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PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE ALKOHOLOVÉ ZÁVIS
LOSTI DĚTÍ - KAT AMNESTICKÉ SLEDOV ÁNÍ PĚTILE
TÉHO ALKOHOLIKA PO JEDENÁCTI LETECH 

R. GREGOR 

Psychiatrické oddělení NsP v Třinci, 
primář : MUDr. J . Šráček 

M. Ch. , nar. 25 . 7. 1973 , druhé těhotenství matky, průběh těhotenství fyziologický , porod 
v termínu pod kyslíkem, porodní hmotnost 3150 g, psychomotorický vývoj opožděn (chůze a 
řeč), jinak běžná dětská onemocnění, enuresis nocturna do osmi let . 

Chlapec byl vychováván vlastní matkou do svých osmi let. Matka etylička zemřela v roce 1981 
na meningitis purulenta, chronický etylismus a etylickou hepatopatii. Otec dítěte je zdráv . Rodi
če se rozvedli v roce 1978, otec vstoupil do druhého manželství , pětiletýM . Ch. byl se svým star
ším bratrem svěřen do výchovy matce . Ta mu již od raného dětství dávala pít různé odvary, např. 
z makovic a jiných bylin , aby dítě spalo a ona se mohla věnovat vlastní zábavě . Chlapec sám uvedl, 
že pije asi od pěti let, alkohol ochutnal od své matky , která hodně pila . Posílala si chlapce do · 
obchodu pro láhev kořalky , většinou rumu. Když opilá odpadla a usnula , chlapec se svým starším 
bratrem dopíjel zbytky nedopitého alkoholu. Někdy jim oběma bývalo špatně . Mladší chlapec . 
chodíval pít i s kamarádem do lesíka , kde rovněž několikrát zvracel. Když chodil do školy, točí
vala se mu hlava . Několikrát přišel za matkou , aby mu dala prášek, že má chuť na rum- myslel 
si, že mu matka dává prášky proti pití. Měl poruchy spánku , nespával ani ve dne ani v noci , býval 
při téměř každodenní konzumaci alkoholu velice čilý. Pro neprospěc!1 ve škole propadl a opako
val první třídu . 

Po matčině úmrtí si otec vzal oba syny z prvního manželství do své nové rodiny. V této rodině 
pak vyrůstalo pět dětí ze tří manželství : dvě děti otce z prvního manželství , jedno dítě matky 
z prvního manželství a dvě děti z jejich společného nového manželství. Od počá~ku byly s chlap
cem v nové rodině výchovné problémy; vzdoroval , neposlouchal , zjištěn návyk na alkohol, drob
né krádeže a záškoláctví. Za kradené peníze mu starší kamarádi chodili kupovat alkohol. Otcem 
byl v té době chlapec hodnocen jako sobecký- sám od sebe by se nerozdělil, jen když byl přinu
cen. I v nové rodině dopíjel zbytky piva či vína ze sklenic. Začali mu domlouvat, vše bez efektu, 
začali ho bít. Pak se začala doma ze spíže ztrácet kořalka, ztrácela se i z babiččiny skříně v jejím 
pokoji. Napřed si rodina myslela, že na ni tajně chodí děda , ale pak byl chlapec v noci přistižen . 
Od té doby byl alkohol i chlapec pod přísným dohledem. Chlapec byl doma za každý sebemenší 
přestupek bit a musel doma hodně pracovat. Od doby, kdy bylo bezpečně prokázáno, že alkohol 
požívá a kdy byl vzat pod přísný dohled rodičů , byly na něm patrny abstinenční (odvykací) pří
znaky. Podle slov matky byl neklidný , nevydržel na místě , okusoval si nehty , neustále si hrál s ru
kama . Abstinovat však nedokázal, touha po alkoholu už byla silnější než strach z bití. Dokonce 
chodil třídní učitelce na sebe sdě lovat, že v noci zcizuje klíč a pije, co doma od alkoholu najde. 

Předneseno na XXIII. krajském ATsemináři SMK s celostátní účastí v H. Holčovicích dne 6. 10. 
1989 
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V té době se školou spolupracovala i chlapcova nevlastní matka . Situace se vyhrotila natolik , že 
chlapec si musel dát doušek alkoholu i o přestávkách ve vyučování. Učitelka to zjistila podle 
zápachu alkoholu v blízkosti jeho lavice a v aktovce mu našla láhev s alkoholem. Ve škole se pro
jevoval jako nervově velmi labilní , vyskakoval z lavice , měl trhavé pohyby hlavy a zakalený po
hled . 

Na žádost školy byl chlapec vyšetřen v dětské psychiatrické ambulanci a s diagnostickým závě
rem disharmonický vývoj osobnosti , poruchy chování, susp. etylismus byl odeslán do PL. První 
psychiatrickou hospitalizaci nastoupil ve svých devíti letech na dětském oddělení spádové psy
chiatrické léčebny , kde jeho půlroční léčení trvalo od 31. 1. 1983 do 27. 7. 1983. V té době prefe
roval veškeré druhy alkoholických nápojů kromě slivovice , ta mu příliš nechutnala . Prodělal 
komplexní odvykací protialkoholní léčbu , z pedopsychiatrického oddělení docházel na protialko
holní oddělení PL, kde současně s dospělými pacienty prodělával sérii Apomorfinových sezení, 
na dětském oddělení mu byla věnována zvýšená péče, veškerá rehabilitačn í terapie dle koncepce 
ústavní protialkoholní léčby . Přestože pravidelně míval silnou reakci po aplikaci Apomorfinu 
a pro úporné zvracení, bolesti hlavy a celkovou nevolnost nebýval schopen dopolední školní výu
ky , averzi na alkohol si nevypěstoval , ba naopak se před každým Apomorfinovým sezením netajil 
s tím, že se už těší na ten okamžik, kdy zase na "bličkách" ucítí alkohol a bude ho moci kloktat . 
Intenzívní individuální psychoterapií a dalšími formami psychiatrické rehabilitace bylo docíleno 
alespoň takového stavu, že mohla být tato jeho první psychiatrická hospitalizace z důvodu uvol
nění oddělení pro enuretický tábor po šesti měsících přerušena a pacient byl na udržovacích dáv
kách Plegomazinu 25-0-25 mg propuštěn s diagnostickým hodnocením jako disharmonický vývoj 
osobnosti, poruchy chování, abúzus etylu u chlapce vychovávaného matkou etyličkou a v. s. 
i abúzus farmak . 

Doma však M . Ch. zrecidivoval. Ke druhé psychiatrické hospitalizaci došlo 5. 9 . 1983 , psychia
trickou léčebnu tentokrát opustil až po deseti měsících 24. 6. 1984. Při přijetí přiznal , že alkohol 
pil pokaždé , když byl doma z PL na dovolence u rodičů. Po propuštění z PL si alkohol opět začal 
tajně opatřovat, lezl oknem do spíže , babičce zcizoval klíč od komory a od skříně. Pil , protože 
měl na to chuť, tentokrát už pil všechno včetně slivovice, i když mu stále nejvíce chutnal rum. Do
ma opět přestal spávat, začal si okusovat nehty a rty. Za večer dovedl sám vypít i půl litru slivovi
ce . Nezbylo, než aby malý , astenický desetilet)• chlapec znovu absolvoval sérii 22 sezení averzívní 
terapie s dávkami až do 0,2 ml Apomorfinu s. c. , medikova! Plegomazin v dávce 25-25-50 mg pro 
die. 

Po deseti měsících protialkoholní a rehabilitační léčby byl pacient s diagnostickým závěrem po-
ruchy chování u chlapce nevyzrálého , vyrůstajícího ve vadném výchovném prostředí , sklon 
k abúzu alkoholu z PL předán do dětského domova , a to na zák ladě soudně nařízené ústavní vý
chovy. V dětském domově zrecidivoval podruhé. Od samého počátku vyhledával sebemenší pří
ležitost k požití alkoholu, kradl v areálu domova zedníkům pivo , doslova se začal třást, když uvi
děl něj aký alkohol. Nadále byl sledován psychia trem , dlouhodobě až do listopadu 1985 mediko
va! Plegomazin 3x25 mg. Stav jeho alkoholové závislosti se začal pozvolna upravovat až za delší 
dobu , když nebyl vůbec propouštěn domů na dovolenky . Asi po dvou letech ústavní výchovy, psy
chiatrických kontrol, medikace a rehabilitace bylo možno konstatovat , že si chovanec nevšímá zá
měrně vystaveného naaranžovaného alkoholu, o alkohol nejeví zájem ani v době osobního volna, 
ani na zájezdech, nevyhledává žádné příležitosti opatřit si alkohol nebo se ho napít . Na základě 
rozsudku soudu o zrušení ústavní výchovy byl ve svých 13 ,5 letech dne 2. 1. 1987 propuštěn do 
péče otce a jeho nové manželky. 

Po návratu do rodinného prostředí se chlapcovo chování i postoje radikálně změnily k lepšímu . 
Ve škole ani mimo školu nebyly na něho žádné stížnosti, po prodělaných léčeních zcela přestal 
požívat alkoholické nápqje. Při vyučování byl sice těžkopádný, učivo si zapamatoval s obtížemi , 
ale svou maximální svědomitostí a ctižádostí se snažil dohnat ostatní spolužáky. Základní školu 
ukončil v osmé třídě bez čtyřek s průměrným prospěchem 2 ,00. Ve školn ím roce 1988/89 nastou
pil na střední odborné učilistě do učebního oboru obráběč kovů . Ani zde se neprojevily žádné ne
gativní rysy v jeho chování , patří k nejlepším žákům ve třídě . Otec i nevlastní matka projevují 
o chlapce živý zájem, pravidelně se na něj ve škole informují. K požívání alkoholických nápojů 
má nadále odmítavý postoj . 
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Rok 1989 je pátým rokem abstinence šestnáctiletého adolescenta ód poslední -recidi
vy jeho závislosti na alkoholu s iniciací abúzu v dětském věku pěti let. Svůj podíl na 
nyněj ší abstinenci jistě nese i celkový resocializační proces, na který se během jeho lé
čení kladl důraz . Pro futuro bude jistě zajímavé sledovat chlapce i nadále, dojde-li ke 
třetí recidivě. 

Souhrn 

Sdělení obsahuje kazuistiku syna matky alkoholičky, u kterého návykový abúzus al
koholu přešel v jeho pěti letech do stadia postupné závislosti na alkoholu. Za čtyřleté 
období ústavní protialkoholní léčby a ústavní výchovy chlapec dvakrát zrecidivoval, 
katamnestickým sledováním zjištěna pětiletá abstinence. 

Do redakcie prišlo dňa : 14. 8. 1989 
Adresa autora : MUDr. R . Gregor , Bezručova 90, 739 61 Třinec I. 
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