ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR)

53, 2018, 3, s. 101 - 118

PÔVODNÉ PRÁCE

VYBRANÉ PREDIKTORY RETENCIE
V LIEČBE U PATOLOGICKÝCH HRÁČOV

A. KURILLA, Z. KAMENDY,

Ľ.

OKRUHLICA

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava
Riaditeľ: MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

Súhrn
Úvod: U pacientov s diagnózou patologického hráčstva je vysoká miera predFaktory súvisiace s retenciou, respektíve s predčasným
ukončením liečby u patologických hráčov sú rôzne.
Ciele: Cieľmi práce bolo zistiť, aká je retencia patologických hráčov v liečbe
a ktoré faktory spojené s hraním hazardných hier sú vo vzťahu s ich retenciou
v liečbe.
Výskumná vzorka a metódy: Výskumnú vzorku tvorilo 251 probandov (92 %
mužov) s priemerným vekom 33,4 roka (SD=9,6), ktorí sa liečili s diagnózou patologické hráčstvo (F63.0). Išlo o pacientov Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, ktorí do liečby vstúpili v rokoch 2015 až 2017. Zisťovali sme retenciu v liečbe
a jej vzťah k veku, v ktorom probandi prvýkrát hrali hazardné hry, dÍžke trvania
hrania hazardných hier, preferencii druhu hazardnej hry a závažnosti hráčskej patológie meranej South Oaks Gambling Screen.
časného ukončenia liečby.
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Výsledky: V liečbe sa 6 mesiacov udržalo 27 % probandov. Najlepšiu retenciu
v liečbe mali hráči s nižšou závažnosťou hráčskej patológie. Títo však majú zároveň
tendenciu ukončovať liečbu ešte pred jej začiatkom. Výsledky pri ostatných
skúmaných faktoroch neboli štatisticky signifikantné.
Záver: V kontexte výsledkov tejto práce vyvstáva otázka použiteľnosti retencie
ako indikátora účinnosti liečby u pacientov s diagnózou patologického hráčstva.
Vyžaduje si to ďalšie skúmania možných faktorov s ňou potenciálne asociovaných.
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Ľ. Okruhlica: SELECTED
PREDICTORS OF RETENTION IN TREATMENT
IN PATHOLOGICAL GAMBLERS

Summa ry
Introduction: Patiens with a diagnosis of pathological gambling have a high rate
of drop-out from treatment. Factors related to retention or drop-out of treatment in
pathological gamblers are manifold.
Objectives: The aim of the work was to find out what is the retention of pathological gamblers in the treatment and which gambling behavior factors are related to
their retention in the treatment.
Research sample and methods: The final study sample consisted of 251 probands
(92% males) with an average age of 33.4 years (SD=9.6) who were treated with the
diagnosis of pathological gambling (F63.0). They were patients of the Center for
Treatment of Drug Dependencies in Bratislava, who entered the treatment between
2015 and 2017. We detected retention in treatment and its relationship to the age of
onset of gambling, the duration of gambling, the preference of the type of gambling
and the severity of gambling pathology as measured by the South Oaks Gambling
Screen.
Results: There were 27 % of the probands who reteined in the treatment for 6
months. The best retention in treatment was in the group of gamblers with lower
severity of gambling pathology. However, at the same time they also tend to end the
treatment before it starts. The results of the other investigated factors were not statistically significant.
Conclusion: In the context of the results of this work, is emerging the issue of
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the usefulness of the retention in the treatment of pathological gamblers as treatment effectiveness indicator. lt requires further investigation, also taking into account other potential factors which might be in the association with treatment retention.
K e y w o r d s : pathological gambling - retention in treatment - drop-out of
treatment

Úvod
Retencia v

liečbe

u patologických

hráčov

V liečbe patologického hráčstva je retencia dôležitou otázkou, ktorej je
potrebné venovať pozornosť. Predčasné ukončenie liečby zo strany pacientov
je totiž časté. Z patologických hráčov, ktorí vstúpia do liečby, ich predčasne
ukončí liečbu od 14 do 53,4% (Echeburúa a kol., 2001; Blanco a kol., 2002;
Leblond a kol., 2003; Grant a kol., 2004; Melville a kol., 2007; Dunn a kol.,
2011; Jimenez-Murcia a kol., 2012; Gómez-Peňa a kol., 2012; Aragay a kol.,
2015; Ramos-Grille a kol., 2015; Maniaci a kol., 2017; Ronzitti a kol., 2017).
Pomerne veľké rozdiely v počte pacientov predčasne ukončiacich liečbu
v literatúre sú zapríčinené viacerými faktormi. Jedným z nich je to, že autori definujú predčasne ukončenú liečbu rôzne. Dajú sa rozlíšiť dva prístupy
k definovaniu predčasného ukončenia liečby patologického hráčstva
(Melville a kol., 2007; Dunn a kol., 2012). Prvý prístup je ten, že pacient
ukončí liečbu bez dohody alebo schválenia terapeutom, ktorý považuje toto
ukončenie za predčasné (Echeberúa a kol., 2001; Leblond a kol., 2003; Grant
a kol., 2004; Ramos-Grille a kol., 2015; Maniaci a kol., 2017). Druhý prístup
definuje predčasné ukončenie liečby ako vynechanie určitého počtu terapeutických sedení. Tento prístup sa viaže najmä k štruktúrovaným, časovo ohraničeným liečebným programom s naplánovaným konkrétnym počtom sedení (Dunn a kol., 2011; Gómez-Peňa a kol., 2012; Aragay a kol., 2015; Ronzitti a kol., 2017).
To, že výskyt predčasného ukončenia liečby je v rôznych štúdiách taký
rozdielny môže byť spojené aj s tým, že bolo zisťované v rôznych liečebných
programoch. Líšia sa od seba v dÍžke trvania, ktoré sa pohybuje od 8 týž103
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dňov (Ronzitti a kol., 2017) až po nestanovený čas ukončenia liečby, kedy
boli pacienti v liečbe v priemere 360 dní (Grant a kol., 2004). Tiež sa líšia
v ponúkaných možnostiach liečby. Od čisto farmakologickej liečby (Blanco
a kol., 2002), cez kombináciu psychoterapie a farmakologickej liečby (Grant
a kol., 2004; Choi a kol., 2016; Maniaci a kol., 2017) až po výlučne psychoterapeutickú liečbu, prevažne KBT, avšak aj v rámci KBT prístupu s rôznymi
modifikáciami (Dunn a kol., 2011; Jimenez-Murcia a kol., 2012; Gómez-Peňa a kol., 2012; Aragay a kol., 2015; Ronzitti a kol., 2017). O spojitosti
predčasného ukončenia liečby a spôsobu liečby vypovedá porovnanie KBT
bez expozície in vivo pre patologické hráčstvo a KBT s expozíciou in vivo
a prevenciou odpovede. Pri klasickom KBT pre patologické hráčstvo predčasne ukončilo liečbu 29, 7 % pacientov, zatiaľ čo pri KBT s expozíciou in vivo a prevenciou odpovede až 53,4 % pacientov (Jimenez-Murcia a kol.,
2012).
Dôležitou skutočnosťou vo vzťahu k predčasnému ukončeniu liečby je to,
v akej fáze ju pacient ukončí. Melvilleová a kol. (2007) vo svojom systematickom prehľade literatúry uvádzajú, že najčastejšie dochádza k ukončeniu
liečby ešte pred jej začatím, po úvodnom vyšetrení alebo veľmi skoro po jej
začiatku. V štúdii Ronzittiovej a kol. (2017) ukončilo liečbu po vstupnom vyšetrení 27,7 % pacientov, počas liečby 17,4 %. V štúdii Dunnovej a kol.
(2012) 13 z 25 pacientov neabsolvovalo viac ako 2 terapeutické sedenia.

Prediktory predčasného
u patologických hráčov

ukončenia liečby

Poznanie prediktorov predčasného ukončenia liečby môže podporiť voľbu
takých liečebných stratégií, ktoré pomôžu pacientom zotrvať v liečbe tak
dlho, aby bol jej efekt čo najväčší (Milton a kol., 2002; Dunn a kol., 2011;
Gómez-Peňa a kol., 2012; Maniaci a kol., 2017; Ronzitti a kol., 2017).
Výsledky výskumu v oblasti prediktorov predčasného ukončenia liečby u patologických hráčov sú nejednoznačné. Prediktory predčasného ukončenia
liečby sa skúmajú najmä v oblastiach: sociodemografické faktory, motivácia
k liečbe, osobnostné faktory, psychiatrická komorbidita, faktory liečby a faktory spojené s hraním hazardných hier (Echeburúa a kol., 2001; Milton
a kol., 2002; Leblond a kol., 2003; Grant a kol., 2004; Ingle a kol., 2008;
Melville a kol., 2007; Álvarez-Moya a kol., 2011; Dunn a kol., 2011;
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Gómez-Peňa a kol., 2012; Jimenez-Murcia a kol., 2012; Aragay a kol., 2015;
Ramos-Grille a kol., 2015; Choi a kol., 2016; Ronzitti a kol., 2017; Maniaci
a kol., 2017).
Predmetom tejto práce je skúmanie vzťahu faktorov spojených s hraním
hazardných hier a retencie v liečbe, preto sa danej oblasti venujeme podrobnejšie.
Vek začiatku hrania hazardných hier súvisel s predčasným ukončením
liečby v práci Sylvain a kol. (1997; podľa Melville a kol., 2007), ktorí skúmali efekt KBT u 58 pacientov. Pacienti, ktorí ukončili liečbu predčasne začínali s hazardnými hrami v skoršom veku ako hráči, ktorí liečbu dokončili.
V prácach s vyšším počtom probandov (Jimenez-Murcia a kol., 2010; Ronzitti a kol., 2017) sa tento vzťah nepotvrdil. Štúdie Jimenez-Murciovej a kol.
(2010) sa zúčastnilo 904 patologických hráčov. U tých probandov, ktorí
ukončili liečbu predčasne nebol priemerný vek prvého hrania odlišný od
tých, ktorí liečbu dokončili. Ronzittiová a kol. (2017) zistili, že u 846 pacientov nebol vek, kedy začali hrať hazardné hry, vo vzťahu s predčasným
ukončením liečby ani u tých, ktorí do terapie po vstupnom vyšetrení nenastúpili, ani u tých, ktorí liečbu ukončili počas jej trvania.
Predčasné ukončenie liečby by mohlo súvisieť s dÍžkou trvania hazardného hrania. V štúdii Miltona a kol. (2002), ktorú uskutočnili na 40 probandoch, tí ktorí hrali problematicky desať rokov a dlhšie opúšťali liečbu
predčasne až dva a pol krát častejšie ako pacienti s kratšou dobou trvania
problematického hrania. Ronzittiová a kol. (2017) zistili, že ukončenie liečby
pred jej začiatkom, už po úvodnej diagnostike, je spojené s kratšou históriou
hazardného hrania. U tých, ktorí ukončili liečbu v jej priebehu tento vzťah
nebol významný.
Ronzittiová a kol. (2017) zistili, že závažnosť hráčskej patológie meranej
pomocou Problem Gambling Severity Index (PGSI) bola vyššia u pacientov,
ktorí predčasne ukončili liečbu. Tento vzťah sa týkal pacientov, ktorí ukončili liečbu ešte pred jej začiatkom, i tých, ktorí ukončili liečbu počas jej trvania. Nízke skóre PGSI korelovalo s predčasným ukončením liečby počas jej
trvania, nie však pred jej začiatkom. Iné štúdie, ktoré používali na meranie
závažnosti hráčskej patológie South Oaks Gambling Screen (SOGS) spojitosť medzi závažnosťou hráčskej patológie a predčasným ukončením liečby
nezistili (Melville a kol., 2007; Maniaci a kol., 2017).
Dunnová a kol. (2011) v kvalitatívnej štúdii uskutočnenej na 25 probandoch zistili, že patologickí hráči, u ktorých bolo motívom k hraniu vy-
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hľadávanie

sociálnych kontaktov a zábavy, častejšie ukončovali liečbu predRovnako hranie hazardných hier ako stratégia riešenia osobných
problémov a dysforickej nálady bolo spojené s predčasným ukončením lieč
by.
Melvilleová a kol. (2007) udávajú, že dovtedajší výskum nepreukázal
spojitosť medzi preferenciou hry a predčasným ukončením liečby. Je však
nutné podotknúť, že doterajší výskum tohto vzťahu sa robil na pomerne
malých vzorkách pacientov, kde výrazne prevažovali pacienti preferujúci
hranie na hracích automatoch.
Zdá sa, že výška dlhu (Ramos-Grille a kol., 2015; Ronzitti a kol., 2017)
a čas strávený hraním hazardných hier (Aragay a kol., 2015; Ramos-Grille
a kol., 2015) nemajú spojitosť s predčasným ukončením liečby patologického
hráčstva. Rovnako miera kognitívnych distorzií spojených s hraním hazardných hier a subjektívne hodnotené nutkanie neboli spojené s mierou
predčasného ukončenia liečby u patologických hráčov (Leblond a kol., 2003).
časne.

Ciele
Cieľom štúdie bolo zistiť aká je retencia pacientov s diagnózou patologického hráčstva v liečbe po vstupnom vyšetrení, na ktoré sa dostavili pre
problémy s hraním hazardných hier. Skúmali sme i to, do akej miery boli
nami vybrané premenné, vek, v ktorom hrali probandi prvý krát hazardné
hry, dÍžka hrania, preferencia druhu hazardnej hry a závažnosť hráčskej
patológie u hráčov asociované s retenciou, respektíve s predčasným ukonče
ním liečby po vstupnom vyšetrení a v priebehu prvých 6 mesiacov liečby.

Výskumná vzorka a metódy
Výskumná vzorka
Študovanú skupinu tvorili pacienti Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave (CPLDZ), ktorí sa liečili ambulantne, prípadne absolvovali
popri ambulantnej aj ústavnú liečbu. Údaje sme získali zo zdravotnej dokumentácie 270 probandov s diagnózou patologické hráčstvo (F63.0) podľa
MKCH-10. Zo vzorky sme neskôr vylúčili 11 probandov, ktorí absolvovali
len ústavnú liečbu, 4 probandov, ktorí mali súdom nariadenú liečbu, 2 pro106
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bandov, ktorí mali diagnostikovanú schizofréniu, 1 probandku, ktorá mala
diagnostikovanú bipolárnu afektívnu poruchu a 1 mladistvého. Všetci probandi podpísali informovaný súhlas a vykonanie výskumu bolo schválené
Etickou komisiou Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.
Konečnú výskumnú vzorku tvorilo 251 probandov (92 % muži). Priemerný vek bol 33,4 rokov (SD=9,6).

Metódy
Ide o klinickú, retrospektívnu, komparatívnu štúdiu.
Dáta, ktoré sa v CPLDZ zisťujú štandardným spôsobom pri vstupnom
vyšetrení, sme získavali zo zdravotnej dokumentácie pacientov.
Zaujímalo nás, ktorí pacienti sa udržali v liečbe počas prvých šiestich
mesiacov od vstupu do liečby, ktorí pacienti ukončili liečbu predčasne počas
jej trvania a napokon, ktorí po vstupnom vyšetrení už v liečbe ďalej nepokračovali. Pacientov, ktorí absolvovali prvých šesť mesiacov liečby a nevynechali návštevu v ambulancii psychiatra alebo skupinovú psychoterapiu viac
ako štyri týždne, sme považovali za pacientov s dobrou retenciou. Sledovanú
dobu sme zvolili v zhode s prácou Aragayovej a kol. (2015), ktorá zistila, že
najviac relapsov u patologických hráčov je v prvých 6 mesiacoch liečby a na
základe práce Hansena a Lamberta (2003), ktorí uvádzajú, že je potrebných
15 až 19 psychoterapeutických sedení na to, aby 50 % pacientov dosiahlo zotavenie, čo je počet sedení, ktorý pacienti v CPLDZ za šesť mesiacov určite
absolvujú. Pacientov, ktorí vynechali kontrolu u psychiatra a zároveň aj
skupinovú psychoterapiu po dobu štyri a viac týždňov, sme považovali za
pacientov, ktorí ukončili liečbu predčasne. Osobitnú skupinu tvorili pacienti, ktorí absolvovali vstupné vyšetrenie a viac na liečbu neprišli.
Základný odporúčaný terapeutický rámec v CPLDZ je však dizajnovaný
v súlade s diagnostickými kritériami pre závislosť MKCH-10/SZO na optimálnu dÍžku 12 mesiacov od začiatku abstinencie v nechránenom (ambulantnom) prostredí. Pacientom je po vstupnom psychiatrickom a psychologickom vyšetrení odporúčané navštevovať podpornú psychoterapeutickú
skupinu, vedenú psychoterapeutom podľa princípov kognitívne-behaviorálnej psychoterapie. Psychoterapeutické skupiny sú otvorené, sú realizované
v týždennej frekvencii a trvajú 90 minút. Pacient zároveň navštevuje v týždennej frekvencii ambulanciu psychiatra.
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Sledované premenné boli: (1) vek, v ktorom pacienti prvýkrát hrali hazardné hry; (2) dÍžka hrania v rokoch od prvej hazardnej hry po vstupné
vyšetrenie v CPLDZ. Probandov sme rozdelili do troch skupín podľa dÍžky
trvania hrania hazardných hier: a) krátke trvanie (1-3 roky); b) stredne
dlhé trvanie (4-10 rokov); c) dlhé trvanie (11 a viac rokov); (3) preferovaný
typ hazardných hier podľa nasledujúcich kategórií: a) hracie automaty; b)
športové stávky; c) iné (najčastejšie išlo o ruletu a poker); d) bez preferencie
(ak pacienti hrali viacero hazardných hier v jednom čase bez jasnej preferencie jedného druhu); (4) závažnosť hráčskej patológie v čase vstupného
vyšetrenia, zisťovaná dotazníkom South Oaks Gambling Screen (Lesieur,
Blume, 1987; Lesieur, Blume, 1993; Stinchfield, 2002). Ide o diagnostický
nástroj validizovaný pre americkú populáciu. Dotazník obsahuje 37 položiek
rozdelených do 16 otázok. Do výsledného skóre sa počíta 20 položiek. Maximálne dosiahnuteľné skóre je 20 bodov. Ak proband skóruje O bodov, pravdepodobne nemá žiadny problém s hazardným hraním, ak skóruje 1 až 4 body má problém s hazardným hraním a ak skóruje 5 a viac bodov, pravdepodobne ide o patologické hráčstvo. Probandov sme podľa závažnosti hráčskej
patológie (podľa dosiahnutého skóre v SOGS) zadelili do troch skupín:
a) s nízkou závažnosťou (0-9 bodov); b) so strednou (10-14 bodov); c) s vysokou závažnosťou (15-20 bodov).
Použili sme metódy deskriptívnej štatistiky. Pre porovnanie rozdielov
v jednotlivých skupinách sme použili neparametrické testy, keďže rozloženie dát sa signifikantne líšilo od normálnej distribúcie. Rozdiely v skóre
a iných kontinuálnych premenných sme analyzovali pomocou Mann-Whitneyho U testu a Kruskal-Wallisovým H testom. Pre porovnanie rozloženia
a frekvencie kategorických premenných sme použili Pearsonov chí-kvadrát
test.

Výsledky
Retencia v

liečbe

Šesť mesiacov a dlhšie sa v liečbe udržalo 27 % (N=67) probandov. Pred
liečbou,

po vstupnom vyšetrení, ju ukončilo 31 % (N=77) probandov a počas
prvých 6 mesiacov liečbu ukončilo 42 % (N=107) probandov (Graf 1). Po
vylúčení 77 probandov zo sledovania, ktorí predčasne ukončili liečbu po
vstupnom vyšetrení, ešte pred jej začiatkom, tak zo zúženej vzorky na 174
probandov, by malo retenciu 6 a viac mesiacov 39 % probandov (Graf 2).
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Graf 1.
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Vek

začiatku

hrania a retencia

Priemerný vek, v ktorom probandi prvýkrát hrali hazardnú hru, bol 22
rokov (SD=7,5). Nezistili sme štatisticky signifikantnú súvislosť medzi vekom prvého hrania hazardných hier a retenciou probandov v liečbe. Taktiež
sme nezistili štatisticky signifikantnú súvislosť medzi vekom prvého hrania
hazardných hier a predčasným ukončením liečby po vstupnom vyšetrení ani
počas prvých 6 mesiacov.

DÍžka hrania a retencia
DÍžka trvania hrania hazardných hier od prvej skúsenosti po vstupné
vyšetrenie v CPLDZ bola v priemere 11,6 rokov (SD=7,4). Po rozdelení probandov do skupín podľa dÍžky hrania hazardných hier bolo v skupine
s krátkym trvaním 15 % (N=38), v skupine so stredne dlhým trvaním 35 %
(N=87) a v skupine s dlhým trvaním 46 % (N=115) probandov. U 4% (N=ll)
probandov nám údaj o dÍžke trvania hrania hazardných hier chýbal.
Nezistili sme štatisticky signifikantnú súvislosť medzi dÍžkou hrania hazardných hier pred vstupom do liečby a retenciou probandov v nej. Taktiež
sme nezistili štatisticky signifikantnú súvislosť medzi dÍžkou hrania hazardných hier pred vstupom do liečby a predčasným ukončením liečby po
vstupnom vyšetrení ani počas prvých 6 mesiacov.

Preferencia hazardnej hry a retencia
Najviac, 49 % (N=123) probandov, preferovalo hracie automaty, 27 %
(N=68) preferovalo stávky na športové zápasy, 10 % (N=26) preferovalo iné
hazardné hry (najčastejšie ruleta alebo poker) a 14 % (N=34) probandov nemalo jasnú preferenciu nejakého druhu hazardnej hry.
Nezistili sme štatisticky signifikantnú súvislosť medzi preferenciou hazardnej hry a retenciou probandov v liečbe. Taktiež sme nezistili štatisticky
signifikantnú súvislosť medzi preferenciou hazardnej hry a predčasným
ukončením liečby po vstupnom vyšetrení ani počas prvých 6 mesiacov.
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Závažnosť hráčskej

patológie podla SOGS a retencia

V dotazníku SOGS dosahovali probandi priemerné skóre 11,4 (SD=3,4).
Po rozdelení probandov do skupín podľa dosiahnutého skóre v SOGS bolo
v skupine s nízkou závažnosťou hráčskej patológie 23,5 % (N=59), v skupine
so stredne ťažkou závažnosťou 48 % (N=120) a v skupine s vysokou závažnosťou 15,5 % (N=39) probandov. U 13 % (N=33) probandov údaj o výške
skóre SOGS chýba.
Priemerné skóre SOGS bolo u hráčov s dobrou retenciou v liečbe nižšie
(10,63) akou tých, ktorí ukončili liečbu predčasne (11,74), bez ohľadu na to,
či liečbu ukončili pred jej začiatkom alebo počas 6 mesiacov. Rozdiel bol štatisticky signifikantný (p<0,05) (Graf 3). Probandi, ktorí ukončili liečbu v prvých 6 mesiacoch mali signifikantne (p<0,01) vyššie priemerné skóre SOGS
(12,22) ako probandi, ktorí ukončili liečbu pred jej začiatkom (10,63)
(Graf 4).
Signifikantne (p<0,05) najnižšie zastúpenie hráčov, ktorí ukončili liečbu
počas prvých 6 mesiacov, bolo v skupine s nízkou závažnosťou hráčskej patológie 31 % (N=18). Zároveň v rovnakej skupine hráčov bolo signifikantne
(p<0,05) najvyššie zastúpenie probandov, ktorí ukončili liečbu pred jej začiatkom 29 % (N=l 7) (Graf 5).
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Diskusia
Naša štúdia ukázala, že štvrtina patologických hráčov vstupujúcich do
liečby sa v liečbe udrží pol roka a dlhšie. Je to menej ako v iných prácach
s podobným dizajnom. V práci Aragayovej a kol. (2015) zotrvalo v liečbe
6 mesiacov 78 % pacientov. Nie je však jasné, či do vzorky zahrnuli aj pacientov, ktorí liečbu nezačali, respektíve aké vylučovacie kritériá použili pri
zostavovaní výskumnej vzorky. V práci Granta a kol. (2004) bolo v liečbe po
6 mesiacoch ešte 67 % pacientov, ale do vzorky nezahrnuli pacientov, ktorí
ukončili liečbu v prvých 60 dňoch. Navyše, šlo o pomerne malú výskumnú
vzorku 50 probandov. Tieto skutočnosti môžu byť príčinou rozdielnych
výsledkov našej a citovaných štúdií.
Naše výsledky a aj ďalšie štúdie ukazujú, že významnú časť probandov,
ktorí liečbu ukončia predčasne, tvoria práve pacienti, ktorí po vstupnom
vyšetrení už neprídu (Melville a kol., 2007; Dunn a kol., 2012; Ronzitti
a kol., 2017). V rozpore s inými prácami, väčšina pacientov ukončila liečbu
počas prvých 6 mesiacov, nie ešte pred jej začiatkom (Melville a kol., 2007;
Dunn a kol., 2012; Ronzitti a kol., 2017). V citovaných prácach išlo o krátkodobé liečebné programy, kde je pravdepodobne menej náročné udržať motiváciu pacientov k liečbe, ako v dlhodobých programoch a pacienti, ktorí
v liečbe pokračujú aj po vstupnom vyšetrení, sa v nej udržia častejšie.
Vek, v ktorom hráči začínajú s hazardnými hrami, nebol vo vzťahu s retenciou v liečbe podobne ako v iných prácach (Jimenez-Murcia a kol., 2010).
V našej štúdii sme zisťovali, kedy mali probandi prvú skúsenosť s hazardným hraním. Ronzittiová a kol. (2017) zisťovali v akom veku sa hranie hazardných hier stalo problematickým a taktiež nezistili vzťah medzi touto
charakteristikou a retenciou v liečbe.
Hráči v našej štúdii sa nelíšili v retencii na základe dÍžky trvania hazardného hrania. Toto zistenie je v rozpore s prácou Miltona a kol. (2002),
kde bola dÍžka trvania problematického hrania v pozitívnom vzťahu s predčasným ukončením liečby. V práci Ronzittiovej a kol. (2017) zasa hráči, ktorí
hrali problematicky krátko, najčastejšie opúšťali liečbu pred jej začiatkom.
K týmto rozdielom mohlo prispieť to, že v našej práci sme sa zamerali na
dÍžku hrania hazardných hier bez ohľadu na to, či šlo o problematické hranie alebo nie. V spomínaných prácach zisťovali dÍžku problematického hrania. V našom súbore mohlo byť viacero probandov, ktorí vyskúšali hazardné
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hry a k intenzívnejšiemu hraniu sa vrátili po dlhšej dobe, kedy hazardné
hry nehrali. To môže výsledky ovplyvňovať.
V zhode s doterajším výskumom (Melville a kol., 2007) probandi preferujúci rôzne druhy hazardných hier sa v retencii v liečbe nelíšili.
Vysoká závažnosť hráčskej patológie bola prediktorom predčasného
ukončenia liečby počas jej trvania, čo je v zhode s prácou Ronzittiovej a kol.
(2017), ale v rozpore s inými prácami (Melville a kol., 2007; Aragay a kol.,
2015; Maniaci a kol., 2017). Zaujímavým zistením je, že probandi, ktorí
ukončili liečbu pred jej začiatkom a tí s dobrou retenciou v liečbe, mali priemerné skóre SOGS rovnaké. Ronzittiová a kol. (2017) zistili, že závažnosť
hráčskej patológie bola v porovnaní s hráčmi s dobrou retenciou vyššia aj
u probandov, ktorí ukončili liečbu ešte pred jej začiatkom. Tento rozdiel
v zisteniach si vyžaduje ďalšie skúmanie. Na základe výsledkov našej štúdie sa dá usudzovať, že nízka závažnosť hráčskej patológie je prediktorom
dobrej retencie v liečbe, ale taktiež ukončenia liečby ešte pred jej začiatkom.
Retencia sa znižovala so zvyšujúcou sa závažnosťou hráčskej patológie.
Predčasné ukončenie liečby počas jej trvania sa zvyšuje so závažnosťou
hráčskej patológie, avšak výskyt ukončenia liečby pred jej začiatkom sa
znižuje so zvyšujúcou sa závažnosťou hráčskej patológie.
Kushnir a kol. (2018) skúmali problémovo hrajúcich hráčov, ktorí sa snažili obmedziť alebo prestať s hraním svojpomocne. Tí s najvyššou závažnosťou hráčskej patológie zaznamenali najvýraznejší pokles tejto patológie
v priebehu sledovania. Toto zlepšenie môžu zažívať aj naši probandi a to ich
paradoxne môže motivovať k predčasnému ukončeniu liečby.
V súvislosti s uvedeným je možné, že hráči s nízkou závažnosťou hráč
skej patológie nepociťujú v liečbe také náhle zlepšenie a ostávajú motivovaní v nej pokračovať. Zároveň, mnohí po vstupnom vyšetrení a úvodnej krátkej intervencii dokážu abstinovať alebo obmedziť hranie aj bez ďalšej liečby
(Larimer a kol., 2012).
Doterajší výskum ukázal, že zaradením intervencií posilňujúcich motiváciu do liečby (Milton a kol., 2002) a dobrý psychofarmakologický manažment
(Choi a kol., 2016) môžu zvýšiť retenciu patologických hráčov v liečbe. Väč
šina probandov v našej štúdii ukončila liečbu počas jej trvania, čo znamená,
že máme príležitosť ovplyvňovať ich retenciu v liečbe. U pacientov, ktorí
ukončia liečbu ešte pred jej začiatkom, sú naše možnosti obmedzené, ale
i v týchto prípadoch je možné zvážiť nastavenie úvodných intervencií tak,
aby sme ich motiváciu k liečbe posilnili.
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Považujeme za potrebné zdôrazniť, že to, že pacient ukončí liečbu prednemusí znamenať, že liečba bola neúspešná. Prediktory relapsu
a predčasného ukončenia liečby sú odlišné (Merkouris a kol., 2016). Grant
a kol. (2004) však zistili, že z hráčov, ktorí ukončili liečbu predčasne, len
10 % uviedlo iné dôvody ako to, že chceli pokračovať v hraní. Len jeden proband z 21, ktorí ukončili liečbu predčasne, abstinoval v čase, keď ho kontaktovali. Informáciu, koľkí probandi z našej vzorky, ktorí ukončili liečbu predčasne, abstinujú od hrania hazardných hier, nemáme. Avšak pri zisťovaní
koľkí pacienti s diagnózou patologického hráčstva abstinujú po 3 rokoch od
vstupu do liečby, bez ohľadu na to ako dlho sa v liečbe udržali, uvádza toho
času abstinenciu až 82% pacientov (CPLDZ, 2017). Nevieme, či sa pacienti,
ktorí ukončia liečbu predčasne v CPLDZ neliečia niekde inde alebo nenavštevujú svojpomocné skupiny. Taktiež u viacerých môže dôjsť k výraznému
zníženiu frekvencie hrania a zmierneniu dôsledkov excesívneho hrania, prípadne k úplnej abstinencii už po jednej intervencii (Larimer a kol., 2012).
Medzi patologickými hráčmi je pomerne vysoká miera prirodzeného uzdravenia, kedy nevyhľadajú odbornú pomoc. Zdá sa, že ide o takmer tretinu
všetkých patologických hráčov (Slutske, 2006; Kushnir a kol., 2018). Tieto
zistenia, ako i v prípade liečby iných foriem závislostí, poukazujú na obozretnosť pri interpretáciách miery retencie ako spoľahlivého indikátora terapeutickej efektívnosti a prognózy uzdravenia. Súčasne implikujú otázku,
ako obmedzené je naše poznanie terapeutických postupov v liečbe závislostí
na vedecky preukázaných faktoch.
časne,

Záver
Retencia patologických hráčov v liečbe sa javí relatívne nízka. Z pacientov, ktorí ukončia liečbu predčasne, je väčšina tých, ktorí ju ukončia počas
jej trvania, a nie pred jej začiatkom. Predčasné ukončenie liečby však neznamená, že liečba nebola úspešná. Naj dlhšiu retenciu v liečbe majú hráči
s nižšou závažnosťou hráčskej patológie. Títo hráči však zároveň najčastej
šie ukončujú liečbu ešte pred jej začiatkom. Vek začiatku hrania hazardných hier, dÍžka trvania hrania hazardných hier ani preferovaný druh hazardnej hry nie sú vo vzťahu s retenciou v liečbe.
Otázka zvyšovania retencie v liečbe u patologických hráčov sa v kontexte
týchto výsledkov javí ako problematická. Vyžaduje si ďalšie skúmanie, so
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zohľadnením ďalších potenciálnych faktorov, ktoré by ju mohli ovplyvňovať
a prípadne následne hľadanie čo najúčinnejších postupov v liečbe, ktoré by
retenciu patologických hráčov s vysokou závažnosťou problému zvyšovali
a zároveň by boli efektívne v dosahovaní hlavného cieľa, ktorým je abstinencia od hrania hazardných hier.

Poznámka
Práca je skrátenou, doplnenou a prepracovanou verziou
prvého autora.
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