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Súhrn 

Cierom prieskumu bolo zistiť spokojnosť s hospitalizáciou u pacientov s diagnózou závislosti 
od heroínu. Použil sa vlastný 12-položkový dotazlúk . Autori zistili, že pacienti liečení po 
prvýkrát zväčša boli sklamaní, zatial čo pri opakovaných pobytoch pacienti viac profitovali 
z liečby . Podľa autorov skúsenosť s opakovanou hospitalizáciou urobila pacientov viac realis
tickými, ich terapeutické ašpirácie boli viac triezve a správnejšie hodnotili závažnosť svojej 
závislosti. 

K r ú č o v é s lov á: závislosť od heroínu - hospitalizácia na psychiatrickom oddelení - spo
kojnosť s liečbou 

I. Žucha, T. Čaplová, I. André, J. Somošová: HOW HEROIN 
ADDICTS EVALUATE THEIR HOSPITALISATION AT THE 
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY LF UK AND FN IN BRATISLAVA 

Summary 

The purpose of research was to find out the degree of satisfaction with treatment in a group 
of inpatients with diagnosis of heroin addiction. An own 12- item questionnaire was used. 

Prednesené na slávnostnej vedecko-pracovnej schôdzi Slovenskej psychiatrickej spoločnosti 
SLS 8 Psychiatrickej kliniky LF UK a FN pri priležitosti životného jubilea doc. MUDr. 
E. Kolibáša, CSc., Bratislava 10. júna 1998 
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Authors found out that patients treated for the first time were mainly disappointed, while tha
se with repeated stay profited more from the treatment. According to authors the experience 
with repeated hospitalisation has made the patients more realistic, their therapeutic aspira
tions were more rational and they evaluated the relevance of their addiction more correctly. 

Key w o r ds: Heroin addiction - hospitalisation at the Department of psychiatry - satis
faction with treatment 

Je zásluhou najmä jubilanta, že Psychiatrická klinika LF UK a FN v posledných 
rokoch venuje problematike drogových závislostí veIkú pozornosť. 

V súvislosti s tým stali sa častými hospitalizácie pacientov s nealkoholickými 
drogovými závislosťami, najmä však závislosťou od heroínu. Pre zdravotníckych 
pracovnikov ide o novú skúsenosť . Je veľmi náročná pre prevádzku kliniky, aj pre 
osobné spracovanie každého zdravotnika. Napr. manifestujú sa časté protiprenosy, 
ktorých zvládnutie nie je jednoduché. Hospitalizácia je vážnym problémom aj pre 
závislých. Napr. prijať "pravidlá hry", teda dohodu terapeutov a pacientov, dodržať 
ich a nezlyhať je úloha pre mnohých závislých, ako sa často ukázalo, nadmerná. Te
rapeuti nahromadili veľa klinických pozorovani, ktoré usporadúvajú a sústavne kli
nicky hodnotia . 

Autori sa pokúsili v neveIkej vzorke pacientov zisťovať, ako hospitalizácia splni
la ich terapeutické ašpirácie. 

Súbor pacientov: 
Z 37 pacientov s diagnózou závislosť od heroínu, u niektorých z nich aj s ab úzom 

alebo závislosťou od iných nealkoholových drog, vyplnilo a odovzdalo predložený do
tazrúk 25 . Išlo o 22 mužova 3 ženy. Vek pacientov bol 17 - 28 rokov. Pre danú 
súvislosť sme súbor rozdelili na 2 skupiny. Do prvej skupiny sme zaradili 12 pa
cientov, ktorí sa liečili po prvýkrát. Do druhej skupiny sme zaradili 13 pacientov, 
ktorí sa liečili 2- a viackrát. 

DÍžka hospitalizácie na klinike bola 3 - 18 drú (priemerná dÍžka 6,8 dňa) . Ôsmi 
pacienti ukončili liečbu predčasne, 3 z disciplinárnych dôvodov. 

Na zvládnutie abstinenčných príznakov po vysaderú drogy bol 6_ pacientom 
podávaný Dioian, 11. pacientom Slovalgin, 5_ pacientom Catapresan a 3 pacienti 
mali inú terapiu. Pacienti mali skupinovú psychoterapiu alebo individuálne psycho
terapeutické vedenie_ 

Metóda 

Ku koncu hospitalizácie pacienti dostali na vyplnenie dotazrúk s 12_ otázkami. 
Na vizuálnych analógových škálach mali odhadnúť spokojnosť s liečbou, pričom 
otázky sa dotýkali konkrétnych podmienok spokojnosti (tabJ). Pacienti vyplňovali 
dotazrúk individuálne a anonymne. 

Výsledky hodnoterú na analógových škálach sa rozdelili na dve triedy (prvé boli 
hodnotenia od O do 50, druhé hodnotenia od 50 do 100). Oddelene sa zistili hodnote-
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ma v skupine 1 (teda prvoliečení pacienti) a v skupine 2 (teda opakovane liečení pa· 
cienti). 

Tabuľka 1. Otázky dotazníka 

l. Do akej miery sa splnilo Vaše očakávanie získať počas pobytu na oddeleni ďalšie in· 
fonnácie o chorobe? 

2. Do akej miery sa splnilo Vaše očakávanie o získani ďalších informácií o možnostiach liečby? 

3. Do akej miery sa splnilo Vaše očakávanie, že získate viac informácií ako predchádzať re
cidíve (porušeniu abstinencie)? 

4. Do akej miery sa splnilo Vaše očakávanie, že na zmiernenie abstinenčných príznakov do
stanete náhradnú drogu (methadon, dioian)? 

5. Do akej miery sa splnilo Vaše očakávanie, že získate pochopenie a emočnú oporu zo strany 
ošetrujúceho lekára? 

6. Do akej miery sa splnilo Vaše očakávanie, že získate pochopenie a emočnú oporu zo strany 
zdravotníkov- nelekárov? 

7. Do akej miery máte pocit, že zo strany lekára bola zohľadnená naliehavosť Vášho 
problému? 

8. Do akej miery ste spokojný(á) s použitými inými liečebnými postupmi ako farmakol o-
gickými? 

9. Do akej miery ste spokojný(á) s prístupmi spolupacientov k Vám? 
IO. Do akej miery ste spokojný(á) s úrovňou hygieny na oddeleni? 
ll. Do akej miery Vám vyhovoval režim na oddeleni? 
12. Do akej miery ste spokojný(á) s liečbou, ktoru sme Vám u nás poskytli? 

Výsledky 

Tab. 2 ukazuje početnosti dvoch tried hodnotení, t . j. "málo spokojných" a "spo
kojných" pre obidve skupiny vyšetrených. 

Uvádzajú sa absolútne početnosti. Z výsledkov vidno, že v skupine 1 vysoko pre
vláda nespokojnosť s hospitalizáciou, v skupine 2 vysoko prevláda spokojnosť s hos
pitalizáciou. S výnímkou otázky 5, t . j . v 11. otázkach je prevaha spokojných v sku
pine 2. PodIa znamienkového testu tento pomer je štatisticky významný. Možno 
všeobecne uzavrieť, že spokojnosť s hospitalizáciou je významne vyššia v skupine 
opakovane hospitalizovaných pacientov. 

Diskusia 

Hospitalizácia pacientov, ktori sa uchádzali o liečbu prvý raz zväčša priniesla 
pacientom sklamanie. Autori hodnotia tento nález ako nezrelosť terapeutických 
ašpirácií závislých pacientova podcenenie vážnosti ich závislosti . Pri opakovaných 
pobytoch pacienti viac profitovali z liečby. Podla autorov skúsenosť s opakovanou 

131 



I. mcHA, T. ČAPWV Á, I. ANDRÉ, J. SOMOŠOV Á / AKO HODNOTIA 
ZÁVISLÍ OD HEROÍNU HOSPITALIZÁCIU NA PSYClllATRICKEJ KLINI· 
KE LF UK A FN V BRATISLAVE 

hospitalizáciou urobila pacientov viac realistickými, ich terapeutické ašpirácie boli 
viac triezve a správnejšie hodnotili závažnosť svojej závislosti . 

Autori sa nazdávajú, že tento výsledok hovori v prospech názoru, že opakované 
hospitalizácie závislých sú zmysluplné. 

Osobitý komentár si vyžaduje otázka č . 4. Hoci pacienti odpovedali anonymne, 
autorom sa podarilo identifikovať, že v obidvoch skupinách boli spokojIÚ len tí pa
cienti, ktorí náhradnú drogu skutočne dostali, t . j. výsledok je triviálny. 

Tabuľka 2. Početnosti dvoch tried hodnoteIÚ v 1. a 2. skupine 

Otázka č. 1. skupina (n - 12) 2. skupina (n - 13) 

l 9 5 
3 8 

2 8 4 
4 9 

3 9 7 
3 6 

4 9 5 
3 8 

5 6 l 
6 12 

6 7 8 
5 5 

7 4 l 
8 12 

8 8 5 
4 8 

9 7 4 
5 9 

10 8 6 
4 7 

11 9 5 
3 8 

12 5 O 
7 13 
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Ďalšia otázka, ktorú chcú autori komentovať je otázka č. 6. V tejto jedinej 
otázke pomer spokojných a nespokojných je rovnaký v obidvoch skupinách. Prevaha 
pacientov je teda sklamaných, a to bez ohľadu na predchádzajúcu skúsenosť s pos
tojmi zdravotIÚkov-nelekárov a s emočnou oporou, ktorú im poskytovali. Tento 
výsledok zodpovedá skúsenosti autorov s častými negatívnymi postojmi stredných 
zdravotníckych pracovIÚkov a s ich často neúspešnými pokusmi zvládať hostiiné až 
agresívne protiprenosy. 

Do redakcie prišlo dňa: 6. 7. 1998 
Adresa autora : Prof. MUDr. l. Žucha, CSc., Palackého 22, 811 02 Bratislava 
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