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Úvod 

Aj ked sme vedeli, že závislosti patria do kontraindikácie pre krátkodobú indivi
duálnu hlbinne orientovanú psychoterapiu, pokúsili sme sa liečbu pacientov pod
poriť individuálnou ako aj skupinovou psychoterapiou, prípadne rodinnou 
a manželskou psychoterapiou. 

Prvýkrát bolo v našej ambulancii vyšetrených 27 pacientov, ostatní už boli 
liečení na iných ambulanciách vrátane protialkoholickej , ako aj ústavne liečení , 

prípadne opakovane liečení (tab . 4). 
Podľa autorov Vos a Bos (1996); Galanter, (1993), ktorí sa dlhodobo zaoberajú 

psychoterapiou pacientov liečených na syndróm závislosti od alkoholu, stredobodom 
ich pozornosti boli traumatické zážitky pacientov z detstva a terapeutická aliancia. 

K terapii dynamicky orientovanej pridávali behaviorálnu ako aj iné terapie. 
Žiadny z nich neuvádza jednoznačne len jeden spôsob liečby medika mentózne alebo 
psychoterapiou, špeciálne jedným alebo iným druhom terapie . 

Všetci sa zhodujú, že terapia má byť "komplexná" a dlhotrvajúca. Sú známe aj 
pripady kontrolovaného pitia, ale ich percento je veľmi nízke - 1 %, (Skála, 1987). 
Túto alternatívu sme nemohli dopustiť a tak 10 pacientov zo súboru pokračovalo 
v pití. 
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Socioterapeutické skupiny ako súčasť dlhodobej liečby syndrómu závislosti od al
koholu sa objavujú v prácach českých a juhoslovanských autorov ako nezaned
bateľné fakty (Skála, 1987). 

Posilňujúcu liečbu (opakovačky) sme v našej ambulancii nevykonávali a aby sme 
pacientom aj túto možnosť poskytli v ambulantných podmienkach, umožnili sme im 
v krízovom období častejšie sa hlásiť v ambulancii. 

Posilňujúca liečba je tiež pre pacienta významným "psychologickým prostríed
kom" a jej výhody opisujú Vongrej a kol. vo svojej práci (1998). 

Ciel 

Získať informácie po akých obdobiach pacienti prežívajú psychickú krízu prí 
multimodálnej alebo "komplexnej" liečbe syndrómu závislosti od alkoholu. 

Metodika a súbor pacientov 

Od prvého pacienta, ktorý prišiel do našej ambulancie, až po posledného sme 
použili rovnaký spôsob liečby , do ktorého bola zahrnutá krátkodobá individuálna 
hlbinne oríentovaná psychoterapia vrátane prvého interview (Argelander, 1992). Po 
prvom sedení sme s pacientom uzavreli kontrakt, ako budeme ďalej pokračovať 
v terapii. Kontrakt znel: v prvom mesiaci sa budeme stretávať l-krát za týždeň, na 
psychoterapeutických pohovoroch v trvaní 50 minút, v 2. - 3. mesiaci jedenkrát za 
15 dní, to znamená 8 sedení za 3 mesiace a ďalej len l-krát za mesiac. 

Podpornú medikamentóznu liečbu pacienti dostávali na základe abstinenčnej 
alebo inej symptomatológie v trvaní minimálne 3 mesiacov, čo tiež bolo zahrnuté 
v terapeutickej dohode. Nerobili sme rozdiel medzi pacientmi prvýkrát vyšetrenými 
v našej ambulancii, alebo liečenými v iných odborných ambulanciách alebo oddele
niach. So všetkými sme uzavreli rovnaký kontrakt. 

Skupinu pacientov za 18 mesiacov tvorilo 55 pacientov. Ku kontraktu patrilo, že 
po prerušení abstinencie pacienta z tejto skupiny pošleme na ústavnú liečbu v tr
vaní 3 mesiacov a ak pacient odmietne ústavnú liečbu odporučíme ho k inému psy
chiatrovi, keďže terapeutická aliancia v tomto prípade by nebola v prospech 
pacienta. 

Pacienti po základných 3 mesiacoch ambulantnej liečby boli odporučení na so
cioterapeutické skupiny, ktoré sa konali l-krát za mesiac v ambulancii. Ako alter
natívu v liečbe pacientov sme uznávali len trvalú a dôslednú abstinenciu, čo bolo 
sledované pri každej individuálnej návšteve pacienta v ambulancii toxikologickým 
vyšetrením prítomnosti alkoholu v moči . Všetci pacienti zahrnutí do štúdie patrili do 
gama a delta typu alkoholizmu. 

Súbor tvorilo 55 pacientov, z toho 7 žien, 48 mužov (tab. 1). Priemerný vek pa
cientov bol 44,87 roka. Socio-ekonomický status: zamestnaných bolo 45, nezamest
naných 7, dôchodcovia 3 (tab. 2). 

Štruktúra vzdelania: SOU skončilo 47 pacientov, gymnázium 3 pacienti, VŠ 5 
pacientov (tab. 3). 
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Tabuľka 1. Rozdelenie pacientov podla pohlavia 

Muži Ženy 

Počet I % Počet I % 

48 I 87,27 7 I 12,73 

Tabuľka 2. Socio-ekonomický status 

Počet % 

Zamestnaní 45 81,82 

Nezamestnaní 7 12,73 

Dôchodcovia 3 5,45 

Spolu 55 100 

Tabulka 3. Štruktúra vzdelania 

Počet % 

Stredné odborné učilište 47 85,45 

Stredná škola, gymnázium 3 5,45 

Vysoká škola 5 9,09 

Spolu 55 100 

Tabuľka 4. Pacienti už liečení na inom oddelení, ústavná PAL, 
ambulantne psychiatricky liečení pacienti 

Počet 

Pacienti už liečení ambulantne psychiatricky 1 

Pacienti už liečení ústavne psychiatricky 19 

Opakovaná ústavná PAL 2 

Ústavná PAL + ambulantne psychiatricky 4 

Pacienti liečení na inom oddelení (interné oddelenie) 2 

Ostatní 27 

Spolu 55 

% 

1,82 

34,55 

3,64 

7,27 

3,64 

49,09 

100 
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Výsledky 

V ambulantnej liečbe sme mali 11 recidív, po ústavnej liečbe 7 recidív (tab. 5). 
Krízové obdobia pre pacientov po ústavnej liečbe boli: 1. mesiac, kedy zrecidivo

vali 5 pacienti; 4. mesiac, kedy zrecidivoval l pacient; 8 . mesiac, kedy tiež zrecidivo
val l pacient. Počet recidív po ambulantnej liečbe je o niečo väčší, a krízové mesiace 
boli znovu blízko seba, v 1. mesiaci zrecidivovali 7 pacienti; v 3. mesiaci l recidíva; 
v 4. mesiaci l recidíva; v 9. mesiaci 2 recidívy (tab. 6). 

Tabuľka 5. Počet recidív po ústavnej a ambulantnej liečbe 

Počet 

Recidíva po ústavnej liečbe 7 

Recidíva po ambulantnej liečbe 11 

Ostatní 37 

Spolu 55 

Tabuľka 6. Recidívy po ústavnej a ambulantnej liečbe 
v uvedených mesiacoch (počet pacientov) 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet recidív po 5 1 1 
ústavnej liečbe 

Počet recidív po 7 1 1 2 
ambulantnej liečbe 

13 

% 

12,73 

20,00 

67 ,27 

100 

14 15 16 17 18 

Abstinenciu pacientov podstatne neovplyvnili ani dodržanie alebo nedodržanie 
kontraktu . 

Počet pacientov, ktorí dodržali kontrakt a abstinujú bolo 23, a ktorí nedodržali 
kontrakt a abstinujú bolo 22 (tab. 7). Samozrejme, že možnú recidívu sme zahrnuli 
do nášho kontraktu, ako aj ďalší postup v tomto prípade, takže uvedené recidívy sa 
stali v priebehu 18 mesiacov. Abstinencia s dodržaním kontraktu alebo bez dodrža
nia kontraktu bola niekedy prerušená recidívou. Týkalo sa to aj skupinovej terapie, 
ktorá bola hodnotená po 18 mesiacoch ambulantnej liečby. Pacientov, ktorí abstino
vali a chodili na skupinovú terapiu bolo menej ako pacientov, ktorí abstinovali bez 
skupinovej terapie (socioterapeutické skupiny, tab. 8). 
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Tabuľka 7. Rozdelenie pacientov podľa kontraktu 
a abstinencie ku koncu 18. mesiaca 

Počet 

Dodržaný kontrakt, pacient abstinuje 23 

Nedodržaný kontrakt, pacient abstinuje 22 

Nedodržaný kontrakt, pacient neabstinuje 10 

Spolu 55 

Tabuľka 8. Rozdelenie pacientov podľa skupinovej terapie 
a abstinencie ku koncu 18. mesiaca 

Počet 

Skupinová terapia, pacient abstinuje 19 

Skupinová terapia, pacient neabstinuje O 

Bez skupinovej terapie, pacient abstinuje 26 

Bez skupinovej terapie, pacient neabstinuje 10 

Spolu 55 

% 

41,82 

40,00 

18,18 

100 

% 

34,55 

O 

47 ,27 

18,18 

100 

Krízové obdobia vyjadrené počtom pacientov boli najsignifikantnejšie v 1. mesia
ci, po ambulantnej liečbe , ako aj po ústavnej liečbe. 

Hodnotenie v ambulancii prebehlo od 1. 7. 1997 do 31. 12. 1998 a brali sme do 
úvahy len pacientov, čo dodržali kontrakt, aj ked zrecidivovali a ich abstinenciu sme 
kvantifikovali štatistickým spôsobom. 

Na 1. mieste sú tí , ktorí 15 dní pred koncom 18. mesiaca od začiatku štúdie ab
stinujú a potom za nimi nasledujú tí, čo abstinujú 30, 60, 90 dní , 4, 6, 9 a 12 mesia
cov až 18 mesiacov. Štyría pacienti abstinovali 18 mesiacov, 5. pacienti abstinovali 
12 mesiacov, 4. pacienti 9 mesiacov, 4. pacienti 6 mesiacov, 5. pacienti 90 dní , 4. pa
cienti 60 dní a 3. pacienti 30 dní . 

Práve tieto čísla ukazujú na obdobia , ktoré môžu byť krízové, a ktoré pacienti 
musia prekonať, v najväčšom počte prípadov vlastnou vôľou . U pacientov bola po
užitá monoterapia SSRI, Antabusom, nebenzodiazepínovými anxiolytikami , antipsy
chotikami, tymoprofylaktikami, nootropikami a veľmi zriedkavo benzodiazepínmi. 
V terapii SSRI bol najčastejšie používaný citalopram, z nebenzodiazepínových an
xiolytík hydroxizín. Terapia liekmi, aj ked bola použitá v monoterapii a lebo v kome
dikácii (s inými liekmi), neovplyvnila vo väčšom pacientovo rozhodnutie abstinovať 
alebo nie (tab. 9). 
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Tabuľka 9. Prehľad psychofarmakoterapie 

Lieky C D Hy F S Cl H R P Na-V T Clo St 

M ŽM ŽM ŽM Ž M Ž M ŽM Ž M Ž M Ž M Ž M ŽM ŽM 

Monoterapia 5 O 1 1 4 O 2 O 1 1 2 O O O O O O O 1 O O O 2 O 16 

Komedikácia 4 O 2 1 O O 1 1 1 O O O 1 O 3 O 1 O O O 1 O O O 

Ž 

3 

Legenda: C-Citalopram 
S-Sertralín 
P-Pyritinol 
ST-sine terapiam 

D-Disulfiram 
Cl-Clorazepát 
Na-V- Nátrium valproát 

Hy-Hydroxizín 
H-Haloperidol 
T-Tiaprid 

F-Fluoxetín 
R-Risperidon 
Clo-Clonazepam 

Diskusia 

Vychádzajúc zo štatistických výsledkov ako aj základov dodržanej terapeutickej 
dohody sme si uvedomili, že aj ked pacientovi ponúkneme multimodálny spôsob 
liečby , veľa toho zostane na pacientovi samotnom. Na toto ukazuje aj rozdiel medzi 
tými, ktorí dodržali kontrakt a abstinujú, a tými, čo nedodržali kontrakt a tiež absti
nujú, je to minimálny rozdiel jedného pacienta. 

Ani socioterapeutické skupiny neovplyvnili vo väčšom abstinenciu pacientov, 
kedže skupinovej terapie sa zúčastnilo 19 pacientov, ktorí abstinujú a zvyšných 26 
pacientov dalej abstinovalo bez podpornej skupinovej terapie. Na základe recidív 
sme zistili, že veľmi silné krízové obdobia prežívajú pacienti v 1. mesiaci ambulant
nej liečby alebo v 1. mesiaci po ústavnej liečbe . Tu je počet recidív najväčší. Psycho
farmakoterapia je účinná v abstinenčnej symptomatológii, na pacientov dobre 
pôsobili lieky zo skupiny SSRI (citalopram), ovplyvňujúc impulzivitu pacientov. Kon
com roka 1998 sme uzavreli štúdiu a do štúdie sme zahrnuli všetkých pacientov 
vrátane tých, ktorí abstinujú len 15 dní a štatisticky nám vyšlo, že najväčší počet pa
cientov abstinuje v 1., 2., 3., 6., 9 ., 12., 18. mesiaci . Tieto mesiace majú pre pacientov 
psychologický význam, a v obdobiach medzi týmito mesiacmi je možné, že abstinen
cia bude prerušená, pacienti to sami uvádzali prí psychoterapeutických pohovoroch, 
že už vydržali niekoľko mesiacov (napr. 3, 6 .. . ), že vydržia ešte niekoľko mesiacov, 
a preto tieto obdobia voláme krízové, lebo po nich môže prísť úľava, neopatrnosť, 

str ata kontroly a pacient môže zrecidivovať . V tom období potrebuje zintenzívniť 
kontakt so svojím terapeutom alebo začať pravidelne navštevovať socioterapeutické 
skupiny. Toto sú avšak len naše príania, ale pacienti najradšej zvolia inú "samo
liečbu", do ktorej môžeme zahrnúť "samomotiváciu". Ked si uvedomíme, že pre pa
cienta môžeme urobiť len toľko, koľko on chce, ked poznáme mesiace, v ktorých sa 
kríza môže objaviť, môžeme sa kontaktovať s pacientom a posilniť ho v úsilí , aby 
abstinoval. 
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Ako hlavný faktor dobrej liečby pacientov závislých od alkoholu v ambulantných 
podmienkach uznávame motiváciu a relatívne dobrú sociálnu integrovanosť pacien
tov, ako aj kvalitný terapeutický vzťah. 

Záver 

Pri multimodálnom, alebo "komplexnom" spôsobe liečby pacientov so syndrómom 
závislosti od alkoholu sme zistili, že v časovom obmedzení 18 mesiacov existujú 
krízové obdobia. 

Krízové obdobia sú vyjadrené väčším počtom neabstinujúcich pacientov, ktorí po
rušili abstinenciu najviac v l. mesiaci ambulantnej liečby, ale aj v l. mesiaci po 
ústavnej liečbe . 

Krízové obdobia sú podmienené psychologickými motivačnými faktormi u pacien
tov, pokiaľ menší vplyv na ich abstinenciu má psychoterapia a zdá sa nám, že naj
menší vplyv má podporná psychofarmakoterapia. 

Súhrn 

Pri multimodálnom alebo "komplexnom" spôsobe liečby pacientov na syndróme 
závislosti od alkoholu sme zistili, že v časovom obmedzení 18 mesiacov existujú 
krízové obdobia. 

Krízové obdobia sú vyjadrené väčším počtom neabstinujúcich pacientova pacien
tov, ktorí porušili abstinenciu najviac v l. mesiaci ambulantnej liečby, ale aj v l. 
mesiaci po ústavnej liečbe. 

Krízové obdobia sú podmienené psychologickými motivačnými faktormi u pacien
tov, pokiaľ menší vplyv na ich abstinenciu má psychoterapia a zdá sa nám, že naj
menší vplyv má podporná psychofarmakoterapia. 
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