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Súhrn 

Úvod: Ostatné roky prichádzajú závislí od alkoholu na liečbu s výrazneJs1m 
poškodením zdravia ako v minulosti, zvlášť čo sa týka výskytu epileptických záchva
tov, či častejšiemu záchytu hypertenzie, nehovoriac o poškodeniach pečene. Čomu to 
okrem pitia možno prisudzovať? Na štatistiku chorobnosti zrejme vplýva okrem 
iného aj častá nezamestnanosť u závislých a tým obmedzená možnosť sa liečiť a ná
sledná recidíva. 

Ciel: Porovnať zdravotný stav v dvoch súboroch v OLÚP od alkoholu liečených 
závislých mužov, súčasne trpiacich aj depresívnou poruchou, a to liečených v roku 
2000 a s odstupom času v roku 2013. Zaujímalo nás, či v priebehu 13 rokov došlo 
k nejakým zmenám v chorobnosti tejto klientely a prípadne aké faktory sa pod zme
ny podpísali. 
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Metodika: Jedná sa o retrospektívny rozbor chorobopisov. Prvý súbor tvoria 
ústavne liečení muži v prvom polroku 2000, druhý súbor tvoria muži, ktorí boli na 
odvykacej liečbe v prvom polroku 2013. Pacienti v oboch súboroch boli v pro
duktívnom veku, s ukončeným učňovských vzdelaním. V oboch súboroch sme po
rovnávali telesný zdravotný stav. Z dôvodu čo najvyššej validity výsledkov sme po
dobne ako vr. 2000, zaraďovali aj v r. 2013 do súboru pacientov liečených súčasne aj 
antidepresívami, a to pre ľahkú až stredne ťažkú depresívnu poruchu. 

Výsledky a Záver: Chorobnosť u závislých je nepriaznivým ukazovateľom a neraz 
vzniká ako dôsledok pitia alkoholu. Výsledky v súbore z r. 2013 poukazujú na 
štvornásobný nárast výskytu ICHS, trojnásobný nárast výskytu DM a epileptických 
záchvatov v porovnaní s polrokom 2000. Nezamestnanosť v oboch skupinách je vyše 
60,0 %, pričom závislí sa neraz prepadávajú do skupiny „sociálnych prípadov", kedy 
nemajú prostriedky na liečenie, strácajú motiváciu k zmene životného štýlu a aj pre
to častejšie recidivujú. Liečba málo motivovaných je potom náročná, s neistou 
prognózou. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : závislosť od alkoholu - telesné zdravotné dôsledky - liečba 

antidepresívami 

M. Martinove st., J. Kvetková, M. Martinove ml., 

P. Gluknerová: SOMATIC HEALTH STATUS 

OF ALCOHOL DEPENDENT PATIENTS, 

TREATED WITH ANTIDEPRESSANTS - NOW 

AND 13 YEARS AGO 

Summary 

Introduction: In recent years alcohol dependent patients come to the hospital 
with greater health damage than in the past, particularly with regard to the occur
rence of epileptic seizures or more frequent detection of hypertension, as well as li
ver damage. What can this be attributed to besides drinking? Among other things, 
frequent unemployment in addicts and thus limited possibility to treat and subse
quent relapse may have an impact on morbidity statistics of our population. 

Objective: Aim of this study is to compare the health status of the two sets of 
OLÚP alcohol addicts treated between 2000 and 2013. We were looking for changes 
in morbidity of patients and possible factors influencing them. 

Methods: Retrospective analysis of medical records. The first group consists of 
institutional treatments in 2000 and the second in 2013. We compared changes in 
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health status in both files. Patients in both groups were in productive age and have 
completed secondary vocational school. Both groups were compared in aspects of 
physical health. In both groups patients treated with antidepressants due to mild to 
moderate depressive disorder were included. 

Results and Conclusion: Morbidity among addicts is a negative indicator and of
ten occurs as a result of alcohol drinking. There was found a fourfold increase in the 
incidence of ischemic heart disease, and a threefold increase in the incidence of dia
betes mellitus and epileptic seizures from 2000 to 2013. Unemployment rate among 
addicts is more than 60 %, and they often change their status into the „social cases", 
with no means for the treatment, and they lase their motivation to change their life
style - both factors contribute to more frequent relapses. The treatment of poorly 
motivated patients is therefore difficult, with uncertain prognosis. 

K e y w o r d s : alcohol dependence - physical health consequences - antidepres
sant treatment 

Úvod 

V klinickej praxi pozorujeme v ostatných rokoch, že závislí od alkoholu 
prichádzajú na ústavnú liečbu s výraznejším poškodením zdravotného stavu 
ako v minulosti, zvlášť čo sa týka častejšieho výskytu epileptických záchva
tov, či záchytu hypertenzie. Nehovoriac o poškodeniach pečene, pankreasu 
a o iných ochoreniach. Možno to okrem pitia prisudzovať aj iným príčinám? 

Jednou z možných príčin, pri pretrvávajúcej hospodárskej kríze a zhor
šujúcej sa životnej úrovni alkoholikov, ktorí sú prevažne nezamestnaní, je 
pokles ich sociálneho statusu, prečo aj nevyhľadávajú odvykacie liečenie, 
prípadne sa mu odmietajú podrobiť. Možnosti zdravotnej pomoci, čo sa týka 
liečby závislosti, sú tiež zo strán zdravotných poisťovní obmedzené na jednu 
ústavnú odvykaciu liečbu ročne. Vieme pritom, že závislosť je recidivujúce 
ochorenie. V konečnom dôsledku, z mnohých iných aj tieto faktory ovplyv
ňujú štatistiku chorobnosti a úmrtnosti nášho obyvateľstva. 

Ciel práce 

Cieľom práce je porovnať telesný zdravotný stav pacientov (mužov) lie
čených pre závislosť od alkoholu (súčasne trpiacich aj depresívnou poru-
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chou) v OLÚP v dvoch obdobiach- v prvom polroku 2000 a s odstupom času 
v prvom polroku 2013. Výsledky, ktoré boli spracované v súbore z roku 2000 
(Martinove a kol., 2002), sa týkali súboru mužov, ktorí boli v produktívnom 
veku, mali ukončenú učňovskú školu, ale viac ako polovica z nich boli neza
mestnaní. Išlo o pacientov, ktorí pre ľahkú až stredne ťažkú depresívnu po
ruchu užívali súčasne antidepresíva - je známe, že afektívne poruchy u zá
vislých sú častou komorbiditou. 

Zaujímalo nás, či v priebehu 13 rokov došlo k nejakým zmenám v chorob
nosti závislých s podobným profilom ako v prvom súbore (pohlavie, vzdela
nie, zamestnanosť, somatické komplikácie a pod.) a prípadne aké faktory sa 
pod zmeny podpísali. Predpokladáme, že spoločenské zmeny za toto obdobie 
ovplyvnili aj zdravotníctvo. Vo výsledkoch sme očakávali zlepšovanie zdra
votného stavu závislých v druhom súbore aj vďaka poskytovaniu kvalit
nejšej zdravotnej starostlivosti. Pri aktuálne prebiehajúcej hospodárskej 
kríze sa však nedá vylúčiť ani opak. 

Metodika 

Jedná sa o retrospektívny rozbor chorobopisov dvoch súborov, medzi kto
rými je odstup 13 rokov. Pre zber dát sa v oboch súboroch použilo najmä 
štandardné psychiatrické vyšetrenie pri príjme a dokumentácia pacienta 
(s výsledkami pomocných vyšetrní). 

Prvý súbor tvorili pacienti hospitalizovaní v rámci odvykacej liečby v pr
vom polroku 2000 (n = 62). Druhý súbor tvorili pacienti hospitalizovaní 
v rámci odvykacej liečby v prvom polroku 2013 (n = 32). 

Na pripomenutie - prvý súbor z r. 2000 tvorili muži s priemerným ve
kom nad 40 rokov, všetci boli závislí od alkoholu. Mali ukončené odborné 
vzdelanie bez maturity, pričom vyše polovica bola nezamestnaných. Najčas
tejšie, atou tretiny z nich, sa vyskytovalo poškodenie pečene. Skoro každý 
tretí závislý bol opakovane psychiatricky hospitalizovaný. 

Súbory boli porovnateľné podľa pohlavia, diagnózy (muži, F 10.2). 
V oboch súboroch boli zároveň pacienti, ktorí mali súčasne diagnostikovanú 
aj ľahkú až stredne ťažkú depresívnu poruchu. Sledovali sme a vyhodnotili 
viaceré ukazovatele, so zameraním sa hlavne na zmeny telesného zdravia, 
zrejme aj v dôsledku pitia. Výsledky sme v oboch súboroch porovnali, boli 
spracované deskriptívnou štatistikou. 
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Výsledky 

Základné charakteristiky oboch súborov pacientov vyjadruje tab. 1. 

Tabuľka 1. Základné ukazovatele v oboch súboroch 

Sledované parametre Podskupina 

rok 2000 (n = 62) rok 2013 (n = 32) 

Priemerný vek (roky) 42,5 43,1 

Dosiahnuté vzdelanie (najčastejšie) učňovská škola učňovská škola 
(bez maturity) (bez maturity) 

Opakované psychiatrické hospitalizácie(%) 35,0 % 90,6 % 

Podiel nezamestnaných(%) 61,5 % 62,5 % 

Zistili sme, že v oboch súboroch boli jedinci v produktívnom veku (nad 40 
rokov), s ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity. Vr. 2013 zisťuje
me takmer u 100 % opakovanú psychiatrickú hospitalizáciu, kým pred 13 
rokmi bola len u 35,0 % liečených. Strata zamestnania v súbore z r. 2013 
bola u 72,4 % spôsobená najmä pitím. Iné uvádzané dôvody boli organizač
né, zdravotné, nemotivovanosť zamestnať sa. V r. 2000 dôvod straty zamest
nania nebol v chorobopisoch uvádzaný. 

Porovnanie súborov v otázke somatickej komorbidity vyjadruje tab. 2. 
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Tabuľka 2. Somatická komorbidita v oboch súboroch 

Diagnóza (%) Podskupina 

rok 2000 rok 2013 
(n = 62) (n = 32) 

Ochorenia pečene 27,4 % 53,1 % 

Iné ochorenia GIT 12,9 % 21,9% 

Hypertenzia 17,7 % 43,8% 

Epilepsia 8,5% 28,1 % 

Diabetes mellitus 3,2% 9,4% 

Ischemická choroba srdca 3,2 % 12,5 % 

Organické poškodenie CNS 6,4% 9,4% 

Z údajov v tabuľke neprekvapil dvojnásobný nárast ochorení pečene pri 
pití. Varovným sa ale ukazuje štvornásobný nárast ICHS, zvýšený záchyt 
hypertenzie, či trojnásobne zvýšená manifestácia cukrovky a epi paroxyzmu 
- neraz prvého práve v úvode liečby v OLÚP. Často ide o tzv. daň aj za al
koholizmus. Ani pri jednom z komorbídnych ochorení nebol v porovnáva
ných súboroch pozorovaný úbytok. 

Výskyt niektorých ďalších ochorení/patologických stavov v súbore 
z r. 2013 vyjadruje tab. 3. 
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Tabuľka 3. Ďalšia somatická komorbidita v súbore 
z roku 2013 (n = 32) 

Nález Výskyt 

Dyslipidémia 65,6 % 

Hyperurikémia 18,8 % 

Vertebrogénny algický syndróm 34,4% 

Kraniocerbrálne traumy 12,5 % 

Lues novozistený 3,1 % 

Nálezy uvedené v tab. 3 neboli pred 13 rokmi sledované, ich častý a per
centuálne významný výskyt vr. 2013 však vzbudzuje prinajmenšom pozor
nosť. 

Limitácie 

Hoci snahou autorov bolo porovnať podľa možnosti zhodné súbory, 
vyskytli sa aj nezrovnalosti. Nedala sa napríklad porovnať príčina straty za
mestnania závislých zr. 2000, nakoľko v anamnéze neboli uvádzané dôvo
dy. Rovnako v anamnéze pacientov zr. 2013, vďaka komplexnejšej diagnos
tike somatických ochorení, pribudli viaceré nálezy, ktoré vr. 2000 ešte ne
boli zaznamenávané a teda nedá sa ich nárast alebo pokles porovnať. 

Ďalším limitom je aj to, že uvedené výsledky neboli porovnávané s inými 
podobnými prácami od domácich, či zahraničných autorov. Interpretujú iba 
skúsenosti a zistenia z jedného, i keď pracoviska s celoslovenskou pôsob
nosťou, a preto by sa nemali zovšeobecňovať. 

Diskusia a Záver 

Somatická chorobnosť u závislých je nepriazmvy ukazovateľ a neraz 
vzniká ako dôsledok nadmerného pitia alkoholu. 
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Z porovnania zistených údajov vyplýva, že po 13 rokoch sa somatický 
zdravotný stav mužov alkoholikov v produktívnom veku zhoršil dvoj- až 
trojnásobne, najvýraznejšie stúpol výskyt ischemickej choroby srdca, diabe
tes mellitus a epilepsie. 

Zaznamenané somatické poškodenia vedú k predpokladom, že nielen že 
sa pije častejšie a viac, ale že sa pijú často nekvalitné až podradné alkoho
lické nápoje (tzv. čučo), čo je v chorobopisoch často aj uvádzané. 

Závislí aj následkom častej a dlhodobej nezamestnanosti strácajú mož
nosť zarobiť si prostriedky potrebné na primeranú zdravotnú starostlivosť. 
Závažným sa ukazuje zistenie dlhodobo pretrvávajúcej nezamestnanosti 
skorou dvoch tretín probantov v oboch súboroch. Prepadávajú sa do skupi
ny „sociálnych prípadov", kedy strácajú motiváciu k zmene životného štýlu 
a aj preto častejšie recidivujú. Liečba málo motivovaných je potom náročná 
a ťažká. 

Do súboru zr. 2013 sme kvôli porovnaniu so súborom zr. 2000 zaraďova
li pacientov aj so súčasným výskytom ľahkej až stredne ťažkej depresívnej 
poruchy pri základnej diagnóze závislosti. Je všeobecne známe, že depre
sívni pacienti majú sťažené pracovné uplatnenie, možno aj pre depresiu 
nevyhľadávajú včas pomoc, zanedbávajú svoje zdravie a neraz riešia poru
chy nálad pitím. Tieto súvislosti však tentokrát neboli predmetom výskumu. 

Vyhlásenie autorov o konfiikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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