už deň pred prijatím obmedzil 
množstvo alkoholu a v deň prijatia nepil vôbec. Súvislosť vzniku poruchy 
s abstinenciou bola presvedčivá. Nepodarilo sa z anamnézy potvrdit~ že 
časté návštevy dvora súviseli s hľadaním bufetu alebo sa pokúšal vyjsť z ne
mocnice do blízkej kaviarne, hoci v nemocničnom úbore. 

Ďalší pacient, 56 r., absolvoval na chirurgickej klinike brušnú operáciu 
pre akútne brušné ťažkosti. Na druhý deň sa zmenilo jeho správanie, stav sa 
zhoršil večer. Odmietal infúzie, kopal do stojanov s infúziou, fyzicky napa
dal sestričky. Tvrdil, že pri operácii mu odobrali vnútorné orgány na trans
plantáciu a chcú mu zobrať ďalšie. Po pacifikácii sa postupne stav upravo
val. Pri konziliárnom psychiatrickom vyšetrení bol orientovaný, koherentný 
a pre nespoluprácu sa nepodarilo identifikovať symptómy lahkej poruchy ve
domia. Nezistili sa výraznejšie abstinenčné symptómy. Pacient ostal na poo
peračnej izbe a o väčšom konzume alkoholu boli len nepresné informácie. 
Zaujímavé je, že v tom období sa vedelo o trasnsplantácii na klinike. Konti
nuita vedomia teda nebola hrubo narušená. Išlo o somatogénu paranoidnú 
psychózu so suspektnou účasťou závislosti od alkoholu. Krátky priebeh pou
kazoval na možnost: že išlo o prepuknutie paranoidnej psychózy na báze 
lahkej poruchy vedomia, prechodového syndrómu, aký môže byť vďaka 

ďalším dispozíciam ulahčene vyvolaný. Wieck písal o produktívnych 
symptómoch na báze prechodového syndrómu. 

História pozná tézu, že somatogénne psychózy majú poruchu vedomia 
a endogénne nie. Ukazuje sa, že to nie je celkom tak. Aj pri endogénnych 
psychózach je porucha vedomia, i keď iného typu, skôr roztrieštenosť ako 
zmätenosť (Boeters, 1971). Je to porucha vedomia, po ktorej tiež nasleduje 
amnézia, i keď nie vždy tak rozsiahla ako po zmätenosti, pri somatogénnej 
psychóze (je to napriklad extatický syndróm). Na druhej strane pri soma
togénnej poruche sú aj formy bez dezorientácie a bez následnej amnézie . 
Podľa Wiecka ide o prechodový syndróm, o predstupeň plno rozvinutej zmä
tenosti a na báze takejto ľahšej poruchy vedomia uľahčene vznikajú vďaka 
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ďalším dispozíciam rôzne navrúbované syndrómy, depresívny, paranoidný 
a iné. 

Scheid (1967), ktorý sa zaoberal poruchami pri alkoholizme, aplikoval 
Wieckovu predstavu v tejto oblasti. Vytvoril nový pojem Alkoholdelir, ktorý 
je symptomatologicky pestrý. Zahrnuje delirium tremens, najťažší stav, 
okrem toho iné, ľahšie predelirantné stavy, alkoholickú halucinózu, de
presívny alebo paranoidný stav bez poruchy orientovanosti a následnej 
amnézie. 
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