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Súhrn 

Problematike závislostí u vysokoškolsky vzdelaných sa venuje v našich publikáciách menej 
pozornosti , čo bolo dôvodom, že sme sa rozhodli pre túto tému. Práca obsahuje epidemio
logický rozbor sledovaných pacientov a okrem iného aj percento výskytu organického po
škodenia CNS v súbore. Údaje boli získané retrospektívnou analýzou chorobopisov, kde sú
časťou vyšetrenia zo skupiny 178 pacientov bolo u 46,1 % aj psychologické vyšetrenie so zame
raním sa na organicitu . Výsledkom sledovania je zistenie, že z vysokoškolsky vzdelaných je
dincov so závislosťou od psychoaktívnych látok, a preto liečených v OLÚP Predná Hora prvé 
miesto prináleží inžinierom ekonómie v produktívnom priemernom veku 45 rokov. Tretina ne
pracuje vo svojom odbore. Dominujúcou zneužívanou návykovou látkou je alkohol. U štvrtiny 
zisťujeme známky svedčiace pre organickú léziu CNS. Na druhom mieste podľa profesijného 
zamerania sú lekári, čo sa zhoduje so zisteniami autorov v nami citovanej literatúre. 

K r ú č o v é s lov á : závislosť - vysokoškolsky vzdelani pacienti 

Martinove M., Koprdová E., Dusková S., Stebilová Š.: UNIVERSITY 
GRADUATES IN OLÚP PREDNÁ HORA 

Summary 

To the problem of substance - related disorders among university graduates has been paid 
minimal attention yet. Our study is an epidemiological analysis of the ob served group of pa
tients. Moreover, special attention has been paid to the occurence of brain damage in con
nexion with substance abuse. This is a case - history study of 178 patients. At 46,1 % of them 
neuropsychological assessement has been used to test the rate of brain damage as a con
sequence of substance abuse. Our research has shown that the highest rate of abuse is among 
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engineers who se age was 45 in average. One third of them does not perform a profession cor
responding to their university degree . The most frequently used substance is alcohol. Signs of 
cerebral damage have been found at approximately 25 % of respondents . Medical doctors re
presented the second most common profession among university graduates sufTering from sub
stance - related disorder, witch corresponds to the results of previous studies. 

Key w o r ds : Substance - related disorder - patients with university degree 

Úvod 

Závislosť od alkoholu a iných drog je predmetom zauJmu odbornikov zaobera
júcich sa touto problematikou z rôznych hľadísk. Sledujú sa napr. genetické aspek
ty, metabolické procesy, toxikologické fenomény, ale najmä vzájomné pôsobenie zá
kladných momentov vzniku závislosti od drogy. 

Za najzákladnejšie faktory sa označujú človek - droga - prostredie. Čo sa týka 
prostredia, v súčasnosti sa stále viac sústreďuje pozornosť a jedným z intenZÍvne 
skúmaných sociálnych aspektov je profesijný prvok. 

Štúdie našich i zahraničných pracovnikov poukazujú na skutočnosť, že percen
tuálne zastúpenie zdravotnikov medzi pacientmi so závislosťou je stále vyššie v po
rovnani s ich pomerným zastúpenim v populácii. Možno teda povedať, že zdravotnici 
sú rizikovou profesiou? J e práca v zdravotnictve v tomto smere viac ohrozujúca než 
iné zamestnania? (Heller , 1996). 

Ciel práce 

Aj úvahy citovaného autora boli podnetom k tomu, že za cieľ našej práce sme si 
určili epidemiologický rozbor súboru vysokoškolsky vzdelaných pacientov hospita
lizovaných v OLÚP Predná Hora v období rokov 1997 až 1999. Našu pozornosť sme 
okrem iného zamerali aj na percento výskytu organického poškodenia CNS v sle
dovanej skupine. 

Materiál a metodika 

Údaje na vyhodnotenie a porovnanie sme získali retrospektívnym rozborom cho
robopisov pacientov liečených v OLÚP od januára 1997 do augusta 1999. Na zis
tenie a posúdenie deteriorácie intelektu boli použité psychodiagnostické techniky 
W AIS-R, Grasiho test organicity a FDT. 

Výsledky 

Celkový počet hospitalizovaných v sledovanom období činil 2 462 pacientov. Vy
sokoškolské vzdelanie bolo zistené v 7,3 %, teda u 178 pacientov. Táto skupina sa 
stala predmetom nášho záujmu v ďalšom sledovani. 

Tab. 1.: zo 178 pacientov bolo 81 % mužov (144), zvyšok ženy (34). Priemerný vek 
mužov bol 46,5 a žien 43,2 roka, čo predstavuje jedincov v produktívnom veku. Prie
merná ošetrovacia doba bola 62 dni. 
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Tabuľka 1: Sledovaný súbor 

n % Priemerný vek 

Muži 144 81 46,5 

Ženy 34 19 43,2 

Tab. 2 rozdeľuje súbor podľa diagnóz. Jednoznačne prevažoval a závislost od al
koholu. Jeden heroinista, jeden hráč a jeden pacient s tbc pľúc boli muži-inžinieri. 
Čo sa týka skupiny závislých od viacerých psychoaktívnych látok, graf 1 znázorňuje 
na 1. mieste v 50 % zastúpeni inžinierske profesie, nasledujú lekári v počte 28,6 %. 

Tabuľka 2: 
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Tab. 3 poskytuje prehľad hospitalizovaných podľa profesijného zamerania v jed
notlivých rokoch, ako aj súhrnne za celé sledované obdobie. Ai. v 66,3 % je zastú
pená inžinierska profesia, na druhom mieste sú v 13,5 % lekári. 

259 



MARTINOVE M., KOPRDOV Á E., DUSKOVÁ S., STEBILOVÁŠ. / 
VYSOKOŠKOLSKY VZDELANÍ PACIENTI V OLÚP PREDNÁ HORA 

Tabuľka 3. Profesijné zameranie 

r. 1997 r . 1998 r . 1999 Spolu % 

Ing. 40 (5 ž) 46 (8 ž) 32 (4 ž) 118 (17 ž) 66,3 (9,6) 

MUDr. 10 (2 ž) 11 (2 ž) 4 24 (4 ž) 13,5 (2,3) 

Mgr. 5 (2 ž) 4 (3 ž) 2 (1 ž) 11 (5 ž) 6,2 (2,8) 

PhDr. 2 (1 ž) 4 (2 ž) 2 (1 ž) 8 (4 ž) 4,5 (2,3) 

MVDr. - 7 (1 ž) - 7 (1 ž) 3,9 (0,6) 

JUDr. 3 (1 ž) 2 1 6 (1 ž) 3,4 (0,6) 

RNDr. 1 - - 1 0,6 

PhMgr. - 1 - 1 0,6 

Počet liečených v OLÚP je regulovaný návrhmi psychiatrov na liečbu a daný lôž
kovou kapacitou zariadenia. Rolu hrá aj dostupnosť liečebne pre jednotlivé regióny, 
prípadne možnosť liečiť závislého aj v inom psychiatrickom zariadení . Berúc do úva
hy uvedené, ponúkame orientačnú tab. 4 s percentuálnym zastúpením probandov 
podľa jednotlivých krajov, s bližším zameraním sa na skupinu liečených lekárov na 
grafe 2. Iba v dvoch prípadoch v súbore išlo o ochranné liečenie. Pobyt riadne 
ukončilo 70 % pacientov (tab. 5), k predčasnému ukončeniu liečby viedla prevažne 
potreba naliehavo riešiť pracovné problémy. O prvý pobyt na psychiatrii šlo v 13 % 
(23 pacientov). Pred liečbou u nás až 36 % (64 pacientov) uviedlo, že už sa pokúšalo 
a darilo sa im viac ako pol roka abstinovať. 

Tabulka 4. Rozdelenie podla krajov 

Kraj n % 

Košický 51 28,7 

Žilinský 32 18,0 

Prešovský 25 14,0 

B. Bystrický 24 13,5 

Nitriansky 19 10,7 

Bratislavský 17 9,6 

Trenčiansky 9 5,1 

Trnavský 1 0,6 

Najpočetnejšie zastúpenú skupinu vysokoškolsky vzdelaných závislých, a to 
66,3 % (118 pacientov) tvoria inžinieri (tab. 6), kde prevažuje profesia ekonóm, na
sledujú stavbári, poľnohospodárski inžineri a ostatné profesie. 
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Graf2. Lekári podľa krajov 
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Tabuľka 5. Ukončenie liečby 

n % 

Riadne 127 71 ,4 

Svojvoľné 47 26,4 

Disci plinárne 4 2,3 

Tabulka 6. Inžinierske profesie 

Profesia Ing. n % 

Ekonóm 27 22,9 

Stavebný 20 17,0 

Poľnohospodársky 19 16,1 

Strojný 16 13,6 

Elektrotechnický 7 6,0 

Drevársky 6 5,1 

Banský 6 5,1 

Vojenský 6 5,1 

Chemický 3 2,5 

Lesnicky 3 2,5 

Hutnicky 2 1,7 

Fyzik 2 1,7 

Dopravný 2 1,7 

výpočtová technika 1 0,8 
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7 

n 

261 



MARTINOVE M., KOPRDOV Á E ., DUSKOVÁ S., STEBILOVÁŠ. / 
VYSOKOŠKOLSKY VZDELANÍ PACIENTI V OLÚP PREDNÁ HORA 

Tab. 7: Viac ako polovica z celého súboru sú ženatí, v rodinnej anamnéze udáva
ný výskyt alkoholizmu dosahuje až 34 % (u 60 ľudí buď brat, otec, strýko, matka 
a i.). Taktiež viac ako polovica má zamestnanie. Vo svojom odbore pracuje zo za
mestnaných 79 %. 

Tabuľka 7. Stava zamestnanie 

n % 

Ženatí 111 62,4 

Rozvedení 49 27,5 

Slobodní 17 9,6 

Vdovci 1 0,6 

Zamestnaní 115 64,5 

Nezamestnaní 42 23,5 

Ostatní 21 12,0 

Vo svojom odbore pracuje 91 79 

Len na doplnenie tab. 8: asi tretina zo súboru sú nefajčiari , malé percento má 
skúsenosti s hrou na automaty a bolo trestaných. 

Tabuľka 8. Doplnenie 

n % 

Nefajčiari 52 (8 MUDr.) 29,0 

Automaty 15 8,4 

Trestaní 12 6,7 

Z komorbídnych ochoreni (tab. 9) najčastejšie išlo o hepatálne poškodenie hodno
tené eleváciou aminotransferáz, epizódy prevažne stredne ťažkej depresie (hodno
tené podľa klinického obrazu, a použitím štandardizovaných škál pre depresiu). 

Tabuľka . 9. Komorbidita 

n % 

Hepatálne poškodenia 51 28,7 

Depresia 25 14 5 % TS v anamnéze 

Epilepsia 22 12,4 

Hypertenzia 19 10,7 

262 



MARTINOVE M., KOPRDOV Á E. , DUSKOVÁ S., STEBILOVÁŠ. / 
VYSOKOŠKOLSKY VZDELANÍ PACIENTI V OLÚP PREDNÁ HORA 

Psychologickým vyšetrením sme zisťovali klinickú preukaznosť deteriorácie inte-
lektu na organíckej báze. Výsledky vyšetrenía sme rozdelili do troch skupín: 

1. skupina: deteriorácia intelektu níe je preukazná; 
2. skupina: známky obmedzenej deteriorácie intelektu na organickej báze; 
3. skupina: výrazná deteriorácia intelektu na organickej báze. 
Z celého súboru bolo vyšetrených 46,1 % (82 pacientov) s výsledkami uvedenými 

na grafe 3. Zistenie, že skoro 1/4 vyšetrených k nám prichádza už s organickým po
škodením eNS sa nám javí závažné. V dôsledku toho sme sledovali aj preskripciu 
nootropík v tejto skupine, zistenú u 9 probandov, pričom iba jeden z nich vykázal 
vyšetrením známky obmedzenej deteriorácie intelektu na organickej báze. Ani jeden 
ďalší s výraznou či obmedzenou deterioráciou intelektu nootropiká neužíval. 

Graf 3. Deteriorácia intelektu 
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Diskusia 

OLÚP je zariadenie, ktoré lieči závislosti, jeho spádovým územím je celá SR. Re
ferát neposkytuje len samoúčelné čísla, ale vykresľuje profil našich klientov. Vyso
koškolsky vzdelaní patria k elite štátu, a preto nám níe je ľahostajný ich osud. Naj
viac postihnutí závislosťou vyšli v sledovanom súbore inžiníeri ekonómie. V dneš
ných časoch sa núka aj také vysvetlenie, či toto môže súvisieť s výrazným stresovým 
povolaním ekonóma v transformujúcej sa ekonomike štátu. Ďalší významný fakt je 
ten, že vyše tretina zo súboru už nepracuje vo svojom odbore, a to aj v dôsledku zá
vislosti. Nie je zanedbateľná skutočnosť, že na druhom mieste je kategória lekárov, 
pričom nezisťujeme rozdiely v počte podľa odboru. Závažným je aj zisteníe , že skoro 
1/4 vysokoškolsky vzdelaných klientov so závislosťou prichádza s organickým poško
dením CNS. Ak prihliadne me na priemerný vek 45 rokov v skupine a výskyt komor
bídnych ochorení (hypertenzia, epilepsia, hepatálne lézie a pod.) je zrejme aj tento 
dôsledok daňou droge, ktorá aj v našom súbore má typickú tzv. slovenskú dvoj
kombináciu destilát + pivo. 

Záver 

Obraz vysokoškolsky vzdelaného Slováka so závislosťou od psychoaktívnych lá
tok liečeného v OLÚP Predná Hora zodpovedá podobe asi 45 ročného muža alkoho
lika, ktorý prichádza na dobrovoľnú liečbu a predčasne ju ukončuje v 1/4 prípadov. 
Každý štvrtý je inžinier ekonómie a každý piaty je lekár. Väčšinou sú ženatí. Každý 
štvrtý je nezamestnaný, a vyše tretina zamestnaných nepôsobí vo svojej odbornej 
profesii. Skoro každý štvrtý má známky organíckej lézie CNS, pričom neužívajú noo
tropiká. 
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