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Z HISTÓRIE ČASOPISU 

ŠTATISTICKÉ SLEDOVANIE 
PROTIALKOHOLICKEJ ZÁCHYTNEJ STANICE 

M. ZAHRADNÍK 

Psychiatrická klinika FN v Košiciach 

Problematiha allwholizmu na svete má vzrastajúcu tendenciu - taký je 
záver zo zasadania 3. európsheho seminára pre prevenciu allwholizmu v Že
neve rohu 1957. Zprávy rôznych autorov z celého sveta prinášajú ďalší ma
teriál pre podporu tohto názoru. Vzrastá allwholizmus u žien, ktoré podla 
amerických autorov platia tahto výkupné za svoju emancipáciu (Massol, 
Hamel, Deliry). Závažným sa stáva alkoholizmus u mládeže, v Polsku pre 
tento jav zavádzajú nový otrasný termín "alkoholizmus chronicus juvenilis". 
Zo 160.000 trestných priestupkov v Los Angeles bolo 55 % zavinených opi
losťou, a to predovšetkým mladých ludí. Abúzus alkoholu sa rozširuje aj 
v takej zemi, ako je Thajsko, 'lde sa pred 30 rokmi praktichy vôbec nepilo. 
V Rakúsku je za posledných 10 rokov počet vstupu alkoholikov na psychia
trické oddelenia 5-10-krát väčší. Problémy alkoholizmu sú rôzne podla kra
jín, ale aj v krajinách, kde tento problém podcellovali, zodpovední činitelia 
vyvíjajú stále väčšie úsilie na zaktivizovanie verejnosti v boji proti alkoho
lizmu. Takýto obrat zaznamenali v povojnovom Francúzsku. Celkove sa na 
svete oznamuje nástup štátnych protialkoholických programov, ktoré nahra
dzujú činnosť dobrovolných organizácií. 

Pôvodne publikované Protialk Obz, 1, 1966, 1, s. 7 - 9 
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Celá problematiha allwholizmu vyžaduje stále sústredenejšiu pozornosť 
a ahcie pracovní/wv najrôznejších oborov, a najmä zdravotní/wv, na htorých 
nateraz spočíva podstata tejto činnosti. Tah aho v celom zdravotníctve, tým 
viac v otázhe allwholizmu poldadáme za účelnejšie predchádzať škodám na 
zdraví a poruchám spoločenských vzťahov než ich liečiť. Avšah pri vy
Iwnávaní tejto preventívnej činnosti musíme vychádzať z určitých shúse
ností, musíme poznať spolupôsobiace fahtory na vznilw allwholizmu. K poz
naniu týchto fahtorov nám poshytuje vhodný materiál aj protiallwholichá 
záchytná stanica, ina!? typic!?é preventívne protiallwholiché zdravotníc1w za
riadenie. 

Vedení touto myšlienhou snažili sme sa usmerniť činnosť našej záchytnej 
stanice ta!?, aby bola nielen účinným preventívnym zariadením, ale aby sme 
na záhlade nazhromaždeného materiálu mohli hodnotiť aj niektoré javy al
Iwholizmu. Pod!?ladom nášho sledovania boli detailne vyplnené prijímacie 
protolwly, htoré sme si upravili pre tento ciel. Zo záznamov v prijímacom 
protolwle sme čerpali potrebné údaje, läoré sme vyhodnocovali mesačne, 
štvrťročne, polročne a celoročne. Predmetom triedenia boli osoby ošetrované 
na Protiallwholichej záchytnej stanici v Košiciach rohu 1960. Každá zachy
tená osoba sa hodnotila podla určitých hritérií a taldo nazhromaždený ma
teriál sa triedil do 12 slwpín podla 12 nasledovných znakov: celhový počet 
a pohlavie, stav, veh bydlislw, zamestnanie, prostredie, I~de došlo k abúzu, 
stupell allwholichej opojenosti, poskytnuté ošetrenie, druh alhoholických 
nápojov, dôvod h abúzu, správanie sa a počet pobytov na záchytnej stanici. 
V nasledujúcom zdelení podávame rozbor tohto materiálu a poukážeme na 
niehtoré závislosti od časových intervalov. 

1. Počet zachytených osôb a ich pohlavie. Roku 1960 bolo na nasej 
záchythe ošetrených 990 osôb, z toho 924 mužov, t. j. 93,3 % a 66 žien t. j. 
6,7 lJe. Je to priaznivejší pomer než v Prahe, kde je zachytených žien 10 % 
a v západných štátoch tento pomer dosahuje až 20-30 percent. Pri me
sačnom porovnaní má grafiché znázornenie stúpajúcu tendenciu a dosah uje 
vrcholu v mesiaci sep tembri a decembri - 10 percent. Najviac mužov bolo 
v decembri a žien v apríli (113,6 %). 

2. Stav zachytených osôb sme roztriedili na slobodných, ženatých, rozve
dených, ovdovených a žijúcich v konkubináte. Pri celoročnom porovnaní vy
chádzajú ako najväčší počet zachytených ženatí - 64,3 % z celkového počtu 
zachytených, na druhom mieste sú slobodní - 26,1 %, za nimi nasledujú 
rozvedení - 3,5 %, s rovnakým percentom žijúci v konkubináte a ako pos-
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lední ovdovení - 2,6 %. Pri mesačnom porovnávaní vychádza, že slobodných 
bolo zachytených najviac v mesiaci septembri, ženatých v mesiaci júli, roz
vedených v mesiaci marci, ovdovených v mesiaci novembri (23,3 %) a v Iwn
hubináte žijúcich v mesiaci ohtóbri a novembri. 

3. Veh zachytených osôb sme roztriedili na: mladistvých do 17 rokov, 18 
- 24-ročných, 25 až 30-ročných, potom po desiathach do 60 rokov a starších 
aho 60 rokov. Najviac zachytených bolo 31 - 40-ročných - 27,9 %, nasledo
vali 25 - 30-roční - 23 %, 18 - 24-roční - 14,4 percent, 41 - 50-roční -
13,6 %, 51 - 60-roční - 12,3 %, starších nad 60 rohov 4,4 %, a čo je 
potešiteľné, najmenej bolo mladistvých do 17 rohov - 4,3 %. Pri mesačnom 
porovnaní bolo mladistvých do 17 rollOV zachytených najviac v mesiaci sep
tembri, 18 - 24-ročných v o/~tóbri, 24 - 30-ročných v decembri, 31 -
40-ročných tahtiež v decembri, 41 - 50-ročných v júli, 51 - 60-ročných v no
vembri a starších nad 60 rollOV v novembri. 

4. Podľa bydliska sme zachytených roztriedili na: obyvateľov Košíc-mes
to, Košice-okres a obyvateľov iných o/~resov. Celkove bolo najviac zachy
tených Košičanov - 56,5 %, obyvateľov košického okresu bolo 22,9 %, a po
merne značný počet zachytených z iných okresov - 20,6 %. Košičanov bolo 
najviac v mesiaci júli, obyvateľov hošichého okresu v novembri a obyvateľov 
z iných okresov v decembri (18,2 %). 

5. Podľa zamestnania sme zachytených roztriedili na: pomocných ro
botní/wv, odborných robotníkov, poľnohospodárskych robotníkov, vodičov, 

tzv. profesionálov (pracujúcich pri výrobe a predaji alkoholických nápojov), 
na úradníkov, študujúcich, pracovní/wv s vysokoškolským vzdelaním, dô
chodcov a na osoby bez trvalého zamestnania. Najviac zachytených bolo po
mocných robotníkov - 50,9 %, na druhom mieste sú robotníci odborní -
18,1 %, potom v tesnom slede úradníci - 8,3 %, vodiči - 7 % a dôchodcovia 
6,8 %. Tabuľku uzatvárajú osoby bez trvalého zamestnania - 3,8 %, pra
covníci v poľnohospodárstve - 2,3 %, študujúci - 1,7 %, a o posledné miesto 
sa rovnakým dielom rozdelili profesionáli a pracovníci s vysokoškolským 
pomerom - 0,6 %. Pomocných robotníkov bolo najviac v apríli, robotníkov 
(odborných) v októbri, taktiež poľnohospodárskych robotníkov v októbri, 
21,7 %, vodičov v septembri, profesionálov v júni, úradníkov v novembri 
a decembri, študujúcich v máji, pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním 
v novembri a decembri, dôchodcov v novembri a osôb bez trvalého zamest
nania vo februári. 

6. Podľa prostredia, kde došlo k abúzu, sme vytvorili 3 skupiny: 1. skupi
na pila vo verejných predajniach alkoholických nápojov, 2. skupina pila do-
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ma a 3. shupina inde (na pracovishu, na nejahej slávnosti, u známych 
a pod.). Najviac pijúcich bolo vo verejných predajniach 88,3 %, pijúcich in
de bolo 6,7 % a pijúcich doma 4,8 %. 1. s/wpina pila najviac v mesiaci júli, 
2. doma pijúcich v mesiaci decembri (29,1 %) a 3. v mesiaci apríli. 

7. Podľa stup /la al/wholichej opojenosti sme zachytených roztriedili na 
štyri s/wpiny: A shupina bez známoh al/wholidej opojenosti, B shupina 
s ľah/lými známhami al/who lichého opojenia, C s/wpina so zreteľnými 

a D s/wpina s ťažhými známhami al/who lichého opojenia. Najviac bolo za
chytených zo s/wpiny C - 73,2 %, značne za nimi bola shupina D - 13,9 % 

a s/wpina B - 12,6 %. V A s/wpine boli bez známoh al/who lichého opojenia 
iba dva prípady, jeden bol schizofrenih považovaný pre svoje uvoľnené 

správanie za opitého a druhý bol žobráh, omylom umiestnený na ZS. Zo 
shupiny B bolo najviac zachytených vo februári, zo s/wpiny C v júli a zo 
s/wpiny D v o/ltóbri a v decembri. 

8. Druh poshytnutého ošetrenia: Ošetrenie bolo poshytnuté bud priamo 
na záchythe, a to ošetrenie zdravotníche, hygienidé (hlavne v podobe očisty) 
a fixovanie. U ošetrenia poshytnutého mimo ZS išlo o ošetrenie interné ale
bo chirurgiché. Najčastejšie sa poshytlo hygieniché ošetrenie u 32,5 %, fixo
vanie u 26,2 % a zdravotnícIle na záchythe u 26,2 %. Ošetrenie chirurgiché 
sa poshytlo u 7,5 % a interné u 2,8 %. Ošetrených na záchythe, či už zdra
votníclly, hygienichy alebo fixovaných bolo najviac v ohtóbri, ošetrených in
terne a chirurgichy v decembri. 

9. Druh al/wholichých nápojov nám určil 4 shupiny: 1. shupina pila de
stiláty, 2. shupina pivo, 3. shupina víno a 4. shupina pila rôzne alhoholiché 
nápoje, čiže "miešali". Ďalello najviac bolo zachytených zo s/wp i ny, čo 
"miešali" 62,2 %, iba víno pili 16,7 %, destiláty 11,2 % a najmenej bolo za
chytených po abúze piva 9 %. Zo shupiny destilátov a piva bolo najviac za
chytených vo februári, zo s/wpiny vína v decembri a zo shupiny pijúcich 
rôzne al/wholické nápoje v mesiaci júli. 

10. Podľa dôvodu k abúzu sme sledovali 3 shupiny: 1. shupina odô
vod/lovala požitie alhoholicl~ých nápojov "zvyhom", 2. skupina realwiou a 3. 
shupina mimoriadnymi okolnosťami (rodinné oslavy, významné výročia 

a pod.). Zo zachytených dominovala shupina pijúca "zo zvyhu" - 81,3 %, 
pijúcich za mimoriadnych okolností bolo 14,2 % a reahtívnych 4,5 %. Zo 
skupiny pijúcich "zo zvyhu" bolo najviac v septembri, reaktívnych v novem
bri a pijúcich za mimoriadnych okolností v apríli. 

11. Podla správania na záchytke sme zachytených roztriedili do 3 sku
pín: podrobivých, hlučných a agresívnych. Celhove najviac bolo podrobivých 
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- 38,9 %, hlučných - 36,5 % a agresívnych - 24,6 %. lnah podrobivých bolo 
najviac v decembri, hlučných v júli a agresívnych v ohtóbri. 

12. Posledný sledovaný znah bol počet pobytov na našej záchythe. Podla 
toho sme mali 3 slwpiny: slwpina s prvým pobytom tzv. " nováčihovia ", shu
pina s druhým a tretím pobytom a slwpina so 4. a ďalším pobytom. Najviac 
bolo zachytených nováčihov - 66,4 %, s 2. a 3. pobytom bolo 18,4 % a so 

4. a ďalším pobytom 14,2 %. Nováčilwv bolo najviac v septembri, reverent
av s 2. a 3. pobytom v júli a zachytených 4-hrát a viachrát v mesiaci júli. 

No aj za týchto oholností zaujímavo vychádzajú niehtoré porovnania. Pre 
ilustráciu uvedieme nieholho prípadov. Ovdovených bolo zachytených naj
viac v novembri, teda v mesiaci, hedy vzdávame česť pamiathe mŕtvych. 

Polnohospodárshych pracovníhov bolo najviac v ohtóbri, hedy končia se
zó/me práce. Zdalo by sa, že jarné obdobie pôsobí viac na ženy, ktorých bolo 
maximum v apríli a na študentov, htorých bolo maximum v apríli a na štu
dentov, ktorých bolo najviac v máji. V decembri dosiahli maximum dve 
ďalšie shupiny: doma pijúci a víno pijúci. Dalo by sa povedat~ že u týchto 
skupín došlo k abúzu vína, htoré si priniesli na sviatky, a aj doma ho 
popíjajú. V decembri bolo najviac zachytených aj obyvatelov iných okresov, 
a ah uvážime, že v mnohých prípadoch išlo o zamestnancov VSŽ, môžeme 
hladať súvislosť medzi ich odlúčenosťou od rodín a emóciou Vianoc. 
A v mesiaci decembri, htorý neslávne dominuje v našom súbore, nachádza
me vrcholy u ďalších skupín, medzi ktorými nemožno nevidieť súvislos( 
a to medzi skupinou s (ažhými známkami alkoholického opojenia a medzi 
skupinami interne a chirurgicky ošetrených zachytených osôb. 

Domnievame sa, že štatistické sledovanie protialkoholickej záchytnej sta
nice má svoju hodnotu pre posúdenie významu spoločenských faktorov pri 
vývoji alkoholizmu. 
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