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S úhrn 

V práci autori porovnávajú výsledky cenzu hospitalizovaných gerontopsychiatrických pacientov 
z roku 1983 s cenzom uskutočneným v roku 1993. Zamerali sa na problematiku alkoholizmu 
a drogových závislostí. Konštatujú, že došlo k vzostupu podielu pacientov s diagnózami závislosti 
od alkoholu alebo iných návykových látok z 8,8 % v roku 1983 na 12,8 % v roku 1993. Zvýšil sa 
priemerný vek pacientov so sledovanými diagnózami, vzrástol podiel žien z 23, l % v roku 1983 na 
33,7 % v roku 1993. Najčastejším typom závislosti je alkoholizmus, na druhom mieste je to závislosť 
od analgetík. Závislosť od analgetík je takmer výlučne viazaná na ženské pohlavie, v porovnaní 
s rokom 1983 sa výrazne zvýšil podiel žien závislých od alkoholu. K charakteristickým znakom 
starých rudí , závislých od návykových látok patri zlý telesný stav. Viac než tretina týchto pacientov 
(v f . 1983 35,4 %, v r. 1993 37,9 %) má tri, alebo viac somatických chorôb. Najčastejšími typmi sú 
kardiovaskulárne a respiračné ochorenia. U 80,5 % pacientov v roku 1983 a 80,0 % v roku 1993 je 
prítomná aj ďalšia psychická porucha. Najčastejším typom pridruženej psychickej poruchy je 
demencia. Výrazne vzrástol podiel demencií (z 27,7 % v r. 1983 na 47,4 % v r. 1993). Prevláda 
medikamentózna liečba a najčastejšie podávaným typom psychofarmák sú neuroleptiká. Za pozitív
nu zmenu v liečbe považujú autori výrazne častejšie aplikovanie psychoterapie. 

K r ú č o v é s lov á : cenzus - alkoholizmus - drogové závislosti - staroba 

E. Kolibáš, D. Hunáková: THE PROBLEMATICS OF ALCOHOLISM 
AND OTHER DRUG ADDICTIONS IN OLD AGED PEOPLE IN IN-PA
TIENT - DEPARTMENTS OF PSYCHIATRIC INSTITUTIONS IN THE 
SLOVAK REPUBLIC 

Summary 

The authors comp are in their paper the results of gerontopsychiatric in patients cen su s from 1983 
with that performed in 1993. They focused on the problematics of alcoholism and drug addictions. 
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They state, that the proportion of patients with diagnosed alcohol and other drug addictions increased 
from 8,8 % in the year 1983 to 12,8 % in 1993 . The average age of the patients with the followed up 
diagnoses increased, the number of women increased from 23,1 % in 1983 to 33,7 % in 1993. The 
most frequent addiction type is alcoholism, followed by analgetica addiction. Analgetica addiction 
is almost exclusively Iinked to the female gender. In comparison with the year 1983 the proportion 
ofwomen addicted to alcohol pronouncedly rose. Bad physical condition is one of the characteristic 
signs in old people addicted to habit form ing matters. More than a third of these patients (in 1983 
35,4 %, in 199337,9 %) suffered from three or more somatic disorders. The most frequent types are 
cardiovascular and respiratory diseases. Another psychiatric disorder was also present in 80,5 % in 
1983 and in 80,0 % in 1993 . Dementia was the most frequently occuring type of joining psychiatrie 
disorders. The proportion of dementia increased significantly (from 27,7 % in 1983 to 47,4 % in 
1993). Medicamentous therapy prevails and the most frequently administered type of psychophar· 
maca are neuroleptics. The authors consider as a positive therapeutic change the pronouncedly more 
frequent application of psychotherapy. 

Key w o r ds : Census - alcoholism - drug addictions - old age 

Problematika závislostí sa spája s adolescenciou, pripadne s dospelým vekom. Malá 
pozornosť sa venuje závislostiam od alkoholu alebo iných návykových látok v starobe. 

V roku 1985 sme publikovali údaje o drogových závislostiach, získané pri cenze 
hospitalizovaných gerontopsychiatrických pacientov v roku 1983. Zistili sme, že starí rudia 
so závislosťou od alkoholu alebo iných návykových látok tvorili 8,8 % pacientov v danej 
vekovej skupine (Kolibáš, 1985). V predkladnej práci referujeme o údajoch z cenzu 
uskutočneného po 10 rokoch. Cierom našej práce je porovnanie údajov získaných pred 10 
rokmi s dátami získanými v súčasnosti. 

Materiál a metodika 

Cenzus gerontopsychiatrických pacientov hospitalizovaných v lôžkových psychiatric
kých zariadeniach sa uskutočnil k 15. 6. 1983. V júni 1993 sme cenzus opakovali a pri 
zhromažďovaní údajov sme použili rovnaký postup. 

V deň cenzu (30. 6. 1993) bolo hospitalizovaných 741 pacientov vo veku 60 rokov 
a starších (v roku 1983 to bolo 735 osôb). 

V roku 1983 boli alkoholizmus alebo iné závislosti diagnostikované u 65 osôb (t. j. 
u 8,8 % súboru), v roku 1993 sme tieto diagnózy určili u 95 osôb (t. j. u 12,8 % súboru). 

Základné charakteristiky súborov z roku 1983 a 1993 uvádzame v tabulke l . 

Tabuľka l. Základné charakteristiky členov porovnaných súborov 

1983 1993 

Celkový počet 65 (8,8 %) 95 (12,8 %) 
Muži 50 63 

Ženy 15 32 

Priemerný vek 65,6 rokov 67,1 rokov 

Muži 64,4 rokov 66,6 rokov 

Ženy 69,8 rokov 68,1 rokov 
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Veková štruktúra oboch súborov sa uvádza na grafe 1. V roku 1993 sme zaznamenali 
v porovnaní s rokom 1983 zníženie podielu pacientov vo vekovej skupine 60 - 64 rokov 
a naopak zvýšenie podielu pacientov vo vekových skupinách 65 - 69 a 70 - 74 rokov. 

Graf l . Veková štruktúra porovnaných súborov 
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Niektoré sociálne charakteristiky porovnávaných súborov sa uvádzajú v tabufke 2. 

Tabuľka 2. Sociálne charakteristiky porovnaných súborov 

Vybraté 1983 1993 

charakteristiky n % n % 

Vzdelanie: neúplné/základné 46 70,8 70 73,7 

vyššie 19 29,2 25 26,2 

Rodinný stav: vydaté/ženatí 32 49,2 37 38,9 

ovdov./rozved. 25 38,5 48 50,5 

slobodní 8 12,3 IO 10,5 

Bývanie: vlastný byt 58 89,2 84 88,4 

sociálny ústav 2 3, 1 6 6,3 

iné 5 7,7 5 5,3 

Typy závislostí sú uvedené na grafe 2. Najčastejším typom závislosti je závis losť od 
alkoholu, potom nasleduje závislosť od analgetík, iné typy závislostí sú zriedkavé. 

V oboch porovnávaných súboroch v skupine závislosti od alkoholu prevládajú muži -
v roku 1983 z 55-člennej skupiny išlo len o 8 žien, v roku 1993 v 76-člennej skupine bolo 
17 žien. V skupine závislých od analgetík prevládajú zasa ženy - v roku 1983 z 8 závislých 
bolo 7 žien, v roku 1993 zo 17 závislých išlo o 15 žien. 
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Graf 2. Typy závislosti v porovnaných súboroch 
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Okrem diagnózy závislosti od alkoholu alebo iných návykových látok boli v roku 1983 
u 53 pacientova v roku 1993 u 76 pacientov zistené aj ďalšie psychiatrické diagnózy 
(graf 3). 

Graf 3. Ďalšie psychiatrické diagnózy 
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Údaje o somatickom stave sú v tabuľke 3. Somaticky zdraví v roku 1983 boli len 8 
pacienti ( 12,3 %), v roku 1993 15 pacienti (15,8 %). 
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Tabuľka 3. Somatický stav členov porovnaných súborov 

Somatické choroby 1983 1993 

n % n % 

Zdraví 8 12,3 15 15,8 

Jedna choroba 17 26,1 19 20,0 

Dve choroby 17 26,1 25 26,3 

Tri a viac chorôb 23 35,4 36 37,9 

Senzorické a motorické funkcie 

Poruchy zraku 30 46,1 35 36,8 

Poruchy sluchu 20 30,8 35 36,8 

Poruchy pohyblivosti 16 24,6 19 20,0 

Medzi najčastejšie v oboch súboroch patrili kardiovaskulárne, respiračné a gastrointes
tinálne ochorenia. Na nasledujúcom grafe uvádzame najčastejšie telesné choroby (graf 4). 

Graf 4. Somatické choroby v porovnaných súboroch 
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Prehlad použitých liečebných metód je na grafe 5. Najčastejším typom psychofarmák 
boli v roku 1983 aj 1993 neuroleptiká, ďalšie typy psychofarmák sa podávali podstatne 
zriedkavejšie. V porovnaní s rokom 1983 sa oveľa častejšie používala psychoterapia 
(30,8 % : 53,7 %). 
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Graf 5. Liečebné metódy 
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V porovnaní s rokom 1983 sme v roku 1993 zistili zvýšenie podielu závislých medzi 
hospitalizovanými gerontopsychiatrickými pacientmi. Kým v roku 1983 tvoril i závislí 
8,8 % gerontopsychiatrických pacientov, v roku 1993 tvoria už 12,8 %. Vzostup počtu 
a podielu starých rudí so závislosťou od návykových látok takmer o 50 % je varujúci. 
Nepredpokladáme, že nárast počtu tohto typu porúch súvisí s ťaŽŠím priebehom alebo 
častejšími zdravotnými následkami závislosti. Porovnané súbory sa neodlišujú častosťou 
pridružených somatických alebo psychiatrických diagnóz. Vysvetlenie môžeme hTadať buď 
vo zvýšení počtu starých rudí závislých od návykových látok, zlepšeni detekcie závislostí 
vo vyššom veku, alebo v zmene spoločenských podmienok. Jednoznačnú odpoveď by 
mohla dať detailnejšia analýza, vyžadujúca aj získanie doplňujúcich údajov. 

Môžeme predpokladať, že zlá sociálna situácia nebola najčastejšou pričinou hospitali
zác ie. Takmer 50 % v roku 1983 a 39 % v roku 1993 malo manželského partnera a 89,2 % 
(v roku 1983) respektíve 88,4 % (v roku 1993) bývalo vo vlastnom byte. Napokon aj 
ana lýza údajov u vzorky 55-ročných a starších pacientov so závislosťou od alkoholu hos
pitalizovaných na Psychiatrickej klinike FN v Bratislave viedla k záveru, že vo vyššom 
veku sociálne faktory nie sú najvýznamnejším činiteľom, rozhodujúcim o hospitalizácii 
(Novotný a spol. , 1989). 

Ďalším významným zistením je zvýšenie podielu žien. Kým v roku 1983 tvorili ženy 
23, I % závislých, v roku 1993 predstavovali 33,7 % súboru - ich podiel sa zvýšil takmer 
o 50 %. Tento nález sa zhoduje s výsledkami prieskumov v mladších vekových skupinách 
upozorňujúcich na vzostup závislostí, obzvlášť alkoholizmu u žien. 

V porovnani s rokom 1983 súbor závislých z roku 1993 charakterizuje vyšší vek. Klesol 
podiel pacientov vo vekovej skupine 60 - 64 ročných a výrazne vzrástol podiel 65 - 74 
ročných . V roku 1983 aj v roku 1993 sa skupina žien odlišuje vyšším priemerným vekom 
(v oboch súboroch približne o 5 rokov). Nevieme, či tento rozdiel súvisí s neskorším 
vznikom, alebo nenápadnejším priebehom závislosti u žien. 
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V porovnaní s rokom 1983 nedošlo k výraznejšej zmene v spektre návykových látok. 
Najčastejším typom závislosti je alkoholizmus, na druhom mieste je závislosť od analgetík. 
Iné typy závislosti medzi hospitalizovanými gerontopsychiatrickými pacientmi sú extrém
ne zriedkavé. Trvá aj rozdielna preferencia návykových látok mužmi a ženami. Kým muži 
takmer výlučne preferujú alkohol a závislosť od analgetík je zriedkavá, u žien je závislosť 
od analgetík približne rovnako častá ako závislosť od alkoholu. 

Je známa vysoká spotreba anxiolytík, hypnotík a ďalších skupín psychofarmák u starých 
ľudí (Blazer, 1989). Preto je zaujímavý veľmi zriedkavý výskyt závislostí od týchto liekov 
medzi hospitalizovanými gerontopsychiatrickými pacientmi. 

Napriek nenápadnosti je závislosť od návykových látok u starých ľudí nebezpečná, 
ohrozuje ich somatické zdravie, zvyšuje sa aj riziko psychiatrických komplikácií (Blazer, 
1989). 

V našich súboroch z rokov 1983 a 1993 len 12 %, prípadne 15,8 % starých ľudí bolo 
somaticky zdravých, viac ako 113 závislých mala tri alebo viac somatických chorôb. Medzi 
najčastejšie somatické choroby patrili kardiovaskulárne, gastrointestinálne a respiračné 
choroby. Je známe, že pri závislosti od alkoholu je vysoké riziko vzniku respiračných 
chorôb (Kolibáš aspoluprac. , 1988). V súbore z roku 1983 týmito chorobami trpelo 40 % 
pacientova takmer výlučne išlo o závislých od alkoholu. Nie zriedkavá je diagnóza pľúcnej 
tuberkulózy, choroby, ktorá sa v našej populácii vyskytuje pomerne vzácne. 

V oboch porovnaných súboroch boli asi u 80 % pacientov prítomné aj ďalšie psycillat
rické diagnózy. Najčastejším typom psycillckej poruchy v roku 1983 aj 1993 bola demen
cia. V roku 1993 sa demencia diagnostikovala u takmer polovice starých ľudí so závislosťou 
od návykových látok. V porovnaní s rokom 1983 ide o takmer dvojnásobný vzostup tejto 
poruchy. Alkohol je neurotoxín, jeho pôsobenie na mozog sa dá porovnať s involučnými 
zmenami alebo s poruchami vznikajúcimi pri Alzheimerovej chorobe (Charness, 1993). 
Konštatuje sa, že kognitívne poruchy pri alkoholizme sú časté. V súbore dospelých 
hospitalizovaných alkoholikov sme kognitívne poruchy zistili približne u tretiny pacientov 
(Molčan aspoluprac., 1979). Presnejšie epidemiologické údaje však nie sú známe (Dufour, 
M, c., 1993). 

Podstatné zvýšenie podielu demencií u pacientov v roku 1993 možno len čiastočne 
pripísať vyššiemu priemernému veku a inej vekovej štruktúre súboru. Hypoteticky je možné 
uvažovať o vyššej pozornosti, ktorá sa v súčasnosti venuje kognitívnym poruchám u závis
lých od návykových látok. 

Zaznamenali sme podstatné zníženie výskytu porúch vedomia - tento nález nevieme 
interpretovať. 

Znížil sa tiež výskyt paranoidných psychóz - z 26,2 % v roku 1983 na 15,8 % v roku 
1993. Tieto poruchy však stále patria medzi najčastejšie. 

Ďalšie typy psycillckých porúch - vrátane depresií - sú zriedkavé. V minulosti sme 
upozornili na nedocenenie depresívnych stavov pri alkoholizme (Heretik aspoluprac., 
1984). Nevieme, či zriedkavé diagnostikovanie depresií u závislých vo vyššom veku odráža 
realitu, alebo je artefaktom spôsobeným nedostatočnou pozornosťou tejto problematike. 
Podstatne častejšia aplikácia antidepresív naznačuje, že depresívna symptomatológia je 
v skutočnosti častejšia, ako to vyplýva z prehľadu diagnóz. 

Prehľad použitých terapeutických metód v rokoch 1983 a 1993 ukazuje, že stále 
dominuje farmakoterapia. Najčastejším typom používaných psychofarmák sú neurolepti
ká. Tieto sa aplikujú pri paranoidných stavoch, často pri poruchách spánlcu samotné alebo 
v kombinácii s hypnotikarni, zriedkavejšie aj pri poruchách vedomia. Castejšie použitie 
nootropík sa dá vysvetliť vyšším výskytom demencií. Výraznou a súčasne významnou 
zmenou v terapii je častejšie používanie psychoterapie v roku 1993. Poukazuje na preko-
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návanie mýtov o neúčinnosti alebo nevhodnosti psychoterapie vo vyššom veku, ako aj na 
snahu o komplexnejšiu liečbu závislostí. 

Závery 

Analýza údajov získaných cenzom hospitalizovaných gerontopsychiatrických pacien
tov v rokoch 1983 a 1993 vedie k záveru, že v uvedenom IO-ročnom intervale sa nezmenila 
diagnostická štruktúra závislostí podľa typu návykových látok. Najčastej ším typom závis
losti aj vo vyššom veku je alkoholizmus, nasledovaný závislosťou od analgetík. Závislosť 
od analgetík sa vyskytuje takmer výlučne u žien, závislosť od alkoholu je častejšia u mužov. 
Jej výskyt u žien sa však zvýšil. 

Podstatné zvýšenie podielu závislých v populácii hospitalizovaných gerontopsycmat
rických pacientov vyžaduje venovať problematíke závislostí v starobe väčšiu pozornosť. 

Závislosť od návykových látok vo vyššom veku je menej nápadná, pravdepodobný je 
jej menší negatívny dopad na sociálnu situáciu starého človeka. Nápadná je vysoká 
koincidencia s telesnými chorobami, ako aj vysoký výskyt ďalších psychických porúch. 
Najčastejším typom somatických chorôb sú kardiovaskulárne choroby, časté sú aj choroby 
respiračného traktu a chorobou, s ktorou by sme mali v tejto skupine pacientov počítať, je 
i pfúcna tuberkulóza. 

Zo psychiatrických komplíkácií závislostí je najčastejšia demencia . Jej výskyt sa 
v uplynulom desafročí výrazne zvýš il. 

Aplikované liečebné metódy zodpovedajú typom pridružených psychických porúch 
a ich frekventnosti . Za pozitívnu zmenu v porovnaní s rokom 1983 považujeme podstatne 
častejšie používanie psychoterapie. 
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