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Súhrn 

Práca sa zaoberá výskytom a vzájomným vzťahom sociálnej fóbie a závislosti od alkoholu. 
Výskumný súbor tvorí 90 závis lých od a lkoholu, ktorí boli aktuálne liečení na protialkoholic
kom oddelení. Batéria dotazníkových metód sa skladá z dotazníka týkajúceho sa demografic
kých údajov, dotazníka interpersonálnej diagnózy - ICL, dotazníka SCL - 90, oboch verzií do
tazníka STAl X-l a X-2, dotazníka ADS a Liebowitzovej škály sociálnej úzkosti LSAS. vý
sledky potvrdzujú vysokú prevalenciu sociálnej fóbie v populáci alkoholikov, ktorá je vyššia 
ako v ostatnej populácii. Sociálna fóbia sa častejšie vyskytuje u žien závislých od alkoholu než 
u alkoholovo závislých mužov. Na partnerský a rodinný život vplyv nemá, avšak negatívne ov
plyvňuje úroveň dosiahnutého vzdelania a závislí od alkoholu so sociálnou fóbiou sú taktiež 
častej šie nezamestnaní. Sociálne fobickí závislí od alkoholu sa v interpersonálnom správaní 
vyznačujú poníženosťou, podozrievavosťou, hyperkonformitou , nedostatkom asertivity, nízkou 
sebadôverou, submisívnosťou a skromnosťou. Majú sklon k depresiám a obsesiám. Nezistila sa 
ťažšia závislosť od alkoholu, ani dlhšia liečba a vyšší počet hospitalizácií. Pri správnej a včas
nej diagnostike a vhodnej terapii je prognóza vyliečenia sociálnej fóbie veľmi dobrá, a s tým 
súvisí aj nižší počet recidív . 

Mnohí ľudia závislí od alkoholu trpia príznakmi úzkosti . Štúdie ukázali, že 50 - 67 % alko
holovo závislých dosahuje vysoké skóre v škálach merajúcich úzkosť a vysoký počet symp
tómov, ktoré zodpovedajú úzkostným poruchám (Lépine, Pélissolo, 1998). Podľa výsledkov vý
skumu realizovaného na Prednej Hore sa u 21 % závislých od psychoaktívnych látok vysky
tujú úzkostné poruchy (Martinove a kol., 2000). 

Zo všetkých úzkostných porúch sú práve fóbie najčastejším predpokladom nástupu prob
lémov s alkoholom (Lépine, Pélissolo, 1998). National Comorbidity Survey (Lépine, Pélissolo, 
1998) udáva 24% celoživotnú prevalenciu závislosti od alkoholu medzi pacientmi trpiacimi so
ciálnou fóbiou, podľa Thomasovej a kol. (1999) je to 19 - 28%. 
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A. Heretik, K. Komadová: SOCIAL PHOBIA AND ALCOHOLISM. I. 
SOCIAL AND DEMOGRAPHIC VARlABLES AND PREVALENCE 

Summary 

The work deals with occurrence and mutual relationship between social phobia and alco
holism. The research group consists of 90 alcohol addicts who were treated at the Antialcoho
lism Department. The battery of questionaires consists of the questionaire containing demo
graphic data, the questionaire of interpersonal diagnosis - ICL, the questionaire SCL-90, both 
version of the questionaire STAl X-l and X-2, the questionaire ADS, and the Liebowitz scale 
of social phobia LSAS. The results prove high prevalence of social phobia in the population of 
alcohol addicts, which is higher than among the rem aining population. The social phobia is 
more frequently found in women who are alcohol addicts that in alcohol addict men. It has no 
effect on partner or family life, but it has negative effect on the level of achieved education, 
and the alcohol addicts with social phobia are more frequently unemployed. The alcohol ad
dicts with social phobia beh ave in personal relations with subordination, suspicion, hypercon
formity, lack of assertivity, low self-confidence, submission, and humble conduct. They tend to 
have obsessions and depressions. Neither heavy dependence on alcohol was found, no longer 
treatment or higher number of hospitalizations. In case of correct and timely diagnosis and 
suitable therapy, the prognosis treatment of the social phobia is very good, relating also to 10-
wer number of recurrence. 

Many persons who are alcohol addicts suffer from symptoms of anxiety. The studies sho
wed that 50-67% of alcohol addicts achieved high score in the scales measuring anxiety and 
high number of symptoms corresponding to anxiety defects (Lépine, Pélissolo, 1998). Accor
ding to the results of research realized in Predna Hora, anxiety defects occur in 21% of the 
persons who are addicts of psychoactive substances (Martinove et al., 2000). 

From among all anxiety disorders, the fobias are the most frequent prerequisite of the in
coming problem with alcoholism (Lépine, Pélissolo, 1998). The National Comorbidity Survey 
(Lépine, Pélissolo, 1998) states 24% whole-life prevalence of addiction from alcohol among the 
patients suffering from social phobia, according to Thomas et al. (1999) it is 19-28%. 

K ey w o r ds: alcoholism - social phobia - sociol, demographic variables - prevalence 

Pravdepodobnosť abúzu alkoholu a vzniku závislosti od neho je 2-krát vaCSla 
u žien postihnutých sociálnou fóbiou ako u rovnako postihnutých mužov. Alkohol 
tiež častejšie zneužívajú sociálni fobici trpiaci jej generalizovanou formou (Lépine, 
Pélissolo, 1998). 

Hoci závislí od alkoholu trpiaci aj sociálnou fóbiou nekonzumujú väčšie množstvo 
alkoholu, zistila sa u nich ťažšia závislosť ako u závislých bez sociálnej fóbie, pričom 
psychická závislosť sa preukázala závažnejšou ako fyzická (Thomasová a kol., 1999). 
Je to zrejme zapríčinené ich odlišnými očakávaniami účinkov alkoholu, keďže so
ciálne [obickí závislí ho konzumujú najmä kvôli jeho anxiolytickým účinkom a je tak 
pre nich pomocou pri zvládani sociálnych situácií. 
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Tabuľka 1. Prevalencia sociálnej fóbie u závislých od alkoholu 
(Lépine, Pélissolo, 1998, s. S24) 

Pacienti závislí od alkoholu so sociálnou fóbiou % 

Mullaney a Tripett, 1979 23,5 

Smail a kol. , 1984 39,0 

Bowen a kol., 1984 8,3 

Stočkwell a kol., 1984 57,0 

Weiss a Rosenberg, 1985 2,4 

Stravynski a kol., 1986 7,8 

Chambless a kol. , 1987 18,7 

Ross a kol., 1988 12,0 

Thevos a kol., 1991 15,0 

Lydiard a kol., 1992 24,4 

Marra, 1995 40,9 

Clark a kol., 1995 20,9 

Driessen a kol., 1996 10,0 

Chignon a kol., 1997 20,1 

Sociálna fóbia vo vacsme prípadov predchádza vzniku problémov s a lkoholom . 
Len málokedy sa stáva, že závislosť od alkoholu je primárnou poruchou a vyústi do 
sociálnej fóbie. Thomasová a kol. (1999) uvádzajú, že sociálna fóbia predchádza 
problémom s alkoholom v 66 - 85 %, podľa Schneiera (1989) tiež v 85 %. 

To znamená, že vo väčšine prípadov alkoholová závi slosť nevyvoláva symptómy 
sociálnej fóbie, a le práve naopak , úzkosť je príčinou nadmerného abúzu a vzniku 
závislosti. 

Zvýšené užívanie alkoholu medzi sociálnymi fobikmi je najčastejšie pri strete so 
sociálnymi situáciami. Alkohol sa pre týchto jedincov stáva prostriedkom priná
šajúcim pomoc, pretože zmierňuje strach a napätie , často ich dokonca v danej chvíli 
odstraňuje, zvyšuje sociabilitu, družnosť a zhovorčivosť. Pomáha im pozdvihnúť se
bavedomie, oslabujú sa ich zábrany. Užitím alkoholu sa osoba trpiaca sociálnou 
fóbiou správa uvoľnenejšie a odvážnejšie. Keď si postihnutý všimne, že alkohol mu 
pomáha pri prekonávani problémov v sociálnych kontaktoch a aktivitách, vzniká ri
ziko, že ho začne využívať na sebaliečenie. 

J edinec teda najprv pije alkohol preto, aby znižil a pokiaľ možno až odstránil 
úzkostné pocity a príznaky, ktoré sa na chvíľu naozaj znížia. Potom sa ale objavia 
opäť, neraz v ešte zvýraznenej podobe a znova je potrebná na ich zmiernenie ďal šia 
dávka alkoholu. Postupne vznikajú psychické a fyzické prejavy závislosti s nastu
pujúcimi zdravotnými a ekonomickými dôsledkami. Bludný kruh spojitosti oboch 
ochorení sa uzatvára. 
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Obrázok 1. Bludný kruh sociálnej fóbie a alkoholizmu 

Vymiznutie účinkov 
alkoholu 

Chvíľkové zníženie 
úzkosti 

Abúzus 
alkoholu 

Diagnóza sociá~nej fóbie je u pacientov zneužívajúcich alkohol alebo závislých od 
neho často podhodnotená. Príčinou nesprávneho diagnostikovania komorbidnej so
ciálnej fóbie a alkoholizmu je, že symptómy sociálnej fóbie sú niekedy ťažko odlíši
teľné od symptómov alkoholového abúzu. Fyzické následky dlhodobého pitia , ako sú 
gastrointestinálne poruchy, poruchy spánku, tachykardia, tremor a hyperventilácia, 
sa môžu prekrývať s príznakmi anxiety. 

Okrem toho sú lekári často zviazaní pocitom, že prioritnú pozornosť treba veno
vať detoxikácii a odstráneniu závislosti. Avšak ak sa pri liečebných stratégiách ne
počíta aj s liečbou sociálnej fóbi e, vzniká u pacienta velké riziko relapsu alkoholové
ho abúzu a pokračovania sebamedikácie fobických príznakov. Iba keď sú oba prvky 
poruchy správne diagnostikované a adekvátne liečené, môže byť bludný kruh sociál
nej fóbie a alkoholizmu úspešne prerušený. 

Výskumný súbor a metodiky 

Výskum sme realizovali v priebehu januára a februára 2001. Výskumnú vzorku 
tvorilo 90 osôb, ktoré boli aktuálne liečené na protialkoholických oddeleniach psy
chiatrických nemocnie na Prednej Hore , v Kremnici, vo Veľkom Záluží a v Pezinku 
s diagnózou závislosť od alkoholu. Súbor tvorilo 60 mužova 30 žien vo veku od 25 
do 60 rokov, pričom priemerný vek bol 41,49 roka. 

Probandov sme rozdelili do troch skupín podľa dosiahnutého skóre a stupňa so
ciálnej fóbie, ktorý sme zistili pomocou Liebowitzovej škály sociálnej úzkosti 
(http:///liebowitz.html ): 

1. osoby závislé od alkoholu bez sociálnej fóbie 
2. osoby závislé od alkoholu s miernym stupňom sociálnej fóbie 
3. osoby závislé od alkoholu s ťažkým stupňom sociálnej fóbie 
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Tabuľka 2. Počet mužova žien podľa stupňa sociálnej fóbie 

Stupeň SF Muži Ženy Spolu 

Bez SF 18 4 22 

S miernou SF 36 17 53 

S ťažkou SF 6 9 15 

Spolu 60 30 90 

Z hľadiska vzdelania boli v našom súbore zastúpené všetky úrovne, od základnej 
školy až po vysokú školu. Najvyšší počet tvorili závislí od alkoholu s ukončeným od
borným učilišťom bez maturity (32,2 % ). 

Z celého súboru závislých od alkoholu bolo 51,1 % zamestnaných, 44,4 % neza
mestnaných a 4,4 % bolo dôchodcov. 

V manželskom zväzku žilo - 55,6 % závislých od alkoholu, mimo manželstva žilo 
44,4 % závislých, a to slobodní - 24,4 % a rozvedení - 18,9 % a 1 závislý bol vdovec -
6,7 %. 

Závislosť od alkoholu v rodine sa vyskytla u 55,6 % probandov. Najčastejšie bol 
členom rodiny závislým od alkoholu otec . 

. Len u 4,4 % závislých od alkoholu tvoriacich našu výskumnú vzorku sa vyskytlo 
aj iné diagnostikované psychiatrické ochorenie, 95,6 % tvorili závislí bez inej psy
chiatrickej diagnózy. 

Priemerný počet hospitalizácií z dôvodu závislosti od alkoholu bol v našom 
výskumnom súbore 1,8 a priemerná dÍžka liečby 31,944 mesiacov. 

Pre potreby výskumu sme použili nasledujúce diagnostické metodiky: 
- Dotaznik týkajúci sa demografických údajov, ktorý sme zostavili pre potreby 

nášho výskumu. 
- Dotazník interpersonálnej diagnózy - ICL, v ktorom mali probandi posúdiť sa-

mi seba. 
- Dotazník SCL- 90. 
- Obe verzie dotazníka STAl X-l a STAl X-2. 
- Dotazník ADS vypÍňali s inštrukciou, aby zhodnotili svoj stav za posledných 12 

mesiacov. 
- Liebowitzovu škálu sociálnej úzkosti - LSAS, v ktorej mali posúdiť strach / úz

kosť, ktorú pociťujú v uvedených sociálnych situáciách, ako aj frekvenciu snahy 
vyhnúť sa obávaným situáciám. 

Na štatistické spracovanie výsledkov získaných z jednotlivých dotazníkov sme 
použili štatistický program SPSS. 
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Výsledky 

Výskyt sociálnej fóbie v populácii je pomerne častý. Epidemiologické štúdie uro
bené v Európe udávajú celoživotnú prevalenciu medzi 9,6 % až 16 % (Montgomery, 
1996). Podľa Liebowitza (1996) sa sociálna fóbia vyskytuje v 13 %. 

V našom výskumnom súbore sme zistili 75,5 % prevalenciu sociálnej fóbie. Za
merali sme sa aj na rozlíšenie jej mierneho a ťažkého stupňa. Mierny stupeň so
ciálnej fóbie sme zistili u 58,9 % závislých od alkoholu (tab. 3). Ťažký stupeň sa pre
ukázal u 16,7 % závislých od alkoholu. 

Tabuľka 3. 

Graf l. 

198 

Počet závislých od alkoholu bez sociálnej fóbie, 
s miernym stupňom sociálnej fóbie 
a s ťažkým stupňom sociálnej fóbie 

Skupina Počet % 

Bez príznakov SF 22 24,4% 

Mierny stupeň SF 53 58,9% 

Ťažký stupeň SF 15 16,7% 

Spolu 90 100% 

Výskyt sociálnej fóbie u závislých 
od alkoholu podľa stupňa závažnosti 

Ťažký stupeň SF 
17 % 

Bez príznakov SF 

Mierny stupeň SF 
59 % 

24 % 
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Výskyt sociálnej fóbi e v populácii závislých od alkoholu je teda vyšší ako v ostat
nej populácii , pričom častejšie sú mierne príznaky sociálnej fóbie než ich ťažšia for
ma. 

Taktiež sme zistili významný rozdiel v prevalencii sociálnej fóbie medzi pohla
viami. Mierny stupeň sociálnej fóbie vykazovalo 53 ľudí , z toho 67 ,9 % mužov 
a 32,1 % žien. Ťažký stupeň sociálnej fóbie sme zistili u 15 ľudí. Z nich 40,0 % bolo 
mužova 60,0 % žien (tab. 4). Ťažký stupeň sociálnej fóbie sa v našom súbore vysky
toval u mužov a žien v pomere 2 : 3. 

Tabuľka 4. 

Pohl avie 

Muži 
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Výskyt sociálnej fóbie podľa jej stupňa u mužov a žien 

Závislí bez SF Závislí s miernou SF Závislí s ťažkou SF Spolu 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

18 81,8% 36 67,9% 6 40,0% 60 66.7% 

4 18,2% 17 32,1% 9 60,0% 30 33,3% 

22 100,0% 53 100,0% 15 100,0% 90 100,0% 
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U mužov v našom výskumnom súbore sa prejavovali skôr mierne príznaky so
ciálnej fóbie a výskyt závážných príznakov sociálnej fóbie bol častejší u žien než 
u mužov. 

Pri porovnávaní pomocou mediánu bolo mužov závislých od alkoholu a súčasne 
aj sociálne fobických 25, čo je 41,66 % a žien závislých od alkoholu so sociálnou 
fóbiou bolo 16 - 53,33 % (tab. 5). Sociálna fóbia sa u žien závislých od alkoholu vy
skytuje 1,28-krát častejšie ako u mu žov závislých od alkoholu. 

Tabuľka 5. Prítomnosť sociál nej fóbie u mužov a žien podľa mediánu 

Prítomnosť SF 

Pohlavie Počet % 

Muži 25 41 ,7% 

Ženy 16 53,3% 

Spolu 41 45,5% 

Predpokladali sme, že závislí so sociálnou fóbiou sú častejšie slobodní alebo roz
vedení, ako závislí od alkoholu bez príznakov sociálnej fóbie. Avšak tu sa nepre
ukázali významné rozdiely. V manželskom zväzku žije až 54,7 % závislých s mierny
mi príznakmi sociálnej fóbie a 60 % závislých s ťažkou sociálnou fóbiou (tab. 6). 

Tabuľka 6. 

Stav 

Slobodní 

V manželstve 

Rozvedení 

Vdovci 

Spolu 
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Porovnanie rodinného statusu medzi závislými od alkoholu 
bez sociálnej fóbie, s miernou a ťažkou sociálnou fóbiou 

Závislí bez SF Závislí s miernou SF Závislí s ťažkou SF Spolu 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

4 18,2% 15 28,3% 3 20,0% 22 24,4% 

12 54,5% 29 54,7% 9 60,0% 50 55,6% 

6 27,3% 9 17,0% 2 13,3% 17 18,9% 

° 0% ° 0% 1 6,7% 1 1,1% 

22 100,0% 53 100,0% 15 100,0% 90 100,0% 
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Medzi závislými sú podľa prítomnosti a stupňa sociálnej fóbie výrazné rozdie ly 
v ukončenom vzdelaní (tab. 7). Závislí s miernou a tažkou sociálnou fóbiou najčas

tejšie ukončili vzdelanie na odbornom u čilišti bez maturity a závislí bez príznakov 
sociálnej fóbie mali najčastejči e ukončené stredoškolské vzdelanie. Sociálne fobickí 
závislí od alkoholu mali v priemere nižšie vzdelanie , ktoré sa znižovalo so stúpa
júcou intenzitou príznakov sociá lnej fóbi e. 

Tabuľka 7. 

Vzdelanie 

ZŠ 

OU 

Ous mat 

SŠ 

VŠ 

Spolu 

Tabuľka 8. 

Zamest-
nanosť 

Zamest. 

Nezam. 

Dôchod. 

Spolu 

Porovnanie ukončeného vzdelania u závislých 
od alkoholu bez sociálnej fóbie, s miernou 

a s tažkou sociálnou fóbiou 

Závislí bez SF Závislí s miernou SF Závislí s ťažkou SF 

Počet % Počet % Počet % 

2 9,1% 6 11,3% 4 26,7% 

5 22,7% 18 34,0% 6 40,0% 

3 13,6% 4 7,5% O 0,0% 

7 31,8% 15 28,3% 4 26,7% 

5 22,7% 10 18,9% 1 6,7% 

22 100,0% 53 100,0% 15 100,0% 

Spolu 

Počet % 

12 13,3% 

29 32,2% 

7 7,8% 

26 28,9% 

16 17,8% 

90 100,0% 

Porovnanie zamestnanosti medzi závislými od alkoholu 
bez sociálnej fóbie, s miernou a s ťažkou sociálnou fóbiou 

Závislí bez SF Závislí s miernou Závislí s ťažkou SF Spolu 
SF 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

9 40,9% 33 62,3% 4 26,7% 46 51,1% 

10 45,5% 19 35,8% II 73,3% 40 44,4% 

3 13,6% 1 1,9% O 0% 4 4,4% 

22 100,0% 53 100,0% 15 100,0% 90 100,0% 
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Predpokladali sme, že sociálna fóbia má výrazný vplyv aj na profesijný status, 
a to v tom zmysle, že závislí s príznakmi tohto ochorenia budú častejšie nezamest
naní ako závislí bez nich, čo sa aj v našom výskume potvrdilo. Až 73,3 % sociálnych 
fobikov s jej ťažkou formou patriacich do našej výskumnej vzorky bolo nezamest
naných, pričom nezamestnaných bez príznakov sociálnej fóbie bolo 45,5 % (tab. 8). 

Náš predpoklad o vplyve súrodeneckej konštelácie, že sociálne fobickí závislí od 
alkoholu pochádzajú z rodín s menším počtom súrodencov sa nepotvrdil (tab. 9). 

Tabulka 9. Porovnanie priemerného počtu súrodencov 
a priemerného poradia narodenia medzi závislými 

od alkoholu bez sociálnej fóbie, s miernou a ťažkou sociálnou fóbiou 

Závislí bez SF Závislí s miernou SF Závislí s ťažkou SF 

Priemer SD Priemer SD Priemer SD F P 

Počet 3,09 1,87 2,57 1,81 2,80 1,82 0,65 0,52 
súrod. 

Poradie 2,32 1,36 2,45 1,32 2,87 1,30 0,81 0,45 
narod. 

Predpokladali sme, že dÍžka liečby u závislých so sociálnou fóbiou bude dlhšia 
ako u závislých bez nej, ale u alkoholovo závislých sa naopak dÍžka li ečby skracova
la v smere nárastu závažnosti príznakov sociálnej fóbie . Priemerné hodnoty dÍžky 
liečby v jednotlivých skupinách sú uvedené v tabulke 10. 

Tabulka 10. 

Premenné 

Dížka 
liečby 
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Porovnanie priemernej dÍžky liečby v mesiacoch 
u závislých od alkoholu bez sociálnej fóbie, 

s miernou a ťažkou sociálnou fóbiou 

Závislí bez SF Závislí s miernou SF Závislí s ťažkou SF 

Priemer SD Priemer SD Priemer SD 
x x 

40,20 64,49 31,18 50,84 22,53 24,94 

F P 

0,54 0,59 
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Náš predpo klad , že závislí so sociá lnou fóbiou podstúpili väčš í počet protialkoho
li ckých li eče ní , sa nepotvrdil. Pri hladine významnosti 0,271 sa nepreukáza li signifi 
kantné rozdiely medzi skupinami závi slých a v priemere naj častej š i e hospi ta li zovaní 
boli závislí bez príznakov sociálnej fób ie (tab. ll ). 

TabuIka ll. 

Premenné 

Počet 

hospitaliz. 

Porovna nie priemerného počtu hospi tali zácií 
medzi závis lými od alkoholu bez sociá lnej fóbie, 

s miernou a ťažkou sociálnou fóbiou 

Závislí bez SF Závislí s miernou SF Závislí s ťažkou SF 

Priemer SD Priemer SD Priemer SD 
x x 

2,32 3,05 1,58 1,13 1,8 0,94 

Záver 

F P 

1,33 0,27 

Zisti li sme vysokú prevalenciu sociálnej fóbie medzi závislými od alkoholu -
45,5 %. Výskyt sociálnej fób ie je vyšší v populác ii a lkoholikov ako v bežnej po
pulác ii . Sociálna fóbi a častej šie postihuje ženy závislé od alkoholu ako závislých mu
žov, a to v pomere 3: 2. Mu ži t rpia častej šie miernymi príznakmi sociálnej fóbie a že
ny jej ťažkou formou . Sociálna fóbia ovplyvňuje úroveň dosiahnu tého vzdela nia, so 
zvyšujúcou sa závažnosťou sociálnej fóbie sa znižovala výška ukončeného vzdela nia. 
Závislí od a lkoholu súčasne tr piaci sociá lnou fóbiou sú častej šie nezamestna ní ako 
závislí od alkoholu bez príznakov sociá lnej fóbie. Vplyv sociálnej fóbie na partnerský 
a rodinný život sa nepreuká zal. Závislí od alkoholu s príznakmi sociálnej fóbie nebo
li častejš i e hospitalizovaní z dôvodu závislosti , a ni dl žka ich liečby nebola vyššia ako 
u závislých bez sociálnej fóbie. 
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