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KLÍÈOVÁ SLOVA: ZÁVISLOST NA ALKOHOLU – SENIOØI – VLIV POHLAVÍ – PSYCHIATRICKÁ HOSPITALIZACE –

NÁRÙST PREVALENCE

VÝCHODISKA: Aktuální demografické trendy pøedsta-

vované stárnutím obyvatelstva obracejí naši pozornost

stále èastìji k seniorùm, kteøí se postupnì stávají význam-

nou a specifickou klientelou ve zdravotním i sociálním

systému. Problematika závislosti na alkoholu se pøitom

nevyhýbá ani této èásti populace, ba naopak, aktuální pre-

valenèní odhady hovoøí o nárùstu poètu seniorù s proble-

matickým užíváním alkoholu èi již plnì rozvinutou závis-

lostí na nìm. CÍL: Cílem naší studie bylo porovnat preva-

lenci syndromu závislosti na alkoholu jako hlavní pøíjmové

diagnózy (F10) u seniorù pøijatých k hospitalizaci na geron-

topsychiatrickém lùžku Psychiatrické léèebny v Kromìøíži

v roce 2001 a v roce 2011. SOUBOR A METODIKA: Byla

použita metoda analýzy zdravotnické dokumentace ucho-

vané v elektronické formì (poèítaèová databáze Psychiatric-

ké léèebny v Kromìøíži) a metoda komparace sledovaných

údajù v roce 2001 (celkem 1 087 pøijatých seniorù) a v roce

2011 (celkem 1 012 pøijatých seniorù). VÝSLEDKY: V roce

2001 byl syndrom závislosti na alkoholu hlavní pøíjmovou

diagnózou u 30 pacientù (2,8 % ze všech hlavních pøíjmo-

vých diagnóz). V roce 2011 byl syndrom závislosti na alko-

holu hlavní pøíjmovou diagnózou u 69 pacientù (6,8 % ze

všech hlavních pøíjmových diagnóz). ZÁVÌR: Byl zjištìn

více jak dvojnásobný nárùst prevalence závislosti na alko-

holu u seniorù odeslaných k hospitalizaci na gerontopsy-

chiatrické lùžko Psychiatrické léèebny v Kromìøíži mezi

lety 2001 a 2011.
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