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K spracovaniu štruktúry pacientov CPLDZ v Banskej Bystrici nás podnietila 
práca manželov Martinove (OLÚP Predná Hora) "K epidemiológii a liečbe dro
gových závislostí", prednesená na vedecko-pracovnej schôdzi AT sekcie PS SLS 3. -
4. 10. 1996 na Prednej Hore. 

V Banskej Bystrici sme otvorili lôžkovú časť CPLDZ 26. 6. 1995 s kapacitou 20 
lôžok, mimochodom v značne improvizovaných podmienkach. Za II . polrok 1995, 
v roku 1996 a I. polrok 1997 tu prijali celkovo 207 pacientov (185 mužova 22 žien) . 
Z tohto počtu prvoprijatí pacienti (netýka sa rehospitalizácie toho istého pacienta 
II nás) hudú predmetom nášho nasledovného rozboru. 

V počte 135 prvoprijatých pacientov bolo 121 mužova 14 žien, priemerný vek 
pri prijatí hol 25,84 roka . 

Podla diagnóz jednotlivých skupín, depedencie na hlavnú drogu, vrstvenie bolo 
nasledovné: 

heroín, opiáty 97 (71,9 %) 
alkoholizmus 23 (17,0 %) 
inhaláty, sniffing 7 (5,3 %) 

lieky (Noxyron, barbituráty, benzodiazepiny) 5 (3,7 %) 
amfetamíny 1 (0,7 %) 
LSD 1 (0,7 %) 
Extasa 1 (0,7 %) 
Je teda evidentná postupujúca profilácia CPLDZ na terapeuticky najzávažnejšiu 

depedenciu - heroín - jednoznačne u mladistvých a mladých rudí. Ako doplňujúci je 
alkoholizmus, čo vychádzalo zo zámeru prednostu Centra pri tvorbe vyváženejšej 
terapeutickej komunity. 

Podla trvalého bydliska 77 pacientov bolo z Bratislavy, 24 z okresu Banská Bys
trica, a 34 pacientov z iných regiónov. 
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TabuIka 1. CPLDZ Banská Bystrica 1995 - 1997 
Štruktúra pacientov 

Celkový počet hospitalizovaných 207 

muži 185 

ženy 22 

Prvo prijatí pacienti 135 

muži 121 

ženy 14 

Diagnostická skladba heroín + opiáty 97 

alkohol 23 

inhalačné látky 7 

lieky 5 

amfetamíny l 

LSD l 

Priemerný vek 25,84 roka 

Prieruemý ošetrovací čas 53,9 dňa 

Rodinný stav slobodní 108 

ženatí 23 

rozvedení 4 

Vzdelaníe Základná škola 46 

SOU 41 

Stredná škola 41 
s maturitou 

VŠ 7 

Zamestnaníe zamestnaní + študenti 72 

nezamestnaní 62 

invalidní dôchodci l 

Ukončenie liečby riadne 57 

predčasné 58 

disci plinárne 20 
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Podla vzdelania ZŠ malo 46, stredné odborné učilište (SOU) 41, strednú školu 
s maturitou 41 a vysokoškolské vzdelanie 7 pacientov. Zamestnaných a študentov 
bolo 72, nezamestnaných 62 a l invalidný dôchodca . 

Podla rodinného stavu slobodných bolo 128, ženatých 23 a rozvedeIÚ 4 pacienti . 
Z uvedeného celkového počtu (bez prihliadania k diagnostickému rozvrstveniu) 

liečbu programovo ukončilo 57 (42,3 %), predčasne 58 (42,8 %) a z disciplinárnych 
dôvodov 23 (14,8 %) pacientov. Na začiatok vcelku uspokojivé výsledky (tabuľka l). 

Predmetom bližšieho rozboru bude teraz heroinizmus, resp . incipientný heroi
nizmus. Z diagnostického hladiska za rozhodujúcu sme pokladali abstinenčnú 
symptomatiku, predstavujúcu širokú škálu somatických fenoménov (celková s la
bosť, bolesti končatín, potivosť, triaška, poruchy termoregulácie, obstipácia, hnač
ky), ďalej amentné, amentno - deliriózne stavy, no aj menej presvedčivé psychické 
fenomény (nervozita, emočná a psychomotorická instabilita , výbušnosť, verbalizo
vaná chuť na drogu) . Spolahlivejšou známkou dependencie bolo každodenné picha
nie si heroínu, prípadne rozdelené na viackrát v priebehu dňa, relatívne zvýšená 
alebo ustálená tolerancia na vyššej úrovni . Intravenózna aplikácia sa stáva samo
zrejmou - v súbore až v 91,8 %, kým fajčenie a šňupanie heroínu bolo iba v 8,2 %. 

Z 97 prvoprijatých heroinistov bolo 88 mužova 9 žien, priemerný vek pri prijatí 
20,4 roka . Z nich liečbu programovo ukončilo 28 (28,9 %), predčasne 50 (51,5 %) 
a disciplinárne 19 (19,6 %) pacientov. Priemerný ošetrovací čas bol 50,9 dňa; u pa
cientov, ktorí liečbu programovo ukončili, dosiahol 96,8 dňa. 

U 46 (47,4 %) pacientov súčasnému pobytu predchádzala hospitalizácia inde . 
Ako inicálnu drogu sme u heroinistov zaznamenali : 

marihuana, hašiš 42 (43,3 %) 
heroín 34 (35,1 %) 
alkohol 16 (16,5 %) 
sniffing 3 (3,1%) 
kokaín l (1,1 %) 
hypnotiká l ( l, l %) 

Vek pri začatí užívania cielovej drogy - heroínu, bol v priemere 16,5 roka a dÍž
ka jeho užívania trvala 3,43 roka. 

V podsúbore heroinistov iba ZŠ malo 36, stredné odborné učilište 37, strednú 
školu s maturitou 24, a vysokoškolské vzdelanie nemal ani jeden. ZamestnaIÚ 
a študenti boli 45, nezamestnaIÚ 52 pacienti. Z hradiska rodinného stavu 91 bolo 
slobodných, 4 ženatí a 2 rozvedeIÚ. 

Podla trvalého bydliska až u 75 išlo o Bratislavčanov, 7 bolo zo Žiliny, 3 Banská 
Bystrica a 12 z iných regiónov (graf l). 

Z ostatných údajov len stručne : z úplnej rodiny pochádzalo 67 (69, l %), z ne
úplnej rodiny 30 (30,9 %); trestne stíhaných 48 (49,5 %), základnú vojenskú službu 
absolvovalo 25 (25,8 %) pacientov (tabuľka 2). 
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Tabuľka 2. CPLDZ Banská Bystrica 1995 - 1997 
Štruktúra pacientov 

Závislosť od heroínu 

Počet hospitalizovaných 97 

muži 88 

ženy 9 

Priemerný vek pri prijatí 20,4 roka 

Vek pri začatí užívania drogy 16,5 roka 

Dlžka užívania drogy 3,4 roka 

lniciálna droga marihuana + hašiš 42 

heroín 34 

alkohol 16 

prchavé látky 3 

kokaín l 

hypnotiká 1 

Rodinný stav slobodni 91 

ženatí 4 

rozvedeJÚ 2 

Vzdelanie Základná škola 36 

SOU 37 

SŠ s maturitou 24 

VŠ -

Zamestnanie zamestnani + študenti 45 

nezamestnaJÚ 52 

Ukončenie liečby riadne 28 

predčasné 50 

disci pli nárne 19 

Priemerný ošetrovacÍ čas 50,9 dňa 

Priemerný ošetrovaci čas 96,8 dňa 
u riadne ukončených pobytov 
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Graf 1. Pacienti hospitalizovani pre heroinizmus - podla bydliska 

Bratislava 77,3 % 

Diskusia a záver 

V priebehu prvých dvoch rokov existencie CPLDZ V Banskej Bystrici moze me 
hovoriť o určitom vyprofilovani klientely pre terapeuticky najzávažnejšiu závislosť 
od heroínu u mladistvých a mladých rudí. Ako doplňujúci je alkoholizmus u pacien
tov vekovo starších, čo vychádzalo zo zámeru prednostu Centra pri vytvárani 
vyváženého terapeutickéo spoločenstva (spolu tvorili do 90 % hospitalizovaných) . 
Oproti súboru 56 pacientov z Prednej Hory (v 1. polroku 1996) máme diagnostickú 
skladbu homogénnejšiu, expozícia na heroín bola o niečo dlhšia, priemerný vek pa
cientov o niečo nižší. 

U heroinistov, podobne ako v prednohorskom súbore, dominuje nižšie vzdelanie, 
stredoškolské vzdelanie s maturitou len v jednej štvrtine, vysoká kriminalita až 
v polovici z počtu. Vysoká, no relatívne o niečo nižšia je nezamestnanosť, a tiež 
priaznivejší ukazovateI je v tom, že skoro 70 % pacientov je z úplnej rodiny (oproti 
Prednej Hore je pomer medzi úplnou a neúplnou rodinou úplne obrátený). Za re
latívne priaznivú pokladáme tiež pomerne častú "rozštudovanosť" našej klientely, 
teda aj nádej pokračovať v štúdiu. 

Ťažkosti, s ktorými sme zápasili na pokračovanie, to je vysoký počet neukonče
nej liečby - úteky a disciplinárne prepustenia. I keď úteky sme zaznamenávali po
stupne čoraz menej - aj oproti Prednej Hore, kde v 1. polroku 1996 liečbu riadne 
ukončilo 15 %, u nás to bolo 28,9 % - predsa to nabáda k neustálemu formovaniu, 
diferenciácii zariadeni a v neposlednom rade i k zvyšovaniu si vlastnej kvalifikácie . 

Do redakcie prišlo dňa : 30. 12. 1997 
Adresa autora : Doc. MUDr. S . Kunda, CSc., Čs. A. 27, 974 Ol Banská Bystrica 
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