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Súhrn 

Práca zdôrazňuje základné zásady pri stanovovaní diagnózy syndrómu závislosti v naj
používanejších diagnostických klasifikáciách: DSM-IV a MKCH-IO so zameraním na zmeny 
klinického obrazu poruchy v čase. Nezaoberá sa tým, aké sú kritériá určovania diagnózy u pa
cienta po prvý raz v jeho živote, ale tým, aké sú kritériá na potvrdenie, alebo eliminovanie 
diagnózy syndrómu závislosti a činitele modifikujúce priebeh u pacienta, ktorý už mal 
diagnózu v minulosti medicínsky stanovenú. Uvedené sú dôležité klinické, zdravotnícko - or
ganizačné , etické, sociálne a právne dôsledky existencie možnosti reverzibility diagnózy závis
losti od psychoaktívnych látok. 

K r ú č o v é s lov á: diagnóza - syndróm závislosti - priebeh - reverzibilita - MKCH-IO -
DSM-lV 

L. Okruhlica: IMPORTANCE OF SUBSTANCE DEPENDENCE 
REVERSIBILITY IN PRACTICE 

Summary 

Paper underlines basic diagnostic rules, which are used in an assessment of the diagnosis 
of dependence syndrome in the most frequently used diagnostic classifications: DSM-IV and 
lCD-lO with focus on changes in clinical pictur~ in the course of time. The diagnostic criteria 
at the time of the first diagnostic assessment of the patient in his life are not the main issue 
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here, but these are criteria to confirm or to eliminate the diagnosis of dependence syndrome 
and the course modifiers in the patient, who has already been given medical diagnosis in the 
past. Important c1inical, health organizational, ethical, social and legal implications of the 
existence of the possibility to reverse the diagnosis of dependence syndrome on psychoactive 
substances are mentioned. 

Key wo r ds: diagnosis - dependence syndrome - course - reversibility - lCD-lO, 
DSM-IV 

Úvod 

Jellinekova koncepcia alkoholizmu ako choroby (Jellinek, 1960) a Edwardsom 
a Grossom (Edwards a Gross, 1976; Edwards, 1986) definovaný syndróm závislosti 
od alkoholu sú mílnikmi v diagnostike a klasifikácii všetkých závislostí od psycho
aktívnych látok, nielen od alkoholu. Priemet týchto koncepcií do odbornej praxe sa 
zásadne prejavil v prípade 9. decinálnej revízie SZO: MKCH-9 (SZO, 1979), kde doš
lo okrem iného k významnej terminologickej zmene: pojem alkoholizmus bol nahra
dený pojmom syndróm závislosti od alkoholu, resp. od návykových látok. Konzis
tentný s tým bol ďalší vývoj k MKCH-10 (SZO, 1992). Tieto významné diagnostické 
klasifikačné zmeny reflektovali v našej literatúre Skála a Mareček (1982) a Novotný 
a Kolibáš (1994). Postupne nastala výrazná konvergencia diagnostických kritérií pri 
kategórii syndrómu závislosti medzi dvoma vo svete dominujúcimi diagnostickými 
klasifikačnými systémami: súčasnou klasifikáciou Americkej psychiatrickej aso
ciácie DSM-IV a MKCH-10, konštruovanou Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(Woody, 1997). 

Diagnostika syndrómu závislosti podla prebiehajúcich zmien v čase 

V doterajších porovnávaniach diagnostických systémov sa u nás pomerne málo 
pozornosti venovalo priebehovým charakteristikám syndrómu závislosti a činitelom, 
ktoré ho modifikujú ("course modifiers"), ako i praktickým dôsledkom ich stanovova
nia. Z tohto hladiska je v definícii syndrómu závislosti podstatné vyznačenie času 
jedného roka: Definitívna diagnóza závislosti má byť zvyčajne urobená iba vtedy, ak 
pacient zažil, alebo sa u neho prejavili niekedy v priebehu predošlého roka tri, alebo 
viaceré charakteristiky syndrómu závislosti (SZO, 1992). S touto priebehovou cha
rakteristikou nie je ani taký velký problém pri stanovovaní diagnózy u pacienta 
vôbec po prvý raz v jeho živote, ako je to s jej prehodnotenim po uplynutí nejakého 
času. Diagnóza môže podliehať významným zmenám v čase. V našich podmienkach 
sa často len zaznačí, či pacient abstinuje, alebo nie. Ani tlačivá ŠEVT: Chorobopis, 
Záznam o hospitalizácii, Správa pre ošetrujúceho lekára (ŠEVT 14 022 1, 14 023 2, 
140241) nepredpisujú vyplnenie piateho znaku kódu diagnózy podľa MKCH, ktorý 
je podrobnejším rozlišovacím znakom priebehu pri syndróme závislosti. Nezriedka 
chýba v zdravotnej dokumentácii pacienta posúdenie dížky a priebehu abstinencie 
podla ústupu jednotlivých kritérií, na základe ktorých bola postavená pôvodná 
diagnóza. Tiež nie vždy sa uvádzajú modifikujúce činitele v časových súvislostiach 
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S dlžkou ausLinl'lll:ie. I\.olko z oudouia ausLinclll:ie sLn\"i! napr. " nemocnici, ako 
dlho užíval disulfiram, alebo agonisLy opioidov atď. 

Či je to MKCH-10 alebo diagnostický manuál DSM-IV zhodujú sa v tom, že ak sa 
počas uplynulého roka u pacienta nevyskytnú aspoň tri z diagnostických kritérií, 
nemôžeme už túto diagnózu u človeka aktuálne stanoviť. Veľmi podstatný je teda 
dôsledok, že nielen klinický stav, ale aj diagnóza syndrómu závislosti je reverzi
biiná. Má otvorenú možnosť exspirovať. 

Podľa toho, či vymizli všetky kritériá, alebo sú 1 - 2 (menej ako 3) predsa len 
prítomné, diagnostikuje sa stav ako plná, alebo čiastočná remisia. V súlade s DSM
IV aj MKCH-10 v neskôr vydaných výskumných kritériách dalej bližšie špecifikova
la kategóriu pre klinický variant stavu syndrómu závislosti v súčasnosti abstinujúci 
- Fx.20, doplnením o tri subkategórie: "skorá remisia" (trvajúca menej ako 12 me
siacov), "parciálna remisia" a "plná remisia", Klinická verzia MKCH-10 určená pre 
dennú prax ale túto jemnejšiu diferenciáciu neobsahuje . Jedinec je v "pretrvávajú
cej, plnej remisii" podľa DSM-IV, ak v jeho klinickom obraze nebolo prítomné žiadne 
kritérium pre závislosť, alebo abúzus v predošlých 12 mesiacoch (Frances a spol., 
1994). 

Nie je možné stav označiť ako remisiu syndrómu závislosti, ak je pacient v súčas
nosti (A) abstinujúci, ale v chránenom prostredí (nemocnica, terapeutická komunita, 
väzenie atd.) - F1x.21, alebo ak je v súčasnosti pod klinickou supervíziou na udržia
vacej liečbe, alebo (B) na liečbe náhradou (napr. s metadónom, nikotí novou žu
vačkou a pod.) - kontrolovaná závislosť - Fx.22, alebo (C) ak v súčasnosti je pacient 
abstinujúci, ale dostáva averzívnu liečbu, alebo liečbu s blokujúcimi medikamentmi 
(napr. disulfiram alebo naltrexon) - Fx.23. Podľa DSM-IV pacienti, ktorí boli v kon
trolovanom prostredí, alebo v liečbe agonistami sú považovaní za závislých ešte po
čas prechodného času najmenej jedného mesiaca od ukončenia vplyvu týchto čini
teľov. 

Vo výskumných kritériách MKCH-10 bola po variante priebehu syndrómu závis
losti, ktorý špecifikuje stav ako súčasné užívanie látky (aktívna závislosť) - Fx.24, 
pridaná veta: ,,Priebeh závislosti môže byť, ak je to želatelné, dalej špecifilwvaný 
ako: ... " kontinunálne užívanie - Fx.25 alebo epizodické užívanie (dipsomániaJ -
Fx,26. 

V zásade, ale po stanoveni diagnózy závislosti od akejkoľvek psychoaktívnej 
látky môžu nastať u pacienta tri základné možnosti z hľadiska dlhodobej prognózy 
a zhodnotenia priebehu choroby (podobne ako pri mnohých iných): (1) kontinuálne 
pokračovanie choroby s rozvinutým klinickým obrazom (syndrómu závislosti) bez 
prerušenia obdobím čo i len krátkodobej remisie, až do smrti pacienta, (2) pokračo
vanie choroby so striedanim období kratších remisií (nepresahujúcich 1 rok) s obdo
biami plného rozvoja syndrómu závislosti, (3) plná a dlhodobá remisia - vymiznutie 
príznakov syndrómu závislosti počas viac ako roka . 

Zaujímavou otázkou v klasifikácii zostáva nedoriešenie zreteľnej kategorizácie 
alternatívy zmeny stavu zo syndrómu závislosti do jeho remisie bez toho, aby došlo 
ku kompletnej abstinencii od psychoaktívnej látky (pozri aj napr. Kamenická, 1990; 
Straka aStraková, 1992). Abstinenciu síce diagnostické kritériá explicitne neurčujú 
ako podmienku na stanovenie neprítom~osti diagnózy syndrómu závislosti, ale 
s ňou implicitne počítajú napr. v MKCH-10 zaradením piateho miesta pri kódoch 
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Flx.20 - Flx.26. Problém tiež úzko súvisí s otázkou možnosti znovunadobudnutia 
stratenej kontroly pri užívaní psychoaktívnej látky prechodom na tzv. kontrolované 
užívanie. Zložitosť je zrejmá o to viac, ak si uvedomíme, že abstinencia nie je ka
tegóriou, ktorá by bola pri sémantickej diskriminácii protipólom syndrómu závislo
sti. Ide o diskusiu, ktorá ale prekračuje rámec tohto príspevku . 

Nie/ltoré porovnania laického a odborného prístupu 

Velmi dobre klinickú (ne)konzistentnosť tohto moderného diagnostického prístu
pu s pohla dom verejnosti ilustruje nezriedkavý priebeh diagnózy závislosti od ni
kotínu, pre ktorú platia jednotné diagnostické kritériá podobne ako pre syndróm 
závislosti od iných psychoaktívnych látok. Kým u fajčiara hovorí laická verejnosť 
o nefajčiarovi neraz už aj po iba krátkom období abstinencie a postoj k nemu je taký 
ako by bol úplne zbavený tejto choroby, v prípade pijana je ale časté používanie poj
mu abstinujúci alkoholik hoci aj 40 rokov od ukončenia pitia. Laik síce pri používaní 
pojmu fajčiar nerozlišuje medzi konzumentom so závislosťou, alebo bez nej. Nejde 
však len o dvojice pojmov: fajčiar - nefajčiar a pijan - nepijan , ktoré sa ešte nie vždy 
musia kryť so závislosťou u konkrétneho jedinca, ale ide o skutočnosť, že fajčiara aj 
s ťažkou závislosťou po mesiacoch, či dokonca iba niekolkých týždňoch abstinencie 
prestane verejnosť označovať ako človeka so závislosťou, čo ale nie je bežné už napr. 
v prípade alkoholu, ale ani heroínu. Určite sa pod to "podpisujú" aj inak pre istú 
časť ludí v praxi prospešné laické programy založené na nemedicínskej koncepcii 
pohladu na závislosť, akými sú napríklad Anonymní alkoholici. 

Nesúrodosť, ktorú si však môže dovoliť pri vyjadrovani a v prístupoch laik, si pri 
rešpektovaní jednotnej diagnostickej klasifikácie už ale nemôže dovoliť odborník. 
V odbornom jazyku je pojmovo korektné len: "človek konzument bez závislosti, ale
bo so syndrómom závislosti od nikotínu", podobne ako "človek konzument bez závis
losti , alebo so syndrómom závislosti od alkoholu" atď. 

Podobne ako nie je v odbornej terminológii korektný pojem alkoholik sám osebe, 
rovnako nie je použiteľný v odbornom slovníku ani pojem alkoholik s prívlastkom 
abstinujúci. Pravdaže, súčasný medicínsky prístup nevylučuje možnosť, že by sa tá 
istá zdravotná porucha - syndróm závislosti od psychoaktívnej látky - nemohla u 
človeka ešte v budúcnosti niekedy zopakovať. Analogicky, ako je to aj pri mnohých 
iných chorobách. 

V dôsledku starších odborných a podobných vyššie spomenutých aktuálne prí
tomných náhľadov v časti laickej verejnosti pretrváva aj stará úprava vo vyhláške 
o nadobudnutí a znovunadobnutí vodičského oprávnenia, ak vodič bol už v minulos
ti liečený pre závislosť od alkoholu. Pochopiteľné je to vo svetle starších pohľadov na 
závislosť ako na poruchu osobnosti, ako primárne na poruchu správania, ako na so
ciálno patologický java nie ako na dominantne liečiteľnú medicínsku poruchu zdra
via chorobného charakteru. Od prác Jellineka ale pre zdravotnikov platí novší, ve
decky zdôvodnený prístup, ktorý sa postupne presadil cez záväzné diagnostické kla
sifikačné systémy do medicínskej praxe. Tento je ucelený a jednotný na rozdiel od 
pohľadov laikov. Postupne dochádza aj v našich podmienkach k nevyhnutným pri
spôsobovaniam nadväzných administratívnych predpisova právnych noriem tak, 
aby boli kompatibilné s vedeckým poznanim v tejto oblasti medicíny. S istým ča-
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sovým oneskorením sa postupne modifikuje a približuje k súčasným odborným prí
stupom aj meniaci sa pohľad verejnosti. 

Dôsledky aplikácie diagnosticllých zásad MKCH-10 

V klinike pri operacionálnom prístupe je možné konštatovať, že keďže už čl ovek 
nemá chorobu je z nej vyliečený. Samotný fenomén úplnej absti nencie od psycho
aktívnej látky nie je možné považovať za prejav choroby, bez ohľadu na to, akú má 
genézu. Aj keď sa ešte stále nájdu medzi odborníkmi kritici pojmu vyliečiteľnosti 
syndrómu závislosti, profesionálne nie je korektne možné diagnózu kódovať ako 
súčasne prítomnú, keď vymizli jej prejavy u pacienta po dostatočne dlhý čas, ako bo
lo už spomenuté, keďže náš systém organizácie zdravotníctva akceptuje smernice 
MKCH SZO. V tomto prípade síce patrí zmienka o poruche do zdravotnej doku
mentácie pacienta, ale do jej anamnestickej časti s formuláciou: "syndróm závislosti 
v anamnéze v minulosti, resp. v dlhodobej (pretrvávajúcej) remisii". Pretože kým na 
jednej strane nie je možné túto diagnózu použiť ako aktuálny podklad pre zdôvodne
nie liečby napr. pri vykazovaní výkonov pre zdravotné poisťovne, na strane druhej 
to však môže byt pre lekára relevantná informácia nielen kvôli pravdepodobnému 
pretrvávaniu existencie zvýšenej vulnerability, či rizikových činiteľov k vzniku tejto 
poruchy u jedinca, ale aj kvôli zváženiu možných súvislostí iných telesných a du
ševných komplikácií, ktoré môžu pretrvávať až do súčasnosti (napr. HIV, HCV, or
ganické poškodenie mozgu a i.). Pri najkonzervatívnejšom prístupe je pri aplikác ii 
v súčasnosti platných diagnostických kritérií potrebné z aktuálneho zdravotného 
stavu pacienta eliminovať diagnózu syndrómu závislosti vtedy, ak sa u neho už po
čas roka a viac neobjavili v nechránenom prostredí žiadne príznaky, ak nespíňal 
žiadnu z charakteristík MKCH-10. 

Tieto zmeny v prístupoch majú aj významný etický rozmer. Znamená to, že kli
nický stav závislosti nemusí byt u pacienta trvalý, a preto by mal znovu nadobudnúť 
napr. niektoré stratené práva, akou je možnosť získať opäť vodičské oprávnenie 
a pod. V týchto intenciách je napr. aj spracovaná Smernica Rady Európy (RE, 1991), 
ku ktorej musíme v najbližšom čase aproximovať aj našu Vyhlášku MZ SR o zdra
votnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla z 13. mája 1997 (164/1997 Z. z.). 
V nej sa uvádza, že jednotlivé krajiny si upravia záväzné predpisy tak, aby bolo 
možné vydať vodičský preukaz, a lebo ho obnoviť aj tým žiadateľom, ktorí boli v mi 
nulosti závislí od alkoholu a psychotropných látok po absolvovaní skúšobného obdo
bia abstinencie na základe vyjadrenia lekára . Nezanedbateľná je aj spoločenská de
stigmatizácia človeka, ktorý aj v administratívnej rovine prestáva byť chorým jedin
com so syndrómom závislosti. Nie je prípustné a ani v súlade s ľudskými právami, 
aby človek, ktorý už nie je závislý od psychoaktívnej látky bol vedený v tejto súvislo
sti v akomkoľvek dispenzári. 

Klasifikáciou duševných porúch jasne definovaná dížka klinickej odôvodnenosti 
stanovovania syndrómu závislosti od psychoaktívnych látok vytvára predpoklady aj 
pre odborne podložené návrhy na ukončenia súdom nariadených proti alkoholických 
a protitoxikomanických liečení. Má byt aj nevyhnutným referenčným východiskom 
pri tvorbe štandardných liečebných postupov pre potreby organizácie systému zdra-
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votnej starostlivosti o pacientov so závislosťou od psychoaktívnych látok v našich 
podmienkach. 

Záver 

Je na našich odborníkoch v zdravotníctve, ako dôsledne budú v súčasnosti platnú 
klasifikáciu presadzovať vo vlastnej klinickej praxi, ale aj interdiciplinárne a vo 
vzťahu k širokej verejnosti. V ceste takéhoto premietania dôsledkov aktuálnych, ve
decky zdôvodnených medicínskych poznatkov do ostatných súvisiacích oblastí činno
sti spoločnosti vidíme tiež predpoklad výraznejšieho rastu kreditu a prestíže našej 
odbornosti. 
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