
SPRAvy 

MODEL INTEGROVANEJ AMBULANTNEJ 
LIEČBY PACIENTOV S DUÁLNOU DIAGNÓZOU 
- SPRÁVA ZO ŠTUDIJNÉHO POBYTU 

Vzhľadom na závažnosť problematiky tzv. duálnej diagnózy, t. j. sucas
nému výskytu diagnózy závislosti od psychoaktívnej látky a závažnej psy
chiatrickej symptomatológie (osn, využila som kontakty svojich kolegov 
a priateľov z Kalifornskej Univerzity v San Diegu a manželov sponzoring 
na študijný pobyt na oddelení špecializovanom na liečbu tejto skupiny pa
cientov. O svoje skúsenosti z takmer trojmesačného pôsobenia na tomto od
delení by som sa touto formou chcela s vami podeliť . 

Podla epidemiologických prieskumov až 3,3 % populácie trpí duálnou 
diagnózou CRegier a kol. , 1990). Podla niektorých autorov je možné detego
vať abúzus, prípadne závislosť až u 51 lJe jedincov s celoživotnou prevalen
ciou 1 a viac psychických porúch (Kessler a kol. , 1996). 

O tom, že ide o komplikovanú skupinu pacientov svedčí aj vyšší výskyt 
symptómov, telesných komplikácií, relapsov a počtu hospitalizácií, násil
ných činov a sociálnych problémov (Minkoff, 2001 ; Hoffman-Judd a kol., 
1999). 

Liečba prebieha zväčša tradične, t . j. bud osobitne na psychiatrických od
deleniach , alebo v špecializovaných AT zariadeniach, v ojedinelých prípa
doch paralelne. Často však pravá ruka nevie, čo robí ľavá a dochádza 
k problémom v komunikácii medzi poskytovateľmi paralelných služieb. Tre
ba tiež vziať do úvahy odlišné terapeutické filozofie jednotlivých škôl , od
lišné vstupné kritériá, pretrvávajúce predsudky voči pacientom s psychiat
rickou diagnózou. Často sa stáva, že zariadenie špecializované na liečbu 
závislostí odmietne pacienta s psychiatrickou komorbiditou s tým, že "rozbi
je skupinu" , "nezačlení sa do skupiny" atd. Podobne tak odmietajú prijať 
závislých pacientov psychiatrické zariadenia, a to z obdobných dôvodov. 
Výsledkom býva situácia "Hlava 22" a na strane pacienta bezradnosť, demo
tivácia, vysoký drop-out a syndróm otáčavých dverí. 

Na základe týchto faktov postupne vznikali viaceré živelné pokusy o in
tegrovanú liečbu týchto pacientov v ústavných zariadeniach, boli však nesy-
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stematické a narážali na rôzne metodologické problémy. Zväčša išlo o malé 
s úbory , ktoré boli hodnotené restrospektívne, s nedostatočne dlhým sledo
vaním (Poldrugo a Forti, 1988). 

Do popredia odborného záujmu sa tak dostáva potreba získať viac in
formácií o efektivite integrovaných programov. 

Táto komplikovaná situácia viedla pani profesorku Patriciu Judd, PhD, 
ktorá t. Č. vedie oddelenie pre pacientov s duálnou diagnózou na psychiat
rickej klinike Kalifornskej Univerzity v San Diegu , aby so svojím tímom vy
pracovali model integrovanej liečby týchto pacientova zistili, či takýto mo
del môže mať vplyv na zlepšenie duševného zdravia, zníženie užívania 
ilegálnych psychoaktívnych látok, zníženie nákladov na liečbu , a či bude 
viesť k zlepšeniu somatického stavu týchto pacientov. 

Program vychádza z biopsychosociálneho chápania etiológie duálnej 
diagnózy a je založený na humanistických princípoch. Ide o intenzívny am
bulantný program, ktorý kladie dôraz na podporný a empatický prístup, 
priateľskú atmosféru a pocit bezpečia. 

V programe pracuje multilingválny a multikulturálny tím. Tento je 
zložený z projektového riaditeľa , manažéra, hlavného lekára, štyroch VŠ 
vzdelaných koordinátorov terapie, dvoch certifikovaných sociálnych pra
covníkov, riaditeľa pre výskum a výskumného koordinátora. V tíme tiež 
pracujú rezidenti a poradcovia . 

Samotný terapeutický program je zameraný na individualizovanú flexi
bilnú rehabilitáciu a na samotný terapeutický plán . 

Cieľom je motivovať klientov k abstinencii, pritom ju ale striktne nevyža
dovať ako podmienku k absolvovaniu programu. Relaps sa považuje za 
súčasť liečebného procesu. 

Abstinencia nie je podmienkou na poskytnutie potrebnej psychofarmako
logickej terapie. 

Dôraz sa kladie na dôkladnú diferenciálnu diagnostiku, ktorej je každý 
klient podrobený v období abstinencie (zachytávajú sa symptómy prítomné 
ešte pred základným ochorením, RA, drogová anamnéza) . Dôležitou 
súčasťou programu je týždenná porada tímu s kazuistickými prezentáciami, 
pravidelná klinická supervízia a centrovanie pozornosti na samotného 
klienta . 

Ako každý program, ani takýto projekt sa nevyhol prekážkam. Vyplývali 
hlavne z administratívnych bariér medzi jednotlivými zariadeniami , ako aj 
z rigídnych a punitívnych postojov jednotlivých pracovníkov. Naďalej 

pretrváva nedostatok dôkazov o efektívnej liečbe. 

V projekte boli použité nasledujúce metódy: 
Klientov do projektu odporúčali miestne ústavné a ambulantné psychiat-
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rické zariadenia . Išlo o o aktívnych užívateTov psychoaktívnych látok, resp. 
abstinujúcich kratšie než 90 dní. Všetci klienti podpisovali informovaný 
súhlas. Do pilotného projektu bolo zaradených 100 klientov. Pri vstupe boli 
použité nasledujúce inštrumenty: 

- DSM IV (zaradení boli jedinci, ktorí vykazovali poruchu na osi I) 
- SNAP (Schedule for Adaptive, non A personatilty, samohodnotiaca 

škála pre osobnostné črty a Os II , minimalizuje akútne symptómy, lepší 
obraz o fungovaní ako stabilizácia) 

- CDAS (Computerised Diagnostic Interview Schedule, Koegel a kol. , 
1988) 

- pološtruktúrované interview, samohodnotiace stupnice, hodnotil sa 
stupeň kvality života pri vstupe a dalej každých 6 mesiacov v trvaní 3 ro
kov. 

Na hodnotenie psychiatrickej symptomatológie, intenzity uZlvania psy
choaktívnych látok a stupňa poškodenia a závislosti použili autori na sle
dujúce škály: 

- Addiction Severity Index 
- Kenendy Axis V Subscales 
- DSM IV Global Assesment of Functioning 
- Behavior and Symptom Identification Scale 
- Center for Epidemiological Studies for Depression Scale 

Kvalita života bola hodnotená takto: 
- California Quality of Life Inventory 
- Short Form Health Status Questionnaire 

Hodnotenie celkovej spokojnosti: 
- The behavioral Healthcare Rating if Satisfaction 
- Self- Esteem Scale 

Autori projektu sa snažili zistiť , či integrovaný model môže signifikantne 
znížiť náklady na lekársku starostlivosť a znížiť mieru kriminality. Pri hod
notení porovnali údaje z obdobia 24 mesiacov pred zaradením do projektu 
a 24 mesiacov po zaradení. Realizovali opakované merania (t test medzi 
O. mes . a 6. mes., následne 6 mes. intervaly oproti baseline). 

Výsledhy 

Zo štúdie vypadlo 36% jedincov, konečnej analýze bolo podrobených 126 
subjektov. 
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Demografichá charahteristiha 
- 58 mužov , 68 žien 
- priemerný vek 38 rokov 
- priemerné vzdelanie 12,8 roka 
- 62 % bez vlastného bývania 
- 86 % predchádzajúca psychiatrická/AT liečba 
- 71 % aspoň 1 psychiatrická hospitalizácia v minulosti 
- 19 % zamestnaní v priebehu posledných 6 mesiacov 

Psychopatológia pri vstupe: 
- Poruchy nálady najčastej šie (29 % depresívna porucha, 28 % bipolárna 

porucha) 
- 21 % psychotické ochorenie (schizoafektívna psychóza 16 %, schi

zofrénia 5 %) 
- 10 % úzkostná porucha (6 % posttraumatická stresová porucha, 1 % so

ciálna fóbia , 2% panická porucha, 1 % generalizovaná úzkostná porucha) 
- 9 % poruchy osobnosti (narcistická, hraničná, antisociálma) 
- celoživotná prevalencia: depresia 60 %, 57 % posttraumatická stresová 

porucha 

Spehtrum užívaných látoh 
- 47 % alkohol 
- 22 % amfetamíny 
- 12 % kokaín 
- 4 % opiáty 
- 4 % THC 
- 1 % lieky na predpis 

Hlbšia analýza uházala prevahu polymorfného užívania rôznych látoh: 
celoživotná prevalencia: 
- 90 % alkohol 
- 50 % amfetamíny 
- 50 % THC 
- 33 % kokaín 
- 21 % opiáty 
- 18 % sedatíva, hypnotiká, anxiolytiká 
- 18 % halucinogény 
- 8 % inhalanciá 

Poruchy osobnosti: 
- 83 % kritériá pre aspoň 1 typ poruchy 
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- 56 % 3 a viac porúch 
- 53 % vyhýbavá 
- 51 % hraničná 

- 45 % schizoidná 
- 45 0/(' schizotypová 

Ovplyvnenie psychopatologichej symptomatológie 
- signifikantné zlepšenie (p<0,5) depresie, úzkosti , psychoticizmu 
- signifikantné zmiernenie (p<O,l) agresie, suicidálnych pokusov, seba-

poškodzovania, impulzivity) u tých , ktorí zotrvali v programe> 30 dní 
- signifikantné zlepšenie (p<0,5) na škále ImpulzivitalZávislosť 
- vysoko signifikantné zlepšenie (p<O,Ol), ak zotrvali v programe 18 mes. 

- 3,5 r.) 
Na konci programu hodnotili koordinátori mierne zlepšenia trojbodovou 

škálou, pričom bodom 1 hodnotili abstinenciu a bodom 3 minimálnu zmenu. 
Podľa tejto škály bolo 50 % abstinujúcich, 34 % významne zlepšených s prí
ležitostným relapsom, u 16 O/C zaznamenali opakované relapsy 

Kvalita života 
- signifikantné zlepšenie (p<O,Ol ) Daily Living SkilIs 
- p<0,05 Rosenburg Self-Esteem 
- zlepšenie v pocitoch blízkosti, sebakritickosti, komunikačných schop-

ností 
- p<0 ,05 zlepšenie finančnej situácie 
- p<0 ,05 zlepšenie legálnej situácie 
- bez zlepšenia na škálach pre sebestačnosť 

Spolwjnosť s Iwalitou liečby 
Použitá škála Behavioral Healthcare Rating of Satisfaction Scale ukáza

la , že spokojnosť klientov rástla úmerne s dÍžkou zotrvania v programe. 

Analýza náhladov 
- zníženie nákladovo 506 USD na klienta na akútne služby a hospita-

lizácie 
- zníženie nákladov justície o 6190 USD na klienta 
- zníženie nákladovo 1010 USD na klienta pre AT zariadenia 
- zvýšenie nákladov na kvalifikovaný personál a ambulantné služby 

Vzhľadom na výsledky pilotnej štúdie a kvalitnú metodológiu je program 
integrovanej liečby pacientov s duálnou diagnózou považovaný v Spojených 
štátoch za výnimočný. Má plnú podporu vládnych inštitúcií a jeho aplikácia 
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prebieha aj v iných zariadeniach na západnom aj východnom pobreží USA 
(Hoffman-Judd a kol. , 1998). 

Väčšinu klientov dnes predstavujú jedinci , ktorí spÍňajú kritériá pre 
duálnu diagnózu a majú možnosť zúčastňovať sa programu ako alternatíva 
k umiestneniu v trestnoprávnom zariadení. Každý týždeň sú privítaní noví 
klienti , kde im je ponúknutá asistencia pri vyplňovaní tlačív , absolvujú 
úvodný rozhovor so sociálnym pracovníkom, ktorý im pridelí koordinátora 
liečby a psychiatra . Psychiatrov tvoria rezidenti, ktorí nastupujú na praco
visko v konkrétnom termíne roka a zotrvajú v zariadení 12 mesiacov. Počas 
tohto obdobia absolvujú systematický výcvik a cyklus prednášok. Mala som 
možnosť počas pobytu absolvovať týždenne 5 prednášok, kazuistický se
minár a poradu terapeutického tímu. Koordinátor liečby odporučí klientovi 
najvhodnej ší výber skupinovej psychoterapie. Klienti , ktori absolvujú alter
natívu voči väzbe musia povinne byť prítomní minimálne na dvoch akti
vitách denne . Ide o štruktúrované sedenia, ale aj otvorené podporné skupi
ny. Raz za dva týždne absolvujú kontrolu u svojho psychiatrického reziden
ta , ktorý predpisuje farmakoterapiu. Klienti majú možnosť publikovať svoje 
postrehy do newsletter , ktorý vychádza raz mesačne a obsahuje okrem 
iného užitočné rady, napr. ako sa chrániť pred rizikami infekcií , ale aj kde 
zí skať najlacnejšiu stravu, ubytovanie, prípadne kedy hrá aká hudobná sku
pina, a vstup je voľný . Na klinike tiež prebieha stretnutie Dual Diagnosis 
Anonymous. V rámci konverzácií s klientmi som vypočula množstvo 
zložitých životných príbehov plných domáceho násilia, zneužívania a kri
minálneho pozadia . Napriek prevahe takéhoto typu anamnézy môžem pove
dať , že som sa v tomto zariadení nestretla s prejavmi násilia , skôr naopak 
úcty k spolupacientom a zamestnancom (a živým záujmom o Slovensko . . . ). 

MUDr. J . Cooh, PhD 
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