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NA POMOC PRAXI 

PRVÉ KR<)!\. Y ;\IA VYUŽITIE PROTIALKOHOLICKEJ ZÁCHYT:\ U 
STANICL ,\KO DETOXIKAČNÉHO CENTRA A PRE PRVÚ PSYCIII.\
TRICKÚ 1'0\ltOC V NAŠICH PODMIENKACH 

Základné úlohy protialkoholickej zúchytnej 
stanice sú každému známe . Jej poslanie a čin
nosi nám však neprináša uznanie a ocenenie u 
~1ašich nadriadenÝch orgúnov a kolegov. ale 
skôr odiózne postoje. Preto už mnoho rokov 
snm sa ~naž il zaviesť aj iné formy využitia pro
tialkoholickej ôrhytncj q; 111i cc (dalej PAZS). 
ktoré hy nemali prevažne policajno-represívny 
charakter . Predpokladal 'om. že tieto aktivity 
získavajú occncntc u pri~iu~n é ho sp{Jdového 
psychiatrického oddelenia a azda i iných inšti
túcií. 

M . Turček r. l'!h9 v Prntialkoholickom oh
zore uviedol. že ak m;í hyi I'AZS zdravotníc
kym zariadením. v popredi musí byť sledova
nic medicínskej '>trúnky probl é mu opilosti ako 
intoxikácie . To vyžaduje splnenie určitých 
predpokladov. aby PAZS mohla existovať ako 
medicínske zariadenie . 

Ide najmä o tieto fakty : l . správne a neod
kladné diagnostikovanie opilosti a jej stupň a; 
2. diagnostiku iného porušenia zdravotného 
o" tavu (úraz . iná intoxikácia. epilepsia. duševné 
pontchy) . ide o prípady . z ktorých mnohé vlast
ne p(l trch ujú psychiatrickú prvú pomoc- po
l n:t mka autora; 3. vylúčenie tých prípadov. u 
ktorých nejde o poruchy zdravia. o opilosi ta
ké ho -;tupňa. že hy vyžadovala medicínsky zá
sah - teda obyčajní výtrznici, tuláci dopravení 
do PAZS na .. úschovu " a pod. M. Turček po
stuluje . aby opilosť vždy diagnostikoval lekár a 
kritizuje vtedajšiu prax. kedy sa to robilo mini
málne . Pri prípadoch prvej pomoci. o ktorých 
budem hovoriť. či už detoxikačnej alebo psy
chiatrickej. je však vyšetrenie psychiatrom 
bezpodmienečne nutné. teda conditio sine qua 
non. 

Podľa Skálu v socia listických krajinách zá
chytky pracujú podľa nášho vzoru. Najväčšia 
je vo Varšave. najviac PAZS holo v Moskve. 
V týchto štátoch sú PAZS niekde pričlenené k 
zdravo tníctvu. inde. napr. v ZSSR. k mini,tcr
stvu vnútra. Na Západe. napr . v Rakú,ku. rie
ši políci a problém vo zvlášť vyčlenenÝch miest
nostiach. vo Viedni vypomáha psychiatrická 
klinika . V SRN prípady rieši polícia. V Juho
slávii alkohológ Hudolín sa hál zriad'uvania 
PAZS zo strachu pred nehumanistickými zá
sahmi v nich. Doteraz nie sú v Juhoslávii zá
chytné stanice . ako nás o tom informovali v 
tomto roku členovia Klubu abstinentov z No
vého Sadu pri družobnej návšteve v žilinskom 
Klube abstinentov - KLUS. Pre nás sú zaují
mavé riešenia napr. vo Švédsku. kde majú pro
tialkoholické kliniky vyčlenené lôžka pre akút
ne detoxikácie, teda ako naše ZS. ďalej v 
USA. kde prvú záchytku zriadi li v r. l%() vo 
forme detoxikačného cent ra. Toto zača lo na
hradzovať policajné ce ly v USA a Kanade. 
známe pod menom .. drunk tank". vofne prelo
žené zberňa opi lcov. Toho času je v USA mno
ho detoxikačných centier. ktoré pracujú podra 
vzoru centra v St. Louis. DÍžka pobytu v nich 
je 24 až 37 hodín , často i týždeň. lntoxikované 
osoby idú radšej do detoxikačného centra. aby 
ich polícia nedala do väzenia. ako to bolo pred 
zriadením detoxikačných centier. V Kanade a 
v Anglicku je prax podobná, pričom v Anglic
ku trvá pobyt 2- 3 dni až týždeň. Konštatujú. 
že zaradenie do centra namiesto do väzenia 
znamená humanistickejší a efektívnejší po
stup. Inak v mnohých krajinách na svete exis
tuje ešte ambivalentný až záporný postoj 
PAZS. 
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Stru(·m: uvúdzam inťormúciu zo Stredo
slovenského kraja : r . llJXX bolo tu 14 PAZS . 
Poslednú otvorili v Brezne v r. llJX6 . Poče t 

lôžok je celkove IIJ5. Nepretržitú prev;í dzka 
je v PAZS Žilina. Prievidza . Z volen . spolu na 
?.7 ltižkach. Popoludtíaj šia a twč n;í je vB. Bys
trici . Brezne . Cadci. v O . Kubíne. Liptovskom 
Mikul ;íši. Martine. Vdkom Krtíši. Rimavskej 
Sobote a v Lučenci . Nočnú J)l'ev;ídzka je len v 
Žiari nad Hronom . Obložnosť bola r. llJl'i7 
spolu 7:\l)l) zachyte ných . z toho že ny 4?.6 . mla
diství ?.-IX. Pric mcrn;í vyu ži t osť bola 20.4 'X,. 

V/asf/1(; sktísenosri 

Na z;ík lade podnetov z lite ra túry. vych{tdza
júc z faktu. že na žilinskej zúchytm:j !.taniri. 
kde som bol mnoho rokov od jej založenia 
r. l \16 1. bola už dúvno odpoludňaj š i a a nočnú 
prevádzka a od r . 19l'i0 nepre trž it á. ďalej. že 
so m mal a mám psychiatrickú ordináciu pria
mo na .. záchytke" . rel a tívne dosť dobre vyba
venej. chcel som dosiahnuť. aby PAZS aspo ň 
č i astočne stra tila dovtedy výlučne policaj
no-re pres ívny charakt e r . aby sa v nej vy koná
va li pre alkoholikov. in ých tox ikom anov a aj 
pre psychia trických pacientov medicín ske a 
hum ánne aktivity. aby ta kto v očiach aspoň 
niekto rých pacientov sa stala miestom pomoci 
v krízových životných situáci;ích a tým sa do 
určit ej miery zmi ernil hostilný postoj verejnos
ti k tomuto za riadeniu . Okrem toho pri poho
tovostných službách na psychi atricko m oddele
ní som vyšetroval a prijím al krátkodobé . pre
chodné psychické poruchy: abnormné rea kcie . 
hys te rické rea kcie . primitívne reakcie. de mon
štra tívne tentamina suicídi í. ebriety . pri kto
rých nešlo o sociá lne malada ptívne konanie . 
a le o psychopato logické prej avy. kde boli diag
nostické pochybnosti a pod . Bolo mi zrejmé. 
že pri týchto stavoch by bol stač il nie ko l'ko ho
dinový pobyt v zdravotníckom zariade ní. po
čas kto ré ho by došlo k upokojeniu pacienta 
nato l'ko. že by bol schopný adaptívne a racio
nálne ri eš iť svoju situ ác iu a mo ho l by sa spdv
ne diagnostikovai. Ráno by ho vyšetril psy
chiater patri čným psycho tera pe utickým poho
vorom . mohli by sa urobiť potrebné sociá ln e 
zákro ky (predvo lanie príbuzných. zariadenie 
odvozu a pod .) . T akto by sa zamedzi lo obsade
niu lôžka na psychiatrickom oddele ní . kde 
(ako všade u nás) je nedosta to k lôžok. odpad la 
by administra tívna a iná práca ko legov. ne
vznikli by ná kl ady. pacient by nebo l .. označ ko
vaný". že bol na psychiatrii a pod . Konečne šlo 
o stavy. kto ré vyžadova li le n sociá lne riešenie 
- napr. demencie . men tá lne retardácie. ktoré 
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by stačilo ponechať do r;ína . ked y by sa mohli 
odviesť na patričné miesto . Pri umiestnení na 
ZS by sa situ<Ícia riešila promptne . za tial' čo pri 
prijatí na oddelenie by sa rieše nie komplikova
lo a protrahovalo . 

Podl'a týchto úvah začali sme vykon;ívať tie
to aktivity v ži linskej PAZS . so súhlasom pred
nostu oddelenia. od začiatku 70. rokov takto : 
Ako sme spomentlli . indik úc iu pre pobyt v ZS 
za účelom detoxikácie alebo inej psychi a tric
ke j prvej po moci . musí vždy stanoviť psychia
ter . pričom pacientov. kt orí boli ta kto prij a tí 
na ZS. možno rozdeliť do dvoch skupín . 

Do prvej patria pacienti s drogovou z{tvis los
ťou . U týchto ide najm ii o pre ruše nie .. ťahu" s 
poruchami ko na ni a. o rýchlu detox ik úc iu so 
zvl<ídnutím prípadného deba klové ho stavu . 
depresie a pod . Ďal ej ide i o znovu nasadc nie 
disulfiramu. pretože v bežnom živote tÚL' sú 
schopní abstinovať ani jeden deti. Ich pobyt v 
PAZS trvá aspoň 24 hodín . Nasadenie disulfi
ra mu je síce lege a rti s priskoré. no 'itu<'tcia sa 
t . č. in ;íč riešii nethí a doteraz sme ne ma li žiad
nu ko mplik;íciu. Zvlášť zdôraztiujem . že ide o 
pacientov. kto rí už brali predt ým di sulfiram 
alebo pre rušili s účasnú liečbu . Po nasade ní di 
sulfiramu zos táva jú ešte nieko l'ko hodín na ZS 
kvôli pozorovaniu. event. reakcii a pod . Efekt 
také hoto pobytu je prevažne vdmi dobrý a pa
cien t zvyčajne pokračuje v a mbul an tnej lie čbe. 
alebo sa podrob í in ým opatreniam ako pri ne
alkoholickej toxikománii . Pacie nt. ktorý by 
rozhodne odmietol hospit a lizáciu na psychia
trickom o ddelení . podrobí sa ta kto bez problé
mov tejt o fo rme rieše nia jeho situ ác ie . môžu 
sa mu poda ť prípadne tiež in é lieky. 

Druhú skupinu tvoria psychiatrické prípady . 
u kto rých sa s íce môže vyskytnúť cbrieta. no tá 
je pre ri eše nie stavu a situ ;ície irelevantn ú. Po
byt týchto pacientov indikuje naj mii lekúr po
ho tovostn ej služby na psychiatrickom o ddelení 
OÚ Z Žilina-Bytčica. kam pacie nta odošle 
na prijatie . Te nto r o Vji:.t:tr.:ní \ '\'hOl! l\ í p<llri(·
nú s tručnú dokumentáciu . n<'ll.:z a odu.:.le pa 
cie nta na prij a tie do ZS v r;ímci pn·c:j lbn·hia
trickej po moci. Pacit: nt a tu ' kdujú . puwrujú. 
poskytnú mu potrebnú sta ro, tli vos ť . pmlúvajú 
eve nt. pac ifikujúcu li ečbu pod ra o rdin ;ícic lc
kára a vyko návajú po trebné sociá lne zá kroky. 
a ko napr. predvolanie príbuzných n;. ráno . za
bezpečenie odvozu mimo o kresu Žilin a a pod . 
Ak je v noci po trebná le ká rska po moc. volá sa 
po hotovostná služba z OÚNZ. Ráno pacient a 
vyšet rí vedúci lekár ZS. Ten ;tav konečne 

diagnostikuje v rámci možnosti. vykoná adju
va ntnú psychoterapiu . pohovorí s príbuzn)·m 



odporučí ďalšiu ~t a rostlivosi . Ak to upresnen á 
diagnóza a ~tav pacie nta vyžaduje. odošle ho 
spiii na psychiatrické oddelenie na hospi ta li zá
ciu. T o to sa však stáva le n výnimočne. Ak nic 
je vedúci le ká r ZS prítomn ý. vyše trenie vyko
ná za~tupujúci ambul antn}• psychiater. a lebo v 
sobotu a v n e de ľu sa pacient znovu prevezic na 
psychi a trick é oddelenie. kde ho lek<Ír pohoto
vos tn ej ~lužhy >kontroluje. urobí potrebné 
opatrenia a odošle ho domov . Pacient za taký
to pobyt nepl a t í. pretože ide v l a~tnc o nemoc
ničné ošetrL·n ie. Tento po-,tup ~a -,íce' riaditd
stvom OÚNZ detailne nepre ro koval. no dote
raz neboli žiadne námietky. M y-, lím . že takýto 
pobyt je pre OÚNZ omnoho ekono mi cky vý
hodm:j~í. pre tože hospitalizácia je nepome rne 
n{lkladnej~ia . Pri d lhších detoxikaéných poby
toch (okolo 2-1 hodín) môžu príbuzní doniesi 
paciL·nto\'i a j '>tra\'LI. 

Prví pacienti holi tak to o~etrení vr. 1')70. 
kedy išlo o ojedi ne lé prípady. V ďalších rokoch 
počet st<ílc stúpal a do r. ltJXS holo to 2X-I pa
cie nt ov . Ak U\ážime. že len minimálny počet 
prípadov holo potrebné na druhý deJi ho,pita
lizovai. tak to znamená zn ačn ú pomoc pre od
delenie . !..de hy muse li pacientov hospitalizn
va i . b lokova li hy lôžka . holo by treba mnoho 
administratívnej práce. Skúsenosti s to uto for
mou pobytu na ZS ~ ú veľmi dobré. Tento huď 
postačuje na to. aby odzneli abno rmné reakcie . 
do~lo k emočnému vyrovnaniu sa. k upresne
niu diagnózy a pacient 'a začne 'pri1vai -,oci<Í I
ne ade kvát ne a rieši racionálne woju 'ituáciu. 
alebo dôjd.: k najn utnejšej detoxik;ícii . V 
nickt or)•ch prípadoch rie\ime na najnutnejší 

čas ich umies tnenie . Aj keď v uvede nýc h prí
padoch ide vlastne o .. úschovu". pro ti kt o rej sa 
staval M . Turče k. treba zváži i. že by sme sa jej 
v dan ých prípadoch nevyhli a muse li by sme 
ju ri eš iť nežiadúci m . o mno ho komplikovanej
~ím 'pósohom . teda prijatím na P'Ychiatrické 
oddele ni e. 

M ys lím . že viičš in a záchytn ých staníc v Stre
doslove nsko m kraj i má také podmienky a vy
bavenie. aby mohli zača i takúto fo rmu využiti<.~ 
ZS. Prito m musíme predpokladai . že v hudúc
nosti "' bude rozširovai prevádzkový ča' zá
chytiek na nepre tržitý čas. ako to bolo po,tup
ne aj v ok re'e Žilina . Takto hy sme sa mo hli 
priblíž ii k prevádzke de t oxikačn ých ce ntie r a 
staníc prvej psychiatrickej po moci v in ých kra
jin;ích . 

M Dr. Ž.. Adamica 
P;ychi atr. odd. OÚNZ Žilina-By t čica 

LITE RATÚ RA 

TurčC'k. M. : Poznámky ku koncepcii protialko
ho lick ých z;íchytných sta níc. Pro tialkohol 
Ohz . IV . l%tJ. l. str . X- 16 

Redakčn <Í poznámka : C' innosi záchytn ej ' ta
nice. ako o nej refe ruj e M Dr. Adamica . má 
hum án ny zámer. a le vybočuje po prúvnej 
' tránke z náplne čin no~ti to ht o za riade nia (aj 
inovovaným pred pisom navrhova ným v ;úča'
nom období) . C'l<í no k môže vyvo lai disku;iu a 
polemiku. 


