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BACKGROUND: Alcoholism among women is showing

a growing tendency in society and has a serious negative

impact on the families of dependent women. Using a survey

carried out in a selected medical facility, we ascertain the

impact of alcoholism on the quality of life of these women.

AIMS: Our aim was to find how chronic alcoholism affects

specific areas of the life of women aged 18–60 years.

DESIGN AND MEASUREMENTS: The survey was con-

ducted in the period December 2009 – February 2010 at the

First and Second Psychiatric Departments of the J. A.

Reiman University Hospital and Clinic in Prešov.

PARTICIPANTS: The questionnaire was designed for pa-

tients diagnosed with chronic alcoholism and the average

age of our sample was 45 years. RESULTS: Out of the total

number of respondents, up to 30 per cent of the women re-

ported that their quality of life was impaired a great deal.

The frequency of experiencing negative feelings occurred

in 70 per cent of the women, as confirmed by clinical obser-

vations in psychiatric care. Only 36 per cent of the women

were satisfied with their families (environment); their dis-

ease has a negative impact on the financial situation in their

families. CONCLUSIONS: Our respondents – chronic al-

coholics – showed impaired quality of life in the social do-

main. The most serious problems were discovered in the

domains of personal relationships and finance.
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VÝCHODISKA: Alkoholizmus žien má rastúcu tendenciu

v spoloènosti a vážny negatívny vplyv na rodinu závislej

ženy. Pomocou prieskumu vo vybranom zdravotníckom

zariadení zisťujeme dopad alkoholizmu na kvalitu života

týchto žien. CIELE: Chceli sme zistiť, akým spôsobom za-

sahuje chronický alkoholizmus do vybraných oblastí živo-

ta u žien vo veku od 18 do 60 rokov. METÓDY: Prieskum

sme vykonávali v období december 2009 – február 2010.

Miestom realizácie prieskumu bolo Psychiatrické oddele-

nie I a Psychiatrické oddelenie II Fakultnej nemocnice s po-

liklinikou J. A. Reimana v Prešove. SÚBOR: Dotazník bol

urèený pacientkam s diagnózou chronického alkoholizmu

a priemerný vek nášho súboru bol 45 rokov. VÝSLEDKY:

Z celkového poètu opýtaných až 30 percent žien vyjadrilo,

že majú ve¾mi zhoršenú kvalitu života. Frekvencia prežíva-

nia negatívnych pocitov sa vyskytla u 70 percent žien, èo

potvrdzujú klinické poznatky v psychiatrickej starostlivos-

ti. Len 36 percent žien boli so svojimi rodinami (okolím)

spokojné, ich choroba má negatívny vplyv na finanènú si-

tuáciu v ich rodine. ZÁVERY: U našich respondentiek

bola zistená zhoršená kvalita života pri chronickom alko-

holizme v sociálnej oblasti. Najväèšie problémy boli odha-

lené v oblasti osobných vzťahov a financií.
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� 1 ÚVOD
Autorka Martinove (2009, p. 36) uvádza, že „všeobecne sa

alkoholizmus vyskytuje v súèasnosti vo väèšej miere u žien

ako u mužov. Štatistiky posledných rokov sú znepokojivé:

pred dvadsiatimi rokmi bol pomer muži/ženy – 1:15, teraz je

to jeden muž na 3–4 ženy.“ Ženské pitie je negatívne vníma-

né v laickej verejnosti pre množstvo predsudkov, ktoré èas-

to zhoršujú situáciu závislých žien. Žena svoju závislosť

èasto „ukrýva“ a bojuje so závislosťou sama. Problémom že-

ny je postihnutá hlavne rodina, pretože muž nedokáže na-

hradiť pozíciu ženy-matky (Matejovská, 2007).

Alkoholizmus žien sa rozšíril najmä v 20. storoèí. Ob-

dobie v rozsahu 1970–1980 odštartovalo zvýšený záujem

o alkoholizmus žien. Ženy boli èoraz èastejšie uvádzané ako

potencionálne zdroje rozšírenia radov alkoholikov. V súvis-

losti s pitím rástla aj mortalita žien. Stúpajúci poèet žien al-

koholièiek nie je spôsobený len rastúcou životnou úrovòou,

ale v znaènej miere súvisí s kultúrnymi a sociálnymi zme-

nami (Svoboda et al., 2006). Celoživotná prevalencia alko-

holovej závislosti pod¾a amerických štúdií sa pohybuje me-

dzi 5,4 % až 14,1 %, roèná od 1,3 % do 9,0 %. Celoživotná

prevalencia alkoholovej závislosti pod¾a európskych štúdií

sa pohybuje od 1,1 % do 5,5 %, roèná prevalencia od 0,7 % do

7,4 %. Vyššia prevalencia alkoholovej závislosti je u mužov

než u žien. Približný pomer muži : ženy je 3:1. Niektoré štú-

die použili dotazník CAGE pri zisťovaní prevalencie alkoho-

lovej závislosti. Ve¾kou európskou štúdiou je štúdia ESE-

MeD (European Study of the Epidemiology of Mental Disor-

ders). Realizovala sa v rokoch 2001–2002 v šiestich

krajinách Európy (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Belgic-

ko, Holandsko a Španielsko). Získali sa údaje od 21 425 par-

ticipantov zo všeobecnej populácie starších ako 18 rokov.

Pri vyšetrení a stanovení diagnóz sa použila nová verzia

CIDI. Ukázalo sa, že táto je málo citlivá na zistenie alkoho-

lizmu. Celoživotná prevalencia abúzu 4,1 % a závislosti len

1,1 %, 12mesaèná prevalencia abúzu 0,7 % a závislosti len

0,3 %! Muži boli èastejšie abuzéri než ženy (celoživotná pre-

valencia 7,4 % a 1,0 % (Novotný et al., 2010).

� 2 CIE¼
Zaujímalo nás, aká je kvalitu života u žien pri chronickom

alkoholizme. Chceli sme posúdiť vplývajúce faktory

v bio-psycho-sociálnej oblasti z h¾adiska žien pri chronic-

kom alkoholizme. Naším zámerom bolo zistiť, èi chronický

alkoholizmus zasahuje do vybraných oblastí života u žien

vo veku od 18 do 60 rokov. Uvedené oblastí sú psychická

(emocionálna) a sociálna (finanèná a pracovná).

� 3 METODIKA
Ako prieskumná metóda nám slúžil dotazník, ktorý bol ur-

èený pacientkam s diagnózou chronického alkoholizmu,

resp. syndrómu závislosti od alkoholu. Prieskum sme vyko-

návali v období december 2009 – február 2010. Miestom

realizácie prieskumu bolo Psychiatrické oddelenie I a Psy-

chiatrické oddelenie II Fakultnej nemocnice s poliklinikou

J. A. Reimana v Prešove. Vypåòanie dotazníka bolo dobro-

vo¾né a anonymné. Dotazník obsahoval 20 otázok s použi-

tím zatvorených a polootvorených škálových položiek. Po

úvodnom oslovení nasledovali otázky zamerané na skúma-

nú problematiku. V odpovediach mali pacientky možnosť

výberu s oznaèením, prípadne doplnením svojej odpovede.

Záver dotazníka tvorili demografické údaje. Obsah otázok

v dotazníku korešponduje s nieko¾kými položkami štandar-

dizovaného dotazníka kvality života WHQOL-BREF. Ide

o štandardizovaný dotazník zisťujúci kvalitu života asocio-

vanú so zdravím. Bol vytvorený v roku 1996, z pôvodného

100položkového dotazníka WHOQOL. Metodika obsahuje

26 položiek likertovho typu, ktoré sýtia 4 dimenzie kvality

života – fyzickú doménu, psychickú doménu, sociálnu do-

ménu a environmentálnu doménu. Celkové hrubé skóre je

vyjadrením komplexnej kvality života.

Z vyzbieraných a vrátených dotazníkov bola ako prvá

velièina vyhodnotená návratnosť. Požadované minimálne

percento návratnosti je približne (Žiaková, 2003). V našom

prípade bola návratnosť 100%.

� 4 PRIESKUMNÝ SÚBOR
Cie¾ovú skupinu predstavovali pacientky hospitalizované

vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Pre-

šove na uvedených psychiatrických oddeleniach. Dotazník

bol urèený pacientkam s diagnózou chronického alkoholiz-

mu, resp. syndrómu závislosti od alkoholu. Výber respon-

dentov bol zámerný pod¾a vopred stanovených kritérií

(možnosť adekvátnej spolupráce, kompenzácia aktuálneho

zdravotného stavu).

Základné charakteristiky výberového súboru pacienti-

ek boli: opakovaná hospitalizácia s diagnózou závislosti od

alkoholu a vek v rozpätí 18–60 rokov. Prieskumnú vzorku

tvorilo 50 žien s diagnózou závislosť od alkoholu a priemer-

ný vek nášho súboru bol 45 rokov.

� 5 INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV
Otázky prieskumu sa týkajú kvality života a posúdenia

bio-psycho-sociálnej oblasti skúmaných žien. Z celkového

poètu opýtaných až 30 percent žien vyjadrilo, že majú ve¾mi

zhoršenú kvalitu života. Ve¾mi dobrú kvalitu života nepo-

tvrdila ani jedna respondentka. Mohli sme predpokladať, že

ženy alkoholièky nebudú spokojné so svojou kvalitou života.

Ide však o subjektívne hodnotenie (kognitívny úsudok) ich

vlastnej životnej spokojnosti.

Pozitívnym zistením pre nás bolo, že 58 percent res-

pondentiek nachádza zmysel svojho života. Predstavuje to

ve¾mi dobrý „základ“, na ktorom môžeme posilòovať absti-

nenciu žien. Pod¾a nášho názoru vidia ženy svoj zmysel ži-

vota najmä vo svojich deťoch, prípadne vnúèatách. Naopak

ženy, ktoré zmysel života nemajú (16 %), vzdávajú boj nazý-
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vaný abstinencia ve¾mi ¾ahko (Ondrejka, Adamicová,

2009). Sú to väèšinou ženy osamotené, ktoré sa cítia nepo-

trebné a pijú väèšinou „sebaznièujúco“.

Zaujímavý je fakt, že väèšia èasť skúmaných žien ne-

má problém so sústredením sa. Zistenie rozsahu koncentrá-

cie korešponduje s priemerným vekom opýtaných, ktorý bol

45 rokov. V tomto veku ešte nie výrazné poškodenie mozgo-

vých buniek. Myslíme si, že so stúpajúcim vekom a nedodr-

žiavaním abstinencie sa bude uvedená schopnosť postupne

znižovať.

Frekvencia prežívania negatívnych pocitov sa vysky-

tla u 70 percent žien. Uvedený fakt potvrdzujú klinické po-

znatky v psychiatrickej starostlivosti, tj. že pri závislosti od

alkoholu sú súèasťou patologického stavu aj depresívne

symptómy. Rovnako to prezentujú aj poèetné štúdie z pos-

ledných rokov, ktoré uvádzajú vysoký výskyt depresívnych

a úzkostných porúch u pacientov so závislosťou od alkoholu.

Odhaduje sa, že až jedna tretina „dokonaných“ samovrážd

na Slovensku súvisí s alkoholom (Kolibáš, Novotný, 2007).

Respondentky súboru svoju spokojnosť s osobnými

vzťahmi s rodinou a okolím potvrdili v 32 percentách. Rezo-

novala v nich myšlienka, že ich rodina a blízki im chcú po-

môcť a nemôžu tolerovať ich závislosť. Len 36 percent žien

boli so svojimi rodinami a okolím spokojné. Ide o príbuz-

ných, ktorí „podávajú pomocnú ruku“ závislým ženám a re-

špektujú ich závislosť ako ochorenie. Vo väèšine prípadov

závislých žien je najväèším zdrojom pomoci rodina. Avšak

opakované zlyhania pacientiek vo forme recidív pitia môžu

pomáhajúce rodiny vyèerpať do takej miery, že rezignujú.

Vo klinickej praxi môžeme vidieť komplexnú degradáciu

osobnosti, kedy poèas nieko¾kých rokov alkoholovej závis-

losti sa mení vzdelaná, úspešná žena na bezdomovkyòu.

Respondentky nášho prieskumu, v 60 percentách uvie-

dli, že alkoholizmus nemá negatívny vplyv na ich zamest-

nanie. Vysvet¾ujeme si to dvoma spôsobmi. Prvé vysvetle-

nie spoèíva v tom, že až 48 percent žien z nášho súboru boli

nezamestnané. Momentálny stav nezamestnanosti u na-

šich respondentiek bol vnímaný subjektívne, keïže nemajú

prácu, alkoholizmus nie je akútnym problémom v tomto

smere. Druhým vysvetlením je pod¾a nás fakt, že ženy pijú

èastejšie v domácom prostredí a najmä „v utajení“. Až v si-

tuácii, keï je alkoholizmus vystupòovaný do takej miery, že

žena pije aj na pracovisku, zaèína to vnímať aj ich okolie ako

negatívny jav. Myslíme si, že k zdravotnému stavu závis-

lých žien prispieva aj fakt, že alkohol sa netoleruje takmer

na žiadnom pracovisku.

Probantky z nášho prieskumu (64 %) uviedli, že ich

choroba má negatívny vplyv na finanènú situáciu v ich rodi-

ne. Myslíme si, že je to zapríèinené vysokou cenou alkoholu

na našom trhu. Pri zisťovaní názorov našich respondentiek

sme rozhovorom zistili aj skutoènosť, že väèšina žien konzu-

muje tvrdý alkohol, ktorý je drahý oproti menej koncentro-

vaným destilátom, napr. pivu. Ïalším faktorom prieskum-

ného zistenia môže byť fakt, že najpoèetnejšiu skupinu skú-

maného súboru (48 %) tvorili práve nezamestnané ženy,

kde ich rodinný rozpoèet je urèite obmedzený. Problém ne-

dostatku financií je evidentný aj v oblasti štandardného

uspokojenia ich potrieb, kde až 64 percent opýtaných uvied-

lo, že nemá dostatok financií.

� 6 DISKUSIA
Pre porovnanie problematiky sme si vybrali súbor v Psychi-

atrickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. V èase od

októbra 2004 do marca 2006 bol sledovaný súbor hospitali-

zovaných pacientiek s diagnózou závislosti od alkoholu. Vo

výberovej skupine tejto štúdie, totožne ako v našom pries-

kume, sa potvrdil priemerný vek 45 rokov. Súbor týchto pa-

cientiek tvorilo 42 žien, èo je približne totožný poèet s našou

prieskumnou vzorkou. Môžeme potvrdiť, že teoretické poz-

natky z preštudovanej literatúry nám potvrdzujú aj naše

zistenia, že k alkoholizmu majú predispozíciu ženy v stred-

nom veku. Vyplýva to z ich aktuálnej životnej situácie, kde

hrajú insuficientnú rolu, pretože sú to väèšinou ženy neza-

mestnané a èasto rozvedené (tabu¾ka 1).

V nemocnici s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Boj-

niciach na Psychiatrickom oddelení bol skúmaný súbor

50 alkoholikov. Bola u nich skúmaná kvalita života a jej

zmena v priebehu lieèby. Pod¾a ich zistených výsledkov

možno tvrdiť, že trojmesaèná ústavná protialkoholická lieè-

ba v chránenom prostredí a s intenzívnym lieèebným pro-

gramom, viedla k zlepšeniu kvality života a zvýšeniu celko-

vej subjektívnej spokojnosti. Výsledky u pacientov sa dosia-

hli na základe zlepšenia zdravotného stavu a poklesu

prežívania psychických ťažkostí. Napriek uvedenému ziste-

niu alkoholici sú so svojou životnou spokojnosťou „nevyrov-

naní“, a to nielen pred lieèebným procesom, ale aj po òom.

V uvedenom prieskume sa potvrdil predpoklad, že hodnota

vlastného života je úzko spojená s prežívaním úspechu, so

schopnosťou presadiť sa, vyrovnávať sa so svojim životom

a napåòať svoj život zmysluplnými aktivitami (tabu¾ka 2).

Zmysluplnosť a pohoda má vplyv okrem iného aj na pohodu

a koncentráciu žien (tabu¾ka 3). Jediné, zásadné a zároveò
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Tabu¾ka 1 / Table 1

Kvalita života žien pri chronickom alkoholizme

Quality of life of women with chronic alcoholism

KVALITA

ŽIVOTA

ŽENY

(N)

ŽENY

%

Ve¾mi zlá 5 10

Zlá 10 20

Ani zlá ani dobrá 23 46

Dobrá 12 24

Ve¾mi dobrá 0 0

SPOLU 50 100



najťažšie odporúèanie na zlepšenie kvality života týchto ži-

en je trvalá abstinencia (Benkoviè, Garaj, 2009). Je to dlho-

dobý, kontinuálny proces, ktorý si vyžaduje prioritne u pa-

cientky presvedèenie – „chcieť“ a mať pevnú vô¾u. Dôležitú

a nezastupite¾nú rolu tu zohráva celý ošetrujúci tím, sociál-

na sieť a v neposlednom rade rodina a najbližšie okolie

závislej ženy.

Skúmané ženy nevnímajú väèšinou problém v sebe, ale

v iných osobách a v iných príèinách. Je to tzv. „racionalizá-

cia pitia“. Aj napriek tomuto faktu treba stále terapeuticky

a edukaène vplývať aj na túto skupinu žien. V roku 2008 bol

sledovaný súbor 68 pacientov, ktorí boli hospitalizovaní

v Psychiatrickej nemocnici vo Ve¾kom Záluží a spåòali kri-

tériá pre diagnózu závislosti od alkoholu. V súbore 41 mu-

žov a 27 žien bola hlavným cie¾om kvantitatívna analýza

úzkostnej a depresívnej symptomatiky. Výsledky výskumu

potvrdili u pacientov závislých od alkoholu prítomnosť de-

presívnej, ale aj úzkostnej symptomatológie. Zvýšenú frek-

venciu prežívania negatívnych pocitov sme zaznamenali aj

v našej štúdii (tabu¾ka 4). Najfrekventovanejší výskyt uve-

dených symptómov sa preukázal v úvode lieèby. Z uvedené-

ho výskumu zisťujeme, že u žien pred terapiou bola zazna-

menaná mierna depresia u 55,6 percent skúmaných

a stredne ťažká depresia až u 29,6 percent respondentiek.

Z výsledkov štúdie je zrejmé, že po terapii sú rozdiely v de-

presívnej a úzkostnej symptomatológii vysoko signifikant-

né v prospech oboch symptómov. Dochádza k poklesu depre-

sívnej ako aj úzkostnej symptomatiky. Vèasnou diagnosti-

kou pridružených ochorení u pacientov závislých od

alkoholu a s následnou terapiou sa znižuje riziko suicidali-

ty. Súèasne zaznamenávame pokles terapeutických nákla-

dov, ale i pravdepodobnosť trvalej abstinencie, odrazom

ktorej je i vyššia kvalita života závislých, ale aj blízkeho

okolia. Výsledky prvej slovenskej komunitnej psychiatric-

kej epidemiologickej štúdie EPID (Heterik et al., 2003), kto-

rá bola realizovaná na vzorke 1212 subjektov slovenskej po-

pulácie pomocou inventória MINI, dokazujú polroènú pre-

valenciu ve¾kej depresie (12,8 %) a malej depresie (5,1 %).

Aktuálnu depresiu BDI malo 22,6 % participantov, z toho

ťažký a stredne ťažký stupeò len 8,1 % (Vavrušová, 2008).

Je potrebné vytvoriť viac projektov so zameraním hlav-

ne na tieto rodiny, ktoré pomáhajú závislým ženám. Iba vte-

dy môžu plniť svoju podpornú funkciu. Naše zistenia potvr-

dili ve¾kú nespokojnosť závislých žien s osobnými vzťahmi

s rodinou a okolím (tabu¾ka 5). Dôležité je komplexne a vo

väèšom rozsahu informovať verejnosť o probléme alkoholiz-

mu žien. Rola matky je vo väèšine prípadov nenahradite¾-
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Tabu¾ka 2 / Table 2

Zmysel života pacientiek

Meaning of life

ZMYSEL ŽIVOTA ŽENY

(N)

ŽENY

%

Vôbec nie 5 10

Skôr nie 3 6

Stredne 13 26

Väèšinou áno 16 32

Áno úplne 13 26

SPOLU 50 100

Tabu¾ka 3 / Table 3

Schopnosť sústrediť sa

Ability to concentrate

SCHOPNOSŤ

SÚSTREDIŤ SA

ŽENY

(N)

ŽENY

%

Vôbec nie 3 6

Skôr nie 7 14

Stredne 15 30

Väèšinou áno 16 32

Áno úplne 9 18

SPOLU 50 100

Tabu¾ka 4 / Table 4

Frekvencia prežívania negatívnych pocitov

Frequency of experiencing negative feelings

FREKVENCIA

PREŽÍVANIA

NEGATÍVNYCH

POCITOV

ŽENY

(N)

ŽENY

%

Nikdy 1 2

Zriedka 14 28

Èasto 23 46

Ve¾mi èasto 9 18

Neustále 3 6

SPOLU 50 100

Tabu¾ka 5 / Table 5

Spokojnosť s osobnými vzťahmi s rodinou a okolím

Satisfaction with personal relationships within the family and with other

people

SPOKOJNOSŤ

S OSOBNÝMI

VZŤAHMI

ŽENY

(N)

ŽENY

%

Ve¾mi

nespokojná

2 4

Nespokojná 14 28

Ani spokojná ani

nespokojná

16 32

Spokojná 13 26

Ve¾mi spokojná 5 10

SPOLU 50 100



ná. Uvedená problematika alkoholizmu zostáva na „chá-

padlách“ rodín, kde musí suplovať poèetná èasť rodiny úlo-

hu matky, aby mohla takáto závislá žena absolvovať

špecializované lieèenie. Poèas hospitalizácie sa realizujú

u takýchto žien psychoterapeutické sedenia skupín s psy-

chológom (Janosíková, Daviesová, 1999). Protialkoholické

sedenia s názvom „PAL“ sa realizujú v spoloènej komunite

mužov a žien. Ve¾mi èasto sa stretávame s tým, že ženy spo-

loèné stretnutia odmietajú a privítali by sedenia len za

úèasti žien.

Sociálny problém, kedy sa alkoholizmus potvrdí na

pracovisku ženy, hlboko zasahuje do psychického stavu že-

ny. Nastupuje u nich pocit hanby a strach o pracovnú pozí-

ciu. Respondentky v prieskume potvrdili 40percentný vplyv

alkoholu na ich zamestnanie (tabu¾ka 6). V ohrozenej spolo-

èenskej situácii èasto prichádzajú na hospitalizáciu práve

ženy so žiadosťou o pomoc. S ekonomickým atribútom za-

mestnania úzko súvisí finanèná situácia konkrétnej ženy.

Závislé ženy je nevyhnutné edukovať o tom, že ich pitie bu-

de v èoraz vyššej miere zasahovať do oblasti financií (tabu¾-

ka 7), pretože ich závislosť bude zhoršovať ich zdravotný

stav (zvýšené náklady na lieky, ako aj menší prínos do roz-

poètu rodiny pri opakovaných práceneschopnostiach kon-

krétnej ženy a demotivácia zabezpeèenia svojich detí). V sú-

vislosti s problémom financií je aktuálna otázka, èi by nebo-

lo vhodné zmeniť aj legislatívne finanèné krytie zdravotnej

starostlivosti. Myslíme si, že ženy, ktoré opakovane prichá-

dzajú s recidívami pitia a „zneužívajú“ systém zdravotnej

starostlivosti, by mali hradiť urèitú èasť za poskytnutie sta-

rostlivosti. Navrhovaná povinnosť platenia v osobitých prí-

padoch by bola vhodným typom motivácie k abstinencii na-

šich respondentiek. V koneènom dôsledku tým trpí aj celá

spoloènosť, pretože peniaze na lieèbu týchto žien sa posky-

tujú z daní všetkých poplatníkov.

� 7 ZÁVER
Prieskum ukázal, že kvalita života žien pri chronickom al-

koholizme je zhoršená. Najväèšie problémy boli zistené v so-

ciálnej oblasti v porovnaní s psychickou sférou. Z tohto

dôvodu navrhujeme, aby pomoc bola poskytnutá formou vy-

tvorenia a realizovania projektov s témou boja proti alkoho-

lizmu žien. Urèite je vhodné zaujímavým spôsobom motivo-

vať závislé ženy k abstinencii a odporuèiť im:

– zúèastòovať sa klubov anonymných alkoholikov a vy-

tvoriť si v nich hodnotné vzťahy,

– neprerušiť kontakt so svojím terapeutom,

– využívať (hodnotne) aktivity vo vo¾nom èase.

Potrebné je zintenzívniť zdravotno-preventívne pôso-

benie kompetentných inštitúcií a informovať širokú verej-

nosť o probléme alkoholizmu žien. Tabuizovanie problema-

tiky alkoholizmu žien môže v budúcnosti mať ve¾ké zdra-

votné, materiálne a sociálne dôsledky v celej spoloènosti.
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Tabu¾ka 6 / Table 6

Negatívny vplyv alkoholizmu na zamestnanie

Negative impact of alcoholism on employment

NEGATÍVNY

VPLYV NA

ZAMESTNANIE

ŽENY

(N)

ŽENY

%

Áno 20 40

Nie 30 60

SPOLU 50 100

Tabu¾ka 7 / Table 7

Negatívny vplyv súèasného zdravotného stavu na finanènú situáciu rodiny

Negative impact of their current health condition on the family’s financial

situation

NEGATÍVNY

VPLYV NA

FINANÈNÚ

SITUÁCIU

ŽENY

(N)

ŽENY

%

Áno 18 36

Skôr áno 14 28

Neviem 4 8

Skôr nie 9 18

Vôbec 5 10

SPOLU 50 100
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