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Súhrn 

Na príklade štatistického zisťovania Ústavu zdravotnickych informácií a štatisti
ky je viditeľný nárast diagnózy kódovanej ako "F1x.1" - škodlivého užívania psycho
aktívnych látok podľa MKCH-10 z 13 % v roku 1996 na 18 % v roku 2004. Pravdepo
dobným dôvodom neobvykle veľkej proporcie týchto diagnóz je chyba v oficiálnom 
slovenskom preklade príručky MKCH-10, kde sa pri kóde "F1x.1" uvádza nesprávny 
pojem abúzus . Je to širší pojem, ktorÝ podla u nás nepoužívanej americkej klasi
fikácie DSM-IV môže obsahovať aj prejavy správania nesúvisiace s poškodením 
zdravia. V týchto prípadoch by sa mal v našej praxi používať niektorÝ z kódov s pís
menom ;Z.", ktorÝ je určený podľa MKCH-10 pre diagnostické postupy na vylúčenie 
duševnej, alebo telesnej poruchy zdravia. Keďže táto chyba by mohla mať negatívne 
dopady na jednotlivca, autori apelujú na príslušné inštitúcie na čo najrÝchlejšiu ko
rekciu a potrebu informovania širokej zdravotníckej verejnosti o nutnosti zmeny za
užívanej diagnostickej praxe. 

K r ú č o v é s lo v á: škodlivé užívanie - abúzus - MKCH-10 
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L. Okruhlica, l. Šteliar : HARMFUL USE, NOT ABUSE! -
IMPORTANT CORRECTION OF THE lCD-lO SLOVAK 
TRANSLATION FOR CLINICAL PRACTICE 

Summary 

An example from the statistical data collected by the Office of Health Statistics 
is showing the increase from 13 % in the year 1996 to 18 % in 2004 of the proportion 
of diagnosis encoded as 'FIx. 1 ' - harmful use of psychoactive substances according 
to lCD-lO. ProbabIe reason of this unusually large proportion of the diagnosis is an 
error in the official Slovak translation of the lCD-lO manual, where the term abuse 
is written uncorrectly under the co de 'Flx.l '. This term has a wider meaning and in 
the American DSM-IV classification, which is not used by us, may encompass also 
behavioral manifestations, which are not associated with the impairment of health. 
Some of 'Z. ' codes should be used instead in these cases in our practice according to 
lCD-lO, which is designated for diagnostic processes to exclude mental or physical 
health impairments. Because this error can lead to negative consequences for the 
individual, the authors appeal to relevant institutions to make a correction as soon, 
as it is possible, and to inform the health workers about the necessity to change 
their current diagnostic practice. 

Key wo r ds: harmful use - abuse - lCD-lO 

Úvod 

Nedostatkom asi každej medicínskej klasifikácie je to, že nie vždy v kaž
dom prípade môže presne zaradiť klinický stav. Za závažnej šie však považu
jeme ak v texte, ako je to v prípade slovenského prekladu MKCH-lO, dôjde 
k omylu v preklade. Ide o technickú systémovú chybu. So zmenami na našej 
drogovej scéne dochádza k narastajúcemu počtu nesprávne uvádzaných 
diagnóz abúzu psychoaktívnych látok (obr. 1) v dôsledku chybného prekladu 
Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných 
problémov (MKCH-lO) (WHO, 1992; ÚZIŠ, 1993). Uvedený termín je ne
kompatibilný s MKCH-lO, s chybným a iným, klasifikácii MKCH-lO nezod
povedajúcim obsahom. Ilustrácia z obrázka zachytáva len časť takto kó
dovaných pacientov, keďže pochádza z hlásení o užívateľoch drog v rámci 
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zberu údajov pre indikátor Európskeho monitorovacieho centra pre drogy 
a drogovú závislosť Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky. Za
počítaní sú tu iba tí, ktorým bola daná diagnóza v uvedených rokoch pri 
vyšetrení psychiatrom v rámci prvej požiadavky jednotlivca na liečbu . Diag
nóza je ale frekventovanejšia v rámci opakovaných vyšetrení, uvádza sa pri 
predpise receptov, pri vykazovaní výkonov poskytovateľmi pre zdravotné 
poisťovne , stanovovaná je tiež inými lekármi ako psychiatrami a pod. Ne
mienime sa ale zaoberať zisťovaním kvantity problému, ale hlavne poukázať 
na kvalitatívny význam diagnostickej nezrovnalosti. 

Obrázok 1. Trend vývinu hlásení diagnóz Flx.l v SR, 1996 - 2004 
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Tabuľka 1. Počty hlásených pacientov s diagnózami F1x.1, 
podľa jednotlivých skupín užívanej primárnej drogy 

Rok Pa- % z toho 

cien- z F11.1 %z F12.1 % F14.1 % F18.1 % F19 .1 % ostat 

ti - celk. opiá- Fx.1 ka- z ko- z inha- z via- z né 

diag- poč- ty na- FX.1 kaín Fx.1 láty FX.1 ceré, Fx.1 Fx.1 

nóza tu bis F15.1 iné 

FX.1 diag- iné 

nóz sti-

mu-

lanciá 

1996 106 6,7 72 67,9 4 3,8 ° ° 19 17,9 8 7,5 3 

1997 133 6,4 81 60,9 10 7,5 2 1,5 23 17,3 14 10,5 3 

1998 127 5,8 69 54,3 11 8,7 ° ° 32 25,2 11 8,7 4 

1999 103 4,6 37 35,9 12 11,7 ° ° 30 29,1 21 20,4 3 

2000 402 15,3 285 70,9 26 6,5 6 1,5 41 10,2 35 8,7 9 

200 1 225 8,8 90 40,0 43 19,1 7 3,1 42 18,7 29 12,9 14 

2002 119 5,6 33 27,7 27 22,7 9 7,6 28 23,5 19 16,0 3 

2003 220 10,3 19 8,6 76 34,5 25 11,4 33 15 58 26,4 9 

2004 383 16,5 39 10,2 116 30,3 68 17,8 47 12,3 110 28,7 3 

spolu 1818 9,2 725 39,9 325 17,9 117 6,4 295 16,2 305 16,8 51 

Zdroj ÚZIŠ 

% 

z 

Fx.1 

2,8 

2,3 

3,1 

2,9 

2,2 

6,2 

2,5 

4,1 

0,8 

2,8 

Termín zneužívanie sa uvádza ako názov chorobného stavu pod kódom 
FX.1 na str. 226 a následne všade inde v slovenskom preklade MKCH-10 
v časti Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím (užívaním) psy
choaktívnych látok: F10-19 (ÚZIŠ, 1993). Ale správny termín má byť škod
li vé užívanie , ktorý zodpovedá v anglickom originálnom texte použitému 
termínu harmful use. Chyba sa potom opakovane dostala všade tam, kde sa 
spomína aktuálna klasifikácia ochorení MKCH-10 v slovenskej verzii 
(WHO, 1993), ba čo viac, takto s vysokou pravdepodobnosťou diagnostikujú 
naši lekári i cudzincov, resp. prekladajú diagnostické závery do cudzích ja
zykov. 
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Abúzus a š/wdlivé užívanie 

Zdôvodnenie dôležitosti terminologického rozdielu je uvedené napr. na 
strane 6 v Sérii 836 technických správ SZO z Expertného výboru SZO pre 
drogovú závislosť (WHO, 1993), ale tiež v porovnaniach s americkou klasi
fikáciou duševných porúch DSM-IV, čo sa uvádza v amerických základných 
učebniciach (Lowinson a kol. , 1997; Graham a kol., 1998) a tiež v pre nás ja
zykovo široko dostupnej českej literatúre (Smolík, 1996). U nás na rozdiel 
poukázali Kolibáš a kol. (1994) a Novotný a Kolibáš (1994). Abúzus drog je 
tiež pojem známy zo staršej odbornej literatúry s trochu odlišným obsahom 
(SZO, MKCH-9, 1984). Dnes sa používa prevažne len v právnom kontexte 
pri opatreniach súvisiacich s kontrolou drog, ale nemal by sa podľa SZO 
používať ako diagnostická medicínska kategória. Tým sa MKCH-10 výrazne 
odlišuje od starších klasifikácií , ale aj od súčasnej americkej klasifikácie 
duševných porúch DSM-IV, ktorá tento termín ešte stále uvádza. Americká 
DSM-IV však nemá termín škodlivé užívanie. Abúzus je obsahovo širšia ka
tegória, ktorá v troch zo svojich štyroch kritérií uvádza rodinné, sociálne, in
terpersonálne, pracovné a legálne problémy v asociácii s používaním psy
choaktívnych látok ako podklad na stanovenie diagnózy. Naopak diagnos
tické usmernenia pre diagnózu škodlivého užívania podľa SZOIMKCH-10, 
kapitola 5, v doslovnom preklade uvádzajú: Skutočnosť, že spôsob užívania 
alebo určitá látka nie je schvaľovaná inou osobou, alebo kultúrou, alebo to, 
že môže viesť k sociálne negatívnym dôsledkom takým ako je uväznenie, ale
bo rodinné problémy, nie je sama osebe dôkazom pre škodlivé užívanie. Ten
to obsahový rozdiel medzi klasifikáciou Svetovej zdravotníckej organizácie 
a Americkej psychiatrickej asociácie je vo svete známy a uvádza sa ako 
najvýznamnejší v časti diagnostiky duševných porúch a chorôb spôsobených 
užívaním psychoaktívnych látok. Preto by sme ho mali v praxi dôsledne 
rešpektovať. SZO v MKCH-10 zvolila diagnostickú kategóriu škodlivého 
užívania aj preto, aby bola aplikovateľná v medzinárodnom rozmere, čo ka
tegória abúzu neumožňuje . 

Škodlivé užívanie je v skutočnosti odlišným konštruktom, ktorý je ob
medzený na užívanie spôsobujúce aktuálne telesné, alebo duševné poškode
nie zdravia jedinca. Je to pojem užší , čisto medicínsky. Kým pojem abúzus 
je širší a zahŕňa aj nemedicínske problémy, čo znamená, že sa diagnózou 
diagnostikuje významne väčší počet osôb, než ako to umožňuje klasifikácia 
MKCH-10 pri diagnóze škodlivého užívania. Je dôležité uviesť, že aj v USA 
je povinnosťou lekára uvádzať okrem kategórie z DSM-IV, v tomto prípade 
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abúzu, súčasne pre medzinárodnú kompatibilitu aj diagnózy MKCH-10, 
v tomto prípade škodlivého užívania, ak je porucha prítomná. 

Ilustrácia z praxe 

Nasledujúca ilustrácia je opäť len výsekom z väčšieho počtu v praxi sa 
vyskytujúcich diagnóz. K nárastu nesprávnych diagnóz abúzu dochádza te
raz u nás pravdepodobne v dôsledku rastu počtov vyšetrení pacientov z dô
vodu zvýšenia konzumácie psychoaktívnych látok zo skupín kanabinoidov, 
syntetických látok najmä amfetamínového typu a zmiešaného užívania via
cerých látok. Vysoká bola aj frekvencia diagnózy abúzu prchavých látok 
(tab. 1) najmä u mladistvých a mladých dospelých. Často u nich nejde 
o diagnózu závislosti a iba zriedka o diagnózu škodlivého užívania. Diag
nóza abúzu je ale stále častejšie u takýchto vyšetrení stanovovaná, pričom 
nemá oporu v súčasne platnej klasifikácii SZO a prítom je kódovaná podľa 
tejto klasifikácie pod kódom F 1x.1 (napr. F12.2, F .15.1 a pod.), ktorému 
však termín a často ani zdravotný stav vyšetrovaného nezodpovedá. Tak 
napríklad len v ÚZIŠ-om spracovaných Hláseniach liečby užívateľa drog 
v roku 2004 tvorili diagnózy vyšetrených a hlásených ľudí s abúzom psy
choaktívnych látok až 18 % zo všetkých diagnostikovaných duševných prob
lémov súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok, čo je nárast o 5 % v po
rovnaní s rokom 1996. Je to pri medzinárodných porovnaniach neprimerane 
vysoký podiel týchto porúch a je predpoklad, že vo veľkej časti nešlo 
o žiadnu diagnózu z diagnostickej skupiny "F", ale o chybnú diagnostiku na 
základe nášho vydania prekladu MKCH-10. Diagnózu abúzu často vidíme aj 
na našom pracovisku v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave 
v cirkulujúcej zdravotníckej dokumentácii z iných zdravotníckych zaria
dení . 

Diskusia 

Prvoradým cieľom nášho príspevku nebolo poukázať na rozdiely medzi 
pojmami a diagnózami abúzu a škodlivého užívania psychoaktívnych látok, 
keďže to aj v našej literatúre urobili už iní (Kolibáš a kol. , 1994; Novotný 
a Kolibáš, 1994; Dóci a kol. , 2003). Chceli sme upozorniť na chybu v našom 
úradnom preklade MKCH-10 (ÚZIŠ, 1993) a na jej premietnutie sa do našej 
medicínskej praxe po viac ako 10 rokoch používania. Na pravdepodobne 
chybný preklad MKCH-10 do slovenčiny upozornil už aj Dóci a kol. (2003), 
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ktorý na vzorke pacientov ilustroval, aký veľký by bol nárast diagnóz, ak by 
sa používal pojem abúzus s obsahom ako je uvedené v americkej DSM-IV, 
namiesto diagnózy škodlivého užívania podľa MKCH-IO. Skreslenie sa však 
vo väčšej miere premietlo do našej medicínskej praxe práve v posledných ro
koch, kedy nastali výraznejšie zmeny na našej drogovej scéne a význam
nejší posun od užívania heroínu k častému užívaniu kanabisu a stimulancií, 
ktoré majú menší adiktívny potenciál. U ľudí, ktori navštívia psychiatrické 
zariadenia kvôli užívaniu týchto psychoaktívnych látok menej často ide 
o diagnózu závislosti pri porovnaní s užívateľmi opiátov. Ako ukazujú dia
gnostické závery v cirkulujúcej zdravotnej dokumentácii, ak nebola zistená 
závislosť, je často stanovovaná diagnóza abúzu, ktorá je kódovaná ako 
Flx.l , čo však už je podľa SZO škodlivé užívanie. Pritom podľa popisu stavu 
nebývajú dôvody na diagnózu škodlivého užívania, ale je dosť dokladov 
z anamnézy na diagnózu abúzu v súlade s už nepoužívaným MKCH-9 
(dg. 305.x), či u nás neplatným DSM-IV. Že ide väčšinou o takéto chápanie 
abúzu a nie ako synonyma so škodlivým užívaním podľa MKCH-IO, nepria
mo indikuje neprimerane vysoký nárast proporcie diagnózy Flx.1 v štatis
tikách ÚZIŠ. 

Nejde ale len o technickú chybu, ktorá sťažuje korektnú komunikáciu 
medzi lekármi a skresľuje štatistiku. Oveľa závažnejší je možný negatívny 
dôsledok pre ľudí, ktorí sa dostávajú do našich zariadení. Pri takomto po
stupe je mylne podľa MKCH-IO viac ľudí diagnostikovaných ako majúcich 
duševnú poruchu v dôsledku užívania psychoaktívnych látok. O možných 
negatívnych dôsledkoch pre takto diagnostikovaného jedinca nie je potrebné 
podrobnejšie diskutovať. 

Na druhej strane nesúhlasíme s názormi, že používanie pojmu abúzus 
podľa DSM-IV by bolo vhodnejšie. Ide o kategóriu iného, nie prirodovedného 
charakteru, ktorá je z vedeckého hľadiska v čase tranzitórna a ťažko použi
teľná v prácach biologickej psychiatrie a v oblasti vedeckých faktov "hard 
science". Nehovoriac o tom, že lekár sa dostáva na pole, ktoré patri do oblas
ti práva, morálky, kultúry a s tým súvisiaceho relativizmu. Je pravdou, že 
je to často používaná kategória najmä v anglosaskej vedeckej literatúre, ale 
to nič na veci nemení. Nemyslíme si, že táto definícia vznikla pre jej vyššiu 
vhodnosť z dôvodu medicínskeho výskumu, ale skôr pre aktuálnu potrebu 
intervenovať v oblasti sociálnej a právnej cez túto kategóriu. 

Pojem je oveľa menej vhodný na vzájomnú vedeckú komunikáciu z glo
bálneho hľadiska ako pojem škodlivé užívanie. Výskyt diagnózy abúzu 
v rôznych sociokultúrnych prostrediach je neporovnateľný. Jeden priklad za 
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všetky: Vodič, u ktorého zistia pri dychovej skúške na Slovensku 0,3 promi
le alkoholu by mal diagnózu duševnej poruchy - abúzu, kým vodič vo Veľkej 
Británii by mohol mať 0,8 promile alkoholu v dychu a nemal by kvôli tomu 
žiadnu diagnózu. Preto použiteľnosť diagnózy nielen vo vedeckej, ale aj 
v klinickej praxi je veľmi limitovaná. Ako zistil de Bruijn a kol. (2005) na 
rozsiahlej vzorke 6041 neabstinujúcich ľudí, DSM-IV má slabú rozlišovaciu 
schopnosť medzi normalitou a abúzom, čo neplatí pre škodlivé užívanie 
MKCH-lO. 

Pri súčasnom stále sa stupňujúcom tlaku a záujmoch zamestnávateľov, 
bánk, poisťovní a iných subjektov o informácie o zdravotnom stave jednot
livca, považujeme reštriktívny a veľmi opatrný prístup k diagnóze škod
livého užívania za zvlášť odôvodnený. Diagnóza abúzu by sa z týchto dôvo
dov nemala v zdravotnej dokumentácii vôbec vyskytovať . Ľahko sa tam síce 
môže dostať, ale potom je už prakticky nevymazateľná . 

Záver 

Samotné experimentálne uZlvanie, či sporadická konzumácia návyko
vých látok, častá najmä v období adolescencie, nemôže byť dôvodom stano
venia akejkoľvek diagnózy duševnej poruchy, ak nie sú prítomné iné prízna
ky s tým súvisiaceho telesného, alebo duševného narušenia. Vnesenie takej
to nesprávne stanovenej diagnózy do zdravotnej dokumentácie jedinca môže 
byť pre neho nepredvídateľnou spoločenskou ujmou. Pri častejších opakova
niach nesprávnej diagnózy v našej súčasnej medicínskej praxi sa stupňujú 
potenciálne negatívne dopady na občanov. Platí to v našom príspevku zvlášť 
pre používanie diagnózy abúzu psychoaktívnych látok. 

Odporúčania 

Správnym diagnostikovaním kategórie škodlivého užívania sa zúži počet 
diagnóz pod kódom FIx.l, ktoré boli nesprávne označované ako abúzus, čo 
by malo byť vo väčšine prípadov kódované diagnosticky pod skupinovým 
kódom "Z ... ". Ide o označenie pre skupinu diagnostických intervencií bez 
diagnózy poruchy alebo choroby. Otázkou zostáva, ako čo najrýchlejšie uro
biť nápravu a informovať o korekcii čo najširšiu zdravotnícku verejnosť . 

Zmenu by mali v prvom rade dôsledne uplatniť a šíriť prostredníctvom svo
jich činností také inštitúcie , ako sú Slovenská zdravotnícka univerzita, 
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lekárske fakulty, stredné zdravotné školy, Ústav zdravotníckych informácií 
a štatistiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalšie. 
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