
SPRÁVA 

SPRÁVA Z ,,ADDICTOLOGY EDUCATION FORUM" 
(Donovaly 18. - 19. máj 2012) 

Dňa 18. - 19. 5. 2012 sa na Donovaloch konalo stretnutie psychiatrov 
a adiktológov - Addictology Education Forum. 

Úvodom sme si spomenuli na prof. Novotného, ktorý mal toto podujatie 
odborne viesť a aj na ňom samozrejme participovať. Aj kvôli nemu sa patrilo 
(hoci mesiac po jeho úmrtí) plánované stretnutie nezrušiť. 

Úvodná prednáška Okruhlicu (Bratislava) informovala, že úplných absti
nentov v Dánsku je len 1 % populácie, kým v Turecku a Bosne Hercegovine 
táto skupina tvorí až 49 % populácie. V Slovenskej republike každá 11. žena 
zomrie na následky pitia. Muži, ktorí denne vypijú 60 mg alkoholu sú vyso
ko rizikoví na to, že zomrú na somatické následky alkoholizmu. Štúdie ne
preukazujú, že doma vypálené alkoholické nápoje sú viac pre zdravie nebez
pečné. Pripomína, že Naltrexon je na Slovensku pre liečbu alkoholovej zá
vislosti registrovaný, ale pomerne drahý a v praxi veľmi neaplikovateľný, 
lebo ho neuhrádza zdravotná poisťovňa. 

V druhej prednáške Okruhlica (Bratislava) podstatne a prakticky rozvie
dol problematiku novembrovej "novinky" § 91 Zákona č. 313/2011. U po
líciou (Dopravným inšpektorátom) vyšetrovaného vodiča motorového vozidla 
pri pozitivite dychovej skúšky na alkohol (či pozitivite prítomnosti psycho
aktívnej látky) je povinnosť absolvovať psychiatrické vyšetrenie. Tam je úlo
hou psychiatra zistiť, či vylúčiť prítomnosť látkovej závislosti. Ak zistí psy
chiater, že ide o závislého jedinca, odporúča preskúmanie jeho zdravotného 
stavu. De facto po takomto závere psychiatra by dopravný inšpektorát mal 
na preskúmanie zdravotného stavu vinníka odoslať k praktické mu lekárovi. 
Je tu však otázka, po akom čase (a či vôbec niekedy) za predpokladu absti
nencie sa môže meniť status zdravotnej "ne spôsobilosti" závislého vinníka. 
Ak psychiater nekonštatuje závislosť, tento záver slúži na to, že mu políciu 
určí "psychosociálny výcvik" v zariadení s aprobáciou dopravnej psychológie. 
Z psychiatrického hľadiska sa to zdá nelogické a upozorňuje to skôr na 
pravdepodobný "lobbing" psychologickej pospolitosti (sám sa stretávam 
s tým, že dostávam od viacerých psychologických zariadení výzvy a ponuky, 
aby som takýchto "vhodných" klientov nasmeroval do ich zariadenia). Vin
níka pravdepodobne následné hodiny psychosociálneho tréningu vyjdú nie
koľkonásobne viac, ako samotné psychiatrické vyšetrenie (ktorého suma nie 
je nikde explicitne stanovená a podľa údajov kolegov v kuloároch sa v rámci 
SR pohybuje v rozpätí od 20 do 100, miestami aj viac eur). Okruhlica ro
zumne a kriticky podotkol fakt, že ak napríklad v Bratislave po dôkladnom 
vyšetrení (ktoré nie je jednorazové a automaticky je založené na vlastnom 
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psychiatrickom vyšetrení, orientačnom somatickom vyšetrení, psychologik
kom vyšetrení, toxikologickom vyšetrení a biochemickom vyšetrení s para
metrami hepatálnych testov, MCV a iného) je v ich zariadení diagnostiko
vaný ako závislý, neváha následne navštíviť iného bratislavského psychia
tra, kde pomerne rýchlo dosiahne záver, že závislý vôbec nie je. Potom 
dochádza k nepríjemným konfrontáciám na odbornej aj inej úrovni a dia
gnostika ako aj povesť psychiatrov sa spochybňuje. Odporúča, aby Dopravný 
inšpektorát jasne stanovil zariadenie, v ktorom sa takéto psychiatrické 
vyšetrenie bude realizovať. Často si nechávajú vinníci takéto vyšetrenie až 
na poslednú chvíľu v rámci dovolenej doby a strategicky čakajú, kým sa im 
napríklad parameter GMT po detoxikačnom, či diétnom zásahu stabilizuje s 
cieľom spliesť diagnostika. 

V nasledujúcej prednáške sa Višňovský (Nitra) zameral na problematiku 
ambulantnej liečby alkoholovej závislosti. Až do 40 % alkoholovo závislých 
totiž nikdy neabsolvuje ústavnú detoxikačnú, či kompletnú protialkoholickú 
liečbu. Buď na ňu nie sú indikovaní, motivovaní, vhodní, alebo im to iné 
závažné skutočnosti nedovolia. Nejde o menej "úspešnú" kohortu liečených 
pacientov. Terapeut - psychiater je však odkázaný len na seba a nemá 
možnosť rozdeliť zodpovednosť za liečbu medzi iných kolegov. Má to aj svoje 
prínosy, často je však pod veľkým tlakom množstva na "čakačkách" visiacich 
budúcich klientov. Musí čeliť snahám okolia, často rodiny o manipuláciu, či 
falošnú "familiárnu" prediagnostiku. Príbuzní totiž niekedy bývajú "cho
rejší" z psychopatologického hľadiska, než samotný závislý jedinec. Bývajú 
často spoluzávislí. Snažia sa manipulovať terapeuta, zavádzať. V patologik
kej rodine funguje mechanizmus výmenného obchodu, triangulácie, zjavná 
je pseudindividuácia závislých od rodiny. Komunikácia je nepriama, 
sprostredkovaná. Vo svojich zisteniach, ktoré prednášal už pred 5 rokmi 
zisťuje, že z ročne prvovyšetrených alkoholikov je 23,45 % úzkostne komor
bidných. Úzkostní alkoholovo závislí nastupujú do ambulantnej liečby prie
merne 3,4-krát rýchlejšie, než neúzkostní od začiatku uvedomenia si 
adiktívnych symptómov. Sú v priemere skoro o 7 rokov mladší. Anamnéza 
epileptických odvykacích záchvatov u úzkostných alkoholikov je 7 -krát 
nižšia. Úzkostní závislí boli 4,5-krát menej hospitalizovaní, než neúzkostní 
alkoholovo závislí. Venoval sa problematike vhodnosti medikácie u toho
ktorého subtypu alkoholovej závislosti. Na modele LAT typológie poukázal 
na vhodnosť podávania akamprosátu pri type I/tzv. model "alergie" alkoho
lovej závislosti a pri type lIsec. Lesch, kde dominuje "reinforcing" charakte
ru anxiolytického modelu. Pri tomto type napríklad absentuje nápadná ve
getatívna odvykacia symptomatika ako aj odvykacie závažné stavy asocio
vané s epileptickými záchvatmi. Pri perzistujúcej anxiete sa ako vhodný pri 
abstinencii tohto typu javí buspiron v dávkach 15 - 40 mg. Redukuje kon
zum alkoholu (Collins, Myers, 1987, Engel 1992). U neúzkostných alkoholi
kov je neefektívny (Soyka, 1999 ). Iba Kranzlerova štúdia poukazuje pri 
podávaní buspironu aj na pokles skonzumovaného množstva alkoholu 
(Kranzler, 1994). 
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Kvalita života abstinujúceho alkoholovo závislého totižto často môže byť 
prechodne zhoršená pri abstinencii od alkoholu, ak sa prehliadnu iné ko
morbidné symptómy, respektíve sa jedinec musí podrobovať uniformnému 
psychoterapeutickému, či socioterapeutickému pokynu a smerovaniu bez 
ohľadu na napríklad štruktúru jeho osobnosti. Ilustratívne predniesol 
5 krátkych kazuistík, ktoré sa týkali hraničných situácií v alkohológii - am
bulantnej liečbe (napr. 3-ročná liečba placebom, lO-ročná abstinencia 
15-krát ústavne liečeného alkoholovo závislého, rýchla smrť nemotivo
vaného narcistického pacienta a iné). 

Dragašek (Košice) vo svojej piatkovej prednáške v antagonizme s pred
chádzajúcim referátom a závermi výskumu Lescha (kde sa efektivita akam
prosátu u komorbidných alkoholovo závislých nepotvrdila) prichádza predsa 
len s náčrtom a "lastovičkami - štúdiami" efektivity akamprosátu v liečbe 
iných ochorení. Referuje o klinických štúdiách v indikácii liečby akam
prosátom pri autizme, patologickom hráčstve, kokaínovej závislosti, bulímii, 
úzkostných poruchách, tinite a pri autoimúnnej encefalitíde. Pri poruchách 
spánku sa upravuje "sleep sum score index" (SAEI). Čím dlhšie pacienti ab
stinujú, tým lepšie spia. Pacienti s duálnou diagnózou majú výraznejší ko
gnitívny deficit. Akamprosát v štúdii Ralewskeho (2011) pri sledovaní ko
morbidných pacientov schizofrénnych a alkoholovo závislých predlžuje ab
stinenciu a zlepšuje psychosociálne fungovanie pacienta. Išlo o 12-týždňové 
sledovanie, ktoré sa zameralo na frekvenciu konzumu alkoholu aj psycho
tickú symptomatiku. Akamprosát sa javí ako účinný pri komorbidite alko
holovej závislosti a depresívnej poruche. Až 24,3 % celoživotná prevalencia 
depresie je u mužov s diagnózou alkoholovej závislosti. U žien až 48,5 %. 
Tým je zvýšené suicidálne riziko. Prediktorom depresie pri alkoholovej zá
vislosti je nižší vek, ženské pohlavie, nezamestnanosť, žitie osamote a epizo
dické pitie. Akamprosát sa pri metaanalýze 11 klinických štúdií ukázal ako 
rovnako účinný pri depresívnych ako aj pri nedepresívnych alkoholovo zá
vislých. Z pôvodných 3354 pacientov bolo 1120 depresívnych. 

Somora (Banská Bystrica) sa zameral na somatické následky alkoholovej 
závislosti. Sledoval somatické následky "umierneného pitia". Pozastavil sa 
nad na pojmom "malá dávka alkoholu". Čo je malá dávka alkoholu? V roku 
1923 to boli dve pinty piva - t. j. 1,4 litra piva. V roku 1942 sa definoval 
mierny pijan ako ten, kto nevyhľadáva opitosť. V dvadsiatom storočí išlo 
o dávku 10 - 30 mg alkoholu na deň. 

Na druhý deň odzneli prednášky kolegov Dragašeka, Korcsoga, Márie 
Martinove st., Benkovič a Stanislav. 

Dragašek sa venoval liečbe alkoholovo závislých v ústavných podmien
kach. Pri odvykacom stave pripomenul nefarmakologické aj farmakologické 
postupy, zdôraznil korekciu elektrolytov, vitaminoterapiu. Varoval pred ne
perorálnym podaním diazepamu v štádiu odvykania podobne ako aj pred 
podávaním haloperidolu v štádiu delíria tremens. Predstavil farmaká, vhod
né u motivovaného pacienta, v "hudbe budúcnosti" aj aripiprazol, gabapen
tin, ribonabant. 
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Korcsog (Rimavská Sobota) sa venoval diagnostike a liečbe alkoholovej 
závislosti. Vysvetľoval zásady a štádiá fázových zmien. Vysvetlil Gordonov 
model načúvania, podobne ako aj bariéry zmien. 

Mária Martinove st. (Predná Hora) sa venovala obsahom a štruktúre 
psychoterapeutických sedení v OLÚP Predná Hora. Analyzovala vonkajšie 
aj vnútorné spúšťače cravingu, bludný kruh cravingu. Zobrazila krivku cra
vingu, techniky na spoznávanie seba. Cravingový denník má obsahovať si
tuáciu, myšlienky, pocity, telesné sprievodné fenomény a spôsob zvládnutia 
cravingu. Predstavila techniku na zvýšenie motivácie abstinovať, techniky 
odpútania pozornosti ako aj techniky zvládania recidívy. 

Benkovič (Predná Hora) referoval o odporúčaných postupoch pre prax 
v liečbe patologického hráčstva. Patologické hráčstvo sa u mužov rozvíja 
v adolescencii, u žien neskoršie a vyúsťuje do chronického, progresívneho 
priebehu, kde sa striedajú úseky abstinencie a recidív (Gorgie, Murali, 
2005). V osobnosti gamblerov prevláda narcizmus, žoviálnosť, energia, nízka 
miera empatie a dôvery (Smolík, 1995). Rozvíja zásadné podmienky pre am
bulantnú a ústavnú liečbu patologického hráčstva. Vysvetľuje zásady psy
choterapie, kognitívno - behaviorálne orientované techniky. 

Jediný spíker - psychológ Stanislav (Predná Hora) dal bodku za odbor
ným programom. Venoval sa poústavnej starostlivosti o závislých. Vysvetlil 
zásady doliečovania v kluboch, socioterapeutických a socioharmonizačných. 

Fázy resocializačného procesu sú adaptačná - motivačná, nápravno - te
rapeutická (konfrontačná), sociálno - rehabilitačná (rozhodujúca), reinte
gračná (prípravná). 

Program bol vhodne prakticko - teoreticky mozaikovaný, myslím, že obo
hacujúci pre prax psychiatra. Týmto chcem poďakovať za podporu farma
ceutickej firme Merck - Serono, s pomocou ktorej sa odborné podujatie moh
lo uskutočniť. Veľká vďaka patrí docentovi Eduardovi Kolibášovi za prebra
tie funkcie odborného garanta tohto stretnutia. Akcii bolo pridelených 
6 kreditov SACCME. 

MUDr. E. Višňovský, predseda sekcie DZ SPS 
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