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Súhrn 

Prieskum medzi psychiatrami poukázal na nedostatok času, ktorý majú na vyše
trenie pacientov. Cieľom nášho zisťovania bolo preto vyskúmať, koho a vakom po
radí by v takto limitovanom čase slovenskí psychiatri vyšetrili spomedzi pacientov 
s rôznymi diagnózami. Zvlášť nás zaujímalo postavenie pacientov so závislosťou od 
alkoholu, resp. od iných psychoaktívnych látok. Anonymnou dotazníkovou metódou 
sme oslovili 45 psychiatrov. Mali určiť, vakom poradí by ambulantne vyšetrili 6 pa
cientov, z ktorých každý trpel klinicky rovnako závažnou, ale odlišnou diagnózou 
duševnej poruchy. V celkovom súčte poradí od všetkých lekárov sa umiestnili pa
cienti s jednotlivými diagnózami podľa toho, ako by boli nimi ošetrení, takto: (1) pa
cienti s diagnózou schizofrénia, (2) pacienti s diagnózou depresia, (3) pacienti 
s diagnózou demencia, (4) pacienti s diagnózou neuróza, (5) s diagnózou závislosť od 
alkoholu, a na poslednom (6) mieste sa umiestnili pacienti s diagnózou závislosť od 
iných psychoaktívnych látok. Z nášho prieskumu je možné usudzovať, že prístup k 
psychiatrickej starostlivosti pre pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu a drog 
je na Slovensku nedostatočný . 

K ľ ú č o v é s lov á : prístupnosť liečby - psychiatrická starostlivosť - alkoholiz
mus - závislosť od psychoaktívnych látok - drogová závis
losť 

129 



L. OKRUHLICA, S. SLEZÁKOVÁ / PROBLÉM S PRÍSTUPOM 
K PSYCHIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI PRE PACIENTOV 
SO ZÁVISLOSŤOU 

Ľ. Okruhlica, S. Slezáková: PROBLEM WITH 
PSYCHIATRIC CARE ACCESSIBILITY FOR 
PATIENTS WITH ADDICTIONS 

Summary 

The present survey condueted among psychiatrists has indicated a shortage of 
time they have for examination of their patients. The goal of our survey was to find 
out which of the patients with different diagnoses, and in which order, would Slovak 
psychiatri sts examine in such a limited time. Particularly, we were interested in the 
positioning of the patients with dependency on alcohol and other psychoactive sub
stances. We have approached forty-five psychiatri sts with anonymous questionnai
re . They were asked to indicate in which order they would provide an out-patient 
examination to six patients, each suffering from mental disorder of the equal clini
caI significanee, but of different diagnosis. Patients with different diagnosis have 
been positioned by the total sum of their rankings obtained from the group of psy
chiatrists, who indicated in which order they would provide care to them: (1) pa
tients with diagnosis of schizophrenia, (2) patients with diagnosis of depression, (3) 
patients with dementia, (4) patients with diagnosis of neurotic disorder , (5) with de
pendency on alcohol, and as last (6) were ranked positioned patients with diagnosis 
of dependency on other psycho active substances. From the results of our survey it is 
possible to conclude, that accessibility of the psychiatrie care for patients with de
pendency on alcohol and other drugs is not sufficient in Slovakia. 

Key w o r ds : accessibility of treatment - psychiatrie care, alcoholism - depen
dency on psycho active substaenes - drug addiction 

Úvod 

Rozhodnutie pacienta trpiaceho závislosťou , vedúce k vyhľadaniu odbor
nej pomoci u psychiatra je zložitý proces, ktorý dozrieva i viac rokov. Obavy 
z neznáma, čo bude s ním po odňatí návykovej látky, strach zo sociálnej 
marginalizácie po označkovaní diagnózou závislosti, obavy z utrpenia spo
jeného s abstinenciou, to je iba časť dôvodov, ktoré retardujú vstup pacienta 
do liečby a ešte v poslednej minúte pred pozvaním do ordinácie psychiatra 
môžu byť dôvodom jeho odchodu z čakárne bez vyšetrenia, neraz navždy. 
U pacientov so závislosťou od návykových látok kvôli relatívne menšej 
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pravdepodobnosti prechodu choroby do psychotického štádia vyžadujúceho 
neodkladnú zdravotnú starostlivosť, v porovnaní napríklad s pacientmi 
s diagnózou schizofrénie , alebo demencie, potom šanca návratu do ambu
lancie v prípade zutekania z čakárne psychiatra je menšia. 

Náročnosť prežívania situácie v čakárni, vysoká intrapsychická tenzia 
a stres, ktorý prežíva pacient vyhľadávajúci pomoc pre závislosť od návy
kových látok nie je spôsobená len psychogénnymi činiteľmi, ale zväčša aj 
biologicky, stupňujúcim sa akútnym abstinenčným stavom. Ako poukazujú 
naše klinické skúsenosti , väčšina pacientov, ktorá po prvý raz žiada o liečbu 
pre závislosť , prichádza k psychiatrovi v stave čiastočne alebo plne rozvi
nutého abstinenčného stavu. V prípade predlžujúceho sa čakania na vstup 
do ambulancie je potom rozhodnutie o "dezercii" z čakárne facilitované ich 
vedomosťou o možnosti rýchleho zaobstarania si prostriedku, po požití 
ktorého nastane zaručene úľava akútnych abstinenčných príznakov. Pritom 
naň (na alkohol, na drogu) na rozdiel od iných pacientov nepotrebujú 
lekársky predpis . To by malo byť dôvodom, pokiaľ je to možné, na neod
kladné vyšetrenie týchto pacientov v ambulancii psychiatra, lebo inak hrozí, 
že ak sa aj potenciálny pacient úplne nestratí , môže dôjsť k oddialeniu zača
tia jeho liečby o ďalšie mesiace a možno i roky. 

Pri poradí, vakom sú pacienti uvádzaní zdravotnou sestrou do ambulan
cie lekára rozhoduje nielen čas , vakom prišli do čakárne , ale aj miera zá
važnosti ich stavu. Pri preplnených čakárňach je neraz psychiater posta
vený pred dilemu, ktorého z pacientov so závažnými ťažkosťami uprednost
niť , prípadne pri nadmernom počte pacientov, koho nechať čakať v posled
nom poradí, či dokonca preložiť jeho vyšetrenie na iný deň. 

Vychádzali sme pri našom prieskume z predpokladu, že ambulantní psy
chiatri sa často vo svojej praxi nachádzajú v podobných situáciách a musia 
ich riešiť. 

Cieľom bolo zistiť postoj lekárov psychiatrov, k pacientom s vybranými 
psychiatrickými diagnózami. Overovali sme hypotézu, že lekári majú ten
denciu uprednostňovať pacientov s inými diagnózami duševnej poruchy 
pred pacientmi s diagnózou závislosti. 

Materiál a metódy 

Išlo o sondážnu, deskriptívnu štúdiu. Kvantitatívny, aplikovaný, ope
ratívny prieskum. 
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Prieskum sa uskutočnil metódou anonymného dotazníka. Dotazník obsa
hoval štyri otázky. 

Prvá bola uzavretá, polytomická. Znela: "Predstavte si, že vo vašej ča
kárni sedia pacienti s nasledujúcimi diagnózami. Uveďte poradie , vakom by 
ste týchto pacientov ošetrili - zaznačte poradie číslom od 1 do 6, pričom 
1 = prvý a 6 = posledný v poradí." Diagnózy boli taxatívne vymenované 
v abecednom poradí: "Pacient s diagnózou demencie, depresie, neurózy, 
schizofrénie, závislosťou od alkoholu, závislosťou od iných psychoaktívnych 
látok." 

Spracovanie zistení sme vykonali tak, že pre každú diagnózu duševnej 
poruchy sme urobili súčty poradí od všetkých dopytovaných psychiatrov. Po
tom sme diagnózy zoradili podľa poradia, v ktorom by mal pacient s tou, 
ktorou diagnózou na základe odpovedí všetkých psychiatrov vstúpiť do ich 
ambulancie . Čím nižší je teda celkový súčet poradí pre danú diagnózu, tým 
väčšia je pravdepodobnosť prioritnejšieho vyšetrenia pacienta s touto diag
nózou v psychiatrickej ambulancii . Tak pri teoreticky minimálnom súčte po
radí 45 pre niektorú z diagnóz by to znamenalo vyšetrenie pacienta s touto 
diagnózou na prvom mieste všetkými psychiatrami. Čím vyšší je celkový 
zistený súčet poradí vyšetrenia pre tú-ktorú diagnózu, tým dlhšie musí pa
cient s touto diagnózou na vyšetrenie čakať. 

Druhá otázka bola uzavretá, alternatívna dichotomická, s možnosťou 
voľného vpisovania. Otázka znela: "Máte dosť času na vašich pacientov?" 
Možnosti odpovede boli obmedzené na: "áno" a "nie". V prípade zvolenia al
ternatívy "nie" mali psychiatri možnosť vpísať subjektívne, z akých dôvodov 
nemajú čas na pacientov. 

Tretia otázka bola otvorená s možnosťou priameho vpisovania. Znela: 
"Vaša nadstavbová špecializácia?" 

Štvrtá mala rovnaký charakter ako otázka číslo tri. Znela: "Roky praxe, 
koľko rokov pracujete ako psychiater?" 

Na vyhodnotenie bol použitý štatistický softvér SPSS. Výsledky boli 
spracované metódami deskriptívnej štatistiky. 

Štúdia bola schválená Etickou komisiou pri Centre pre liečbu drogových 
závislostí v Bratislave. 
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Výsledky 

Prieskum sa realizoval osobitne v dvoch fázach. Prvá fáza sa uskutočnila 
od 8. do 12. 6. 2004 na psychiatrickom zjazde v Spišskej Novej Vsi. Adminis
trovaných bolo 22 dotazníkov , z ktorých 15 dotazníkov vyplnili psychiatri, 3 
dotazníky klinickí psychológovia a 2 dotazníky vyplnili iní terapeuti . Do 
ďalšieho spracovania boli zaradení na základe profesiového kritéria len psy
chiatri. Druhá fáza sa realizovala od 16. 8. do 6. 9. 2004 medzi psychiatrami 
na klinikách psychiatrie v bratislavských nemocniciach. Administrovaných 
bolo 35 dotazníkov na všetkých troch klinikách spolu. Celkový počet psy
chiatrov zaradených do prieskumu bol 45 (n = 45). 

Na prvú otázku, pýtajúcu sa na poradie, v ktorom by jednotliví psychia
tri ošetrili došlých pacientov s uvedenými možnosťami diagnóz, odpovedali 
dvaja psychiatri (4 %), že pacientov by ošetrili podľa závažnosti stavu, 
vakom sa dostavili na ošetrenie . 43 (96 %) psychiatrov vpísalo číselnú 

možnosť podľa zadania pri otázke a z tohto počtu 4 (9 %) psychiatri dopísali , 
že by sa riadili momentálnym zdravotným stavom pacienta . 

Podľa výsledkov nášho prieskumu vyplýva, že na 1. mieste (77 bodov) by 
bol vyšetrený psychiatrom pacient s diagnózou schizofrénie, 2. by bol pa
cient s diagnózou depresie (104), 3. v poradí by bol pacient s diagnózou de
mencie (118), na 4. mieste by prišiel na rad pacient s diagnózou neurotickej 
poruchy (194), až 5. v poradí by bol pacient so závislosťou od alkoholu (200) 
a posledný, 6., by vstúpil do ambulancie psychiatra pacient s diagnózou zá
vislosti od iných psychoaktívnych látok - od drog (210). 

Pri detailnom diferencovanom rozbore na jednotlivé diagnózy sme zistili 
nasledujúce: Pacienta s diagnózou demencie by na prvom mieste ošetrilo 
15 (35 %) psychiatrov, na druhom mieste 3 (7 %), na treťom mieste 
12 (28 %), na štvrtom mieste 7 (16 %), na piatom mieste 3 (7 %), na šiestom 
mieste 3 (7 %). 

Pacienta s diagnózou depresie by na prvom mieste ošetrili 4 (9 %) psy
chiatri, na druhom mieste 21 (49 %), na treťom mieste 15 (35 %), na štvrtom 
mieste 2 (5 %), na piatom mieste 1 (2 %) psychiater a na šieste miesto nedal 
žiadny z respondentov pacienta s diagnózou depresie . 

Pacienta s diagnózou neurózy by na prvom mieste ošetrili 2 (5 %) psy
chiatri, na treťom mieste 8 (19 %), na štvrtom mieste 14 (33 %), na piatom 
mieste 2 (5 %), na šiestom mieste 17 (40 %) psychiatrov. Žiadny respondent 
nedal pacienta s diagnózou neurózy na druhé miesto. 

133 



Ľ. OKRUHLICA, S. SLEZÁKOVÁ / PROBLÉM S PRÍSTUPOM 
K PSYCHIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI PRE PACIENTOV 
SO ZÁVISLOSŤOU 

Pacienta s diagnózou schizofrénie by na prvom mieste ošetrilo 20 (47 %) 

psychiatrov, na druhom mieste 16 (37 %), na treťom mieste 4 (9 %), na 
štvrtom mieste 2 (5 %), na piatom mieste 1 (2 %), na šieste miesto žiadny 
z psychiatrov nedal pacienta s diagnózou schizofrénie. 

Pacienta s diagnózou závislosti od alkoholu by na druhom mieste ošetrili 
2 (5 %) psychiatri , na treťom mieste 1 (2 %), na štvrtom mieste 13 (30 %), 
na piatom mieste 21 (49 %), na šiestom mieste 6 (14 %). Žiadny respondent 
nedal pacienta s diagnózou závislosti od alkoholu na prvé miesto . 

Pacienta s diagnózou závislosti od iných psychoaktívnych látok by na 
prvom mieste ošetrili 2 (5 %) psychiatri, na druhom mieste 1 (2 %), na 
treťom mieste 3 (7 %), na štvrtom mieste 5 (12 %), na piatom mieste 
15 (35 %), na šiestom mieste 17 (40 %) psychiatrov (tab. 1). 

Tabuľka 1. 

Diagnóza 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto L poradí Prie-
(poradie merné 

poradie 

schizofrénia 20 16 4 2 1 - 77 1,79 

depresia 4 21 15 2 1 - 104 2,42 

demencia 15 3 12 7 3 3 118 2,74 

neuróza 2 - 8 14 2 17 194 4,51 

závislosť od - 2 1 13 21 6 200 4,66 
alkoholu 

záv . od 2 1 3 5 15 17 210 4,88 
psych. látok 

Na otázku, či majú dostatok času na pacientov, odpovedalo súhlasne 
40 % psychiatrov a 60 % psychiatrov negatívne . Pri kvalitatívnej analýze 
dôvodov, pre ktoré majú nedostatok času na svojich pacientov, boli dôvody 
rozdelené do štyroch skupín. Najpočetnejšia skupina 52 % ako dôvod uvied
la veľké množstvo pacientov, 17 % nemalo čas z administratívnych dôvodov, 
17 % uviedlo len nedostatok času a 13 % nemalo čas z rôznych iných dôvo
dov. 

Priemerný počet rokov praxe psychiatrov v súbore bol 14,6 roka 
(SD+ll,7) v rozpätí od 2 do 37 rokov. 
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Diskusia 

Efektívnosť systému liečebnej starostlivosti pre pacientov s akoukoľvek 
skupinou duševných porúch je podmienená vysokou dostupnosťou (availa
bility) a prístupnosťou (accessibility) psychiatrických služieb. Zdôrazňujú to 
aj dokumenty SZO v Európskom akčnom pláne pre alkohol (6) a OSN pre 
stratégiu riešenia problematiky drog. Kým pod dostupnosťou sa chápe naj
mä možnosť poskytnutia starostlivosti aj sociálne slabým, prístupnosťou sa 
myslí možnosť geografická a iná, aby sa pacient mohol dostať do zdra
votníckych služieb, kde mu bude starostlivosť poskytnutá. Keďže aj podľa 
metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
(4) sú ambulancie všeobecných psychiatrov základnou líniou pre diagnosti
ku a liečbu pacientov so závislosťami, ich komplexné pokrytie Slovenska by 
malo byť preto zárukou zabezpečenia prístupnosti liečby pre všetkých, ktorí 
o ňu požiadajú. 

Ako ale ukázali zistenia nášho prieskumu, samotná existencia siete psy
chiatrických služieb pokrývajúca celé územie krajiny ešte nestačí na zabez
pečenie rýchleho prístupu k liečbe pre pacientov so závislosťou od alkoholu 
a iných, hlavne ilegálnych návykových látok - drog. Pacienti, ktorí prídu do 
čakárne psychiatra s touto diagnózou sú spravidla ošetrovaní medzi pos
lednými . Zvlášť závažné je to vo svetle ďalšieho nášho zistenia, že väčšina 
psychiatrov má nedostatok času na svoju klientelu. To nevyhnutne rezultu
je u mnohých pacientov so závislosťou do viachodinového čakania na vyše
trenie, neraz v klinicky ťažkom stave, ba dokonca k ich preobjednaniu le
károm na neskorší deň. Zlá prístupnosť k liečbe odďaľuje jej začiatok, pre
dlžuje utrpenie pacienta a na ňu preto neraz úplne rezignuje, čo v prípade 
závislostí od psychoaktívnych látok nie je zriedkavý jav. 

Ak by sme na základe nami zistených výsledkov urobili modelový prípad, 
keby prišli pacienti s vymenovanými 6 diagnózami duševných porúch naraz 
ráno do čakárne psychiatra, pričom ani jeden z nich by nebol v akútnom 
stave a čas na každé ošetrenie by sme stanovili rovnako pre všetkých na 
30 minút, zistili by sme nasledujúce: Pacient s diagnózou schizofrénia by po 
príchode k psychiatrovi išiel rovno do ambulancie lekára, pacient s diagnó
zou depresia by čakal na vyšetrenie 30 minút, pacient s diagnózou demencia 
by čakal 1 hodinu, pacient s diagnózou neuróza by čakal 1,5 hodiny, ale 
s diagnózou závislosť od alkoholu už 2 celé hodiny, a pacient s diagnózou 
závislosť od drog by čakal dokonca 2,5 hodiny. 
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Vynára sa otázka, prečo je to tak? Veď pacienti so závislosťami často 
trpia rovnako, ak nie viac ako iní pred nimi uprednostňovaní pacienti s iný
mi duševnými poruchami. Napríklad, hoci väčšinou sekundárna, ale často 
ťažká depresia je prítomná u väčšiny pacientov so závislosťou od psycho
aktívnych látok na začiatku ich liečby . A napriek tomu , že vedú k častým 
i dokonaným suicídiám, sú títo pacienti psychiatrami ošetrovaní v poradí 
ďaleko za pacientmi s primárnou depresiou . Týmto chceme ilustrovať , že 
musia existovať asi aj iné , pravdepodobne nemedicínske dôvody , ktoré 
u psychiatrov vedú k odsúvaniu poskytnutia ošetrenia pacientom so závis
losťou . Príčinami môžu byť predsudky, morálne motivované postoje a prí
stupy zo strany psychiatrov, často na nevedomej úrovni . 

Problém odsúvania pacientov lekármi na základe ich diagnózy závislosti 
od alkoholu, alebo od iných psychoaktívnych látok, najčastej šie ilegálnych 
drog, nie je špecifickým slovenským javom, ale podobné zistenia boli i inde 
v zahraničí. Napríklad lekári v talianskej Novare majú síce pozitívny prí
stup k problémom pacientov s diagnózou závislosti , ale na strane druhej sa
motných pacientov so závislosťou radi nemajú ( 1). Podobné postoje boli zis
tené aj v USA (2, 3, 5). 

Jedným z možných riešení na zmiernenie zisteného stavu by mohlo byť 
zavedenie v minulosti efektívne fungujúcich tzv. ambulancií AT pre alkoho
lizmus a toxikománie a pre ne vyčlenením fixných hodín z času všeobecnej 
psychiatrickej ambulancie aspoň 2-krát do týždňa . Veľký kus práce v zmene 
postojov lekárov a zdravotníkov by mohla upriamením pozornosti na tento 
problém a zdôrazňovaním medicínskeho modelu závislostí so všetkými ťaž
kými zdravotnými komplikáciami ochorenia urobiť pregraduálna výchova 
na lekárskych fakultách, a hlavne Slovenská zdravotnícka akadémia pri 
postgraduálnom vzdelávaní psychiatrov a psychiatrických sestier. Viaceré 
štúdie poukázali na správnosť a význam praktického výcviku študentov me
dicíny a lekárov absolventov na oddelení pre závislosti na zmenu negatívne
ho postoja k pacientom so závislosťou (2, 3, 5). 

Obmedzením prieskumu bolo administrovanie dotazníkov inými pouče
nými psychiatrami, bez prítomnosti riešiteľa úlohy v druhej fáze zberu ma
teriálu. Hoci bolo presne vysvetlené vedúcim pracovníkom jednotlivých kli
ník, ako má znieť zadanie otázky číslo jeden, nie na všetkých pracoviskách 
bola dodržaná požadovaná interpretácia, čo mohlo spôsobiť odchýlky vo vý
sledkoch. 
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Záver 

Vzhľadom na to, že u psychiatrov v našom prieskume prevažoval názor , 
že majú nedostatok času na pacientova zo 6 prezentovaných diagnóz by pa
cienta s diagnózou závislosť od drog ošetrili až na poslednom mieste v po
radí , možno predpokladať , že v dôsledku takejto priority sa mnohí pacienti 
s diagnózou drogová závislosť na ošetrenie nedostanú , resp. nie j e im z ča

sových dôvodov psychiatrická starostlivosť poskytnutá v dostatočnej miere. 

Naše zis tenia indikujú nedostatočnú prístupnosť špecializovanej psychia
trickej starostlivosti pre pacientov so závislosťou od alkoholu a drog na Slo
vensku . 
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