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Z HISTÓRIE ČASOPISU 

S K UPINOVÁ LIEČBA ALKOHOLIZMU 
V N EMOCNICI 
(VÝSLEDKY 5 ROKOV LIEČBY 
ALKOHOLIZMU V NITRE) 

T. MIššíK 

V príspevku chceme referovať o výsledkoch, osobných skúsenostiach 
v liečení a doliečovaní alkoholikov z oblasti s približným počtom 750 tisíc 
obyvateľov, za obdobie posledných 5 rokov (1960-1964). Výsledky chceme 
hodnotiť kriticky a bez prikrášľovania a so zameraním na odhalenie nedo
statkov v systéme našej liečby. 

Práca teda nemá byť systematickým prehľadom rôznych typov protialko
holickej liečby. Jednako chceme aspoň v úvode stručne uviesť niektoré teore
tické pripomienky. 

Teórií, prečo sa alkoholizmus objavuje tak často, je veľa. Niektorí autori 
pokladajú alkoholizmus za poruchu látkovej výmeny, poruchu vnútornej 
sekrécie, vitamínovú karenciu so zvláštnym následným typom metabolizmu. 
Dedičnosť sa pripúšťa len v zmysle osobnej náklonnosti určitých typov ľudí. 
Vznik toxikománie vyplýva z tendencie po hľadaní príjemna, podľa niek
torých autorov sa toxikomani rodia. Ak sa títo ľudia nestretnú so svojou 
drogou, nestanú sa jej otrokom. Bonhoeffer predpokladá tiež určitú konšti
tučnú menejcennosť. 

Pôvodne publikované: Protialkohol Obzor l , 1966, 5, s . 185 - 187 
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Dôsledhy allwholizmu na organizmus sú všeobecne známe. Nemôžeme si 
nevšímal" intelektovú, citovú degradáciu, depresie a antisociálne tendencie 
postihnutých. Ide o zákonité následky, ktoré veľmi rušive zasahujú do 
liečebného procesu a sú často prekážlwu dobrých výsledkov liečby a spo
lupráce s pacientom. Morálna deprivácia, emočná nevyváženosť vedie často 
hu sldonom ku kriminalite a k sebevraždám. Marlwsovič používa termín 
tzv. psychichého infantilizmu. Jellinek predpoldadá určitý dodatočný proces 
neznámej podstaty, htorý všal? všetci poznáme popisne v oblasti porúch. 

Vzhladom na uvedené problémy allwholizmu a jeho násled/~y je liečba 
odlišná od liečby iných chorôb. Nemožno sa spoliehať len na medika
mentóznu liečbu, ale treba sa zamerať najmä na psychologické spracovanie 
a hľadanie kontaktu potrebného na spoluprácu s pacientom a jeho liečby. 

Na pacienta sa nemožno dívať ako na objeht liečenia, ale ako na spolupra
covníha pri liečebnom procese. 

V tomto smere sprvu sme robili na našom pracovisku najväčšie chyby. 
Pôvodne sme sa pri liečbe zamerali prevažne na medilwmentóznu oblasť, so 

snahou vypracoval" podmienený reflex proti alkoholu, teda v podstate na 
averznú a antethyl-allwholovú liečbu . Psychoterapia bola len podporná ra
cionalizačná a nie intenzívna. Psychoterapia bola len šablonovitá, s nedo
statočným Iwnhrétnym a osobným zameraním. R iešila problémy všeobecne, 
pacienti sa stali poslucháčmi a lekár prednášateľom. V tomto čase bola 
liečba jednomesačná. 

Urobili sme prieskum výsledkov liečby z tohto obdobia. Zo 151 pacientov 
len 29 abstinovalo (19 %), 15 pacientov pilo dalej (10 %), a 107 pacientov, 
teda 71 % patrilo do skupiny "Iwlísavých ", mierne pijúcich. T ieto pomerne 
slabé výsledky sme analyzovali a prišli sme k záveru, že chyba bude asi 
v jednostrannom pohľade na liečbu, ktorá bola prevažne fa rmakoterapeu
tická a bez dostatočnej psychoterapie. Ďalšou príčinou bola aj krátkosť 
liečebnej doby. 

Potom sme začali s liečbou v osobitnom pavilóne s 20 lôžkami a to okrem 
psychiatrických pacientov, u ktorých liečba mohla byť viac organizovaná 
v zmysle režimovej liečby . 

Terapeutický program: 
Denný poriadok sa od začiatku zameriaval na komplexnú psychologicko 

sociálne medikamentóznu liečbu, na život v kolektíve alkoholikov v otvore
nom zariadení so samosprávou, s príslušnou atmosférou pravidelného 
prevádzlwvého poriadku a programu diía. Uskutočňovala sa intenzívna 
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slwpinová liečba, individuálna a Iwlehtívna psychoterapia pri podpornej 
medihamentóznej liečbe apomorfínom a Antethylom. 

Zaujímavé bolo, aho rýchle sa vedeli pacienti prispôsobiť na nové pod
mienhy a začleniť sa do holehtívu. Zrejme tu hrala úlohu predošlá postupná 
izolácia alhoholihov od spoločnosti pre ich pitie, htorá sa uvoľnila v slwpi
novej liečbe. Pacienti tu znovu nadobúdali príslušnosti h nejahej shupine 
(zugehorigheitJ. Tento pocit totiž už v živote strácali. Tahto popisuje aj GlaU 
správanie allwholihov počas liečby . Kolehtívny život mal veľký význam pri 
pacifihácii rôznych návykových tendencií, hrubostí, pôsobil spontánne, ko
rektívne bez ustavičných zásahov personálu. Prediskutoval sa prípad 
každého novoprijatého pacienta v kolektíve. Pacient porozprával ako sa do
stal k pitiu, do lwnfliktov a k liečeniu. Tým sa pravidelne demonštroval ne
hritichý postoj k sebe a hľadanie príčin mimo seba. Kolektív tieto názory ko
rigoval počas ďalších posedení. Interpersonálne konflikty a trenice sa na 
psychoterapeutických posedeniach konfrontovali a využili na korekciu. Pa
cienti sa veľmi rýchlo a ľahko identifilwvali s ostatnými, v nemocnici sa 
udomácnili, takže sa nevyskytli väčšie disciplinárne problémy. 

Psycho terapeuticky tu pôsobil v zmysle teamovej spolupráce psychiater, 
psychológ a ošetrovateľ. Veľmi nám tu vadila nedostatočná kvalifikácia se
stier, ktorá sťažovala spoluprácu. 

Slwpinová psychoterapia nemala direktívny charakter a bola vedená dy
namicky. Problémy z týždňa nastoľovali prakticky pacienti, sami ich riešili 
a lekár alebo psychológ boli len spoluúčinlwjúci, ktorí pôsobili viac z poza
dia. 

Veľmi rušivo pôsobilo zloženie pacientov, ako uvidíme zo štatistického 
prehľadu liečených pacientov z posledných 5 rokov. 

Tabuľka Summary of complex our patient 
Prehľad zloženia súboru pacientov 

Total number of our patients 

Celkový počet liečených 892 

focerd by society 

Spoločensky donútení 542 
forced by decree 

súdna liečba 60 

forced by illness, decree 

donútení chorobou, výmerom 290 

100 % 

60,0 % 

5,4 % 

33,6 % 
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with habit 

abusus s návy/wm 

chronic ethylismus 

chronický ethylismus 

delirium tremens 

worhers 

telesne pracujúci 

braine workers 

duševne pracujúci 

8uicidium in anamnezis 

8uicidium v anamnéze 

average of treatment time 

priemerná liečebná doba 

under a mounth 

do mesiaca 

nwunth 

meswc 

2 mounths 

dva mesiace 

3 mounths 

tri mesiace 

contra indications 

/wntraindi/lácia 

refused medica treatment 

odmietli liečenie 

died 

zomreli 

443 49,6% 

289 32,3 % 

160 18,1 % 

5,4 % 

785 86,8 % 

290 33,6 % 

107 13.2 % 

84 94 % 

53 5,9 % 

222 24,7 % 

211 23,6 % 

227 26,2 % 

66 7,3 % 

110 12,0 % 

3 0,3 % 

Pravidelne sme organizovali zdravotnícke prednášky, filmy o násled/wch 
allwholizmu na orgány a nervový systém. Z tejto tematiky sme pacientov aj 
shúšali vo forme round table. 
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Bezplatná liečba bola samozrejmá u všethých allwholilwv. Väčšiu slwpi
nu pacientov tvorili dobrovoľníci; z cellwvého počtu 892 pacientov ich bolo 
542, teda 60 %, pričom musíme podothnút~ že väčšina tejto "dobrovoľnej" 
shupiny bola h liečbe spoločenshy donútená. Myslíme tu na tlak zo strany 
zamestnávateľa, manželhy, aj Iwnflihty, htoré donucujú h liečbe. Súd naria
dil 60 liečení, teda 6,4 %. K liečbe bolo 290 pacientov (33,6 %) donútených 
pre chorobu, napr. pre delírium a na záhlade výmeru ONV, MNV. 

Oproti shúsenostiam GlaUa, mnohí spoločenshy :alebo ináč donútení naj
mä všah deliranti, po určitom čase odmietali ďalšiu liečbu a museli byť z 
liečby prepustení predčasne. J ednaho Iwlehtívny vplyv pacientov mnohých 
zadržia v liečbe. Tah čas liečby nebolo možné ustáliť jednotne, bolo potrebné 
individuálne ho prispôsobovať. 

Tri mesiace sme liečili 227 pacientov (26,2 %), dva mesiace 211 pacien
tov (23,6 %), jeden mesiac 222 pacientov (24,7 %) menej než mesiac sa lieči 

lo 53 (5,9 %) pacientov. Kontraindihovaná bola liečba u 66 (7,3 %), 110 
liečenie odmietli (12 %) a 3 (0,3 %) zomreli. 

Sociálne rozvrstvenie pacientov: 
Oblasť nášho výshumu bola prevážne poľnohospodársha a iba časť prie

myselná. Pacienti boli väčšinou telesne pracujúci, dovedna 86,8 %, zvyšok 
duševne pracujúci, spolu 13,2 %. Nemôžeme hovoriť o výbere pacientov, pre
tože na liečenie sme pacientov prijímali podla potreby, tak ako to zdravotná 
ale spoločenská situácia pacientov vyžadovala. Na rozdiel od anglických 
skúseností neprezentovali sa vo väčšej miere pacienti zo stredných vrstiev, 
alebo prevahu mali manuálne pracujúci. No zarážala nás neinformovanosť 
pacientov o problematike alkoholizmu, predsudky voči liečbe, presvedčenie, 

že niekoľkými injekciami lekár vylieči pacienta aj bez spolupráce s pacien
tom, čo musíme pripísať ešte nedostatočnej informovanosti širohej verejnosti 
o alkoholizme a správne pochopenej osvete. 

Typy allwholizmu: 
Pre zjednodušenie neskoršieho spracovania výsledkov liečby ustúpili sme 

do Jellinekovho rozdelenia alkoholikov a utvorili sme len 3 skupiny. Abúsus 
a návyk priviedli 443 pacientov (49,6 %), chronický alkoholizmus 289 
(32,3 %) a delirium tremens 160 pacientov (18,1 %). Väčšina pacientov 
užívala koncentráty, menšina víno. Suicidiálne tendencie sme zistili u 84 
pacientov, teda 9,4 %. 

Prognóza: 
Nemôžeme tvrdiť, že by niektorý typ osobnosti mal sklon afinovať k alko

holizmu. K uniformovaniu dochádza až po intelektovej, citovej a morálnej 
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degradácii následlwm al/wholizmu. Liečebné výsledhy sa v podstate nelíšili 
od prvej menšej lwntrolnej shupiny, lebo 20 % pacientov nepije, 20 % pa
cientov pije ďalej a asi 60 % pacientov patrí medzi "lwlísavých" alebo pije 
mierne. Tall sme nenašli signifilwntný rozdiel pri porovnaní oboch 
liečebných metód alebo prístupov h liečbe. Jednako zastávame názor, že ten
to záver by nebol správny. Najskôr tu ide o skreslený výsledok pre nedosta
točný výber pacientov na liečbu. Sme toho názoru, že pri uvedenom spôsobe 
liečby pri správnom výbere pacientov s vylúčením osôb donútených na lieče
nie dosiahli by sme ovela lepšie výsledhy. Velké percento nevyliečených tvo
ria prípady nariadené súdom, deliranti achroniclú al/wholici. Ich doliečo
vanie, na htorom liečba stojí alebo padá, je nedostatočné pre zlú spoluprácu 
s pacientom. 

Podla nášho názoru je naše doterajšie zameranie na chronichých al/who
lilwv nesprávne. Protial/wholicl~ý boj sa má zacieloval" na potátorov, 
prípadne slwpinu abusu s návylwm a nie na shupinu chronicl~ú, u htorej je 
prognóza liečby horšia. Treba sa sústredil" na mládež a osoby vo veku od 20. 
do 30. roku, lebo v tomto období sa vytvárajú alebo fixujú zlozvyky. Pre 
chronilwv by bolo vhodnejšie dlhodobé detenčné liečenie, l~toré by mohlo pri
nies!" lepšie výsledhy aj tým, že by boli izolovaní od zdravej spoločnosti a ne
boli by zlým príhladom pre mládež. Zapliíovanie protial/wholicl~ých odde
lení chronihmi je čo do liečebných výsledlwv málo rentabilné. 
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(Prednesené na Medzinárodnom vedeckom sympóziu 
o alkoholizme v Zágrebe 7.-9. 10. 1965.) 




