
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

30, 1995, 2, 49 - 56 

. . 
ORIGINALNE PRACE 

vyšší VEK A PROBLEMATIKA DROGOVÝCH 
ZÁVISLOSTÍ 

I. ANDRÉ, T. ČAPLOV A, D. KOTULIAKOV A 

Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava, 
prednosta: doc. MUDr. E. Kolibáš, CSc. 

Súhrn 

Drogová závislosť vo vyššom veku predstavuje závažný faktor, vedúci k zhoršovaniu 
somatického stavu a súčasne k zvýšenému riziku vzniku psychiatrických komplikácií. 

V práci sa autori zamerali na sledovanie výskytu drogových závislostí u 97 chorých vo 
veku 60 a viac rokov, hospitalizovaných v r . 1994 na Psychiatrickej klinike LF UK a FN v 
Bratislave. Spracúvali sa údaje získané preštudovaním zdravotnej dokumentácie chorých. 
Závislosť od návykových látok (analgetík, anxiolytík, hypnotík a alkoholu) sa zisťuje u 23,4 % 
chorých. Nápadná je vysoká koincidencia s telesnými chorobami. Autori predpokladajú, že 
pre nižší sociálny dopad závislosti od návykových látok u osôb vo vyššom veku, skutočný 
počet závislých je vyšší než zistili. Upozorňujú na potrebu dôkladného zváženia predpi
sovaných návykových látok 1. línie. 

K l ú č o v é s lov á : vyšší vek - drogové závislosti - psychické poruchy 

I. André, T. Čaplová, D. Kotuliaková: HIGHER AGE AND THE 
PROBLEMATICS OF DRUG ADDICTIONS 

Summary 

Drug addiction in people of higher age represents a severe factor, leading to deteriora
tion of the somatic condition and at the same time to an increase of the risk of develop
ment of psychiatric complications. 

The authors focused their attention to the follow-up of the incidence of drug addictions 
in 97 sixty and more year old patients, admitted to the Psychiatric Clinic of the Medical 
School of the Comenius University and the Faculty Hospital in Bratislava (Slovak Repub
lic). Data collected by studying patienťs health documentation were analyzed. Depend
ence on habit forming drugs (analgetica, anxiolytica, bypnotica and alcohol) were found in 
23,4 % of the patients . High coincidence with somatic diseases is striking. The authors 
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suppose that as a consequence of a lower social impact of the addiction to habit forming 
substances in persons of higher age, the actual number of addicts is higher than the found one. 
The authors call the first line physicians ' attention to the necessity of a profound consid· 
eration before prescribing habit form ing substances. 

Key w o r d s: higher age - drug addictions - psychicaI disorders 

Drogovej závislosti u osôb vyššieho veku v porovnaní s inými vekovými 
kategóriami sa v literatúre venuje menšia pozornosť. Pritom je to problém vysoko 
aktuálny. Drogová závislosť v tomto veku môže vážne komplikovať už aj tak nie 
najpriaznivejší zdravotný stav a zvyšovať riziko vzniku psychiatrických kompli
kácií. Štúdium alkoholizmu v séniu je limitované tým, že priemerný vek alkoho· 
likov nedosahuje 65 rokov a len malá časť závislých presiahne tento vek. Pozor
nosť sa sústreďuje na typ alkoholovej závislosti, špeciálnej pre toto vekové obdo
bie, ktoré sa vyvíja z predchádzajúceho konzumného spôsobu pitia v dospelom 
veku. Profil takéhoto alkoholika je podľa Zápotoczkého (1992) typ človeka pochá· 
dzajúceho z vidieka, základného vzdelania, dosiaľ psychiatricky a sociálne úplne 
nenápadného. Ide 'často o ľudí sociálne izolovaných Č a preto sa z terapeutického 
hľadiska odporúča podpora najmä v tejto oblasti. o sa týka zneužívania iných 
látok ako alkoholu dominujú analgetiká a trankvilizéry, problém je závažný pre· 
dovšetkým u ženského pohlavia. 

U nás sa týmto problémom zaoberali predovšetkým Kolibáš a Hunáková 
(1993), ktorí porovnali konzum návykových látok u gerontopsychiatrických pa
cientov v roku 1983 s rokom 1993. Išlo o pacientov hospitalizovaných v psychia
trických zariadeniach. Konštatujú, že došlo k vzostupu podielu pacientov závislých od 
návykových látok z 8,8 % na 12,8 % v roku 1993. Zvýšil sa priemerný vek pacientov 
so sledovanými diagnózami , vzrástol podiel žien z 23 % na 33 % v r. 1993. Ne
došlo k výraznejšiej zmene v spektre návykových látok, najčastejším typom 
ostáva alkoholizmus, na druhom mieste ide o analgetiká. Na prekvapenie autori 
zistili zriedkavý výskyt závislosti od anxiolytík a hypnotík, napriek známej vy
sokej spotrebe týchto liekov v starobe. 

Materiál a metodika 

Preštudovali sme zdravotnú dokumentáciu (chorobisy) 60 a viacročných pa
cientov, ktorí boli vr. 1994 hospitalizovaní na Psychiatrickej k~inike FN v Brati
slave. Sledovali sme vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, s kým chorý žije, so
matický stav (diagnózy a ich počet) , psychický stav (diagnózy) a užívanie návyk
ových látok (typ návykovej látky, kombinácie, častosť užívania, dížku užívania, 
dávky, výskyt abstinenčných príznakov, spôsob získavania návykovej látky atď. 

Výsledky 

V roku 1994 bolo na Psychiatrickej klinike FN v Bratislave hospitalizovaných 
752 pacientov, z toho 97 (12,8 %) 60- a viacročných. V tabulke l a 2 uvádzame 
základné charakteristiky súboru. 

Pre vyšší vek je charakteristická polymorbidita. V našom súbore u 11,3 % pa
cientov zisťujeme jedno, u 46,4 % dve, u 14,7 % tri a u 27,8 % pacientov viac ako 
tri somatické ochorenia súčasne. Výskyt somatických ochorení v súbore obsahuje 
tabuľka 3 a graf l. 

Ako vyplýva z tabulky 4 a grafu 2 drogové závislosti boli zistené u 23 pacientov 
(23, 4 %), u 7 mužov (21,9 %) a 16 žien (24,6 %). U ďalších 16 pacientov (16,5 %) 
bol v zdravotnej dokumentácii údaj o občasnom a nepravidelnom konzume návyko-
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Tabulka 1. Zákl adné charakteristi ky súboru 

Celkový počet pacientov 97 

Muži 32 33.0% 

Ženy 65 67 .0 'Vi, 
Vekové rozpätie 60 - 86 r . 

Priemerný vek : 69,8 r . 

Mu ži: 68,4 r. 

Ženy: 71,2 r . 

Tabulka 2. iektoré sociálne charakteristiky súboru 

Vybrané charakteristiky Mu ži Ženy Spolu 
(počet: 32) (počet: 65) (poč<,t: 97) 

Ukončené vzdelanie 

Základné 6 33 39 tJO,2 % 

Stredoškolské 20 28 48 tJ9,5 % 

Vysokoškolské 6 4 lO 10,3 % 

Rodinný stav 

Slobod. l 5 6 6,2 % 

ŽenatjVydat. 21 20 4 I 42,3 'v., 
Rozved. 3 8 I I 11 ,3 % 

Ovdov. 7 32 39 tJO,2 % 

Bývanie 

S členom rodiny 24 37 61 (-)2 .9 % 

Sám 4 16 20 20.6 % 

Iné 4 12 16 16,5 % 

Tabulka 3. Somatické choroby v súbore 

Typ somatickej choroby Mu ži Ženy Spolu 
(počet: 32) (počet: 65) (počC't: 97) 

Kardiovaskul árne 21 54 7G 77. :~ fl'lI 

Respiračné 9 2 II 11 ,:1 '11" 

Gastrointestinálne II 12 23 ~:J.7 ' I~ , 

Endokrinologické a metabolické 5 13 IH IH,!) 'Vi, 

Pohybového aparátu 12 38 50 51 ,;) II .. 

Neurologické 9 17 26 26.H '1/" 

ORL 9 13 22 22. 7 'Vi, 
Krv 4 12 16 I (i ,G n~1 

Urologické 6 10 16 16,5 % 
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vých látok , najmä ana lgetík a hypnotík . Týchto pacientov sme do ďalšieho spra· 
covania nezaradi li . 

U 22 pacientov (22,7 %) sa zisťujú súčasne dve psychiatrické diagnózy. 
V tabulke 5 uvádzame zákl adné a niektoré vybrané sociálne charakteristiky 

pacientov so zisteným abúzom alebo závislosťou od návykových látok. Z tabu lky 
je zrejmé. že m edzi abuzérmi návykových látok v porovnaní s ostatnými chorými 
nach ádzame viac chorých žijúcich bez partnera ( p < 0,01) a žijúcich osamelo vo 
vlastnom byte (p < 0.01) . 
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Tabuľka 4. Psychiatrické choroby v súbore 

Typ psychickej poruchy / choroby Muži Ženy Spolu 

Demencie 
Mektívne poruchy 
Drogové závislosti 
Paranoidné psychózy 
Poruchy vedomia 
Poruchy osobnosti 

Tabuľka 5. 

Priemerný vek 

Ukončené vzdelanie 

Základné 
Stredoškolské 
Vysokoškolské 

Rodinný stav 

Slobo 
ŽenatjVydat. 
Rozved. 
Ovdov. 

Bývanie 

S členom rodiny 
Sám 
Iné 

Tabuľka 6. 

Typ somatickej choroby 

Kardiovaskulárne 
Pohybového aparátu 
Gastrointestinálne 
Neurologické 

(počet: 32) (počet: 65) (počet: 97) 

14 23 37 38,2 % 
8 22 30 31,0% 
7 16 23 23,7 % 
5 11 16 16,5 % 
3 5 8 8,2% 
2 3 5 5,1 % 

Priemerný vek a niektoré sociálne charakteristiky 
u abuzérov návykových látok 

Muži Ženy Spolu 
(počet: 7) (počet: 16) (počet: 23) 

75,9 r. 69,3 r . 71,4 r . 

1 8 9 
4 7 11 
2 1 3 

° 1 1 

° 4 4 

° 3 3 
7 8 15 

1 7 8 
3 6 9 
3 3 6 

Výskyt somatických ochorení u osôb 
s abúzom návyk ových látok 

Muži Ženy 
(počet: 7) (počet: 16) 

7 16 
5 12 
5 10 
2 4 

39,2 % 
47,8% 
13,0 % 

4 ,3% 
17,4 % 
13,0 % 
65,2 % 

34,8 % 
39,1 % 
26,0 % 

Spolu 
(počet: 23) 

23 100,0 % 
17 73,9 % 
15 65,2 % 

6 26,0 % 
Endokrinologické a metabolické 2 4 6 26,0 % 

Hematologické 2 4 6 26,0% 

Urologické 3 5 8 34,8 % 

respiračné 4 2 6 26,0 % 
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U 8,7 % pacientov zisťujeme dve somatické choroby, u 17,4 % tri a u 73,9 % 
viac ako tri somatické choroby. V porovnaní s chorými bez závislosti od návykových 
látok majú závislí vyšší počet somatických ochorení (p < 0,05). Výskyt jednotlivých 
somatických ochorení je zachytený v tabulke 6. 

V tabulke 7 a grafe 3 sú údaje o návykových látkach, preferovaných našimi 
pacientmi. 

Graf 3. 

_Muži 

DŽeny 

Tabulka 7. 

Návyková látka 

Typy abúzov a závislostí návykových látok 

Návyková látka 

Typy abúzov a závislosti návykových látok 

Muži Ženy Spolu 
(počet: 7) (počet: 16) (počet: 23) 

Závislosť od alkoholu 3 1 4 17,4 % 
Abúzus analgetík 2 4 6 26,0 % 
Závislosť od analgetík 1 2 3 13,0 % 
Abúzus anxiolytík O 2 2 8,7 % 

Kombinované abúzy 
Abúzus alkoholu a analgetík 1 1 2 8,7% 
Abúzus alkoholu a anxiolytík O 1 1 4,3% 
Abúzus anxiolytík a hypnotík O 5 5 21,7 % 

Závislosť od alkoholu, resp . abúzus alkoholu v kombinácii s inými návyko
vými látkami, zisťujeme u 30,4 % pacientov, zatiaľ čo abúzus alebo závislosť od 
analgetík je vyššia (39,1 %), viac u žien ako mužov. U tretiny pacientov (34,8 %) 
sa zisťuje abúzus anxiolytík, resp. kombinácia anxiolytika s inými návykovými 
látkami. Ide takmer výlučne o ženy. 

Tabuľka 8 ukazuje typy abúzov a závislostí pri iných psychických chorobách 
(vaskulárnych demenciách, involučných depresiách, senilných paranoidných psy-
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chózach a pri histrionskej poruche osobnosti). Na vzniku porúch vedomia prebie
hajúcich pod obrazom amentiformného stavu, sa podieľal práve abúzus návyko
vých látok. 

Tabulka 8. Drogová závislosť pri iných psychických chorobách 

Demencie Afektívne Paranoid . Poruchy Poruchy 
Drogová závislosť poruchy psychózy vedomia osobnosti 

(počet: 6) (počet : 6) (počet: 6) (počet: 4) (počet: l) 

Závislosť od alkoholu 2 2 
Abúzus analgetik l 2 2 l 
Závislosť od analgetík 2 l 
!Abúzus anxiolytík 2 

Kombinované abúzy 
IAbúzus alkoholu a analgetík l l 
!Abúzus alkoholu a anxiolytík l 
Abúzus anxiolytík a hypnotík 2 2 l 

Zistili sme, že zatiaľ čo abúzus alkoholu sa začínal u pacientov v mladšom 
veku (priemerná dížka abúzu 18,4 roka), k abúzu analgetík a anxiolytík u 
všetkých pacientov dochádza až po 60. roku života, pričom dížka abúzu analgetík 
bola priemerne 4,7 roka a anxiolytík a hypnotík 3,1 roka. 

Ako dôvod užívania analgetík (Sedolor, Dinyl, Alnagon a iné) chorí najčaste
jšie uvádzali poruchy hybnosti (39,1 %) a bolesti hlavy (30,4 %). Takmer polovica 
pacientov uvádza po požití analgetika zlepšenie nálady a zvýšenie aktivity. U 4 
pacientov analgetiká dlhodobo predpísal lekár (ortopéd, neurológ, obvodný lekár). 

Z anxiolytík sa najviac zneužíval Diazepam (v 5 prípadoch), Oxazepam (v 4 
prípadoch), z hypnotík Rohypnol ( v 3 prípadoch), Nitrazepam a Noxyron (v 1 
prípade). Anxiolytiká a hypnotiká boli dlhodobo predpisované obvodnými lekármi (v 6 
prípadoch) a psychiatrom ( v 2 prípadoch). 

Diskusia 

Abúzus alebo závislosť od návykových látok sme zistili u 23,4 % pacientov. 
Skutočný výskyt závislých na návykových látkach je pravdepodobne ešte vyšší, 
pretože časť mohla ostať neidentifikovaná, najmä v tých prípadoch, kde neboli k 
dispozícii objektívne anamnestické údaje. Často sa abúzus návykových látok 
nezistí aj preto, že ich sociálny dopad v tomto veku v porovnaní s mladšími 
vekovými kategóriami je menej nápadný. 

Vyšší vek je obvykle spojený so zvýšeným výskytom chronických somatických 
ochorení, pričom mnohé z nich najmä pre algie zvyšujú riziko užívania analgetík a 
iných návykových látok. Napríklad Pacovský a Hermanová (1981) v súbore 75- a viac
ročných nachádzajú abúzus analgetík až v 41,0 % prípadov. Aj v našom súbore sa zis
tený abúzus analgetík (39,0 % pac.) môže dať do súvislosti s častým výskytom algií pri 
chorobách pohybového aparátu a pri vertebrogénnych syndrómoch. 

Nesporne dôležitú úlohu pri vzniku abúzu návykových látok zohráva aj nepri az
nivá situácia, v ktorej sa osoby vyššieho veku nachádzajú, ako to dokumentujú aj 
naše výsledky (napríklad 87 % chorých žije bez partnera, 73,9 % osamelo vo vlastnom 
byte alebo v sociálnom zariadení) . 

K charakteristickým znakom starých ľudí s drogovou závislosťou patrí nepriaz
nivý somatický stav. Napríklad Hegyi (1990) u ľudí s priemerným vekom 70 
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rokov nachádza viac ako 7 somatických ochorení. Kolibáš a Hunáková (1993) v 
súbore 93 gerontov, závislých od návykových látok, zisťujú 3 a viac somatických 
ochorení u 37,9 % pacientov. V našom súbore 73,9 % pacientov malo viac ako tri 
somatické choroby (priemerne 5,2 dg). U väčšiny z nich psychická choroba súvisí 
so zhoršením somatického stavu chorých pri abúze návykových látok. 

Vo vyššom veku abúzus alkoholu, ale aj anxiolytiká (najmä benzodiazepínové) 
zvyšuje riziko vzniku a zhoršovania kognitívnych a mnestických porúch, a preto 
najčastejším typom psychickej poruchy je demencia, ako to potvrdzujú aj naše 
výsledky. Tieto riziká by mal zvážiť každý lekár predpisujúci osobe vyššieho veku 
anxiolytikum. 

Záver 

Na možnosť abúzu návykových látok treba myslieť pri zhoršovaní sa celko· 
vého somatického a psychického stavu starého človeka, pri objavení sa alebo 
nápadnom zhoršovaní sa psychickej poruchy, pri zvýraznení porúch sociálneho 
fungovania, pri zanedbávaní zovňajšku a pod., a to aj v tých prípadoch, keď 
anamnéza poskytovaná chorým je v tomto smere negatívna. Doplnenie objektív
nych anamnestických údajov (napríklad zo strany príbuzných, susedov, opatrova
teľky , sociálnej pracovníčky) neraz potvrdí tento predpoklad. Včasná identifiká
cia rozvíjajúceho sa abúzu môže ovplyvniť ďalší osud chorého napríklad aj tým, 
že zníži riziko vzniku porúch psychického zdravia. 
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