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Súhrn 

V tomto článku pokračujeme publikovaním ďalšej časti našej štúdie. 
Analyzujeme údaje od gravidných žien, ktoré boli závislé od psychoaktívnych látok. Závis

losť a spôsob života ovplyvnili nielen psychický a somatický stav matky, ale aj priebeh gravidi
ty, pôrodu a šestonedelia. 

K r ú č o v é s l ov á: závislosť od psychoaktívnych látok - gravidita - plod novorodenec -
situácia na Slovensku - analýza údajov o matke 

H. Drobná, M. Huttová, E. Neščáková: MOTHER DEPENDENT ON 
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND HER NEWBORN. II. PART. 
SITUATION IN SLOVAKIA. ANALYSIS OF MOTHERS DATA 

Summary 

In this article we follow the publication of our study. We have analysed data from preg
na nt mothers which were dependent on psychoactive substances . Addiction and way of live ha
ve influency not only on the psychologic and somatic status of pregnant mother, but also pro
blems during the pregnancy, delivery and in postnatal period. 

Key w o r d s: Psychoactive substances addiction - gestation - fetus - newborn - situation 
in Slovakia - analysis of data of mothers 
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Materiál a metodika 

Snažili sme sa získať čo najkompletnejšie informácie o závislých matkách a ich 
novorodencoch. Nie vždy sa nám podarilo informácie kompletizovať, pretože závislé 
boli často v stave, keď komunikácia s nimi bola pre ich psychický stav veľmi ťažká, 
alebo opustili nemocnicu v priebehu niekoľkých hodín po pôrode. Znaky, ktoré sme 
nezískali boli označené ako neuvedené. Analyzovali sme len dostupné údaje. 

Spracovali sme údaje od matiek, ktorým sa narodili novorodenci vystavení pre
natálne vplyvu psychoaktívnych látok v čase od 1. 1. 1995 do 30. 4. 1999 na území 
Slovenska. Informácie sme získali z hláseni z novorodeneckých oddelení a z chorobo
pisov. V tomto období sa narodilo 101 novorodencov matkám užívajúcim psycho
aktívne látky počas gravidity, 55 chlapcova 46 dievčat . 

Výsledky 

Z údajov našej štúdie vyplýva, že počet novorodencov, ktorí sa narodili závislým 
matkám narastá. Ak si porovnáme rok 1997 a rok 1998 nárast je zhruba o 60 %. 
Tabuľka je uvedená aj v predošlom článku, Č. 5/1999 (tab 1). 

Tabuľka 1. Epidemiologické údaje 

Rok Živorodené Spolu Mŕtvorodené Zomreté 

Dievčatá Chlapci 

N N N N N 

1995 5 10 15 

1996 7 14 21 

1997 9 10 19 1 

1998 15 15 30 1 

1999 8 4 12 2 

V našom súbore najmladšia gravidná bola 16-ročná, najstaršia bola 42-ročná . 

Priemerný vek bol 23 ,42 roka . Vekové rozloženie je na grafe 1. 
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Graf 1. Vekové rozloženie súboru matiek 
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Vydaté závislé tvorili iba 22,77 % v skupine, ale veľmi vysoké percento - až 
64 ,35 % gravidných - bolo nevydatých. Informáciu sme nezískali u 11,88 % (tab 2). 

Tabuľka 2. 

Vek 

Priemer 

SD 

Max 

Min 

SD - smerodajná odchýlka 
Max - maximálna hodnota 
Min - minimálna hodnota 

23,43 

4,61 

42 

16 

Anamnestické údaje matky 

Stav N % 

Slobodná 65 64,35 

Vydatá 23 22,77 

Rozvedená 1 0,99 

Neuvedené 12 11 ,88 

Vzdelanostná úroveň sa ukázala ako veľmi nízka. 37,62 % matiek malo základné 
vzdelanie a 15,84 % malo SOU, stredoškolské vzdelanie malo 13,86 % a vysoko
školské vzdelanie malo 3,96 % žien. Údaj bol neuvedený v 27,72 %. 

Nezamestnanosť sa ukazuje ako výrazný znak v tejto skupine žien. Informáciu 
sme nemali v 23, 76 % (tab. 3). 
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Tabuľka 3. Vzdelanie a zamestnanie matky 

Vzdelanie N % Zamestnanie N % 

Základné 38 37,62 Zamestnaná 16 15,84 

Osobitné 1 0,99 Nezamestnaná 61 60,39 

SOU 16 15,84 Neuvedené 24 23,76 

Stredoškolské 14 13,86 

Vysokoškolské 4 3,96 

Neuvedené 28 27,72 

Najčastejšie nelegálne používaná psychoaktívna látka je u nás heroín. 45,54 % 
bolo závislých od heroínu, ďalších 25,74 % uviedlo kombináciu heroín + nikotín, 
24,75 % malo polydrogovú závislosť. Sedatíva a hypnotiká boli v údajoch 3,96 %. 
Najčastejšie je uvádzaná intravenózna aplikácia, ktorá prináša so sebou mnoho 
komplikácií (tab. 4). 

Tabuľka 4. Typ drogovej závislosti a spôsob aplikácie drogy u matky 

Typ drogy N % Aplikácia drogy N % 

Heroín 46 45,54 Fajčenie 33 32,67 

Heroín + nikotín 26 25,74 Intravenózna 44 43,56 

Polydrogová závislosť 25 24,75 Per os 5 4,95 

Sedatíva, hypnotiká 4 3,96 Neuvedené 19 18,12 

Morbidita matiek bola veľmi vysoká. Údaje o infekciách matky sme mali k dis
pozícii u 51 žien (tab. 5). 

Tabuľka 5. Infekcie matky 

Infekcia N % 

SyfIlis 3 2,97 

Kolpitída 2 1,98 

Hepatitída B 1 0,99 

Hepatitída C 3 2,97 

Ostatné infekcie 41 40,59 

Bez patologického nálezu 1 0,99 
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Počas gravidity užívanie drog uviedlo iba 12,87 %, pred graviditou 43,56 % a ne
uvedených sme mali 43,56 % (tab. 6). 

Tabuľka 6. Dížka užívania drogy u matky 

Dižka N % 

Pred graviditou 44 43,56 

Počas gravidity 13 12,87 

Neuvedené 44 43,56 

Najväčší počet novorodencov sa narodil spontánne záhlavím 56, 43 %, panvovým 
koncom sa porodilo 6,93 % a operatívne pôrody boli v 11,88 %. Partu s extra muros 
clinicae bol v 2,97 %. Prvorodičky tvorili jednu tretinu 33,66 %, viacrodičky boli 
v 51,48 %, a u 14,85 % žien nám tento údaj chýbal (tab. 7). 

Tabuľka 7. Parita a spôsob pôrodu 

Parita N % Spôsob pôrodu N % 

Primipara 34 33,66 Spontánne záhlavím 57 56,43 

Multipara 52 51,48 Spontánne KP 7 6,93 

Neuvedené 15 14,85 Operatívne pôrody 12 11,88 

P. extra muros elin. 3 2,97 

Neuvedené 22 21,78 

Pokus o liečbu drogovej závislosti pred graviditou alebo počas gravidity uviedlo 
len 21 % matiek (tab. 8). 

Tabuľka 8. Liečba závislosti u matky 

N = 101 % 

Liečené 21 21 

Neliečené 80 79 

z počtu 44 % kde sme mali tento údaj uvedený, rómske etnikum tvorilo 32 % 
(tab. 9). 
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Tabuľka 9. Rómske etnikum 

N = 101 % 

Rómske etnikum 32 32 

Nerómske etnikum 12 12 

Neuvedené 57 56 

Diskusia 

Ukazuje sa, že najväčší nárast je priamo v meste Bratislava, kde sa sústreďuje 
asi 75 % populácie závislých. V rámci Slovenskej republiky je zatial najviac naro
dených a diagnostikovaných v Bratislave. V rámci mesta v mestskej časti Petržalka. 
V Bratislave sa kumulujú početné komunity cudzincov, ktoré sa podieľajú na prísu
ne a distribúcii drog. Je tu relatívne vyššia kúpna sila obyvateľstva, spolu s naras
tajúcou kríminalitou umožňujú prístup k droge . Veľké aglomerácie ako sú sídliská, 
sústredenie stredných a vysokých škôl , početná rómska komunita, to sú momenty, 
ktoré majú tiež značný podiel na šíreni drog. 

Aj v našej štúdii sa potvrdilo, že väčšina závislých boli mladé ženy s priemerným 
vekom 23,42 roka (Kolibáš, 1997; Kukla, 1999), s maximom medzi 19. - 20. rokom. 

Vysoký podiel, 60,39 % nezamestnaných poukazuje v kombinácii so vzdelanost
nou úrovňou a so 64 % nevydatých na predpoklad nízkej socioekonomickej situácie 
matiek. 

Najčastejšie používaná droga v našom súbore bol heroín. Kombinácia heroín 
a nikotín bola veľmi častá, ďalšími kombináciami bol heroín s alkoholom, a spora
dicky matky uviedli kokaín, amfetamíny, barbituráty alebo benzodiazepíny. Dá sa 
predpokladať, že aj matky, ktoré fajčili heroín , fajčili aj tabak, aj keď nám to pri roz
hovore neuviedli alebo popreli . 

Pre naše podmienky je kokaín finančne veľmi náročná droga. Diskotéky bývajú 
často miestom prvého kontaktu mladého človeka s drogou a priatelia alebo priatelky 
bývajú najčastejšie tí, ktorí drogu prvýkrát ponúknu (uviedli pacientky). Medzi 
závislými od psychoaktívnych látok sme nemali ani jednu, ktorá by bola uviedla 
abúzu s amfetamínov alebo kokaínu počas tejto gravidity. 

Pre nás zdravotníkov je dôležité, že podstatná časť (minimálne 70 %) závislých 
uvádza heroín v rôznych aplikačných formách . Vzhľadom na typ závislosti a na 
pôsobenie heroínu na plod a novorodenca musíme byť oboznámení s problematikou 
a pripraviť sa (Amerícan Academy of Pediatrícs, 1998) na možné problémy. 

Ďalšia veľmi dôležitá informácia pre nás zdravotníkov je spôsob aplikácie drogy. 
Rizikový spôsob života, nedostatočná výživa, nedostatočná hygiena, promiskuita, 

znížená obranyschopnosť organizmu, obstarávacia prostitúcia, nechránený sex spô
sobujú zápalové ochorenia napr. v malej panve a podporu.iú šírenie infekcií (Hinšt , 
1998, 1999). 
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Prenatálna pôrodnícka starostlivosť bola neúplná, často iba sporadicky v treťom 
trimestri . Velmi často absentovala úplne. Nezáujem o vlastný zdravotný stav v gra
vidite a o vývoj plodu sú momenty, ktoré opäť dávajú priestor na možný vzník a roz
šíreníe sa infekcií a nárast perinatologických problémov (Mitchel, 1993). 

Sexuálne prenosné infekcie, syfilis, hepatitída B, e, a ďalšie infekcie ako rôzne 
abscesy, furunkle, horúčkovité stavy, bronchitídy, pneumóníe boli sprievodnými 
ochoreniami (Kaltenbach, 1998). HIV infekcia sa zatial medzi gravidnými závislými 
v našej populácii neobjavila. 

Medzi ostatnými infekciami boli u fajčiarok častejšie bronchitis, chronická bron
chi tis, astma (6), kožné afekcie ako furunkle , infikované vpichy sme našli u 4 pa
cientiek, febris intra parturn bola zachytená u 2 matiek. Patolológia plodovej vody 
(zelená plodová voda, kašovitá alebo zapáchajúca) boli v záznamoch u 14 matiek. 

Z ostatných ochorení sa vyskytla u dvoch matiek epilepsia s liečbou na psychia
trickom oddelení, u jednej depresívny syndróm, jedenkrát debilita s, dvakrát hepa
titída a jedenkrát malígny melanóm. 

Informácie o dľžke užívanía drogy boli velmi nepresné, lebo väčšina matiek si 
len veľmi ťažko spomínala na presné údaje. 

Najväčší počet novorodencov sa narodil spontánne záhlavim 56,43 %, panvovým 
koncom sa porodilo 6,93 % a operatívne pôrody boli v 11,88 %. Partu s extra muros 
clinicae bol v 2,97 % (Masár, 1997). Prvorodičky tvorili jednu tretinu 33,66 %, viac
rodičky boli v 51,48 %, a o 14,85 % žien nám tento údaj chýbal. 

Pri snahe o zistenie, ktorá časť obyvateľstva sa podieľa na toxikomániách 
a akým podielom sme zistili , že z počtu , kde bol tento údaj uvedený (iba v 44 %), bo
lo 32 % matiek patriacich k rómskemu etniku. (Bernasovský, 1999; Dunovský, 
1999). Zaradenie do skupiny rómske a nerómske etnikum bolo robené podľa sub
jektívneho pohľadu zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. 

V sledovanej skupine gravidných žien nebola ani jedna, ktorá by bola počas gra
vidity liečená lege artis substitučnou liečbou (Frouzová, 1996). 

Závislosť v gravidite je veľmi vážny psychosociálny a zdravotnícky problém, 
ktorého následky sa prenášajú a zaťažujú spoločnosť aj v nasledujúcej generácii. 
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