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Sou hrn 

Autoři předkládají analýzu 27 ambulan tně l éčených a 76 ústavně léčených žen závislých na al
koholu z prvního pololetí r. 1989 a 22 ambulantně a 83 ústavně léčených žen z prvního pololetí 
r. 199 1. Statisticky významné rozdíly byly zjiš těny v kategoriích "přij et í do l ůžkového zařízení 
bez doporučení odjinud" (častěji v r. 1991) a Antabus při propuštění z ústavní léčby (méně v roce 
1991) . Re lati vně malé zastoupení faktorů reflektujících politickou změnu v subj ektivním retro
spektivním dotazníku , který jsme administrovali pacientkám léčeným v současnosti , může být dá
no tím, že se tyto fa ktory uplatňují nepř ímo , například prostřednictvím rodinných vztahů . 

O léčbě Antabusem je vhodné s pacienty hovořit a vysvětlit případná nedorozuměn í. V ambu
lantní léčbě je třeba nabízet širší spektrum léčebných metod , aby se uspokojily potřeby i těch 
pacientů, kteří Antabus brát nemohou nebo nechtějí. Jestliže se nebude věnovat náležitá pozor
nost primární prevenci , lze v nejbližších letech očekávat nárůst počtu závislých na alkoholu . 

K I í č o v á s I o v a: alkoholismus u žen - léčba Antabusem - rodinné vztahy - prevence. 

K. Nešpor, L. Csémy , J . Profous: SOCIAL CHANGES IN CZECHO-SLOVA
KIA AND DEPENDENCE ON ALCOHOL AND OTHER ADDICfiVE 
DRUGS IN WOMEN 

Summ a r y 

The authors present the analysis of 27 women treated as out patients and 76 hospitalized alcohol 
dependent women in the first 6 months of 1989 and 22 women treated as out patients and 83 insti
tutionally treated in the first 6 months of 1991 . Statistically significant differences were fou nd in 
the categories "admission to hospital without reference from anywhere" (more often in 1991) and 
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"Antabus at discharge from hospital" (less in 1991) . The relatively small presence of factors ref
lecting political changes in the subjective retrospective questionaire , which we administered to 
patients treated at prescnt time, may be due to the fact , that these factors may materialize indir
ectly, e.g. through family relationship . 

lt is suitable to discuss Antabus therapy with the patients and clear with them contingent misun
derstandings . In the o .p .d . treatment it is necessary to offer a broader spectrum of therapy me
thods, to meet the demands of those patients . which are unable, or don't want to take Antabus . 
In case, no adequate atention will be paid to primary prevention , increased number of alcohol 
dependent patients may be expected. 

K e y wo rd s: Alcoholism in women- Antabus therapy- family relationships - prevention . 

K. Ndpor , L. Csemy , J . Profous , V. Dvofak: ÄNDERUNGEN DER GE
SELLSCHAITSORDNUNG IN DER CSFR UND ABHÄNGIGKEIT VOM 
ALKOHOL UND ANDEREN GEWOHNHEITSBILDENDEN DROGEN 
BEI FRAUEN 

Zusammenfassung 

Die Autoren legen die Analyse von 27 ambulant behandelten und 76 hospitalisierten alkoholab
hängigen Frauen aus dem ersten Halbjahr 1989 und von 22 ambulant und 83 hospitalisierten Frau
en aus dem ersten Halbjahr 1991 vor. Statistisch signifikante Unterschiede wurden gefunden in 
den Kategorien : "aufgenommen ins Spital ohne Anweisung von anderswo" (öfters in 1991) und 
"Antabus bei Entlassung aus dem Spital" (weniger in 1991 ). Die relativ kleine Vertretung der 
Faktoren, die die politische Veränderungen im subjektiven Fragebogen , den wir gegenwärtig be
handelten Patienten verabreichten, kann dem zugeschrieben werden, das sich die Faktoren indi
rekt, z.B. durch Familienbeziehungen manifestieren . 

Es ist angebracht mit den Patienten über die Antabustherapie zu sprechen und ihnen eventuelle 
Missverständnisse zu erklären. In der ambulanten Therapie ist es notwendig ein breites Spektrum 
der Therapiemethoden anzubieten , um den Bedarf derer , die Antabus nicht einnehmen können, 
oder wollen , zu decken . Wenn wir der primären Prävention nicht gebührende Aufmerksamkeit 
widmen , können wir in den kommenden Jahren ein Anwachsen der Anzahl von Alkoholsüchtiger 
erwarten. 

SchI ü sse I wö rte r: Alkoholismus bei Frauen-Antabustherapie-Familienbeziehungen - Präven
tion . 

K. Heumop, Jl . l:!eMH, Ji:l. ilpo<!Joyc, B. ,ll;BOp)KaK: OEID;ECTBEHHbiE Y13-
MEHEHMH B l:!Ctt>P M 3ABMCMMOCTb OT AJIKOrOJIH M ,D;PYrMX 
CPE,ll;CTB, Bbl3biBAIOID;MX HABbiKM 

Pe3JOMe 

ABTopLI AaJOT aHaJIH3, rrpoBe.l(eHHLrn y 27 )KeHI~HH, 3aBHCHMLIX oT aJIKoroJIR , rrpoxOAHB
I.I.IKX KJPC CTa{U1oHapHoro Jie'leHHR B Te'leHHe nepBoro nonyro.l(HR 1989 r., a TaK)Ke y 22 
aM6yJiaTOpHO Jie'la~HXCR H y 83 CTa{U10HapHO Jie'la~HXCR )KeH~HH B Te'leHHe nepBOfO 
nonyrOAHR 1991 r . CTaTHCTH'IeCKH 3Ha'IHMbie pa3JIH'IHR 6LIJIH o6Hapy)KeHLI B KaTeropHRX 
"rrpHeM B cTa{U1oHap 6e3 peKoMeHAa~ c Apyroro MecTa" (qa~e B 1991 r.) 11: aHTa6yc rrpH 
BbinHCKe 11:3 CTa{U10Hapa (pe)Ke B 1991 r.). ÜTHOCHTeJibHO HeÖOJibiiJOe HaJIH'IHe B cy6'beK
THBHOH peTpocneKTHBHOH aHKere <PaKTopoB, OTPa)KaJO~HX noJIHTH'IeCKHe H3MeHeHHR, 
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MO)I{eT 6biTb BbÓBaHO 06CTORTeJibCTBOM, '-!TO 3TH cpaKTOpbl rrpORBJIRlOTCR KOCBeHHO, Ha

rrp!1Mep, ITOCpe,D;CTBOM CeMeftHblX OTHOWeHHft. 

Q Jie'-!eHJ111 aHTa6yCOM J.~eJieC006pa3HO C rraJ.~HeHTaMH fOBOp11Tb 11 06'bRCHJ1Tb 11M B03M0)1{

Hble He,D;Opa3yMeHI1R . llp11 aM6yJiaTOpHOM Jie'-!eHJ111 H e06XO,ll;J1MO rrpe,D;JiaraTb 6oJiee Wl1p0-

Kl1ft CITeKTp MeTO,ll;OB Jie'-!eHHR, '-IT06bi y,D;OBJieTBOp11Tb ITOTpe6HOCTJ1 TaK)I{e TeX ITai.IJ1eHTOB, 

KOTOpbie aHTa6y c ripl1HJ1MaTb H e MOryT l1Jil1 He XOTRT. ECJIH He 6y,D;eT ~,D;eJIRTbCR ,ll;OJI)I{HOe 

BHJ1MaHHe rrepBI1'iHOft rrpocpHJiaKTHKe, TO B 6JIJ1)Kaftw!1e fO,ll;bl MO)I{HO O)I{J1,ll;aTb pOCT '-IHCJia 

JIHJ.I, 3aBHCJ1MbiX OT aJIKOfOJIR. 

K JI 10 '-1 e B bl e c JI oB a: aJIKoroJIH3M )l{eHIJ.Il1H - Jie'-!eH!1e aHTa6ycoM - ceMeftHbie OTHowe

Hl1R - rrpocpHJiaKTHKa. 

Přehled možných souvislostí mezi zátěžovými životními událostmi a stresem jsme 
podali na jiném místě (Nešpor, 1983) . Socioekonomické změny pociťované jako zátěž 
mohou mít dopad i na celé skupiny obyvatelstva nebo národy. Byl například popsán 
vzestup spotřeby alkoholu asi na dvojnásobek u norských vojáků nasazených v Libano
nu (Waersted , 1979) . Socioekonomické změny , ke kterým dochází v řadě rozvojových 
zemí, považují materiály SZO za jeden z činitelů spoluzodpovědných za narůstající 
problémy s alkoholem a jinými drogami v nich. 

Nedávné politické změny ve východní a střední Evropě nezůstávaj í bez odezvy ve 
spotřebě alkoholu (zřetelný vzestup v ČSFR v roce 1990) . Dochází také k nárůstu počtu 
dopravních nehod , trestných či nů pod vlivem alkoholu, a to v míře ještě vyšší než je 
celkový nárůst kriminality (Nešpor a kol. , 1990). Relativně málo je ovšem známo 
o tom, jak se sociální změny projevují v okruhu osob závislých na alkoholu a jiných 
návykových látkách přicházejících do léčby. Tato otázka je prakticky významná. Pro 
naši studii jsme zvolili vzorek ústavně nebo ambulantně léčených žen. Ženy jsme volili 
proto , že podle literatury je u nich možná souvislost mezi abúzem a zátěžovými život
ními událostmi častěj š í než u mužů . 

Materiál a metody 

Analyzovali jsme 27 ambulantních chorobopisů pacientek léčených pro závislost na 
alkoholu v prvním poletí roku 1989 a 22 ambulantních chorobopisů pacientek léčených 
v prvním pololetí r. 1991. Všechny ambulantně léčené pacientky se léčily v ordinaci 
AT Praha 4. 

Dále jsme analyzovali 76 chorobopisů pacientek závislých na alkoholu a jiných návy
kových látkách, léčených ústavně v prvním pololetí r. 1989, a 83 chorobopisii pacientek 
l éčených na odd. 18 I. p. Psychiatrické léčebny v Praze 8. 
Při analýze choropisů jsme brali v úvahu následující proměnné : 

1. Způsob přijetí (kým poslána); 
2. věk při přijetí ; 

3. alkoholická psychóza při přijetí ; 
4. odvykací syndrom s třesem při přijetí; 
5. hlavní důvod přijetí ; 
6. další důvody přijetí; 
7. socioekonomické okolnosti (zda pracovní neschopnost apod.); 
8. vzdělání; 

9. rodinný stav ; 
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10. pořadí léčby; 
ll. diagnóza; 
12. léčba Antabusem. 

Kromě toho jsme vypracovali originální dotazník , týkající se událostí a okolností 
přispívajících k rozvoji závislosti nebo pomáhající jejímu překonávání. To se týká jak 
období celého života , tak i období posledních 3let (v nichž nastaly výrazné společenské 
změny). Záměrně jsme se vyhnuli přímým otázkám, které by sugerovaly možnou sou
vislost mezi společenskými změnami a závislostí na alkoholu nebo drogách . Tento re
trospektivní dotazník zodpovědělo 82 v současnosti léčených pacientek , z nich se 50 
léčilo ústavně a 32 ambulantně. Věk respondentek se pohyboval od 17 do 58 let 
(x = 40, 12, SD = 9,46) . 

Výsledky 

Při rozboru chorobopisů pacientek l éčených ambulantně jsme nezjistili při analýze 
metodou CHI2 statisticky signifikantní rozdíl. 

Při rozboru chorobopisu pacientek léčených ústavně byly zjištěny statisticky význam
né rozdíly v následujících kategoriích. U pacientek přijatých k ústavní léčbě v I. polo
letí r. 1989 bylo přijato bez doporučení odjinud 5,3 %, u pacientek přijatých v prvním 
pololetí r. 1991 bylo přijato bez doporučení odjinud 26 ,5 % . Tento rozdíl ve způsobu 
přijetí je signifikantní na hladině 0,001 , (CHI2 = 24 ,1/4) . 

S nasazeným Antabusem odcházelo z ústavní léčby v prvním pololetí r. 1989 64,4 % 
pacientek, v prvním pololetí r. 1991 pouze 13,6 % . Rozdíl je rovněž statisticky význam
ný na hladině 0,001 (CHI2 = 42 ,2/1). 
Odpovědi na subjektivní dotazníky jsme vyhodnocovali metodou obsahové analýzy. 

Jakožto faktory přispívající k rozvoji závislosti na alkoholu a jiných návykových lát
kách se celoživotně i v posledních třech letech uplatňovaly problémy v rodině a intim
ních vztazích - (91 : 83) , vnitřní faktory (tělesné i duševní) - 65 : 45. další vztahy 
47 : 35, v oblasti pracovní 33 : 34, v životním stylu - 35 : 29, politické faktory 5 : 4. 

Jakožto faktory užitečné při překonávání problémů s alkoholem nebo jinou návyko
vou látkou se nejčastěji udávala rodina a intimní vztahy (celoživotně : v posledních 
3 letech)- 102 : 83 , dále životní styl - 38 : 32, jiné vztahy- 30 : 5, léčba - 35 : 38, 
vnitřní faktory - 19-23, práce- 20 :15 , politické faktory- O: 1. 

Diskuse 

Mezi analyzovanými chorobopisy pacientek léčených v prvním pololetí r. 1989 
a prvním pololetí r. 1991 bylo poměrně málo rozdílu. Vysvětlujeme si to tím, že závis
lost na alkoholu patří k problémům, které mají poměrně dlouhou latenci (na rozdíl 
od dopravních nehod pod vlivem alkoholu, trestných činů pod vlivem alkoholu nebo 
ekonomických ztrát danných nižší produktivitou práce) . 

Uvedené statisticky významné rozdíly v kategoriích přijetí do lůžkového zařízení bez 
doporučení odjinud (vyšší v r. 1991) a Antabus při propuštění z ústavní léčby (nižší 
1991) spolu mohou souviset. Odmítavý postoj k Antabusu části pacientek může zhor
šovat jejich spolupráci zvláště s těmi ambulantními zařízeními, která kladou na Anta
bus důraz. To může vést k dekompenzacím, pro které vyhledávají pacienti přímo ústav
ní léčbu . V této souvislosti lze doporučit následující: 
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1. O Antabusu s pacienty hovořit a vysvětlit nedorozumění nebo předsudky; 
2. V ambulantní léčbě nabízet širší spektrum léčebných metod , aby se uspokoji ly i po

třeby těch pacientek , které Antabus brát nechtějí nebo nemohou. 
V souvislosti s malými rozdíly v subjektivním dotazníku zjišťujícím faktory ovlivňu

jící (pozitivně nebo negativně) rozvoj závislosti během celého života a v posledních 
třech letech upozorňujeme na práci Balcara (1991). Tento autor na základě dotazníku 
rozesílaného profesionálům , kteří se zabývají prací s rodinami , identifikoval řadu so
ciálně-politických faktorů ovlivňujících pozitivně i negativně život české rodiny . Je te
dy možné, že politické změny nejsou v subjektivním dotazníku reflektovány přímo , 
ale zprostředkovaně přes rodiny, práci , duševní vyladění apod. 

Jestliže se nebude věnovat dostatečná pozornost primární prevenci , lze očekávat po
kračující nárůst problémů působených alkoholem , včetně závislosti. Ta má ovšem větší 
latenci nežli jiné problémy působené alkoholem a drogami (rozvoj závislosti trvá i řadu 
let). 
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