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Súhrn 

Skúsenosť vyše 20-ročnej abstinencie prvého autora tejto práce, pravda okrem iných fak
torov (ale nešlo o Forellowe utópie), viedla k rozhodnutiu, že v OLÚP Predná Hora už roky ve
die skupinu žien so závislosťou od psychoaktívnych látok ako laický terapeut. 

V období rokov 1995 až 1998 sme vo vzťahu k abstinencii sledovali súbor 269 protialkoho
lieky liečených žien v OLÚP Predná Hora. Zistenie, že 46,8 % žien z tohto počtu stále abstinu
je, je úspešné. Sú prevažne v produktívnom veku v rozpätí od 40 do 50 rokov. Čo do vzdelania, 
prevažuje skupina s ukončeným stredoškolským až vysokoškolským vzdelaním. Dôležitá je 
skutočnosť, že viac ako 2/3 týchto žien, z ktorých vyše polovica je vydatá, majú deti. Zistenia 
v úvode spomenutých lokálnych prieskumov upozorňujú na nárast výskytu a tým aj 
závažnosť problematiky alkoholizmu žien aj na Slovensku. 

K ľ ú č o v é s lov á : závislosť od alkoholu a ženy - alkohol a rodina - rodinná terapia. 

J. Mariani, M. Martinove: WOMEN AND ALCOHOLISM 

Summary 

A group of 269 women treated in OLÚP - Predná Hora has been investigated between 
1995 and 1998. The fact, that 46,8 % of them still abstain from alcohol points up the high effi
cacy of our treatment methods. The average age of the patients was between 40 and 50 years . 
The most of them were high school or uníversity graduates. Two thirds of them have children. 
More then half of the women having children is married. Womens' alcoholism shows a gro
wing tendency. Our results emphasize the importance of paying attention to this problem in 
Slovakia. 

Key w o r ds: alcohol dependence and women - alcohol and family - family treatment 
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Úvod 

Závislosť od alkoholu chápeme síce ako chorobu, ale nie iba v bežnom klinickom 
zmysle. Ide aj o poruchu, ktorá veľa napovedá aj o základnom filozofickom prob
léme, ako je človek nútený konať a správať sa vo svete, do ktorého sa narodil. A svet 
nezostáva vždy rovnaký. Čas plynie a veci sa menia, ale nie vždy to musí viesť k lep
šiemu. A vtedy sa život stáva problémom. 

Jednoduché videnie sveta viedlo kedysi k neopodstatnenej pýche, tá zmizla. Za
čína však vyrastať snobizmus poznania a vedenia. Súčasne , napríklad v najväčších 
hÍbkach fyziky elementárnych častíc, v molekulárnej biológii , v kozmológii, ale na
podiv aj v závislostiach sa veda začína strácať z reality denného života. Napokon, 
samo poznanie ešte nestačí byť vodidlom, ani takým imperatívom, ako je nábožen
ské presvedčenie . 

Tak ako porozumieť makrosvetu, mikrosvetu a ešte aj samým sebe? 
Čisto logické myslenie nám nemôže sprostredkovať poznanie empirického sveta. 

Každé poznanie reality sa začína aj končí skúsenosťou. Závery, ku ktorým dospeje
me výlučne prostrednictvom logiky, sú úplne mimo reality. 

Kľučovým slovom v tejto Einsteinovej sentencii je skúsenosť. 

Desaťročie 1970 - 1980 odštartovalo zvýšený záujem o alkoholizmus žien. Ženy 
boli čoraz častejšie uvádzané ako potenciálne zdroje rozšírenia radov pijúcich. 
V USA udávalo v r.1960 25 % študentiek pravidelné pitie, kým v r. 1974 už 64 %. 
V súvislosti s pitím rástla aj mortalita žien. 

Vr. 1970 Spojené Štáty a Francúzsko vytvorili vrcholné orgány na koordináciu 
prevencie, terapiu a výskum ženského alkoholizmu. V USA zriadili úrad pre ženy 
pri Národnom úrade pre alkoholizmus a v r. 1977 boli položené základy Med
zinárodného výboru pre alkoholizmus žien. 

Kým okolitý svet stav v alkoholizme žien jasne pomenúva a rieši, na Slovensku 
je to stále "terra incognita", hoci súdiac podľa prác, ktoré sa venujú tomuto 
problému, je adekvátnejší výraz "terra ignorantia". 

V širších súvislostiach na to upozornil už Bútora, 1989. Citujeme: "Ďalším 
názorným príkladom sú spojené nádoby, ktoré tvorí oslabená informovanosť na jed
nej strane a oná osobitá zmes ignoranstva a nevedomosti o alkohole a alkoholizme 
na strane druhej, ktorú Ivan Novotný označuje termínom "sociálny analfabetizmus". 
Jednoducho povedané, o danej problematike neexistuje súbor najzákladnejších všeo
becne prijímaných poznatkov, ktoré by sa vyučovali na základnej škole a postupne si 
ich osvojili najširšie vrstvy obyvateľastva . " 

A situácia je už skutočne vážna. V správe slovenského Výboru ministrov pre dro
gové záležitosti sa udáva, že 32 % 14- až 17 -ročných chlapcova dievčat uviedlo, že si 
idú po vyučovaní vypiť. K "oknu" po nadmernom pití sa priznalo 31 % 14- až 
17-ročných . Takmer 64 % pripustilo občasnú podnapitosť. 25 % školákov skonštato
valo, že niekto v rodine pije veľa . Koľko je z týchto "niekto" matiek, správa nehovorí . 

Niektoré lokálne prieskumy tieto zničujúce trendy potvrdzujú. V Šalianskom 
okrese referuje Lúčanský, že 1/4 piatakov a 1/6 šiestakov uviedla, že pri rodinných 
oslavách im rodičia zvyknú naliať. U 16- až 17-ročných kladne odpovedalo 70 %. An
drejkovič v práci "Stredoškoláci a drogy v Rožňave" uvádza odpovede mladších 
žiačok, že pije 72 %, stav opitosti pripustilo 63,6 % zo skúmanej vzorky. Staršie 
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žiačky udávajú, že pijú v 70 % a to, že boli opité, pripustilo 56,6 %. Podobné zistenie 
signalizujú aj iné regióny. 

Prečo o tom hovorime? 
11 Podobné zistenia v USA a k tomu zvýšená mortalita žien v súvislosti s alkoho

lom viedli k opatreniam spomínaným na začiatku. 
21 Mnohé ženy z nášho súboru priznávajú podobný štart, podobný štýl s nega

tívnymi dôsledkami a deštrukciou v zrelom veku. 
310 10 rokov začnú zaplavovať protialkoholické ambulancie dnešné študentky. 
41 Neplní sa Európska charta o alkohole, ktorú prijala vláda SR v decembri 

1995. Tento dokument zaväzuje štáty, aby do svojich programov začlenili aj kroky 
na postupné znižovanie spotreby alkoholu . 

Cielom 

tejto práce je predloženie predbežných čiastkových výsledkov sledovania absti
nencie u žien liečených v OLÚP Predná Hora od roku 1995 do roku 1998. Text je 
poňatý ako povzdych nad podcenením akcelerácie alkoholizmu žien, trochu ako apel 
na zmenu postojov spoločnosti k tomuto vážnemu problému. 

Materiál, metodika a výsledky 

Konkrétna podoba liečenia závislosti od alkoholu u žien v našom ústave má nas
ledujúci obraz. Realizuje sa na koedukovanom oddelení, s 27 posteľami vyčlenenými 
pre ženy, 37 pre mužov - alkoholikov a 10 pre mužov s diagnózou Patologické 
hráčstvo . 

Našou ambíciou je udržať vysoký stupeň poskytovaných služieb, udržať štandard 
terapeutického procesu, dosiahnuť maximálnu efektivitu v zmysle trvalej abstinen
cie. Od začiatku bol v skupine 269 žien prekvapujúci vysoký počet vydatých, a to 
58 %. Vyše 75 % týchto žien má deti. Viac ako 22 % pijúcich žien je rozvedených 
(tab. 1). Sme presvedčení, že rodina , v ktorej je jeden člen alkoholikom, je prototy
pom narušenej rodiny. Preto sme tomuto problému venovali veľkú pozornost v sku
pinovej psychoterapii, aj v individuálnej intervencii. Tam, kde bol záujem a súhlas, 
kontaktoval sa rozhodujúci článok užšej alebo širšej rodiny. Najčastejšie manželský 
partner, no nezriedka bolo potrebné korigovať aj postoje detí. Kým u manželského 
partnera šlo o rezignáciu, ľahostajnosť, hnev, pohŕdanie a dištanc, u detí šlo a iste aj 
vždy pôjde o veľmi emotívne, negatívne podfarbené verbalizácie: »nenávidím ju, 
hanbím sa, keby radšej zomrela . .. ". 

Nie menej záujímavé sú aj ďalšie zistenia zhrnuté do uvedeného komplexu tabu
liek. Za sledované obdobie z celkového počtu odliečených 269 žien abstinuje 46,8 % 
(126 žien, tab. 2). Najpočetnejšie zastúpenou vekovou kategóriou boli 40- až 
50-ročné ženy, a to až v 46,8 % (tab. 3). Z pohľadu profesií zaráža vysoké percento od 
alkoholu závislých vzdelaných žien, a to vyše 45 %. Z tohto počtu v 13 % ide o za
mestnankyne administratívy a až skoro 12 % tvoria zdravotné sestry. Nie menej 
závažný je 10%-ný výskyt alkoholičiek medzi učiteľkami a vyše 8 %-ný výskyt vyso
koškolsky vzdelaných žien so závislosťou . Skoro 23 % zo sledovaného súboru je ne
zamestnaných (tab. 4), čo koreluje s vysokou mierou nezamestnanosti na Slovensku. 
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Tabuľka 1. Rodinný stav 

1995 1996 1997 1998 Spolu 

n % n % n % n % n % 

Vydaté 40 56,3 35 53,8 39 60 42 61 ,8 156 58 

Rozvedené 16 22,5 15 23,1 17 26,2 12 17,7 60 22,3 

Vdovy 6 8,5 5 7,7 4 6,2 6 8,8 21 7,8 

Slobodné 8 11,3 10 15,4 6 9,2 8 11,8 32 11,9 

Počet detí 53 74,6 47 72,3 48 73,9 55 80,9 203 75,5 

Tabuľka 2. Abstinencia 

1995 1996 1997 1998 Spolu 

n % n % N % n % n % 

Abstinuje 28 39,4 19 29,2 27 41,5 26 38,2 100 37,2 
46,8 

Abstinuje po recidíve 7 9,9 4 6,2 6 9,2 9 13,2 26 9,7 

Bez informácií 34 47,9 40 61,5 32 49,2 32 47,1 138 51,3 51,3 

Zomreli 2 2,8 2 3,1 O O 1 1,4 5 1,9 

Počet hospital. žien v roku 71 65 65 68 269 

Prvé liečenie 40 56,3 45 69,2 46 70,8 60 88,2 191 71 

Opak. liečenie 31 43,7 20 30,8 19 29,2 8 11,8 78 29 

Tabulka 3. Vek 

1995 1996 1997 1998 Spolu 

n % n % n % n % n % 

do 30 6 8,5 4 6,2 2 3,1 6 8,8 18 6,7 

Vek 30-40 28 39,4 10 15,4 23 35,4 15 22,1 76 37,2 

40-50 24 33,8 37 56,9 27 41,5 38 55,9 126 46,8 

50-60 10 14,1 10 15,4 10 15,4 7 10,3 37 13,8 

nad 60 2 2,7 4 6,2 4 6,2 2 2,9 12 4,5 

nad 60 2 2,7 4 6,2 4 6,2 2 2,9 12 4,5 
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Tabuľka 4. Vzdelanie 

1995 1996 1997 1998 Spolu 

n % n % n % n % n % 

Administrat. 10 14,1 6 9,2 9 13,9 10 14,7 35 13 

Zdrav. sestry 5 7 7 10,8 6 9,2 14 20,6 32 11,9 

Učiteľky 5 7 7 10,8 6 9,2 8 11,8 26 9,7 122 

MUDr.,PhDr. 4 5,6 5 7,7 6 9,2 7 10,3 22 8,2 45,4 
JUDr., Mgr. 

Manažérky 3 4,2 2 3,1 3 4,6 2 2,9 7 2,6 

Robotníčky 10 14,1 12 18,5 15 23,1 2 2,9 39 14,5 

Nezamest. 22 31 16 24,6 10 15,4 13 19,1 61 22,7 

Dôchodkyne 6 8,5 6 9,2 5 7,7 5 7,4 22 8,2 

Kuchár 

Čašník 5 7,1 4 6,2 6 9,2 5 7,4 20 7,4 

Len okrajovo: z Východoslovenského kraja pochádzalo 125 žien, zo Stredoslo
venského 127 a zo Západoslovenského kraja 23 žien, čo svedčí podľa autorov zrejme 
o tom, že západoslovenský región má viaceré možnosti a inštitúcie pre liečenie a do
liečovanie alkoholičiek. Povzbudzujúce je naše zistenie, že po prvej liečbe abstinuje 
3 x viac žien, ako po opakovanej protialkoholickej liečbe (tab. 2). 

Validita predložených údajov je daná dlhoročnými neprerušenými kontaktmi te
rapeutov s abstinentkami. Či už formou písomných prejavov, alebo majúcich podobu 
stretnutí na A - klube, členovia ktorého sa na Prednej Hore schádzajú každý me
siac, ako aj odbornými nálezmi z AT ambulancií. O vyše 50 % proti alkoholicky lie
čených žien v OLÚP za sledované obdobie nemáme informácie (tab. 2). Dotyčné ženy 
nereagovali ani na náš písomný podnet, ich abstinenciu na náš dotaz nepotvrdili ani 
spádové ambulancie pre závislosti. Nie je však vylúčený predpoklad, že čast žien aj 
z tejto skupiny abstinuje. 

Diskusia 

Veľa faktorov nasvedčuje tomu, že pitie súčasných žien je najmä výrazom akcep
tácie tradičných hodnôt a aktivít. Po druhé je reakciou na sociokultúrnu dezorgani
záciu a až na treťom mieste reakciou na deprivácie. Súhlasíme s Gačicom, 1978, že 
výskumy dokázali, že alkoholik nemôže zostať sám bez pomoci odborného tímu 
a prostredia, predovšetkým rodiny. Na druhej strane aj rodine treba pomôcť. Ukon
čením liečenia a pitia sa všetky problémy automaticky nevyriešia, preto je medi
cínsky individuálny prístup k liečeniu alkoholikov nedostačujúci. Alkoholizmus ako 
rodinná choroba potrebuje rodinnú terapiu. 

Tam, kde sa podarilo vstúpiť do rodinných vzťahov, kde sa zlepšila rodinná 
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klíma a rodinné interakcie, je aj abstinencia stabilná, stáva sa súčasťou osobnostnej 
výbavy ako zdroj psychickej a emocionálnej stability. Tento proces sa začal na 
liečení, pokračuje u väčšiny žien v spolupráci s A - klubom až k nádhernému 
ľudskému katarznému vzopätiu, ktorý môže mať aj takúto anotáciu (citujeme z do
pisu): "Oľga zomrela mesiac pred svojou šesťdesiatkou, v 15- tom roku svojej absti
nencie. Pochovali sme ju do hrobu mojej matky, ktorá zahynula v 44-tom pri precho
de frontu. Tak sa stalo, že nevesta odpočíva v jednom hrobe so svojou svokrou, ktorú 
za živa nepoznala. Pred smrťou s vďakou spomínala na A-klub a klubistov. Prosím 
Ťa, veď ju naďalej ako členku, ktorá so cťou usilovala o svoju abstinenciu a dôstoj
nosť." 

Načali sme problematiku alkoholizmu u žien v OLÚP Predná Hora a ponúkli 
sme naše predbežné zistenía pri zameraní sa na abstinenciu žien po liečbe. Z tohto 
pohľadu sa núka níekolko otázok do diskusie. Prečo je vyššie percento od alkoholu 
závislých vydatých a vzdelaných žien? Autori sa domníevajú, že dvojnásobná rola 
ženy v zamestnaní i v domácnosti si vyžaduje aspoň dvojnásobnú zodpovednosť, 

náročnosť, čo nesie so sebou stres a úzkosť, kde následné pitie môže mať charakter 
úľavy a úníku. To, že pijú zdravotné sestry, sa môže pripísať známenu "riziku z po
volanía", kde stres pri konfrontácii s chorobou či smrťou sa odbúrava napríklad aj 
pitím. 

Prečo prevažuje pitie u žien vo veku medzi 40. - 50. rokom? Ide o produktívne 
obdobie, ale zároveň už aj o obdobie bilancovania nezrealizovaných ambícií, či nádejí 
a plánov, sklamaní a túžob ... Ide o obdobie, kedy ich dospelé deti sa sebarealizujú 
a opúšťajú domov, tzv. "syndróm prázdneho hniezda". Je to však aj vekové rozpätie 
hormonálnych klimakterických zmien u žien a možných komorbídnych ochorení, čo 
nebolo predmetom sledovania v tejto práci . 

To, že skoro 23 % žien so závislosťou je nezamestnaných, vypovedá o sociálnej 
neistote, značnom existenčnom a psychickom tlaku, kde pitie môže byť formou úni
ku z reality. Nesledovali sme, do akej miery pitie malo ako dôsledok aj nezamestna
nosť. 

Ako sme sa už zmienili, referát je predbežnou sondou do problematiky, zďaleka 
neobsahuje všetky možné dôsledky ženského alkoholizmu, ani neporovnáva rozdiely 
v štýle či dôsledkoch pitia medzi mužmi a ženami a pod. Autori chcú tomu dať prie
stor a plánujú prezentovať rozšírený súbor vyše 350 žien za 5-ročné sledované obdo
bie, kde mienia porovnať o. i. aj doteraz prezentované skúsenosti v tejto oblasti od 
iných autorov. 

Záver 

V úvode sme citovali Einsteinovu sentenciu o skúsenosti. Domnievame sa, že ne
bude na škodu pripomenúť, si aj jednu od Vondráčka: "Emócie sú kriterión existen
cie. Neplatí vždy "cogito ergo sum", pretože ľudia postihnutí nihilistickým bludom si 
myslia, že nie sú. Subjektívne kriterión existencie je "patior ergo sum". Kto trpí, cíti, 
že existuje. Keby nebol Homo patiens, nebol by Homo sapiens, ktorý žije zo skúseno
sti prvého." 

Všetci sa v živote musíme rozhodnúť. Niektoré rozhodnutia sú dôležitejšie ako 
iné. Musíme potom s nimi žiť, čo nie je vždy ľahké, najmä ak sa to týka iných ľudí . 

Lebo ich minulosť je ich prítomnosťou , prítomnosť je aj ich budúcnosťou. Odpovede 

166 



J. MARIANI, M. MARTINOVE / ALKOHOLIZMUS U ŽIEN 

aj ich spása sú v nich samých. Ale aj ich záhuba. 
Aby sme tomu predišli, ponúkame pacientkam najmä dve veci, ktoré by mohli 

naplniť ich dušu večne novou a ustavične vzrastajúcou úctou a pokorou - známe 
kantovské hviezdne nebo nad hlavou a mravný zákon v nás všetkých. 
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