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Súhrn 

V práci sa autor zaoberá fenoménom "pravidelné pitie", ktoré Jellinek umiestňuje do pred
alkoholickej fázy v rámci jeho vývojových fáz alkoholizmu . Pod týmto fenoménom sme chápali 
evidentnú frekventnosť až pravidelnosť, pitie nadobúdalo určitú stálosť až autonómnosť a záro
veň sa stávalo problémové. 

pri individuálnej diagnostike zisťujeme významnú odlišnosť medzi jednotlivými pri cbc
hovými klinickými obrazmi. Pri systematickom abúze alkoholu (na rozhrani rozvíjajúcej sa de
pendencie) fenomén sa objavova] po návrate zo základnej vojenskej služby a ukončeni školy, ale 
aj ako psychopatologická významnosť (najmä poruchy osobnosti). Pri alkoholickej toxikománii 
podIa očakávania dominujú psychopatologicky významné faktory (odklon od spoločenského pi
tia, formovanie stereotypu pitia, abstinenčná symptomatika, reaktívne faktory), po nich profe
sie užšie súvisiace s etylizovanim (montážne práce, fušky, brigády, sezónne práce, funkcionárče
nie). pri habituálnom etylizme prevahu exogénnych faktorov potvrdzuje návrat do civilu a pi
janské prostredie najmä v zamestnaní; pri chronickom etylizme Tahko prevažuje prostredie a 
"ostatné". 

Fenomén "pravidelné pitie" veTmi dobre až dokonale diferencoval základné priebeh ovp kli
nické obrazy, ktoré sme opísali v prvej slovenskej monografii Klinika alkoholizmu a inde 
(Kunda a spol., 1988; Kunda, 1990b). Zároveň podnecuje návrat ku kauzali te, čo globalizujúci 
syndróm závislosti od alkoholu prehliada . 

K T ú č o v é s lov á : diagnostika alkoholizmu - psychopatológia alkoholizmu - fenomén "prA
videlné pitie". 

S. Kunda: THE PHENOMENON "REGULAR DRINKING" 
IN THE DIAGNOSTIC CONTEXT 

Summary 

The author deals in his paper with the phenomenon "regular drinking", whi ch J ellinek pla
ces into the prealcoholic phase in the framne of his development phases of alcoholism. We un-
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derstud under that phenomenon the apparent frequency and even regularity, drinking became 
a cCI'ta in pennanence and even autonomy alld simultanously a problem, 

In the individual diagnostics we find a significant difference between variou~ dinical pictu· 
res , At systematic al cohol abuse (at the borderline of the developing addiction) te phenomenon 
used to appeal' afler r eturning from the national military service and completion of school at· 
tendance , but also as psychopathologic importance (mainly personality disorders), At alcoholic 
toxi coJllallia dominate - as expected - psychopathologically important factors (turning away 
f,'ol11 social rIt'inking, formation of the drinking stereotype, abtinence symptomatology, reactive 
fa ctors ), a fle" th ose professions more prone to ethylisation (fitting work, side-line jobs, tempo· 
,'a ry jobs, seasonal jobs, functionalism), At habitual ethylism predominace of exogen factors are 
co nflnn ed by the return to the civi l life and drinking community of drinkers mainly in the occu· 
potional cnviromnent. In chronic ethylism the environment and "other" factors are moderately 
prerlolU i nB nt. 

The "regular drinking" phenomenon ve,'y well and even exactIy differentiated the basic clio 
Ili ra l pi ctures , which we described in the first Slovak monography: "Klinika alkoholizmu" (The 
dinics of Alcoholism) and in oth er papers (Kunda et al., 1988; Kunda, 1990 b), Simultanousy it 
stimulates t he r eturn to causality, what the globalizing syndrome of aleohol - dependence neg
lects . 

K ey w o r ds : Diagnostics of alcoholism - psychology of alcoholism - "regular drinking" phe
nomenon 

Medzi prvými fenoménmi s ktorými sa u pacientov v našej klientele stretávame, 
je "pravidelné pitie" , Pravidelný kontakt s drogou má zásadný význam z hradiska 
expozície. Pri jeho sledovaIÚ v súbore n = 250, ktorého charakteristiku uvádzame 
nižšie , sme zistili zaujímavé súvislosti , Prekvapujúco velmi dobre diferencujú me
dzi sebou jednotlivé priebehové kliIÚcké obrazy, ako sme ich postulovali na základe 
dlho ročných klilúckých skúseností pri individualizovanej diagnostike alkoholizmu 
(Kunda , 1988; Kunda, 1990 b, 1966). 

Charakteristika súboru. V súbore 250 pacientov hospitalizovaných na špecializo
vanom pododdeleIÚ pre liečbu alkoholizmu v KÚNZ Banská Bystrica išlo o muž
ských pacientov vo veku 19 - 63 rokov, priemerný vek pri prijatí 37,95 roka (štand. 
odchýlka 9,243): z právneho hradiska išlo o dobrovoľný vstup, 

Rodinný stav bol nasledovný: ženatý 67,2 %, slobodný 21,2 %, rozvedený 6 %, 
ďalšie manželst.vo, resp . žije s družkou 4,4 %, žije odlúčene, ovdovel 1,2 %" Podla 
vzdelania malo základnú školu 21,2 %, základnú školu s vyučeIÚm a učňovskú ško
lu 49,2 %, strednú školu s maturitou 21,6 %, vysokoškolské vzdelaIÚe 8 %, V za
mestnaní kvalifikovanú prácu vykonávalo 69,6 %, nekvalifikovanú prácu 27,2 %, v 
invalidnom dôchodku a bez pracovného pomeru bolo 3,2 % pacientov, 

Fenomén "pravidelné pitie" nemá presné kvalifikačné vymedzeIÚe; prebrali sme 
ho z J ellinkových vývojových fáz, v ktorých ho autor umiestňuje do 1. (predal
koholickej) fázy, keď rozlišuje priležitostné a pravidelné pitie pre úľavu (Jellinek, 
1952), avšak spájanie s pocitmi úľavy sme v "čistej forme" zistili iba u 18 (7,2 %), 
resp . 24 (9,6 %) pacientov v súbore. Pri súčasných poznatkoch o psychotropnom 
pôsobelú alkoholu vieme, že jeho účinok je viacrozmerný a v začiatkoch , kde jeho 
pôsobenie doslovne splýva s existujúcimi spoločensko-situačnými danosťami, je 50-

ciogénne limitovaný (Kunda, 1990 a). 
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Pri počiatočných kontaktoch s drogou u našich pacientov dominovalo pitie už 
počas pobytu v učňovskej škole (až v 49,2 % absolventi učňoviek) a na inej škole, 
ďalej v partiách a vo voľnejšom zoskupení s vrstovníkmi v tomto veku (vikendy, 
zábavy, športové podujatia), po vyučení a nástupe do zamestnania, počas základnej 
vojenskej služby. Pokladali sme to za občasné, príležitostné pitie, i keď miestami 
časté a v istom smere i problémové. 

Fenomén "pravidelné pitie" sme určovali synonymami evidentnej frekventnosti 
až pravidelnosti, ktorú sme odvodzovali z pozorovania pacienta u seba alebo jeho 
okolia. Pitie nadobúdalo určitú stálosť až autonómnosť a zároveň sa stávalo 
problémové. Autonómnosť sa začala prejavovať najmä odklonom od spoločenského 
pitia, formovanim stereotypu a spolu s nimi i s niektorými abstinenčnými fe
noménmi. Pravidelné pitie sa úzko spájalo so zvyšovaním tolerancie na alkohol, čo 
ilustrujeme grafom 1 a opisujeme osobitne (Kunda, 1988; Kunda, 1990 b; Kunda, 
1994). 

Graf 1. Výskyt znakov "pravidelné pitie" a vzostup tolerancie na alkohol 
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Sledovanie výskytu fenoménu "pravidelné pitie" v súbore n = 250 predkladáme 
v tab . 1, v ktorej triedenie podla okolností je ešte aj v rámci základných priebe
hových klinických obrazov /Sy - systematický abúzus alkoholu, Tx - alkoholická t o
xikománia, Hb - habituálny etylizmus a Chr - chronický etylizmus (tab. 1). 

Priemerný vek začiatku výskytu fenoménu "pravidelné pitie" v celom súbore bol 
24,62 roka (s = 5,593): pri Sy 22,98, Tx 25,74, Hb 24,56 a u Chr 26,06 . Z hradiska 
vekového rozptylu najväčšie zoskupenie bolo v intervale 21 - 23 rokov. Pozna
menávame, že zisťovanie veku bolo sťažené tým, že vývoj fenoménu sa neraz 
začínal nenápadne, prebiehal takto i niekoľko rokov, a vtedy by bolo správnejšie vy
medziť ho vekovým intervalom. 
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TabuIka 1. Pravidelné pitie - podla okolností 

Priebehové klinické obrazy Sy 1'x Hh Chr n= % 

Počty 60 50 105 35 250 100 

P,'ed ZVS (po vyuče,ú a vstupe do zamestnania) 8 1 3 - 12 4,8 

Počas ZVS 2 2 6 1 II 4,4 

Po ZVS (návrat do civilu) 15 - 28 3 46 18,4 

Denne pivo (v zamestnaJú, pobyt v Čechách) - 6 2 l 9 3,6 

De nne víno (z vinárskej oblasti) - - 2 1 3 1,2 

Súvis s pracovným p,'ostredím ("horúca prevádzka", l l 16 1 19 7,6 
š pi,'itus na pracovisku , kuchár v pohostinstve) 

V kapele, inej partii (na vysokej škole, v bani) 1 2 8 9 20 8,0 

Súvis prevažne s profesiou (montáže, sezónne práce. 
8 II 12 3 34 13,6 brigády, fušky, nákupca, funkcionárčenie) 

Objave nie sa sólovania, stereotyp u abstinenčnej 
7 16 3 2 28 11,2 sylll ptomatiky 

Prevažne r eaktívne, psychotraumy 5 5 6 4 20 8,0 

Víkendy, obdobia výplat 4 3 6 2 15 6,0 

Po uzavretí manželstva, narodeJú dieťaťa 2 - 2 2 6 2,4 

Stavba r odinného domu l - 7 3 II 4,4 

U konče nie aktívnej športovej činnosti 1 l l - 3 1,2 

Žil sám, bez príbuzných 2 - 1 - 3 1,2 

Rôzne ( k oktavosť, po prekonanej HE, 
zdl'Užstev!lovanie, návrat z výkonu trestu, bližšie 2 2 2 3 9 3,6 
nezistené) 

F'enomén chýbal l - - - l 0,4 

Znak v množstve položiek, ktorými sa prezentoval, pre výpočet z hladiska 
schopnosti diferencovať medzi jednotlivými klinickými obrazmi bol redukovaný do 
kategórií : ukončenie školy a návrat do civilu (A) - prostredie (B) - profesia (C) -
psychopatologická významnosť (D) - "ostatné" (E) (graf 2), 
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Graf 2. Pravidelné pitie 
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Metódou ern- kvadrátu - testu významnosti rozdielov - boli medzi jednotlivými 
klinickými podskupinami vypočítané rozdiely: Sy- Tx 24,911", Sy- Hb 14,836", 
Sy-Chr 19,634", Tx- Hb 35,187", Tx-Chr 12,322" a medzi Hb- Chr 9,502"; (4 
st.v.). Znak prejavil vermi dobrú až dokonalú schopnosť diferencovať medzi 
základnými priebehovými klinickými obrazmi. 

Ukázalo sa, že pri systematickom ab úze alkoholu dominoval návrat do civilu a 
vyučenie (ukončenie školy), potom psychopatologická významnosť a "ostatné" , až 
napokon profesia a prostredie. Pri alkoholickej toxikománii bolo poradie: psychopa
tologická významnosť, profesia, prostredie, "ostatné" a len v minimálnom množstve 
návrat do civilu, resp . ukončenie školy. Pri habituálnom etylizme: návrat do civilu, 
prostredie a "ostatné", najmenej psychopatologická významnosť a profesia _ Pri 
chronickom etylizme najprv "ostatné" a prostredie, menej psychopatologická vý
znamnosť, návrat do civilu a profesia. 

Diskusia 

Výsledky v súbore n = 250 potvrdili, že v globále - a prirodzene i v populácii -
pri vzniku alkoholizmu zjavne dominuje sociogenita_ Relatívne skorý začiatok pra
videlného pitia sa spája s nástupom do zamestnania po ukončení školy alebo ab sol
vovaIÚ základnej vojenskéj služby. Popri tom sa potvrdzuje výzamný podiel pitia na 
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pracovisku (pijanské pracovné kolektívy), čo azda najvýstižnejšie charakterizuje 
profil "t otalitného" alkoholika. Prekvapujúco až v "ostatnom" sa zaznamenáva súvis 
s rodinnou sférou. 

Občasný a neskôr pravidelný kontakt s drogou chápeme teda predovšetkým v 
sociálnych, event. sociopatologických dimenziách. Avšak objavenie sa odklonu od 
spoločenského pitia, formovanie stereotypu pitia, abstinenčnej symptomatiky a tiež 
reaktívne pozadie a psychotraumy vrátane abnormít osobnosti - ktoré vedú k pra
videlnému pitiu - preukazujú už psychopatologickú významnosť a v diagnostickom 
procese ich treba zohladniť . 

Uplatňujúc takýto diferencovaný pristup k alkoholikovi sme zistili, že pri syste
matickom abúze alkoholu (na rozhraIÚ rozvijajúcej sa dependencie) dominoval 
návrat do civilu a ukončenie školy, ale aj psychopatologická významnost (najmä po
ruchy osobnost.i) a "ostatné". Pri alkoholickej toxikománii podla očakávania sú prvé 
psychopatologické dominanty (objavenie sa abstinenčnej symptomatiky, stereotypu, 
reaktívne faktory), po nich profesie úzko súvisiace s etylizovaIÚm (montážne práce, 
fušky, brigády, sezónne práce, funkcionárčenie) . Pri habituálnom etylizme prevahu 
exogénnych faktorov potvrdzuje návrat do civilu, v ktorom rozhoduje pijanské pro
stredie. Pri chronickom etylizme pri tomto fenoméne lahko prevažuje prostredie a 
"ostatné", pričom pri nižšej kvalite údajov okrem väčšieho časového odstupu treba 
počítať tiež s oslabeným úsudkom a torpídnymi racionalizáciami. 

Fenomén "pravidelné pitie" pri preukázanej diferenciačnej schopnosti pre
dovšetkým vyvoláva potrebu kauzality v prístupe k alkoholikovi, ktorú globali
zujúci syndróm závislosti od alkoholu nemá, ani sa o ňu nezaujíma. Toto možno 
tvrdiť nielen o kauzalite , ale aj pri vyslovovaIÚ sa k prognóze toho-ktorého pacienta 
a ďalších dimenziách, s ktorými sa alkohológ denne stretáva . 

Literatúra 

Jellill eh, E. M : Phasses of Alcohol Addiction. Expert Committee on Mental Health, Alcoholism 
Sub(,oIllJllittee. Seco nd Report. Technical Report Sed es, WHO, Geneve, 1952,48, s. 29 - 37 

Klindu , S .: Actual problems of cJinical classification and terminology of alcoholism . Alcoholism 
(Zagr eb). 32. 1996. 1. s . 77 - 93 

Kllllda, S.: J eJlinkove vývojové fázy a ich aktuálnosť v našich sociokultúrnych podmienkach. Čs 
Psychiatr.86. 1990 a . 3. s . 16\ - 170 

KlInda, S. - Kršiak, M - Frallh, V. - Voj/kouá, E. - Bútora, M: Klinika alkoholizmu. 1 vyd. Q
sveta. Martin. 1988.256 s . 

Kllflda, S .: Pdspevok ku klinickej klasifiká cii alkoholizmu. Čs Psychiatr, 86, 1990 b, 6, s . 361 -
368 

Kllnd,(/., s.: Tolerancia na alkohol v klinickom priebehu alkoholizmu. Čs Psychiatr, 90 1994,6, s. 
320 - 327 

Do redakcie prišlo dňa: 2. 5. 1996 
Adresa autora : Doc. MUDr. S . Kunda , CSc., Čs . armády 27, 974 01 Banská Bystdca 

198 


