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Súhrn
Štúdia sa zaoberá odlišnosťami v štýle pitia, v osobnostných črtách a v prevládajúcich psychopatologických symptómoch ambulantne a ústavne liečených alkoholikov a alkoholičiek. Hlavným
priznakom typicky ženského štýlu pitia je tajné pitie, spojené s obsedantno-kompulzívnym pitím,
pocitmi viny, anxietou a depresiou. Mužský štýl pitia charakterizuje družné, kontinuitné pitie na
zlepšenie mentálneho fungovania. Ústavní alkoholici vykazovali vyšší stupeň osobnostných porúch
a psychopatologických príznakov ako ambulantní . Čo sa týka rozdielov medzi pohlaviami , alkoholičky boli vo všeobecnosti vyššie v úrovní psychopatológie, najmä v rozličných aspektoch depresívnych symptómov.
K fú č ov é s l ov á : alkoholizmus mužov a žien - štýl pitia -osobné odlišnosti -tajné pitie

A. Nociar, H. Jančovičová: DISSIMILARITIES BETWEEN MEN AND
WOMEN ALCOHOLICS - L DIFFERENCES IN DRINKING STYLE
Summary
This study deals with differences in drinking style, personality traits and prevailing psychopathological symptoms in men and women alcoholics undergoing outpatient and hospital treatment.
Leading syrnptom in typically women s drinking style is secret drinking, connected with obsessivecompulsive drinking, feelings of guiJt, anxiety and depression . Drinking style in men is characterized
by gregarious and continuous drinking and drinking to improve mental functioning. lnpatient
alcoholics presented higher level of personality disturbances and psychopathological symptoms than
outpatient ones. With respect to differences between both sexes, women aleoholics in general were
higher in level of psyehopathology, mainly in various aspects of dcpressive symptoms.
Key wo r ds : alcoholism in men and women - drinking style - personality differences - secret
drinking
Zmenšujúce sa spo ločensky negatívne postoje voči pitiu žien prispeli najmä po druhej
svetovej vojne k masívnemu nárastu abúzu a alkoholizmu u žien. Tento jav nebol spôsobený
iba zvyšujúcou sa životnou úrovňou, ale v značnej miere súvisel s kultúrnymi a sociálnymi
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zmenami. Vzrastala tolerancia k ženskému alkoholizmu, zmenil sa aj pohľad na pijúcu
ženu.
V období po moralistických postojoch 19. storočia a prohibičných úsiliach, ktoré
vyvrcholili eklatantným krachom v prvých desaťročiach 20. storočia v USA (a dodajmetakisto nedávno aj v bývalom ZSSR), sa prakticky všade presadzuje myšlienka, že pitie je
spoločenskou normou, nepitie abnormalitou, čo vzhľadom na meniace sa postavenie ženy
v spoločnosti má, pochopiteľne, svoje dôsledky.
Je to trend, ktorého vplyv vidieť v raste a stabilizovani vysokej priemernej spotreby
čistého alkoholu, v internacionalizácii pitia v našom storočí, v ktorom " ... sa nadmerný
pijan akceptuje ako chorý človek a nie ako hriešnik ... , v ktorom sa pitie stalo spoločensky
povinným a odmietnutie pohárika vyvoláva podozrenie, že nie ste abstinent od prirody, ale
anonymný alkoholik .. ., v ktorom sa po prvý raz uskutočnila prohibícia ... a v ktorom dámy
začali vchádzať do baru prednými dverami ..." (Roueché, 1963, str. 181).
Tcnto prechod od tajných zadných k otvoreným "predným dverám" neznamená v pití žien úplné
nóvum, pretožc je dosť dokladov na to, že nielen muži, ale i ženy už oddávna a občas celkom
ncpokryte holdovali pitiu alkoholických nápojov, aj keď azda nie v takej miere ako dnes. Svedčia
o tom napr. správy o rímskych bakchanáliách, povesti o roztrhnutí Oďea opitými tráckymi ženami,
Icgendy o nešťastných perzských princeznách (ktoré namiesto otravy " hnedou bublajúcou šťavou"
objavili účinky mladého vína), ale aj archeologické dokumenty.
Napríklad Roueché (1963, str. 169) uvádza pasáž z hieroglyťického vyznania dvornej dámy
z obdobia 17 . dynastie: "Dajte mi osemnásť čiaš vína! Oj, ako len si rada vypijem!" Podobne Lucia
(1963 , str. 160) pri opise pitia vina počas osláv v starovekej Indii uvádza, že ho pili " ... muži so
svojimi metresami, bolo však prísne zakázané manželkám, aj keď týmto bolo dovolené privoniavať".
V tomto boli naši predkovia predsa len o čosi liberálnejší, lebo podľa Niederleho (1953 , str. 213):
"Účastniti sc pitek bylo právem mužú i žen, a že i ženy dovedly píli, svedčí zpráva ojedné kučžuč
slovanské v sevcrních Uhrách, která jezdila na koni a pila jako bojovník".

Ako uvádza Skála (1986) , alkoholizmus žien existoval vždy, aj keď sa dosť dramatizoval
a zdôrazňovala sa najmä jeho výraznejšia psychopatológia v porovnani s mužmi. Konštatuje tiež, že ak sa aj vyskytli zmienky o ženskom alkoholizme, väčšinou išlo o aplikáciu
poznatkov z mužského alkoholizmu.
Postavenie ženy v spoločnosti sa však výrazne zmenilo, žena sa stala ekonomicky
a morálne slobodnejšia, emancipovanejšia. Súčasne prestávala byť chránená stenami vlastného domova od rôznych náporov a ťažkostí. Alkoholizmus žien teda vystupuje podľa
niektorých autorov ako daň za emancipáciu.
Stretli sme sa viackrát v praxi s názorom, že " typicky ženský štýl" závislosti (najmä
tajné pitie) prestáva byť typicky ženským a naopak, že ženy pijú čoraz častejšie tzv.
mužským spôsobom, v partiách. Pijú tzv. "sociálne", každodenne a začínajú s nadmerným
konzumom alkoholu už v mladšom veku, napr. je čoraz častejší vznik abúzu alkoholu počas
materských dovoleniek na mestských sídliskách u mladých mamičiek . Na druhej strane sú
signály o vzraste počtu nezamestaných alkoholičiek (zatiaľ skôr abúzus ako pričina
nezamestanosti než a vice versa), alebo naopak, problémy s alkoholom u žien úspešných
mužov dneška, ktoré do zamestnania ísť nemusia (až nesmú) a z rôznych dôvodov začínajú
piť samotársky.
Ako uvádza Yandow (1989), typickým príkladom ženy-alkoholičky opisovanej v americkej
odbornej literatúre je asi 40 - 45 ročná žena s pocitom tzv. vyhasnutia alebo vnútornej prázdnoty
Text štúdie vychádza z teoretickej a výskumnej časti diplomovej práce autorky, ktorá sa realizovala v rámci
riešenia VVP 209/06/A " Automatizácia psychologických testov a vývoj psychodiagnostického expertného
systému", ktorého vedúcim je autor.
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(burnout), s pocitom izolácie a anxietou, hľadajúca niečo, čo by jej pomohlo získat spät stratenú
stabilitu. Pije tajne, takmer nepozorovane a všimne si to až rodina a niekedy aj okolie z výsledkov
práce, ktorú žena vykonáva. Alkohol jej pri nachádzani stability nepomáha, ba naopak, takže
napokon vyhľadá lekársku pomoc. Často dostane antidepresíva alebo anxiolytiká a môže sa stat aj
závislá od liekov.
V každom pripade sa ženský alkoholizmus považuje za zhubnejší a spoločensky
neželateľnejší ako mužský, čo vyplýva čiastočne aj z ťažších následkov v rodinách
alkoholičiek. Najviac detí v náhradnej rodinnej starostlivosti je z rodín matiek alkoholičiek,
pričom u týchto detí prevládajú poruchy sociálnej adaptácie s prevahou nie neurotických,
ale deprivačných prejavov; podľa Satková aspoluprac. (1982 - in Kunda aspoluprac.,
1988). Už dávnejšie sa vie o zvýšenej úmrtnosti týchto detí, o ich sklone k záchvatovým
ochoreniam, k enuréze. Známy je aj fetálny alkoholový syndróm, postihujúci až 43 %
potomkov alkoholičiek v chronickom štádiu.
Naše aj celosvetové štatistické údaje upozorňujú na neustále zvyšovanie percentuálneho zastúpenia žien medzi osobami identifikovanými ako závislé od alkoholu. Napriklad
vo Veľkej Británii bol pomer závislých mužov k alkoholovo závislým ženám v sedemdesiatych rokoch 3 : l, v SRN 5 : l, v USA 3 : l a u nás 20 : 1. No pred desiatimi rokmi to
bolo už v Československu 13 : l. Štatistiky spred 5 rokov uvádzajú pomer 4 : l (Skála,
1986; Kunda aspoluprac., 1988) a v súčasnosti sú odhady ešte nepriaznivejšie (3 až 2 : l).
Okrem tohto trendu, ktorý signalizuje vzrastajúcu závažnosť problému, mnohé hlasy
z praxe hovoria aj o existencii typických odlišností ženskej závislosti od mužskej. Poukazuje sa nielen na odlišnosť v osobnostných premenných u oboch pohlaví, ale aj na ocUišnosť
v štýle pitia. Z prehľadu relevantnej literatúry je však zrejmé, že veľa z toho, čo sa
publikovalo o ženskom alkoholizme, bolo iba odvodené zo štúdia mužskej závislosti, za
predpokladu aplikovateľnosti týchto poznatkov.
Už Jellinek zamýšľal napr. vo svojich pôvodných prácach zaradiť aj alkoholičky do
koncepcie fáz, ale neskôr ich zo sledovaného súboru vylúčil. Udával pritom, že pre ženy
fázy (tak ako ich opísal) nie sú natoľko zreteľne oddelené ako pre mužov, a že vývoj
závislosti prebieha rýchlejšie a inak (Jellinek, 1960).
Na rozdiel od lellineka sa Sundgren aspoluprac. (1986) domnievajú, že stanovenie fáz u žien
závislých od alkoholu môže byť prospešné. Títo autori dlhodobo sledovali 115 mužova 41 žien, pre
ktorých stanovovali jednotlivé markery, charakteristické pre tú-ktorú fázu alkoholizmu a porovnávali
obe vzorky z pohľadu jellinekovských fáz. Podľa nich je v určitom rozsahu všeobecné použitie danej
symptomatológie aj u žien aj u mužov, ale upozorňujú na fakt, že predpoklad progrcsie nic je
nevyhnutne platný v prípade každého jedinca. Konštatujú tiež, že priebeh alkoholovej závislosti, ako
aj spôsob konzumácie alkoholu, je do istej miery odlišný v každom jednotlivom prípade.
Poznatky, ktoré vyplynuli z diferencovaného sledovania vývoja závislosti u mužov
a žien odhalili akcelerujúcejšiu progres iu alkoholizmu u žien. V tejto súvislosti Piazza
a spoluprac. (1986, 1989) zavádzajú pojem "telescoping" (skracovanie). Ide o znižovanie
počtu rokov, počas ktorých boli už identifikovateľné znaky progresie alkoholizmu, pričom
u žien ide v porovnaní s mužmi o kratšie obdobie:
l . Vek začiatku prvého pravidelného pitia u žien bol v priemere o dva roky neskorší ako u mužov;
2. vek prvej intoxikácie bol v priemere o tri roky včaššie u mužov;
3. neboli signifikantné rozdiely medzi vekom, v ktorom muži a tiež ženy zistili, že majú vážne
problémy s pitím;
4. ženy podnikajú prvé kroky k liečbe v priemere po 10 - 11 rokoch a muži po 14 - 15 rokoch,
č o znamená, že v priemere nastupujú do lie čby o štyri roky skôr.
Kunda (1988, str. 90) vo svojej práci tiež hovori, že v klinike alkoholizmu žien chýbajú
také charakteristiky ako opis Jellinekových fáz u žien. Vychádzajúc zo svojej klinickej
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praxe podáva opis dvoch verzií štýlu pitia alkoholičiek, ktoré sprevádza prevažne psychopatická oproti prevažne neurotickej symptomatológii (nejde pritom ale o sekundárny
alkoholizmus ).
Porovnávaním žien a mužov s hľadiska možných rozdielov v problémoch súvisiacich
s nadmerným pitím a rozdielov v závažnosti jednotlivých príznakov syndrómu závislosti
od alkoholu sme sa zaoberali v jednej z našich prác ~ociar, 1990). Za použitia Michiganského skriningového testu alkoholizmu (MAST), Skály závislosti od alkoholu (ADS)
a porovnania s predbežnou verziou dotazníka Femínny alkoholizmus (FEA) boli podané
výsledky, ktoré tiež poukázali na rozdiely v alkoholizme mužov a žien, týkajúce sa najmä
štýlu pitia, problémov súvisiacich s pitím a sčasti aj niektorých prechodných psychopatologických symptómov v oblasti afektivity.
Na základe tohto porovnávania ženskej závislosti od alkoholu sme vyvinuli prvú verziu viacškálového dotazníka FEA (Nociar, 1991, str. 98), ktorej konečnú verziu a výsledky opíšeme
v nasledujúcej čas ti tejto práce. Pritom sa vytypovali príznaky, ktorých kombinácia by azda mohla
charak terizovať tzv. ženskú závislosť od alkoholu.
Domnievame sa, že spomínané skutočnosti, t. j . mimoriadne zvýšenie výskytu alkoholizmu u žien, jeho rýchlejší progres, dopad na rodinu i na biologickú kvalitu budúcej
populácie sú dostatočným dôvodom na dôkladné skúmanie odlišností mužského a ženské.:
ho alkoholizmu. Aj keď sa nedá celkom oddeliť problematika rozdielov v štýle pitia od
rozdielov v osobnostných a psychopatologických premenných, zaoberáme sa pre prehľad
nosť v našej štúdii oboma okruhmi týchto otázok zvlášť.

Subjekty a metódy
Výskumný súbor sa skladá z dvoch experimentálnych skupín a zo štyroch podskupín.
Súbor bol podľa pohlavia rozdelený na ženy závislé od alkoholu (ZE) a mužov závislých
od alkoholu (MU). Do podskupín sa ďalej súbor delil podľa spôsobu liečby na: ambulantných alkoholikov (AA) a ústavných alkoholikov (UA), teda ambulantných mužov (AM)
a ústavných mužov (UM) a ambulantné ženy (AZ) a ústavné ženy (UZ).
KeĎŽe nešlo o porovnávanie osôb závislých od alkoholu s normálnymi osobami, ale
o porovnanie alkoholovo závislých medzi sebou, nepoužili sme kontrolnú skupinu zloženú
z normálnych osôb.
Tabuľka

·1abuIka l . Počet usôb v skupiuál:h
Typ

liečenia

ambulantni
alkuholil:i (AA)

Zeny
llAZ = 31

ustavni alkuhulil:i (UA) llUZ = 32
I:l!lkllVI! II = 153

llZE = 63

Vek

Počet

1

l-

do 33 rokov

25 %

2.

34 - 3Y rokov

27%

3.

40 - 45 rokov

23 %

4.

46 a vial: rokov

25 %

Muži
DAM = 43
llUM = 47
llMU = YO

2. Triedenie súboru podla veku
(%)

Použitým i metódami boli diagnostikovaní pacienti na mužskom (UM) a ženskom (UZ)
Protialkoholickom oddelení Psychiatrickej liečebne v Pezinku, a muži (AM) a ženy (AZ),
klienti Centra pre liečbu drogových závislostí (CLDZ) na Hraničnej ulici v Bratislave.
Všetky osoby v súbore boli identifikované ako alkoholovo závislé a ani v jednom
prípade sa nediagnostikovala kombinovaná závislosť od alkoholu a drog. V čase podávania
dotazníkov títo pacienti nepožívali alkohol, nejavili známky akútnej psychózy, demeneie
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a boli neoligofrénne. Celkový počet osôb v súbore bol 153 (z toho 90 mužov, 63 žien) .
Prehlad počtu osôb v skupinách je v tabuľke 1.
Priemerný vek osôb v súbore bol x = 39,7 roka (SD = 8,4), xZE = 39,4 (SDZE = 8,2)
a xMU = 39,8 (SDMU = 8,6). Najmladšia žena mala 19, muž 18 rokov. Najstaršia žena
mala 59, muž 58 rokov.
Osoby v súbore sme rozdelili do štyroch vekových pásiem, ktoré uvádzame v tabuľke 2.
Prehlad najvyššieho dosiahnutého vzdelania je v tabuľke 3.
Prehlad rodinného stavu diagnostikovaných osôb súboru je v tabuľke 4 .
Všetky sledované osoby sa diagnostikovaniu podrobili dobrovoľne, no vzhľadom na rozsiahlosť
a časovú náročnosť použitých metód nebolo možné získať zadané metódy od všetkých osôb. Preto
vždy uvádzame pri výsledkoch z jednotlivých metód aj početnosti .
Dotazníky sa podávali ústavným alkoholikom skupinovo, vzhladom na časovú náročnosť na dva
razy tak, že najprv bolo podané AUl a CAQ a ďalší deň zvyšok. U ambulantných pacientov sa metódy
podali naraz s tým, že po inštrukcii ich pacienti vyplnili doma. Zbieranie dát trvalo šesť mesiacov,
počas ktorých autorka navštevovala terapeutické skupiny na AT oddeleníach a skupiny v CLDZ. Pre
lepšie pochopeníe problematiky, ktorou sme sa zaoberali, bola účasť na skupinovej psychoterapii
prínosom, a časf z týchto pozorovani sme zohľadnili aj v našej interpretáci; výsledkov. Otázky
spojené s validitou a reliabilitou sebaopisu u alkoholikov sme naznačili a sčasti zodpovedali v našej
predchádzajúcej práci (Nociar, 1991 , str. 88 - 91).
Tabuľka 3. Úroveň dosiahnutého vzdelania

Vzdelanie

Celkom (%)

vysokoškolské
stredoškolské

23,5
40,9
35,6
100,0

učňovské , zrudadné

celkove
Pozn.:

Muži (%)
23,0
30,8*
46,2*
100,0

Ženy (%)
24,0
54,0
22,0
100,0

* Chí 2 významné pri :5: 0,0 I

Tabuľka

4. Prehľad rodinného stavu

Rodinný stav
rozvedený (á)
slobodný (á)
vdovec (a)
ženatý, Vydatá
celkove

Celkom(% )
11 ,4
19,0
6,3
63,3
100,0

Ženy (% )

Muži (% )

13,3
18,4
13 ,2
55,3*

9,8
19,5
O
70,7
100,0

100,0

Pozn.: * Chí 2 významné pri :5: 0,0 l
Použili sme štyri nové metódy: dotazníky AUl, FEA, CAQ a semiprojektívnu techniku
ESl, konštrukčne podobnú Rosenzweigovmu testu frustrácie . Popri nich sa u malej časti
pacientov, v rámci prebiehajúcej súbežnej validizácie, použili dva štandardizované dotazníky: DOPEN a KSAT. Stručné charakteristiky nových metód sú takéto :
CAQ - Clinícal Analysis Questionnaire (Krug, Cattell, 1980) je dotazník, ktorého 128 + 144
položiek meria osobnostné črty v norme a patológii. Spôsob záznamu a výber z troch možností
odpovede je rovnaký ako pri u nás zatiaľ bežne používanej pôvodnej verzii prvej časti CAQ, známcj
ako Cattellovo 16 PF.
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ESI- Ego State Inventory (McCarley, 1975) umožňuje postihovanie 5 stavov Ja prostredníctvom
výberu jednej z piatich možných odpovedí v rôznych načrtnutých sociálnych situáciách.
AUl - Alcohol Use Inventory (Hom, 1987) a FEA - Dotazrúk Femínneho alkoholizmu (Nociar,
1990, 1991), ako je už z ich názvov zrejmé, slúžia na výskum a diagnostikovanie alkoholovej
závislosti. AUl má 228 položiek s 2 až 6 možnosťami odpovede, pričom 140 z nich tvori 17 falctorovo
odvodených primárnych, 6 sekundárnych škál a I terciálnu škálu. Zvyšných 88 položiek je voTných
a možno z nich utvoriť nové škály, alebo pri štandardizácii pripadne zlepšil vlastnosti už jestvujúcich
TabuIka 5.
n = 134

nZE = 61

nMU = 73

nA A = 71

nAZ = 29

llAM = 42

nUA = 63

nUZ = 32

nUM = 31

Taburka 6. Porovnanie priemerných skóre skupín na jednotlivých škálach AUl

Číslo škály A U l

Názov škály

Významnosť

Hodnota t

Skupina v vyšším
dosiahnutým skóre

MU
primárna
3
4

Zmena nálady

++

t = 2,946

MaritáÍne problémy
pred pitím

++

t = 3,267

+++

t = 5,043

ZE

•

•
•

5

Družné pitie vs.
sólo pitie

6

Obsedantnokompulzívne pitie

++

t = 2,825

7

Kontinuitné pitie

+

t=2 ,413

14

Anxieta, pocity
viny, trápenia

+

t=2,351

•

pomôcť

Ochota dať si
s pitím

+

t = 2,038

•

Psychický prospech
z pitia

+

t = 2,400

•

Pocity viny a
anxieta

+++

t = 3,740

•

Tajné pitie *

+++

t = 5, 191

•

16
sekllndárna
18
22

•
•

YOIne
zQstayená škála
28

* Táto položka vykaz~ie vysokú hodnotu korelačního koeficientu s prvou škálou FEA (r ~ 0,761)
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škál. Je to metóda, ktorá sa u nás zatiaľ môže používať výlučne na výskumné ciele. FEA je pôvodná
slovenská metóda, ktorej vývoj je už v záverečnom štádiu. Konštrukčne sa podobá CAQ a AUl
v spôsobe odpovedania formou výberu z troch možností odpovede aj v tom, že nie je empiricky
zostavená, ale vychádza z teórie (syndróm závislosti od alkoholu a zohľadnenie lCD-lO a DSM-illR). Tieto dve metódy slúžia na psychodiagnostické účely u osôb alkoholovo závislých a nie sú
stavané na použitie u normálnej populácie.

Dotazníky AUl a FEA, ktoré sme v našom výskume použili, boli teda určené na
diagnostiku aktuálneho stavu v rôznych dimenziách alkoholovej závislosti. Pretože osoby
v súbore boli momentálne v liečbe (teda nekonzumovali alkoholické nápoje v období
vyplňovania dotazníkov), usmernili sme ich tak, aby opisovali stav, vakom sa nachádzali
pred nástupom na liečbu.
Na rozdelenie osôb závislých od alkoholu v súbore podľa stupňa závislosti sme použili
odhad výsledku v škále ADS, ktorú vytvorili Skinner a Allen (1982) zo štyroch škál AUL
KeĎŽe AUl sme použili, nebolo problémom vypočítať pomerne presný odhad ADS (t.j.
súčet 6., 8., 10. a 11. škály AUl). Priemer hrubého skóre takto získaného odhadu ADS, ako
aj interkvartilový rozsah, zodpovedali našim normám (Nociar, Juráš, Škultétyová, 1990).
Dáta boli zadané do PC AT 286 cez program PSYDO, ktorý automaticky zmenil
znakové reťazce na numerické a po zaarchivovaní ich bolo možné spracovať rutinami MDS
(MUMPS Diskrétna Štatistika - autor týchto softverov: RNDr. J. Krajčik) .

Výsledky I (Rozdiely v štýle pitia)
Na získanie údajov o alkoholovej závislosti sme použili dve dotazníkové metódy
informujúce o rôznych aspektoch alkoholovej závislosti podľa skórovania v jednotlivých
škálach vystihujúcich symptómy závislosti od alkoholu, jednak spôsoby, resp. štýly pitia.
A. Rozbor údajov z dotazníka AUl
Dotazníkom požívania alkoholu AUl (Alcohol USE Inventory) sme diagnostikovali
alkoholovo závislých jedincov a dáta sme roztriedili a) podla pohlavia; b) podľa pohlavia
a zároveň typu liečby.
Počet osôb diagnostikovaných v tejto časti výskumu je v tabuLke 5.
a) V prvej časti sme t-testom podla Studenta štatisticky spracovali priemerné skóre
v škálach AUl v skupine mužov a žien. Výsledky škál, kde boli rozdiely skupín štatisticky
významné, uvádzame v tabuLke 6.
Ako štatisticky nevýznamné sajavili odlišnosti v primárnych škálach AUl č. 1,2,8,9,
10, ll , 12, 13, 15 a 17.
Uvedené výsledky ukazujú, že ženská závislosť je podIa AUl najčastejšie charakterizovaná: významne častejšim pitim alkoholu kvôli zmene nálady, kvôli problémom v rodinných a partnerských vzťahoch. Pitie žten má častejšie formu obsedantno-kompulzívnu,
je sprevádzané pocitmi viny a strachom. Zeny sú ochotnejšie a pripravenejšie dať si pomôcť
s alkoholovým problémom. Najcharakteristickejším znakom je tajné pitie ako opak družného pitia.
U mužov je zasa možné ako o najrozlišujúcejších znakoch hovoriť o družnom pití,
v partii, spoločnosti, ktoré je opakom tajného pitia, o skôr kontinuitnom pití počas dňa, so
stálou subintoxikáciou.
Priemerné hodnoty dosahované v skupine mužov a žien v jednotlivých škálach AUl
uvádzame v tabuLke 7.
b) V druhej časti spracúvania výsledkov z AUl sme analýzou rozptylu a porovnávaním
priemerov skupín podIa Scheffého metódy porovnávali skóre v jednotlivých škálach AUl
podľa pohlavia a typu liečby. Štatisticky významné rozdiely sú v tabuľke 8.
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Taburka 8. Porovnanie priemerných skóre v skupinách na jednotlivých škálach AUl
slo škály
AUl

Názov škály

Štatistická
významnost

Významnost rozdielov na
zvolenej hladine pod fa
Scheffého

Hodnota
F

5%

1%
pnm árna
3
4

5
6

sek undárna
22

Zmena nálady
Maritálne
.problémy pred
pitím
Družné pitie
Obsedantnokompulzívne
pitie

AM-UZUM-UZ

++

F = 4,323

++

F = 5,311

AM-lU

++

F = 8,714

AM-UZlJM-UZ

+

F " 3,123

Pocity viny a
axienta

++

F = 4,921

AM-UZ

lJM-UZ

Tajné pitie

++

F = 9,267

AZ-lJMlJM-UZ

AM-AZAM-UZ

AM-AZAZ-IJM
lJM-UZ

zos ta vená

škála
- 28

TabuIka Y.

= 96
nAA = 27
nUA = 69
n

= 45
nAZ = 14
nUZ = 31
nZE

= 51
nAM = 13

nMU

nUM 38

Taburka IO. Porovnanie priemerných skóre skupín v jednotlivých škálach FEA
Číslo škály

Názov škály

Štatistická
významnost

Hodnota t

Skupina s vyšším
skóre

MU
primárna
FEA , !
FEA,5
FEA ,7
FEA, II
sekundárna
FEA, 13

Tajné pitie
Ego (-) vs.
racionalizácia
Návrat syndrómu
Strata zábran
následkom pitia

++

= 5,399
= 2,648

++
++

t
t

= 2,383
= 2,624

•
•

++

t

= 2,635

•

Abstinenčné

prízna~

psychic é
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•
•

t
t

+++

ZE

z.
el
>N
<
;,
o
'N

~
~

~
~

o

:=

~

;,
~

!=

16

17

8

15

7

14

6

13

5

12

4

II

3

IO

2

9

l

- - r---o

7. Hodnota priememých skóre dosahovaných v jednotlivých primámych škálach
.-

Číslo škály

Tabuľka
,----

10,8

7,8

15,4

6,2

3,7

3,6

6,0

5,1

6,1

2,0

3,7

4,2

5,7

3,2

-

2,9

4,6
2,3

2,8

xMl;

7,2

11 ,3

5,0

17,0

4,6

3,8

2,9

6,9

3,0

5,4

5,3

3,6

4,0

5,8

4,6

2,7

xZE

I
2
6,9

3
4,9

4

6,0

5

6,3

6

2,7

2,9

7

1,0

1,8

8

6,0

5,6

9

6,5

5,5

10

3,3

3,7

II

5,5

5, l

12

5,3

4,2

13

l l Hodnoty priememých skóre v skupine mužova žien v jednotlivých škálach FEA

Číslo škály

7,3

6,6

Tabuľka

xMU

57
_.

7,5

..

5,6

-

8,2

1%

5%

Významnosť rozdielov podra
Scheffého na zvolenej hladine

6,9

12. Porovnanie priememých skóre skupín v škálach FEA
Štatistická
významnosť

Hodnota F

10,0

x: ZE
Tabuľka

Názov škály

++

Číslo škály

Tajné pitie

19
6,t::
FEA, I

primárna
+

,<~

~>(/)

Tolerancia (+ )

>U~

FEA,4

O;'
'U;;"

AZ-UMUM-UZ

UM-UZ

AM-CZ

+

~~

F = 10,067
F = 2,984
F = 3,905
= 3,485
+

F = 3,537

UM-UZ

Ego (-) vs. racionalizácia

= 3, 826

F
+

F

Záujmy, práca (-)
Strata zábran následkom pitia

+

FEA,5
FEA, ll

Abst i nen č né

príznaky

sekllndárna
FEA, 13

FEA, IO

:~

:=N

~~

~t;;

<

< ....

.>u

;z;

I

N
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Signifikantné rozdiely medzi skupinami boli na škálach merajúcich pitie pre zmenu
nálady, pitie kvôli manželským, rodinným a partnerským problémom, družné pitie, obsedantno-kompulzívne pitie. Zo sekundárnych škál to bola škála pocitov viny za pitie,
spojených s anxietou; a z voľne zaradených (hypotetických škál) boli významné rozdiely
v škále merajúcej tajné (sólo) pitie ako opak družného pitia.
Najvýznamnejšie odlišnosti v spôsobe, resp. štýle pitia boli medzi skupinami AM a UZ
(ambulantní muži a ústavné ženy).
B. Rozbor údajov z dotazníka FEA

Údaje o spôsobe pitia pri alkoholovo závislých ženách v porovnaní s mužmi, ktoré sme
získali od 96 osôb, podávame v rovnakom členení ako pri AUL Dáta o počte diagnostikovaných osôb sú v tabulke 9.
a) Najprv sme t-testom porovnali významnosť rozdielov priemerov v jednotlivých
škálach medzi mužmi a ženami. Dáta uvádzame v tabulke 10.
V primárnych škálach nazvaných: Strata kontroly (FEA, 2); Abstinenčné priznaky
celkové (FEA, 3); Tolerancia (FEA, 4); Partnerské vzťahy (-) (FEA, 6); Lieky (FEA, 8);
Nutkavé pitie (FEA, 9); Záujmy a práca (-) (FEA, IO); a v sekundárnej škále: Abstinenčné
príznaky fyzické (FEA, 12) sa rozdiely v priemernom skóre nejavili ako významné.
Výsledky ukázali, že alkoholová závislosť žien sa do istej miery odlišuje od mužskej charakteristické je najmä tajné pitie, pri prevládaní slabého ega a racionalizácie a abstinenčných príznakov skôr psychického (emočného) rázu, kým pre mužskú závislosť je
charakteristický skôr častý návrat syndrómu závislosti a strata zábran následkom pitia.
Priemerné hodnoty skóre v jednotlivých škálach sú uvedené v tabulke ll.
b) V druhej časti sme analýzou rozptylu spracovali priemerné skóre jednotlivých škál
v závislosti od pohlavia a typu liečby. V tabulke 12 uvádzame tie škály, kde sa medziskupinové rozdiely javili ako štatisticky významné.
c) Pre úplnosť uvádzame čísla tých položiek FEA, v ktorých sa porovnaním priemerov
t-testov v skupine žien oproti skupine mužov, preukázali štatisticky významné rozdiely. Sú
to položky č .: 4, 7, 8,10,13,15,18, 19,20,27, 33,34, 41 , 42, 45,51,55,57,58 a 60. Aj
keď výsledky kvôli relatívne nízkemu počtu subjektov nepovažujeme ešte za konkluzívne,
je dosť pravdepodobné, že tieto položky (t. j. 1/3 - tým i test) budú mať rozlišovaciu silu
(obsah FEA uvádzame v Prílohe).
Diskusia

V tejto časti nášho výskumu sme sa zaoberali štúdiom odlišností v štýle pitia pri
závislosti od alkoholu, v priebehu, v prežívaní, v prevažujúcej symptomatológii a v miere
následkov závislosti od alkoholu. Na základe výsledkov sa domnievame, že môžeme
s určitou pravdepodobnosťou hovoriť o tzv. ženskom a tzv. mužskom type závislosti od
alkoholu.
Ženský typ alkoholovej závislosti je možné charakterizovať ako pitie sprevádzané:
pocitmi viny za pitie, anxietou, slabým egom, častejším konzumom alkoholu po problémoch v manželskom zväzku a rodine, častejším konzumom alkoholu na navodenie zmeny
nálady, obsedantno-kompulzívnym pitím. Výsledky ďalej svedčia o väčšej ochote závislých žien nechať si pomôcť a najvýraznejší príznak je tajné pitie.
Typicky mužskú závislosť možno zase opísať ako významne častejšie sa vyskytujúce
družné pitie, udržiavanie hladiny pri kontinuitnom pití, pitie na zlepšenie psychického
fungovania. Vo všeobecnosti bola väčšia podobnosť štýlu pitia mužov liečených ambulantne ženskému spôsobu pitia, ako spôsobu pitia ústavne liečených mužov.
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Najyýraznejšie znaky ženskej versus mužskej závislosti by sa dali interpretovať nasledovne: Zenský typ závislosti charakterizuje najmä tajné pitie, t. j. pitie spojené s utajovaním
požívania alkoholu, skrývaním fliaš, s nakupovaním alkoholu na rôznych miestach i s ďal
šími typicky alkoholickými manévrami "zametanía stôp". Myslíme si, že táto yýrazná
odlišnosť súvisí (zatial) s kritickejším pohľadom na pijúcu ženu ako na muža. Zeny sú
sociálno-kultúrnym prostredím za svoju závislosť od alkoholu viac odsudzované a tento
ostrejší uhol pohľadu má zrejme významný podiel na vzniku tajného pitia.
Druhým, významne častejšie sa vyskytujúcim príznakom sú u žien pocity viny, ťaživé,
neustále sa vynárajúce autoagresívne myšlienky. Pocity viny sú spojené s napätím, trápením a často neodôvodnenými strachmi. Anxiózna žena kvôli redukcii svojho napätia
opätovne siaha po allsohole, ktorý jej na čas prináša uvoľnenie, ale po vytriezvení sa jej
negatívne pocity prehlbia. Pohybuje sa teda v akomsi začarovanom kruhu.
Možno povedať, že ženy pijú najmä kvôli psychickému prospechu z pitia a viac než
muži trpia abstinenčnými príznakmi psychického a ~močného rázu, pričom vo fyzických
príznakoch (tremor, atď.) níet výrazného rozdielu. Stýl ženského pitia vo väčšej miere
charakterizuje obsedantno-kompulzívne pitie, s dominujúcou túžbou po alkohole. Ako
dôvod pitia častejšie než u mužov vystupujú nezhody v partnerských a rodinných vzťahoch,
častejšie je aj pitie pre zmenu nálady.
Pred ďalším spracovaním výsledkov sme preskúmali vzťahy najvýraznejšieho symptómu, tajného pitia, k ďalším predpokladaným znakom "ženskej závislosti". Analýzy ukázali, že tajné pitie, ako opak pitia družného alebo spoločenského, koreluje signifikantne
s obsedantno-kompulzívnym pitím, má vzťah k vysokému skóre vo faktore hypochondrie,
nízko-energetickej depresie, nude a úníku a súvisí s nízkym skóre vo faktore psychopatie.
Vo výsledkoch možno identifikovať aj vcelku typický vzorec "mužskej závislosti".
Mužské pitie je významne častejšie charakterizované ako družné pitie, pitie v širšej spoločnosti , so známymi, priateľmi, neskrývané pitie. Tento fakt je v zhode s naším tvrdením,
že v našich sociálno-kultúrnych podmienkach sa mužské pitie viac toleruje, a preto sa ani
nadmerne pijúci muži nemusia skrývať so svojím pitím do takej miery ako ženy. Mužské
pitie býva kontinuitné, počas celého dňa, pričom sa častejšie začína od rána a jedinec je
stále subintoxikovaný. Muži pitie častejšie racionalizujú a zľahčujú, po pití častejšie
dochádza k strate zábran a spoločensky nevhodnému, neprimeranému správaníu. Taktiež
návrat syndrómu závislosti od alkoholu po období abstinencie býva u mužov rýchlejší.
KeĎŽe v dalších symptómoch alkoholovej závislosti neboli signifikantné rozdiely,
možno hovoriť, že muži aj ženy pijú kvôli zlepšeníu sociability, udbÚTavaníu zábran,
zlepšeniu komunikácie, ako aj lepšiemu mentálnemu fungovaniu alebo čulosti mysle.
Ďalej sa alkoholovo závislí muži a ženy neodlišujú v miere psychopercepčných
a psychofyzických príznakov, obe skupiny vypovedali o rovnakej miere poškodzovania
hodnôt života pitím, o strate záujmov, o pití, ktoré sa stalo jedinou a hlavnou činnosťou
. a náplňou ich existencie. Pitie bolo tiež častým dôvodom neplnenia pracovných povinností
a straty zamestnania.
pri porovnaní skupín podľa typu a pohlavia sme dospeli k záveru, že najviac podobností
v štýle, či spôsobe pitia vykazovali ambulantné a ústavné ženy. O najväčšej odlišnosti
v spôsobe pitia možno hovoriť medzi skupinou ambulantných žien a ústavných mužov.
Zaujímavým zistením je to, že ambulantní muži z nášho súboru pili skôr tzv. ženským
štýlom ako ústavní.
Domnievame sa, že identiflkácia niektorých pomerne výrazných znakov tzv. ženského
a tzv. mužského typu alkoholovej závislosti sa v prípade potvrdenia po rozšírení počtu osôb
môže stať podnetným záverom pre klinickú alkohologickú prax a azda aj pre prevenciu.
Na základe zistených odlišností si myslíme, že je v praxi už jestvujúci odlišný prístup k
alkoholovo závislým mužom a ženám plne oprávnený.
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Príloha

FEA
INŠTRUKCIA: Dotazník sleduje účinky užívania alkoholu a je zostavený tak, že pod každou
otázkou sú tri možné odpovede (a, b, c) a treba si z nich vybrať JEDNU, ktorá vás vystihuje. Keď. si
pozorne prečítate možné odpovede a zvolíte jednu z nich, zakrúžkujte JEDNO z písmen vedľa nej.
l . Mali ste v poslednom čase pocit, že vaša práca vás veľmi vyčerpáva? ,
a) Nie
b) Občas
c) Ano, často
2. Keď ste na oslave alebo s partiou čo pije, zdržíte sa dlhšie (vrátite sa domov neskôr), ako ste
pôvodne zamýšľali?
a) Nie
b) Občas áno
c) Pomerne často
3. Ak sa chcete v spoločnosti dostať do takej nálady ako ostatní, musíte vypiť viac ako oni (dať si
l - 2 poháre vopred)?
a) Nemusím
b) Občas áno
c) Takmer vždy
,
4. Pijete len keď sa najete (t. j. k jedlu, alebo až po ňom)?
a) Nie, aj nalačno
b) Ako kedy
c) Ano, len keď niečo zjem
5. Máte silný pocit, že za vaše problémy a neprijemnosti môžu vlastne aj ,iní ľudia?
a) Nie, nemám
b) Do istej miery
c) Ano, mám
6. Zaberá vám pitie a zotavovanie sa z neho priveľa času na úkor vašich domácich povinností?
a) Nie, nezaberá
b) Do istej miery
c) Áno, zaberá
7. Máte sklon " rozsypať sa" (podľahnúť) pod nátlakom?
a) Nie
b) Občas áno
c) Zväčša áno
8. Ukrývate po sebe prázdne fľaše a snažíte sa ich nenápadne zbavovať?
a) Nie
b) Ob čas sa to stane
c) Dosť často
9. Užívate lieky proti bolestiam alebo nespavosti?
•
a) Nie, vôbec
b) Občas áno
c) Casto, alebo denne
IO. Ak pocítite, že prijemná nálada ("špička") pri pití sa stráca, dáte si l - 2 poháre aby, sa vám
vrátila?
c) Spravidla je to tak
a) Nie, nikdy
b) Občas áno
ll . Keď pijete, končieva sa to opitosťou alebo tým, že vypijete viac, ako ste chceli?
a) Nie
b) Občas
c) Často
12. Ráno po pití vám býva zle (potenie, trasenie rúk, bolesť hlavy atď.) a vy to prekonávate l - 2
pohárikmi či pivom?
a) Nie
b) Zriedkavo
c) Často
13. Konzumujete malé dávky na rôznych miestach (kupujete fľaše vo viacerých obchodoch), aby to
nevyzeralo, že priveľa pijete?
c) Robím to pravidelne
a) Nie
b) Občas to spravím
14. Potrebujete si vypiť, ak si chcete vyjasniť nejaký problém s partneromlkou (napr. úprimne sa
pozhovárať)?

a) Nepotrebujem
b) Občas áno
c) Takmer vždy
15. Používate ústny sprej (cmúľate mentolky, tic-tac a pod.), aby ste zakryli, že máte dačo vypité?
a) Nie
b) Ob čas
c) Pravidelne
16. Stáva sa, že na druhý deň si neviete spomenúť na niektoré veci, čo ste robili počas pitia?
a) Nestáva sa
b) l - 2krát ročne
c) Viackrát
17. Dá sa povedať, že ťažko zllášate neúspech alebo prehru?
a) Nie, neprekáža mi to
b) Do istej miery
c) Áno, ťažko
18. Pociťujete značný ostych alebo hanblivo sť, ak pride reč na sex?
,
a) Nie, vôbec
b) Trochu áno
c) Ano, značne
19. Oberá vás pitie o čas, ktorý ste predtým vynakladali na rekreačné činnosti (šport, zábavu,
turistiku, kultúru atď.)?
a) Vôbec nie
b) Trochu áno
c) Áno, značne
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20. Schovávate si flaše s alkoholom tak, aby boli vždy poruke (napr. v špajze, spálni, zásuvkách
apod.)?
a) Neschovávam
b) Niekedy sa to stane
c) Spravidla je to tak
21. Vybrali ste si za posledný rok I - 2 dni dovolenky, lebo ste po pití nevládali ísť do roboty (resp.
mali ste absenciu)?
a) Nie
b) Jeden raz
c) Viackrát
22. Ak máte byť deň-dva bez alkoholu, skúšate sa zásobiť, pripadne vypiť čo najviac?
a) Nie, nestáva sa to
b) Občas sa to stane
c) Takmer vždy je to tak
23. Mávate strach, úzkostné stavy alebo sny po dlhšom pití?
•
a) Nie
b) Zriedkavo
c) Casto
24. Potrebujete sa raz za čas riadne opiť, aby ste zabudli na svoje problém};?
a) Nie
b) Občas áno
c) Ano, často
25. Zažili ste pri dlhšom pití pocit, že sa "nedokážete opiť', obrátili do seba pár pohárkov a ani ste
nevedeli, ktorý z nich vás dorazil?
a) Nie, nikdy
b) I - 2krát
c) Viackrát
26. Keď máte vypité, nadväzujete erotické známosti (aj také, čo by ste za triezva nenadviazali)?
a) Nie
b) Občas
c) Dosť často
27. Stáva sa, že si odpijete z flaše a dolejete vodou, aby nikto nič nezbadal?
a) Nie, nikdy
b) 1-2krát sa to stalo
c) Viackrát sa to stalo
28. Vypijete si, aj keď práve beriete lieky proti nervozite alebo bolestiam hlavy (napr. Belaspon,
Rudotel, Diazepam, Alnagon a pod.)?
a) Nie, nikdy
b) Zriedkavo
c) Do sť často
29. Máte vo zvyku vypiť na dúšok ("do dna" ) prvé I - 2 poháre?
a) Nemám
b) Niekedy sa to stane
c) Spravidla je to tak
30. Stalo sa, že ste z nejakého dôvodu (nie je nič poruke, ste bez peňazí , "od jedu") vypili
nekonzumný alkohol ako Alpu, Okenu a pod.?
a) Nie
b) I - 2krát
c) Viackrát
31. Zistili ste pri pití , že sa vám rozplývajú písmená a neviete prečítať bežný text (noviny, telefónny
zoznam, jedálny lístok a pod.)?
a) Nie, ani raz
b) 1-2krát sa to stalo
c) Viackrát sa to stalo
32. Stalo sa počas pitia, že ste sa ráno prebrali na neznámom mieste či s neznámym človekom
a nevedeli ste, ako ste sa tam ocitli?
a) Nie
b) Jeden raz
c) Viackrát
33. Pijete,. aby ste sa zbavili napätia (zlosti, podráždenosti)?
•
a) NIe
b) Občas
c) Casto
34. Zvyknete piť alkohol v malých dávkach (t. j . rozložene, viackrát za deň)?
a) Nie
b) Ako kedy
c) Áno
35. Ak ste skúsili úplne abstinovať (nepiť), za koľko ste sa "rozpili" po prvom poháriku?
a) za pár mesiacov a viac
b) za pár týždňov
c) O pár dní som piVa
ako predtým
36. Museli ste si v poslednom čase požičať peniaze (alebo niečo predať, založiť a pod.), aby ste mohli
piť ďalej?

a) Nie
b) 1-2krát
c) Viackrát
37. Máte pocit viny voči deťom a rodine, lebo sa im nevenujete v dôsledku pitia a zotavenia sa z
neho?
a) Nie
b) Občas áno
c) Áno, často
38. Dokážete rudom otvorene povedať, čo sa vám na nieh nepáči ("pravdu do očí") aj bez alkoholu,
na triezvo?
a) Áno, dokážem
b) Ako kedy
c) Nie, nedokážem
39. Stáva sa, že po pití na druhý deň pokračujete ("udržujete hladinu"), aby vám nebolo zle?
a) Nie, nestáva
b) Len výnimočne
c) Dosť často
40. Ak ste sa pokúšali obmedziť pitie (t. j. nie abstinovať, ale piť menej, s mierou), ako dlho sa vám
to darilo?
a) Vôbec sa to nedalo
b) Niekoľko týždňov
c) Niekoľko mesiacov
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41. Zdalo sa vám, že viac nedokážete zniesť svoje ťažkosti a zvládnuť svoje povinnosti (že sa z nich
"zosypete")?
,
a) Nie
b) Ob čas áno
c) Ano, často
42. Stáva sa, že pri pití "pomiešatc" (napr. pivo a tvrdé), aby bol rýchlejší 31 silnejší účinok?
a) Nestáva sa
b) Občas sa to stane
c) Casto sa to stane
43. Mali ste v živote viac a väčšiu smolu ("pech") ako ini ľudia?
a) Ani nie
b) Možno áno
c) Určite áno
44. Stalo sa, že ste ušli (alebo veľmi chceli a chystali sa) na dlhší čas preč z domu?
a) Nie
b) Raz
c) Viackrát
45. Nosíte pri sebe (pod kabátom, v taške, s nákupom a pod.) fľašku, aby vás partner/ka, či iný
príbuzný nevideli piť?
a) Nie
b) Občas
c) Často
46. Musíte brať utišujúce lieky, aby ste sa emočne upokojili?
_
a) Nie
b) Občas
c) Casto
47 . Zvyknete si dať pohárik - dva ako " odmenu" za jednotvárne domáce p,ráce?
a) Nie, nedám
b) Sem-tam áno
c) Ano, spravidla
48. Zistili ste, že príjemný pocit z účinku 2 - 3 pohárov je slabší (trvá kratšie) ako kedysi a treba si
najeho dosiahnutie vypiť viac?
.
a) Nie, účinok je rovnaký
b) Učinok sa trochu znížil
c) Áno, účinok je zreteľne
slabší
49 . Pohrozil vám niekedy partner/ka ro,zchodom alebo rozvodom kvôli v~mu pitiu?
b) Ano, ale rue celkom vážne
c) Ano, úplne vážne a jednoznačne
a) Vôbec nie
50. Po prvých dúškoch dostanete chuť ("chytíte slinu") a postupom času obraciate poháre čoraz
rýchlejšie?
a) Nie
b) Občas sa to stane
c) Váčšinouje to tak
51 . Pijete samotársky (alebo osamote doma)?
a) Nie
b) Občas sa to stane
c) Váčšinou je to tak
52. Máte svoju " bezpečnú dávku" alkoholu a tej sa držíte, bez toho, aby ste stratili nad sebou
kontrolu?
a) Nie, neviem to a strácam b) Ako-kedy
c) Áno, držím sajej a
kontrolu
kontrolujem sa
53. Ak neviete zaspať, alebo sa v noci zobudíte, vypijete si trochu na lepší spánok?
a) Nie, nestáva sa to
b) Občas sa to stane
c) Do sť často
54. Mali ste v období pitia pocit, že je úplne jedno čo pijete, lebo cez rôzne príchute nápojov ste
vnímali len rovnakú chuť alkoholu?
a) Nie, nikdy
b) l-2krát
c) Viackrát
55. Máte dojem, že strácate svoje predchádzajúce záujmy ( " koručky") a P9d.?
a)Nie, venujem sa im rovnako b) Tak trochu áno
c) Ano, do značnej miery
strácam
56. Stáva sa, že vás úplne ovládne chuť alebo neodolateľná túžba vypiť si a alkohol si s vami robí čo
chce?
a) Nie, nestáva sa to
b) Zriedkakedy
c) Často
57. Patríte (alebo ste istý čas patrili) k partii . ktorá sa pravidelne chodí zab~vať a pritom popíja?
a) Nie, nepatrim
b) Občas sa pridám
c) Ano, patrim
58. Sú také dni, keď pocítite potrebu opiť sa a je vám jedno kde, s kým a kofko toho vypijete?
c) Dosť často
a) Nie
b) Občas sa to stane
59. Stalo sa, že vás život párkrát tak "uzemnil", že ste začas úplne stratili ~ujem o všetko?
a) Nie, nestalo
b) Do istej rruery
c) Ano, stalo sa to
60. Ak si chcete niečo vypiť, radšej sa vytratite ("zmiznete z dohľadu"), aby vám partner/ka či iný
príbuzný nevyčítal, že zas pijete?
a) Nie
b) Občas sa to stane
c) Skoro vždy je to tak
Do redakcie prišlo dňa : 15.6. 1992
Adresa autora: PhDr. A. Nociar, Štefana Krčmárika IO, 84105 Bratislava

30

