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Úvod 

Nadmerné a škodlivé užívanie alkoholických nápojov u nás, ale aj inde je vša
deprítomným faktom. Z toho vyplýva aj potreba spoločnosti chrániť sa pred rušivými 
jednotlivcami, ale zároveň aj povinnosť chrániť ich pred možnými následkami ich al
koholovej epizódy. V bývalom Československu sa problém riešil záchytnými izbami 
podIa návrhu doc. Skálu ešte z 50. rokov. Prvá "protialkoholická záchytná stanica" 
(PAZS) bola otvorená v roku 1951 z iniciatívy Dr. Skálu pri formujúcom sa AT odde
leni Psychiatrickej kliniky v Prahe. V iných štátoch volili iné prístupy (pozri napr. 
Turček, 1990). SO Skálovou koncepciou súhlasil u nás napr. Záhradník (1966), avšak 
upozornil, že PAZS by mala mať úzku nadväznosť na lôžkové oddelenie a nie na am
bulanciu. Čoskoro sa však upozornilo, že mnohí klienti PAZS nie sú pacienti, ale 
vlastne výtržnici a agresori, a mali by byt umiestneni do zariadení spadajúcich pod 

políciu (Polcer a Nemec, 1967). Na potrebu diferencovaného prístupu upozornil 
Miššík (1977). Uviedol, že vtedajšia koncepcia preferuje medicinske hladisko, pri
tom zdravotníctvo nie je schopné vykonávať potrebnú ochrannú a represívnu funk
ciu. Tá však u veľkej časti klientov PAZS je nevyhnutná a žiaduca. Vyskytol sa aj 
ojedinelý hlas, ktorý navrhol ešte viac medicinizovať činnosť PAZS (Adamica, 1990). 
Reakcia redakcie (zrejme doc. Kolibáš) bola odmietavá a žiadala diskusiu. 

Reforma psychiatrickej starostlivosti v SR nepredpokladala, že záchytky budú 
spadať pod zdravotníctvo. Vôbec s nimi nepočítala (Hašto a kol., 1999). Ako pri-

Pozn.: Práca odoznela ako prednáška na 6. bojnických AT dňoch, Bojnice 10. 10. 2009 
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márne represívne a ochranné zariadeníe malo spadať pod iný rezort (alebo rezorty). 

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom vychádza z toho, že protialkoho

lické záchytné izby nepatria do rezortu zdravotnictva, "ich hlavnou úlohou je repre
sia v pripade občanov rušiacich verejný poriadok v dôsledku pitia alkoholu". Súčas

ne však tento plán nepredpokladá ich likvidáciu (Okruhlica, Stowasserová, 2007). 

V posledných rokoch došlo však k rušeníu záchytiek a momentálne na Slovensku 
níe je aní jedna. 

Dynamika fungovania PAZS 

Pozrime sa teraz pomocou štatistických údajov ako vyzerala sieť PAZS v priebe

hu zhruba posledných 20 rokov. 
V roku 1988 bolo na Slovensku 14 PAZS so 195 lôžkami. PAZS boli vo vtedajších 

krajských mestách (Bratislava, Banská Bystrica, Košice), ako aj v menších mestách 

(Žilina, Prievidza, Zvolen, Brezno, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, 
Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Lučenec, Žiar nad Hronom). Celkove sa registrovalo 
7 399 zachytených, oblýnosť bola 20,4 % (Adamica, 1992). 

Asi vrchol aktivity PAZS bol začiatkom 90. rokov. Tak naprílad v tomto roku na 
Slovensku existovalo 33 PAZS (Bratislava 1, Západoslovenský kraj 9, Stredoslo

venský kraj 13, Východoslovenský kraj 10). Spolu sa evidovalo 270 miest a realizo
valo sa 15 798 záchytov (ÚZIŠ, 1993). 

Prehľadne uvádza dynamiku počtu PAZS za uplynulé roky, ako aj počtu lôžok 

a počtu záchytov (ÚZIŠ, 1997, ÚZIŠ, 2001, NCZI, 2006). Pozri graf 1 a tab. 1. 

Graf 1. Vývoj počtu P AZS 
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Tabuľka 1. PAZS (počet, lôžka, záchyty) 

Počet Lôžka Záchyty 

1988 14 105 7399 

1992 33 270 15798 

1995 13 103 3548 

2000 2 9 1994 

2005 1 5 290 

2010 O O O 

Pri pohľade na tieto údaje vzniká otázka: potrebujeme zariadenia obdobného ty
pu, resp. kam sa podeli pacienti, ktorí boli v minulosti v P AZS? 

Ako ilustráciu neriešenia situácie môžeme uviesť predbežnú skúsenosť z Psy
chiatrickej kliniky LFUK a FNsP v Bratislave. Diagnosticky sa analyzoval súbor pa
cientov za definované obdobie (10 týždňov) na prelome roka 2008/09. V tom čase 
28,4 % všetkých hospitalizovaných pacientov tvorili pacienti s diagnózou F 10-19, 
teda asi 1/3. Avšak kategórie F10.0-10.5 tvorili 22,5 % všetkých príjmov na klinike. 
V úplnej väčšine išlo de facto o "záchyty" s pobytom do 24 - 48 hodin. (Aziri, 2009). 
Išlo o pacientov, ktorých priviezla Rýchla zdravotná/lekárska pomoc, často v sprievo
de polície. Ide o pacientov, ktorých službukonajúci lekár nemôže väčšinou len tak po 

vyšetreni pustiť znovu do ulíc bez významnejšieho rizika pre intoxikovaného pacien
ta, pre okolie, ale aj službukonajúceho lekára. 

Materiál a metodika 

Rozhodli sme sa na materiáli kliniky (PK LFUK a FNsP, Bratislava) ozrejmiť 
nakoľko sa menia lôžkové zariadenia v posledných rokoch na záchytky. Prezreli sme 
chorobopisy za rovnaké obdobia roku 2004 a 2009 (prvý trimester roka) a zisťovali 
sme zastúpenie pacientov, u ktorých nešlo o zvyčajnú diagnostickú alebo terapeu
tickú indikáciu v rámci syndrómu závislosti od alkoholu. Ako tzv. záchytkových pa
cientov sme hodnotili takých, ktorí boli krátkodobo hospitalizovani len za účelom 
"záchytu" pre ebrietu, pre poruchy správania v dôsledku ebriety alebo škodlivého 
uŽÍvania (F 10.0, F 10.1), resp. "prerušenia ťahu" u závislých (F 10.2). Hospitalizácia 
trvala 1 - 4 dni (to len v prípade víkendu). 

V ďalšom sme analyzovali súbor pacientov hospitalizovaných za 9 mesiacov roka 
2009. 
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Výsledky 

V roku 2004 (január - marec) bolo hospitalizovaných 225 pacientov, z toho pre 
diagnózu F 10.x (psychické problémy spojené s alkoholom) 31 pacientov (13,7 %), 

z toho 7 žien. Osem z nich nemalo zrejmé medicínske indikácie prijatia, išlo o zá
chyty (3,5 % zo všetkých hospitalizovaných, 25,8 % z počtu hospitalizovaných s alko
holovým problémom). 

V roku 2009 (január - marec) bolo hospitalizovaných 283 pacientov, z toho pre 

diagnózu F 10.x 61 pacientov (21,5 %), z toho 9 žien. 20 z nich nemalo striktné me
dicínske indikácie prijatia, išlo o záchyty (7,1 %, resp. 32,1 %). 

Inak povedané, v roku 2004 z počtu hospitalizovaných pacientov pre problémy 

s alkoholom, každý 4. pacient bol pacient, ktorý mal byť v PAZS, v roku 2009 však 

už bol každý tretí takýto pacient (pozri graf 2). 

Graf2. 
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VzhIadom na tieto údaje bližšie sme zisťovali charakteristiky hospitalizovaných 

pacientov v roku 2009. Analyzovali sme hospitalizácie v mesiacoch január až sep
tember, išlo o tzv. "záchytkové" hospitalizácie , n = 36 hospitalizácií, 25 pacientov. 
T. j . u 11 hospitalizácií išlo o opakované hospitalizácie v zvolenom časovom interva
le. 1 pacient bol 4x hospitalizovaný!! Priem. vek bol 34,5 roka (16 - 63 r.), muži tvo
rili väčšinu - 21 (84 %), ženy boli len 4 (16 %). 

DÍžka hospitalizácie bola v priemerne 2,2 dňa, rozpätie 1 - 4 dni (aj víkendové 
hospitalizácie). Zistili sme, že 13 hospitalizácií trvalo menej ako deň, resp. maximál
ne 24 hod. Kto pacienta privíezol vídno na grafe 3. Väčšinou išlo o prevoz aranžo
vaný RZP, ale u veIkej časti pacientov bola nutná asistencia polície. Opakovane sa 
stalo, že po odchode rýchlej zdravotnickej pomoci a polície, službukonajúci lekár mu
sel volať znovu políciu na pomoc pri agresivíte a nepokoji. 
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Graf 3. Asistencia pri prevoze 
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Formálne sa vyskytli dva najčastejšie dôvody prevezenia pacienta. Boli to v 86 % 

suicidálne vyhrážky a v 69,5 % agresivita. Netreba ani zdôrazniť, že suicidálne 
vyhrážky boli podmienené ebrietou a veľmi rýchlo odozneli. Ani v jednom pripade 

pacient nepotreboval následnú anti depresívnu liečbu . 

Diskusia 

Naše sondy ukazujú, že na našom pracovisku narastá počet pacientov, ktori by 
nemali byť hospitalizovani na klinickom pracovisku. Za 5-ročný interval je to dvoj

násobok. Súčasne narastá aj podiel na diagnóze F lO.x, z narástol na celú 1/3! Teda 
1/3 pacientov by mala byť na pracovisku analogickom bývalej záchytnej stanici. 

Pohlad na skupinu pacientov hospitalizovaných za 9 mesiacov v roku 2009 uka
zuje, že 2/3 prijatých (nzáchytkovýchU) pacientov sa správa agresívne. Takíto pacienti 
(a vlastne klienti) nemajú byť na psychiatrii, narušujú liečebný režim iným pacien
tom. 

Netreba zdôrazniť, že pacienti prejdú početnými konzíliami (neurologické, in
terné, chirurgické ... ). Konziliári ordinujú samozrejme početné pomocné vyšetrenia 
(laboratórne, EKG, EEG, CT, rtg mozgu a podobne). Tieto vyšetrenia je možné reali

zovať až po odozneni akútnych priznakov ebriety a po aspoň prvých náznakoch 
možnej spolupráce. Samozrejme, výrazne predražujú hospitalizáciu a často nič pod
statné k hodnoteniu stavu neprinesú. 

Tento trend je neúnosný. Jednodňová hospitalizácia nie je zaplatená a produkuje 
sa čistá ekonomická strata. Častá je revertencia, zbytočne je vynaložená práca kva
lifikovaných lekárova sestier. 

Zvlášť negatívne pôsobia sprievodné javy, ako je agresivita (pri chýbani muž
ského personálu). Poškodzovanie zariadenia je pravidelné (pri nemožnosti opráv 
z ekonomických dôvodov). Vermi negatívne pôsobí na iných pacientov pocit ohroze
nia. Agresivita, poškodzovanie zariadenia a iné sprievodné javy odrádzajú od hospi-
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talizácie psychiatrických pacientov s inými diagnostickými okruhmi po takýchto 
skúsenostiach v budúcnosti. 

Záver 

Nejde o jednoduchý problém. V podstate spoločnosť vydiera psychiatrov a psy
chiatrické oddelenia tým, že problematiku nerieši. Ide o problém, ktorý môže mať aj 
rôzne forenzné dôsledky, ak by sa psychiatria jednoznačne bránila. Ide aj o ekono
mický problém, lebo poisťovňa takéto krátke hospitalizácie neprepláca a prípadná 
vymožiteInosť náhrad od zachytených je iluzórna. Zastávame stanovisko, že prostá 
alkoholová opojenosť nemá byť hospitalizovaná na psychiatrickom lôžkovom odde

leni. 
Aj kvôli týmto aspektom sme otvorili diskusiu na stránkach časopisu Alkoholiz

mus a drogová závislosť. Prvý príspevok do diskusie k tejto téme už aj vyšiel 
(Turček, K, Novotný, 2009). 
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