
November - december 
1966 

PROTI
ALKOHOLICKÝ 
0-6e()~ 

ČíSL06 

47 



ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

41, 2006, 1, s. 49 - 53 

Z HISTÓRIE ČASOPISU 

ALKOHOLIZMUS A SAMOVRAŽDY 

M. ZAHRADNÍK 

Inštinkt sebazáchovy je vyvinutý u všet/~ých živých tvorov. Je to azda 
najzákladnejší inštinkt, ktorý diktuje boj o existenciu a príroda tak chráni 
každý druh pred záni/wm. V niektorých chorobných stavoch človek stráca 
túto inštinktívnu tendenciu a dochádza k samovražde. 

Podľa príčiny vedúcej k samovražde v krátkosti uvádzame patické samo
vraždy vykonané v stave psychickej poruchy, bilančné samovraždy. 
Dochádza k nim v bezvýchodiskovej životnej situácii a časté sú aj samo
vraždy z príčin skratkového alebo impulzívneho konania. V posledných ro
koch sme hlbšie rozpracovali otázku samovrážd a zistili novšie aspekty 
v tejto problematike. 

Našu pozornosť sústredíme síce iba na jednu, ale zato veľmi závažnú 
otázku, ako sa na celkovej samovražednosti zúčastňuje alkohol a alkoholiz
mus. 

Počet dokonaných samovrážd na svete sa odhaduje asi na 100000 ročne. 
Je to 100 000 predčasne ukončených životov, často ľudí veľmi cenných pre 
spoločnost", ako napr. skladateľ Mendelsohn alebo v poslednom čase spiso
vateľ Hemingway. Vzrastajúci počet samovrážd vedie zodpovedných pracov
níkov k úsiliu a opatreniam, ktorých cieľom je znížiť, ak už nie celkom 
odstrániť výskyt tejto spoločenskej anomálie. 

Vyšlo: Proti aIk Obz, l , 1966, 6, s . 215 - 216. 
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Podiel al/wholizmu na samovraždách je v jednotlivých európshych 
štátoch rôzny a pohybuje sa od 12 % do 47 %, najčastejšie /wlíše olwlo 20 %, 
podla zdravotníchej štatistihy v ČSSR v r. 1964 bolo 2 269 dolwnaných sa
movrážd, z toho 310 v opilosti (278 mužova 32 žien), t. l-13 %. Je to rov
nahé percento aho v r. 1960_ Samovražedných pohusov bolo v r. 1964 až 
6712, z toho v opilosti 918 (694 mužova 224 žien), t. l- 13,6 %, oproti 7 % 
v r. 1960. Je pravdepodobné, že tento počet je o niečo vyšší, číselné vyjadre
nie naráža na problémy evidencie a iné prehážhy. 

Celoštátna relácia je v tomto smere nepriaznivá pre Východoslovenshý 
hral- V r. 1965 bolo v našom hraji 69 dohonaných samovrážd, z toho 
14 v opilosti (14 mužov a žien), t_ l- 20 %. Samovražedných po/wsov v hraji 
za to isté obdobie bolo 329, z toho v opilosti 66 (41 mužov a 25 žien), t. l-
20 %. Ah porovnáme tieto údaje s údajmi bezpečnostných orgánov, je tento 
stav ešte horší, pretože podla ich záznamov bolo v hraji v r. 1965 až 109 do
Iwnaných samovrážd, z toho 21 v opilosti, aj hed nami sledované percento j e 
rov nahé, t. l- 20 %. Vyššie percento samovrážd vyhonaných v opilosti v na
šom hraji t"ažllO môžeme jednoznačne vysvetliť. Aho fahtory treba pripustiť 
spoločenshé, sociálne a elwnomiché odlišnosti od celoštátneho priemeru 
a možné sú aj rozdiely v sledovaní jednotlivých prípadov. 

Pri rozbore tejto problematihy treba brať do úvahy súvislosti medzi alho
holizmom a samovraždami, a pouházať, v ahej miere sa alhoholizmus 
zúčastiluje na samovraždách. Z tohoto h[adisha samovraždy a samovra
žedné pohusy možno roztriediť do 4 shupín: 

1. A l hoh o l ich á mel a n c h ó l i a_ Ide o duševnú chorobu, 
htorá vzni há u niehtorých al/lO ho li/w v. Obrazom sa podobá endogénnej de
presívnej psychóze a je tu tahé isté nebezpečenstvo samovraždy, aho 
u haždej ťažšej depresie. Ide prevažne o do/wnané samovraždy a al/who
lichú melanchóliu diagnostihujeme často iba dodatočne anamnestichým še
trením. Chorobu možno dobre zvládnuť ústavnou liečbou a tým aj predísť 
samovražde_ 

2. R e a h t í v ned epr e s í v nes t a v y, htoré sú v podstate reah
ciou na náhly zármutoh (napr. úmrtie milej osoby, náhla strata majethu, 
strata spoločenshej hodnoty a pod.J. V tahých stavoch postihnutá osoba ne
raz siahne po alhohole pre jeho sedatívne účinky . Útlm kritických centier 
v mozgovej kôre spolu s deliberáciou podkôria a jestvujúcou psychickou de
presiou môžu viesť k samovražde. Častejšie ide o dokonalé samovraždy. 
Včasným podchytením prípadu docielime dobrý liečebný výsledok. 
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3. K o n f l i k t o v é s i t u á cie s rôznou motiváciou. podla výskytu 
môžeme uviest" nasledovné poradie: konflikty a problémy erotické, rodinné, 
pracovné, konflikty v súvislosti so somatickým ochorením alebo telesnou 
chybou, konflihty s verejnými záujmami, existenčné a ostatné konflikty. Al
/whol v konfliktovej situácii enormne potencuje nebezpečenstvo samovraždy 
a často býva dôležitou súčasťou prípravy na samovraždu. V tejto skupine 
prevažujú samovražedné po/wsy nad do/wnanými samovraždami. Dokonalý 
rozbor motivácie samovražedného pokusu a psychoterapeutický zásah je 
obyčajne účinný, aj keď neraz pri riešení konfliktových situácií narážame 
na ťažko riešitelné problémy. 

4. A l k o h o l i z m u s a k och o rob a medicínska. Podla celo
svetových štatistík je priemerný vek pijana a alkoholika kratší o 18 rokov, 
zníženie priemerného ve/w je zapríčinené z velkej časti práve samovražda
mi. Rozborom anamnéz a katamnéz alkoholikov, ktorí ukončili svoj život 
samovraždou, konštatovali sa u prevažnej väčšiny samovražedné tendencie 
a pokusy v minulosti. Čo vedie alkoholika k samovražde? Postupná alkoho
lizácia mení osobnosť a vytvára vďačný terén pre časté depresívne stavy, im
pulzívne tendencie a výraznú úzkosť. Základné cítenie je tu beznádej, 
smútok, zbytočnosť, podceňovanie sa a osamelosť. Thomson hovorí, že alko
holik nie je schopný žiť so svojou úzkost"ou a Kruse podotýka, že jedna z otá
zok, ktorú si pijan kladie vo svojej depresívnej fáze je, či má ďalej žit", alebo 
nie. Fyzickú a duševnú nevolnosť po abúze alkoholu sprevádzajú pocity vi
ny, menejcennosti a lútosti. Častým opakovaním tohto stavu môže vzniknúť 
až odpor k životu, čo utvára vhodnú pôdu pre samovražedné myšlienky. To 
vysvetluje, prečo prevážna časť samovrážd alkoholikov sa stala v stave into
xikácie alkoholom alebo bezprostredne po ňom. Niektorí sa usilujú vysvetliť 
tento jav aj biochemicky (Mečíf, Bfezinová, Vojtechovský, Vítek, Ryšánek, 
Mandlová, Wiewegh, Maťová, Skála), a to zásahom alkoholu do metaboliz
mu serotoninu a katecholaminu. Iní autori orientovaní psychologicky 
(Menninger) označujú alkoholizmus ako chronickú alebo čiastočnú otravu 
a Hirsch považuje alkoholizmus za nevedomý prejav túžby po smrti. Nie
ktorí autor i tieto názory zovšeobecňujú a označujú alkoholizmus za pomalú 
samovraždu ludstva. Alkoholizmus sa tak javí ako zložitý problém a z toho 
vyplýva mnohostranný prístup a terapeutický postup. Uznáva sa však téza, 
že alkoholizmus je chorobou a boj proti alkoholizmu je súčasne aj bojom 
proti samovraždám. To je hlavný argument, prečo sa otázkou samovrážd 
zaoberá aj protialkoholický sbor. 
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Treba prehlásiť, že boj proti samovraždám bude úspešný v tahej miere, 
v alwj budeme úspešní v ich prevencii. V čom spočíva prevencia samovrážd 
u al/wholizmu? 

1. U al/wholichej melanchólie a reahtívnych depresívnych stavov stačí 
ich včasné podchytenie a ústavné psychiatrichá liečba. 

2. U Iwnflihtových situácií je zrejmé, že niehtoré motívy (napr. erotiché, 
matrimoniálne) budú sa vyshytovať aj v budúcnosti. J e možné, že s dalším 
vývojom spoločnosti budú niehtoré motívy zanilwť a vynoria sa zase iné. Po
moc ludom v Iwnflihtových situáciách a odstránenie aspOIl niehtorých hon
flihtov si vyžaduje humánny postoj spoločnosti a jej výchovu h altruizmu 
a proti egoizmu. Odoslanie haždého samovražedného polwsu na psychia
tricM vyšetrenie a tým aj do psychiatrichej dispenzárnej starostlivosti aho 
sa to u nás robí je len samozrejmou súčasťou tejto spoločenshej činnosti. 

3. Samovražedný pohus má najčastejšie charahter "volania o pomoc". To
to platí aj v prípadoch, hed sa al/whol nejahým spôsobom zúčastní na sa
movražednom pohuse. Aho uvádza Bojanovshý a Aufartová, samovražedný 
polws má "Janusovú tvár", jednou tvárou sa díva h smrti, druhú obracia 
II životu, a preto je našou úlohou posilniť všethy hladné väzby pacienta na 
život. Tieto náhrady viedli h založeniu linl~y dôvery v zahraničí, aj v nie
Illorých naších mestách. Nádej, s htorou sa nešťastníci obracajú na linhu 
dôvery o pomoc alebo o radu, viedla v mnohých prípadoch h záchrane ži
vota. 

4. Prevencia samovrážd u allwholi/wv vyžaduje zriadenie a lepšie vyba
venie zdravotníchych protiallwholichých zariadení. Sú to vlastne dielne, 
htoré môžu pretvárať beznádej a pocit zbytočnosti u allwholilwv na real is
tichejší a vitálnejší vzťah h životu. To sa týha ambulantných i lôžhových 
protia l/wholicl~ých zariadení. 

5. V posledných rohoch dôležitú úlohu v prevencii samovrážd mali zá
chytné protialhoholiché stanice. Na ilustráciu uvádzame, že iba na záchyt
nej stanici v Košiciach v rohu 1965 ošetrili 50 pacientov so samovražednými 
tendenciami. Vdaha záchytnej stanici týchto pacientov včas podchytili a po
SIly tli im psychiatrichú starostlivosť. Sme presvedčení, že bez záchytnej sta
nice by určité percento týchto pacientov shončilo tragiclly. Záchytné stanice 
sú dôležitým prínosom v prevencii samovrážd. 
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6. Alkoholizmus v ahejlwlvek forme shrýva nebezpečenstvo samovraždy. 
Preto boj proti samovraždám a Iwždé účinné opatrenie na tomto poli, či už 
medicínske právne, pedagogické, alebo národohospodárske, môže zabrániť 
zbytočným stratám ludshých životov . 

(Prednesené na zasadnutí pléna Krajského protialkoholického sboru v Košiciach dlia 
29. IX. 1966). 

Použitá literatúra 

Bilikiewicz, T. : Psych iatria kliniczna, Warszawa, PZWL 1957 
Bojanovský, J., Aufartová, V.: K otázce závažnosti sebevražedných pokusu. Cs. Psy

ch iatr, 57, 1961, 2, s. 95 - 99 
Gachot, H. : Sebevražda a alkoholizmus. Citované podla Psychotherapeutický anta

bus, 2, 1959, s. 46 - 56 
Méčíf, J . - Bfezinová, V. - Vojtéchovský, M. - Vítek, V. - Ryšánek, K. - Mandlo vá, I. 

- Wie weg, J . - Maľová, A. - Skála, J .: Akutní a chronický abúsus alkoholu jako 
príčina sebevraždy. Zápisy z Apolináfe, 14, 1964, 7- 12:98 

Zwerling, I. - R osenbaum, M.: Alcoholic and Personality. American Handbook of 
Psychiatry, vol . 1. , New York, Basic Books, 1959 

53 


