
REGlONÁLNE SYMPÓZIUM SVETOVEJ PSYCHIATRICKEJ ASO
CIÁCIE "MENIACA SA PSYCHIATRIA V MENIACEJ SA SPOLOL:
NOSTI" , BUDAPEŠŤ, 23 . - 25.8.1991 

Sympózium sa konalo v dňoch 23 . - 25 . 8. 
1991 v Budapešti pod záštitou WPA . 

Spoluorganizátormi boli psychiatrické spo
loénosti stredoeurópskych a východoeuróp
skych krajín . Konferencie sa zúčastnili psychia
tri z CSFR, ZD všetkých európskych krajín , 
reprezentatívna bola i účasť zo zámoria (napr. 
Kanada, USA , Južná Afrika , Austrália , Egypt , 
India, Hong-Kong a pod.). 

Sympózium prebiehalo v paralelných mini
sympóziách orientovaných na určité úzke i šir
!ic témy (napr. schizofrénia, ale aj poruchy 
stravovania , psychoonkológia a pod .). 
Časl programu sa venovala aj problematike 

alkoholovej a drogovej závislosti. Prvému blo
ku prednášok o závislosti ach predsedali prof. 
Stefanis z Grécka a Dr. Rydberg zo Švédska. 
Rydberg sa v prednáške venoval vzťahu dg . 
okruhov 303, 304, 300 a 296. Zdóraznil vysokú 
komorbiditu pri alkoholizme, závažný je výskyt 
dcpresií u alkoholikov (30 - 40 %). Stefanis re
feroval o verkom súbore 176 pacientov s pre
važne heroínovou závislosťou. V súbore sa vy
skytla vysoká iná psychiatrická komorbidita 
(afektívne poruchy v 25 %, anxiózne poruchy 
31 ,8 %, sexuálne poruchy 46 %, alkoholová zá
vislosl 58,5 %, schizofrénia 6,2 %, poruchy 
osobnosti 69,3 %). Obdobnou problematikou 
sa zaoberal vo svojej prednáške Lopez Ibor. 
Prezentoval dva madridské súbory (n = 433 
a 94) pacientov s drogovou závislosťou (kana
bis. LSD , amfetamín, heroín , kokaín , alko
hol) . Opal sa demonštrovala vysoká psychia
trická komorbidita (afekt, poruchy , toxické 
psychózy, suicídiá a pod .). Talianski autori 
Tempesta a spol. sledovali súbor 390 pacientov 
v II rozličných oblasti ach Talianska. V 82 % 
išlo o ralOe typy opiátovej závislosti . Opať 
sa demonštrovala vysoká psychiatrická komor
bidita (v 17 % organicita, v 17 % anxiózne sta
vy, I' 26 % "dystýmia", v 38 % maniodepresív
na psychóza , nehovoriac o početnom zastúpení 

porúch osobnosti). Títo autori upozornili 
aj na vysokú somatickú komorbiditu . 80 pa
cientov bolo HIV pozitívnych . Maďarský autor 
Kurimay sa zameral na depresívne stavy u závis
lých a na ich vplyv na fungovanie rodiny. 
Kokkevi so svojimi spolupracovník mi z Grécka 
sa v prednáške dotkli spósobu aplikácie drog , 
detailne analyzovali intravenóznych abuzérov 
a vzťahu k AIDS infekcii . Tento fakt prináša sa
mozrejme ďalšie komplikované psychiatrické 
a medicínske problémy. 

O celom tomto bloku prednášok sa otvore
ne , priatelsky a detailne diskutovalo . Prednáš
ky i následná diskusi a mali jediné resumé pre 
WPA a WHQ. Problematika závislých od alko
holu a iných drog pri vysokej psychiatrickej 
a somatickej komorbidite zostáva jadrovou 
psychiatrickou a medicínskou problematikou. 
Snaha vytrhávať problematiku AT z psychiatrie 
sa označila za medicínsky nebezpečnú . V dis
kusii sa samozrejme uznalo , že problematika 
má aj svoje príslušné sociálne a iné dimenzie . 

Ďalší blok prednášok s problematikou 
AT mal už charakter vorných diskusií (predse
dali Piotrowski a Lipcsey). Odzneli prednášky 
o alkoholizme žien (Rumunsko) , o vysokej sui
cidalite u alkoholikov v Polsku , o diferencova
nej preva1encii alkoholizmu u róznych pohlaví 
(L:ína). Iné prednášky mali vyslovene úzku té
mu (napr. Mercadate z Talianska referoval 
o vzostupe adenozintrifosfatázy verytrocytoch 
alkohol ikov). 

Konferencia bol a zaujímavá (napr. velmi za
ujímavý blok prednášok o schizofrénii z kliniky 
v Mainzi moderoval prof. Hafner) aj v iných pa
ralelách . 

Spoločenský význam podujatia zdóraznila 
účasť maďarského prezidenta A . G6ncza , i pre
z.identa Svetovej psychiatrickej asociácie Costa 
e Silvu z Brazílie . 

V. Novotný 

ZPRÁ VA Z EXKURZE DO KAROLlNSKA INSTITUTET A MAGNUS 
HUSS CLlNIC VE STOCKHOLMU 

Karolinska Insti tutet je výzkumuou a školící 
!véd,kou základ nou na poli medicíny . Celkově 
m<Í 140 oddělení a pro svoj i vysokou reputaci 
má právo volit nosi te le Nobelovy ceny pro me
dicínu a fyziologii . Svá hlavní klinická praco-

viště má v osmi stockholmských nemocnicích ; 
nejbližší, a tím i nejužší kontakt má s Karolin
ka Hospital , kde je také protialkoholní prima
riát , nazývaný Magnus Huss Clinic , založený 
v r. 1961. Výhodou tohoto primariátu díky spo-
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lupráci s Karolinska Institutet je , že vedle kli
nické části, která má dvě koedukační oddě lení 
po 15 lůžkách a jedno oddělení pro ženy s osmi 
lůžky, zde ve stejné budově je i výzkumná zá
kladna. Výsledkem takovéto spolupráce je bo
hatá škála výzkumných programů . S některými 
z nich jsme se měli možnost při exkurzi u příle
žitosti 35. mezinárodní konference o prevenci 
a léčbě alkoholismu v červnu 1991 seznámit po
někud blíže: 

Primář U1f Rydberg se svými spolupracovní
ky při zkoumání vlivu alkoholu na vyvíjející se 
organismus zjistil, že etanol před pubertou sni
žuje dopamin v mozku , zatímco po pubertě jej 
zvyšuje. Přitom při gonadektomii tento posun 
nenastává , takže lze z toho usuzovat , že sexuál
ní hormony mají vliv na účinky etanolu v moz
ku . Jiný výzkum se týkal korelace psychické 
poruchy a užívání kanabisu. 

Profesor psychologie Hans Berman na zákla
dě multidimenzionální konceptualizace alko
holismu vyvinul dotazník pro zjišťování rozdíl
ných stylů pití a lkoholu a poruch souvisejících 
s alkoholem. V posledních letech se věnuje 
hlavně poškození mozku alkoholem. 

Christer Sandahl je vedoucím výzkumného 
projektu srovnávaj ícího behaviorálně oriento
vaný program s krátkodobou analytickou sku
pinovou psychoterapií. Cílem výzkumu je ne
jen srovnat celkové výsledky programů ,.ale vy
sledovat i mechanismy ovlivňující různé typy 
závislých. Z mezivýsledků je zatím zřejmé, že 
více pacientů dokončuje léčbu v behaviorálně 
koncipovaném programu. Mezi dobré predik
tory úspěšnosti patří menší tenze a menší nut
kavá chuť se napít. V behaviorálním programu 
jsou pacienti významně lepší bezprostředně po 
léčbě , zato do 6 měsíců se o to více zmnožují 
recidivy , takže konečný výsledek je podobný 
jako v analytických skupinách. Podobné znač
né zlepšení bezprostředně po léčbě se značným 
ústupem úspěchu můžeme pozorovat u skupi
nově analytických programů s abstinentním cí
lem. Tato skupi na pacientů se po 6 měsících 
posunuje převážně mezi ty , kteří pijí "někdy". 
Při sledování faktorů zkvalitňujících léčbu se 
klade důraz na stupeň strukturovanosti l éčby: 
podle klinických pracovníků totiž mají nesofis
tikovaní pacienti větší užitek z dobře strukturo
vané l éčebné situace, za tímco pacienti s vyšší 
konceptualizační úrovn'í získávají více z méně 

strukturovaného programu. 
Další studií Christer Sandahlové spolu s K. 

Anderssonovou je změna sebekonceptu před 
a po krátkodobé skupinové psychoterapii u al
koholiků . Pacienti se setkávali jednou týdně na 
hodinu a půl po 15 týdnů a vyplňovali dotazní
ky na začátku léčby , těsně po ní a nakonec 
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6 měsíců od ukončení léčby. Ke zjištění před · 

stavy o sobě byl použit SASB (Strukturální ana· 
lýza sociálního chování) a pro zjištění sebedu
věry byl užit SES (sebehodnotící škála). Proza
tímní výsledky ukazují neočekávaně vysoký 
stupeň sebekon'roly u závislých před léčbou . 
Ve srovnání se skupinou hraničních se závislí 
nenávidí méně, avšak ve srovnání s normální 
populací více. Alkoholici mají před léčbou více 
konfliktů než normální populace , avšak po 
6 měsících od ukončení léčby jich mají méně 
než normální populace . 

K. D. Thakker dlouhodobě sleduj e využití 
medicínské a sociální péče u l éčených alkoholi
ků (533 pacientů z let 1976 - 1978). Výslcdk) 
ukazují , že sociální služby nejlépe podchycují. 
co se týče registrace , mladé muže , že však 
u nich selhává dosavadní představa, že posk y
tování sociální podpory povede k postupnému 
vedení k přijetí protialkoholné péče . To, že se 
tito mladí lidé ocitnou v protialkoholné péči. je 
spíše otázkou výskytu zdravotních komplikací. 
Starší muži se pak již zcela odvracejí od mož
nosti řešit svou sociální problematiku pomocí 
abs tinence a žádají sociální služby již jen o fi
nanční příspěvky . Nejkooperativnější v tomto 
smysl u jsou mladé ženy, jejichž časté kontakt)' 
a ambivalentní postoj dovoluje u některých ví'
voj v jejich náhledu na svoji problematiku až 
k přijetí protialkoholní léčby. Starší ženy jsou 
málokdy sociální službou coby alkoholičky 

objeveny, přestože je jim tato služba poskyto
vána. 

Karolinska Institutet pořádá pro mediky 
dvoutýdenní speciální kurz věnovaný závislosti 
na alkoholu a jiných drogách. Od r. 1983 se ko
ná čtyřikrát ročně. Dle studie Per Torakcra 
a Ulf Rydberga je tento kurs studenty vysoko 
ceněn a způsobuj e výrazný pozitivní posun v je
jich postoji k práci na těchto problémech (srov
náno se st udenty Lundské university, kteří ta
kový kurz nemají možnost absolvovat). 

Staffan Lindberg ve svém výzk umu srovnává 
5000 prvopřijatých alkoholiků do Magnus HuS! 
Clinic během let 1962 - 1982 a 3000 bezdomov
ců z rozličných azylových přístřeší. Ověřuje kli
nicky získaný dojem , že ti , kteří jsou schopni 
se lépe identifikovat s pijící subkulturou , mají 
méně sebevražd než abuzéři sociálně integrova
nější. Druhým sledovaným faktorem studie je 
možnost predikce z hlediska sociálního pozadí. 

V r . 1981 bylo v Magnus Huss C1inic otevřeno 
ženské oddělení , kterým v období osmi let pro
šlo 1700 žen. Lena Dahlgren na tomto oddělení 
realizovala výzkumný projekt "EWA"; jehocí
lem bylo ověřit klinický poznatek, že zachytí
me-Ii ženy v dřívějších fázích vývoje 2:ávislosti 
a aplikujeme u nich intenzivní léčebný pro-



gram, dosáhneme včtší efektivity než při běžně 
užívaném postupu , tj . vyšetření a odkázání na 
ambulantní návštěvy. Do tohoto proje ktu byly 
proto přijímány ženy bez známek chro nického 
alkoholi mu a předešl ých proti alko holních lé- . 
čeb a bez užívání jiných drog . Léčba byla indi
vidualizována a kromě l ékařské péče obsaho
vala individuální a skupinové pohovo ry, pod
pů rné kontakty s personále m a soci á lně -l éčeb

né zásahy. Používalo se hodně edukačních ele
mentů s přednáškami a filmy , pracovní rehabi- ' 
litace a fyzioterapie. Péče zde byla věnována 
i dětem , v týmu byl dětský psychiatr i psycho
log. Léčba trva la nejméně jeden rok. Za úspěš
nou l éčbu se považovalo, když celkový počet 
abstinujících dnů přesahova l 300 dní v roce. Po ' 
prvním roce bylo úspěšných 67 %, po druhém 
S9 %. Ve srovnávací skupině se však také uká
zalo zlepšení (59 % v prvním roce a 48 % ve 
druhém roce), což autorka interpretuj e jako 
potvrzení, že i vstupní vyšet ření je pro zlepšení 
důležitým fak torem. Ženy z E W A projektu by
ly celkově lepší: méně dní hospitalizace pro al
koholismus , méně re l apsů , pozitivnější sociální 
vývoj, ve srovnání po pulací nezvýšenou mor
talizu , trpě ly méně ne rvovými symptomy 

ALKOHOL A AIDS 

Od 80. let našeho sto letí má Světová zd ravot
nická organizace (WHO) novou starost s pan
demií AIDS (Acq uired immunodeficie ncy syn
drom - syndrom získa né ho selhá ní imunity). 
A není bez zajímavosti. že toto zlo s hrůzou 
předpovědě l ve svých "Centuries" (Sto le tích) 
již r. 1555 francouzský l é kař a hvězdopravce 
působící na univerzitě v Montpellier Nostrada
ma v čtyřverší, v němž se zmiňuje o "pestlil ě
ne" (peste - mor). napadající sta ré i ml adé, lidi 
i zvířata. Rozšíření této nákazy i ve východ ní 
Evropě podporuje mj . také alko ho lismus, a to 
i určité alkoholové opojení. Proti té to viróze 
nebyl dosud nalezen žád ný spolehlivý lé k , lze 
ji pouze zjišťovat a provádějí se po kusy s medi
kamenty, mohoucími prodloužit inkubační do
buažna 15 le t. Je tedy nej lépe ná kaze předchá
zel. vyvarovat ~e každého podezře l ého milost
ného styku. Alkoholové opojení způsobuj e 
kromě jiného i nezdravé zvýšení sebevědomí 
a snížení zábra n v případě nebezpečného jed
nání. Už za první republiky varovali uči t e lé žá
k)' před alkoholem v souvislosti s nebezpečím 

ve srovnání s ko ntrolní skupino u a měly lepší 
vztahy se svými partne ry a dětmi: žádná nezmě
nila partnera (v druhé skupině 36 %) a méně dětí 
jim bylo odebráno. Méně ztratilo práci a více 
omezilo konzumaci alkoholu . Studie tedy jasně 
prokáza la výhodnost léčby těchto žen, a EW A 
proj ekt je stále v Magnus Huss Clinic realizo
ván. Problé mem však zůstává, jak tyto ženy 
k l éčbě přivést. Za klinicky nejlépe vyzkouše
nou metodou autorka uvádí formu přednášek 
a besed na pracovištích , kde pak ko ntakt s tě

mito ženami vyplyne ze situace. 
Ve srovnání s našimi pracovišti se Magnus 

Huss Clinic více zaměřuje na klinický výzkum 
a má méně pacientů. Kromě EWA proje ktu se 
zde základní tříměsíční l éčba, tak jak ji my zná
me, nevykonává (pacienti se posílají do léče
ben mimo Stockholm). 

Vzhledem k tomu , že se naše výzkumná zá
kladna otázkami protialkoholní a protitoxiko
ma nické léčby nezabývá, jsou pro nás výsled ky 
z Magnus Huss Clinic důležitým prame ne m in
formací pro zkval it nění naší praxe . 

PhDr. M. Frouzová 
PL Praha 8 

získání pohlavní choroby , v případě AIDS j eště 
vě t ~ím . Př i delším požívá ní vede alko hol ke 
snížení odo lnosti k nákazám vůbec (Ská la, 
Strelčuk). 

V " uličkách lásky" přístavních velkoměst lá
kají nevěstky po te ncio ná lní zá kazníky tak , že 
na ně mávají lé kařskými potvrzeními , že u nich 
nebyl zj i š tě n poziti vní test na AIDS . Takové 
potvrzení však může mít jen velmi krátko u 
platnost , s t ejn ě jako nemě l y praktický význam 
týdenní prohlídky nevěstek ve veřejných do
mech, které byly u nás zrušeny tzv. abo ličním 

zákone m (o potírání po hlavních chorob) 
r. 1922, v ně kte rých zemích však teprve v dů
sledku mezin árodní úmluvy r. 1949. Ja k se 
u nás abolice obcházela, známe (masérské saló
ny s dá msko u obsluhou, restaurace s dobře vy
topenými po koji) . Uvolnění cest do ciziny na
bádá k prohlo ube ní zdravotnické osvě t y 
a k případným úvahám o ka ra nté nních úpra
vách . 

J UDr. PhDr. F. POlu žil, CSc. 
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