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Abstrakt:

Bakalářská práce Komorbidita afektivních onemcnění a užívání návykových látek 

popisuje afektivní poruchy a to depresi a bipolární afektivní poruchu, které jsou nejčastější. 

Důležitou součástí je fyziologie a stručný popis jak funguje limbický systém. Jeho 

základními součástmi jsou amygdala a hipokampus. Jako jeden z nejhorších následků 

deprese je sebevražda. Až 15 % nemocných spáchá dokonanou sebevraždu. Druhou 

součástí je praktická část. Popis dvou kazuistik se zabývá komorbiditou deprese a 

zvýšeného užívání alkoholu u seniorů. Cílem kvalitativního výzkumu, bylo zjistit, zda je 

možné diagnostikovat jako primární problém depresi nebo užívání alkoholu. 

Z výzkumných metod jsem použila rozhovor. Anamnéza byla odebrána pomocí 

anamnestického listu. K posouzení deprese jsem použila Beckovu posuzovací škálu 

deprese a ke zjištění výše problému s alkoholem, jsem použila dotazník AUDIT. Oba 

pacienti byli primárně hospitalizováni pro depresi. Tato lékařská diagnóza se nejspíš 

v obou případech jeví jako správná. U obou pacientů bylo sekundárně zjištěno zvýšené 

užívání alkoholu, jako reakce na depresi. Z výsledků vyplývá, že je potřeba se tomuto 

tématu věnovat i z důvodu specifik stáří.

Klíčová slova: deprese – bipolární afektivní porucha – sebevražda – limbický 

systém
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1 ÚVOD

Práce se zabývá tématem onemocnění afektivní poruchy a užívání návykových 

látek. Počet uživatelů návykových látek meziročně stale mírně stoupá. Také stoupá počet 

afektivních poruch. V práci jsou z afektivních poruch popsána deprese a bipolární afektivní 

porucha.

Práce začíná první kapitolou, a tou je úvod.

Druhá kapitola teoretické části je věnována fyziologii. Je zde zhruba popsáno jak

deprese a závislost na návykových látkách vzniká. Jsou popsány pouze hlavní části mozku 

související s možným vznikem afektivních poruch a závislosti na návykových látkách a to 

limbický systém.

Třetí kapitola se zabývá popisem afektivních poruch. Deprese, její příznaky, terapie. 

Jsou popsány některé možné teorie vzniku deprese. A to chronobiologie a genetika. V další 

části je popsána bipolární afektivní porucha. Její příznaky, typy, terapie. K afektivním 

poruchám patří také mánie, ale její výskyt je minimální. Proto o ní není zmínka. Afektivní 

poruchy se často vyskytují i v souvislosti s užíváním návykových látek. 30 – 66 % 

nemocných s bipolární afektivní poruchou užívají alkohol.

Ve čtvrté kapitole je popsáno, jak může souviset užívání návykových látek a

afektivní poruchy.

V páté kapitole je popsána duální diagnóza, což je diagnostikované psychické 

onemocnění a současně užívání návykových látek.

Šestá kapitola se zabývá popisem afektivních onemocnění a suicidalitou 

(sebevraždou). Až za 90% sebevražd stojí psychické onemocnění, nejčastěji jsou to

deprese. Až 15 % nemocných, spáchá dokonanou sebevraždu.

Práce pokračuje sedmou kapitolou, a to, praktickou části. V praktické části, jsem 

zvolila kvalitativní výzkum. Byly odebrány dvě kazuistiky. Kritériem pro výběr byla 

deprese nebo užívání alkoholu jako hlavní lékařská diagnóza. Cílem výzkumu, bylo zjistit, 

zda je možné diagnostikovat jako primární problém depresi, nebo užívání alkoholu.

Kazuistika č. 1, pan Pepa, 70 let, 1. pobyt na gerontopsychiatrii. Přijat po sebevražedném 

pokusu medikamenty. Po přijetí udává depresivní příznaky. Alkohol pije více, když mu je 

smutno, a to je v poslední době často. Není motivován k léčbě.
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Kazuistika č. 2, pan Jan, 75 let, vdovec, 1. pobyt na gerontopsychiatrii. Dříve 

navštívil 1x psychiatrickou ambulanci, po úmrtí manželky. Při přijetí vykazuje depresivní 

příznaky. Zvýšené užívání alkoholu bagatelizuje. Objektivizuje dcera. Je motivován 

k léčbě.

V obou případech, se jeví stanovení deprese jako primárního problému, za správné. 

Oba pacienti druhotně užívali zvýšeně alkohol. K lepší diagnostice jsem použila Beckovu 

posuzovací škálu deprese, a dotazník AUDIT, pro zjištění míry problému s alkoholem.

Seniorský věk nese svá specifika. Je potřeba poskytovat pacientům komplexní péči. 

Podporu psychologickou, sociální šetření, léčba somatických onemocnění. Na oddělení 

gerontopsychiatrie se o péči dělí celý zdravotnický tým, a to lékaři, všeobecné sestry, nižší 

zdravotnický personál, psycholog, sociální pracovnice, nutriční terapeutka, činnostní 

terapeutka.

Populace stárne a také z výsledků vyplývá, že je potřeba se tomuto tématu věnovat.
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2 FYZIOLOGIE

Centrální nervový system tvoří mozek a mícha. Mozek se dělí na koncový, střední a 

přední. Je složen ze dvou vzájemně spojených hemisfér, nebo-li polokoulí. Základní 

stavební jednotkou centrálního nervového systému je neuron.

2.1 LIMBICKÝ SYSTÉM

Limbický systém je mozková struktura, která je dále předmětem studií. Z důvodu 

jeho složitosti není možné popsat jeho strukturu a plně pochopit jeho fungování. Zde 

zmíním pouze části, které z dosavadního zkoumání jsou popsány, a nejspíš mohou za to, že 

člověk může začít užívat návykové látky nebo onemocnět nějakým psychiatrickým 

onemocněním. Dale se budu zmiňovat pouze o afektivních poruchách, a to konkrétně o 

depresi a bipolární afektivní poruše.

Dříve se limbický systém nazýval čichový mozek – rhinencephalon. Limbický 

systém je uskupení mozkových struktur. K jeho nejdůležitějším funkcím patří: kontrola 

emocí, emoční odpovědi, nálada, motivace, emoční prožívání bolesti, pocity uspokojení, 

agrese, paměť, ale nachází se zde také oblasti související s přijímáním potravy, proto při 

anorexii nebo bulimii zde dochází ke změnám. K základním součástem limbického mozku 

patří amygdala a hipokampus.

2.1.1 AMYGDALA

Amygdala (mandloňová jádra) jejich primární funkcí je řízení adaptivního chování 

při strachu a úzkosti. „Zde se především utvářejí reakce, byť jsou ještě řízeny tlumícím 

účinkem z vyšších korových oblastí, při primárních či nižších emocích a při agresi, odtud 

jsou řízeny vegetativní projevy, vlastní mimické výrazy paralelně s řízením z motorické 

kůry, ale zde je významně ovlivněno i rozpoznávání obličeje a mimiky druhých (snad 

v souvislosti s tím se utváří schopnost empatie) a již zmíněné sexuální chování, kdy 

poškození mandloňových jader se může projevit zcela atypickými projevy a odchylkami“. 

(Blažek, 2006)

Hipokampus má za funkci překládat vzpomínky z krátkodobé paměti do 

dlouhodobé paměti. Při jeho poškození dochází k uchování starých vzpomínek, ale 

neukládají se vzpomínky nové. Základním úkolem hippokampu je ukládání nových 

vzpomínek, emoce, navigace a prostorová orientace. 
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Další z důležité funkce mozku je neuronální plasticita. Neuronální plasticita mozku 

je schopnost přizpůsobení se novým podmínkám. To může mít význam v léčbě 

psychiatrických onemocnění jako je deprese nebo schizofrenie, a to především v 

psychofakmakoterapii. Dochází k adaptačním změnám v centrální nervové soustavě, a to 

se projeví až po delší době při podávání psychofarmak. Proto při léčbě psychofarmaky jsou 

účinky léků znatelné až po 10–14 dnech.

Další důležitou součástí ve fungování centrální nervové soustavy a změn, kdy 

dochází k psychiatrickým onemocněním, jsou neurotransmitery. Jsou to chemické látky 

přirozeně se vyskytující v nervové soustavě a pomocí nich se přenášejí nervové vzruchy 

mezi další neurony. K základním a těm, o kterých bude zmínka, jsou noradrenalin, 

serotonin a dopamin.

Noradrenalin má za funkci umožnit krátkodobě v organismu zvýšenou aktivitu a 

také urychluje srdeční tep.

Serotonin je neurotransmiter, který ovlivňuje serotoninergní systém. Kromě jiných 

částí mozku se nachází i v limbickém systému. Serotonin je nejvýznamnější z pohledu 

toho, že se nejvíce podílí na vzniku nálad člověka. Jeho nedostatek způsobuje snížení 

přenosu nervových vzruchů a to způsobuje depresi. Dále může způsobovat poruchy 

spánku, podrážděnost a agresivitu. Změny v metabolismu serotoninu může způsobovat i 

afektivní bipolární poruchu.

Dopamin je neurotransmiter, patřící do skupiny katecholaminů. Způsobuje zvýšení 

systolického tlaku. Protože neprochází hematoencefalickou bariérou (je to přechod mezi 

mozkovými kapilárami a mozkovou tkání), neovlivňuje funkce mozku. K tvorbě dopaminu 

dochází i v jiných orgánech těla. Hlavní jeho úlohou je úloha v mechanismech odměny, 

strachu, potěšení a závislosti. V souvislosti s užíváním návykových látek hraje dopamin 

důležitou roli ve funkci odměňování. Užíváním návykových látek se snižuje vylučování 

dopaminu a to vede k dalšímu užívání návykových látek a tím ke vzniku tolerance. 

Dochází k úbytku D2 dopaminových receptorů v mozku.

2.1.2 SYSTÉM ODMĚNY

„Za klíčovou funkční a anatomickou strukturu systému odměny je (i přes podílení 

se více mozkových struktur na její funkci) považována dobře definovatelná oblast –

nucleus accumbens, kde přirozený zdroj odměny zvyšuje výdej dopaminu“ (Kalina, 2008).
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Důležitou součástí systému odměny je také paměť. Paměť je nutná k zapamatování 

si libého pocitu z přirozených zdrojů, v jakém prostředí vznikl a také za jakých okolností. 

S tím právě souvisí užívání návykových látek. Drogy v tomto systému nahrazují přirozený 

zdroj odměny. „Zvýšený výdej dopaminu v této oblasti je akutním efektem všech 

návykových látek, je ovšem jen prvním krokem na cestě vytvoření závislosti – zřejmě

nikoli postačujícím. Opakovaná expozice drogám, tedy opakovaný zvýšený výdej 

dopaminu v nucleus accumbens, vyvolá sérii komplikovaných adaptací, na jejichž konci 

jsou změněné vlastnosti i funkce systému odměny s behaviorálními projevy známými jako 

závislost” (Kalina, 2008).
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3 AFEKTIVNÍ PORUCHY

Afektivní poruchy diagnostikujeme dle klasifikace MKN-10 a DSM-V. MKN-10 

je Mezinárodní klasifikace nemoci a souvisejících zdravotních problémů. DSM-V je 

Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch. Je to mezinárodně používaná 

příručka Americké psychiatrické společnosti. Afektivní poruchy dle těchto klasifikací 

můžeme rozdělit:

- Manické a depresivní epizody

- Bipolární afektivní poruchu

- Periodické depresivní poruchy

- Trvalé afektivní poruchy

3.1 DEPRESE

Deprese patří k nejčastějším duševním onemocněním. Depresi můžeme rozlišit dle 

klasifikace MKN-10. Podle popisu v této klasifikaci ji můžeme také diagnostikovat. 

V klasifikaci MKN-10 se značí F32.0 – F32.9.

Deprese se dělí do tří forem, a to deprese mírná, středně těžká a těžká. Typickými 

příznaky u všech forem jsou:

- Skleslá nálada, snížení energie a aktivity

- Zhoršení schopnosti radovat se, dochází k poklesu zájmů a ke zhoršení

koncentrace, obvyklá je značná unavitelnost

Dalšími obvyklými příznaky jsou:

- Zhoršené soustředění a pozornost

- Snížené sebevědomí a sebedůvěra

- Pocity viny a bezcennosti

- Smutný a pesimistický pohled do budoucnosti

- Myšlenky na sebepoškození a sebevraždu

- Poruchy spánku

- Snížená chuť k jídlu.

Aby bylo možno diagnostikovat depresi, musí být dle klasifikace MKN-10 po dobu 

2 týdnů přítomny alespoň 4 z výše popsaných příznaků. Začátek nemoci však může být 
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kratší s rychlým nástupem příznaků. Forma deprese a to mírná, středně těžká a těžká je 

diagnostikována pouze u první ataky. Dále je diagnostikována jako periodická depresivní 

porucha. (Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize : duševní poruchy a poruchy chování 

: popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka, 2000)

Deprese je psychické onemocnění, které způsobuje poruchu nálady a často se 

přidružují i příznaky somatické. Tím můžou být poruchy spánku, přejídání se, hubnutí 

nebo dýchací potíže. Z pohledu pohlaví častěji onemocní touto nemocí ženy. Zhruba ve 

věku nejčastěji okolo 30-ti let.

Deprese má své základy již v historii. Poruchy nálady byly již popsány 

Hippokratem. Byl to řecký lékař, ve starověku, který popsal 4 typy temperamentu člověka, 

a taky to, že temperament může ovlivňovat i náladu.

Se stupňováním příznaků deprese a častým opakováním depresivních epizod hrozí 

nejhorší následek a to suicidální myšlenky a spáchání sebevraždy. Odhaduje se, že více než 

90 % dokonaných sebevražd a osob, kteří se pokusili o sebevraždu, trpělo závažným 

duševním onemocněním. Z duševních onemocnění to byla nejčastěji deprese. Dále častým 

důvodem spáchání suicida je užívání návykových látek. Odhaduje se, že asi 15 % 

nemocných spáchá dokonanou sebevraždu.

„Riziko suicida podstatně snižuje úspěšná akutní a dlouhodobá léčba afektivních 

onemocnění. Efektivně snižuje i morbiditu a mortalitu u této vysoce rizikové populace. 

Více než dvě třetiny obětí sebevražd umírají při svém prvním sebevražedném pokusu a 

přibližně stejný podíl odpovídá tomu, že tito pacienti nebyli léčeni. Včasné odhalování 

rizikových faktorů, zejména u pacientů s afektivními poruchami, je velmi důležité i u osob, 

které suicidální pokus neúspěšně provedly“ (Látalová et al., 2015).

3.1.1 VZNIK DEPRESE

„Stres je stav, do něhož se organismus dostává po narušení homeostázy vlivem 

nepříznivých podnětů (stresorů). Stresory mohou být:

- Fyzikální - prudké světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká teplota 

atd.

- Tělesné - trauma, bolest, vyčerpání

- Chemické - toxiny, dieta, pachy
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- Psychosociální - úzkost, strach, podstatné životní změny“. (Fišar a kol., 

2009)

Ve fungování organismu dochází nejčastěji k onemocnění deprese z důvodu 

poruchy chemických mechanismů v mozku, a to nejčastěji snížením produkce hormonů. 

Na vzniku deprese se podílí i užívání některých léčiv. A to třeba tzv. depresogenní 

psychofarmaka (léky, pomáhající vzniku deprese). Ty mohou být ze skupiny léků proti 

alergii – antihistaminika, léky k léčbě epilepsie – antikonvulziva, hormonální přípravky, 

léky k léčbě nádorových onemocnění – cytostatika aj. Další skupinou léků podporující 

vznik deprese, a také často zneužívanou skupinou léků jsou hypnotika (léky na spaní) a 

sedativa (zklidňující léky). Na vzniku deprese se nepodílí pouze léčiva, ale také návykové 

látky, jako je alkohol, opioidy, kokain, amfetaminy, halucinogeny. Deprese mohou vznikat 

i následkem onemocnění, organické poškození mozku nádorem nebo úrazem, diabetes 

melitus nebo endokrinní poruchy.

3.1.2 NĚKTERÉ HYPOTÉZY VZNIKU DEPRESE

Chronobiologie

Chronobiologie je jednou z hypotéz, která má vysvětlit možný vznik afektivních 

onemocnění, a to poruchou biologických rytmů. U této hypotézy hraje největší roli hormon 

melatonin. Ten můžeme také měřit v krvi nebo ve slinách. Tento hormon může mít vliv na 

depresivní onemocnění, zejména u sezónní deprese. To je způsobeno střídáním ročních 

období a také tím, že v zimě se den krátí a v létě je naopak den delší s větším množstvím 

slunečního svitu. V noci hladina melatoninu přirozeně stoupá a tím se nám chce spát.

Melatonin má také během dne různou hladinu v těle. Ovlivňuje cirkadiánní rytmy, 

což je spánek a bdění během dne. Snížení hladiny melatoninu vede ke snížené potřebě 

spánku. S věkem přirozeně klesá. Proto staří lidé často trpí nespavostí.

Studie, která byla provedena v Psychiatrickém centru v Praze, zjišťovala účinek 

fototerapie u nemocných s rekurentní depresivní poruchou bez sezónního vzorce. Byl 

vybrán vzorek psychofarmaka a docházeli na fototerapii a v jedné skupině užívali místo 

psychofarmak placebo. Bylo zjištěno, že fototerapie byla účinná ve všech skupinách 

nemocných. Tímto je možno fototerapii doporučovat k terapii deprese. A tímto se také 

může vysvětlit hypotéza chronobiologie, jako možné příčiny vzniku depresivního 

onemocnění. (Praško & Šípek, 1997)
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Genetika

Bylo zjištěno, že genetika se může podílet na vzniku afektivních poruch. Genetika 

hraje významnou roli v zjišťování možné příčiny onemocnění, avšak geny, které by toto 

onemocnění způsobovali, ještě nebyly nalezeny.

„COMT je enzym podílející se na metabolismu katecholaminových neurotransmiter 

v mozku (noradrenalinu, dopaminu) a ovlivňuje funkci čelních laloků; jeho gen je sledován 

při studiu psychóz, bipolárních poruch a řady dalších onemocnění. Studium variability 

genu pro COMT však zatím nepotvrdilo jeho významnou úlohu v duševních poruchách“. 

(Fišar Z. a., 2009)

Studie, kterou provedli ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, zkoumala vliv 

enzymu COMT na výskyt psychotických příznaků u osob závislých na metamfetaminu. 

Bylo zjištěno, že tento enzym neměl vliv na výskyt psychotických příznaků. (Hosák & 

Čermáková, 2008)

„Největší pozornost při hledání genetických parametrů souvisejících se vznikem 

poruch nálady a klinickými účinky dlouhodobého podávání antidepresiv je věnována 

genovým produktům zahrnutým do syntézy, metabolismu a působení serotoninu, 

především SERT, který zajišťuje zpětné vychytávání mimobuněčného serotoninu“. (Fišar 

Z. a., 2009)

„Biologické přístupy vycházejí obvykle z významné úlohy genetických faktorů ve 

vývoji afektivních poruch a z možnosti ovlivnění průběhu těchto poruch určitými formami 

stresu. Genetické faktory ovlivňují riziko vzniku těžké depresivní fáze, částečně zvýšením 

citlivosti osob k událostem indukujícím depresi. Dosavadní problémy v přesnějším určení 

podílu genetických faktorů ve vzniku afektivních poruch mohou být dány heterogenitou 

onemocnění“. (Fišar, 1998)

3.1.3 LÉČBA DEPRESE

Léčba depresivního onemocnění spočívá v podávání antidepresiv, sledování a 

návštěva psychiatra, psychoterapie nebo možnost elektrokonvulzivní terapie. Jednou 

z forem léčby sezónní deprese je fototerapie.
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Diagnostika deprese lékařem je často podceňována. Užívání návykových látek nebo 

léků spolu s depresí zhoršuje zdravotní prognózu a zvyšuje riziko suicida. (Anders M., 

2005)

Léčbu deprese můžeme rozdělit na nefarmakologickou a farmakologickou. Podle 

zjištění závažnosti deprese, bude u lehčích forem první volbou léčba nefarmakologická.

Léčba nefarmakologická

K nefarmakologické léčbě můžeme zařadit.

Psychoterapie

Při psychoterapii jde o použití psychických prostředků v řešení té či oné pro daného 

člověka těžké situace. A co se rozumí psychickými prostředky? Obvykle jde o sociální 

kontakt, vztahy mezi lidmi, sociální komunikaci, o mimoslovní formu sdělování. Tato 

metoda se osvědčila a pozitivně ovlivňuje lidi v depresi. (Křivohlavý, 2013)

Psychoterapii můžeme rozdělit:

Základní rozdělení je na individuální, skupinovou a rodinnou psychoterapii. 

Z psychoterapeutických přístupů, v léčbě deprese a bipolární afektivní poruchy se 

nejčastěji uplatňuje kognitivně-behaviorální psychoterapie.

- Individuální psychoterapie – je sezení s klientem, samostatně klient a 

terapeut. Vytváří se mezi nimi vztah důvěry, který je nutný k dobré léčbě.

- Rodinná psychoterapie – je sezení s klientem, kdy je přítomna i jeho 

rodina.

- Skupinová psychoterapie – terapie formou setkávání ve skupině, 

úspěšná v terapii deprese.

- Kognitivně-behaviorální psychoterapie – myšlenkové procesy a sociální 

interakce. Jde o učení se změny chování v různých situacích, které vedou dále 

člověka k depresi. Další důležitou součástí je „plán“ jak to zvládnout, změna 

myšlení. Kognitivně-behaviorální psychoterapie může být podpůrnou léčbou mírné 

až středně těžké deprese.

Člověk se naučí žít a myslet, aby nedocházelo k dalším stavům deprese. 

Kognitivně-behaviorální psychoterapie se domnívá, že s čím se setkáváme při depresi, je 

naučené a dá se odnaučit. (Křivohlavý, 2013)

Fototerapie
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Výzkumy byla prokázána účinnost fototerapie. Je indikována nejčastěji u sezónní 

deprese. Provádí se vystavením se intenzivnímu umělému světlu na určitý čas. Délka léčby 

je 1 – 3 týdny.

Elektrokonvulzivní terapie (ECT)

Tato metoda spočívá v provádění umělých elektroimpulzů v krátkodobé celkové 

anestézii. Provádí se přiložením elektrod na spánkovou oblast a vyvolá umělý 

generalizovaný epileptický záchvat. Sice zpochybňována, ale výzkumy podložena a účinná 

terapie se užívá u těžkých forem deprese. U pacientů, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou 

užívat antidepresiva a u pacientů, kteří již s touto metodou mají dobré zkušenosti 

z minulosti. Ke kontraindikacím patří např. demyelinizační onemocnění či další 

kontraindikace pro celkovou anestézii.

Léčba farmakologická

Léčba farmakologická probíhá pomocí léků ze skupiny antidepresiv. Jako 

pomocné léky jsou užívány anxiolytika – léky proti úzkosti. Dále hypnotika, léky na spaní, 

které jsou někdy nutné při výskytu nespavosti, než nastoupá terapeutická hladina 

antidepresiv.

Antidepresiva můžeme podle účinku rozdělit:

TCA – tricyklická antidepresiva (antidepresiva I. generace)

Jsou nejstarší a nejprozkoumanější skupinou antidepresiv. Mají nemnoho 

nežádoucích účinků. Z těch nejčastějších je to únava, ortostatická hypotenze, zvýšené 

pocení. Jsou vysoce toxické při vyšších dávkách a tím snadná možnost předávkování. 

Antidepresivní efekt nastupuje většinou za 3-6 týdnů. Způsobují zvýšení koncentrace 

biogenních aminů a to noradrenalinu, dopaminu a serotoninu v limbické oblasti centrální 

nervové soustavy. K zástupcům dle účinné látky řadíme – dosulepin (Prothiaden), imipram 

(Melipram), clomipramin (Anafranil), amitriptylin (Amitriptylin), dibenzepin (Noveril).

Antidepresiva II. generace

Mají podobný účinek jako antidepresiva I. generace, avšak mají o mnoho méně 

nežádoucích účinků. Zástupci dle účinné látky – maproptilin (Ludiomil), mianserin 

(Leviron).

Antidepresiva III. generace
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- SSRI – jsou antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání serotoninu

- NARI – antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání noradrenalinu

Tato skupina psychofarmak je osvědčenou skupinou léků se zvýše zmíněným 

účinkem. Jsou velmi dobře snášena. Nežádoucí účinky jsou minimální. Mají nízkou 

toxicitu a tím i minimální riziko předávkování. Díky dlouhému biologickému poločasu 

rozpadu jsou užívány v dostatečné dávce 1x denně. Jsou vhodné při ambulantní léčbě. 

S tím souvisí i lepší spolupráce nemocných.

- Zástupci dle účinné látky jsou – fluvoxamin (Fevarin), citalopram (Citalec), 

escitalopram (Cipralex), sertralin (Zoloft), fluoxetin (Deprex), reboxetin (Edronax).

Antidepresiva IV. generace

- SNRI – antidepresiva obsahující látky zpětného vychytávání serotoninu a 

noradrenalinu

Je to nejnovější skupina antidepresiv. Jsou účinné a dobře snášené. Užívají se u 

mírných, středních i velmi těžkých depresí. Jsou účinné i u pacientů, u kterých nemají 

účinek antidepresiva III. generace či třeba kombinace dvou a více typů antidepresiv.

- Z nejznámějších zástupců, dle účinné látky je venlafaxin (Efectin).

„Velmi důležité je nepřerušit léčbu antidepresivy předčasně. To by mohlo způsobit 

rychlý návrat příznaků. Proto léčba antidepresivy pokračuje ještě nějaký čas po vymizení 

příznaků. Podávání léků by mělo pokračovat alespoň 6 měsíců po dosažení úlevy 

v symptomech. Pokud jde o opakovanou depresi, je vhodné prodloužit podávání 

antidepresiv nebo profylaktických dávek lithia či carbamazepinu na dobu až 2 let. Při 3 a 

více epizodách na 5 let nebo těžkých závažných opakujících se depresích i na celý život.“ 

(Praško Ján P. B., 2001)

3.2 BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA

Bipolární afektivní porucha je v Mezinárodní klasifikace nemoci MKN-10 

značena číslem F31.0 – 9. Tato nemoc se vyznačuje střídáním mánie a deprese. Ve fázi 

mánie je člověk hovorný, má dobrou náladu, má sníženou potřebu spánku. Fáze mánie se 

může změnit do fáze deprese a opačně. Ve fázi deprese je nemocný ve špatné náladě, 

melancholický, bez energie. Tato fáze deprese může vyústit až o suicidální pokus.
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„Celoživotní riziko suicida u pacientů s bipolární afektivní poruchou se pohybuje 

mezi 10-15%, což je 30x více než u běžné populace.“ (Látalová K. , 2010)

Typy bipolární afektivní poruchy

Bipolární afektivní porucha I. typu a II. typu je dělení dle DSM-V, tj. 

mezinárodní příručka klasifikací nemocí dle Americké psychiatrické společnosti.

Bipolární afektivní porucha I. typu

„Bipolární porucha I. typu je doprovázena depresivními epizodami a alespoň 

jednou plně vyjádřenou manickou epizodou. Tento typ odpovídá dříve popisované klasické 

maniodepresivní chorobě.“ (Herman, Praško, & Doubek, 2004)

Bipolární afektivní porucha II. typu

„Je představována opakovanými depresivními epizodami a alespoň jednou 

epizodou hypomanickou. V průběhu celé nemoci není přítomna plně vyjádřena manická 

epizoda.“ (Herman, Praško, & Doubek, 2004)

Při diagnostice je také nutná délka střídání nálad. Mánie by měla trvat minimálně 

týden. Fáze deprese by měla trvat minimálně 2 týdny. Bipolární afektivní porucha je 

nejčastěji diagnostikována mezi 15. – 30-tým rokem života. Postiženy bývají obě pohlaví, 

muži i ženy.

Mezidobí mezi úplnou mánií a depresí, nazýváme hypomanickou epizodou. Je 

charakterizována manickou epizodou, která má méně vyjádřené příznaky mánie. Trvá 

nejméně 4 dny.

Dle výzkumů bylo zjištěno, že bipolární afektivní porucha má genetický základ. 

Pokud se ještě v životě člověka přidají stresové životní události, je pravděpodobnost 

onemocněním bipolární afektivní poruchou. Riziko onemocnění také stoupá se současným 

užíváním návykových látek, především alkoholu a drog.

V roce 2014 byl lékaři z Fakultní nemocnice v Motole publikován výzkum, kde 

sledovali riziko dědičnosti na výskyt bipolární afektivní poruchy. Bylo zjištěno, že 

genetika se na výskytu onemocnění podílí v 70-80 %. Významnou roli hraje také 

onemocnění v rodině. Pro srovnání. Odhad onemocnění bipolární afektivní poruchou je u 

obecné populace 1-3 %. Pokud trpí bipolární afektivní poruchou oba rodiče, je riziko 

onemocnění 50-70 %. Dle dotazovaných, je věk, kdy se vyskytly první duševní příznaky, 

v 60% odpovědí, před 18-tým rokem života. V populaci byl odhadován výskyt bipolární 
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afektivní poruchy v populaci asi 1-3 %. Avšak výskyt této nemoci v posledních desetiletí 

neustále stoupá. (Goetz, 2014)

3.2.1 TERAPIE BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHY

Terapie bipolární afektivní poruchy probíhá podle prvotně zjištěných příznaků.

Léčba mánie – ve fázi mánie je lékem první volby lithium. Řadí se do skupiny 

thymoprofylaktik, což jsou léky ke stabilizaci nálady, které mají antimanické nebo 

antidepresivní účinky.

Lithium

Jak již bylo zmíněno, je lékem první volby ve fázi mánie. Je dobře snášen a má 

minimální nežádoucí účinky, pokud je dobře nastavena hladina v krvi. Nástup účinku je asi 

za 8-10 dní. Bylo prokázáno, že lithium má dobrý ochranný účinek před sebevraždou. A je 

možné je užít i u nemocných s depresí. Při léčbě lithiem je nutné sledování jeho hladiny 

v krvi, která se pohybuje od 0,3 - 1,0 mmol/l. (Schou, 2009)

Ve fázi deprese jsou užívány k léčbě antidepresiva. Ale nemocný musí být 

sledován, aby nedošlo v důsledku užívání antidepresiv, k fázi mánie.

Z nefarmakologické léčby mívá uplatnění i elektrokonvulzivní terapie (ECT). Je 

ale indikována především u samotné deprese.

Psychoterapie

Léčba po mocí psychoterapie probíhá podobně jako u deprese, jak již bylo 

zmíněno. Jde o individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii. Z psychoterapeutických 

přístupů je rovněž nejúčinnější kognitivně-behaviorální psychoterapie. Pro svou obsáhlost, 

jsou u psychoterapie zmíněny jen nejúčinnější a nejdůležitější druhy léčby afektivních 

onemocnění.

Psychoedukace

Psychoedukaci provádí psychiatr nebo školený pracovník. Dává rady o nemoci a 

poskytuje pomoc rodině a známým nemocného. Poskytuje rady co to je za nemoc, jak se 

léčí, jak se k takovým lidem chovat a kde v případě potřeby hledat pomoc.
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4 AFEKTIVNÍ PORUCHA A UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Nemocní s depresí, nebo s bipolární afektivní poruchou často užívají návykové 

látky. Pacienti užívají ze všech návykových látek nejčastěji běžně dostupný a společnosti 

tolerovaný alkohol.

Účinky alkoholu můžeme rozdělit do 4 fází:

1. Excitační fáze – mírné opojení způsobující lepší kontakt, ztráta zábran, zvýšená 

hovornost, euforie, dobrá nálada.

2. Somnolentní fáze – zvýšená konzumace alkoholu způsobující sedaci a 

spavost.

3. Fáze, kdy člověk upadá do kómatu vlivem užití vysokých dávek alkoholu.

4. Asfyktická fáze – tj. dušení, dochází k zástavě vitálních funkcí a smrti.

Dle dostupných studií, užívá alkohol 30-66 % pacientů s bipolární afektivní 

poruchou. Alkohol je užíván zejména ve fázi deprese nebo při smíšené epizodě. Je užíván 

jako tzv. samoléčitelství. V průběhu mánie, jsou užívána stimulancia. (Praško & Látalová, 

2009)

Ze skupiny stimulancia je nejčastěji zneužíván přírodně vyráběny kokain a 

syntetický vyráběný pervitin. Amfetaminy obecně stimulují centrální nervový systém.

„Objektivně bylo prokázáno, že drogy negativně působí na duševní život člověka 

a mohou zcela rozvrátit normální mozkové funkce.“ (Mahdalíčková, 2014)



22

5 DUÁLNÍ DIAGNÓZA

Duální diagnóza (komorbidita) je současně psychické onemocnění, které doprovází 

závislost na návykových látkách, nebo opačně. Zjistit, zda se primárně vyskytlo psychické 

onemocnění, nebo závislost je těžké a nemocný přicházející s těmito obtíží patří do rukou 

zkušeného psychiatra. Avšak pro lékaře je určení prvotního onemocnění složité a někdy 

téměř nezjistitelné.

Dle WHO (Světové zdravotnické organizace) je duální diagnóza definována jako 

„souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním psychoaktivní látky a další duševní poruchy 

u téhož jedince“. (EMCDDA, 2004)

Dalším z problémů je léčba těchto nemocných. V psychiatrických nemocnicích se 

provádí léčba buď závislostí, nebo psychického onemocnění. Samozřejmě nejlepší volbou

by byla terapie obou problémů dohromady. Mimo další poruchy osobnosti, jsou nejčastější 

skupinou duálních diagnóz afektivní poruchy, zejména deprese.

V mezinárodní literatuře jsou popsány tři modely poskytování léčby

A) Sekvenční neboli sériová léčba

Léčba psychického onemocnění a závislost na návykových látkách jsou léčeny 

odděleně, nejprve jeden a pak druhý problém.

B) Paralelní léčba

Léčba duševní poruchy i závislosti na návykových látkách probíhá současně a 

zařízení poskytující léčbu mezi sebou komunikují.

C) Integrovaná léčba

V jednom zařízení probíhá léčba obou onemocnění najednou. Zařízení poskytuje i 

všechny služby s tím spojené (farmakoterapie, sociální práce, prevence recidivy). 

(EMCDDA, 2004)

5.1 SYNDROM ZÁVISLOSTI A ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ

Syndrom závislosti je charakterizován dle MKN-10 jako soubor behaviorálních, 

kognitivních a fyziologických stavů, který se vyvíjí po opakovaném užití substance a který 

typicky zahrnuje:
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- Silné přání užít drogu

- Poruchu ovládání při jejím užívání

- Přetrvávající užívání i přes známé škodlivé následky

- Dávání přednosti droze před svými aktivitami, koníčky

- Zvýšená tolerance pro drogu

- Somatický odvykací stav při odnětí drogy

Škodlivé užívání je dle MKN-10 charakterizován jako užití psychoaktivní látky, 

které vede k poruše zdraví. Poškození může být somatické, nebo psychické. (Mezinárodní 

klasifikace nemocí, 10. revize : duševní poruchy a poruchy chování : popisy klinických 

příznaků a diagnostická vodítka, 2000)
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6 AFEKTIVNÍ ONEMOCNĚNÍ A SUICIDALITA

Sebevražda, latinsky suicidum, je vědomé a úmyslné ukončení vlastního života. 

V Mezinárodní klasifikací nemocí MKN-10, je označena X60 – X84. Zahrnuje 25 způsobů 

možností ukončení života. (Fischer & Škoda, 2009)

- Deprese

- Závislost na alkoholu a jiných návykových látkách

- Schizofrenie

Dle typů sebevraždy rozlišujeme:

- Sebevražda biická – je taková, kdy přesvědčení zemřít vychází z reality, 

a to např. ztráta zaměstnání a s tím spojené dluhy

- Sebevražda patická – ta vychází z psychopatologie. Objevuje se často u 

depresí, schizofrenie, závislosti na návykových látkách. (Praško J. , 2006)

Ringelův presuicidální syndrom

Erwin Ringel byl rakouský psychiatr, který popsal presuicidální syndrom, který 

obsahuje:

Nejčastější nemoci a poruchy, kdy lidé páchají sebevraždu jsou:

- Zúžení subjektivního prostoru – má omezení vnímání a prožívání, 

zaměřené na sebe. Zjišťuje, že to nemá cenu, vztahovačný. Sociálně se izoluje, 

pociťuje úzkost.

- Zablokovaná agresivita nebo agresivita obrácená vůči sobě – nadává si, 

že nestojí za nic, má k sobě pocity hněvu a nenávisti.

Naléhavé suicidální fantazie – představy o sebevraždě a o přemýšlení jejího 

spáchání vidí jako vysvobozující. (Praško J. , 2006)

Následujícím a nejdůležitějším z kritérií pro vyhodnocení závažnosti 

sebevražedného plánu však je hodnocení dle Pöldingera:

- Letalita metody – tj. např. zda otrava léky je lepší než skok z výše.

- Dostupnost prostředků – to co je člověk schopen si obstarat. Např. léky 

nebo zbraň.

- Promyšlenost do detailů
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- Příprava na smrt – např. napsání dopisu na rozloučenou. (Fischer & 

Škoda, 2009)

Důvodem pro spáchání sebevraždy může být mnoho. Z obecných faktorů, to mohou 

být následující:

- Faktory medicínské – nemoc, převážně nevyléčitelná, může být důvodem pro 

rozhodnutí se k ukončení života.

- Faktory psychické – jednou z psychických onemocnění je deprese. Převažuje u 

většiny sebevražd. Člověk má pocit sociální izolace, beznaděje.

- Faktory demografické – dle pohlaví převažuje vyšší riziko sebevraždy u mužů. 

Riziko se také zvyšuje s věkem.

- Faktory sociální – k těm nejvýznamnějším patří neuspokojivé sociální vztahy, 

ekonomické faktory, a to nezaměstnanost, dysfunkční rodina, násilí v rodině či páchané na 

jedinci. (Fischer & Škoda, 2009)
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7 PRAKTICKÁ ČÁST

7.1 ÚVOD K PRAKTICKÉ ČÁSTI

Cílem mé práce je srovnání dvou kazuistik (případů), se zaměřením na komorbiditu

deprese a užívání alkoholu. Mé kazuistiky byly odebrány od pacientů, stejného pohlaví, 

kteří byli vybráni náhodně, dle předem stanovených podmínek, a kteří byli hospitalizováni

na příjmovém oddělení gerontopsychiatrie. Podmínkou pro výběr byla lékařská diagnóza 

deprese, a jako vedlejší diagnóza užívání alkoholu, nebo opačně. 

7.1.1 ETICKÁ KLAUSULEBakalářskou práci jsem vypracovala v souladu se všemi 

etickými normami. Jména pacientů, použitých v kazuistikách nejsou identická. Pacienti 

s rozhovorem pro použití do mé bakalářské práce ústně souhlasili. 

7.2 METODA ZÍSKÁNÍ DAT

Ve výzkumné části jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu a porovnání dvou 

kazuistik. Jako výzkumnou techniku jsem použila rozhovor s pacientem, na základě otázek

z anamnestického listu. Dále jsem použila Beckovu posuzovací škálu deprese a dotazník 

AUDIT, k posouzení míry závislosti na alkoholu. Pacienti byli vybráni náhodně. Kritérium 

pro výběr, byla stanovena lékařská diagnóza deprese a užívání alkoholu, nebo opačně.

Sezení s pacienty proběhlo 2x, a to ihned druhý den po přijetí, a poté po domluvě 

k dovyplnění anamnézy. Druhý den po přijetí z toho důvodu, protože při přijetí je na 

pacienta kladena velká zátěž při odebírání anamnézy a pacienti jsou pak už nervózní a 

chtějí mít už klid.

Výzkumné otázky:

1. Je možné určit, zda se první vyskytla deprese nebo užívání 

alkoholu?

2. Jedná se vždy o závislost?

3. Je možné, udržet úplnou abstinenci u starých lidí po

propuštění?
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7.3 ÚVOD KE KAZUISTIKÁM

Ve své práci jsem se zaměřila na porovnání dvou kazuistik seniorů, 

hospitalizovaných na gerontopsychiatrii, se zhoršením příznaků deprese a současným 

zvýšeným užíváním alkoholu.

Věková hranice stáří je stanovena na 65 let a více. Stáří je fyziologický proces, kdy 

dochází ke změnám ve všech strukturách, a k sníženné výkonosti jedince. Začíná se 

zhoršovat smyslové vnímání a především paměť. (Langmeier & Krejčířová, 1998)

S dnešní dobou, kdy velmi přibývá seniorů, je toto téma často diskutovatelné. 

Senioři potřebují ať v domácím prostředí či v nemocnici komplexní péči, která zahrnuje 

pomoc v sebepéči, sociální pomoc a psychickou podporu. Je třeba se zaměřit na všechny 

oblasti. S přibývajícími lety, trpí senioři zvýšeným výskytem somatických onemocnění, 

které nezřídka mají z velké části vliv na zhoršení jejich psychiky a možné zhoršení již 

diagnostikovaného psychického onemocnění.

K návykovým látkám, které jsou ve stáří nejčastěji zneužíváné, patří alkohol a léky.

Častou komorbiditou, je právě užívání alkoholu a deprese. V některých závažných 

případech, končí tato kombinace onemocnění pokusem o sebevraždu. Důvodem 

k sebevraždě může být zhoršení deprese, dodání si odvahy alkoholem či léky a pocit 

osamocení a nepotřebnosti.

„Jako nerizikové dávky alkoholu s mírně projektivním účinkem ve středním a 

raném seniorském věku jsou uváděny tyto hodnoty: 24 g, alkoholu u mužů a 16 g alkoholu 

u žen (ekvivalent je 500 ml 12° piva, 2 dcl vína či 50 ml destilátu.)“. (Krombholz & 

Drástová, 2010)

V dále uvedených kazuistikách, bych chtěla prezentovat, překročení doporučené 

dávky alkoholu pro die, a spolu s onemocněním deprese, i jeho zvýšenou škodlivost. 

7.4 SEZNÁMENÍ S KAZUISTIKAMI

Kazuistika č. 1, pan Pepa

Pan, říkejme mu Pepa, 70 let, byl přijat k 1. pobytu na gerontopsychiatrii po

suicidálním pokusu medikamenty. Pacient byl přijat plánovaně po domluvě se 

staniční lékařkou, z jiné okresní nemocnice z interní JIP. Po přijetí byl pan Pepa depresivně 
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laděný a pokus o suicidum popírá, nepamatuje si. Pacient nebyl v období před hospitalizací 

sledován v žádné psychiatrické ambulanci. 

Pacient byl při přijetí depresivně laděný, klidný, spolupracuje, orientován všemi 

směry, snížené psychomotorické tempo. Žádné potíže neudává, protože uvádí, že si na 

suicidální pokus nepamatuje. Na otázku závislosti je v odpovědi vyhýbavý. Pacient

nekouří, drogy neužívá, ale alkohol pije. Zpočátku uvádí, že pije jen příležitostně. Poté, po 

opakovaném dotazu na alkohol se rozmluví a uvádí, že si dá rád pivo, a to denně 2-3, 12°

velké piva, někdy i více. Říká, že více pije, když mu je smutno. Takto popíjí již několik let.

Pan Pepa se narodil jako zdravé dítě. V dětství prodělal klasické dětské nemoci. Asi 

ve 20 - ti letech měl zlomenou nohu, asi v 60 - ti letech prodělal operaci a to náhradu 

levého kyčelního kloubu. Žádné infekční onemocnění neprodělal. Dále jak říká má 

stařecké nemoci, a to hypertenzi a diabetes mellitus II. typu, léčený perorálními 

antidiabetiky. Hospitalizován byl 2x z důvodu hypertenze a když byl na operaci kyčle. 

Hepatitidu žádnou neprodělal, očkování proti hepatitidě nemá. Nyní nemá žádnou 

hepatitidu pozitivní, je HIV negativní.

Nyní se pacient, dle jeho slov, cítí docela dobře. Je však depresivně laděný, klidný, 

skleslý, smutný, suicidální myšlenky popírá.

Má manželku, se kterou žije již 47 let. Mají dvě děti – syna a dceru, oba zdrávi. Pan 

Pepa říká, že se učil průměrně. Studoval v oblasti ekonomie a tomuto oboru se celý život 

věnoval. Pracoval převážně v kanceláři a s lidmi.

Věnoval se rodině, vnoučatům, s manželkou často cestovali. Až odešel do důchodu, 

tak se začal cítit nepotřebný. Jeho koníčkem byla vždy také zahrádka.

S manželkou jsou oba ve starobním důchodu. Žijí spolu již 47 let. Říká, že 

manželka byla vždy ta, co mu se vším pomohla a mohl se na ní spolehnout.

Bydlí ve dvougeneračním rodinném domě spolu se synem, jeho manželkou a 

vnoučaty. Nikdy nepáchal žádnou kriminalitu a nikdy nebyl trestán. Vlastní řidičský 

průkaz sk. B, stále aktivní řidič.

Pan Pepa pije pouze alkohol. Pamatuje si, že se doma alkohol pil příležitostně. 

Nikdy ne však nějak extrémně. Vzpomíná, že tatínek si vždy nosil pivo domů ve džbánku. 

Sám začal pít asi v 18-ti letech. Bylo to však po další léta pouze příležitostně. Jak sám říká, 

více začal pít posledních pár let, asi nějak když šel do důchodu. Začal mít pocity osamění a 
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nepotřebnosti. Nyní, asi poslední rok, pije 3-4, 12°, velké piva denně, někdy si dá více, 

podle nálady. Přiznává však, že náladu mívá v poslední době často špatnou.

Větší potíže s alkoholem nikdy neměl. Vždy pil pouze příležitostně. Problémy 

začaly s odchodem do důchodu, kdy si připadal nepotřebný a měl o dost víc času než dříve. 

Přidaly se také ostatní onemocnění, a to především hypertenze a diabetes mellitus II. typu. 

V minulosti, když si více vypil, tak si občas něco z předešlého večera nepamatoval.

Pan Pepa nepřiznává v minulosti jakékoliv výrazné psychické obtíže, které by ho 

donutili navštívit psychiatra. Alkohol příležitostně pil vždy. Po delším rozhovoru již 

pacient přiznává, že s odchodem do důchodu začal více popíjet. Proč chtěl spáchat 

sebevraždu, si nedokáže vysvětlit. Jiné potíže v rodině a vztazích nepřiznává. Nikdy 

nevypil tolik, že by byla nutná hospitalizace. Nikdy nebyl odvezen ani na Protialkoholní 

záchytnou stanici.

Při pobytu doma pacient neuvádí výraznější obtíže, když nepil. Občas ho bolela 

hlava, a když nemohl večer usnout, dal si pivo.

Při pobytu v nemocnici se projevoval spíše klidně. Udával mírné bolesti hlavy, 

mírný třes rukou. V noci měl potíže s usínáním.

V práci problémy kvůli alkoholu neměl. Pil pouze příležitostně. V důchodu popíjel 

více. Nyní jiné potíže neguje. Udává, že pod vlivem alkoholu, bezprostředně po požití 

nikdy neřídil. Možná někdy po ránu měl zbytkový alkohol.

Nikdy se neléčil s žádným psychickým onemocněním, ani se závislostí. Žádnou 

psychiatrickou ambulanci pravidelně nenavštěvuje. 

Matka zemřela v 80-ti letech na infarkt myokardu, otec zemřel v 75-ti letech na 

karcinom tlustého střeva. Má sestru a bratra. Setra 68 let, hypertenze, jinak zdráva. Bratr 

73 let, po operaci srdce – bypass. Manželka 67 let, ve starobním důchodu, zdráva. Spolu 

mají syna 45 let, sportovec, doposud zdráv. Dcera 42 let, léčí se s hypertenzí, jinak zdráva. 

Z udané rodinné anamnézy pacientem je zvýšený výskyt kardiovaskulárního onemocnění 

v rodině a výskyt nádorového onemocnění. V rodině bez jakékoliv psychické zátěže.

Pacient neuvádí z mladšího věku jakékoliv patologie ve vztazích s rodiči a 

sourozenci. Pochází z úplné rodiny, kdy soužití rodičů považuje za klidné. Ani nyní

neudává žádné rodinné problémy. Se sourozenci i s dětmi mají také dobré vztahy a dodnes 

se pravidelně navštěvují. 
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Manželka pana Pepy, přišla druhý den návštěvu. 

Manželka pana Pepy, považuje jejich soužití za docela klidné. Udává, že v poslední 

době začal manžel pít denně 4 velké piva a více. Moc se s ním v poslední době, cca. 3 

měsíce nedalo mluvit. Byl protivný, a chtěl, aby denně doma bylo pivo, aby si mohl dát 

třeba po ránu. Jinak chodíval do hospody. V opilosti nebýval nijak výrazně agresivní. 

Nikdy třeba, jak manželka uvádí, ji fyzicky nenapadl. Posledních pár týdnu však po ránu 

udával bolesti hlavy a byl nervózní. Po vypití piva vše odeznělo. Jednoho rána však 

manželka našla pana Pepu v posteli, když se vrátila z nákupu. Byl neprobuditelný a kolem 

našla rozházená 3 plata léků a nějakou lahvičku. Názvy si však nepamatuje. Tak zavolala 

rychlou záchrannou službu. Ta pacienta odvezla na metabolickou JIP nemocnice v místě 

bydliště. Poté pacient přiznal, že se chtěl otrávit, ale neví, proč to udělal. Dále už si to 

nepamatuje. Říká, že s manželem nebyly nikdy moc problémy. Občas si vypil a chodil na 

pivo do restaurace. Ale měl časově náročnou práci, tak to tolerovala. V poslední době začal 

být ze všeho nervózní, nic ho nebavilo a začal ještě více popíjet. Děti i vnoučata je 

navštěvují a mají obecně dobré vztahy.

Pacient byl přeložen z jiné nemocnice. Celkově upravený, orientovaný, schopný 

rozhovoru. V průběhu rozhovoru depresivně laděný, odpovědi jednoduché, konkrétní. 

Neudává žádné potíže, neví, proč se pokusil o sebevraždu. Asi už ho to nebavilo.

Spolupráce dobrá. Udává pití piva, avšak nějaký závažný problém v tom nevidí. Ptá 

se, kdy půjde domů.

Pacient nyní neguje jakékoliv suicidální myšlenky a úvahy.

Kazuistika č. 2, pan Jan

Pan, říkejme mu Jan, 75 let, vdovec, byl přijat k 1. pobytu na oddělení 

gerontopsychiatrie. Pacient přijat z důvodu deprese. Pacient vstupně udává špatnou náladu, 

nechutenství, v poslední době zhubnutí, nezájem a poruchy spánku. Pan Jan je klidný, 

orientován všemi směry, depresivně laděný. Pacient přichází v doprovodu dcery. Dcera 

uvádí, že v poslední době, cca. 6 měsíců otec více popíjí. Udává 2-3 10° velké piva a asi 

0,2 dl tvrdého alkoholu. Otec to však bagatelizuje, že to není pravda. Přiznává občas jedno 

pivo. Pan Jan ovdověl před 2 lety. Od té doby se mu daří hůře. Již po smrti manželky 

navštívil psychiatrickou ambulanci a přechodně užíval antidepresiva. Poté se cítil lépe, a 
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léky přestal užívat. Nyní výrazné zhoršení stavu, selhává v domácím prostředí, přestal se o 

sebe starat, stesky po manželce. Má dvě dcery, které denně docházejí.

Pan Jan navštívil psychiatrickou ambulanci pár měsíců po úmrtí manželky. Léky 

užíval cca. 3 měsíce. Poté je přestal užívat, protože se cítil lépe. Nyní opětovně navštívil 

psychiatrickou ambulanci, v doprovodu dcery, pro výrazné zhoršení stavu. Lékařka ho 

rovnou odeslala k hospitalizaci.

Pan Jan se narodil jako zdravé dítě. V dětství prodělal neštovice, spálu, operace 

slepého střeva. Asi v 39-ti letech prodělal hepatitidu typu A. V 50-ti letech byl 

hospitalizován pro hypertenzní krizi, a od té doby se léčí s hypertenzí. Z úrazů – udává 

odřeninu na obličeji asi před 2 měsíci v ebrietě. Nadstandardní očkování žádné. Testy na 

hepatitidy B, C negativní. HIV test mu nikdy nikdo neprovedl.

Pacient nyní udává špatnou náladu, nechutenství, v poslední době mírné zhubnutí, 

nezájem a poruchy spánku. Suicidální myšlenky neguje. Pan Jan je klidný, orientován 

všemi směry, depresivně laděný. Problémy s alkoholem však bagatelizuje. V minulosti 

navštívil pan Jan 1x psychiatrickou ambulanci. Od té doby bez další dispenzarizace.

Pan Jan než ovdověl, žil s manželkou 49 let. Mají spolu dceru 45 let, zdráva, a 

druhou dceru 41 let, zdráva. Dále má pan Jan 2 vnuky a 2 vnučky.

Pan Jan se vyučil zedníkem. Ve škole nijak nevynikal ani nepropadal. Pracoval celý 

život na stavbě. Později pracoval jako mistr. Asi 3 roky pracoval ještě v důchodu.

K jeho zálibám patří rodina, vnuci a s manželkou měli chalupu. Tu ale teď, už 

nechal dětem. Jednou za čas se tam jede s němi podívat. Jinak se dívá na TV a občas luštil 

křížovky. Nyní ho ale nebaví nic.

Pan Jan pobírá starobní důchod a vdovecký po manželce. Dluhy nemá. Bydlí v bytě 

3+1. Nyní bydlí sám, ale dcery denně docházejí. Nikdy nebyl trestně stíhán. Nikdy 

nepáchal žádnou kriminalitu.

Matka zemřela náhle, když ji bylo 83 let. Otec zemřel v 80-ti letech, z důvodu 

zhoršení zdravotního stavu a dlouhodobé hospitalizace. Přesnou příčinu nezná. Má bratra, 

72 let, je po nějakých operacích, ale na svůj věk zdráv. Má dvě dcery, zdravé. V rodině bez 

jakékoliv psychické zátěže.

Pan Jan nekouří, drogy žádné nikdy nezkusil. Vždy pil pouze alkohol. Když chodil 

do práce, tak si asi 2x týdně dal 2 velké piva. Po hospitalizaci s hypertenzí asi 5 let úplně 
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abstinoval. Na doporučení lékaře, že není vhodné pít alkohol. Poté si zase občas dal pivo. 

Když šel do důchodu, pil opět 2x týdně asi 3, 10° velké piva. Když mu zemřela manželka, 

užíval přechodně antidepresiva, které potom přestal brát. V posledním půl roce, začal pít 

více. Dle dcery 2-3 piva a 0,2 dl tvrdého alkoholu denně. Pacient však říká, že to není 

pravda. Že si dá tak 2 piva za den.

Pan Jan pije více, když má špatnou náladu. Špatnou náladu má v poslední době 

často. Přiznává, že mu chybí manželka. I když dcery denně docházejí, je stejně jinak pořád 

sám. Udává, že kvůli alkoholu, se nikdy nikde neléčil, ani nenavštívil žádného odborníka.

Na protialkoholní záchytnou stanici nikdy odvezen nebyl. Nikdy se kvůli alkoholu nikde 

neléčil. Vlastní řidičský průkaz sk. B. Nyní už neřídí. Když řídil, nikdy opilý nejezdil.

Ještě než, šel do důchodu, občas si pivo dal. Jak přiznává, více asi začal pít až 

v důchodu. Měl více času a zašel také do hospody, protože chtěl vyhledat společnost. 

S manželkou jezdili asi 1x měsíčně na chalupu. Když manželka náhle zemřela, byl to pro 

něj šok.

Pan Jan pocházel z úplné rodiny. Doma se rodiče občas hádali, ale jak říká, myslí si, 

že to bylo vždy kvůli blbostem. Rodinné vztahy označuje obecně za dobré. Navštěvují se

s bratrem, i s rodinami dcer.

S pacientem přišla k příjmu dcera. Která však vidí pití otce za problém. Začal 

selhávat v domácím prostředí, nestará se o sebe, vše bagatelizuje, a v ničem si nedá říct. 

Nadále více pije i přes upozornění lékařů, že nemá užívat alkohol z důvodu hypertenze. 

Dcera říká, že má hypertenzi, kvůli které byl v minulosti hospitalizován a užívá 3 typy 

léků. V minulosti popisuje otce za klidného, pracovitého, který všem vyhověl. V důchodu 

začal být více omrzelý a jeho psychické problémy se stupňovaly s úmrtím matky. Dcera 

nyní s léčbou souhlasí. Pan Jan však nemá na své psychické problémy náhled, ale je 

motivován k léčbě.

Pan Jan přišel upravený, spolupráce zpočátku špatná. Říká, že už se ho po 

několikáté ptáme na to stejné, že už je unavený. Mluvil s lékařem v příjmové ambulanci, 

poté sděluje znova vše ošetřujícímu personálu a ještě přijde na pohovor vedoucí a staniční 

lékařka. Je uklidněn lékařkou a poté se snaží spolupracovat. Pacient je klidný, orientován 

všemi směry, depresivně laděný, ovšem abúzus alkoholu popírá. Suicidální myšlenky 

neguje.
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7.5 LÉČEBNÉ INTERVENCE

Kazuistika č. 1 – Pan Pepa

Panu Pepovi byla stanovena diagnóza dle MKN-10, X60, a to suicidální pokus. 

Pacient popisuje pocity nepotřebnosti, a pokusil se spáchat sebevraždu. Další vedlejší 

diagnózou byl syndrom závislosti na alkoholu a těžká depresivní fáze bez psychotických 

příznaků. Z příznaků závislosti se u něj vyskytly tyto příznaky: přetrvávající užívání i přes 

známé škodlivé následky, zvyšování tolerance, dává přednost alkoholu před svými 

aktivitami. Z tohoto důvodu je možné pomýšlet i na syndrom závislosti na alkoholu jako 

vedlejší diagnózy.

Výsledky posuzovací škály a dotazníku:

- Beckova posuzovací škála deprese – pacient dosáhl skóre 23 

bodů, což značí středně těžkou depresi.

- Dotazník AUDIT – v orientačním hodnocení užívání alkoholu, 

dosáhl pacient skóre 17 bodů. To naznačuje vysokou úroveň problému 

s alkoholem.

U této kazuistiky bude nejspíš prvotní problém deprese, a druhotně zvýšené užívání 

alkoholu. Alkohol je často zneužíván, právě pro své anxiolytické účinky. Pan Pepa pil 

alkohol vždy. Ale s nástupem do důchodu popisuje pocity nepotřebnosti a více volného 

času. Jak sám popisuje, tyto pocity se stupňovaly, ale že více pil, mu nepřišlo nijak 

zvláštní. Nikdy nevyhledal odborníka, a při kontrolách u praktického lékaře, se o tomto 

nikdy nezmínil. Ani praktický lékař se ho na náladu nikdy neptal.

Pan Pepa není motivován k léčbě. Ptá se, kdy půjde domů a zda je tato hospitalizace 

nutná. Během hospitalizace byl poučen o nutné abstinenci po propuštění, a upozorněn na 

zdravotní rizika, které nese užívání alkoholu. I vzhledem k jeho somatickému onemocnění, 

a to hypertenzi a diabetu mellitu 2. typu.

Dle ordinace lékaře byl během pobytu proveden test MMSE (Mini mental state 

examination). Je to krátký test, pro zjištění kognitivních funkcí. Pacient dosáhl v testu 27 

bodů a nacházel se v pásmu normálu. Tento test je důležitý pro rozlišení deprese a 

počínající demence. Dále bylo provedeno biochemické a hematologické vyšetření krve, a 

biochemické vyšetření moče. Provedeno interní vyšetření.
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Z důvodu dobrého rodinného zázemí, nebylo nutné sociální šetření, a jednání o 

umístění do domova důchodců. Rodina během hospitalizace ochotně spolupracovala.

Pacientovi byly poskytnuty informace, kam se může obrátit v případě zhoršení stavu. Byl

upozorněn, že po propuštění má navštívit psychiatra a je nutná další dispenzarizace 

v psychiatrické ambulanci.

Během prvních dnů hospitalizace, se nejvíce projevovala jako problém nespavost a 

mírný třes rukou, které odezněly asi 3 den pobytu. Odvykací stav se během prvních dnů 

pobytu plně nerozvinul. Asi během 7 dne hospitalizace, se pacientovi začala lepšit nálada a 

dále byl pozitivně laděný, klidný, spolupráce dobrá, zlepšila se nespavost. Zařadil se do 

terapie s činnostní terapeutkou, která zahrnuje různé aktivity. Trénování paměti, čtení, 

hraní her nebo povídání si na předem stanovené téma. Na cílený dotaz, zda mu chybí 

alkohol, říká, že mu nijak extra nechybí. Pan Pepa byl na oddělení příjmové 

gerontopsychiatrie hospitalizován 15 dní, poté byl přeložen na doléčovací oddělení 

gerontopsychiatrie.

Kazuistika č. 2 – Pan Jan

Panu Janovi dle MKN-10 byla stanovena jako hlavní diagnóza F32.1 a to středně 

těžká depresivní fáze. Pacient splňuje kritéria pro tuto diagnózu, a to 4 a více příznaků dle 

MKN-10. Udává v poslední době zhubnutí, poruchy spánku, nechutenství, špatnou náladu 

a ztrátu zájmů, nic ho nebaví. Jako vedlejší diagnóza byl stanoven syndrom závislosti na 

alkoholu. Z kritérií pro diagnostiku syndromu závislosti splňuje pacient následující: 

přetrvávající užívání i přes známé škodlivé následky, zvyšování tolerance, dává přednost 

alkoholu před svými aktivitami. Pití alkoholu však pan Jan bagatelizuje. Objektivní 

informace ohledně užívání alkoholu podává dcera.

U této kazuistiky je nejspíš základní lékařská diagnóza stanovena správně. U 

pacienta převažují znaky pro depresi. Z důvodu úmrtí manželky byl již v minulosti pan Jan 

pro depresi léčen v psychiatrické ambulanci. Ale léčbu samovolně ukončil, a začal více 

popíjet alkohol.

Výsledky posuzovací škály a dotazníku:

- Beckova posuzovací škála deprese – pan Jan dosáhl 25 bodů, a 

to značí středně těžkou depresi.
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- Dotazník AUDIT – v tomto dotazníku pacient dosáhl 16 bodů. 

Tento výsledek naznačuje vysokou úroveň problému s alkoholem.

V porovnání s předchozí kazuistikou je poměr bodů vyšší pro depresi, a může 

značit, že primárním problémem je deprese.

Dle ordinace lékaře byly taktéž odebrány odběry krve na biochemické a 

hematologické vyšetření. Odebrána moč k biochemickému vyšetření, provedeno interní 

vyšetření. Hypertenzi má pan Jan nyní kompenzovanou. Také byl proveden MMSE test. 

S výsledkem 28 bodů, byla vyloučena demence.

Pan Jan má dvě dcery, které denně k němu domů docházejí a vztahy v rodině jsou 

obecně dobré. Ale po domluvě pacienta a sociální pracovnice byla podána žádost do 

domova důchodců. Z důvodu toho, že pan Jan bydlí sám a také možnost, že se zhorší 

v budoucnu jeho sebepéče. Dalším důvodem umístění v domově důchodců je sociální 

kontakt a prevence zhoršení deprese a zvýšeného pití alkoholu pro samotu, která je pro 

pana Jana po ztrátě manželky velký problém.

Pan Jan je motivován k léčbě. Uvědomuje si ale jen své psychické problémy. Že má 

i problémy s alkoholem, si však moc nepřiznává. Pacientovi byly sděleny informace o 

škodlivosti alkoholu vzhledem k jeho somatickému onemocnění. V průběhu hospitalizace 

měl pan Jan asi prvních 5 dní problémy se spánkem. Brzy ráno byl vzhůru, a pak už 

neusnul. Jeho spánek se však každým dnem prodlužoval, až do té doby, než si sám přiznal, 

že se dobře vyspal. Výrazným problémem bylo i nechutenství, proto byla kontaktována 

nutriční terapeutka. Asi po 10 dnech se pan Jan cítil lépe. Pacient byl veselejší, klidný, 

spolupracuje, měl náhled na své onemocnění a říkal, že si je vědom toho, že musí nadále

po propuštění do domácí péče užívat léky a pravidelně navštěvovat svého psychiatra. Byl 

zařazen do činnostní terapie. Odvykací stav se během prvních dnů hospitalizace plně 

nerozvinul. Pan Jan se po 21 dnech pobytu na příjmové stanici stabilizoval, a poté byl 

přeložen na doléčovací oddělení gerontopsychiatrie.
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8 DISKUZE

Obecně u duálních diagnóz je velký problém zjistit, zda se první vyskytla deprese či 

zvýšené užívání návykové látky. V kazuistice č. 1 by mohlo být pravděpodobnější, že se 

jako první vyskytla deprese. Pan Pepa pravděpodobně depresi „zapíjel“. Dlouhodobá 

neléčená deprese, kde už nepomohl ani alkohol, skončila pokusem o sebevraždu. Je možné, 

že farmakologickou léčbou deprese, aktivizací pacienta a poučení o léčebném režimu 

v domácí péči, dojde ke zmírnění pití alkoholu, či k abstinenci. Je ještě na svůj věk, 

relativně zdráv, zvládá sebepéči a má dobré rodinné zázemí.

Myslím si, že dekompenzace deprese a s tím spojené užívání alkoholu u pana Pepy, 

může souviset s nezájmem okolí. Praktický lékař nic nezjistil, nezeptal se jakou má náladu. 

Kdyby se praktický lékař zeptal, mohl se dále doptat na problémy pana Pepy a odeslat ho 

do psychiatrické ambulance. Doma jim chování pana Pepy nepřišlo nijak zvláštní. 

Manželka jen popisuje, že se s ním v poslední době nedalo moc mluvit a byl omrzelý. Jak 

říká, manžel pil alkohol vždy, proto ji nepřišlo zváštní, že manžel nejspíš pije víc a má 

deprese.

V kazuistice č. 2 je taktéž možná jako primární diagnóza neléčená deprese. Pacient 

začal být depresivní z důvodu úmrtí manželky. Asi po třech měsících, kdy navštívil 

psychiatra, přestal užívat léky. Dále si své potíže „léčil“ sám, a to zvýšenou spotřebou 

alkoholu. Z důvodu somatického onemocnění bylo již dříve pacientovi doporučeno 

abstinovat. Z důvodu toho, že je pacient motivován k léčbě, mohou být jeho výsledky po 

skončení léčby úspěšnější. Pacient žije sám. Bude nutná edukace rodiny po propuštění do 

domácího prostředí. A to s důrazem na dohlížení užívání medikace, a dohled na sebepéči.

V tomto případu je nejspíš velký problém samota pacienta. I když denně docházejí 

dcery, cítí se pan Jan osamocen. Můžu mu nabídnout pomoc od pečovatelské služby, byla 

podána žádost do domova důchodců a můžu mu také nabídnout denní stacionář pro seniory 

v okolí jeho bydliště. Tím neztratí sociální kontakty a nebude sám. Zlepší se mu psychické 

onemocnění a jeho kvalita života bude obecně lepší.

V těchto dvou kazuistikách bych chtěla prezentovat, že primární diagnóza je velmi 

často nezjistitelná. Můžu se domnívat, že se jako primární u obou případů jeví deprese. To 

může vyplývat také ze specifik a změn v seniorském věku. Staří lidé žijí často sami, ztrácí 

své životní partnery, ztrácí své známé, rodinné příslušníky. Mají snížené sociální kontakty, 

chtějí slyšet vlídné slovo a popovídat si. Ne zřídka se také stává, že volají na linku 
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integrovaného záchranného systému, jen tak, že si chtějí popovídat. Mají pocity 

bezcennosti, zbytečnosti, a bilancují svůj dosavadní život.

Při diagnostice deprese bychom měli pomýšlet také na možný výskyt 

pseudodemence. Je to kognitivní deficit, který vzniká na podkladě depresivity. U 

pseudodemence bývají přítomny znaky kognitivního deficitu, ale symptomy typické pro 

depresivitu. Je nutná správná diagnostika pro správnou následnou léčbu. (Bičan, 2014)

V obou kazuistikách byla u pacientů demence vyloučena pomocí testu MMSE. Oba 

se s výsledkem nacházeli v pásmu normálu.

V obou případech pacienti užívali dlouhodoběji vyšší než je denní doporučené 

množství alkoholu. Otázkou však je, zda se již u nich plně rozvinul syndrom závislosti, 

z důvodu chybějících odvykacích příznaků v počátku hospitalizace. Je otázkou, kolik 

alkoholu opravdu pijí. Senioři často své problémy bagatelizují. Udávají, že nepijí alkohol 

vůbec a v prvních dnech hospitalizace při volné komunikaci přiznávají, že si každý večer 

dají třeba 2 sklenky vína.

Na oddělení gerontopsychiatrie probíhá integrovaná léčba, která zahrnuje léčbu 

psychického onemocnění i zvýšené užívání alkoholu. Většinou, jako první dochází 

k farmakologické kompenzaci psychického onemocnění. A to z toho důvodu, že pacienti 

mohou být ná základě psychického onemocnění nebezpeční sobě nebo okolí. K úzdravě 

seniorů pomáhá celý tým zdravotnických pracovníků. K dispozici kromě nižšího a 

středního zdravotnického personálu jsou také lékaři. Dále je také k dispozici sociální 

pracovnice, psycholog, nutriční terapeutka, nemocniční kaplan, činnostní terapeutky.

Myslím si, že správnou kompenzací psychického onemocnění, mohou senioři žít 

ještě kvalitní život. Špatná psychika nezřídka vede ke zhoršení somatických onemocnění, 

které mohou mít fatální následky.

Ze zjištěných informací, můžu vyhodnotit výzkumné otázky:

1. Je možné určit, zda se první vyskytla deprese nebo užívání 

alkoholu?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Někdy může pacient vykazovat více 

příznaků směrem k depresi nebo směrem k závislosti na alkoholu. To může být vodítkem, 

pro diagnostiku. Myslím si, že v praxi se určuje diagnóza podle prvotních příčin při příjmu. 
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Další diagnózy jsou doplňovány během hospitalizace. Nedostatečně odebrána anamnéza, 

může být komplikací pro další léčbu.

V prezentovaných kazuistikách je diagnostika nejspíš správná. Primární 

onemocnění deprese a druhotně zvýšené užívání alkoholu.

2. Jedná se vždy o syndrom závislosti?

Myslím sí, že u seniorů, se vždy o syndrom závislosti nejedná. Často podávají prvně 

jiné informace, než jaká je skutečnost. Problémy často bagatelizují. Ale je třeba pomýšlet 

na škodlivé užívání alkoholu.

V prezentovaných kazuistikách usuzuji, že k syndromu závislosti zatím nedošlo. A 

to z důvodu chybějících příznaků odvykacího stavu během prvních dnů pobytu..

3. Je možné, udržet úplnou abstinenci u starých lidí po 

propuštění?

Myslím si, že vždy u starých lidí není možné udržet abstinenci. Užívání alkoholu je 

problém, který často přetrvává z mladších let. Z důvodu toho, si nepřipouštějí jakýkoliv 

problém s alkoholem. Zde, bych zmínila jednu z podmínek pro udržení abstinence, a to 

sociální prostředí. Pokud je starý člověk umístěn v domově důchodců, má volný režim, tak 

si myslím, že úplná abstinence je vyloučena. Pokud má fungující rodinu, je šance na 

abstinenci vyšší. Je potřeba pacienta informovat o škodlivosti dalšího užívání alkoholu.
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9 ZÁVĚR

Závěrem bych dodala, že jsem téměř celou praxi, věnovala práci se starými lidmi a 

přišlo mi dobré využít v této práci i poznatky z nabyté praxe. Tato skupina by neměla být 

opomíjena v žádném směru. Ve své práci jsem se zaměřila, na komorbiditu zvýšeného 

užívání alkoholu a deprese, která na oddělení gerontopsychiatrie není žádnou výjimkou. 

Pacienti z uvedených  kazuistik nakonec oba v léčbě spolupracovali, jejich stav se 

stabilizoval. Byli přeloženi nadoléčovací oddělení gerontopsychiatrie, kde se zúčastňovali 

aktivit, které probíhají na oddělení, v rámci denního režimu. 

Každého člověka chápeme jako bio-psycho-sociální a spirituální celek. Myslím si, 

že ve stáří to platí jednou tolik. Problémem je, že populace stárne, ale toto téma zůstává 

trochu opomíjené. 

Povolání adiktologa je důležité napříč všemi věkovými kategoriemi. Myslím si, že 

své využití má i v gerontopsychiatrii. V oblasti prevence, informování o škodlivosti 

zvýšeného užívání nejen alkoholu. Informování o škodlivosti i k vzhledem somatickým 

onemocněním, kterými staří lidé často trpí. Důležitá je i psychická podpora. Dále 

spolupráce s psychologem, v rámci testu k vyloučení demence u pacientů. Nepřítomnost 

demence, může zvýšit léčebný efekt. Alkoholová demence je častým výskytem při 

zvýšeném užívání alkoholu po dobu několika let.
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11 PŘÍLOHY

Příloha č. 1

Beckova posuzovací škála deprese 

Instrukce:

Máte před sebou dotazník obsahující skupiny tvrzení. Nejdříve přečtěte všechna 

tvrzení v určité skupině a označte to, které Vás nejlépe charakterizuje v tento den. Pokud 

Vám vyhovuje více tvrzení, zvolte to, které Vás charakterizuje nejlépe. 

Pro správný výpočet pečlivě označte všechny odpovědi (celkem tedy 21)! 

1. 

 necítím se smutný(-á) 

 cítím se posmutnělý(-á), sklíčený(á) 

 jsem stále smutný(-á) a smutku se nedokážu zbavit 

 jsem tak nešťastný(-á), že to nemohu snést 

2. 

 příliš se budoucnosti neobávám 

 budoucnosti se obávám 

 vidím, že se už nemám na co těšit 

 vidím, že budoucnost je beznadějná, má situace se nemůže 

zlepšit 

3. 

 nemám pocit nějakého životního neúspěchu nebo smůly 

 v životě jsem měl(-a) více smůly a neúspěchu než obvykle 

mají jiní lidé 

 vidím, že můj dosavadní život byl jen řadou neúspěchů

 vidím, že jsem jako člověk (otec, matka, manžel(-ka) plně 

selhal(-a), zklamal(-a) 

4. 
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 nejsem nijak zvlášť nespokojený(-a) 

 věci mě už tak netěší jako dříve 

 nic mi již nepřináší uspokojení 

 ať dělám cokoliv, nevzbudí to ve mně sebemenší potěšení 

5. 

 netrpím pocity viny 

 často mívám pocity viny 

 hodně mívám pocity viny 

 stále trpím pocity viny 

6. 

 nemám pocit, že budu za něco potrestán(-a) 

 mám pocit, že bych mohl být potrestán(-a) 

 očekávám, že budu nějak potrestán(-a) 

 vím, že budu nějak potrestán(-a) 

7. 

 necítím se příliš zklamán sám sebou 

 zklamal(-a) jsem se v sobě

 jsem dosti znechucen(-a) sám(-a) sebou 

 nenávidím sebe sama 

8. 

 necítím se horší než kdokoli jiný 

 mám spoustu nedostatků a dělám hodně chyb 

 stále si vyčítám všechny své chyby 

 za všechno špatné mohu já 

9. 

 nepřemýšlím o sebevraždě

 někdy pomýšlím na sebevraždu 

 často přemýšlím o sebevraždě

 kdybych měl(-a) příležitost, tak bych si vzal(-a) život 
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10. 

 nepláču více než obyčejně

 pláču nyní častěji než předtím 

 pláču nyní stále, nedokážu přestat

 předtím jsem mohl(-a) plakat, nyní to nejde i kdybych chtěl 

11. 

 nejsem nyní podrážděný (-á) více než obvykle jsem 

 často podrážděný(-á) a rozladěný(-á) 

 jsem stále podrážděný(-á) a rozladěný(-á) 

 nemohu se již rozčílit ani věcmi, které mě dříve obvykle

rozčilovaly 

12. 

 neztratil(-a) jsem zájem o ostatní lidi 

 mám menší zájem o ostatní lidi 

 ztratil(-a) jsem většinu zájmu o ostatní lidi 

 ztratil(-a) jsem všechen zájem o ostatní lidi 

13. 

 dokážu se většinou rozhodnout v běžných situacích 

 odkládám svá rozhodnutí častěji než dříve 

 mám značné potíže v rozhodování 

 vůbec se nedokážu rozhodnout 

14. 

 nemám větší starosti se vzhledem než dříve 

 mám starosti, že vyhlížím už dost staře a neatraktivně

 mám dojem, že se můj zevnějšek značně zhoršil, takže 

vypadám dosti nepěkně

 mám pocit, že vypadám hnusně a odpudivě

15. 

 práce mi jde jako dříve 

 musím se nutit když chci začít něco dělat 
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 dá mi velké přemáhání, abych cokoliv udělal(-a) 

 nejsem schopen(-a) jakékoli práce 

16. 

 spím stejně dobře jako dříve 

 nespím již tak dobře jako dříve 

 probouzím se o 1-2 hodiny dříve než obvykle a nemohu spát 

 denně se probouzím předčasně a nedokážu spát více než 5 

hodin 

17. 

 necítím se více unaven(-a) než obvykle 

 unavím se snáze než dříve 

 téměř všechno mě unavuje 

 únava mi zabraňuje cokoli dělat 

18. 

 mám svou obvyklou chuť k jídlu 

 nemám takovou chuť k jídlu jakou jsem míval(-a) 

 mám mnohem menší chuť k jídlu 

 zcela jsem ztratil(-a) chuť k jídlu 

19. 

 v poslední době jsem nezhubnul(-a) 

 ztratil(-a) jsem v poslední době více než 2,5 kg 

 ztratil(-a) jsem v poslední době více než 5 kg 

 ztratil(-a) jsem v poslední době více než 7,5 kg 

20. 

 nestarám se o své zdraví více než obvykle 

 dělají mi nyní starosti různé bolesti v těle, mám citlivý 

žaludek, trpím zácpou, bušením srdce apod. 

 velice často myslím na své tělesné obtíže 

 moje bolesti a těžkosti mě plně vyčerpávají 

21. 
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 nepozoruji snížení zájmu o sex 

 mám menší zájem o sex než dříve 

 mám o hodně menší zájem o sex než dříve 

 ztratil(-a) jsem úplně zájem o sex 

Součet všech položek udává celkové skóre deprese. Níže je uvedené rozmezí skóre 

deprese, které charakterizuje závažnost onemocnění. 

Těžká deprese................40-60 

Středně těžká deprese.... 20-40 

Lehká deprese............... 12-20 

Zdraví.............................0-12 
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Příloha č. 2

Dotazník  AUDIT

Otázka 0 1 2 3 4

core

1. Jak často se napijete 

nějakého alkoholického nápoje? N

ikdy

1

x 

měsíčně 

nebo 

méně 

často

2

– 4x 

měsíč

ně

2

– 3x 

týdně

4x 

nebo 

vícekrát 

týdně

2. Kolik sklenic 

alkoholického nápoje si dáte 

v typický den, kdy něco pijete? 

(označte počet sklenic)

1

n

ebo 

2

3 

ne

bo 

4

5

n

ebo

6

7

n

ebo 

8

10 

nebo více

3. Jak často vypijete šest 

nebo více sklenic alkoholického 

nápoje při jedné příležitosti?
N

ikdy

M

éně než 

jednou 

měsíčně

K

aždý 

měsíc

K

aždý 

týden

Den

ně nebo 

téměř 

denně

4. Jak často během 

posledního roku jste zjistil/a, že 

nejste schopen/schopna přestat 

pít, jakmile začnete?

N

ikdy

M

éně než 

jednou 

měsíčně

K

aždý 

měsíc

K

aždý 

týden

Den

ně nebo 

téměř 

denně

5. Jak často během 

posledního roku jste nebyl/a kvůli 

pití schopen/schopna udělat to, co 

se od Vás normálně očekávalo? 
N

ikdy 

M

éně než 

jednou 

měsíčně

K

aždý 

měsíc

K

aždý 

týden

Den

ně nebo 

téměř 
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denně

6. Jak často během 

posledního roku, jste se 

potřeboval/a napít hned ráno, 

abyste se dostal/a do formy po 

nadměrném pití předešlý den?

N

ikdy

M

éně než 

jednou 

měsíčně

K

aždý 

měsíc

K

aždý 

týden

Den

ně nebo 

téměř 

denně

7. Jak často během 

posledního roku jste měl/a pocit 

viny nebo výčitek svědomí po 

pití?

N

ikdy

M

éně než 

jednou 

měsíčně

K

aždý 

měsíc

K

aždý 

týden

Den

ně nebo 

téměř 

denně

8. Jak často se během 

posledního roku stalo, že jste si 

nebyl/a schopen/schopna 

vzpomenout, co se stalo předešlý 

večer, protože jste pil/a?

N

ikdy

M

éně než 

jednou 

měsíčně
K

aždý 

měsíc

K

aždý 

týden

Den

ně nebo 

téměř 

denně

9. Utrpěl/a jste vy nebo 

někdo jiný úraz v důsledku 

vašeho pití?
N

e 

A

no, 

ale ne 

v posl

edním 

roce

Ano, 

během 

posledního 

roku

10. Měl někdo z vašich 

příbuzných nebo přátel nebo lékař 

výhrady kvůli vašemu pití nebo 

vám doporučoval s pitím přestat?

N

e

A

no, 

ale ne 

v posl

edním 

roce

Ano,

během 

posledního 

roku

Celkem
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Celkové orientační hodnocení

 Celkový skór méně než 8 ( u osob nad 65 let <7) – není 

indikátorem škodlivého pití. Pokračujte podrobným hodnocením.

 Celkový skór více než  8 ( u osob nad 65 let >7) - existuje 

riziko škodlivého pití.

 Celkový skór 8 - 15 -  představuje střední úroveň problémů 

s alkoholem.

 Celkový skór 16 - 19 - představuje vysokou úroveň problémů 

s alkoholem.

 Celkový skór více než 20 - indikuje závislost na alkoholu.

Podrobné hodnocení 

 Otázky 2 a 3: u každé z těchto otázek více jak 1 bod indikuje 

rizikové pití, které může poškodit zdraví.

 Otázky 4, 5 a 6: u každé z těchto otázek skór více jak 1 bod 

indikuje riziko závislosti na alkoholu.

 Otázky 7,8,9,10: u každé z těchto otázek získané body 

ukazují, že již došlo k poškození zdraví v souvislosti s pitím alkoholu.
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