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Sú hrn 

Autori s i všímajú a komentujú zmenu obrazu drogovej scp ny \" pos lf' c!nom období . 
Akcentujú problematiku a lkoholovej závi slosti, ktorá v pos lednom období uniká po
zornosti odbornej í bežnej verej ností. Poukazujú na nedostatočnú koordináciu čin 

ností jednotli vých typov zariadení pri detekcii , li ečbe i do li ečO\·a ní pac ic' ntov s a lko
holovou prob lematikou. 

Pouk azujú na skúsenosti z bežnej praxe na príklade hospitalizác ií na Psychi a
trickej klinike FN a LFUK v Bratis lave . Na kazui stike zo zna leckej č innosti pouka 
zujú na fakt , že detekcii uniká niele n a lkoholová závi slost , a le aj vážne' psychi a
trické komplikácie (v tomto prípade a lkoholická ha lucinóza ). 

K r ú č o v é s l ov á: alkoholová závi slost - problémy dete kcie a li pčhy - a lkoho
lická h a lucinóza 

Zmeny drogovej scény po roku 1989, epidemické ší renie užívania he roínu 
pútali a stále pútajú pozornosť laickej verejnosti , a le aj odborníkov . Iš lo pre
dovšetkým o nárast konzumu heroínu v našej populácii (napr. pozri Kolibáš 
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a Novotný, 1994 l. Domnievame sa však , že proble matika alkoholovej závis
losti nestrati la na závažnosti . 

Podľa ev idencie v 90 . rokoch síce k lesla spotreba alkoholu približne 
o 1 liter na obyva teľa. V roku 1989 to bolo 9,6 litra (údaje prepočítan é na 
100 (( a lkohol ) na obyva t e ľa , v roku 1990 dokonca 10,4 litra na obyvatela , 
v roku 1995 to bolo 8,0 litra . Teda konzum klesal, najmä v dôsledku ce
nových výkyvov. Tento pokles sa v 2. polovici 90. rokov zastavil , v roku 2000 
už sa znovu zvýš il na 8.9 litra na obyvateľa ( Plačintár , 2004). Teda konzum 
alkoholu je stále na dosť vysokej úrovni . Pozri graf 1. 

Graf 1. Spotreba alkoholu v SR (v litroch absolútneho alkoholu/obv ) 
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V uplynulom období došlo však k viacerým zmenám. Zmenila sa nielen 
drogová scéna. Zmenili sa aj postoje k zdraviu, zdôrazňuje sa zodpovednosť 
jednotlivca za ochranu zdravia , bagatelizuje sa zodpovednosť spoločnosti za 
zachovanie zdravia a aj liečenie chorôb. 

Narušili sa v minulosti parciálne fungujúce mechanizmy signalizovania 
nadmerného konzumu alkoholu a problémov s tým súvisiacich (zamest
návateľ , spoločenské organizácie , sociálni pracovníci). 

Zmeny v zaisťovaní psychiatrickej starostlivosti, najmä organizačné od
č lenenie problematiky drogových závislostí viedli k rozdeleniu starostlivosti 
o túto skupinu psychických porúch medzi psychiatriu (všeobecné psychia-
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trické ambulancie, psychiatrické lôžkové oddelenia) a Centrá pre li ečbu dro
gových závislostí (CPLDZ). 

Činnosť psychiatrických zariadení v starostlivosti o drogovo závislých sa 
len čia stočne prekrýva s činnosťou CPLDZ. Hlavnou n á plňo u práce CPLDZ 
je diagnostika , li ečba a doliečova nie drogovo závislých , psychiatrické zaria
denia sú častejšie konfrontované s psychiatrickými a somatickými kom
plikáciami , prípadne poskytujú detoxifika čnú li ečbu (Vestník MZd , 2004). 
Nie sú vybavené na dlhodobú li ečbu závislých , podobne zase ale CPLDZ nie 
sú dostatočn e vybavené na detekciu a liečbu psychiatrických komplikácií . 

Existujú zariadenia vedené paramedicín skymi odborníkmi , alebo laikmi , 
propagujú nemedicínske modely závislosti a alternatívne spôsoby ich li ečby. 

Laickou, často aj odbornou verejnosťou sú vnímané ako prejav moderných 
trendov v psychiatrii . 

Orga nizátori zdravotníctva opakovane prejavili negatívny postoj k pro
blematike závislostí, médiá podporujú propagovanie nemedicín skych mode
lov a myšlienku zavinenia, ktorého finan čn é dôsledky m á znášať vinník. Po
i sťovne sa tvária neutrá ln e, ale v podstate im takýto trend vyhovuje. Nieke
dy sa objavujú neautorizované myšlienky o určitej limitácii liečby zá vislých 
od alkoholu (časové obmedzenie, obmedzenie počtu li ečebných pobytov , mo
nitorovanie a kontrol a miery spolupráce a podobne) . Nikdy sa však neobjaví 
podobná idea napríklad v súvislosti s diabetom . To sa samozrejme 
odzrkadľuje výsledne aj vo financovaní tejto oblasti po i sťovňami a spo
ločnosťou . Nakoniec aj tie peniaze, ktoré sa investujú do AT problematiky , 
tak sa investujú predovšetkým do prevencie, kde ich e fektivita je viac než 
otázna (Okruhlica, Szemzä, 2004) 

Problémy spojené s transformáciou zdravotníctva , zl á spolupráca po
i sťovní , spoločenské postoje sa podieľajú na nedostatočnej detekcii alkoholiz
mu leká rmi - nepsychiatrami. 

Pre väčšinu psychiatrických zariadení a ich pracovníkov li ečba závi s lostí 
nepatrí medzi najatraktívnejšie súčasti ich práce. Nedostatočná spolupráca 
s CPLDZ a nedostatočná koordinácia práce má negatívny dopad na me
dicínsku prax. 
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Zlú situáciu v detekcii a n edostatočnú spoluprácu ilu strujú údaj e v ta
bulke, Ide o údaje zí skan é zo súboru 100 po sebe hospita lizovaných pacien
tov s a lkoholovo u závi s l os ťou na Psychiatrickej klinike FN a LFUK v Bra
ti slave v roku 2003 a 2004, Z prehladu údajov o súbore hospita lizovaných 
a lkoholikov vyplýva, že napriek vážnym medicín skym a sociálnym prob
lémom takmer 40 I; nebolo ani psyc hiatricky vyšetrených a len 13 !fr pa
cientov bolo ev idova ných v CPLDZ (tab , 1), 

Tabulka 1. Súbo r 100 alkoholikov - sposob evidencie 
(PKFN a LFUK. 2003 - 2004) 

E\'idO\'i-lni l' 11 

\ \;;l'ln'n,\' p,;,VchiatJ'om 61 

1{('gi';lJ'()\'a n\' \' C PLDí': 13 

Zi s ťova li slll e aj in é okolnosti , Dovody hospitalizácie v uvedenom súbore 
boli nasledujúce: v 3G Ir psychiat rická komplikácia, u ďal ších 27 !fr ťažký ab
stin en čný syndróm , často s epileptickými paroxyzmami a vysokým rizikom 
rozvoja DT, Poznamenávame, že v 5 prípadoch dôvodom na hospitalizáciu 
bola a lkoholická psychóza (tab , 2 ), 

Tabulka 2, 
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Súbor 100 a lkoholikov - dovody hospitalizácie 
(PKFN a LFUK, 2003 - 2004) 

Dô\'ody hospitalizácie n . 
Delírium tremens 31 

Ťažký abstinenčný sy, 27 

Depres í\'na porucha 6 

Halucinóza 4 

Paranoidná psychóza nešp. l 
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Súčasnú situáciu charakterizovanú výrazným zhoršením možnosti detek
cie abúzu alkoholu , závislosti od alkoholu , následkov závislosti ilustruje na
sledujúca kazuistika z našej súdno - psychiatrickej praxe. 

Kazuistiha 

V roku 2001 sme ako znalci vyšetrili 48-ročného muža, stíhaného za 
trestný čin poškodzovania cudzej veci, pretože v apríli 1999 zo strechy opus
teného domu v centre Bratislavy zhadzoval na ulicu tehly a škridle a po
škodil na ulici zaparkované automobily. 

Z údajov v trestnom spise a anamnestického vyšetrenia sme sa dozvede
li , že obvinený je vyučený elektromontér. Má typickú a lkoholickú ana
mnézu: 

V posledných rokoch vystriedal viac zamestnaní , asi dva roky je neza 
mestnaný. J e rozvedený z podnetu manželky, po rozvode býval v podnikovej 
garsónke. Z nej bol vyhodený pre dlh na nájomnom, žije v Stupave u druž
ky. Družka je staršia, spolu konzumujú alkohol. V roku 1995 bol stíhaný za 
neplatenie výživného na deti. 

Je náruživý fajčiar , alkohol začal konzumovať počas vojenskej prezenčn ej 
služby, raz za neskorý návrat z vychádzky bol pot resta ný. Pred 89. rokom 
pracoval ako elektrikár v stavebnej firme, bol dobre hodnotený, 4 roky pra
coval v zahraničí (MĽR, ZSSR), "v alkohole sa mohli kúpať". Mnoho rokov 
denný konzum, prevažne piva. Údaje o konzumovanom množstve (2 - 10 
pív), tolerancii , frekvencii opilosti sú značne nespoľahlivé. Nepozoroval zme
nu tolerancie, popiera palimpsesty. Popiera poruchu kontroly, údajne nikdy 
nemal abstinenčné prejavy. 

Nikdy nebol u psychiatra, od začiatku 70. rokov mal bolesti žalúdka, v r. 
1973 a 1980 prekonal operáciu žalúdka pre vredovú chorobu. 

Okolnosti trestného činu : 

Asi 3 dni pred činom nespavosť , strach, "pocit, že ho niekto naháňa" , 

počul hlasy nejakých mužov , ktorí sa mu vyhrážali . Pre strach a pocit ohro
zenia odcestoval do Bratislavy, snažil sa zdržiavať na miestach , kde bolo 
veľa ľudí , stále však počul prenasledovateľov , bol presvedčený , že ho sle
dujú. 
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V noci sa túlal po Bratislave, nasledujúci deň chcel požiadať o pomoc na 
polícii , policajt na vrátnici ho poslal preč - "pokračujte v chôdzi". V centre 
mesta zašiel do kasá rní , požiadal dozorného o pomoc, ten zavolal nejakého 
veliteľa , vypočuli ho , povedali , že im to nepatrí. 

Zašiel do predajne potravín, z prepravky vybral 2 fTašky piva a v predaj
ni ich vypil , dúfal, že ho spozorujú a zadržia, nevšimli si ho.v centre mesta 
spozoroval skupinku mužov s mobilmi, zľakol sa, ušiel pred nimi do opu
steného domu. Vyliezol na povalu , počul , ako muži na ulici hovoria , že ho 
odstrelia . Hádzal na nich škridle a tehly, bránil sa. 

Zadržaný bol políciou , pri výsluchu na polícii hovoril aj o strachu , hla
soch , pocite ohrozenia. Po vypočutí bol po niekoľkých hodinách prepustený. 

Vyhľadal kamaráta , ktorý býva v Bratislave, schovával sa u neho kým 
ustúpil pocit ohrozenia. Vrátil sa k družke , ešte asi 2 dni počul hlasy, strach 
z prenasledovania už nemal. 

Počas celého obdobia nemal silnejšiu triašku, nepotil sa, bol vyčerpaný 
z nedostatku spánku a túlania sa . 

Pri vyšetrení bol kritický k prekonanej poruche , napriek tomu však 
nevyhľadal psychiatra, nezmenil spôsob konzumu alkoholu. 

Môžeme zhrnúť, že náš prípad jasne demonštruje nezáujem početných 
spoločenských inštitúcií (armáda, polícia, vyšetrovacie orgány, ale i súd pri 
minulom trestnom čine - neplatenie výživného), ako aj zdravotníckych in
štitúcií (liečený pre orgánové komplikácie alkoholizmu, pred prácou v za
hraničí medicínske vyšetrenia a pod .), o človeka s rozvíjajúcou sa alkoholo
vou závislosťou a s komplikáciami súvisiacimi s pitím. 

Tento nízky záujem nemajú len somatické odbory medicíny, ale mater
ská disciplína adiktológie - psychiatria nejaví veľký odborný záujem o tieto 
témy. Stačí spomenúť aj malý záujem o výskumnú, prednáškovú a publi
kačnú prácu v tejto oblasti (Kolibáš a Novotný, 1999; Novotný a Kolibáš , 
1999). V poslednom čase len jedna publikovaná práca sa zaoberá problema
tikou alkoholických psychóz. Autor však nenašiel ani jednu prácu, ktorú by 
citoval kvôli etiopatogenéze alkoholických psychóz (Vladimír, 2004) . 
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Nízky záujem o psychiatrické komplikácie závislostí od návykových látok 
medzi psychiatrami nie je pravdepodobne len lokálnym javom. Malý záujem 
o problematiku alkoholickej halucinózy ilustruje aj počet odborných pu
blikácií registrovaných v databáze PubMed. V rokoch 1985 - 2004 bolo vod
borných časopisoch publikovaných len 9 prác zaoberajúcich sa alkoholickou 
halucinózou (PubMEd, 2004). 

V klasifikácii psychických porúch (MKCH-10) je triedenie psychiatric
kých komplikácií užívania návykových látok v porovnaní s inými typmi 
porúch pomerne hrubé . Psychické poruchy, ako napríklad alkoholická halu
cinóza, alebo taktilná halucinóza pri kokainizme , či alkoholická paranoická 
psychóza , ktoré sú klinickými jednotkami s výraznými rozdielmi v prízna
koch, priebehu a vyústení majú spoločný diagnostický kód: "F xx. 5 Psycho
tické poruchy" (WHO, 1993). 

Nie sú spoTahlivé epidemiologické údaje . V renomovaných učebniciach sa 
konštatuje , že ide o zriedkavú alebo raritnú psychickú poruchu. Na druhej 
strane údaje získané v malých skupinách, ktoré nereprezentujú celú po
puláciu závislých od alkoholu naznačujú , že môže ísť o častejšiu poruchu , 
než sa všeobecne predpokladá (Kaplan a Sadock, 2000; Gelder a koL, 2000). 

Tsuang a kol. (1995) zistili diagnózu alkoholickej halucinózy u 9,02 o/t: pa
cientov v súbore 532 alkoholikov, pacientov VA Medical Center v San Die
gu. 

Peng a kol. (1991) z Kaoshiung Medical College Hospital Taiwan v súbo
re 105 chronických alkoholikov s rozličnými neurologickými poruchami zis
tili u 37,1 % pacientov anamnézu alkoholickej halucinózy. 

Podla Soyku (1999) alkoholická halucinóza tvorí 5,6 (Ir medzi psychia
trickými komplikáciami alkoholizmu. 

V súbore 100 po sebe hospitalizovaných pacientov Psychiatrickej kliniky 
FN a LFUK s diagnózou závislosti od alkoholu bola u 4 pacientov počas hos
pitalizácie diagnostikovaná alkoholická halucinóza a u ďalšieho pacienta bo
la diagnostikovaná bližšie nezaradená alkoholická paranoidná psychóza 
(pozri tabuľku 2). 
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Typický klinický obraz je dobre známy, naša kazuistika ukazuje , že aj 
ten môže uniknúť pozornosti. Je možné, že omnoho častej šie sú netypické 
obrazy. V našom súbore alkoholických halucinóz z roku 1976 sme klasický 
obraz halucinózy pozorovali zriedkavejšie (2 prípady z 19), častejší bol aty
pický obraz - 8 prípadov , prípadne zmiešaný obraz - 7 prípadov (bližšie 
pozri Junasová a kol. , 1976). 

Nie je jasné , č i existuj e dispozícia k vzniku tejto komplikácie alkoholiz
mu, Tsuang a kol. (1995) porovnali skupinu 48 ústavne liečených pacientov 
- alkoholikov s diagnózou alkoholickej halucinózy so skupinou pacientov bez 
anamnézy porúch vnímania. Pacienti s halucinózou sa odlišovali nižším 
priemerným vekom, skorším začiatkom konzumu alkoholu, väčším množ
stvom konzumovaného alkoholu, vážnejšími sociálnymi následkami a čas

tejším experimentovaním s inými návykovými látkami . Štúdia upozorňuje 
na možné znaky zvýšeného rizika. neprispela k objasneniu patogenézy alko
holickej halucinózy. 

Nie je tiež dostatočne objasnený vzájomný vzťah medzi alkoholickou ha
lucinózou a schizofréniou . V niektorých prípadoch alkoholická halucinóza 
prechádza do chronickej poruchy s charakteristikami chronickej schizofré
nie (Soyka , 1994 ). Na druhej strane je známy častý abúzus alkoholu u pa
cientov so schizofréniou . Vo väčšine štúdií sa abúzus a lkoholu alebo závis
l osť zistili u 12 - 43 Cé pacientov so schizofréniou (Soyka, 1994). V súbore 
slovenských schizofrenických pacientov sa závislosť konštatovala u 5 %, 
ďalších 29 Cr vykazovalo znaky abúzu podľa DSM IV (Dóci a kol., 2003). 

Soyka a kol. (2000) v práci o zobrazovacích metódach upozorňujú na ne
jasnú patogenézu alkoholickej halucinózy. Vyšetrenia pomocou SPECT ne
podporujú hypotézu o dysfunkcii dopamínových jadier. Vyšetrenia s iným 
ligandom poukazujú na poruchu týkajúcu sa dopa mínového transportéra. 
Referujú o výsledkoch FDG PET vyšetrenia u 48-ročného pacienta s chro
nicky prebiehajúcou alkoholickou halucinózou s typickými príznakmi. 
U tohto pacienta sa zistili známky hypofrontality a pravdepodobne aj tala
mickej hypofunkcie - nález podobný ako pri schizofrénii. 
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Závery 

Spoločenské zmeny, zmeny v postojoch a v podmienkach pre medicínsku 
prax majú nepriaznivý dopad aj v oblasti starostlivosti o závislých od alko
holu a iných návykových lá tok. Táto problematika aj v rámci psychiatrie je 
na okraji záujmu. 

Ka zuistika z forenznej praxe ilustruje nepriaznivú situáciu , v ktorej de
tekcii uniká nielen závislosť od alkoholu, ale aj jej velmi nápadné psycho
tické komplikácie. Na príklade prípadu alkoholickej halucinózy demon štru
jeme, že téma je prakticky, ale i odborne zaujímavá. 

Zdá sa však, že naša situácia nie je odlišná od situácie v zahraničí, tam 
je tiež alkoholická psychóza marginalizovanou témou. Napríklad patofy
ziológia a patogenéza alkoholických psychóz, napriek ich vcelku jasnej alko
holovej podmienenosti a jasným psychopatologickým obrazom, nie je ešte 
objasnená. 

Literatúra 

Dóci, I. - Kafka, J . - Kováfová, M. - Džodla, P. : Negatívny vplyv zneužívania psy
chotropných látok na schi zofréniu: Výsledky štúdie. Psychiatrie, 7, 2003, 1, s. 12 
- 17 

Gelder, M. G. - López - Ibor, J . J. -Andreasen, N.: New Oxford textbook of psychia
try. Oxford University Press, Oxford, 2000, s.2432 

Junaso vá,D. - Novotný, V. - Kolibáš, E.: Kazuistický príspevok ku klasifikácii a lko
holických psychóz. Protiaik Obz, 11, 1976, 2, s. 89 - 91 

Kaplan, H. I. - Sadock, B. J . (Eds.): Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of 
psychiatry, 7th ed., Lippincot, Wiliams, Wilkins, Philadelph ia, Baltimore, New 
York,2000, s. 3342 

Kolibáš, E. - Novotný, V.: Slovensko v roku 1994. Sme svedkami začiatku novej 
epidémie? Psychiatria, 1, 1994 , 1, s . 13 - 15 

Kolibáš, E. - Novotný,v.: Publikačná činnost v oblasti a lkoholi zmu a závislostí od 
iných psychoaktívnych látok na Slovensku v rokoch 1978 - 1997 . Alkohol Drog 
Záv, 34, 1999, 1, s. 9 - 15 

Novotný, V. - Kolibáš, E. : Prednášková aktivita v oblasti AT na Slovensku za pos
ledných 20 rokov. Alkohol Drog Záv, 34, 1999, 1, s. 3 - 8 

Okruhlica, L . - Szemzä, L .: Nedostatočné dôkazy o účinnosti rovesníckych progra
mov primárnej protidrogovej prevencie. Alkohol Drog Záv, 39, 2004, 2, s. 65 - 73 

173 



V. NOVOTNÝ, E. KOLIBÁŠ, Z. OLOSOV Á / ALKOHOLICKÁ 
HALUCINÓZA - ZABUDNUTÁ PSYCHICKÁ PORUCHA? 

Peng, M. C. - ChOII, W. J . - Chen, S. S.: Neurological problem s in chronic alcoholics. 
Cao.X. Z.J., 7,1991,8, s. 404 - 312 

Plačiniár, E.: Informácia o medzinárodnej spolupráci v štatistike kriminality, proku
ratúry, súdnictva, väzenstva a polície. Súčasnost a perspektívy využívania infor
mačných systémov v boji proti drogám, Úrad vlády SR, Bratislava, 2004, s. 43 -
49 

PubMed, National Library of Medicine, elektronický zdroj, 2004 
Tsuang, J . lV. - Iru 'in, M. R . - Smith, T. L. - Schuckit, M. A: Characteristics of 

men with alcoholic hallucinosi s. Addiction, 90, 1995, 2, 289 - 290 
Soy/m, M.: Alkohol und Psychiatrie. In: M. V. Singer, S. Teyssen : Alkohol und Alko

holfolgekrankheiten, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 1999, s. 472 - 486 
Soylia, M.: Sucht und Schizophrenie. Nosologische, klinische und terapeutische Fra

geste llungen. l. Alkoholismus und Schizophrenie. Fortschr Neurol Psychiatr, 62, 
1994,3, s. 71 - 87 

Soy/m, M. - Dresel, S. - Horali, M. - Ruther,T. - Tatsch, K.: PET and SPECT fin
dings in alcohol hallucinosis: case reportt and super-brief review of the patho
physiology of this syndrome. World J Biol Psychiatr, 1,2000, 4, 215 - 218 

Vestnik I\ IZ SR. čiastka 12 - 15, Odborné usmernenie o š tandardoch pre diagnosti
ku a li ečbu \' odbore drogové závislosti, Bratislava, 2003, s. 88 - 90 

WHO: I\Iezinárodni klasifikace chorob, 10. revízia , PCP, Praha, s.282. 
Vladilllír, A.: Problematika etiopatogenézy alkoholických psychóz. Alkohol Drog 

Zá\", 39, 2004, 2. s.8 1 - 93 

Do redakcie prišlo: 22. 9. 2004 
Adresa autora: doc. MUDr. V. Novotný, CSc., Vlčkova 29, 811 05 Bratislava 

174 


