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Súhrn 

Úvod: Predkladaná práca je v poradí druhou časťou avizovanej trilógie o rodových rozdie
loch v oblasti alkoholizmu. Predstavujeme tu vlastný súbor pacientov hospitalizovaných na 
psychiatrickom oddeleni v Bardejove v päťročnom období 2004 - 2008. Ciel: 1. Popis súboru, 
rozdiely medzi mužmi a ženami v diagnostickom zložení, vekovej štruktúre, okolnostiach hos
pitalizácií, počte prvých a opakovaných hospitalizácií, parametroch sociálnej a nalllnezy - ro· 
dinný, pracovný a vzdelanostný status, bývanie a deti. 2. Výsledky porovnať vzájomne a s lite
ratúrou a údajmi pre bežnú populáciu . 
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Metodológia : Retrospektívna štúdia spracúvajúca dokumentáciu pacientov hospitalizo
vaných s diagnózou FlO podľa MKCH-10 v sledovanom období. Na porovnanie výsledkov bola 
použitá vybraná literatúra z predchádzajúceho prehľadu a informácie Štatistického úradu SR. 

Výsledky: Súbor tvorilo 431 pacientov, z toho 376 mužova 55 žien (pomer 6,8:1). Prie
merný vek mužov bol 46, žien 44 rokov. Odlišná bola veková štruktúra. Priemerná d1žka poby
tu bola 23 dní . Z hľadiska počtu opakovaných hospitalizácií sa súbory líšili významne iba 
v počte rehospitalizácií v čase kratšom ako rok (viac u žien). V diagnostickom zloženi neboli 
zistené signifikantné rozdiely. Pacienti najčastejšie prichádzajú z psychiatrickej ambulancie, 
muži sú podstatne častejšie prekladani z iného oddelenia alebo privezení RLP, ženy z LSPP. 
Z hľadiska sociálnej anamnézy sme zistili viaceré rozdiely. 

Rodina: Muži sú signifikantne častejšie ako ženy slobodní (36,4 % vs. 5,5 %, p < 0,0001), 
ženy sú častejšie vydaté (63,6 % vs. 46,3 %) a rozvedené (25,5 % vs. 13,3 %) (p < 0,05). V po
rovnani s bežnou populáciou nápadne absentujú slobodné ženy, tomu zodpovedá vyšší podiel 
žien - matiek (94,5 % vs. 60,6 %), taktiež je u oboch pohlaví vyššia miera rozvedených. 

Práca: Ženy sú celkovo častejšie nezamestnané (41,8 % vs. 33,2, p = 0209), a v starobnom 
dôchodku (8,2 % vs . 16,4 %, P = 0,0765), muži sú o niečo častejšie invalidní (14,9 % vs. 5,4 %, 

P = 0,0597). Nezamestnanosť je našom súbore s populáciou v regióne dvojnásobná. Vzdelanie: 
Ženy majú v priemere o niečo vyššie vzdelanie, v porovnaní s populáciou sú u mužov rizikovou 
skupinou absolventi SOU. Bývanie: Ženy častejšie bývajú s vlastnou rodinou (58,2 % vs. 
42,0 %, p = 0,0295), a s deťmi bez partnera (7,3 % vs. 1,9 %, p = 0,0401). Muži častejšie bývajú 
s rodičmi (29,8 % vs. 10,9 %, P = 0,0021), čo zodpovedá vyššiemu podielu slobodných. V mo
ná de žijú obe pohlavia približne rovnako často (16,5 % mužov, 20,0 % žien). 

Regionálne rozdiely a historické súvislosti sú významné: muži - v porovnaní s vybranými 
súbormi z literatúry spred 15 - 20 rokov sa javí náš súbor ako relatívne starší asi o jednu 
dekádu a s o niečo vyššou vzdelanostnou úrovňou ; v porovnaní so špecializovaným pracovís
kom je náš súbor nepatrne starší (46,0 vs. 42,5 r. ) a naopak s podstatne nižšou vzdelanostnou 
úrovňou. Ženy: v porovnaní s inými pracoviskami sú v našom súbore ženy o niečo staršie, je 
u nás najnižší počet slobodných, najvyšší počet vydatých a relatívne nízka úroveň vzdelania 
(najmenej VŠ, najviac ZŠ). Práca okrem toho rozoberá možné dôvody zistených rozdielov. 

Záver: Boli potvrdené signifikantné rozdiely medzi pohlavíarni, a preto v súhlase so záve
rom v predchádzajúcej časti odporúčame vo výskume štandardne vyhodnocovať súbory v súvís
losti s alkoholizmom vo vzťahu k pohlaviu. 

Kľúčové slová : 
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M. Grohol: ALCOHOLISM AND GENDER DIFFERENCES -

A SAMPLE OF ADULT INPATIENTS WITH ALCOHOL 

DEPENDENCE TREATED AT THE DEPARTMENT 

OF PSYCHIATRY IN BARDEJOV FROM 2004 TO 2008 

- PART II (CHARACTERISTIC S OF THE SAMPLE, 

DIFFERENCES IN AGE STRUCTURE, HOSPITALIZATION 

CIRCUMSTANCES AND SOCIAL HISTORY) 

Summary 

Background: This work is the second in order of the advised trilogy on gender differences 
in alcoholism. Here we present our own sample of inpatients treated at The Department of 
Psychiatry in Bardejov during a five-year period from 2004 to 2008. Objectiues: l.description of 
the sample and differences between male and fernale patients in diagnostic and age structu re, 
referral to hospitalization, rates of first and repeated hospitalizations, social history - mari tal, 
labour, educational status, hou si ng, children; 2. to compare the results between the two 
groups and with literature and general population. 

Methodology: A retrospective study of documentation of treated patients with the diagno
sis of mental and behavioural disorders due to use of alcohol (FlO' at;rording to lCD-lO classi
fication. Chosen literature reviewed in the previous part and statistical data of The Statistical 
Office of the Slovak Republic (ŠÚ SR) were used as reference. 

Results: The sample comprised 431 patients, 376 males and 55 fernales (ratio of6,8:1). The 
average age of male sample was 46y., fernale sample 44y. Different was the age structure. 
Average length of stay was 23 days in this category. In the rate of repeated hospitalizations, 
only those under one year from dismission reached statistical significance (more repeated hos
pitalizations under one year in women). There was no statistical difference between the two 
groups in the diagnostic structure. The most common way of admission was on the referral of 
a psychiatrist from an out-patient clinic, men are importantly more often accepted from a dif
ferent department of the hospital, and brought by an ambulance with an emergency rescue 
team, women more often come on the referral from the emergency service. In several aspects 
of social history there was found an important difference. 

Family and marital status: men are significantly more likely to be single (36,4 % vs. 5,5 %, 

P < 0,(001), women are more likely to be married (63,6 % vs. 46,3 %) or divorced (25,5 % vs. 
13,3 %) (both p < 0,05). Compared to the standard population there is a salient lack of single 
women, in correspondence with a high proportion of women with children (94,5 % vs. 60,6 %); 

for both genders there is a higher level of divorced subjects. 
Labour: Women are more likely to be unemployed (41,8 % vs. 33,2, p = 0209) and retired 

(8,2 % vs. 16,4 %, P = 0,0765), men are more likely to be disabeled (14,9 % vs. 5,4 %, P = 
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0,0597). Compared to the population in our region the rate of unemployment in alcoholics is 
twofold. Education: On average, women have attained a higher level of education compared to 
men; compared to the standard population we have found a high prevalence of a specific type 
of undergraduate school (SOU) in men. Housing: Women are more likely to live with their 
own family (58,2 % vs. 42,0 %, P = 0,0295), or with their children without a partner (7,3 % vs. 
1,9 'lo, P = 0,0401). Men more often live with their parents (29,8 % vs. 10,9 %, P = 0,0021), in 
correspondence to a higher proportion of single subjects in men. The two genders tend to live 
allone in an equal proportion (16,5 % mužov, 20,0 % žien). 

Regional differences and historical hints are of importance: Men - compared to the chosen 
samples in literature dating 15-20 years our sample appears to be one decade younger, with 
a slightly higher level of education; compared to the specialized centre (mentioned in the text) 
our sample is slightly older on average (46,0 vs. 42,5y.), but contrary to the previous one also 
with a lower level educa tion. Women: compared to other centres, our sample is somewhat 01-
der, there is the lowest proportion of single women, and the highest proportion of married 
ones and a relatively low level of education (highest proportion of low-level education, lowest 
proportion of university education). This paper also attempts to analyse possible causes of the 
observed differences. 

Significant differences between the two sexes were found , hence, it is recommended in ac
cordance with previous conc\usions to address routinely gender differences in each research 
conducted on alcoholism. 

K ey w o r d s: alcoholism - gender/sex differences - convergence - age - hospitalization 

- social history 

Úvod 

Práca prináša informácie o rodových rozdieloch v závislosti od alkoholu z re
giónu, odkiaľ je v literatúre iba málo prác. Vr. 1978 - 1997 sa na publikačnej čin
nosti s AT tematikou podieľali autori z Východoslovenského kraja iba 15,8 %, a v r . 

1993 - 1997 dokonca už iba 8,8 % (Kolibáš, Novotný, 1999). O prednáškovej činnosti 
východne od Prednej Hory nie je už ani zmienka (Novotný, Kolibáš, 1999). 

Napriek tomu ide vo viacerých aspektoch o pozoruhodný región. So svojimi 
803 599 obyvateľmi ku koncu roka 2008 patri k najväčším krajom, no jeho hustota 
obyvateľstva (90 obyv. na km2

) je o pätinu nižšia ako slovenský priemer. Trend 
spomaľovania reprodukcie a starnutie obyvateľstva sú tu najmiernejšie. Obyva

teľstvo aj pri miernom zvyšovani priemerného veku (35,66 roka) patri k najmladším 

68 



M. GROHOL / ALKOHOLIZMUS A RODOVÉ ROZDIELY - SÚBOR 
DOSPELÝCH PACIENTOV SO SYNDRÓMOM ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU 
HOSPITALIZOVANÝCH NA PSYCHIATRICKOM ODDELENÍ 
V BARDEJOVE V ROKOCH 2004 AŽ 2008. II. ČASŤ (CHARAKTERISTIKA 
SÚBORU, ROZDIELY VO VEKOVEJ ŠTRUKTÚRE, OKOLNOSTIACH 
HOSPITALIZÁCIÍ A socIÁLNEJ ANAMNÉZE) 

v SR. Je tu nízka miera rozvodovosti, vysoká miera sobášnosti, nezanedbateIná je 

tiež miera nezamestnanosti (zdroj: Štatistický úrad SR, 2009). Smelo môžeme pove

dať, že patri k najkonzervatívnejším oblastiam Slovenska. Nachádzajú sa tu tri 

lôžkové psychiatrické zariadenía: Prešov, Levoča a Bardejov. 

Tam, kde sa predčasne končia nevydané "Dejiny psychiatrie na Slovensku" pri
mára Michala Turčeka - v roku 1962 (Janík, 1992) - začína sa história psychiat

rického oddelenía v Bardejove. Psychiatrické oddeleníe v Bardejove vzníklo reprofi
lizáciou starej mestskej nemocníce, postavenej v r . 1895 na okraji súčasnej mestskej 

rezervácie . Otvorené bolo po asi ročnej rekonštrukcii 6. 6. 1963. Ako koedukované 
60- lôžkové oddelenie poskytovalo už tradične akútnu psychiatrickú starostlivosť pre 
dospelých z troch okresov - Bardejov, Svidník a Stropkov (spolu asi 130 tisíc 

obyvateIov). V roku 2005 bolo spoločne so stacionárom a ambulanciami presťaho

vané do tzv. budovy LDCH v komplexe novej nemocnice. Počet lôžok bol zreduko
vaný na 45. 

Hospitalizácie pre poruchy psychiky v súvislosti s požíva ním alkoholu (FlO) 

predstavovali v rokoch 1994 - 2009 v priemere 22,9 % všetkých hospitalizácií. In
dikáciou na prijem sú komplikácie závislosti od alkoholu, ako napr. abstinenčný 

stav, zriedkavo iné poruchy správania v súvislosti s alkoholom (parasuicidálne 

a suicidálne správanie). Po zrušení záchytnej stanice v r. 1994 oddelenie neprijíma 

pacientov iba na vytriezvenie. Po kompenzácii základného akútneho stavu sú pa

cienti podľa okolností zaradení do tzv. režimovej liečby, ktorej súčasťou je komunita, 
skupinová psychoterapia a psychoedukácia, psychorelaxácia, biblioterapia, sledova

nie videí s témou závislosti, fyzické cvičenie a ergoterapia. Počas liečby je spravidla 

zabezpečená aj účasť v A-klube, ktorého činnosť zastrešuje oddelenie. A-klub vznikol 
v r . 1998. K stretnutiam i skupinovým aktivitám je využívaný od svojho vzniku 
v r . 2001 denný stacionár. Režimová liečba nenahrádza špecializovanú protialkoho

lickú liečbu, skôr sa snaží k nej pacientov motivovať a získať potrebný náhrad pred 
prepustením do ambulantnej liečby. Pre veľkú časť pacientov je však jediným 
reálnym riešením. Stručnú apologetiku významu psychiatrických oddelení vše
obecných nemocníc v liečbe závislosti pozri Kolibáš (1992). Pri opakovaných 
prijmoch môže byť pacient zaradený do režimovej liečby opakovane. Pacienti v reži
movej liečbe si vedú denník so zápismi z psychoedukácie, sestra pre režimovú tera

piu vedie záznam o aktivitách komunity a odoberá samostatne niektoré parametre 
sociálnej anamnézy. 
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Ciele 

Výskum je zameraný na tzv. rodové rozdiely pacientov hospitalizovaných pri

márne s diagnózou porúch psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu (FlO 

podIa MKCH-lO), t . j. rozdiely medzi mužmi a ženami. V tejto časti sa sústreďujeme 

na popis súboru, diagnostickú skladbu, okolnosti hospitalizácií, vekovú štruktúru 
súboru, vek pri prvej liečbe, a na vybrané parametre sociálnej anamnézy. Prehľad 
literatúry priniesol zistenie, že okolo témy ženského alkoholizmu jestvuje nesporne 

i veIa tradovaných mýtov. Poslanim tejto práce je preto aspoň parciálne túto téma
tiku demytologizovať. Predpokladáme na úrovni niektorých vybraných parametrov 
potvrdenie rozdielov medzi mužmi a ženami uvádzaných v literatúre. 

Metodika 

Súbor tvorili pacienti hospitalizovani na psychiatrickom oddeleni NsP Sv. Jaku
ba, n.o. v Bardejove v päťročnom období 2004 - 2008. Skúmané boli rodové rozdiely 
a preto súbor bol rozdelený na dve časti - mužov a ženy. 

Väčšina sledovaných premenných bola zisťovaná retrospektívnym štúdiom cho

robopisov z kartotéky PAL, u pacientov, ktorí boli zaradení do tzv. režimovej liečby 
aj z údajov zošita režimovej liečby. Sledovanými premennými boli pohlavie, vek 
a ďalej údaje zo sociálnej anamnézy, rodinnej anamnézy, vybrané okolnosti hospita

lizácie a údaje z osobnej anamnézy. Zvlášť bol posudzovaný výskyt fajčenia 

a v r . 2008 výsledky vybraných laboratórnych parametrov. Populácie v inštitúciách 
netvoria náhodný výber, k výraznej selekcii tu prispievajú i faktory etické, ich výho

dou je však dostupnosť kvalitnejších údajov (Novotný a kol., 2007) a nesporne aj 
hodnovernejšia diagnostika. 

Výsledky v podsúbore mužov a žien boli porovnávané vzájomne, s údajmi z do

mácej literatúry a s údajmi pre všeobecnú populáciu. Časť z nich je spracovaná šta
tisticky pomocou on-line softvéru (GraphPad Software)!. 

Výsledky za štvorročné obdobie boli publikované fonnou abstraktu (Grohol a kol. 
2009a), a prezentované na II. konferencii biologickej psychiatrie v Piešťanoch už aj 
s predbežnými výsledkami za päťročné obdobie (Grohol a kol. 2009b). 

1 www uaphpad eom 
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Výsledky 

Súbor 

Na psychiatrickom oddelení v Bardejove bolo v rokoch 2004 až 2008 hospitalizo

vaných spolu 431 pacientov s diagnózou porúch psychiky a správanía v súvislosti 
s požívaním alkoholu (kód FlO podľa MKCH-lO, ďalej ako FlO), z toho 376 mužov 
a 55 žien (pomer 6,8:1). Z toho 203 mužov (54,0 %) a 29 žien (52,7 %) boli v sledova

nom období hospitalizovaní pre závislosť prvýkrát v živote (pomer 7:1). 69 % pacien

tov bolo z okresu Bardejov, 18 % Svidník, 9 % Stropkov, 4 % z ostatných okresov, 
prevažne východného Slovenska. 

Diagnostická skladba 

Diagnostickú skladbu sme urobili iba za rok 2008 (139 hospitalizácií mužova 28 
hospitalizácií žien), v ktorom bola diagnostikovaná závislosť od alkoholu (FlO.2 
podIa MKCH-lO) u 82,7 % mužova 96,4 % žien (graf 1). Najčastejším dôvodom pri

jatia bol abstinenčný stav nekomplikovaný delíriom (FlO.3) (52,5 % mužova 46,4 % 

žien). Delírium (FlO.4) bolo zistené u 8,6 % mužova 10, 7 % žien. Celkovo sa muži 

a ženy nelíšili vo výskyte tzv. alkoholických psychóz (delírium, paranoidno-haluci
natórne syndrómy, amnestický syndróm) (13,7 % vs. 14,8 %), ani chronického alko
holového mozgového syndrómu (FlO.7). 

Graf 1. Diagnostické zloženie podľa hospitalizácií v roku 2008 (%) 
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Okolnosti hospitalizácie 

Ženy častejšie prichádzali na hospitalizáciu v sprievode príbuzných (56,5 % 

vs. 38,4 %; p = 0,0243), muži častejšie sami (58,1 % vs. 41,3 %; p = 0,0387), výsledky 

boli na hranici štatistickej signifikantnosti, pre prax sú však tieto rozdiely zaned
bateTné. 

Pacienti najčastejšie prichádzali s odporúčaním psychiatrickej ambulancie 
(44,4 % mužova 47,8 % žien), muži boli podstatne častejšie preložení z iného odde

lenia (12,8 % vs. 2,2 %) a častejšie ich priviezla rýchla zdravotná pomoc (RLP) 
(19,1 % vs. 6,5 %). Ženy naproti tomu častejšie prichádzali do služby cestou 
lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) (37,0 % vs. 16,6 %). Zriedkavo odporúča pa

cientov na hospitalizáciu praktický lekár (7,2 % mužova 6,5 % žien), ide o regióny 
so zlou dostupnosťou ambulantnej psychiatrickej starostlivosti. 

Graf 2. 
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Priemerná dlžka hospitalizácie s dg. FlO v r.2004-2007 bola 23 dní (dlhšia ako je 
priemerná dlžka všetkých hospitalizácií). Do režimovej liečby bolo v r. 2004 - 2008 
zaradených 78,1 % hospitalizovaných pacientov (rátané ako podiel hospitalizácií 
v režimovej liečbe, t. j. 496, oproti všetkým FlO, t. j . 635). Pomer mužova žien v re
žimovej liečbe je 5,9:1. 
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V období rokov 2004 - 2008 tvoril počet hospitalizácií s FlO (podla údajov ne

mocničného informačného systému) 24,1 % zo všetkých hospitalizácií. Počet z kto

rého sme vychádzali (údaje z kartotéky PAL) je o niečo nižší - spolu je to 635 hospi

talizácií, z toho 547 hospitalizácií mužov a 88 hospitalizácií žien (pomer 6,2: 1). 

Každý rok bolo priemerne 40,6 prvých hospitalizácií v živote mužov a 5,8 prvých 
hospitalizácií v živote žien (spolu 46,4). V r. 2008 sme zaznamenali nárast počtu 

hospitalizácií s FlO, vrátane nárastu prvých hospitalizácií v živote. Nárast sme za
znamenali, ale len u mužov (graf 3). 

Graf 3. Počet prvých hospitalizácií v živote s FlO (2004 - 2008) 
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Počet opakovaných hospitalizácií v sledovanom období sa u mužova žien pod
statnejšie nelíšil (58,0 % vs. 63,6 %). Počet rehospitalizácií v čase kratšom ako rok 
od posledného prepustenia z (akéhokoľvek) psychiatrického zariadenia bol mierne 

vyšší u žien (37,5 % z celkového počtu hospitalizácií v sledovanom období) ako 
u mužov (25,2 %) (rozdiel bol štatisticky signifikantný, p = 0,0196) (tab. 1). 
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TabuTka 1. 

počet hospitalizácií 

počet rehospitalizácií 

Počet všetkých a opakovaných hospitalizácií 

(pozn.: * = p < 0,05, Fisherov presný test) 

muži ženy 

547 % 88 % 

317 58,0 56 63,6 

počet rehospitalizácií < 1 rok 138 25,2 33 37,5 

% z rehospitalizácií 43,5 58,9 

Vek 

p 

0,35 

0,0196* 

0,0413* 

Priemerný vek v pod súbore mužov bol 46 rokov (19 - 79), v podsúbore žien 44 ro
kov (30 - 64) (údaje z rokov 2004 - 2007). Veková štruktúra je u mužov a žien od
lišná. U mužov sa blíži tzv. gaussovskej distribúcii, s maximom medzi 45. a 49. ro
kom života, u žien nachádzame dva vrcholy (medzi 35. a 39. a medzi 45. a 49. ro
kom) (graf 4). Ešte lepšie vyznejú tieto rozdiely pri prerátaní na relatívne zastúpe

nie jednotlivých kategórií v percentách (graf 5). 

Graf 4. 
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Graf 5. 
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Pre lepšiu názornosť je použitý spojitý graf. Po úprave koncových kategórií X2 = 
46,571, p < 0,0001. 

Graf 6. Vek pri prvej hospitalizácii v živote - muži (n = 369) 
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Pozn. : u ôsmich sa nepodarilo získať údaje o prvej hospitalizácii. 
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Pacienti prichádzajú na prvú hospitalizáciu v každom veku (graf 6 a 7). Muži 

najčastejšie medzi 40. a 44. rokom života, ženy opäť dvojvrcholovo, medzi 35. a 39. 

a 45. a 49. rokom. 53,2 % mužova 45,4 % žien prichádza prvýkrát na hospitalizáciu 
pred 45. rokom života. 

Graf 7. Vek pri prvej hospitalizácii v živote - ženy (n = 55) 
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Vzájomný pomer mužova žien hospitalizovaných prvýkrát v živote, vyjadrený 
ako ich podiel , uvádzame v grafe 8. Pomer kolíše od 4,3 do 16,0, pričom však nie je 

vyjadrená jednoznačná tendencia k stúpaniu či klesaniu vekom, mierny trend k stú
paniu je naznačený len vo veku nad 60 rokov. Prekvapivo, relatívne najnižší počet 
žien je vo vekovej kategórii 30-34-ročných, čo odporuje hypotéze konvergencie v na
šom súbore. 

Sociálna anamnéza 

Rodinný stav 

Muži sú signifikantne častejšie slobodni ako ženy (36,4 % vs. 5,5 %, p < 0,0001). 
Ženy sú častejšie ako muži vydaté (63,6 % vs. 46,3 %) a rozvedené (25,5 % vs. 

13,3 %), výsledky sú na hranici štatistickej významnosti (p = 0,0205 a 0,0251). Po
diel vdovcov a vdov je obdobný (graf 9). 
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Graf 8. Pomer počtu hospitalizovaných mužova žien 
podľa vekových kategórií 
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Graf 9. Rodinný stav - muži a ženy (%) 
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Pozn.: **" p < 0,0001, * p = 0,0205, * p = 0,0251 (Fisherov presný test) 
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Graf 10. Rodinný stav všeobecnej populácie (%) 

(údaje pre SR za rok 2006, zdroj : Štatistický úrad SR, 2008) 
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Oba podsúbory vykazujú v porovnani so všeobecnou populáciou (graf 10) vý

znamné rozdiely (ŠÚ SR, 2008). Hodnoty vo všeobecnej populácii sú pritom dlhodobo 
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stabilné. V porovnaní so všeobecnou populáciou neprekvapuje aní tak vysoký podiel 

slobodných mužov ako ich absencia medzi hospitalizovanými závislými ženami 

(grafy 11 a 12). Ženy sú častejšie vydaté alebo rozvedené níelen v porovnaní s muž

mi, ale aj so ženami zo všeobecnej populácie. Celkovo u mužov i žien je najnápad
nejší vyšší podiel rozvedených. 

Graf 12. Porovnaníe rodinného stavu v pod súbore žien 
a vo všeobecnej populácii (X2 = 53.719; P < 0.0001 ) 
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V parametroch zamestnanosti boli zistené len mierne odlišnosti, spravidla na 

hranici štatistickej signifikantnosti (pre rozdiel v celkovej nezamestnanosti p = 
0,0209; pre rozdiel v počte invalidných dôchodcov p = 0,0597; pre rozdiel v počte sta
robných dôchodcov p = 0,0765) 

Miera nezamestnanosti u pacientov s FlO je približne dvojnásobná ako miera ne
zamestnanosti pre Prešovský kraj v uvedených rokoch (graf 14). Napriek plynule 
klesajúcej miere nezamestnanosti v regióne z 22,9 % v roku 2004 na 13,0 % v roku 

2008 miera nezamestnanosti v podsúbore mužov klesla z 36,2 % len na 26,6 % 

a u žien dokonca vzrástla zo 43,8 % na 50,0 %. 
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Graf 13. 
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Graf 14. Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti 
v podsúbore mužova žien s údajmi pre Prešovský kraj 

zdroj : Štatistický úrad SR, 2009) 
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Vzdelanie 

V oboch podsúboroch je najviac zastúpené stredoškolské vzdelanie (SOU alebo 
SŠ s maturitou) (graf 15). Ženy však majú v priemere vyššie vzdelanie, čo ide na 

80 



M. GROHOL I ALKOHOLIZMUS A RODOVÉ ROZDIELY - SÚBOR 
DOSPELÝCH PACIENTOV SO SYNDRÓMOM ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU 
HOSP ITALIZOVANÝCH NA PSYCIllATRICKOM ODDELENÍ 
V BARDEJOVE V ROKOCH 2004 Až 2008. II. ČASŤ (CHARAKTERISTIKA 
SÚBORU, ROZDIELY VO VEKOVEJ ŠTRUKTÚRE, OKOLNOSTIACH 
HOSPITALIZÁCIÍ A socIÁLNEJ ANAMNÉZE) 

vrub oveTa častejšiemu maturitnému vzdelaniu u žien. Rozdiely medzi mužmi a že

nami boli signifikantné na úrovni stredoškolského vzdelania bez maturity (SOU; p = 
0,0019) a s maturitou (SŠ; p = 0,0047). 

Graf 15. Vzdelanie - muži a ženy 
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Vysvetlivky: ZŠ - základná škola, SOU - stredné odborné učilište, bez maturity, SŠ -
stredná škola s maturitou, VŠ - vysoká škola, ** - p < 0,01) 

Pre absenciu reálnych údajov pre celú SR sme použili výsledky štúdie EPIAF, 
ktorá sa realizovala na reprezentatívnej vzorke (Heretik jr. a kol., 2008) a porovnali 

sme ju s naším súborom po korekcii podTa pomeru pohlaví. Medzi závíslými je vý

razne víac absolventov SOU, vídieť celkovo nižší podiel pacientov s maturitou a vy
sokoškolsky vzdelaných, rozdiel je štatisticky signifikantný (p = 0,0008). 

Bývanie a potomstvo 

94,5 % žien a len 60,6 % mužov majú deti. Zodpovedá to vyššiemu podielu slo
bodných mužov. Zároveň to odporuje predstave o nezlučiteTnosti materstva a zá
vislosti. Navyše, ženy častejšie ako muži bývajú s vlastnou rodinou alebo s deťmi 
(spolu 65,5 %). Muži zasa častejšie ako ženy bývajú s rodičmi (29,8 % vs. 10,9 %). 

20 % žien a 16,5 % mužov bývajú osamote. 
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Graf 16. Vzdelanie - porovnanie celého súboru s reprezentatívnou vzorkou 
všeobecnej populácie (zdroj: EPIAF - Heretik jr. a kol., 2008) 
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notení kategórie neukončených a ukončených ZS -X2 = 16.803, p = 0,0008 

Graf 17. Bývanie - muži a ženy 
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