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s Ú h r n 

Príspevok sa venuje psychologickým faktorom , ovplyvňujúcim vznik a priebeh alkoholovej 
závislosti u žien . U žien závislých od alkoholu bola preukázaná vyššia miera depresie v závis
losti od dlžky abstinencie. Najvyšší stupeň depresie bol zaznamenaný v prvých dvoch týždňoch 
abstinencie, potom postupne ustupovala. Ďalej sa zistili zvýšené hodnoty v miere afektivity 
u závislých žien, hlavne pri schizoidných a depresívnych tendenciách. Ďalej sa u nich ukázala 
nižšia životná spokojnosť najmä v manželstve a tiež nespokojnosť a problémy s deťmi . 

Všetky tieto faktory preukázateTne súvisia s alkoholovou závislosťou a javia sa byť skôr jej 
príčinou ako dôsledkom. 

K T ú č o v é s lov á : alkoholová závislosť - depresivita afektivita - životná spokojnosť -
ženy 

Maxianová D.: PSYCHO LOGICAL ASPECTS OF ALCOHOL 
DEPENDENCE AMONG WOMEN 

S II mm a ry 

The contribution deals with the psychological factors which affect the occurrence and 
course of alcohol dependency in women. In alcohol dependend women higher measure of de
pression was found dependent on duration of abstinence. The hihgest degree of depression was 
recorded in the first two weeks of abstinence. It later disminished. Furthermore, inceased va
lues in the measure of affectivity was found in dependent women, mainly in schizoid and de
pressive tendencies. Also, in these women lower life satisfaction was found, mainly in the area 
of marriage and problems with children. 

All these factors are evidently connected with alcohol dependency and they appear to be 
rather its cause than its consequence. 

Key w o r ds : Alcohol dependency - depression - afectivity - life satisfaction - women 
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Zmenšujúce sa spoločensky negatívne postoje voči pitiu žien prispeli najmä po 
druhej svetovej vojne k masívnemu nárastu abúzu alkoholu u žien. Dokazujú to 
naše aj celosvetové štatistické údaje, ako ich uvádzajú Nociar a JanČovičová( 1993). 

Napríklad vo Veľkej Británii bol počet závislých mužov k alkoholovo závislým že
nám v pomere 3:1, v SRN 5:1, v USA 3:1 a u nás 20:1. Pred desiatimi rokmi však už 
bol v Československu pomer 13:1. Štatistiky spred piatich rokov uvádzajú pomer 4:1 
a v súčasnosti sú odhady ešte nepriaznivejšie 3 až 2:1. Tento jav nie je spôsobený 
iba zvyšujúcou sa životnou úrovňou, ale v značnej miere súvisí s kultúrnymi a so
ciálnymi zmenami. Vzrastá tolerancia k ženskému alkoholizmu, zmenil sa pohľad 
na pijúcu ženu. V období po moralistických postojoch 19. storočia sa prakticky vša
de, a o to viac u nás presadzuje myšlienka, že pitie je spoločenskou normou, nepitie 
abnormalitou, čo vzhľadom na meniace sa postavenie ženy v spoločnosti má pocho
piteľne svoje dôsledky. 

V etiológii závislosti je významná interakcia biologických, psychologických a so
ciálnych faktorov. Nás budú osobitne zaujímať psychologické činitele a z nich najmä 
emocionálne. 

Tím z jedného protialkoholického oddelenia v Prahe porovnával psychogénne 
a sociogénne faktory, ktoré v pozorovanej vzorke pravdepodobne napomáhali 
i k vzniku závislosti (Jančovičová a Nociar, 1993). Za sociogénne faktory sa rátal: 
pobyt v alkoholickom prostredí, styk s osobami, ktoré zneužívali alkohol, zamest
nanie, v ktorom osoba prichádza do styku s alkoholom. Za psychogénne faktory sa 
pokladali: konflikty, úzkosť, depresia, stavy vyvolané záťažovou životnou situáciou v 
dospelosti, aktuálne neurotické a iné poruchy dlhodobého rázu s pravdepodobnými 
koreňmi v detstve. Výsledky ukázali odlišnosti etiológie medzi mužmi a ženami: 
u mužov prevažovali sociogénne faktory (80 %), u žien psychogénne (68 %). Podobne 
Kunda (1998) chápe alkoholovú závislosť u žien prevažne ako psychogénny problém, 
kým u mužov ako sociokultúrny jav. 

Podiel genetických faktorov na vzniku alkoholovej závislosti sa tiež potvrdzuje. 
U matiek závislých od alkoholu bol zistený trojnásobne vyšší výskyt dcér neskôr 
tiež závislých od alkoholu. Abúzus alkoholu u adoptívnych rodičov nezvýšil zreteľne 
neskorší abúzus alkoholu u adoptovaných dievčat. Výsledky naznačujú najmä dô
ležitosť materskej dedičnosti (Heller a Pecinovská, 1996). 

Otázkou faktorov ovplyvňujúcich vznik alkoholovej závislosti u žien sa zaoberali 
aj Pokorná a Šrutová (1992). Zistili, že u žien stojí v popredí chronická emočná ten
zia, podmienená citovým a sexuálnym neuspokojením, problémami v manželstve, 
preťažením v práci, v domácnosti a výchova detí, nespokojnosťou so zamestnaním 
a inými problémami. Tieto rýchlo vyústia do vegetatívnych a psychosomatických 
ťažkostí, ako sú bolesti hlavy, poruchy spánku, zažívacie, srdcové, menštruačné 
a podobné problémy. Veľmi častou príčinou siahnutia po alkohole (u 32 % žien) bola 
snaha odstrániť silné negatívne emócie ako depresie, úzkosť, tenziu, frustráciu, 
komplexy menejcennosti a manželské konflikty. Avšak rovnako často uvádzanou 
príčinou - opäť u 32 % žien - bolo úsilie dosiahnuť eufóriu a pocit uvoľnenia v spo
ločnosti pomocou alkoholu. 

Niektorí autori zastávajú názor, že pre rozvoj abúzu a vznik závislosti hrajú 
u žien - v porovnaní s mužmi - väčšiu úlohu životné udalosti. U mladších žien ide 
o rozvod, nešťastnú lásku, stratu či úmrtie rodičov alebo manžela, u starších žien je 
to najmä "syndróm prázdneho hniezda". Rizikový faktor pre vznik ženskej závislosti 
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od alkoholu je obzvlášť veľký u osamelých, opustených a spoločensky izolovaných 
žien. 

Osobnosť ženy závislej od alkoholu 

Pri sledovaní osobnostných a psychopatologických premenných sa opakovane 
zistilo, že ženy závislé od alkoholu vykazujú vyššie skóre v škálach zachytávajúcich 
psychopatológiu ako muži s tou istou diagnózou. Tieto nálezy sa však týkali zväčša 
prechodných príznakov, ktoré ešte nemusia dosahovať úroveň psychopatológie ako 
sú pri alkoholovej závislosti napr. depresie, úzkosť a labilita nálady. Napriek tomu 
sa ale zdá , že závislosť od alkoholu sa môže vyvíjať na báze primárnej afektívnej po
ruchy častejšie u žien ako u mužov (Jančovičová a Nociar, 1993). Medzi závislými 
mužmi našiel Winokur ( podľa Skála, 1987) iba 3 % osôb s primárnou afektívnou po
ruchou, kým medzi ženami to bolo až 25 %. 

Výskytom a vzájomnými vzťahmi afektívnych porúch a alkoholovej závislosti sa 
u nás zaoberali tiež Heretik a kol. , (1989). U 100 alkoholikov aplikovali batériu do
tazníkových metód (MAST, BDI, škálu neuroticizmu N-5 a dotazník životných uda
lostí). Zistili u nich vysokú frekvenciu afektívnych porúch nielen depresívnych, ale 
aj neurotických, pričom vzájomné korelácie medzi ukazovateľmi afektívnych porúch 
a alkoholizmu potvrdzujú prevahu psychoreaktívnych porúch. Autori tiež zastávajú 
názor, že psychogenézou nemožno plne vysvetliť perzistenciu depresie u osôb zá
vislých od alkoholu po dlhom období abstinencie a že tu ide skôr o endogénnu či 
metaalkoholickú poruchu. Pri skúmaní depresie a neuroticizmu u alkoholikov (No
votný, Kolibáš a Heretik, 1989) bol zistený stredný a silný stupeň depresie u 62,8 % 
členov súboru a u 88,5 % sa zistili silné a veľmi silné neurotické tendencie . 

Nociar a Jančovičová (1993) sa okrem iného zaoberali aj osobnosťou ženy závislej 
od alkoholu. Z výsledkov ich výskumu vyplynuli nasledujúce fakty : ženy závislé od 
alkoholu vykazujú v osobnostných profiloch štatisticky významne vyššiu úroveň psy
chopatológie ako muži. Ženy sa vo zvýšenej miere javia ako hypochondrické a závis
losť u nich súvisí s rôznymi druhmi depresie: so suicidálnou, s anxióznou zložkou, 
ďalej s pocitmi viny a s resentimentom. Ženy v ich vzorke významne vyššie skórovali 
vo všetkých faktoroch merajúcich depresiu: javili sa ako významne častejšie 
úzkostné, viac sa obávajúce o svoje zdravie, častejšie sa domnievali, že ich zdravotný 
stav je vážny. Závislé ženy oproti závislým mužom možno charakterizovať ako pre
citlivenejšie, neistejšie, s vyššou mierou imaginatívnosti . Muži sa zasa javili ako 
dominantnejší, emočne stabilnejší a odhodlanejší. Ženy významne častejšie videli se
bazničenie, suicídium ako spôsob ríešenia svojho problému. 

Klinický obraz žien závislých od alkoholu 

Z ďalších diferencií sa žiada zdôrazniť prevládajúci názor, že vývin klinického ob
razu u žien prebieha zrýchlene a je malígnejší ako u mužov. Poukazuje sa najmä na 
hlbšiu morálnu degradáciu s výraznou luhavosťou, sexuálnou uvoľnenosťou , amorál
nosťou, ďalej na oslabené rodinné zväzky, pričom vyhľadávanie pomoci býva onesko
rené a sociálne dôsledky vyplývajúce z roly matky sú väčšie . 

Diferencované sledovanie závislosti u mužova žien (Nociar a Jančovičová , 1993, 
s.19) odhalilo akcelerujúcejšiu progresiu alkoholizmu u žien. V tejto súvislosti zavie-
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dol Piazza pojem "telescoping" (skracovanie). Ide o zmzovanie počtu rokov, počas 
ktorých boli už identifikovateľné znaky progresie alkoholizmu, pričom u žien v po
rovnaní s mužmi ide o kratšie obdobie. Našťastie ženy podnikajú prvé kroky k liečbe 
v priemere po 10 - 11 rokoch, kým muži až po 14 - 15 rokoch. Ženy teda v priemere 
nastupujú do liečby o štyri roky skôr. 

Kunda (1988) vychádzajúc z vlastných empirických skúseností predkladá dve po
drobnejšie verzie klinického obrazu vyskytujúce sa u žien závislých od alkoholu: 

1. Skorý začiatok - niekedy už v adolescencii, pri etylizovaní v širšej spoločnosti, 
neraz v partii, 

- preferuje sa víno, až neskôr destiláty. 
2. Neskorší začiatok - s manifestáciou vo veku okolo 30, 35 až 40 rokov, 
- abúzus vzniká po výraznej psychotraumatizácii alebo v permanentnej stresovej 

situácii, 
- dominuje pitie osamote, často utajovanejšie než u mužov, 
- v popredí je vedomé využívanie psychotropných vlastností alkoholu, jeho sti-

mulačno - dopingový účinok, ďalej na tlmenie tenzie a neskôr cielene na zvládnutie 
abstinenčnej symptomatiky (širšie informácie o klinickom obraze alkoholovej závis
losti žien podáva Kunda, 1988). 

Rodina ženy závislej od alkoholu a fetálny alkoholový syndróm 

Keď sa hovorí o dôsledkoch, ktoré spôsobuje závislosť na návykových látkach 
v rodine, obeťami závislosti sú predovšetkým deti. Závislosť ženy však prináša viac 
obetí a v podstate deštruuje celý rodinný systém a jeho jednotlivých členov, prináša 
do rodiny viac problémov a rodina takejto ženy je celkovo viac narušená a viac trpí, 
ako pri alkoholovej závislosti otca. 

V súčasnej dobe sa zvyšuje aj rozvodovosť z dôvodu pitia ženy. Závislosť ženy 
totiž bezprostredne a trvalo narušuje ochrannú funkciu rodiny. Manžel väčšinou nie 
je schopný vytvoriť produktívnu a tým aj potrebnú koalíciu s deťmi . Muži túto ne
prijemnú situáciu tolerujú často tak dlho, kým sa drží abúzus alkoholu vnútri ro
diny. Len čo sa problém dostane na verejnosť, je to pre mnohých signálom k ústupu, 
ktorý má nezriedka formu rozvodu. 

Ďalším špecifickým faktorom u žien závislých od alkoholu je ich častá bezdet
nosť. Lemere (Kunda, 1988) to dokumentuje pomerom alkoholizmu mužov k vyda
tým ženám podľa počtu detí. U bezdetných žien je pomer k mužom 1:5,9 a u žien, 
ktoré mali 5 a viac detí 1:14,4. Výsledky jasne poukazujú na inkompatibilitu medzi 
materstvom a alkoholovou závislosťou. 

Osobitnú pozornosť si vyžaduje nepriaznivý vplyv požívania alkoholu tehotnej 
ženy na vyvíjajúci sa plod. V súčasnej dobe sa už teratogénny vplyv alkoholu ne
zvratne dokázal a alkohol sa dokonca pre svoju veľkú rozšírenosť považuje za naj
častejšiu teratogénne pôsobiacu látku. Nadmerná konzumácia alkoholu počas 
gestačného obdobia môže narušiť embryonálny a fetálny vývoj, a spôsobiť pôrod die
ťaťa so špecifickým obrazom somatického aj psychického poškodenia - s tzv. Fetál
nym alkoholovým syndrómom (Skála, 1987). 

Preukázateľne škodlivý vplyv má v tomto smere pravidelné denné požívanie al
koholických nápojov obsahujúcich viac ako 60 ml čistého alkoholu, ale aj menšie 
dávky - od 30 ml denne (t. j. 1 liter IO-stupňového piva) - môžu pre plod znamenať 
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nebezpečenstvo . Veľmi nebezpečné je tiež nárazové pitie vo frekvencii 1 až 2-krát do 
týždňa. 

Nadmerné pitie alkoholických nápojov je škodlivé nielen v tehotenstve, ale aj pri 
počatí. Glebov (podľa Súkeník, 1985) uvádza, že alkohol poškodzuje proces dozrieva
nia buniek vo vaječníkoch, teda vaječníky produkujú nezrelé bunky, ktoré vo väčšine 
prípadov hynú. U mnohých žien, ktoré si navykli na alkohol je zreteľne narušený 
menštruačný cyklus. Treba povedať, že sú to nepriaznivé podmienky pre počatie, 
a ak už žena počne, následky bezprostredného kontaktu rozvíjajúceho plodu s alko
holom sú očividné . 

Vymedzenie problémov a cieľov výskumu 

V poslednom desaťročí významne narastá počet alkoholovo závislých žien. Na
priek tejto skutočnosti sa literatúra a výskumy s témou alkoholovej závislosti aj 
v súčasnosti čoraz viac zameriavajú na alkoholovú závislosť mužov. 

Dôležitosť výskumu alkoholovej závislosti u žien súvisí so spomenutými aj 
ďalšími jej dôsledkami. Okrem významnejšieho somatického aj psychického poško
denia má za následok aj celý rad sociálnych problémov, ako je napr. častejší rozpad 
rodín, vyšší počet rozvodov a viac detí v náhradnej rodinnej starostlivosti. 

Naša práca sa opiera o zistenia o väčšom zástoji psychologických faktorov pri 
vzniku závislosti od alkoholu u žien. Z radu týchto činiteľov sa zameriava na emo
cionálne problémy žien závislých od alkoholu a usiluje sa: 

- overiť zvýšený výskyt depresií u žien závislých od alkoholu, 
- bližšie objasniť zmeny afektivity, 
- overiť predpokladanú ich nižšiu životnú spokojnosť, 
- overiť očakávanú vyššiu nespokojnosť s manželským alebo partnerským vzťa-

hom a tiež určitú nespokojnosť so správaním detí. 

Charakteristika skúmanej vzorky 

Naša výskumná vzorka sa skladala z 30 žien závislých od alkoholu CN = 30), 
ktoré počas výskumu nepožívali alkohol, boli hospitalizované v troch zdravotníckych 
zariadeniach (Psychiatrická liečebňa Pezinok a Sučany a Psychiatrická ambulancia 
v Martine). Najmladšia žena mala 27 rokov, najstaršia 56 rokov. Priemerný vek 
všetkých závislých žien bol 41,7 roka. Kontrolnú skupinu tvorilo 30 náhodne vy
braných žien nezávislých od alkoholu, ani od iných drog s priemerným vekom 39,1 
roka. Najmladšia žena mala 27 rokov a najstaršia 54. Vzorky teda boli vyrovnané 
v priemeroch čo sa týka veku a vzdelania. 

Použité metodiky charakterizujeme podľa knihy Psychodiagnostika dospelých 
(Kondáš, a kol., 1992). Išlo o nasledujúce metodiky: 

1. Beckova škála depresie, ktorá popri bežných vitálnych symptómoch obsahuje 
depresie (poruchy spánku, apetítu, psychomotoriky) aj podstatne viac kognitívnych 
položiek (pesimizmus, prežívanie viny, sebaznižovanie a iné) než iné diagnostické 
metódy. Škála má 21 položiek - symptómov s troma stupňami intenzity. Celkové 
skóre umožňuje zatriedenie vyšetreného do štyroch stupňov depresie (norma, mier
na, silná a veľmi silná depresia). 

2. Woodworthov-Mathewsovej dotazník afektivity, kde sme použili 75-položkovú 
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verziu, ktorú u nás upravil Kondáš. Zisťuje symptomatológiu v 8 oblastiach: jedno
duchá (simplexná) emotivita, psychasténia aobsesia, schizoidné, paranoidné, depre
sívne a hypochondrické tendencie, impulzívnosť a epileptoidné tendencie, instabilita, 
antisociálne tendencie. Skóre nad 120 je symptomatologické. 

3. Dotazník životnej spokojnosti ŽIS, ktorého autorom je Knobloch. Dotazník sa 
týka 20 oblasti života, ktoré môžu prispievať ku spokojnosti, či nespokojnosti jedin
ca. Získané skóre umožňuje zatriediť osobu do štyroch stupňov podľa počtu nepriaz
nivých okolností: do normy, miernej nespokojnosti, silnej nespokojnosti a veľmi 
silnej nespokojnosti. 

Výsledky 

Podľa výsledkov z Beckovho dotazníka depresivity sa zistil vysoko signifikantný 
rozdiel medzi skupinami s výrazne vyššou depresivitou u závislých žien (tab. 1). 

Okrem toho sme v miere depresivity zistili ďalšie významné odlišnosti v rámci 
výberu závislých žien vo vzťahu k d1žke ich abstinencie (tab. 2). 

Tabuľka 1. 

Závislé ženy (ZŽ) 

Kontrol. skupina 

*u p < 0,001 

Hodnoty a významnosť skóre depresie 
podľa Beckovho dotazníka depresivity 

AM SD 

N= 30 18,20 10,70 

N = 30 5,76 4,17 

Hodnota t 

5,93*** 

Tabuľka 2. Porovnanie depresivity podľa Beckovho dotazníka u závislých 
žien abstinujúcich do 2 týždňov ( N = 13) a nad 2 týždne (N = 17) 

AM SD Hodnota t 

ZŽ abstinujúce do 2 týždňov 26,46 10,00 

ZŽ abstinujúce nad 2 týždne 11,88 5,90 4,99*** 

*** p < 0,001 

Ženy abstinujúce do 2 týždňov dosahujú vyššie skóre (26,46) na rozdiel od žien ab
stinujúcich viac ako 2 týždne (11,88). Z uvedených výsledkov možno usudzovať, že s 
predlžujúcou sa dobou abstinencie postupne ustupujú depresívne symptómy. 

V dotazníku afektivity sa zistili štatisticky významné rozdiely medzi oboma 
skupinami žien vo všetkých zložkách afektivity okrem instability a antisociálnych 
tendencií, kde rozdiely medzi oboma skupinami neboli signifikantné (tab. 3). 
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V dotazníku životnej spokojnosti, vo frekvencii nepriaznivých okolností sa ukázal 
štatisticky významne vyšší priemerný počet bodov u závislých žien, u ktorých zisťu
jeme štatisticky významne vyššiu hladinu životnej nespokojnosti (tab. 4). 

Tabuľka 3. 

Simplexná e. 

Charakter afektivity u závislých (N = 30) a nezávislých (N = 30) žien 
vo všetkých jej zložkách podľa dotazníka Woodworth a Mathews 

Skupina AM SD Hodnota t 

Závislé ženy 134,6 75,0 3,00** 

Kontrolná skup. 87,7 43,9 

Závislé ženy 99,1 56,5 3,90*** 
Psychastenické t . 

Kontrolná skup. 50,5 37,9 

Schizoidné t . 

Para noidné t. 

Depresívne t . 

Impulzivita 

Instabilita 

Antisociálne t. 

** p < 0,01 

Tabuľka 4. 

Závislé ženy 147,3 193,7 

Kontrolná skup. 54 ,0 48,8 

Závislé ženy 84 ,6 55,7 

Kontrolná skup. 43,3 31,9 

Závislé ženy 115,2 63 ,5 

Kontrolná skup. 70 ,2 47,8 

Závislé ženy 118,8 67,6 

Kontrolná skup. 79 ,2 45,7 

Závislé ženy 74 ,5 59,02 

Kontrolná skup. 71 ,06 39,7 

Závislé ženy 57 ,2 56,8 

Kontrolná skup. 39,8 48,6 

*** p < 0,001 

Životná spokojnosť závislých žien (N = 30) v porovnaní 
s kontrolnou skupinou (N = 30) z hľadiska frekvencie 

výskytu a intenzity nepriaznivých okolností 

AM AM SD SD 
Závislé ženy Kontrolná skupina Závislé ženy Kontrolná skup. 

Frekvencia 15,06 6,20 5,30 3,68 

Intenzita 21 ,93 7,56 9,80 5,71 

*"* p < 0,001 

2,56** 

3,52*** 

3,10** 

2,66** 

0 ,27 

1,27 

Hodnota t 

7,52*** 

6,94*"* 
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Nespokojnosť s manželstvom alebo partnerským vzťahom , ako aj so správaním 
detí u závislých žien je opäť štatisticky významne vyššia v porovnaní s kontrolnou 
skupinou (tab. 5). 

Tabul'ka 5. Porovnanie hodnôt manželskej spokojnosti a spokojnosti 
s deťmi z dotazníka životnej spokojnosti u závislých žien 

(N = 30) a kontrolnej skupiny (N = 30) 

Priemerné poradie Priemerné poradie 
závislé ženy kontrolná skupina 

Manželská spokojnosť 37,17 23,83 

Spokojnosť s deťmi 40,90 20,10 

*** p < 0,001 

Diskusia 

Hodnota 
U 

250*** 

138*** 

Cieľom práce bolo overiť vzťahy alkoholovej závislosti žien k depresivite, k afek
tivite, a tiež stupeň celkovej životnej spokojnosti vrátane spokojnosti s manželským 
alebo partnerským vzťahom, ako aj spokojnosti so správaním detí. 

Všetky problémové okruhy sa ukázali, ako vysoko diferencujúce. 
Prvým skúmaným okruhom bola depresivita u alkoholovo závislých žien. Pred 

vlastným výskumom sme predpokladali, že na rozdiel od kontrolnej skupiny budú 
alkoholovo závislé ženy vykazovať významne vyššie skóre v dotazníku depresivity, 
čo je v zhode s domácou literatúrou (SR a ČR, napr. Skála, 1987; Jančovičová a No
ciar, 1993). Za normu sa v tomto dotazníku považuje skóre do 10 bodov. Ukázalo sa, 
že priemerné skóre depresivity (18,2) u závislých žien vysoko prekračuje hranicu 
normy (kontrolná skupina s jej priemerným skóre 5,76 bola v norme). Z uvedeného 
vyplýva jednoznačné potvrdenie predpokladu, že ženy závislé od alkoholu sú výraz
ne depresívnejšie (dosahujú stupeň silnej depresie). 

Ďalším okruhom bolo porovnanie depresivity u závislých žien z hradiska dlžky 
ich abstinencie. Ženy abstinujúce do dvoch týždňov mali významne vyššie skóre de
presivity v porovnaní so ženami abstinujúcimi nad 2 týždne (26,46:11,88). Tieto 
výsledky potvrdili opodstatnenosť použitia Beckovho dotazníka, pomocou ktorého je 
možné zistiť aj vzťahy medzi dlžkou abstinencie a hladinou depresivity. Z uvedeného 
vyplýva, že depresívne symptómy sú najvýraznejšie v prvých dvoch týždňoch absti
nencie, po ktorých depresivita pomaly klesá, závislé ženy si teda zrejme po nastú
pení na liečbu robia menej výčitiek a postupne sa so svojím stavom vyrovnávajú. 

Pokiaľ ide o zmeny v afektivite u závislých žien (zisťované Woodworth a Ma
thewsovej dotazníkom) zistili sme vysokovýznamné rozdiely v priemerných bodových 
hodnotách medzi oboma skupinami žien vo všetkých zložkách afektivity, okrem in
stability a antisociálnych tendencií. 

U žien závislých od alkoholu sa zistila výrazne vyššia afektivita v piatich z ôs
mich oblastí - v simplexnej emotivite, v psychastenických, schizoidných, paranoid
ných, a samozrejme aj v depresívnych tendenciách a v impulzivite. 
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Doposiaľ nie je objasná otázka, či je zvýšená afektivita dôsledkom, alebo príčinou 
vzniku alkoholovej závislosti. Nociar a Jančovičová (1993) sa skôr prikláňajú k názo
ru, že alkoholová závislosť u žien sa môže častejšie vyvíjať na báze primárnej 
afektívnej poruchy. Zmeny afektivity sa javia byť jedným z činiteľov vzniku alkoho
lovej závislosti. Podporujú to aj preštudované zdravotné karty, kde pacientky udáva
li ako príčinu siahnutia po alkohole túžbu odstrániť nervozitu, napätie, či rôzne iné 
nepríjemné pocity. Súčasná literatúra (Nociar, 1991; Skála, 1987) preferuje názor, 
že alkoholová závislosť je zväčša psychogénneho pôvodu, pričom vedie k psychické
mu deficitu. Kondáš a Kordačová (1992) v tomto zmysle podporili kognitívno-kauzál
nu hypotézu. Zistili štatisticky významné rozdiely medzi osobami závislými od 
alkoholu a bežnou populáciou v škále iracionálnych presvedčení , bez signifikantných 
rozdielov medzi mužmi a ženami. Toto zistenie môže byť aj v pozadí depresívnych 
stavov (Kordačová , 1996). 

Pri analýze životnej spokojnosti sa ukázalo, že ženy závislé od alkoholu sú so 
svojím životom výrazne nespokojnejšie ako kontrolná skupina, ako z hľadiska frek
vencie výskytu nepriaznivých okolností, tak aj z hľadiska intenzity nespokojnosti . 
Podľa škály životnej spokojnosti závislé ženy možno zatriediť do skupiny s veľmi vy
sokou životnou nespokojnosťou (skóre 15,00) oproti životnej spokojnosti kontrolnej 
skupiny, ktorá bola v norme (priemerné skóre 6,2 ). Podobný obraz poskytujú údaje 
o intenzite nespokojnosti, kde závislé ženy uvádzali významne vyššiu intenzitu ne
spokojnosti (priemerné skóre 21,9). 

Pri povšimnutí si údajov o manželskej (partnerskej) spokojnosti a spokojnosti 
s deťmi (dve položky škály životnej spokojnosti) sa ukazuje, že závislé ženy sú 
v oboch oblastiach oveľa nespokojnejšie ako ženy nezávislé od alkoholu. Spokojnosť 
v manželstve alebo v partnerskom vzťahu je pre ženy obzvlášť dôležitá. Pri zlyhaní 
alebo sklamaní v tejto oblasti života často strácajú zmysel, pre ktorý by mali žiť 
a tiež sa tešiť zo života. Velké sklamanie môže byť tiež spúšťajúcim momentom 
začiatku dráhy ženy závislej od alkoholu. 

Záver 

Cieľom tohto výskumu bolo prispieť k objasňovaniu možného vplyvu niektorých 
psychogénnych faktorov na vznik alkoholovej závislosti u žien. Ukázalo sa, že medzi 
možnými faktormi sú významné zmeny afektivity a osobitne zvýšená depresivita, 
ako aj výrazne znížená životná spokojnosť. Pri skúmaní depresivity sa nám potvrdil 
predpoklad, že depresivita je u alkoholovo závislých žien naozaj významne vyššia 
ako u žien nezávislých. Popri overovaní tohto predpokladu sme zistili aj ďalšie dô
ležité skutočnosti súvisiace s dížkou abstinencie , napr. že depresivita je najvyššia 
v prvých dvoch týždňoch abstinencie, po ktorých začína výrazne ustupovať . Hlavnou 
príčinou poklesu depresie môže byť detoxikácia od alkoholu, ale aj ľahké formy ako 
je napríklad radosť a optimizmus z abstinencie, strata pocitov hanby (ktoré sa pri 
pití žien vyskytujú veľmi často), podpora rodiny a priateľov . 

Z uvedeného by mohlo vyplynúť, že v prípade začatia liečby závislosti od alkoho
lu minimálne dvojtýždňová hospitalizácia je zdôvodnená aj bezpečnosťou žien (mož
nosť výskytu suicidálnych tendencií). 

Ďalej sa ukázala významne vyššia životná nespokojnosť u žien závislých od alko
holu hlavne v oblasti manželstva (resp. partnerského vzťahu) a tiež nespokojnosť 
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a problémy s deťmi. Využívanie psychologickej pomoci ženami nachádzajúcimi sa 
v neriešiteľných životných situáciách, napr. v manželských poradniach, by mohla 
nejednu z nich zachrániť pred "riešením" ich problémov postupným upadaním do al
koholovej závislosti. 

Pozornosť si zasluhuje tiež podiel psychogénnych a sociogénnych faktorov na 
vzniku alkoholovej závislosti u žien. Zatiaľ čo u mužov sa korene alkoholovej závis
losti vidia viac v sociogénnych faktoroch - spočiatku akoby nevinnom, ale už pravi
delnom popíjaní alkoholu s priateľmi v krčme, u žien spočívajú skôr vpsychogénnych 
faktoroch ako je okrem úzkosti najmä depresia, konflikty i životná nespokojnosť 
a pod. Nie je to často osamelosť žien , nespokojnosť so vzťahmi či so zamestnaním, 
alebo totálna vyčerpanosť z množstva požiadaviek, ktoré sa kladú na plecia dneš
ných žien? To je už otázkou pre primárnu i sekundárnu prevenciu. 
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