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Súhrn 

v literatúre sú údaje o vysokom výskyte psychiatrickej morbidity na somatických oddele
niach nemocnic. Zvlášť časté sú závislosti, ktoré často unikajú pozornosti ošetrujúcim 
lekárom. . 

V práci sa prezentujú dva súbory pacientov iných somatických oddeleni Fakultnej nemoc
nice, ktorí boli vyšetrení v rámci konzílií. Porovnávajú sa dva roky v päťročnom intervale. Po
rovnávajú sa dôvody vyžiadania konziliárneho vyšetrenia, uvádzajú sa skutočné zistenia. Kri
tizuje sa fakt, že len asi u štvrtiny (24, resp. 28 %) išlo o opakované konzíliá, teda väčšina 
konzílií má len formálny charakter. 

V diagnostických záveroch dominuje alkoholová závislosť, heroínová závislosť zatiaľ len 
mierne narástla u konziliárne vyšetrených pacientov. 

K ľ ú č o v é s lov á: konziliárna činnosť - alkoholová závislosť - drogová závislosť 

V. Novotný, I. André, K. Vencelíková: DEPENDENCIES IN 
CONSULTATION ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF 
PSYCHIATRY OF THE FACULTY HOSPITAL AND THE MEDICAL 
FACULTY OF THE COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
COMPARISON OF THE YEARS 1993 AND 1998 

Summary 

The literature contains information on frequent occurrence of psychiatric morbidity in the 
somatic department of hospitaIs. Particularly frequent are dependencies which escape the at
tention of the treating doctors. 

The work presents two groups of patients of other somatics departments of the Faculty 
Hospital who had been examined by a consultation group. Two years in a 5-year interval are 

223 



V. NOVOTNÝ, I. ANDRÉ, K. VENCELÍKOV A / zA VISLOSTI 
V KONZILIÁRNEJ ČINNOSTI PSYCHIATRICKEJ KLINIKY FN A LFUK 
BRATISLAVA - POROVNANIE ROKOV 1993 A 1998 

compared. The reasons of required consultation examination are compared, and actual fin
dings are presented. The fact is criticised that only one fourth of the cases (24% and 28% re
spectively) represented repeated consultation examination, thus most of the consultation exa
minations have only formal character. 

Among the diagnostic conclusions, the most frequent is alcoholism, the heroin addition has 
increased only slightly until now in the patients who underwent the consultation examination. 

Key w o r ds : consultation activities - alcohol addiction - drug addiction 

Epidemiologické štúdie medzi ambulantne a nemocrucne liečenými pacientmi 
s primárne somatickými ťažkosťami poukazujú na vysokú prevalenciu psychiatric
kej problematiky (Herzog a Hartmann, 1990). Podľa týchto autorov, z pohľadu inter
nistov až 28 % stacionárne liečených pacientov v Nemecku trpí na psychíatrickú ale
bo psychosomatickú poruchu a vyžaduje si psychíatrickú intervenciu. Z toho má 
32 % pacientov problémy s alkoholom. 

V Mannheimskej štúdii (Weyerer, 1995) bolo v rámci lekárov prvého kontaktu 
vyšetrených 1026 pacientov, podiel pacientov s duševnou poruchou tvoril až 35,5 %. 
Alkoholizmus a drogové závislosti boli charakteristickejšie práve pre mestské oblas
ti. Je známou skúsenosťou, že pacienti s duševnými poruchami nehľadajú pomoc len 
v špecializovaných psychiatrických zariadeniach, ale hlavne v iných zariadeniach 
medicínskej starostlivosti (Rahn a Mahnkopf, 1999). U stacionárne liečených pa
cientov sú to v prvom rade organické poruchy, potom nasledujú závislosti. Pre vzo
stup závislostí v posledných desaťročiach je podľa Häfnera (1985) zodpovedný spo
ločensko kultúrny vývoj. 

Spoločenské zmeny zasiahli aj našu spoločnosť, čo sa v tomto zmysle odrazilo 
v nástupe nových psychoaktívnych látok od začiatku 90-tych rokov (Kolibáš a kol., 
1994). S istou latenciou sa vlna vzostupu nových psychoaktívnych látok, predo
všetkým heroínu odzrkadlila aj na zmenách klientely v ambulancii Psychíatrickej 
kliniky FN a LFUK (Provaznik, 1995). 

Vzrastá význam a postavenie konziliárnej a konzultačnej psychiatrickej starost
livosti, vypracúvajú sa nové koncepty (napr. Pincus, 1987), meria sa ich efektivita 
(Breslow a kol., 1997). 

Hlavným zámerom práce bola sonda do tejto oblasti práce Psychiatrickej kliniky 
FN a LFUK. AT problematika bola vybraná jednak kvôli tradične vysokému podielu 
týchto porúch u somatických pacientov, súčasne išlo o to, či sa dynamické obdobie 
90. rokov odzrkadlilo aj na zmene štruktúry konziliárnych vyšetreni tohto druhu. 
Porovnali sa roky 1993 a 1998. 

Materiál a metodika 

Retrospektívnou metódou boli prezreté všetky konziliárne karty za rok 1993 
a 1998, vybraté boli konzíliá, ktoré mali vo svojich záveroch diagnózu z oblasti AT. 
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Takto vytvorený súbor tvorilo 79 (1993) a 92 (1998) pacientov, u ktorých sa reali
zovalo konziliárne psychiatrické vyšetrenie pre iné kliniky FN (tab. 1). 

Výsledky 

Najčastejšie sa realizovali konziliárne vyšetrenia pre obe interné kliniky. Po 
nich nasledovali chirurgická a neurologická klinika (tab. 2). 

Tabuľka 1. Súbor pacientov 

n = 92, muži 60, ženy 32 

vek = 44,1 roka muži 43,3 r . ženy = 45,6 r 

Všetky konziliárne vyšetrenia s problematikou AT v roku 1998 

n = 79 muži = 52 ženy = 27 

vek = 46,5 roka muži = 48,2 r ženy = 44,3 r 

Všetky konziliárne vyšetrenia s problematikou AT v roku 1993 

Tabuľka 2. Absolútne počty prvých konziliárnych vyšetrení 

Klinika 1. into 2. int. 1. chir. 1. neurol. kožná gynek. ortop. ost. 

lôžko 

1993 6 11 11 3 2 1 2 3 

1998 8 8 13 5 3 1 2 2 

ambul. 

1993 7 14 3 7 2 O 2 5 

1998 15 11 5 9 3 3 O 4 

spolu 36 44 32 24 10 5 6 14 
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V nadpolovičnej väčšine ako dôvody pre konzílium zo strany somatických lekárov 
bolo uvádzané podozrenie na alkoholovú alebo drogovú závislosť, pripadne iné okol
nosti svedčiace pre AT problematiku (hlavne abstinenčný a predelirantný stav). 
V ostatných prípadoch sa uvádzali iné dôvody, ako nepokoj , depresia, podozrenie na 
psychózu, pozitívna psychiatrická anamnéza a pod. (tab. 3). 

Tabuľka 3. Dôvody konziliárneho vyšetrenia 

1993 1998 1993 1998 

Podozrenie na alkoholizmus 39x 25x Nepokoj 6x 18x 

Abstinenčný stav 6x 12x Iné dôvody (depresia, 5x lOx 
TS, + anam.) 

Predelirantný stav llx llx Podozrenie na psychózu 3x 6x 

Podozrenie na konzum drog 9x lOx 

Tabuľka 4. Najvážnejšie somatické diagnózy 

dg. 1993 1998 

Choroby GITu 43x 30x 

Posttraumatický stav 21x 13x 

Kardiovaskulárne 5x llx 

Kvant. porucha vedomia 7x 9x 

Epileptický paroxyzmus 8x 8x 

Intoxikácia 7x 5x 

Iné dg. 18x 16x 
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Čo sa týka somatických diagnóz (tab. 4), najčastejšie sa u konziliárne vyšetre
ných pacientov vyskytovalo ochorenie gastrointestinálneho traktu a stav po traume. 
Choroba kardiovaskulárneho systému, porucha vedomia a epileptický paroxyzmus 
boli zastúpené približne v rovnakej miere. 

U 59 (1993 - 74,7 %), resp. 71 pacientov (1998 - 77,2 %) sa stanovila pri konzi
liárnom vyšetrení diagnóza závislosti od alkoholu. Závislosť od heroínu, resp. poly
toxikománia sa konštatovala len u 12 (1993 - 15,2 %), resp. 16 (1998 - 17,4 %) pa
cientov (tab. 5). Najčastejším pridruženým psychiatrickým záverom bol abstinenčný 
syndróm pri alkoholovej závislosti, potom sa ešte často vyskytoval organický psycho
syndróm. Schizoformná psychóza bola zachytená dvakrát v r . 1993. Intoxikácia 
heroínom bola zriedkavá. 

TabuIka 5. Zistená psychiatrická diagnóza 

Diagnóza hlavná poč . pac. Pridružená dg. poč . pac. 

1993 1998 1993 1998 

Závislosť od alkoholu 59 71 Abstinenčný alko sy. 19 24 

Škod. užívanie alkoholu 8 5 Org. psychosyndróm 7 12 

Závislosť od heroínu 5 13 Ebrieta (alk.) 6 8 

Polytoxikománia 7 3 Delírium tremens 9 7 

Predelirantný stav 3 6 

Intoxikácia heroínom O 2 

Depresívny sy. 2 2 

Schizoformná psych. 2 O 

Skoro u všetkých pacientov sa odporúčala medikamentózna terapia, najčastejšie 
sa ordinovali anxiolytiká, odporučenie antidepresív bolo zriedkavé. V približne 
dvoch tretinách konzílií išlo len o jednorazové vyšetrenie, u zvyšku išlo o opakované 
vyšetrenia. Vr. 1993 bola hospitalizácia odporučená v 29,1 % prípadoch, v r. 1998 to 
bolo menej - 18,5 % (tab. 6). 
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Tabuľka 6. Odporúčaný ďalší postup 

1993 1998 

Liečba - anxiolytiká (diazepam, oxazepam) 63x 59x 

neuroleptiká (haloperidol, tiapridal) 9x llx 

antidepresíva (prothiaden, citalopram) 6x 5x 

iné (etylmorfin,nootropil, hepatoprotektíva) 29x 13x 

Iné - opakované konzílium 19x (24,0%) 26x (28,2%) 

psychiatr. hospitalizácia 23x (29,1%) 17x 

odporuč . amb. (PAL, PTL) 17x (21,5%) 8x 

Jednorazové konzílium 60x 66x 

Diskusia 

Zaujímavý je vyšší podiel polytoxikomanov v r . 1993; ide o obdobie začiatku 
nárastu heroínovej závislosti, kedy ešte konzum drogy nebol u mnohých jedincov 
jednoznačne vyprofilovaný. 

Pozoruhodný je počet vyšetrení na 2 interných klinikách, je skoro totožný, 
pričom lôžková kapacita 2. internej kliniky je skoro polovičná . Takisto je zaujímavý 
menší počet konzílií na dvoch operačných kliníkách (chirurgii a ortopédii), dalo by 
sa očakávať podobný počet pacientov, ktorí vyžadujú psychiatrický zásah. Prekva
pivý je aj nízky počet konziliárnych vyšetrení na kožnej kliníke. Podľa minulých 
prieskumov je tam problematika AT, predovšetkým alkoholizmu dosť rozšírená 
(Novotný a kol., 1995). 

Vcelku však počty vyšetrení poukazujú na možnú nižšiu citlivosť voči problema
tike na somatických oddeleniach, čo je v súlade aj s predchádzajúcimi zisteniami 
(Novotný a kol. , 1995). 

Častosť výskytu somatických základných diagnóz nie je prekvapivá. Zodpovedá 
napríklad našim minulým zisteniam o komorbidite u pacientov s alkoholovou pro
blematikou (Kolibáš a kol., 1994). 

Medzi dôvodmi konziliárneho vyšetrenia dominuje podozrenie na alkoholizmus, 
vr. 1993 je dominancia výraznejšia, menší bol podiel iných dôvodov (nepokoj, depre
sia a pod. ). 
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Zistený pomer alkoholovej a inej drogovej závislosti poukazuje na to, že drogová 
vlna nezasiahla ešte vážnym spôsobom štruktúru konziliárnych vyšetrení v roku 
1998. 

Vzhľadom na častý výskyt alkoholovej závislosti 'a pridružených komplikácií je 
namieste prioritná medikácia anxiolytikami, ostatné medikácie hrajú len sekundár
nu úlohu. Zdá sa, že väčšia časť konziliárnych vyšetrení má len formálny charakter 
pre pri slušnú somatickú kliniku, lebo sa ďalší postup už s psychiatrom nekonzulto
val. Špekulatívne sa možno domnievať, že čiastočne to reflektuje menší záujem so
matických ošetrujúcich lekárov a celkom iste čiastočne aj nezáujem pacienta o na
sledujúce riešenie situácie. 

Záver 

Možno konštatovať, že v štruktúre konziliárnych vyšetrení v r. 1993 a 1998 sa 
nezistili podstatnejšie rozdiely, v r . 1993 sa častejšie diagnostikovala polytoxi
kománia, častejšie sa udávalo ako dôvod vyšetrenia podozrenie na alkoholizmus. Iné 
dôvody boli v r . 1993 zriedkavejšie. 

V r . 1998 ešte drogová problematika nepredstihuje alkoholovú problematiku 
v konziliárnych vyšetreniach, tak ako by sa očakávalo podra celkového nárastu 
týchto stavov v spoločnosti . 

Výsledky práce poukazujú na zníženú citlivosť somatických lekárov voči proble
matike AT, ukázali to aj diskrepancie medzi dôvodom vyžiadania konzília a záve
rom vyšetrenia zo strany psychiatra. Pričom možno zdôrazniť, že u veľkej časti 

týchto pacientov môže byť ich telesné ochorenie vlastne priamym dôsledkom via
cročného zneužívania návykovej látky. O zníženej citlivosti somatických lekárov ho
vorí aj skutočnosť, že sa v súbore vyšetrených pacientov nevyskytol problém zne
užívania farmák. Ide o častý jav, prejavujúci sa ale menej nápadne, uniká pravdepo
dobne pozornosti ošetrujúcich lekárov. 

Z tohto hradiska je potom skutočnosť, že väčšina konzílií mala jednorazový, skôr 
formálny charakter, vhodná na zamyslenie. 

Uvedené výsledky a skúsenosti poukazujú na potrebu ďalšej diferenciácie tejto 
práce v našich podmienkach, vrátane vhodne vedenej osvety medzi somatickými le
kármi. 
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