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V bežnej praxi sa stretávame pomerne často s kombináciou zneužívania 
dvoch druhov drog - najčastejšie hypnotiká a stimulanciá, alebo alkohol 
a analgetiká, narkomanický vzťah k viacerým chemickým látkam je však 
zvláštnosťou. Nebude preto bez zaujímavosti predostrieť výnimočný prípad, 
ktorého priebeh i postupné retrospektívne odhalovanie rastu počtu drog, na 
ktoré mal pacient návyk, sme mali možnosť sledovať počas 19 hospitalizácií 
na našom oddelení. 

Pacient K. L., nar. 1922, bol po prvý raz prijatý na naše oddelenie v r. 
1960 po priamom preložení z iného psychiatrického oddelenia, kde bol 
predtým opakovane hospitalizovaný. Pri prijatí sme zistili nasledujúce ob
jektívne anamnestické údaje: Z rodinnej anamnézy - otec alkoholik zomrel 
na delírium tremens, matka primitívna, jeden brat bez pozoruhodností. Pa
cient je rozvedený, má dve zdravé deti. V detstve normálny vývoj, učil sa 
priemerne, po skončení školy pracoval ako závozník. Vr. 1943 auto, na kto
rom viezol stavebný materiál havarovalo, pričom utrpel komplikované zra-
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nenie pravého predlaktia, prakticky úplné rozdrvenie. Vzhladom na vojnové 
obdobie sa na definitívne liečenie dostal až v rokoch 1946-1947, kedy mu 'na 
klinike robili transplantáciu fibuly na miesto úrazom zničených kostí pred
laktia. Počas niekolkomesačnej hospitalizácie dostával morfium. Zblížil sa 
s jednou zdrav. sestrou z kliniky, ktorá si pichávala morfium a začala ho 
podávať i pacientovi nad predpísané dávky. Vtedy začal pociťovať eufóriu. 
Po návrate domov pociťoval potrebu brať dalšie morfium, mal však mož
nosť dostať sa k nemu len sporadicky. Krátkodobo vtedy viedol súkromný 
nevestinec a tak mal možnosti denne si vypiť. Zistil, že alkohol na nebo 
pôsobí euforizačne skoro tak dobre, ako morfium, prešiel teda celkom na al
kohol i ked aj po rokoch nikdy nepohŕdal možnosťou pichnúť si morfium. 
Potom odišiel pracovať ako robotník do Čiech, kde mal v r. 1952 prvé delí
rium tre me ns. V r. 1957 mal druhé delírium a odvtedy sa opakovane liečil 
na protialkoholickom oddelení psychiatrického zariadenia, z ktorého bol 
k nám preložený na doliečenie. 

2. hospitalizácia (1960) 10 dní po prepustení - znova pil, v opilosti doma 
agresívny. 

3. hospitalizácia (1960-1961) po 6 týždňoch. Prijatý v dekompenzácii 
najmä telesnej (poruchy pečeňovej funkcie). 

4. hospitalizácia (1961) po štyroch týždňoch. Počas pobytu doma trpel 
nespavosťou, preto mu závodný lekár predpísal Somnyl, po požití ktorého 
pocítil eufóriu. Spomenul si pritom, že ešte počas protialkoholickej liečby 
v r. 1957 mu nevadila abstinencia od alkoholu, ked dostal barbituráty, 
ktoré mu ošetrovatelia vo dne dávali pod zámienkou nespavosti. Preto teraz 
si kupoval Somnyl aj priamo a dával si ho predpisovať vo väčších 

množstvách, celú {laštičku vždy vypil na ex. V prepúšťacej správe sme 
zakázali predpisovať pacientovi barbituráty. 

5. hospitalizácia (1961) po dalších 4 týždňoch. Napriek nášmu varova
niu mu závadný lekár znova predpísal Somnyl na tíšenie bolesti pri 
flegmóne ruky, ktorá sa u pacienta medzičasom vyvinula po poranení 
v práci. Pacient pil len Somnyl, alkoholické nápoje nepožíval. 

6. hospitalizácia (1961) po týždni - znova mu predpísali Somnyl. 
7. hospitalizácia (1961) po 2 a pol mesiacoch. Riadne pracoval, nepil, nič 

nebral. V posledných dňoch mal bolesti hlavy, kúpil si preto Algenu, ktorú 
predtým nepoužíval. Po prvej tabletke pocítil eufóriu, preto počas niekolkých 
dní zj edol 5 škatúl, potom znova začal piť. 

8. hosp italizácia (1962) po piatich týždňoch. Priznal, že počas poslednej 
hospitalizácie u nás si zaopatril Yasty l od pacientok, užíval 10, pociťoval 
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eufóriu. Teraz pred prijatím si Yastyl pravidelne kupoval, v lekárni vždy 
ťažko dýchal, takže mu ho dali aj bez receptu. Pil len po vplyvom Yastylu 
a vtedy nezáležalo od druhu alkoholického nápoja - i Pitralon a denaturo
vaný alkohol. Matka mu doniesla Yastyl, ktorý požil a ušiel. 

9. hospitalizácia (1962) po piatich týždňoch. Stále bral Yastyl, neskôr 
Somnyl, Algenu, príležitostne i Phenobarbital, pil. Doma našiel Chlorpro
mazín, zistil, že aj ten ho vie "ukojiť". 

10. hospitalizácia (1962) za dva týždne. Mal úraz - infrakciu rebra. Zno
va bral Somnyl, potom alkohol. Počas hospitalizácie sme zistili, že z bež
ných ataraktík, trankvilizérov a sedatív euforifzačne nepôsobí výhradne Re
serpín. Po preliečení sme ho preložili na dlhodobú liečbu do protialkoholic
kej liečebne (k torá v tom čase krátkodobo fungovala). 

11. hospitalizácia (1962-1963) za 3 a pol mesiaca. Dva mesiace bol 
v dvoch iných psychiatrických zariadeniach, potom doma. Spočiatku absti
noval, potom zas a bral Yastyl. Pri prijatí žiada kategoricky Plegomazin, 
aby sa "uspokojil". 

12. hospitalizácia (1963) po 6 týždňoch - zasa Somnyl. potom aj alkohol. 
13. hospitalizácia (1963) po štyroch mesiacoch. Bral Stopethyl, riadne 

pracoval, nepil. Pred prijatím sa neudržal a vypil 1 flašku Somnylu, prišiel 
spontánne na preliečenie. 

14. hospitalizácia (1963) po siedmich týždňoch . Lieky nebral, vypil si 
víno, mal suicidárne myšlienky. 

15. hospitalizácia (1964) po dvoch týždňoch. Mal úraz - fraktúru rebra, 
potom začal zasa užívať Yastyl, neskôr piť. 

16. hospitalizácia (1964) po troch týždňoch. Pre nejaké bolesti mu po
núkli Dinyl, po požití cítil eufóriu, potom už nasledoval Yastyl, Somnyl 
a alkohol. 

17. hospitalizácia (1964) po piatich týždňoch . Zasa bral Yastyl, pil. 
Počas hospitalizácie dvakrát ušiel, na úteku bral Yastyl . 

18. hospitalizácia (1965) po deviatich mesiacoch. Najdlhšia remisia, ab
stinoval, riadne pracoval, prišla za ním už dospelá dcéra, kvôli ktorej sa 
začal slušne správať. Potom znova začal brať Yastyl a neskôr i piť. 

19. hospitalizácia (1965). Užíval stále Yastyl, ale len 1 tabletku denne po 
tri mesiace, potom však požil Dinyl, nato začal piť. 

Po niekolkých týždňoch po poslednom prepustení sme sa dozvedeli, že bol 
znova hospitalizovaný v inom psychiatrickom zariadení, keďže medzičasom 
sa upravila rajonizácia a do nášho spádového územia už nepatril. Krátko 
po prepustení stadial spáchal samovraždu, rozrezal si cievy na zápästiach. 
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Poučení týmto prípadom zásadne nepodávame alkoholikom barbituráty 
a pri ordinovaní ataraktík sme velmi opatrní. Považujeme popis prípadu 'Za 

poučný pre všetkých alkohológov. 

Súhrn 

V referáte sa podáva prehlad o polymorfnom narkomanovi, ktorý bol sle
dovaný v Psychiatrickej liečebni Velké Zálužie počas 19 hospitalizácií. Popri 
al/whole požíval aj barbituráty, ktoré mu praktickí lekári napriek varova
niu liečebne ordinovali, užíval tiež Yastyl, analgetiká, zistil, že aj chloroma
zin mu spôsobuje eufóriu. Počas jednej z hospitalizácií zistili, že jedine re
serpin nepôsobí euforizačne. Napokon pacient skončil suicidiom. Podla au
tora nie je vhodné podávať alkoholikom barbituráty a aj ordinovanie ata
rak tík treba velmi opatrne. 

T. ROSINSKÝ: A CASE OF EXTREMELY 
POLYMORPHOUSNARCOMANIA 

Summary 

The paper presents a survey of polymorphous drug addict, who has been 
ob served in psychiatric hospital Velké Zálužie during 19 hospitalisations. 
Apart from alcohol he had been using also barbiturates which he reci ved 
from general practitioners in spire of warnings by the psychiatrie hospital 
staff. He was also taking Yastyl, analgetics and he found out that Chlorpro
mazin was able to produce an euphoria in him. In the course of one hospi
talization it was found, that only Reserpin did not have euphorizing effects. 
Finally the patient took his life. According to the author, alcoholics should 
not receive barbiturates and also when prescribing ataractic drugs one 
should be very cautious. 
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T. ROSINSKÝ: 
ElN FAIL DER EXTREMPOLYMORPHER 
NARKOMANIE 

Zusammenfassung 

Im Bericht wird eine Ubersicht tiber einen polymorphen Narkomanen ge
geben, der während 19 Hospitalisationen in der psychiatrischen Heilanstalt 
Velké Zálužie vergolgt wurde. Neben Alkohol nahm er auch Barbiturate ein, 
die ihm von den praktischen Arzten trotz der Warnung der Heilanstalt or
diniert wurden, er nahm auch Yastyl, Analgetika ein, er stellte fest, dass 
ihm auch Chlorpromasin eine Euphorie verursacht. Während einer von den 
Hospitalisationen wurde festgestellt, dass einzig Reserpin nich euphorisie
rend wirkt. Schliesslich endete der Patient durch Suizid. Dem Autor nach 
ist es nicht geeignet, den Alkoholikem Barbiturate zu verabreichen und 
auch bei1n Ordinieren der Ataraktika soli man sehr vorsichtig sein. 
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