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The aim of this study was an epidemiological
analysis of university graduated patients with the
diagnosis of dependence (ICD-10) from four
Central European countries: Slovak Republic,
Czech Republic, Hungary and Romania.
We present a sample of 355 out of more as 3469
patients with university education, hospitalised
during period from 1997 to 1999 in psychiatric
departments or clinics in these countries.
Alcohol is one of the most frequently used substance, used by 91,1% observed patients. Engineers were the most frequent patients with university degree in this group. 62,7% of these patients were still married while treated, what indicates, that the problem of dependence affects not
only patients, but also their families.
Obviously alcohol caused the divorce rate of 1/4
of observed group. More than half of dependent
(58,6%) is employed while 1/4 (24,9%) of them
is unemployed. Somatic comorbidy occurrs in

high percentage (42,4%) with liver damage as
the most frequent.
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ÖSSSZEFOGLALÁS

Közép-Európából Szlovákia, Csehország, Magyarország és Románia vett részt az epidemiológiai vizsgálatban, ahol egyetemet végzettek alkohol-függõségét vizsgálták. 1997 és 1999 között 355 alkoholfüggõ egyetemi diplomást találtak a négy centrumban, összességében 3469 hasonló kórisméju beteg közül. Azaz az alkoholfüggõségben szenvedõk között jelentõs számban
találhatók egyetemet végzett személyek.
A vizsgált betegek 91,1%-a volt alkoholfüggõ,
ezen belül a mérnökök voltak a legtöbben
(62,7%). Az elváltak aránya 25%, a munkanélkülieké 24,9% volt. Szomatikus tünetek az esetek 42,2%-ában fordultak elõ, elsõsorban májkárosodás formájában.
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