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Súhrn 

V retrospektívnej štúdii sa poukazuje na problémy psychiatrickej starostlivosti 
o pacientov s alkoholovou závislosťou (n = 105). Na súbore pacientov z Psychiatric
kej kliniky v Bratislave sa demonštruje fakt, že na hospitalizáciu sa dostávajú pa
cienti s veľmi častými psychiatrickými (v 65 %) a somatickými komplikáciami 
(85 %). Len malá časť pacientov je na hospitalizáciu odporučená psychiatrami 
(18,5 %). Diskutujú sa možné pričiny. 

K r ú č o v é s lov á: alkoholová závislosť - spôsoby odoslania na hospitalizáciu
psychiatrické a somatické komplikácie - možnosti prepuste
nia - následná starostlivosť 

Práca v skrátenej verzii bola prezentovaná na vedecko-pracovnej schôdzi Sekcie drogových 
závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti - IV. Bojnické AT dni 7. 10. 2005. 
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Summary 

v. Novotný, E . Kolibáš , Z. Olosová: REFFERAL 
TO HOSPITALISATION IN PATIENTS WITH ALCOHOL 
ADDICTION 

In a retrospective study (n = 105) from Psychiatrie clinic in Bratislava there are 
demostrated the difficulties in the treatment of patients with alcohol addiction. The
re are demonstrated the facts , that many patients have at the admission many psy
chiatrie (65 %) and somatic (85 %) complications. Only a small part of patients is 
reffered by psychiatrists (18,5 %), a significant part of patients was admitted 
without previous contact with psychiatrists or practicaI physicians. In the work the
re are discussed possible causes. 

Key w o r ds : alcohol addiction - refferal to hospitalisation - psychiatrie and so
matic complications - possibilities in dimission - aftercare 

Úvod 

V nedávnej práci sme na príklade alkoholickej halucinózy poukázali na 
kontroverzný vývoj v oblasti diagnostiky a liečby závislostí (Novotný a kol. , 
2005). Konštatovali sme, že psychiatria ako odbor je konfrontovaná s mno
hými problémami v oblasti závislostí. Zmienili sme sa o tom, že zmeny v za
isťovaní psychiatrickej starostlivosti, najmä organizačné odčlenenie proble
matiky drogových závislostí od psychiatrie viedli k rozdeleniu starostlivosti 
o túto skupinu psychických porúch medzi psychiatriu (všeobecné psychia
trické ambulancie, špecializované ambulancie pre alkoholizmus a iné závis
losti - AT ambulancie a lôžkové oddelenia) a CPLDZ (Centrum pre liečbu 
drogových závislostí) . 

Činnosť psychiatrických zariadení v starostlivosti o drogovo závislých sa 
len čiastočne prekrýva s činnosťou CPLDZ. Hlavnou náplňou práce CPLDZ 
je diagnostika, liečba a doliečovanie drogovo závislých. Psychiatrické zaria
denia sú zase častejšie konfrontované s psychiatrickými a somatickými 
komplikáciami, prípadne poskytujú detoxifikačnú liečbu . Nie sú vybavené 
na dlhodobú liečbu závislých, podobne ako CPLDZ nie sú dostatočne vyba
vené na detekciu a liečbu psychiatrických komplikácií. Odčlenenie dro-
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gových závislostí od psychiatrie navyše posilňuje tradičný nezáujem "všeo
becných" psychiatrov o túto problematiku a nezlepšuje tiež podmienky špe
cialistov na drogové závislosti na odbornú prípravu v oblasti diagnostiky 
a liečby psychiatrických komplikácií závislostí a pridružených psychických 
porúch. 

Tento kontroverzný vývoj viedol aj k zmenám v odosielaní pacientov 
a poznačil aj aktivitu ambulantnej psychiatrickej služby. V poslednom čase 
zisťujeme nárast pacientov odoslaných na hospitalizáciu, ktorí vôbec neboli 
zachytení ambulanciami CPLDZ alebo psychiatrickými ambulanciami. Pri
tom mnohí z nich sú privezení na hospitalizáciu s vážnymi psychiatrickými 
a somatickými komplikáciami. 

Ciel práce 

Rozhodli sme sa na vzorke pacientov z nášho pracoviska zistiť niekoľko 
faktov. 

1. Koľko pacientov odosielajú ambulancie CPLDZ, ambulancie pre alko
holizmus a toxikománie, prípadne všeobecné psychiatrické ambulancie na 
hospitalizáciu? 

2. Aká časť z nich je privezená urgentne rýchlou zdravotníckou pomocou 
(RZP)? 

3. Aká časť z nich sa prijíma na odporučenie somatických špecialistov? 
4. Aký častý je výskyt vážnych psychiatrických a somatických kompli

kácií? 
5. Koľko z nich je evídovaných alebo liečených príslušnými odborníkmi? 

Materiál a metodika 

Retrográdne sme zisťovali z chorobopisov z rokov 2002 a 2003 okolnosti 
prijatia všetkých pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu (F 10.2 podIa 
MKCH-10). 

Išlo o 105 po sebe hospitalizovaných pacientov v uvedených rokoch na 
Psychiatrickej klinike FNsP a LFUK v Bratislave. Charakteristiky súboru 
sú v tab. 1. 
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Tabuľka 1. Charakteristiky súboru 

muži = 75 (71,4 %) 

ženy = 30 (28,6 %) 

priemerný vek = 45,1 roka (22-73 rokov) 

základná dg. = sy. závislosti od alkoholu 

V chorobopisoch sme zisťovali spôsob odoslania na hospitalizáciu, 
diagnózu s ktorou bol pacient odoslaný, dôvody prijatia, výskyt komplikácií 
a spôsob prepustenia . 

Výsledky 

Okolnosti odoslania na hospitalizáciu 

Najčastejšie prišiel na hospitalizáciu pacient sám (27 pacientov, 25,7 %), 
teda z vlastnej iniciatívy. 13 pacientov privezie RZP (11,4 %) pre urgentný 
stav. Skoro polovica pacientov (43,8 %) je odporučených na hospitalizáciu 
nepsychiatrom, teda somatickými odborníkmi (najčastejšie neurológom, ale 
aj chirurgom, internistom, všeobecným lekárom). Len 18,1 % pacientov je 
odporučených na hospitalizáciu psychiatrom. Len 6 pacientov odoslal na 
hospitalizáciu praktický/všeobecný lekár. Pozri graf 1. 
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Graf 1. Spôsob odoslania na hospitalizáciu 

sám neurol. psychiat. interno RZP chirurg prakt. lek. 

Prijímacie diagnózy 

Pri hodnotení prijímacích psychiatrických diagnóz zisťujeme , ža naJca
stej ším dôvodom hospitalizácie pacienta s alkoholovou závislosťou je 
počínajúce, alebo rozvinuté delirium tremens - 37 pacientov. Ďalšími dôvod
mi prijatia sú abstinenčný syndróm (23x) a výrazný alkoholický exces 
("alkoholický ťah" 2lx). Len 8 pacientov prišlo na hospitalizáciu kvôli sa
motnej závislosti. Zvyšok tvorili intoxikácie, psychóza, samovražedné poku
sy. Rozdelenie podľa diagnóz pozri v grafe 2. 
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Graf 2. Prijímacie diagnózy 
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Somatické komplikácie 

Najčastejšie zistenou somatickou komplikáciou bola hepatopatia, prípad
ne iné komplikácie zo strany gastrointestinálneho traktu (u 49 % pacien
tov). Menej frekventné boli komplikácie kardiovaskulárneho systému (15x -
14,3 %). Zistili sa aj encefalopatie alebo neuropatie (11x). Nie zriedkavé boli 
traumy (7x) alebo iné telesné komplikácie (7x, vrátane diabetes mellitus). 
Len u 16 hospitalizovaných pacientov neboli prítomné vážnejšie somatické 
komplikácie. Často sa vyskytovala somatická polymorbidita. V tab. 2 uvá
dzame najzávažnejšie somatické komplikácie. 
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Tabuľka 2. Somatické komplikácie 

Druh komplikácie výskyt (v absolútnych číslach) 

Hepatopatia/GIT 49 

Kardiovask. choroby 15 

Encefalo/neuropatia 11 

Traumy 7 

Iné (napr. DM) 7 

Bez somat. kompl. 16 

Spolu 105 

V niektorých prípadoch somatopsychiatrická polymorbidita bola taká 
závažná, že viedla k letálnemu exitu. V našom súbore srne zaznamenali tri 
exity. V dvoch prípadoch išlo o ťažké rozvinuté delírium tremens s vážnymi 
telesnými komplikáciami. V treťom prípade išlo takisto o o vážne somatické 
ochorenia a alkoholovú závislosť, ale bez delíria. Prehľad prípadov úmrtia je 
v tab. 3. 

Tabuľka 3. Zaznamenané úmrtia 

Pac. Č. 1 delírium tremens+ mitrálne vitium+dekompenzovaná hepatopatia 
(45-ročný muž) 

Pac. Č. 2 ischemická choroba srdca+ dekomenzovaná hepatopatia+ susp. 
závislosť aj od benzodiazepínov 
(71-ročná žena) 

Pac. Č. 3 delírium tremens+ hypertenzia 
(56-ročný muž) 

Závažné anamnestické údaje 

Pri hodnotení anamnézy zisťujeme , že až 70 pacientov (66,7 % súboru) 
bolo v minulosti psychiatricky alebo protialkoholicky liečených . Z nich 19 
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Io evidovaných aj v čase hospitalizácie v ambulanciách AT/CPLDZ. Len ma
lá časť (35 pacientov) nebola v minulosti psychiatricky alebo protialkoholic
ky liečená alebo evidovaná. 

Spôsoby prepustenia 

U 60 pacientov sa navrhla psychiatrická ambulantná liečba po prepu
stení. To bol najčastejší spôsob prepustenia. U 18 pacientov sa navrhla ako 
pokračovanie ústavná psychiatrická alebo protialkoholická liečba. Väčšinou 
sa realizovalo hneď aj preloženie do príslušného zariadenia (Predná Hora, 
Pezinok, Veľké Zálužie). U 10 pacientov sa navrhlo pokračovanie v liečbe 

v ambulancii CPLDZ/AT. U 14 pacientov bolo potrebné preloženie na soma
tické oddelenie (u jedného z nich dokonca na interné oddelenie väzenskej 
nemocnice pre prebiehajúce trestné stíhanie) . 

Dislwsia 

Ako vidno z našej sondy, psychiatrická ambulantná sieť značne zlyháva 
pri odosielaní pacientov s alkoholovou závislosťou na psychiatrickú hospita
lizáciu . Len menej ako pätinu pacientov odporučia na hospitalizáciu psy
chiatrické (AT / CPLDZ) ambulancie. Napriek tomu, že skoro 2/3 pacientov 
bolo prijatých pre výraznú psychiatrickú komplikáciu delirantný alebo ab
stinenčný stav. Takisto aj iné vážne psychiatrické komplikácie ako prebie
hajúcu alkoholickú psychózu (okrem delíria) alebo samovražedné myšlienky 
(celkove 1/10 súboru) nedetegovali psychiatrické ambulancie. Nedávno upo
zornili na alkoholovú a drogovú závislosť ako facilitátor samovraždy Hort 
a Kocourková (2006). Len 8 pacientov (8,4 % súboru) prišlo na hospita
lizáciu pre samotnú závislosť od alkoholu, teda bez psychiatrickej alebo so
matickej komplikácie. Domnievame sa, že psychiatrická ambulantná služba 
zriedkavo alebo neskoro deteguje alkoholovú závislosť . Ak aj deteguje, tak 
nemotivuje pacienta včas k hospitalizácii. Neprekvapuje preto, že častejšie 
odosiela alkoholického pacienta na hospitalizáciu neurológ. 

Zaujímavé je, že len 6 pacientov odoslal na hospitalizáciu praktický 
lekár. Pritom u praktického lekára sa najčastejšie zhromažďujú (potrebné) 
relevantné údaje o somatickom a psychiatrickom statuse pacienta. Psychia
ter nemusí vedieť (a často ani nevie) o rôznych somatických nálezoch, ktoré 
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sa k nemu nedostanú. Pritom tieto nálezy potvrdzjú uz rôzne orgánové 
poškodenia v dôsledku alkoholovej závislosti. 

Ako vidno z prezentovaných údajov najčastej šie podla očakávania -
išlo o hepatopatiu alebo inú komplikáciu zo strany gastrointestinálneho 
traktu (napriklad vredová choroba, ezofagitída a pod). Z kardiovas
kulárnych chorôb bola často zistená hypertenzia, ischemická choroba srdca. 
Medzi inými komplikáciami sme tiež zistili anémiu, trombocytopéniu, diabe
tes mellitus. Pozoruhodné je, že len 16 (15 ,2 %) pacientov nemalo závaž
nejšiu somatickú komorbiditu, to znamená, že veľká väčšina pacientov 
(takmer 85 % súboru) mala významnú somatickú komorbiditu , ktorá pa
cientov väčšinou aj vážne ohrozovala. Nakoniec tri úmrtia (2,85 % súboru) 
to jasne dokumentujú. 

S týmito závažnými zisteniami, ktoré ilustrujú vážnu psychiatrickú a so
matickú komorbiditu pacientov s alkoholovou závislosťou , korešponduje aj 
naše anamnestické zistenie, že vyše 2/3 pacientov nášho súboru boli už 
v minulosti psychiatricky liečení. Nekorešponduje s týmto zistením fakt , že 
len 19 (18,1 %) pacientov bolo odoslaných na hospitalizáciu psychiatrom. 
Domnievame sa , že to opäť poukazuje na vážne problémy v ambulantnej 
psychiatrickej starostlivosti o pacientov s alkoholovou závislosťou. 

Tieto problémy nie sú samozrejme len u nás. Zdravotné systémy vo svete 
sa líšia. V USA je napr. oddelená psychiatrická starostlivosť od adiktologic
kej špecializovanej starostlivosti a časť pacientov liečia aj praktickí lekári . 
V nedávnej štúdii (Sterling a Weisner, 2005) sa však ukázalo , že psychiat
rická starostlivosť je efektívnej šia než iný typ starostlivosti. Napriklad 
v prípade liečby alkoholovej závislosti abstinovalo počas 6 mesiacov sledo
vania 77 % pacientov, kým v nepsychiatrickej starostlivosti len 68 %. Vy
sveľuje sa to tým , že psychiatri si všimnú aj iné symptómové okruhy u pa
cienta a efektívne ich aj liečia (napr. depresívne symptómy). 

Závery 

Môžeme zhrnúť, že len 27 pacientov nášho súboru prišlo na hospita
lizáciu z vlastnej iniciatívy. Prevažná väčšina pacientov s alkoholovou závis
losťou na naše pracovisko pride so závažnými psychiatrickými a soma
tickými komplikáciami. V 11,4 % ich privezie dokonca rýchla zdravotnícka 
pomoc. Alarmujúce je, že skoro polovicu (43,8 %) hospitalizácií odporučí 
nepsychiater, len 18,1 % pacientov nášho súboru poukázal na hospitalizáciu 
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psychiater. Pritom však 65 % pacientov malo vazne psychiatrické kom
plikácie a 85 % vážne somatické komplikácie alkoholovej závislosti . 

Všetky tieto zistenia z našej populácie hospitalizovaných závislých od al
koholu nás oprávňujú k záveru , že psychiatrická a špecializovaná psychia
trická ambulantná služba zlyháva . Možno je to tým, že sa nevenuje pozor
nosť závislosti od alkoholu a pozornosť sa zameriava len na drogovú závis
losť. Možno prispeli k tomuto neradostnému stavu aj organizačné zmeny 
(zrušenie záchytných staníc na Slovensku, zrušenie závodných lekárov)? Tri 
úmrtia v našom súbore len smutne ilustrujú vážnosť situácie . Uvedomuje
me si, že náš pohľad nemusí reflektovať celkovú situáciu , predsa len kli
nické pracovisko je konfrontované s inou klientelou závislých než bežné psy
chiatrické oddelenie . Uvítali by srne na porovnanie zistenia z iných pra
covísk. 
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