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So u h.r n 

Změne né ekonomické podmínky vedou k úvahám o provádě ní ús tavní AT l éčby v zdravotnic
kých za řízeních . Je analyzován soubor 374 pacientů propušt ěných z A T primariátu v r. 1990. U 62 % 
byla dé lka hospitalizace přiměřen á cíli : krátkodobá detoxikace nebo první odvy kací l éčba . Kaž
dý čtv rt ý pacient mohl být propušt ěn dříve . pokud by byla rozvinuta intenzivní ambulantní péče 
a speciáln í služby. Jen polovina paci e ntů byla na ústavní léčbu odeslána specialistou . tj . ordinací 
A T. V rozhodování o doporučení k odvykací l éčbě dosud dominuj í sociá lní tlaky. Státy. které 
p rovádějí evidenci škod způsobených alkoholem. uváděj í vysoké částk y. Podobné hodnocení Čes
koslovensku chyb í. Pokud jde o náklady na l éčbu . není řešením redukce existujících forem . ale 
jej ich d ife renciace na základě dife rencované percepce problému závislostí. 

K I í č o v á s lov a : ústavní l éčba - indikace - dé lka - nákl ady - barié ry - dife renciace . 

V. Straka , V. Straková: DEPEND ENCE AS A ME DI CAL PROBLEM 

S umm a r y 

The changed economic conditions lead on to considerations about pe rfo rming the institutional 
antialeoho lic treatment in health-se rvice establishments. There has been analyzed a set of 374 pa
tients released from anti alcoholic treatment in 1990. In 62 % the length of hospitalization was 
adeq uate to the goal: short -te rmed detoxication , or the first deaddiction treatment. Every fourth 
patient could be re leased sooner provided that i,ntensive ou t- patienťs care and social services were 
deve loped . Only half the number of the patients were sent to institutional treatment by a specialist . 
Social pressure prevails in recommending the deaddiction treatment. The countries registe ring 
the damage caused by akohol introduce high figures. Similar evaluations are missing in Czecho
Slovakia . As regards the expenditures on treatment , the solution does not consist in the reduction 
of the existing forms but in their diffe rentiation on the basis of the differentiated perception of 
the problem of dependences. 

K e y w o r d s : institutional treatment - indication - length - expenditures - barrie rs - diffe rentia
tion . 

V. Straka, V . Straková : ABHÁNG IGKEIT ALS EIN ME DIZIN ISCHES 
PROBLEM 

Zu sa mm e nf ass un g 

Veránderte okonomische Bedingungen fiihren zu Erwágungen uber institutione lle AT Behand-
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lung in Gesundheitsanstalten. Eine Gruppe von 374 Patienten, entlassen aus dem AT Primariat 
im Jahre 1990 ist analysiert. In 62 % der Falle war die Hospitalisationsdauer dem Ziel angemessen : 
kurzfristige Detoxikation oder die erste Entwohnungskur. Jeder vierte Patient konnte friiher ent
lassen werden, wenn eine intensieve ambulante Fiirsorge und soziale Dienstleistungen entwickeh 
waren. Nur die Halfte der Patienten wurde zur Hospitalisation von einem Spezialartzt d.h. von 
einer TA Ordination, eingewiesen. Soziale Driicke dominieren bisher in den Entscheidungen bc
treffend Einweisungen zur Entwohnungskur. Staaten, welche Alkoholbedingte Schaden evidie
ren , geben hohe Zahlen ano Analoge Bewertungen fehlen in der Tschecho-Slowakei. Was die The
rapiekosten betrifft, ist die Reduktion der jetzigen Formen keine Losung, sondern ihre Differen
zierung auf Grund der differenzierten Perzeption des Abhangigkeitsproblemes . 

Se hl ii s s e I w ort e r : Institutionelle Behandlung - Indikation - Dauer - Kosten - Barriere - Dif
ferentiation . 

B . CTpaKa, B. CTpaKoBa: 3ABMCMMOCTb KAK ME.D:MIJ;MHCKAH 

TIPOEJIEMA 

Pe310Me 

M3MeHI1Bllll1eCR 3KOHOMI1'leCKI1e yCJIOBI1R rrpl1Bo.o;RT K pa3MbIlllJIeHI1RM o rrpoBe.o;eHl111 

CTa~l1oHapHoro AT JIe'leHl1R B Me.o;I1~I1HCKI1X y'lpe)!{,l(eHl1RX. B CTaTbe aHaJII1311pyeTcR 

rpyrrrra 374 rra~l1eHTOB , BbIIlI1CaHHbIX 113 AT oT.o;eJIeHI1R B 1990 ro~. Y 62 % 3TI1X rra~l1eH

TOB rrpo.o;OJI2KI1TeJIbHOCTb rOCrrI1TaJII13a~J.HI. COOTBeTCTBOBaJIa rrOCTaBJIeHHOH ~eJII1 , KOTO

pylO rrpe.o;cTaBJIRJIa KpaTKoBpeMeHHaR .o;eTOKCI1Ka~I1R I1JII1 rrepBoe OTBblKalO~ee JIe'leHl1e. 

Ka)!{,l(blH 'leTBepTblH rra~eHT Mor 6bl 6blTb BbIIlHcaH paHbllle, eCJII1 6bl I1HTeHCI1BHOe aM-

6yJIaTOpHOe JIe'leHl1e 11 CO~l1aJIbHOe 06CJIy2KI1BaHl1e Haxo.o;I1JII1Cb Ha 60JIee BblCOKOM ypOB

He. JII1111b rrOJIOBI1Ha rra~l1eHTOB 6bIJIa Ha CTa~110HapHOe JIe'leHl1e peKOMeH.o;OBaHa crre~l1a

JII1CTOM, T.e . pa60THI1KOM Ka611HeTa AT. TIPI1 peKOMeH.o;a~1111 OTBhIKalO~ero JIe'leHI1R Bce 

e~e rrpeo6JIaAalOT CO~l1aJIbHble .o;aBJIeHI1R. rocy.o;apCTBa, KOTopble Be~T y'leT y~ep6a, Ha

HeceHHoro aJIKOrOJIeM, rrpl1BOART 60JIbllll1e CyMMbI. B LJexOCJIOBaKl111 rro.o;o6HblH y'leT OT

CyTcTByeT. LJTO KacaeTCR paCXOAOB Ha JIe'leHl1e, pellleHl1e 3.o;eCb COCTOI1T He B pe~K~1111 cy

~ecTBylO~I1X <pOPM, a B I1X .o;11<p<pepeH~l1a~l1l1, BblTeKalO~eH 113 .o;11<p <p epeH~l1pOBaHHoH 
rrep~err~1111 rrp06JIeMbl 3aBI1CI1MOCTeH. 

KJI !O 'l e B bl e C JI o Ba : CTa~110HapHOe JIe'leHl1e - I1HAI1Ka~I1R - rrpO.o;OJI)KI1TeJIbHOCTb - pac

XOAbI - 6apbepbl - .o;11<p<p epeH~l1a~I1R. 

Závislost jako medicínský problém se za změněných ekonomických podmínek může 
stát kontroverzní otázkou. V minulosti vyvolávala diskuse problematika ochranných 
l éčeb, nyní může vznikat pochybnost , zda vůbec závislé osoby patří do kompetence 
zdravotnictví, zvláště pokud jde o dlouhodobé odvykací l éčby. Potom nemusí mít ani 
motivovaný jedinec s příznivými parametry šanci na terapii, pokud se nebude investo
vat do nových forem péče . Je to dle nás podmíněno mimo jiné dlouholetou diskrepan
cí mezi definicí problému a preferovanými přístupy řešenÍ. Problém byl percipován 
především v kategoriích morálních a sociálních . Akcentovaly se zvláště jeho společen
ské důsledky , a i ty především v oblasti sociální deviace - kriminality. Preference me
dicínského řešení problému definovaného sociálně vedla na jedné straně k neadekvátní 
terapii, na druhé k nízké motivaci profesionálů , a také k pocitu nízké zodpovědnosti 
jiných rezortů i celé veřejnosti. Stručně shrnuto, vzhledem k sociální povaze problému 
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nebyl intenzívní rozvoj medicínských služeb nutný , a protože byl řešen medicínsky, 
nebyla nutná angažovanost jiných autorit. 

Zdravotnictví plánuje zavedení nemocenského pojištění od roku 1992. Vzhledem 
k nákladům na lůžko bude preferována ambulantní péče. To nás vede k nutnosti zva
žovat koncepci ústavní AT léčby. Kvantifikace úkonů bude jednodušší pro somatické 
obory než pro psychiatrii. Zvláště obtížná může být pro atologii, která má nejednoznač
ná kritéria při trendu zahrnovat pod diagnózu 303 a 304 neakceptované chování, osoby 
neléčitelné , společensky nepřizpůsobené , kriminalizované , lidi bez sociální péče nebo ' 
pouze zneužívající bez závislosti. Nyní hrozí opak ve veřejnosti , mezi lékaři , dokonce 
psychiatry, že vše v oblasti závislostí lze řešit mimozdravotnickými nebo mimoústavní
mi formami , což je stejně extrémní jako medicinizace problému. Východisko vidíme 
v přesných indikacích a diferenciaci léčby v délce i náplni . Je třeba přesněji definovat, 
kdo do léčby nepatří , v jaké míře je indikována detoxikace, v jakém rozsahu odvykací 
léčba. O indikacích jsme v minulosti opakovaně referovali (Straka , Straková , 1984, 
1986, 1990). 

Pokusili jsme se z hlediska forem a využívání léčby zhodnotit soubor pacientů hospi
talizovaných u nás v roce 1990. Naše pracoviště má velkou spádovou oblast, přijímali 
jsme všechny typy problémů spojených s alkoholem a drogami. Třídění probíhalo 
v rámci vnitřní diferenciace primariátu, umožňující pobyt na oddělení přijímacím , re
žimovém a detenčním pro dlouhodobě nemocné. 

V roce 1990 bylo propuštěno '374 pacientů. Ve srovnání se souborem 408 pacientů 
z roku 1989 je jediný rozdíl v podílu nucených léčeb , jichž bylo v roce 1989 25 %, v 
r. 1990 13 % . O redukci jsme usilovali sami, Ochranných léčeb bylo v r. 1990 8 %, 
z nich jen třetina indikovaných. 5 % výměrů, z toho indikovaných necelé tři čtvrtiny. 
Délku realizujeme shodně s léčbou dobrovolníků. Nevěříme, že prodlužování může 
mít efekt. Je absurdní praxe předem určit dobu - 4 nebo 6 měsíců apod. Délku nemůže 
předem stanovit ani ošetřující lékař , natož laik, byť obdařený úřední mocí. Bude-Ii 
ochranná léčba zachována , musí justiční orgány civilním lékařům důvěřovat, aby sami 
rozhodli o propuštění , nebo si při dosavadní nedůvěře musí ministerstvo spravedlnosti 
vytvořit vlastní léčebné formy pod svým dozorem, 

Soubory z roku 1989 a 1990 se neliší v sociálních charakteristikách, i když jsme se změ- . 
nou politicko-ekonomické situace očekávali vzrůst počtu nezaměstnaných. V r. 1989 
jich bylo 29, v r. 199033 %. Soubory se nelišily podílem prvopříjmů, kolem 60 %, ani 
mechanismem přijetí. Jen polovina byla na léčbu odeslána ordinací A T. Další způsob, 
téměř pětina, je překlad z různých somatických oddělení, 7 % prostřednictvím poho
tovostní služby . 3 % se dostavila bez doporučení, 1 % z domova důchodců. Jen u po- . 
loviny pacientů se tedy setkáváme s očekávaným postupem, kdy se pacíent se svým 
problémem obrátí na specializované ambulantní pracoviště a to po dohodě zvolí ústav
ní formu. Výjimečně se na naše zařízení obrátili pacienti bez jakéhokoli lékařského 
doporučení , ojediněle sociální zařízení ústavního typu. . 

Pokud jde o délku pobytu, která může vyjadřovat vynaložené náklady, 60 % mělo 
pobyt delší než ľ, měsíc, 40 % bylo propuštěno do 1 měsíce, 13 % do týdne. Pobyt 
může mít za cíl detoxikaci či odvykací léčbu . Krátkodobý detoxikační pobyt má větší 
indikační šíři. Nelze jej nahradit ambulantní službou, jde-Ii o akutní intervenci u psy
chóz, neklidů, suicidálního jednání. Nesmí však být zaměňován se záchytnými stanice
mi nebo jednotkami intenzivní péče. Detoxikaci je nutné poskytnout každému bez 
ohledu na jeho sociální stabilitu . Při analýze pobytu jsme mohli rozlišit skupinu nein
dikovaných , skupinu krátkodobě detoxikovaných, skupinu s prodlouženým ostřízlivě-
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ním , skupinu opakovaných odvykacích léčeb a skupinu prvoléčených s odvykací l éč
bou . Podíl pacientů v r. 1990, zbytečně odeslaných k detoxikaci , čini l 12 %. Z toho 
7 % byly nucené l éčby, 5 % bylo odesláno jinak , nejčastěji pohotovostí. 88 % bylo 
indikováno , detoxikace do 1 měsíce byla provedena u 35 %. V této skupině šlo u 17 % 
o psychózu, u 16 % o sebevražedný pokus , u 14 % o somatické komplikace , u 14 % 
o sociální důvody a degradaci, u 10 % o nekomplikovanou recidivu , u 15 % o zneuží
vání alkoholu bez závislosti při základní diagnóze oligofrenie , psychopatie , agrese či 
poruch chování v ebrietě. 14 % krátkodobě detoxikovaných bylo indikováno k odvyka
cí léčbě, chyběla však motivace . U 8 % souboru byla prováděna detoxikace delší než 
měsíc, u 17 % opakovaná odvykací l éčba. Prodloužená detoxikace byla vesměs vynu
cena absencí jiných služeb : u 30 % šlo o degradaci , depravaci či demenci, u 32 % byly 
pravděpodobné účelové tendence při závislosti, kdy pobyt chápali jako sociální, azylo
vé rešení. U dalších 24 % s prodlouženým pobytem se pomaleji upravoval psychický 
stav, u zbývajících stav somatický. Poslední skupina pacientů prvních pobytů s motiva
cí bez účelovosti, s dobrou spoluprací, představovala 21 % souboru. Dalších 6 % byly 
indikované nucené léčby . 

Z uvedeného procentuálního přehledu vyplývá, že účel pobytu s přiměřenou délkou 
hospitalizace byl splněn u 62 % (krátkodobé detoxikace , prvrnéčení s kompletní l éč
bou, indikované ochranné l éčby). 26 % pacientů prodlouženě detoxikovaných či pro
dělávajících odvykací léčbu jako opakovaný pobyt tvoří skupinu, která nyní dostává 
ústavní péči ve větším rozsahu , než najaký bude mít pravděpodobně v budoucnu ná
rok. Každý čtvrtý pacient tedy mohl být propuštěn dříve, kdyby byla možnost přiměře
ných ambulantních a sociálních služeb. Jde o jedince , kteří zneužívají nebo jsou závislí , 
jejich porucha relativně neprograduje , nežijí na úrovni standardu středních vrstev, při
čemž subjektivně jim to nevadí , problém spočívá v percepci okolím. Pokud si veřejnost 
zvykne tolerovat i méně běžné chování lidí, kteří nemají zájem pracovat , živí se např. 
žebrotou nebo náhodnými drobnými krádežemi , měla by případná humanitární pomoc 
pro ně být především v naturální formě . Zdravotnická intervence není nutná kromě 
akutních psychóz. Takoví jedinci se běžně vyskytují i v nejvyspělejších státech tržní 
ekonomiky . 

Vzhledem k tomu, že v souboru bylo zastoupeno 60 % prvopříjmů , ale jen každý 
pátý pacient absolvoval kompletní odvykací léčbu, analyzovali jsme skupinu prvopříj
mů a zjišťujeme, že i v r. 1990 byla rozhodující k odeslání na odvykací léčbu sociální 
diagnóza . Pacienti přeložení ze somatických oddělení byli sociálně stabilizovanější než 
pacienti doporučení ordinací AT, ve třetině případů však již nebyli schopni pro závažné 
somatické nebo psychické důsledky závislosti aktivní protialkoholní l éčby. Dokonce 
i ordinace AT doporučila k léčbě 22 % prvopříjmů léčby již neschopných. Nadsázkou 
je možné říci, že tzv. slušného člověka se lékah neopovažují poslat na léčbu dříve, do
kud není beznadějná, zatímco tzv. darebák je urychleně odesílán již tehdy , kdy nemá 
výraznější somatické , psychické nebo subjektivně prožívané sociální potíže a motivace 
je často jen chvilková . Ireverzibilní poškození u pacientů sociálně stabilních vede 
k tomu, že se nám jednoznačně nepotvrzují očekávání Kubičkova nástupního prognos
tického indexu . Bariéry v motivaci k protialkoholní léčbě mohou být podmíněny nejen 
charakteristikami poruchy, ale i percepcí veřejností a stávajícími formami AT léčby . 

V současném uniformním systému ústavní AT péče jsou hospitalizováni pacienti 
s vefmi různorodými potřebami. Makela (Grant, 1985) uvádí, že v západoevropských 
zemích došlo v letech 1950 - 1975 v důsledku redefinice alkoholového problému jako 
medicínského k expanzi zdravotnických služeb . Naši odborníci AT v ústních sděleních 
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opakovaně referovali o praxi vykonávání ústavní l éčby v západní Evropě. V minulosti 
hovořil Skála o šestiměsíčních léčbách závislostí v Německu, Straka o maximálně půl
roční léčbě ve Švédsku poskytované prvním pobytům zdarma. Bartošíková v r. 1990 
mluvila o spíše dlouhodobé l éčbě závislostí s vysokým zapojením vysokoškoláků k po
čtu pacientů, o ročních ochranných l éčbách zahajovaných okamžitě po trestné činnosti 
s případným trestem následujícím . V únoru 1991 v Praze přítomný A . Tongue konsta
toval, že pacienti vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám na státní programy vstupují do 
programů soukromých. V publikovaných zkušenostech Šťastného (1990) se uvádí velmi 
rozdílná délka ústavní léčby v jednotlivých zařízeních v Německu a Francii . Autor sdě
l~je, že tříměsíční léčba stojí 12700 marek , nemocenská pojišťovna je po doporučení 
odborníků ochotna hradit,..první pobyt, opakovaný jen výjimečně. Konstatuje se rozvi
nutý systém svépomoci, socioterapeutických klubů, propojení s Anonymními alkoho
liky . Potřebu diferencované péče v souvislosti se sociální problematikou deklaruje vět
šina států USA ve svých připomínkách z roku 1989 (Butynski, 1990): rozvinout specia
lizované léčebné složky pro různé skupiny jako jsou bezdomovci, trestaní , nemajetné 
osoby. Kline , Bacon a kol. (Rice a koL , 1990) konstatují, že problémy s bezdomovci 
v Kalifornii , kteří vstupovali do relativně drahých detoxikačních programů jen proto, 
aby získali střechu nad hlavou a stravu, vedly k podnětu vládě - ne ve smyslu zrušení 
těchto c~nter, ale k vytváření méně nákladných pobytových středisek pro tyto jedince. 

U nás se zatím setkáváme s konstatováním přeplněnosti psychiatrickýchlečeben azy
lovými případy a osobami s alkoholovou problematikou. Škoda (1987) uvádí, že v roce 

. 1985 každý druhý z psychiatrických prvopříjmů byl pro alkohol nebo drogy, a že stále 
roste podíl závislosti na incidenci psychiatrické hospitalizace . Ve sděleních publikova
ných našimi odborníky v r. 1990 se často promítá potřeba diferenciace služeb na ambu
lantní i ústavní úrovni , např . Nešpor (1990), Kamenická (1990), Vašina a kol. (1990). 
Univerzální byrokratická opatření zaměřená na redukci služeb by asi nevedla k patřič
nému efektu. Gattaz (1988) uvádí, že vláda v Brazílii za účelem snížení nákladů na 
veřejně zdravotní péči v r. 1977 rozhodla , aby diagnózy alkoholismu a neurózy měly 
maximální délku hospitalizace 1 měsíc , a aby diagnózy oligofrenie a epilepsie vůbec 
neměly hrazeny náklady na hospitalizaci. Po tomto rozhodnutí vzrostla frekvence diag
nóz alkoholová a jiná psychóza, což autor nehodnotí jako skutečné změny v morbiditě, 
ale jako výsledky změn v diagnostických zvycích vynucené administrativně. V USA 
náklady na léčbu a prevenci alkoholového a drogového problému , týkající se pouze 
programů využívajících veřejných financí, přesáhly za fiskální rok 19892,4 miliardy 
dolarů, z toho 77 % bylo investováno do léčby (Butynski, 1990). Riceová a kol. (1990) 
odhaduje, že v r. 1985 stál americký národ abúzus alkoholu se všemi nepřímými škoda
mi přes 70 miliard dolarů, abúzus drog přes 40 miliard. V státě New Hampshire sou
hrnné ekonomické náklady spojené s abúzem alkoholu činí 5 % hrubého národního 
důchodu (Borsky a koL , 1988) . Ztráty mohou vznikat mj. pro pracovní neschopnost či 
hospitalizaci pro somatické potíže , které s abúzem souvisejí. Holder a Blose (1986) 
konstatují, že požadavky registrované pojišťovací společností u léčených alkoholiků 
kontinuálně stoupaly v letech před zahájením protialkoholní léčby , dramaticky vzrostly 
6 měsíců před vstupem do léčby a potom začaly kontinuálně klesat až na nejnižší před
léčebnou úroveň. 

Ve vztahu k situaci u nás dosud nevíme, kolik náš stát stojí škody způsobené alkoho
lem na jedné straně a jaké jsou náklady na léčbu a prevenci na straně druhé. V publi
kaci SZO (Moser, 1985), která obsahuje mezinárodní přehled problémů souvisejících 
s alkoholem a užívaných opatření, je Ceskoslovensko uvedeno v tabulkách světových 
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výrobců piva , průměrné spotřeby alkoholu na obyvatele, úmrtnosti na cirhózu jater 
a konzumace alkoholu v polovině 70 . let. V části zahrnující léčebné a preventivní pro
gramy však Československo chybí, i když jsou uvedeny i tak exotické země , jako je 
Papua , Nová Guinea nebo Tonga. 

Pokud jde o případnou redukci stávajících zdravotnických služeb při absenci služeb 
jiných, pokud jde o efekt případných investic do diferencované ústavní a ambulantní léč
by závislostí a do preventivních opatření, můžeme říci , že jsme společnost pijácká 
a nevíme , kolik za to platíme. Značná část alkoholovýcl\ problémů je u nás maskována , 
jiné problémy se za alkoholové vydávají. Nelze vyloučit, že abúzus alkoholu poroste. 
Konzumace ve společnosti vzrůstá m.j . tehdy , když se mění sociokulturní podmínky , 
protože mnoho původních forem kontroly se rozbíjí a přestávají být jasné limity přija
telného chování, očekávané sankce se přestávají používat (Moser, 1985). Domníváme 
se, že lze očekávat růst reálné potřeby protialkoholní péče . Avšak vzhledem k tomu, 
že postoje veřejnosti k léčbě jsou sankcionující , dá se i předpokládat , že deklarovaná 
potřeba pomoci bude klesat , a to jak kvantitativně, tak především kvalitativně , kdy 
při stávající uniformitě léčebných opatření tzv. slušní lidé budou mít stále silnější zá
brany jich využívat pro společenskou stigmatizaci a z ní vyplývající existenční nejisto
tu . Vzhledem ke skutečnosti, že každá koruna vydělaná na alkoholu znamená dvě ko
runy ztráty (Bútora , 1989) , mělo by jistě význam rozlišení služeb na základě diferenco
vané percepce problému závislostí , který dle individuálních okolností může být pře
devším sociální anebo především medicínský, anebo může jít už o trvalý defekt. Dle 
toho lze rozvíjet levné či nákladnější léčebné strategie a opatření. V případě , že zůsta
ne definice problému paušální , znamená buď velké ztráty poskytnutím drahých služeb 
osobám, které je nepotřebují, anebo jiné yelké ztráty neposkytnutím služeb osobám, 
které by z nich mohly mít prospěch . 
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ABÚZUS ALKOHOLU A LÉKŮ U PANICKÉ ATAKY (REFERÁT Z LITE
RATURY) 

Panická po rucha , ataka (dále jen "ataka") je 
náhlý záchvat intenzívního nepokoje, strachu , 
hněvu či děsu. Má příznaky: 

I. Psychické: intenzívní anxietu , strach ze 
smrti nebo ze ztráty sebekontroly, agresi , de
personalizaci, derealizaci . 

2. Somatické: tachykardii , srdeční palpitaci , 
třes , svalovou tenzi , pocit sucha v ústech , dys
pnoi , pocení , nauzeu až zvracení. 

3. Behaviorální : útěky, hledání pomoci , 
syndrom patologické závislosti (Ballenger, 
1987). Ataka trvá obvykle několik vteřin až mi
nut. 

Výskyt v populaci se odhaduje na 2 až 5 %, 
častěj i u žen. T ypický je začátek v adolescenci 
či v časné dospělosti , a le může začít již u dětí 
(Haywardová , 1989; Sommer , 1988 ; Stein , 
1990). 
Původ je dosud nejasný . Uznává se polyge

nová dědičná dispozice (Sommer, 1988) , ale 
i vlivy sociální : význam otce a jeho ztráty (Al
naes a Togersen, 1989) , separační anxieta 
v dě ts tví (Yeragani , 1989) . Postižení jeví rysy 
infantilní osobnosti a sníženou sebekontrolu. 
Ataka se může objevit po ztrátě partnera , při 
zásadní změně prostředí a při nedostatečném 

rozvoji emočně-sociálních vztahů (Moreauová, 
1989) . 

Komplikace 
a) Somatické: prolaps mitrální chlopně, zřej

mě jako důsledek tachykardie a poruch srdeč
ního rytmu , sklon k častým sinusovým tachy
kardiím a k arteriá lní hypertenzi, spojený i se 
zvýšenou úmrtností pacientů s atakami na kar
diovaskulární komplikace . 

b) Psychické: rozvoj chronické anxiety 
a deprese, častější sklon k sebevraždám a sebe
vražedným pokusům a k abúzu návykových lá
tek , především alkoholu a léků (Kuschner, 
1990; Roy , 1990; Stein , 1990) . 

Diferenciálně diagnosticky nutno odlišit 
hlavně somatická onemocnění, vyvolávající 
anxietu , dále endogenní depresi , schizofrenii , 
charakteropatie, generalizovanou chronickou 
anxietu jiného původu a abstinenční syndrom 
při alkoholismu či lékové (drogové) závislosti 
(Sommer, 1988; Kopp , 1988) . 

Ataku lze vyvolat infúzí Na-laktátu (u 70 % 
pacientů - Ballenger, 1987; Sommer, 1988) ne
bo inhalací 35 % CO2 (Gries, 1990). Provokuje 
ji však i kofein (Charney , 1985) nebo kokain 
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