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Súhrn 

Práca referuje o charakteristikách súboru vybratých gerontopsychiatrických pacientov, 
u ktorých sa počas liečby zistil významný podiel užívania alkoholu na závažnosti ich ochore
nia. Išlo o súbor 40 pacientov (26 mužova 14 žien), s priemerným vekom 73,15 roka. U pacien
tov sa diagnostikovali najmä organické psychické poruchy - škodlivé užívanie alkoholu alebo 
závislosť od alkoholu ako hlavná diagnóza pri odoslaní do nemocnice bola iba u 14 %, pri pre
pustení z liečby sa uvádzala u 45 % pacientov. Škodlivé užívanie alkoholu bolo zistené u viac 
ako štvrtiny pacientov, polovica pacientov sa nachádza v konečnom štádiu alkoholovej zá
vislosti. Kritický postoj k závislosti je zriedkavý, pacienti svoje pitie prevažne už neracionali
zujú, prísľub abstinencie bolo možné získať u menej ako u polovice pacientov. Autorky zistili 
málo aktívny prístup rodinných príslušníkov na zabezpečenie abstinencie. Relapsy u týchto 
pacientov sú časté a krátko po prepustení z liečby. Nízka účinnosť liečby súvisí pravdepodobne 
s vysokým zastúpením organických porúch. Zistenia autoriek sú podobné ako v iných prácach , 
zaoberajúcich sa alkoholovou závislosťou starších osôb. 

K r ú č o v é s lov á: geront - gerontopsychiatrický pacient - klinická diagnóza - škodlivé 
užívanie alkoholu - závislosť od alkoholu - organické psychické poru
chy 

Žigová E., Hrdličková B.: ALCOHOL ADDlCTION SYNDROM IN 
GERONTOPSYCHlATRIC PATlENT 

Summary 

The text refers about the characteristics of the group of gerontopsychiatric patients where 
disease relevance was determinated by alcohol misuse and abuse. Target group consists of 40 

Prednesené na 38. celoštátnej AT konferencii v dňoch 1. - 3. 10. 1999 na Prednej Hore pri 
Muráni 
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patients (26 men, 14 women), with the mean age 73,15 years. The most frequent diagnosis we
re organic mental disorders - the diagnosis of alcohol abuse or alcohol addiction took only 14 
percent from all the patients who had come into the hospital, but 45 percent of those who le ft. 
More than quarter of the patients were alcohol abusers, the half of the group was in terminal 
stage of alcohol addiction. The patients seldom had critical attitude to the addiction, they were 
not even able to rationalize their drinking, less than a half of the group promised to abstain 
from alcohol. Authors realized that the relatives usually were not enough active to keep the 
patient abstained. Therefore, the relapses were frequent and just after leaving the hospital. 
Low efficiency of the treatment was probably due the high percentage of organic deterioration . 
The results are similar to others studies concerning alcohol addiction of the elderly. 

Key w o r ds : Geront - gerontopsychiatric patient - dinical diagnosis - alcohol abu se -
alcohol addiction - organic mental disorders 

Úvod 

Práca je venovaná problematike pijúceho starého človeka z pohľadu praxe -
konkrétne na gerontopsychiatrickom oddelení. Pacienti so závislosťou od alkoholu, 
ktorým sa venuje odborná pozornosť, sú najmä v mladších vekových skupinách. 
Zriadenie gerontopsychiatrických oddelení vyčlenilo vekovú skupinu pacientov nad 
65 rokov veku na perifériu záujmu alkohológov. Zdá sa nám preto užitočným refero
vať o nej podrobnejšie, ako príspevok k informovanosti o pijúcich starých ľuďoch 
z rôznych aspektov. 

V retrospektívnej katamnestickej štúdii liečených gerontopsychiatrických pacien
tov v Psychiatrickej nemocnici Pezinok na Gerontopsychiatrickom oddelení v pos
ledných 20 mesiacoch sme mapovali ich aktuálny psychický a somatický stav, so
ciálnu situáciu, typ pitia a prognostické východiská. Zvlášť sme sa potom zamerali 
na určité problémy pijúcich starých pacientov, ktoré možno vyšpecifikovať z pohľadu 
našej viacročnej praxe. 

Materiál a metodika 

Vybrali sme 40-členný súbllr gerontopsychiatrických pacientov, ktorí boli liečeni 
na Gerontopsychiatrickom oddeleni (ďalej GEO) v posledných 20 mesiacoch, celý rok 
1998 a 8 mesiacov roku 1999 a v ktorých chorobopisoch sa problematika alkoholovej 
závislosti javila ako významná, nielen ako hlavná diagnóza, ale i ako dôležitá ko
morbidita iného ochorenia. Z preliečených 755 pacientov na GEO v sledovanom ob
dobí súbor predstavuje 5,29 %. 

V celej nemocnici (okrem GEO) sa v sledovanom období liečilo 5 041 pacientov, 
z toho závislí od alkoholu v počte 1 186 predstavujú 23,53 % (!). Je teda evidentné, 
že problém alkoholovej závislosti v skupine starých pacientov je oveľa menej frek
ventovaný ako v mladších vekových skupinách. 

V sledovanom súbore sme sa zamerali na pomer pohlaví, priemerný vek, vzdela
nie a sociálny status, rodinný stav, zázemie, somatickú morbiditu týchto pacientov, 
organickú deterioráciu kognitívnych funkcií, či boli rozdiely v pohľade na ústrednú 
problematiku pacienta medzi odosielajúcim lekárom a ošetrujúcim lekárom počas 
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liečby na oddelení. Zamerali sme sa na detailnejšie charakteristiky pitia a postoje 
k vlastnému pitiu i na prognostické východiská. 

V závere sme sa pokúsili zovšeobecniť niektoré naše poznatkyopijúcich starých 
ľuďoch, najmä z aspektu sociálneho. 

Výsledky 

V súbore je 26 mužova 14 žien, ktoré sú v priemere o 2 roky staršie (pomer mu
ži : ženy je 1,85 : 1). Celoústavný pomer pijúcich mužova žien je 876 ku 310, t. j. 
2,82 : 1 (graf 1). To neznamená, že pomer pijúcich mužova žien sa v staršom veku 
mení a zvyšuje sa relatívne počet žien, naopak, treba vziať do úvahy fakt, že v sku
pine gerontopsychiatrických pacientov je žien približne dvakrát toľko ako mužov 
(Baštecký a kol., 1994; Kvapilík a kol., 1985). Priemerný vek súboru je 73,15 roka. 

Vzdelanostná úroveň je v grafe 2. Prevažujú pacienti so základným vzdelaním, 
ako sa dá očakávať. Zaujímavý je 20-percentný podiel vysokoškolákov. 

Graf 1. Súbor podľa pohlavia (porovnanie 
s celoústavným rozdelením) 
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Graf 2. Súbor podľa vzdelania 
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V tomto súbore prevažujú vydaté/ženatí, nasledujú ovdovelí, rozvedení, najmenej 
je slobodných (graf 3). S tým súvisí sčasti aj rodinné zázemie a matrimoniálna kon
fliktogenita. Z 19 pacientov, ktorí žili v matrimóniu, malo až 18 vážne matrimoniál
ne konflikty. 

Upijúcich gerontopsychiatrických pacientov zväčša nejde o prvú hospitalizáciu, 
až polovica je hospitalizovaná na psychiatrii viac ako druhýkrát (v priemere až 
5,4krát). Z chorobopisov nevyplýva, že pacienti boli liečení opakovane pre problema
tiku pitia, pretože syndróm závislosti od alkoholu nie je vždy hlavnou diagnózou. 
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Graf 3. Rodinný stav 
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Na hospitalizáciu boli pacienti odosielaní vo väčšine pripadov s hlavnou diag
nózou organického psychosyndrómu a demencie . Alkoholová závislosť ako hlavná 
diagnóza pri odoslaní je frekventovaná zriedka (graf 4). Na alkohol v parere upo
zorňuje odosielajúci lekár v 15 prípadoch, v 25 prípadoch ho nepovažuje za dôležitý 
problém. Pri prepustení sa objavuje diagnóza závislosti už častejšie (graf 5), i keď 
stále sú vysoko zastúpené demencie a organický psychosyndróm. V etiológii týchto 
porúch však podstatnú úlohu zohráva alkoholizmus. Bližšie diagnostické zhodnote
nie vo vzťahu k alkoholu nebolo možné vykonať, pretože nie vždy obsahovali choro
bopisy dostatok objektívnych údajov o pití pacientov, ktori zväčša neboli schopní po
dať dostatočnú autoanamnézu. 

Graf 4. Dg prijatia Graf 5. Dg prepustenia 
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V ďalšom sme sledovali somatickú morbiditu (tab. 1). Ako vidno, vysoko je za
stúpená skupina cievnych ochorení, ktoré sú spojené aj s komplikáciami . 

V tab. 2 je zaznamenaná organická deteriorácia zistená počas psychiatrického 
vyšetrenia, event. podložená i psychodiagnostickým vyšetrením. Iba nepatrných 8 % 
pacientov sa nejavilo organicky deteriorovaných. 

Tabuľka 1. Som atická morbidita 

ICHS 25 63 % 

Hypertenzia 18 45 % 

ASU 16 40 % 

DM 13 33 % 

Hepatopatia 13 33 % 

Chronická bronchitída 10 25 % 

AS parkinson 8 20 % 

NCMP 7 18 % 

Polyneuropatia 6 15 % 

Epilepsia 3 8% 

Iné choroby priemerne ešte + 2,81 na jedného pacienta 

Tabuľka 2. Charakter organickej deteriorácie 

Zmena osobnosti 14 35 % 

Stredný stupeň demencie 13 33 % 

Lahký stupeň demencie 5 13 % 

Hlboký stupeň demencie 4 10 % 

Syndróm MR 1 3% 

Nezistená 3 8% 

V ďalšom sú bližšie charakteristiky pitia - riadili sme sa platnou diagnostickou 
sústavou MKCH-10 (Smolík, 1996) -, asi štvrtina pacientov (11) konzumuje alkoho
lické nápoje dlhé roky formou škodlivého užívania (FlO. 1), pričom sú prítomné 
závažné somatické komplikácie pitia, ktoré ale nemá charakter závislosti. Se
kundárne pitie je zastúpené nepodstatne (2). Až u polovice pacientov (19) bolo diag
nostikované konečné štádium alkoholovej závislosti podľa Jellineka. Takmer u všet
kých bol zaznamenaný pokles tolerancie (38). U 16 pacientov bol zaznamenaný i ex
cesívny nikotinizmus. 
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Pred posledným prijatím aktívne pilo 32 pacientov, iba 8 abstinovali . Štyria ab
stinovali pre závažné telesné ochorenia a štyria pre sociálnu izoláciu , ktorá im 
nedovoľovala zaobstarať si alkohol. Osemnásť pacientov nemá preferovaný nápoj, 
vino preferujú dvanásti. Pijú najmä doma, do krčmy chodí iba tretina pacientov (12). 
Primeraný náhľad na pitie má veľmi malá časť pacientov (8 ), v polovici prípadov 
(21 ) náhľad chýba úplne. Schopných racionalizovať pitie je necelá tretina (13). 

V ďalšej tab . 3 je zaznamenaný počet recidív po predchádzajúcej liečbe, oriento
vanej už cielene i na alkoholickú problematiku. Z dvadsiatich pacientov poučených 
o nutnosti abstinencie zrecidivovalo hneď po príchode domov až osem, šiesti v prie
behu niekoľkých týždňov a iba šesť dodržalo abstinenciu až do ďalšej rehospita
lizácie. 

V tab. 4 sú vyjadrenia pacientov k ich abstinencii po odchode z hospitalizácie. 
Napriek primeranému poučeniu lekára o nutnosti abstinovať , viac ako polovica pa
cientov nebola ochotná, resp. schopná aspoň formálne plánovať abstinenciu od alko
holu . Súvisí to najmä s frekvenciou nekritičnosti k svojmu pitiu u pacientov v tomto 
súbore. 

Ako vidno z prehľadu , šiesti pacienti v sledovanom súbore počas hospitalizácie 
exitovali, čo predstavuje 15 %. Odráža to mieru somatickej komorbidity a vysoké 
zastúpenie ťažších organických mozgových ochoreni v súbore. 

Tabulka 3. Recidíva pitia Tabuľka 4. Sľúbili abstinenciu 

Časový údaj Počet Odpoveď Počet 

Hneď 8 Áno 16 

Po týždňoch 6 Nie 10 

Nie 6 Nevedeli 8 

Spolu 20 Exitus 6 

Ako to vyplýva z prehľadu tab. 5, do ambulantnej liečby s náležitým poučením 
sme prepustili najviac pacientov. Takmer štvrtine však bolo nutné obmedziť ich au
tonómiu (formou preberania ich dôchodkov, domácou izoláciou), ďalšia takmer 
štvrtina išla do sociálnych zariadení, iba jeden liečený bol navrhovaný rodinou na 
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

Zhodnotenie, diskusia, záver 

Priemerný vek súboru 73 ,15 roka je výrazne nižší ako vekový priemer ostatných 
liečených gerontopsychiatrických pacientov, v tom čase bol 81,9 roka. Muži pre
važujú v pomere 1,85 : l , čo v skupine ostatných gerontopsychiatrických pacientov je 
l : 2 v prospech žien, ktoré sú aj výrazne staršie. Pre tieto faktory nie je rozdiel 
medzi mužmi a ženami taký výrazný ako u mladších alkoholikov. 
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Tabuľka 5. Opatrenia pre abstinenciu 

Iba poučenie O 

Ambulantná liečba + poučenie 15 

Ambulantná liečba + redukcia autonómie 9 

Ambulantná liečba + zbavenie spôsobilosti na PÚ 1 

ÚSS 9 

Exitus 6 

Zaujímavý je pätinový podiel vysokoškolsky vzdelaných (všetko mužov) v našom 
súbore. Na tých sme sa preto zamerali bližšie: 2 lekári , 2 umelci (známi), 1 prírodo
vedec (známy), 1 ekonóm (známy vysokoškolský pedagóg), 1 poľnohospodársky inži
nier (pracoval na vysokom štátnom poste). Pri rozbore anamnézy, vrátane heteroa
namnestických údajov, všetci mali počas života rôzne problémy s pitím, ktoré však 
viac menej úspešne kontrolovali až do odchodu do dôchodku. Potom už pili nekontro
lovane, u všetkých sa spomína náhla strata životnej sebarealizácie, nezvládnutie 
nečinnosti s akceleráciou excesívneho pitia. 

Chýbajúce rodinné zázemie má iba necelá tretina pacientov. Našli sme iba 
jedného bezdomovca, šiesti žili asociálne. Avšak aj tí, ktorí žijú v matrimóniu, majú 
narušené matrimoniálne vzťahy - všetci v dôsledku pitia, podobne to je aj v part
nerských vzťahoch u mladších závislých od alkoholu (Hrdličková, 1997). Manželskí 
partneri uvádzajú problémy s agresivitou, často žiarlivosťou, progresiou organickej 
deteriorácie, obťažuje nedodržiavanie hygieny, inkontinencia. 

Napriek tomu nie je výrazná tendencia obmedzovať autonómiu pacientov zo stra
ny manželských partnerov, zbavenie spôsobilosti na právne úkony sa realizuje iba 
u jedného, umiestnenie do ústavu sociálnej starostlivosti u siedmich. Prevláda teda 
tendencia kontrolovať abstinenciu iba formou ambulantnej psychiatrickej liečby 

a len výnimočne preberá dôchodok manželský partner (v skupine dementných). 
V psychoterapeutických rozhovoroch máme tendenciu upozorňovať pacientov na 

možné sociálne obmedzujúce opatrenia v prípade recidívy pitia, ale realizujú sa iba 
zriedkavo. Zrejme aj s tým súvisí vysoká revertencia v súbore - polovica pacientov 
sa lieči viac ako dvakrát (v priemere viac ako päťkrát) . Pri zistenej recidíve, ktorá je 
v súbore vysoká, pacienti recidivujú hneď, resp. po niekoľkých týždňoch. Štvrtina 
pacientov odmieta abstinovať vôbec, 40 % vyjadruje serióznu túžbu dodržať absti
nenciu, aj keď v súbore prevažujú pacienti, ktorí si iba čiastočne uvedomujú ich 
centrálny problém. Chýbajúci, resp. rozbitý racionalizačný systém je pre túto skupi
nu pacientov príznačný, zaiste to súvisí s deterioráciou ich kognitívnych funkcií, 
v racionalizačnom systéme je ústup od obviňovania manželského partnera, skôr sú 
to pseudoindikácie zdravotného charakteru (napr. pivo na obličky, víno na cievy, 
liek proti nespavosti a na depresiu a podobne). 

V tejto skupine pacientov je všeobecný pokles tolerancie alkoholu, vysoká poly
morbidita, ktorá s tým súvisí, je vysoká miera organickej deteriorácie . Ešte stále 
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veľa pacientov excesívne fajčí. Prevažuje konečné štádium závislosti od alkoholu, 
častý je aj dlhoročný abúzus alkoholu so somatickými komplikáciami . 

Od uvedených charakteristík pitia starších pacientov sa odvíja aj liečebný postup 
a ďalšia liečba po prepustení. Záverom možno konštatovať, že zistené poznatky ko
rešpondujú s literárnymi údajmi o pití starších osôb (Baštecký, a kol., 1994; Skála 
a kol. , 1987; André, a kol., 1995; Kolibáš a Hunáková, 1993; Kvapilík, a kol , 1985). 
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