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Diskusia
Pitie žien je v odbornej literatúre posledných desaťročí zahalené rúchom
zlovestných vízií. Ako konvergenčný trend sa označuje jav, pri ktorom sa sociálne a kultúrne podmienené rozdiely medzi mužmi a ženami s postupujúcou emancipáciou žien strácajú. Už dlho sa predpokladá nárast počtu
pijúcich žien, nárast počtu závislých žien, ich nižšia tolerancia k alkoholu,
väčší sklon k orgánovému poškodeniu, väčší dopad na rodinné fungovanie.
Táto práca sčasti demytologizuje túto téma tiku a špecifikuje status quo hospitalizovaných žien a mužov prijatých pre problémy psychiky a správania
v súvislosti s užívaním alkoholu.
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Konvergencia
Napriek odhadom o vyrovanávaní sa počtu závislých žien a mužov z 90.
rokov (Nociar, 1995), ktoré potvrdzujú niektoré pracoviská, u nás ostáva podiel hospitalizovaných žien stále nízky - v pomere k mužom 1:6,8, t. j. taký,
aký nachádzame napr. v Turecku - krajine, kde sociálne rozdiely medzi
mužmi a ženami sú stále veľmi veľké (Altintoprak a kol. , 2008). Tento pomer je navyše identický so závermi štúdie EPIAF (Heretik a kol., 2008), kde
bol pomer 1:7, avšak bez zistených regionálnych rozdielov. Podľa nás regionálne rozdiely, minimálne v porovnaní s Bratislavou a Prednou Horou
a tiež Košicami, sú. Prešovský kraj podľa údajov Štatistického úradu
v mnohom ostáva najkonzervatívnejším regiónom Slovenska. Je tu najnižšia miera rozvodovosti, relatívne nízky index starnutia, vysoký počet obyvateľstva žijúceho na vidieku, vysoká nezamestnanosť.
Ani v sledovanom päťročnom období nemožno potvrdiť nárast počtu hospitalizovaných žien. Dôvodom môže byť veľmi krátke obdobie, napriek tomu
je pozorovateľný nárast počtu prvých hospitalizácií mužov. Trend budeme
dalej monitorovať, je možné, že nárast počtu hospitalizovaných mužov môže
ľahko zastierať konvergenčný trend. Zvlášť, ak si uvedomíme, že počet hospitalizovaných pacientov predstavuje v prepočte asi. 3 % z predpokladaného
počtu závislých v produktívnom a poproduktívnom veku v tradičnej spádovej oblasti (podľa odhadovanej 13,6 % pre valencie závislosti od alkoholu
v Prešovskom kraji podľa štúdie EPIAF - Heretik jr. a kol., 2008). Predbežne možno vylúčiť konvergenciu z krivky vzájomného pomeru počtu hospitalizovaných mužova žien (index od 4,3 do 16,0), ktorá nevykazuje jednoznačný trend k stúpaniu či klesaniu vekom (azda len vo veku nad 60 rokov). Práve naopak, vo vekovej kategórii do 35 rokov je pomer mužov a žien
20,3:1. Z vekovej štruktúry jednoznačne vyplýva, že viac mužov ako žien
prichádza v mladšom veku (53,2 % mužova 45,4 % žien prichádza prvýkrát
na hospitalizáciu pred 45. rokom života), čo sa nezhoduje úplne s údajmi
z literatúry, kde ženy spravidla prichádzajú na liečbu v rovnakom veku, ale
po kratšom trvaní závislosti.
Sú v podstate dve možnosti, ako vysvetliť nižší výskyt žien v súbore:
1. Nízky podiel žien odráža situáciu v spoločnosti, a potom je všetko v poriadku, chýbajú nám len slobodné ženy. To by znamenalo že nízka toleran150
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cia spoločnosti k ženskému pitiu by sa týkala iba vydatých žien, ktoré majú
deti. Zároveň by slobodné neprichádzali bud preto, že sú hrubo nekritické,
alkohol znášajú lepšie ako muži, alebo stále jestvuje riziko stigmatizácie,
ktorého sa obávajú.
2. Druhým dôvodom by mohla byť nízka schopnosť niektorých inštrumentov, napr. CAGE, identiílkovať závislé ženy, bud preto, že klamú viac
na Slovensku ako v iných krajinách, či sú nekritické, alebo jednoducho to
nie je vhodný inštrument (nízka senzitivita pre problémy ženského pitia.
Nízky výskyt žien súčasne v populácň a v našom súbore by bol teda zlyhaním metodológie výskumníkov ako i spoločnosti súčasne.
Diagnostická skladba
Nižší podiel závislých u mužov ako žien vyplýva zrejme z častejších porúch správania u mužov (suicidálne a parasuicidálne konanie), ktoré narúšajú pocit istoty v okolí. Možná je aj obava okolia z agresivity, hoci tá sama
osebe nie je indikáciou na príjem. Nápadný je klesajúci výskyt delíria, ked
v prácach z 90 . rokov sa uvádza 22,2 % (Novotný, Kolibáš a Heretik, 1991),
22,5 % (Turček, 1992) a v 80. rokoch dokonca 53,2 % (Gerstnerová a Gerstner, 1984) (išlo pravda o pacientov výlučne s hepatopatiou) . Podobné klesá
celkový počet alkoholových psychóz, ktorých v Nitre bolo 44,6 % (Turček,
1992) a v Opave dokonca 61,6 % (Gerstnerová a Gerstner, 1984). Tento klesajúci trend si vysvetľujeme dôslednejšou prevenciou delíria a vôbec kvalitnejšou a intenzívnejšou staro stlivosťou o prijatých pacientov. Údaj z Bratislavy (Novotný, Kolibáš, Olosová, 2006) o tom, že 35,2 % pacientov bolo prijatých pre rozvinuté alebo počínajúce delírium ťažko porovnať, pretože nevieme podiel tých, u ktorých sa napokon delírium rozvinulo. Potrebné je
upozorniť, že klasický korsakovský syndróm sme u žien nepozorovali vôbec,
a to ani v celom päťročnom období, čo nesúhlasí s údajom v literatúre
(Kunda , 1988, s. 98), že táto psychóza by mala byť u žien častejšia . Napr.
v súbore z Opavy (Gerstnerová a Gerstner, 1984) bol podiel Korsakovovej
psychózy u žien dvojnásobný.
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Okolnosti hospitalizácií
Pomer hospitalizácií mužova žien (6,2:1) zodpovedá ich absolútnemu
v súbore (6,8 :1). V sledovanom päťročnom období bolo asi 59 % opakovaných hospitalizácií z celkového počtu 635. SignifIkantný rozdiel medzi
mužmi a ženami bol iba v počte rehospitalizácií v dobe kratšej ako rok
(37,5 % vs. 25,2 %). Rozdiel pravdepodobne neodr áža mieru recidív, možno
skôr tlak okolia alebo vôľu samotných závislých žien sa znova liečiť. 46,0 %
mužov a 43 ,3 % žien bolo hospitalizovaných v sledovanom období iba raz
(údaje len za r . 2004-2007).
Ženy rovnako často ako muži prichádzajú spravidla na hospitalizáciu
tzv. regulérnou cestou, t . j. cez psychiatrickú ambulanciu alebo s odporúčaním praktického lekára. V porovnaní s Bratislavou (Novotný, Kolibáš
a Olosová, 2006) u nás psychiatrické ambulancie odosielajú podstatne viac
pacientov (44,4 % a 47,8 % vs. iba 18,1 % v Bratislave). Asi polovica však
prichádza ako akútny stav cestou RLP, LSPP, alebo ako preklad pre komplikácie závislosti - spravidla delírium. Muži častejšie cestou RLP, nezriedka v sprievode polície, teda dramatickejším spôsobom, čo môže súvisieť so
strachom okolia z prípadnej agresivity. Podiel prekladov u mužov (12,8 %)
zodpovedá údajom z Bratislavy - 12 % (Kolibáš, 1992). Ženy sú naproti tomu iba zriedka kedy prekladané (iba 2,2 %), čo môže súvisieť s nízkou identifIkáciou závislých žien na oddeleniach somatickej medicíny, alebo s empiricky pozorovanou neadekvátnou benevolenciou lekárov, ktorí mužov alkoholikov okamžite vykážu na psychiatriu, zatiaľ čo ženám poskytujú všetky
ohľady , vyšetrenia a tzv. t retie cesty. Podozrenie na alkoholizmus u ženy je
spoločenskou urážkou a rozpaky lekárov pri správnej diagnostike sú podobné ako pri dotazovaní sa na otázky sexuality. Ženy na liečbu prichádzajú
štatisticky signifIkantne častejšie v sprievode príbuzných, rozdiely však nie
sú dramatické, zhruba sa dá povedať, že z polovice naši pacienti majú
i sprievod rodiny.
počtu

Vek
Priemerný vek mužov a žien v našom súbore je obdobný ako v literatúre,
je dokonca vyšší a ko pred vyše desiatimi rokmi (Nociar, 1995). Odráža to
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zrejme fakt, že prevalencia samotného pitia vekom neklesá, možno aj skutočnosť že nejde o ambulantnú vzorku pacientov.
Muži v porovnaní so súborom z Nitry (Turček, 1992) spred 20 rokov sú
v prakticky o dekádu starší (údaje sú približné, boli použité odlišné vekové
kategórie).
Graf 18.
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V porovnaní so súborom z Prednej Hory spred desiatich rokov (Mariani,
Martinove, 2000) nie je v našom súbore u žien vyznačený gradient. Vekové
kategórie sú rozložené symetrickejšie, krivka je plochšia. Bez detailnejšej
analýzy sú vekové dekády akoby vyrovnané. Súbor ambulantných pacientok
spred 20-30 rokov z Prievidze je ešte mladší, hoci len 3 pacientky v celom
súbore boli slobodné. Výraznejší nárast počtu mladých žien vzhľadom na
tvar populačnej krivky nemožno v budúcnosti očakávať . Pravdepodobnejšie
je, že generácia súčasných tridsiatničiek začne postupne prichádzať. Ďalším
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dôvodom je to, že ako stúpa spotreba alkoholu mládežou a znižujú sa medzipohlavné rozdiely, stúpať môže i asertivita mladých dievčat a alternatívne
spôsoby riešenia problémov. Poklesnúť môže miera sobášnosti. Spoločne to
môže viesť k zmene sociálneho profilu s vyšším počtom slobodných v budúcnosti.
Graf 19.
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Vysv. : PH - Predná Hora (1995-98, n = 269, Mariani a Martinove, 2000), BJ - náš
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názornosť je použitý spojitý graf.

Skoršie odhady za dvojročné obdobie (2004-2005) (Liptáková, 2007) našli
na na šom pracovisku vyšší počet mladých žien, takže výsledky sa zdali podporovať hypotézu konvergencie. Rozšírenie podsúboru žien však umožnilo
detailnejší rozbor vekovej štruktúry s intervalom 5 rokova nálezom krivky
tvaru dvojhrbu (grafy 5 a 7). Aj tzv. populačná krivka, ktorú uvádza Štatistický úrad (2008) za roky 1993 a 2007, má typický dvojvrcholový tvar, ktorý
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sa každoročne posúva smerom k vyšším hodnotám v podobe akéhosi ťavieho
dvojhrbu. Prvé, výraznejšie maximum sa v r. 1993 nachádzalo okolo 17. roku života, v r. 2007 okolo tridsiatky. Druhé, o niečo menšie maximum sa
nachádzalo niečo pred štyridsiatkou, v r. 2007 okolo päťdesiatky. Pokles
medzi nimi sa v r . 2007 nachádzal okolo 40. roku života. Táto krivka je
v bežnej populácii prakticky totožná u mužov i žien. Ak by bol vývoj závislosti s jeho manifestáciou približne rovnomerný, veková štruktúra by mala
pripomínať populačnú krivku. U mužov to tak nie je, a nie je jasné prečo.
Dôvodom by mohla byť jedine dlho trvajúca neriešená závislo sť s mimoriadnou toleranciou okolia, alebo jej pomalý rozvoj, kulminujúci prudko okolo
štyridsiatky. U žien zdá sa naproti tomu, že veková štrukúra je temer identická s populačn ou krivkou, s relatívne nízkym počtom závislých žien narodených v r. 1960-1968. Odlišnosť vo vekovej štruktúre by mohla byť vysvetlená odlišnosťou klinického obrazu alebo odlišnou reakciou okolia s nízkou
toleranciou spoločnosti voči pitiu žien a ich skorším nástupom na liečbu .
Kunda (1988, s. 90) predpokladá dve verzie klinického obrazu alkoholizmu
u žien - prvú so skorým začiatkom už niekedy v adolescencii, druhú s neskorším začiatkom s manifestáciou vo veku okolo 30, 35 až 40 rokov. Podľa
toho by však museli závislé ženy v našom súbore prichádzať na liečbu
s IS-ročným omeškaním, čo odporuje základnej téze, že rozdiel by bol
vysvetliteľný skorším nástupom na liečbu. Kunda nevylučuje, že po období
latencie prechádza prvý typ do druhého a že v budúcosti sa tieto dva typy
budú zbližovať. Zatiaľ však v našom súbore akoby prevládal druhý typ,
s významnou účasťou psychosociálnych faktorov. Najplauzibilnejším vysvetlením sa stále javia sociálne a kultúrne odlišnosti v postoji spoločnosti,
s malou toleranciou k pitiu žien, zvlášť ak sú matkami, ktorých je v našom
súbore väčšina (94,5 %).

Sociálna anamnéza
Signiflkantné rozdiely medzi mužmi a ženami sme zistili na úrovni rôznych sociálnych premenných - rodinného stavu, zamestnanosti, vzdelania,
bývania. Okrem toho, že v súbore v porovaní s inými pracoviskami úplne
absentujú študenti, medzi ženami absentujú slobodné. Je to zrejme dôležitejšie zistenie ako fakt, že mnoho závislých mužov ostáva slobodnými do vy155
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sokého veku a prakticky tretina z nich má identickú anamnézu: slobodný,
bezdetný, nezamestnaný, žije s matkou.
Rodinný stav: V porovnaní s bežnou populáciou sú muži i ženy v našom
súbore častejšie rozvedení, čo súhlasí s údajom z literatúry (Kolibáš, Novotný a Heretik, 1991). Muži sú podstatne častej šie slobodní (p < 0,0001),
ženy sú častejšie ako muži vydaté a rozvedené (p < 0,05) Väčšina žien v súbore je vydatých (63,6 %) alebo rozvedených (25,5 %). Pozoruhodné je, že
i v súbore diametrálne odlišnom - ambulantne liečených pacientok spred
30 rokov bol podiel vydatých 71,8 %, rozvedených 22,2 % (Gažíková, 1984).
V súlade s literatúrou sa teda potvrdzuje fakt, že manželstvo je pre ženu rizikovým faktorom rozvoja závislosti od alkoholu. Ako vidieť z porovnania
s inými pracoviskami, nie je toto tvrdenie univerzálne platné, a jeho platnosť sa môže obmedzovať iba na oblasti s tradičnou štrukúrou spoločnosti
a väčšími rodovými rozdielmi. Navyše, môže ísť o artefakt spôsobený nízkym záchytom slobodných alkoholičiek. Ako vysvetliť absenciu slobodných
žien? Podobne ako pri vysvetľovaní nepomeru medzi počtom mužov a žien,
i tu prichádzajú do úvahy zhruba dve možnosti. 1. Bud je manželstvo pre
ženu mimoriadne rizikovým faktorom a slobodné ženy temer nepijú (pritom
ale v ambulantných vzorkách z minulosti ich bolo dosť) , aleoo - a to je pravdepodobnejšie - 2. manželstvo môže i nemusí byť rizikovým faktorom, ale
slobodné ženy neprichádzajú, pretože ich spoločnosť nevie identifikovať či
dostať na liečbu (čo znamená že má v konečnom dôsledku vyššiu toleranciu
k pitiu slobodných žien ako slobodných mužov). Je potrebné upozorniť, že
medzi závislými mladými ženami je v literatúre udávaný vysoký podiel žien
s bulímiou, ktoré na našom oddelení rovnako absentujú.
Je známe, že alkoholizmus nepriaznivo vplýva i na rodinných prislušníkov. Spoločenské dôsledky pitia sú však ťažko odhadnuteľné. Môžu sa prejaviť na fungovaní rodiny, na jej zdraví, a teda častejšom využívaní lekárskych služieb rodinnými prislušníkmi, absencii v práci a ťažko kvantifikovateľným vplyvom na potomstvo. V našom súbore viac ako 80 % pacientov žije s niekým v domácnosti, najčastejšie s vlastnou rodinou alebo rodič
mi. Takmer všetky hospitalizované ženy sú matkami. Naproti tomu mnohí
muži nie sú schopní si založiť rodinu, 48,4 % mužov zostáva slobodnými ešte
v 5. dekáde života. Je otázne, ako sa tieto trendy prejavia v heredite alkoholizmu o niekoľko desaťročí.
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Graf 20.

Počet slobodných mužov (bodkovane) v porovnaní
s ich celkovým počtom (čiernou) podla vekových kategórií
(údaje z r. 2004-2007) (n = 269)

50

iJ

43
r-

40

- 38 r-

34
r-

_,§.O

30

26

-

<I'

22

22

20
15

IO

9

3 4

O

iíl

~~~

14

13

-

1

-

-~-

1

14
r-

2

n

A

19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79

Zamestnanosť: Politika zamestnanosti u závislých je dlhodobo skotomizovaný problém pre slovenské sociálne inštitúcie. Počet nezamestnaných alkoholikov je zhruba dvojnásobný ako aktuálna miera nezamestnanosti v regióne. Pozitívny ekonomický vývoj v SR sa odzrkadlil iba čiastočne, i to iba
u mužov. Pacienti s FlO, zvlášť ženy, teda jednoznačne zlyhávajú vo sfére
uplatnenia sa na trhu s prácou.
Vzdelanie: V porovnaní s reprezentatívnou vzorkou populácie náš súbor
i po korekcii podIa pomeru pohlaví poukazuje na rizikovú skupinu absolventov SOU. Zvlášť vysoký počet ich je medzi mužmi, ženy majú častejšie
maturitu, čo odráža zrejme existujúce rozdiely vo vzdelanosti vo všeobecnej
populácii.
Bývanie a počet detí: Tézu o inkompatibilite materstva a alkoholizmu
(Kunda, 1988) môže rovno zamietnuť, pretože takmer všetky ženy v našom
súbore majú deti (94,5 % vs. 60,6 %). Ženy takisto častejšie ako muži bývajú
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len s deťmi bez partnera (7,3 % vs. 1,9 %, p = 0,0401) alebo s vlastnou rodinou (58,2 % vs. 42,0 %, p = 0,0295). V súbore z Prednej Hory (n = 269)
75,5 % závislých žien malo deti (Mariani a Martinove, 2000), Nociar (1995)
nezistil medzi mužmi a ženami rozdiel v počte detí. Vysoký podiel matiek
môže byť interpretovaný i ako artefakt spôsobený nízkym záchytom slobodných a bezdetných. Muži častejšie ako ženy bývajú s rodičmi (29,8 % vs.
10,9 %), čo zodpovedá vyššiemu počtu slobodných (36,4 % vs. 5,5 %). V súlade s literatúrou (Kolibáš, Novotný a Heretik, 1991) obe pohlavia približne
rovnako často žijú v monáde (muži 16,5 %, ženy 20,0 %).

Graf 21.

Rodinný/partnerský status - muži - porovnanie
s inými pracoviskami
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Vysv. : BJ - náš súbor (n = 376); NR - súbor z Nitry, n = 204 (Turček, 1992b); PHPredná Hora, n = 131 (Martinove, 2003), X2 = 40.499, P < 0,0001.
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Graf 22.

Zamestnanecký status - muži - porovnanie
s Prednou Horou (Martinove, 2003)
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Vysv.: BJ - náš súbor, n = 376; PH - Predná Hora, n = 131 (Martinove, 2003),
X2 = 18.160, p = 0,0004.

Regionálne (a historické) rozdiely so zameraním
na mužský alkoholizmus
Na porovnanie mužského súboru sme si vybrali súbor liečený v Nitre
1992) a súbor pacientov liečených antidepresívami (išlo o rôzne závislosti) na Prednej Hore (Martinove, 2003).
Vo všetkých súboroch je podobne vysoký podiel slobodných mužov
(graf 21), v Nitre však bolo veľa ženatých, na Prednej Hore zasa rozvedených (môže to súvisieť práve s tým, že išlo o vybranú vzorku liečených antidepresívami). Z hľadiska zamestnanosti porovnanie s Nitrou nebolo možné
pre odlišné kategórie, v porovnaní s Prednou Horou nie sú až tak nápadné
rozdiely, dokonca Predná Hora uvádza vyšší počet nezamestnaných (opäť:
ide o vzorku liečených antidepresívami). Rozdiely vo vzdelanostnej úrovni
(Turček,
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(graf 23) v porovnaní so súborom z Nitry je možné interpretovať v zmysle
historickom (dnes majú muži priemerne vyššie vzdelanie) a v zmysle sociálnej nerovnosti - nižšie skupiny sú viac postihnuté - (v Nitre bol aj vysoký podiel psychóz), možné je tiež, že muži vzdelanejší či menej závažne
chori sa neliečili alebo preferovali iné pracoviská. Na Prednej Hore je
očakávatelne vyšší podiel mužov s maturitným či vysokoškolským vzdelaním (spolu až 40,4 %).

Graf 23.
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Vysv.: BJ - náš súbor (n = 376), NR - súbor z Nitry , n = 204 (Turček, 1992b),
X2 = 66.484, p < 0,0001 ; PH - Predná Hora , n = 131 (Martinove, 2003).
X2 = 37.488, p < 0,0001.
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Graf 24.

Rodinný stav - ženy - porovnanie s inými pracoviskami
a všeobecnou populáciou
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Vysv.: BJ - Bardejov; BA - Bratislava (zdroj: Izáková, Fleischer, Turček, 2007) X2 = 81.052, p < 0,0001; PH - Predná Hora (zdroj: Martinove, 2003) - X2 = 17.889,
P = 0.0001; číslo uvádza početnosť súboru, SR - údaje pre Slovenskú republiku za
rok 2006 (zdroj: ŠÚ SR, 2008, X2 = 97.685, p < 0.0001.

Regionálne rozdiely so zameraním na ženský alkoholizmus
Na porovnanie u žien sme vybrali takisto dva súbory (Predná Hora Martinove, 2003; Bratislava - Izáková, Fleischer a Turček, 2007).
Pri porovnani žien z rôznych pracovísk SR s údajmi pre všeobecnú populáciu vidieť ; že podiel slobodných je nižší a podiel rozdvedených vyšší
medzi závislými ženami. Najmenej slobodných (5,5 %) a najviac vydatých
(63,6 %) je v Bardejove, takisto je tu najnižšia miera vzdelania (najviac ZŠ,
najmenej VŠ). Bratislava tvori do istej miery protipól, s najvyššou úrovňou
vzdelania žien a vysokým podielom invalidných a starobných dôchodkýň
(14,3 % a 19,0 %), ale s paradoxne najvyššou nezamestanosťou (47,6 %).
Takisto má najvyšší počet rozvedených (40,5 %). Predná Hora má najviac
slobodných (28,6 %) a zamestnaných (55,1 %).
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Graf 26.

Vzdelanie - ženy - porovnanie podsúboru žien
s inými pracoviskami
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BJ - nas súbor; BA - Bratislava (Izáková, Fleischer, Turček, 2007),
X = 81.052, p < 0,0001 ); PH - Predná Hora (Martinove, 2003), X 2 = 17.889,
P = 0.0001.
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Záver
Charakteristika súboru a vekové zloženie
Náš súbor tvorilo 431 pacientov, z toho 376 mužova 55 žien. 69 % pacientov bolo z okresu Bardejov, 18 % Svidník, 9 % Stropkov, 4 % z ostatných
okresov, prevažne východného Slovenska. Zistili sme signifikantné rozdiely
medzi mužmi a ženami vo viacerých sledovaných parametroch.
Vzájomný pomer a vek: Najnápadnejším rozdielom bol pomer počtu hospitalizovaných mužov a žien (6,8:1), ktorý bol prakticky totožný s výsledkami epidemiologickej štúdie EPIAF (Heretik jr. et al., 2008). Nepodarilo sa
nám spoľahlivo preukázať konvergenčný trend, nebol ani rozdiel v priemernom veku oboch súborov (muži 46 r., ženy 44 r .), no vo vekovej distribúcii
oboch súborov sú podstatné rozdiely. Oba podsúbory sú o niečo staršie ako
súbory prezentované v literatúre pred 10-20 rokmi. U žien sa zdá krivka kopírovať tzv. populačnú krivku, pre ktorý je typický dvoj vrcholový tvar s minimom u 40-ročných osôb (u mužov i žien), avšak u mužov sme zistili takmer typickú gaussovskú distribúciu.
Odporúčanie na hospitalizáciu: Psychiatrické ambulancie, zdá sa, že si
svoju úlohu v regióne plnia, ak posielajú na hospitalizáciu vyše 40 % pacientov, v regiónoch so zlou dostupnosťou psychiatrickej ambulantnej starostlivosti odosielajú pacientov na hospitalizáciu obvodní lekári (asi 7 %). Rozdiely boli zistené v počte urgentných prijmov, pričom ženy častejšie prichádzajú cestou lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), muži cestou rýchlej zdravotnej/lekárskej pomoci (RZPIRLP), čo interpretujeme ako pravdepodobný
strach okolia z prípadnej agresivity (RLP regulárne prichádza v sprievode
polície). Muži sú takisto podstatne častejšie prekladaní (12,8 % vs. 2,2 %),
čo interpretujeme ako chybu na strane lekárov somatických odborov. Polovica našich pacientov mala pri príjme sprievod rodiny, signifikantne častejšie
ženy.
Hospitalizácie: Muži a ženy sa nelíšili v podiele prvých príjmov, nepatrne
viac ako polovica pacientov hospitalizovaných v uvedenom období boli hospitalizovaní prvýkrát v živote. Signifikantný rozdiel nebol ani v počte opakovaných hospitalizácií (58,0 % mužova 63,6 % žien), iba v počte opakovaných
hospitalizácii v čase kratšom ako jeden rok od posledného prepustenia (rátalo sa prepustenie z akejkoľvek psychiatrie) bol zistený štatisticky signifi163
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kantný vyšší podiel u žien (37,5 % vs. 25,5 %, p = 0,0196 z celkového počtu
hospitalizácií).
Analýza diagnostickej skladby sa robila iba za rok 2008. Neboli zistené
signifikantné rozdiely. U žien bola častejšie diagnostikovaná závislosť od alkoholu (96,4 % vs. 82,7 %), čo bolo spôsobené zrejme vyšším prísunom
mužov s prejavmi sociálne maladaptívneho či nebezpečného správania
v ebriete. Najčastejším dôvodom na príjem bol abstinenčný stav (F10.3).
V oboch podsúboroch je v porovnaní s prácami v minulosti nižší podiel alkoholických psychóz (muži spolu 13,7 %, ženy 14,3 %), za zmienku stojí, že
u žien v celom päťročnom období nebola diagnostiková Korsakovova psychóza.

Sociálna anamnéza
R odinný stav: Muži boli signifikantne častejšie ako ženy slobodní
(p < 0,0001), ženy o niečo častejšie vydaté, alebo rozvedené (p < 0,05). V porovna ní s populáciou sa ako podstatnejšie u žien javí absencia slobodných
a u oboch vyšší podiel rozvedených. Absenciu slobodných medzi ženami
a teda i vysoký podiel vydatých a dvojnásobok rozvedených v porovnaní
s mužmi nevieme uspokojivo interpretovať. Namiesto teoretizovania okolo
škodlivého účinku manželstva predpokladáme skôr pretrvávajúcu vysokú
mieru stigrnatizácie a zrejme i odlišný klinický obraz. Podľa literatúry by
malo ísť o ženy s vyšším podielom porúch osobnosti a porúch príjmu potravy. Ta kisto by malo ísť o osoby s vyšším vzdelaním (nielen preto, že podiel
žien s vysokoškolským vzdelaním prudko stúpa), vo všeobecnosti i v zahraničnej literatúre sa zdá, že táto subpopulácia je rizikovejšia, o čom svedčí
i vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaných v súbore z Bratislavy (Izáková,
Fleischer , Turček , 2006), kde predpokladáme podstatne vyššiu mieru sekularizácie a ko v našom regióne.
Z am estnanie: jediným štatisticky signifikantným rozdielom sa ukázala
miera celkovej nezamestnanosti (u mužov 33,2 %, u žien 41,8 %,
p = 0,0209), ktorá bola a si dvojnásobná v porovnaní s udávaným priemerom pre Prešovský kraj (v sledovanom období klesala z 22,9 % na 13,0 %).
Oba podsúbory , zvlá šť však ženy, zreteľne zlyhávajú v uplatnení sa na trhu
práce . Vyšší podiel invalidných dôchodcov medzi mužmi a vyšší podiel sta-
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robných dôchodcov medzi ženami boli tesne nad hranicou štatistickej signifikantnosti, ostatné rozdiely boli nevýznamné.
Vzdelanie: V celom súbore dominovali v porovnaní s bežnou populáciou
absolventi SOU, ktorí predstavujú najrizikovejšiu skupinu. Pri porovnaní
mužov a žien vzájomne boli zistené signifikantné rozdiely práve na úrovni
stredoškolského vzdelania - muži sú častejšie absolventi SOU (p = 0,0019),
ženy častejšie ako muži majú strednú školu s maturitou (p = 0,0047).
Bývanie a deti: Muži častejšie ako ženy bývajú s rodičmi (p = 0,0021), ženy častejšie ako muži bývajú s vlastnou rodinou (p = 0,0295), alebo s deťmi
bez partnera (p = 0,0401). Prakticky všetky ženy v súbore majú deti (94,5 %
vs. 60,6 %). Výsledky popierajú predstavu inkompatibility materstva a alkoholizmu, na druhej strane o to by sa mali brať vážnejšie. Opäť, nevylučuje
me artefakt spôsobený nízkym záchytom slobodných bezdetných žien.
Regionálne rozdiely sa nám javia ako podstatné . Chýbajú úplne adekvátne súbory na porovnanie, no z tých, ktoré boli k dispozícii (Nitra a Predná
Hora) sa javí, že medzi mužmi sú v súčasnosti najrizikovejšou skupinou absolventi SOU, v minulosti to boli zrejme osoby so základným vzdelaním.
Predná Hora disponuje u oboch pohlaví vyšším podielom osôb s maturitným
a vysokoškolským vzdelaním, prekvapivo u mužov je vysoký podiel nezamestnaných. U žien, kde sme porovnávali súbor z Bratislavy a Prednej Hory, bol každý súbor v niečom špecifický. Ten náš mal nízky počet slobodných, vysoký počet vydatých, a najnižšie priemerné vzdelanie - síce viac
SŠ, ale podstatne menej VŠ a viac ZŠ. Prekvapujúco v Bratislave bola nielen najvyššia miera vzdelanosti (počet VŠ až 45,2 %), ale i najvyššia miera
nezamestnanosti (47,6 % ) a najvyšší podiel rozvedených (40,5 %). (Balo by
zaujímavé zistiť, či tieto tri charakteristiky boli vzájomne prepojené).
V tomto porovnaní vystupuje Predná Hora ako exkluzívne pracovisko s najvyšším podielom zamestnaných žien (55 ,1 % ) a relatívne vysokou mierou
vzdelanosti u oboch pohlaví (VŠ u 30,6 % žien a 19,8 % mužov), čo sú pochopiteIné odlišnosti.
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