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SPRAvy 

Asociácia európskych pasychiatrov (AEP) má svoju sekciu sociálnej psy
chiatrie a epidemiológie . Táto sekcia organizuje svoje podujatia. 12. sym
pózium sa konalo v dňoch 23. - 26. júna v Mannheime v Nemecku. Zúčast
nili sme sa tohto podujatia, lebo sme okrem iného chceli prezentovať aj naše 
vlastné epidemiologické výsledky o depresii na Slovensku. 

Tu, na tomto mieste, chceme referovať o časti podujatia, o témach, ktoré 
sú hlavnou témou nášho časopisu . 

Podujatie malo štyri plenárne prednášky, ani jedna nebola alkohologic
kej povahy. Potom bolo sympózium organizované do paralelne prebiehajú
cich blokov prednášok. Nechýbala ani vývesková sekcia. 

Jedna paralelná sekcia sa venovala aj alkoholovým a drogovým problé
mom, ale príspevky s témou nášho časopisu sa dali nájsť aj v iných blokoch. 

V bloku o európskych epidemiologických štúdiách odznela prednáška 
Bernerta a spol. (Nemecko). Informoval o prvých výsledkoch veľkej epide
miologickej štúdie v EÚ (n = 21185, B, F, NL, BRD, I, SP). Nábor súboru sa 
končil v roku 2003. Celoživotná prevalencia depresie bola 14 %, anxióznych 
porúch 13,7 %. Celoživotná prevalencia alkoholovej "poruchy" bola 5,2 %, 
jednoročná prevalencia bola 1,0 %. V tom istom bloku de Graf a spol. (NL) 
referovali o riziku komorbidity z tej istej štúdie . Riziko súčasného výskytu 
poruchy nálady a problémov s alkoholom je 4-násobné oproti zdravým, po
dobne aj riziko anxióznej poruchy a alkoholového problému je 3,4-násobné. 

V bloku prednášok o suicídiu Katschnig (Viedeň) prezentoval ojedinelé 
sledovanie 261 pacientov, ktorí pred 30 rokmi sa pokúsili o samovraždu. 
U 14,6 % pri indexovej hospitalizácii bol prítomný alkohol v krvi. 

V bloku prednášok o epidemiológii závislostí odznel príspevok z domá
ceho pracoviska, ktorý sumarizoval niektoré ich vlastné vývesky (pozri da
lej ). Švajčiarska skupina (Miozarri a spol) našla na veľkej skupine závislých 
od opioidov signifikantný vzťah k ADHD (Attention deficit hyperactivity di
sorder). ADHD u heroinistov sa vyskytlo v 24 %, u kontrol len v 3 %. Ho
landská skupina van Osa analyzovala súbor 2437 adolescentov vo veku 14 -
24 rokov zneužívajúcich kanabis. Išlo o 3-ročné sledovanie. Zistili zvýšené 
rizíko objavenia sa psychotických symptómov po 3 rokoch. Pri kanabise bolo 
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riziko zvýšené na 1,69, pri iných drogách bolo riziko mierne nižšie než pri 
kanabise. Čím vyššie boli udávané dávky konzumu kanabisu, tým vyššie bo
lo riziko . Len u malej časti sa dalo uvažovať o automedikácii, u prevažnej 
väčšiny psychotické symptómy boli sekundárne vo vzťahu ku kanabisu . 

Spomenutá švajčiarska skupina prezentovala aj súbor 136 závislých, 91 
zdravých kontrol a 303 prvostupňových príbuzných. U závislých konštatova
li vyšší výskyt PTSD (posttraumatickej stresovej poruchy než u kontrol , pri 
alkohole 18 %, pri heroíne 17 %, kontroly 3 %), u časti súboru pozorovali in
trafamiliárnu agregáciu alkoholovej alebo inej závislosti a PTSD. 

Vo výveskovej sekcii hneď v prvý deň bol zaujímavý príspevok Rebera 
a kol. (Švajčiarsko). Zisťovali afektívnu komorbiditu u závislých. U pacien
tov s alkoholovou závislosťou komorbidnú depresiu zistili v 56 %, u pacien
tov s drogovou závislosťou v 39 %. Längle a spol. (Tuebingen, Nemecko) 
zisťovali psychiatrickú morbiditu u 91 bezdomovcov. 84 % mali alkoholovú 
závislosť, 34 % drogovú závislosť, 26 % anxióznu poruchu, 16 % afektívnu 
poruchu, 11 % psychózu. 

Hohm a kol. (Mannheim, BRD) v súbore 384 pätnásťročných zistili, že 25 
% z nich sú denní fajčiari, 60 % z nich v doterajšom živote niekedy fajčili. 
Laucht a kol. (išlo o ten istý tím) na tom istom súbore zistili, že fajčenie 
15-ročných vysoko koreluje s fajčením rodičov , ako aj s poruchami správania 
alebo so syndrómom hyperaktivity. 

Na výveske v iný deň (Hinckers a kol. , Mannheim) sa dalo zistiť, že sku
pinu 384 probandov, aktuálne 15-ročných sledujú už od narodenia 
(Mannheim Study of Risk Children). V 15 rokoch 94 % z nich už konzumo
valo alkohol, 10 % konzumovalo priemerne raz týždenne! Priemerný kon
zum v tomto veku bol 52 gramov alkoholu mesačne. Konzum alkoholu kore
loval s dostupnosťou alkoholu, negatívnymi vplyvmi kamarátov, senzitivitou 
voči alkoholu (podla subjektívnych údajov), ale nekoreloval s pitím rodičov. 

Sympózium malo pomerne komorný charakter, pritomných bolo asi 300 
účastníkov z rôznych krajín Európy, ale vyskytli sa aj zámorskí účastníci. 
Viacero učastníkov bolo z Polska a Maďarska, zo Slovenska boli len autori 
tohto príspevku, z Česka nebol žiadny účastník. O ostatných témach 
sympózia referujeme v inom časopise . 

V. Novotný, A. Heretik 
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