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a našem oddělení provádíme od roku 1972 pravidelně katamnestická šetření. 
jejichž cílem je zjistit účinnost naší protialkoholní l éčby. Ve svém referátu vás 
stručně seznámíme s výsledky katamnestické studie z roku 1988, kter á hodnotí 
účinnost léčby u pacientů našeho oddělení 1,5 - 7 let po propuštěn í. Vycházeli 
jsme z údajů ordinací AT, jimž byli pacienti po absolvování léčby předáni a u 
kterých se měli doléčovat. Těmto ordinacím jsme na každého pacienta zaslali 
katamnestický dotazník. 

Do základního souboru jsme zařadili hodnotitelné katamn est ické dotazníky , 
které nám vrátili vyplněné. Při katamnestickém šetření po 7 letech nebylo možné 
hodnotit 16,3 % dotazníků , po 5 letech 15,5 dotazníků a po I roce 11 .0 '0, do
tazn íků. Šlo většinou o pacienty, kteří vůbec nenaváza li s ordinací AT kontakt. 
přestěhovali se, byli vyřazeni z evidence apod. 

Výsledky jsme procentuálně propočítali podle 4 kritérií: 
1. Velmi efektivní l éčba - trvalá a důsledná abstinence. 
2 . Efektivní léčba - abstinence porušena jednorázovým napitím a lkoholi ckc\ho 

nápoje s následující abstinencí (pro zjednodušení uvádíme souborné výslf!dky 

položek 1 + 2). 
3. Částečně efektivní léčba - zlepšení ve zdravotní a sociá lní ob lasti při pokra

čujícím konzumu a lkoholu. 
4. Neefektivní léčba - nezlepšen. 

Zvlášť uvádíme výsledky pacientů, kteří se léčili dobrovolně a pacientů. 

kterým soud nařídil ochrannou ústavní protialkoholní l éčbu : 
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I. Dobrovolní pacienti 

1 rok po skončení l éčby 

Ve lmi efektivní a efektivní 51 ,7 % 

Částečně e fek tivní 23,7 % 

Nee fekti vní 24 ,6 % 

3 roky po skončení l éčby 

Ve lmi efek t ivní a efe ktivní 36 ,8 % 

Čás tečně efektivn í 39 ,5 % 

Neefekti vní 23,8 % 

7 le t po ukončení léčby 

Ve lmi efe ktivní a efe kti vní 35,8 % 

Cástečně efekti vní 20,7 % 

Neefe ktivní 43,5 % 

II. Ochranné l éčby 

1 rok po ukončení léčby 

Ve lmi efe ktivní a efektivní 52,6 % 

Částečně efektivní 15,6 % 

Nee fe kt iv n í 21 ,5 % 

3 roky po ukončení léčby 

Velm i efekti vní a efektivní 28,6 % 

Častečně efektivní 57 ,2 % 

Neefekt ivn í 14,2 % 

7 let po ukončení léčby 

Velmi efektivní a efektivní 0,0 % 

Častečně efektivní 16,7 % 

N eefek t ivní 83,3 % 

Při zkoumání účinnosti léčby po 1,3 a 7 letech se potvrdil obecný trend 
sni žování počtu zcela abstinujících osob, což je zvláště patrn é u ochranných l éčeb , 

kde jsou však výsledky problematické vzhledem k poměrně malému počtu 

případů . Poměrně dobrý efekt po jednom roce je možné zdůvodnit jinými faktory 
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než samotnou léčbou - především represivními opatřen ími (podmíněný tres t nebo 
ochranný dohled), ke k terým byli k lienti odsou zeni . S pominu tím těchto opatření 
klesl počet abstinujících po 7 letech až k nu le. Stejným způsobem kl esá i návrat 
nost a hodnotitelnost dotazníků . 

V katamnestickém sledování našich od l éčených pacientů chceme pokračovat v 
uudoucnosti i přes to, že to bude značně kompli kované díky rozpadu existující 
sítě ordinací AT na našem území i předpokládanou neochotou privátních psy
chiatrů, kteří pravděpodobně budou vyplňování a odesílání katamnesti ckých do
tazníků považovat za ztrátu času . 

Souhrn 

Z námi provedené katamnestické studie vyplýva, že po jednom roce od skončení I cčby 

abstinuje asi polovina námi odléčených pacientů , a po třech a pěti letech stále j eště ab 
stinuje přibližně čtvrtina až třetina pacientů. 

V katamnestických šetřeních chceme pokračovat i v budoucnu . 

Do redakcie prišlo dňa: 13. 3. 1995 
Adresa autora: MUDr. Vl. Šťastný, CSc., PL, Húskova 2, 618 32 Brno-Černovice 
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Kniha je prvou monografiou tohto typu 
na Slovensku. Predchádzali jej skriptá 
určené študentom psychológie (A. Heretik: 
Forenzná psychológia, Univerzita Komen 
ského, 1991). Recenzovaná kniha organicky 
nadvazuje a podstatne rozširuje materiál 
prezentovaný v skriptách. 

Prvá časť obsahuje tradičné kapitoly, 
ktoré sú obligatórne pre knihy tohto typu . 
Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú históriou , 
predmetom forenznej psychológie , právny
mi normami. Potom nasledujú špecializo
vané kapitoly, ktoré by mohli byť zaujíma
vé aj pre alkohológov (teórie delikvencie, on
togenetické aspekty). Samozrejme, primeraná 
pozornosť sa venuje jednotlivým psychickým 
ochoreniam a ich forenznému významu. 
Problematike závislostí sa venuje samo
statná pozornosť v siedmej kapitole. 

Siedma kapitola je uvedená podkapito
lou poukazujúcou na vzťah medzi spotre-

bou a lkoholu a úrovňou trestnej č innosti . 

Následne venuje pozornosť jednotlivým ty
pom alkoholového opojenia, upozorňuje aj 
na možné problémy pri interpretáci i § 201/a 
"Opilstvo". Ďa lšia podkapitola sa zam('
riava na závislosť od alkoholu . Autor d(' 
finuje alkoholovú závislosť už za pomoci 
kritérií ICD-IO. Posledná časť siedm ej 
kapitoly upozorňuje na problematiku nf'aLko
holových toxikománií. Opať se vpl'mi ak 
tuálne použili kritériá medzinárodnpj kl a 
sifikácie (ICD-lO). Problematika závis losti 
je ilustrovaná dvoma podrobnými kazuisti 
kami (jedna s alkoholovou a druhá s 
nealkoholovou toxikomániou). 

V knihe sú samostatné kapitoly vpno
vané sexuológii, agresológii, viktimológii a 
penológii. 

Text je prehl'adne usporiadaný, infor
mačne obsažný a bohatý . Zvláštnu zm icnku 
si zaslúži tlač a nápaditá grafická úprava. 
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