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Komorbidita psychosomatóz a závislostí pohľadom liečebných alternatív
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Súhrn

Komorbidita porúch liečených na psychosomatickej sta-
nici našej nemocnice je v súlade s Baudyšovým zistením
o 12-mesačnej komorbidite. Pri hľadaní ciest pomoci pre je-
dincov ňou postihnutých sa nám javí nádejnou nadväznosť
ambulantnej skupinovej psychoterapie na ústavnú starostli-
vosť. Uvedomujeme si neštandardne široké chápanie pojmu
psychosomatóza odrážajúce našu praktickú potrebu, a preto
naň ešte raz upozorňujeme.

Všetci sa v praxi stretávame s javom, že ten istý pacient
si počas života, či hospitalizácie vyžaduje rozdielnu liečbu.
Podľa Poněšického môže 50% populácie postihnúť psycho-
somatická porucha.
Psychosomatóza je porucha s organickým komponentom

a významným podielom psychosociálnych a duchovných sú-
vislostí v etiológii, patofyziológii či terapii.
Približne 20% obyvateľstva trpí závislosťami, či už v po-

dobe zneužívania alkoholu, liekov, drog, či zneužívania jedla.
Nás zaujíma vzťah týchto dvoch typov poruchy. Hádam mô-
žeme použiť termín komorbidita. Vieme, že nižšia diskri-
minačná schopnosť markerov poruchy v psychiatrii na roz-
diel od somatickej medicíny, odkiaľ je termín prevzatý, môže
viesť k omylom. S týmto rizikom k danému pojmu pristupu-
jeme.
Pojem komorbidita podľa Campbella:

”
Viac ako jedna

choroba v rovnakom čase u rovnakej osoby“. Fakt komor-
bidity je oddávna známy. Pojem sám je moderný a frek-
ventovaný v posledných dvoch desaťročiach, možno módny.
Predpokladá odlišnú etiopatogenézu oboch porúch.
Komorbidite venujeme pozornosť v súlade s Hoschlom

z troch príčin:

1. Pri duševných poruchách závislosť zhoršuje adaptabi-
litu.

2. Narastá riziko suicidality.

3. Hrozí dekompenzácia poruchy.

Podľa Kuschnera k abúzu alkoholu disponujú najčastej-
šie úzkostné poruchy, a to v 39%, niektoré štúdie udávajú až
65%. Pri afektívnych poruchách má úlohu alkohol v 33%.
Pri sociálnej fóbii odpovedá 12% výskytu podľa Pidrmana.
Komorbidita je pravdepodobnejšia v prvých vývinových

štádiách závislosti. Aj keď sa skôr stretávame so závislosťou

ako sekundárnou, stretávame sa aj pri primárnej závislosti
s výskytom druhej diagnózy.
Pripomíname, že v našom príspevku venujeme pozornosť

iba vzťahu psychosomatóz a závislostí. V tejto súvislosti sme
si vedomí, že ak by vždy platila psychosomatická podmie-
nenosť závislostí, na možnosť ktorej upozorňuje Poněšický,
náš predpoklad komorbidity by bol omylom.
Pojem alternatíva predstavuje možnosť liečby medzi zá-

vislými alebo psychosomatickými pacientmi, resp. pacientmi
liečenými na psychosomatickom oddelení. V oboch liečeb-
ných tímoch je vždy okrem lekára psychológ a sestra tera-
peutka.
Nami sledovaný súbor reprezentuje 1174 pacientov hos-

pitalizovaných na psychoterapeuticky zameraných stani-
ciach v rokoch 1998 až 2002. Podskupinu psychosomatic-
kej komunity tvorí 487 pacientov (41,5%), z toho 58% je
žien. Podskupinu závislých tvorí 687 pacientov (58,5%),
z toho 16% je žien (PAL 69,7%, toxikománie 26,6%, gam-
bleri 3,7%). Z celého súboru 1174 pacientov tvorili prosté
závislosti a psychosomatózy 70%, komorbidné – bez lieč.
alternatívy 24%, prvohospotalizovaní pacienti 1% a rehos-
pitalizovaní pacienti 5%.
Zaujímalo nás, koľkí z nich prešli oboma podskupinami

s odlišnou atmosférou komunít a odlišnými terapeutickými
postupmi, pretože medzi liečebnými tímami je mimoriadne
dobrá spolupráca umožňujúca zámerné výmeny pacientov,
ak sa javia ako prospešné.
Komorbidných psychosomatických pacientov s poru-

chami súvisiacimi so závislosťou je 6%, z toho 1% prvo-
hospitalizovaných a 5% rehospitalizovaných.
Venujme najskôr pozornosť výskytu spoločných tenden-

cií v uvedenom päťročnom intervale pre obe podskupiny:

• Pozorovali sme narastajúci počet žien v oboch súbo-
roch, pričom nárast u závislých sa týka iba alkoholu,
lebo drogovo závislí pribúdajú iba u mužov. Hráčky
sa nevyskytli vôbec.

• Tendenciu k nárastu sme zistili aj v počtoch vysokoš-
kolákov a spoločnú tendenciu v opačnom smere, teda
k poklesu u pacientov so základným vzdelaním.

• Spoločný je aj nárast počtu rehospitalizovaných.

• Rastie aj celkový počet odliečených.

Z psychosomatických porúch dominujú úzkostné stavy,
ktorých je 25% a ich počet rastie, nasledujú ich nepsycho-
tické depresie s 24% nemeniacim sa výskytom a na tre-
ťom mieste sú reakcie na stres (13%) a iné neurotické po-
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ruchy (38%), ktorých počet tiež narastá. Zvyšok tvorí pa-
leta v podstatne nižšom zastúpení somatoformných, porúch
príjmu potravy, organických stavov a porúch osobnosti.
Pri závislostiach sa komorbidita vymedzená vzťahom

k psychosomatózam vyskytla iba pri alkohole a liekoch, kým
nealkoholové závislosti vrátane patologických hráčov vyka-
zovali iné typy komorbidity.
Odlišnosti súborov sú dané:

• rozdielnou dĺžkou pobytu s 3–4 týždne pri psychoso-
matózach a 3-mesačnou pri závislostiach. Pri oboch je
tendencia pobyt skracovať,

• rozdielom vo veľkosti psychoterapeutických skupín,
ktoré majú približne 9 členov pri psychosomatózach,
kým závislí sú v počte približne 30 členov, čo deter-
minuje odlišnosť pri práci so skupinou.

Keďže podmienky pre intenzívnu prácu skôr poskytuje
9-členná skupina, vyvinul sa časom úzus, že komorbidným
v našom vymedzení je poskytnutá aj šanca na kratšiu, ale in-
tenzívnejšiu interakčne interpersonálne orientovanú psycho-
terapiu v skupine psychosomatóz. Považujeme to za šancu
pre závislých komorbidných, ktorí majú štandardne medzi
závislými k dispozícii najmä psychoedukáciu podľa Korc-
soga, biografické skupiny a z KBT najmä nácvik odmieta-
nia.
Na druhej strane sa členom psychosomatickej skupiny,

ktorí sa prepracujú k závislosti, prípadne si uvedomia, že aj
to patrí k ich problémom, ponúka primeraná liečba medzi
závislými s odlišným režimom a prioritami liečby.
Z alternatívnych liečebných postupov v našich podmien-

kach nemôžeme pre komorbidných použiť integrovanú liečbu
a iba výnimočne používame súbežnú liečbu s návštevou vy-
hradených programov v druhej komunite. Najvhodnejším
postupom pre našich pacientov sa nám javí možnosť násled-
nej liečby. Napriek tomu, ak sa ukáže podľa stupňa diferen-
covanosti osobnosti a životnej histórie vhodnosť preradenia
do druhej skupiny, realizuje sa to v prvých týždňoch pobytu.

Diskusia a záver

Z potrieb našej praxe vyplýva širší obsah pojmu psychoso-
matózy. Pojem komorbidita je naopak zúžený a výskyt 6%,
ktorý sme zistili, sa týka iba pacientov, u ktorých sa použil
liečebný pobyt v oboch skupinách aj v prípade, že sa reali-
zoval v inom zariadení. Komorbidita aj v našom chápaní je
vyššia ako u nás realizovaná liečba oboch porúch.
Ak by sme však pre oba súbory rešpektovali tradičný,

teda širší model komorbidity, výskyt v našich súboroch od-
povedá údajom z literatúry a je približne 30%.
Získané poznatky považujeme za platné iba pre naše

podmienky a dané obdobie, limitácie súboru nedovoľujú vy-
vodiť širšie platné závery.
V našej práci sme analyzovali dôsledky nášho chápania

komorbidity na alternatívne psychoterapeutické liečebné po-
stupy v podmienkach hospitalizácie a po nej. Farmakotera-
pia umožňuje toto pôsobenie a priaznivý rámec tvorí fyzi-

oterapia, ktoré spolu umožňujú zintenzívniť psychoterapiu.
Naše zistenia naznačujú, že riešenie tejto otázky presahuje
rámec hospitalizácie a upozorňuje na skupinu pacientov, kto-
rým by mohla pomôcť následná liečba v extramurálnych
podmienkach. V poslednom čase totiž zisťujeme, že niektorí
z týchto pacientov už sú zaraďovaní do ambulantných skupi-
nových psychoterapeutických programov, čo považujeme pre
komorbidných pacientov za vhodnejšie riešenie. Ambulantná
skupinová psychoterapia rozvíjajúca sa v Lučenci, Veľkom
Krtíši a Zvolene nám dáva nádej, že vďaka jej rozvoju po-
diel komorbidných rehospitalizovaných pacientov by mohol
klesať.
Sľubnou liečebnou alternatívou sa preto javí kontinuálna

psychoterapeutická skupinová liečba.
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