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Súhrn 

Prevalencia alkoholovej závislosti je do značnej miery podmienená mnohými fak
tormi (napriklad použité diagnostické kritériá (DSM vs. MKCH), typ klasifikácie, 
typ použitého inštrumentu na zisťovanie a iné). 

Celoživotná prevalencia alkoholovej závislosti podľa amerických štúdií sa pohy
buje medzi 5,4 % až 14,1 %, ročná od 1,3 do 9,0 %. 

Celoživotná prevalencia alkoholovej závislosti podľa európskych štúdií sa pohy
buje od 1,1 % do 5,5 %, ročná prevalencia od 0,7 do 7,4 %. Vyššia prevalencia alko
holovej závislosti je u mužov, než u žien. Približný pomer muži: ženy je 3:1. 

Niektoré štúdie použili dotaznik CAGE pri zisťovani prevalencie alkoholovej 
závislosti. Poukazujú na dostatočnú citlivosť tejto metódy. 

K ľ ú č o v é s lov á : alkoholizmus - epidemiológia - USA - Európa - CAGE 
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Summary 

v. Novotný, A. Heretik, A. Heretik ml ., J . Pečeňák, 

A. Ritomský: EPIDEMIOLOGY OF ALCOHOLISM 

Prevalence of alcohol dependence is influenced with many factor s (e .g. used dia
gnostic criteria (DSM vs. lCD, used classification, kind of used instruments and 
others). 

Life-time prevalence of alcohol dependence according american studies were 
from 1,1 % to 5,5 %, 12-month prevalence were from 0,7 % to 7,4 %. Higher preva
lence was in men then women. Approximatly ratio men : women was 3:1. 

In some studies was used questionnaire CAGE for finding out of prevalence alco
hol dependence. CAGE had sufficient sensitivity. 

K ey w or d s: alcoholismus - epidemiology - USA - Europe - CAGE 

1.0 Úvod 

Alkoholizmus je komplikovaný problém. Štúdie zaoberajúce sa epide
miológiou alkoholizmu sa zaoberajú viacerými vrstvami tohto problému 
(Day a Homish, 2002). Zaoberajú sa 

1. pitím a pijáckymi praktikami 
2. problémovým pitím 
3. alkoholizmom 
4. a nakoniec abúzom alalebo závislosťou od alkoholu 
Ad 1. Pitie a pijácke praktiky, pokiaľ sú stratiflkované podľa určitých 

charakteristík (množstvo a frekvencia), môžu vlastne zachytiť aj abúzus ale
bo závislosť. Tak napriklad podľa prieskumu domácností v USA (National 
Household Survey), ktorý bol organizovaný na federálnej úrovni (Substance 
abuse and mental health services administration, 2000), nadmerne pije 
22,4 % amerických mužova 8,3 % žien. Nadmerné pitie bolo deflnované 
ako pitie 5 a viac drinkov aspoň raz v poslednom mesiaci. Ťažké pitie sa vy
skytovalo u 9,3 % mužov a 3 % žien. Ťažké pitie sa deflnovalo ako 5 a viac 
drinkov na jednu príležitosť , ale muselo sa vyskytnúť v poslednom mesiaci 
aspoň 5x, pripadne aj častej šie . 
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Ad 2. Problémové pitie je často rôzne definované, zrejme pod vplyvom so
ciologických výskumov, ako pitie so sociálnymi dôsledkami (manželské, pro
fesoniálne, školské ... ). Ale niekedy sa v definícii uvádzajú aj zdravotné 
problémy. Tak v štúdii z Iowy sa zistilo, že 2,8 % vyšetrenej populácie bolo 
možné označiť za problémových pijanov (Fitzgerald a Mulford, 1993). Ak 
pozrieme na vyššie uvedené parametre (zdravotné a sociálne dôsledky), zdá 
sa, že sa napÍňajú kritériá abúzu podľa DSM-IV alebo škodlivého užívania 
podľa MKCH 10 (APA,2002, WHO,1992). 

Ad 3. Termín alkoholizmus alebo chronický alkoholizmus sa používal pre 
v podstate medicínske dôsledky pitia. Nedávno sa nahradil termínom 
syndróm závislosti od alkoholu (Day a Homish, 2002; Novotný a Kolibáš, 
1994). Dnes sa skôr používa ako strešný termín pre sociálno-psychologické 
dôsledky pitia vrátane aj ekonomických dôsledkov v spoločnosti. 

AD 4. Ďalej sa budeme zaoberať len koncepciou závislosti od alkoholu, 
tak ako ju vyvinul Edwards (Edwards, 1986) ešte v osemdesiatych rokoch . 
Podrobnejšie sa venujú tomuto problému v našej literatúre Novotný 
a Kolibáš (1994). 

V nedávnej publikácii sme uviedli, aké sú základné typy epidemiolo
gických štúdií (Novotný a kol., 2006). Najčastejšie sa v literatúre uvádzajú 
nonexperimentálne, observačné, kohorlové a hybridné štúdie. Medzi obser
vačné patria veľmi časté komunitné alebo populačné štúdie, dalej sa často 
vyskytujú z kohorlových štúdií štúdie, ktoré zaradujú do prieskumu pacien
tov praktických lekárov, alebo využívajú prieskum v niektorých inštitúciách 
(nemocnice , domovy dôchodcov, väznice a pod). Hybridné štúdie kombinujú 
viaceré prístupy a sledované vzorky. Všetky majú svoje výhody a nevýhody. 

Podľa Hendersona komunitné štúdie sú náročné a drahé. Potenciálne os
lovení participanti, ktorí odmietnu spolupracovať, netvoria náhodný výber. 
Štúdie na úrovni praktických lekárov sa zaoberajú selektívnou populáciou. 
Štúdie, ktoré sa realizujú v inštitúciách majú ešte výraznejšie selektovanú 
populáciu, výber je selektovaný aj etickými faktormi . Výhodou štúdií u le
károv a v zdravotníckych inštitúciách je väčšia dostupnosť a viac kvalitných 
údajov (Henderson, 1998). 

Staršie štúdie mali veľa metodologických problémov. Takisto používali 
nevalidizované dotazníky alebo inštrumenty. Tieto štúdie sú preto aj ťažko 
porovnateľné s modernejšími štúdiami (Robins, 2002). 
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2.1 Americké epidemiologické štúdie alkoholizmu 

Najstaršou z modernejších štúdií je štúdia ECA (Epidemiologic Catch
ment Area). Ide o údaje získané z 5 lokalít v USA (5 miest a ich okolie-New 
Haven, Baltimore, St. Louis, Durham, Los Angeles) a celkove od 18572 par
ticipantov (vek 18 a viac rokov). Ide hybridnú, zmiešanú štúdiu (mala rôzne 
populačné vzorky, definované kohorty, sledovala aj výskyt chorôb v niekto
rých inštitúciách). Diagnosticky sa opierala o klasifikáciu DSM III (Di ag
nostic and Statistic Manual, third edition). Ako inštrument sa použil DIS 
(Diagnostic Interview Schedule). Údaje sa zbierali v rokoch 1980-1984. 
Okrem iného sa zisťoval aj alkoholizmus (defmovaný ako závislosť + abú
zus). Celoživotná prevalencia bola 13,8 %, jednoročná prevalencia bola 
6,3 %. U mužov sa vyskytoval alkoholizmus počas celého života u 23,8 %, 
u žien 4,6 %. Zaujímavým zistením bolo, že len 15 % z pozitívne detegova
ných participantov svojmu lekárovi povedalo o svojich ťažkostiach s alkoho
lom a len 10 % z nich dostalo nejaký typ zdravotnej starostlivosti. Len 9 % 
z pozitívne detegovaných malo stabilné manželstvo (Robins a kol., 1991). 

Druhou veľkou štúdiou bola štúdia NHIS (National Health Interview 
Study-Al co hol Supplement). Prebehla v USA v rokoch 1984-1988 v dvoch 
vlnách. V prvej vlne štúdia mala 22 418 parlicipantov a v druhej vlne 
43 809 participantov. V prvej vlne sa použili kritériá DSM III, v druhej 
DSM III-R (revidovaná klasifikácia). Jednoročná prevalencia abúzu a závis
losti od alkoholu bola 8,6 %, v druhej vlne 9,0 %. V prvej vlne bola jedno
ročná prevalencia u mužov 13,3 % a u žien 4,4 % (Grant a kol., 1991). 

Treťou veľkou americkou štúdiou je National Comorbidity Survey (NCS, 
Kessler a kol., 1994). Táto štúdia prebehla medzi rokom 1990 a 1992, zhro
maždila údaje od 8 908 parlicipantov z celých Spojených štátov vo veku 
15-54 rokov. Ako inštrument použila CIDI (Composite International Diag
nostic Interview) a kritériá DSM III-R. Celoživotná prevalencia alkoholovej 
závislosti bola 14,1 % (muži 20,1 , ženy 8,2 %), ročná prevalencia bola 7,2 % 

(muži 10,7 %, ženy 3,7 %). 

Pretože vyššie menované štúdie mali rôzne obmedzenia, napr. štúdia 
ECA nezisťovala vo všetkých svojich lokalitách závislosti, štúdia NCS mala 
len určitý vekový výsek, tak Narodný inštitút pre alkoholový abúzus a alko
holizmus (NIAA) inicioval veľkú populačnú štúdiu (n => 87 915, vo veku 18 

286 



V. NOVOTNÝ, A HERETIK, A HERETIK ml., J. PEČEŇÁK, 
A RITOMSKÝ / EPIDEMIOLÓGIA ALKOHOLIZMU 

a viac rokov), ktorá prebehla v 3 vlnách v rokoch 1991, 1992 a 1993 (Kandel 
a kol., 1997). Ročná prevalencia alkoholovej závislosti bola 5,2 % podľa 

kritérií DSM-IV. Použili vlastný dotazník obsahujúci kritériá DSM-IV zá
vislosti. 

Podobnú štúdiu v USA (vrátane Aljašky a Havaja) replikoval NIAA v ro
koch 2001 a 2002 (n = 43 093). Štúdia sa volala NESARC (National Epide
miologic Survey on Alcohol and Related Conditions). Použilo sa špeciálne in
terview označené ako AUDADIS-IV (Alcohol Use Disorder and Associated 
Dissabilities Interview Schedule-DSM-IV Version). 12-mesačná prevalencia 
alkoholového abúzu bola 4,65 %, alkoholovej závislosti 3,81 % (Grant a kol. , 
2004). Vysoký bol vzťah medzi alkoholovou a nikotínovou závislosťou . Kým 
abstinenti od alkoholu mali nízky výskyt nikotínovej závislosti (muži 3,8 %, 

ženy 2,9 %), závislí od alkoholu mali riziko nikotínovej závislosti podstatne 
vyššie (muži 11,7-násobne, prevalencia 44,6 %, ženy 16,3-násobne, prevalen
cia 47,3 %, Falk a kol ., 2006). 

Zatiaľ poslednou veľkou americkou psychiatrickou epidemiologickou 
štúdiou je štúdia označovaná ako NCS-R (National Comorbidity Survey Re
plication). Údaje sa zbierali v celých USA v rokoch 2001 až 2003. Ako 
inštrument sa opäť použil CIDI (avšak v novej modifikácii ako WMH-CIDI) 
a aplikovali sa diagnostické kritériá DSM-IV. Súbor tvorilo 9 282 anglicky 
hovoriacich participantov a boli starší ako 18 rokov (v predchádzajúcej NCS 
štúdii bola iná veková hranica - 15-54 rokov). Celoživotná prevalencia alko
holového abúzu bola 13,2 % a alkoholovej závislosti 5,4 % (Kessler, Berg
lu nd a kol. , 2005). 12-mesačná prevalencia alkoholového abúzu bola 3,1 %, 
závislosti 1,3 % (Kessler, Chiu a kol. , 2005). Teda ide o prevalenciu značne 
odlišnú od výsledkov v štúdii NCS. 
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Tabuľka 1. Prehľad amerických populačných epidemiologických 
štúdií alkoholovej závislosti 

Prevalencia (%) 

Štúdia Roky N Kritériá/inštrum. Ročná Celoživotná 

ECA 1980-84 18572 DSM-IIII DIS 6,3 13,8 
M = 23,8, Ž = 4,6 

NHIS 1984-88 22418 DSM-III 8,6 
M = 13,3, Ž = 4,4 

43809 DSM-III-R 9,0 

NCS 1990-92 8908 DSM-III /CIDI 7,2 14,1 
M = 10,7, Ž = 3,7 M = 20,1, Ž = 8,2 

NlAAA 1991-93 87915 DSM-IV 5,2 

NESARC 2001-2 43093 DSM-IV/AUDADIS IV 3,81 
M = 5,4, Ž = 2,3 

NCS-R 2001-3 9282 DSM-IVIWMH CIDI 1,3 5,4 

Pozn. M - muži , Ž - ženy. Ostatné vysvetlivky v texte. 

v štúdii NCS-R sa porovnával výskyt alkoholovej závislosti a abúzu 
u rôznych etnických skupín v USA. Na tento účel poslúžil podsúbor veľkosti 
5 424 participantov. Celoživotná prevalencia alkoholovej závislosti + abúzu 
u hispánskej americkej populácie bola najvyššia - 15,0 %, potom u bielych 
Američanov 13,4 %. Prekvapivo signifikantne nízku prevalenciu mali čierni 
obyvatelia USA, len 9,5 % (Breslau a kol., 2005). 

V USA vznikli aj psychiatrické epidemiologické štúdie špecializované na 
rôzne etniká. Tak napr. štúdia Vegu a kol. (1998) sledovala morbiditu 
u 3012 Američanov mexického pôvodu v Kalifornii. Podľa DSM-III-R/CIDI 
zistili celoživotnú prevalenciu alkoholovej závislosti u 9,0 % v rurálnej po
pulácii (muži 14,5 %, ženy 2,3 %). V urbánnej populácii Američanov me
xického pôvodu boli vyššie čísla 12,4 % (muži 19,2 0/0., ženy 6,9 %). V celej 
vzorke bola celoživotná prevalencia alkoholovej závislosti 11,1 %. 
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2.2. Európske štúdie 

Veľkou európskou štúdiou je štúdia ESEMeD (European Study of the 
Epidemiology of Mental Disorders, 2004). Realizovala sa v rokoch 2001-2002 
v 6 krajinách Európy (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Holand
sko a Španielsko). Získali sa údaje od 21 425 participantov zo všeobecnej po
pulácie starších ako 18 rokov. Pri vyšetrení a stanovení diagnóz sa použila 
nová verzia CID!. Ukázalo sa, že táto verzia je málo citlivá na zistenie alko
holizmu. Celoživotná prevalencia abúzu bola 4,1 % a závislosti len 1,1 %, 

12-mesačná prevalencia abúzu bola 0,7 % a závislosti len 0,3 %! Muži boli 
častejšie abuzéri než ženy (celoživotná prevalencia 7,4 % a 1,0 %, 
12-mesačná prevalencia 1,3 a 0,2 %), takisto aj častejšie závislí (celoživotná 
prevalencia (1,8 % a 0,4 %, 12-mesačná prevalencia (0,4 % a 0,1 %). Ako 
kritériá sa použili DSM IVa MKCH-10. 

ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) iniciovala 
prehľad o duševných poruchách v Európe na báze 27 európskych štúdií 
(Witchen a Jacobi, 2005). Nie všetky zisťovali alkoholovú závislosť . Zmienka 
o nej bola len v 12 štúdiách (n = 60 891). 12-mesačná prevalencia sa pohybo
vala od 0,1 do 6,6 %. Medián bol 2,4 % (muži 5,4 %, ženy 1,3 %). Použili sa 
rôzne diagnostické kritériá (najčastejšie DSM-IV a MKCH-10) a rôzne 
inštrumenty (najčastejšie CIDI). 

Vo Velkej Británii v 90. rokoch sa realizovalo niekoľko epidemiologických 
psychatrických prieskumov. Jeden z nich bol BPMS (British Psychiatrie 
Morbidity Survey). Realizoval sa v roku 1993 pomocou špeciálneho do
tazníka a interview CIS-R (Revised Clinical Interview Schedule), diagnóza 
alkoholovej závislosti sa potvrdila dotazníkom AUDIT (Alcohol Use Disor
der Identification Test). Klasifikačne sa opieral o klasifIkáciu MKCH 10 
(WHO, 1992). Vzorku tvorilo 10 108 participantov vo veku 16-64 rokov 
(Jenkins a kol., 2003). Alkoholová závislosť (ročná prevalencia) sa identifi
kovala u 4,7 % vzorky (muži 7,5 %, ženy 2,1 %). U nezamestnaných bol naj
vyšší výskyt alkoholovej závislosti - 8,9 %, u zamestnaných 5,4 % u ekono
micky inaktívnych len 2,9 %. 

V druhej etape tohto výskumu v roku 2000 sa vyšetrilo 8 580 parlicipan
tov z celej Veľkej Británie, boli vo veku 16-74 rokov. V tomto súbore sa však 
použil dotazník SADQ (Severity of Alcohol Dependence Questionnaire). Pol-
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ročná prevalencia alkoholovej závislosti bola vyššia 7,4 % (muži 11,9 % a že
ny 2,9 %, Singleton a kol., 2003). Na okraji tejto štúdie sa realizoval aj 
prieskum u bezdomovcov (n = 1061). Výskyt alkoholovej závislosti tam bol 
podstatne vyšší od 16 % do 36 % (Farrei a kol., 2003). 

VeTká epidemiologická štúdia sa realizovala v roku 1996 (n = 7 076) pod 
názvom NEMESIS (Netherlands Mental Health Survey and Incidenee Stu
dy) v Holandsku. Ako diagnostické kritériá sa zohľadnili kritériá DSM III-R 
a ako dotazník sa použil CID!. Sledovanie sa týkalo obyvateľov vo veku 
18-64 rokov. Celoživotná prevalencia alkoholovej závislosti bola 5,5 % (muži 
9 % a ženy 1,9 %). 12-mesačná prevalencia bola 3,7 % (muži 6,1 % a ženy 
1,9 %). Abúzus alkoholu sa vyskytoval celoživotne až u 11,7 % participantov 
(Bijl a kol., 1998). 

V severnom Nemecku v okolí Liibecku sa realizoval v štúdii TACOS 
(Transitions in Alcohol Consumption and Smoking) prieskum alkoholovej 
a nikotínovej závislosti. Populačný súbor tvorilo 4 075 subjektov vo veku 
18-64 rokov. Ako inštrument sa použil CmI a ako kritériá závislosti DSM 
IV. Ročná prevalencia alkoholovej závislosti bola 3,8 %, pomer ženy- muži 
bol 1: 5 (John a kol., 2005) 

Vo Fínsku vyšetrili v projekte Zdravie 2000 (Health 2000) reprezen
tatívnu vzorku 6005 obyvateľov vo veku 30 a viac rokov. Použili CIDI a kri
tériá DSM IV. Alkoholová závislosť sa zistila u 3,9 % (12-mesačná prevalen
cia, muži 6,5 %, ženy 1,4 %) . Veľmi nízka bola prevalencia alkoholového 
abúzu -len 0,3 % (Pirkola a kol., 2005). 
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Tabuľka 2. Prehľad európskych populačných epidemiologických 
štúdií alkoholovej závislosti 

Prevalencia (%) 

Štúdia Roky N Kri tériáJinštrum. Ročná Celoživotná 

ESEMeD 2001-2 21245 DSM-IVIMKCH-10/CIDI 0,7 
M 1,8 Ž 0,4 

ECNP rôzne 60891 DSM-IVaj MKCH-10 2,4 
M 5,4 Ž 1,3 

BMPS (UK) 1993 10108 MKCH-10/ AUDIT 4,7 
M 7,5 Ž 2,1 

BMPS (UK) 2000 8500 MKCH-10/SADQ 7,4 
M 11,9 Ž 2,9 

NEMESIS 1996 7076 DSM-III-RJCIDI 3,7 
(NL) M 6,1 Ž 1,1 

TACOS (D) 2004 4075 DSM-IV/CIDI 3,8 

Fínsko 2000 6005 DSM-IV! CIDI 3,9 
M 6,5 Ž 1,4 

Pozn. : V štúdii ECNP ide o medián z viacerých európskych prameňov 
M - muži, Ž - ženy; ostatné vysvetlivky v texte. 

2.3. Iné štúdie 

1,1 

5,5 
M 9,0 Ž 1,9 

Veľká epidemiologická štúdia sa realizovala v Austrálii (n = 10 641 , do
tazník modifIkovaný CIDI, kritériá MKCH-10). 12-mesačná prevalencia "al
cohol use disorder" (zrejme škodlivé užívanie + závislosť) bola 6 ,5 %. Preva
lencia klesala s vekom. Najvyššia bola u 18-34-ročných. 

Druhá veľká austrálska komunitná štúdia (NSMHWB - National Survey 
of Mental Health and Well Being) pochádza z roku 1997 (n = 7 746, použil 
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sa CIDI a kritériá DSM-IV). 12-mesačná prevalencia "aicohol use disorder" 
bola 8,2 %. Z toho prevalencia alkoholovej závislosti bola 5,6 %, u mužov 
7,3 %, u žien 3,53 % (Proudfoot a kol., 2006). Opäť najvyššia prevalencia 
závislosti bola u 18-34-ročných. 

Tradične je málo epidemiologických údajov z Ruska. Podľa jedného pre
počtu údajov z viacerých zdrojov, celoživotná prevalencia alkoholovej závis
losti v Rusku v roku 1973 vo všeobecnej populácii bola 9,5 %. Výrazný bol 
rozdiel medzi mužmi a ženami, u mužov bola prevalencia 18 %, u žien 3 % 
(Levine a kol., 1996). 

2.4. Údaje z Česka a Slovenska 

Na Slovenslw v roku 1982 realizovali Miššík. a Ivánka (1983) prieskum 
v populácii vtedajšieho západoslovenského kraja. Vyšetril pomocou MAST-u 
(Michigan Alcoholism Screening Test) 4 026 obyvateľov . Zistili, že 27,6 % 
populácie sú tzv. problémoví pijani (muži 39,0 %, ženy 13,8 %). 

V Česku realizovala populačný prieskum Dragomirecká a kol. (2002) na 
vzorke 1534 obyvateľov vo veku 18-79 rokov. Vyšetrili vzorku pomocou CI
DI. Celoživotná prevalencia alkoholovej závislosti bola u mužov 4,2 % u žien 
1,8 %, ročná prevalencia bola 2 % u mužova 0,6 % u žien. Na inom mieste v 
texte sa ale uvádza prevalencia syndrómu závislosti od alkoholu (bez uda
nia pohlavia a typu prevalencie) u necelého 1 %!! Tieto čísla imponujú ako 
málo dôveryhodné. Ak autori porovnávali citlivosť CIDI vo vzťahu k DSM 
IV a MKCH 10 zistili, že je u mužov závislých od alkoholu veľmi nízka ko
relácia - len 0,343. Nie je tiež bez zaujímavosti, že poruchy spojené s droga
mi - okrem alkoholu a nikotínu sa zistili len u 6 osôb. 

3. CAGE a alkoholizmus 

CAGE sa použil v minulosti vo viacerých štúdiách, zisťujúcich prevalen
ciu v populácii (v Austrálii - Spencer a kol., 1987, v USA - Smart a kol. , 
1991, v Írsku - Murray a McMillan, 1993; Alvarez a del Rio, 1994 a iní). 
V austrálskej štúdii (Spencer a kol., 1987) zistili pomocou CAGE, že 38,6 % 
vyšetrenej subpopulácie v Novom Južnom Walese hazardne pilo (t. j . mali 
skóre 2 a viac). O závislosti sa nezmieňujú . Alvarez a del Rio (1994) realizo
vali populačný prieskum pomocou CAGE v Kastílsku A(J. Leone (časti Špa-
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nielska). 2 a viac bodov malo 1,7 % vyšetrených. Označili ich za problémo
vých pijanov (= abúzus a závislosť). 

Švédska skupina (Spak a Hällsträm,1996) inkorporovala CAGE do viac
položkového dotazníka. Vyšetrili v oblasti Gäteborgu 2928 žien v prvej fáze 
prieskumu. V druhej fáze priamym vyšetrením 323 žien potvrdili diagnózu 
abúzu alebo závislosti. CAGE mal nižšiu senzitivitu aj špecificitu u týchto 
žien než ich rozšírený dotazník. Celoživotná prevalencia abúzu alebo závis
losti (kritériá DSM III-R) u žien bola 3,27 % a jednoročná bola 1,49 %. Auto
ri nespomínajú prevalenciu zistenú pomocou dotazníka, ale len podľa do
tazníka a potvrdzujúceho vyšetrenia. Súčasne však použili CIDI a zistili, že 
CIDI podhodnocuje problémy s alkoholom, lebo u tých istých žien bola ce
loživotná prevalencia abúzu alebo závislosti len 1,96 %. 

Vo Francúzsku vyšetrili pomocou dotazníka CAGE veľký súbor pacientov 
(n= 5 452) hospitalizovaných na rôznych oddeleniach nemocníc. Výsledky 
získané dotazníkom sa verifikovali vyšetrením. Podľa kritérií DSM IV 
a CAGE 11 % pacientov bolo závislých od alkoholu a 5 % pacientov malo 
abúzus alkoholu. Zistili tiež, že posledná položka (E - eye opener) 100 % 
diagnostikuje závislosť (Malet a kol., 2005). 

4. Záver 

Prevalencia alkoholovej závislosti je do značnej miery podmienená 
mnohými faktormi. Nie bez vplyvu sú použité diagnostické kritériá (DSM 
vs. MKCH), ale získané výsledky aj závisia od toho, aký typ klasifikácie 
podľa DSM sa použije (DSM III, DSM III-R alebo DSM IV). Samozrejme 
veľký plyv má aj typ použitého inštrumentu na zisťovanie a iné okolnosti 
vplývajúce na štruktúru zisťovania. 

Americké prieskumy poskytujú veľký rozptyl zistenej prevalencie. Ce
loživotná prevalencia sa pohybuje medzi 5,4 % až 14,1 %, ročná od 1,3 do 
9,0 %. 

Veľký rozptyl získaných údajov je aj v európskych štúdiách. Celoživotná 
prevalencia sa pohybuje od 1,1 % do 5,5 %, ročná prevalencia od 0,7 do 
7,4 %. Čo majú európske a americké štúdie spoločné, je zistenie o vyššej 
prevalencii alkoholovej závislosti u mužov, než u žien. Približný pomer mu
Zl : ženy je 3:l. 

Existujú štúdie, ktoré použili dotazník CAGE pri zisťovaní prevalencie 
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alkoholovej závislosti. Existujú štúdie poukazujúce na dostatočnú citlivosť 
tejto metódy. V porovnaní s CAGE jedna práca poukazuje na to, že inštru
ment CIDI podhodnocuje výskyt alkoholovej závislosti. 
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