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Súhrn 

Napriek tomu, že oba v súčasnosti platné psychiatrické diagnostické a klasifi
kačné systémy definujú patologické hráčstvo ako poruchu kontroly impulzov, dia
gnostické kritériá, priebehové charakteristiky i terapeutické postupy vykazujú 
významnú podobnosť so syndrómom závislosti od psychoaktívnych látok. Neurobio
logické štúdie potvrdzujú úzku príbuznosť patologického hráčstva (a ďalších tzv. 
nelátkových závislostí) a látkových závislostí so všetkými teoretickými i prak
tickými dôsledkami. Logickým zavŕšením naznačených trendov sú odporúčania od
borných komisií na prípravu revízií psychiatrických klasifikačných systémov na za
radenie patologického hráčstva do spoločnej kategórie závislostných porúch. 

K r ú č o v é s lov á: patologické hráčstvo - systém odmeny - serotonínergná dys
regulácia - neurobehaviorálny model závislostí - diagno
stické a klasifikačné systémy 
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Nábelek, L.: PATHOLOGICAL GAMBLING 
ON ITS WAY TO RELEVANT CLASSIFICATION 

Summary 

Although both main psychiatric diagnostic and classification systems define pa
thological gambling as a disorder of impulse control, diagnostic criteria, characteri
stics of course and outcome and methods of treatment are more similar to psychoac
tive substance dependencies. Neurobiological studies also confirm the clo se similari
ty of pathological gambling (and other so-called non-substance addictions) to sub
stance dependencies with all theoretical and therapeutical consequences. A logical 
conclusion of ongoing conceptualization of pathological gambling can be the sugge
sted concept of a common category of addiction disorders including both substance 
and non-substance addictions, which should be implemented in the upcoming revi
sions of psychiatric classification systems. 

Key w o r ds: pathological gambIi ng - reward system - serotonergic dysregula
tion - neurobehavioral model of addictions - diagnostic and clas
sification systems 

Úvod 

Túžba po riziku a napätí je vo väčšej či men seJ miere prítomná azda 
u každého človeka - mnohí ľudia priam vyhľadávajú situácie, v ktorých nie 
je vopred jasné, "ako to dopadne", lebo im to prináša zážitky príjemného 
vzrušenia. Schopenhauer (1997) rozlišuje tri druhy možných pôžitkov moti
vujúcich ľudské konanie - popri "pôžitkoch reprodukcie", kam radí pôžitky 
z jedenia, pitia, odpočívania a spánku, "pôžitkoch senzibility", ktoré spočí
vajú v pozorovaní, meditovaní, vynachádzaní, filozofovaní a pod., tiež "pôžit
ky iritability", kam zaraďuje okrem iného tanec, divadlo, karty, hazardné 
hry, kone, ženy, pijatiku, cestovanie, poľovačky, ba dokonca aj boje a vojny. 

Huizinga (1987) definuje hru ako dobrovoľnú činnosť, ktorá sa vykonáva 
v rámci pevne stanovených časových a priestorových hraníc, podľa dobro
voľne prijatých, ale bezpodmienečne záväzných pravidiel, ktorá má svoj cieľ 
v sebe samej a je sprevádzaná pocitom napätia a radosti a vedomím "iného 
bytia" ako prináša "všedný život". Hazardné hry poskytujú navyše poten
ciálnu možnosť s ničím neporovnateľného finančného profitu, čo vytvára 
spolu s ponukou zážitku zo samotného hrania mimoriadne atraktívnu 
a, ako sa ukázalo, z hľadiska zachovania "zdravého rozumu" aj mimoriadne 
nebezpečnú kombináciu. 
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Jedným z prejavov pohybu v existujúcich psychiatrických klasifikačných 
systémoch je zánik niektorých diagnóz a vynáranie sa iných. Relatívne novú 
diagnostickú jednotku v spektre psychiatrických diagnóz predstavuje aj pa
tologické hráčstvo, pričom názory odbornej verejnosti na diagnostiku, etio
patogenézu, terapiu a klasifikačné zatriedenie tejto poruchy prechádzajú 
zaujímavým vývojom. Všeobecne prijímané konštatovanie, že patologické 
hráčstvo predstavuje psychickú poruchu porovnateľnú s alkoholizmom 
a inými závislosťami od psychoaktívnych látok, prináša významné teoretic
ké i praktické implikácie. Z teoretického hľadiska môže patologické hráčstvo 
predstavovať modelový príklad "čistej" závislosti zbavenej interferujúcich 
vplyvov konkrétnych exogénnych látok. Praktická aplikácia uvedených 
východísk determinuje okrem iného stratégiu liečebných (psychosociálnych 
a psychofarmakologických) postupov (Nábelek a Vongrej, 2003). 

1. Súčasný stav problematiky 

Patologické hráčstvo ako psychiatrická diagnóza sa prvýkrát objavilo 
v americkom diagnostickom manuáli DSM-III, vydanom Americkou psy
chiatrickou asociáciou v roku 1980, v kapitole Poruchy kontroly impulzov 
inde neklasifikované spolu s kleptomániou, pyromániou a explozívnou poru
chou. Ako základné diagnostické kritériá sa uvádzali chronická a progre
sívna neschopnosť čeliť impulzom k hazardnému hraniu a narušenie fungo
vania v oblasti osobného, rodinného a pracovného života. 

V DSM-III-R (APA, 1987) je patologické hráčstvo opäť zaradené v kapito
le Poruchy kontroly impulzov, kde popri pyrománii a kleptománii pribudla 
trichotillománia. Zatiaľ čo kritériá patologického hráčstva v DSM-III boli 
viac-menej popisné, resp. behaviorálne, revidovaná modifikácia manuálu si 
všíma aj subjektívne prežívanie patologického hráča a zážitkovú stránku 
poruchy, pričom diagnostické kritériá sú definované skôr podľa modelu zá
vislosti od psychoaktívnych látok. 

Obidva najnovšie - v súčasnosti platné - psychiatrické klasifikačné sys
témy zaraďujú patologické hráčstvo do obdobných diagnostických kategórií. 
V 10. revízii Medzinárodnej klasifikácie chorôb (WHO, 1993) nachádzame 
patologické hráčstvo vo "zvyškovej" kategórii Návykové a impulzívne poru
chy spolu s pyromániou, kleptomániou, trichotillomániou a inými návyko
vými a impulzívnymi poruchami. V DSM-IV (APA, 1994) sú tie isté psychic
ké poruchy zaradené do rovnako zvyškovej kategórie Poruchy kontroly 
impulzov. Tak podľa MKCh-10 ako aj podľa DSM-IV by sa mala diagnóza 
porucha (kontroly) impulzov používať v prípadoch trvalo sa opakujúceho 
maladaptívneho správania, ktoré nie je dôsledkom inej identifikovanej psy
chickej poruchy, pričom je zjavné opakované zlyhávanie schopnosti odolať 
impulzom k problémovým vzorcom správania. Hlavnou črtou patologického 
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hráčstva je podľa MKCh-10 trvalo sa opakujúce hranie, ktoré pokračuje 
a často sa stupňuje i napriek nepriaznivým sociálnym dôsledkom. Chorobné 
hranie sa pokladá za aktivitu egosyntónnu, čo ho odlišuje od obsedantno
kompulzívnej poruchy, ktorá zahŕňa aktivity egodystónne spojené s preží
vaním výraznej nepohody pri ich realizácii. Chápanie patologického hráč
stva sa tu viac približuje pôvodnému chápaniu DSM-III, aj keď sa pripúšťa 
aj určitá podobnosť so závislosťami od psychoaktívnych látok. DSM-IV po
necháva patologickému hráčstvu prevažne závislostný charakter. Konštatu
je sa prítomnosť zníženej či vymiznutej kontroly správania, čo sa chápe ob
dobne ako strata kontroly pri rozvoji závislosti od psychoaktívnych látok, 
popisujú sa tiež abstinenčné príznaky charakteru nervozity, tachykardie, 
nepokoja, hyperhydrózy, anxiety a "hrania v myšlienkach a predstavách". 

Napriek aktuálne platnému klasifikačnému zaradeniu vykazuje patolo
gické hráčstvo nepochybne prítomnosť podstatne komplexnejšej psychopato
logickej symptomatológie v porovnaní s (inými) poruchami kontroly impul
zov. Popri znakoch silnej túžby alebo nutkania k hazardnému hraniu a na
rušenej schopnosti kontrolovať začiatok, trvanie, resp. intenzitu hrania (čo 
by mohlo poruchy kontroly impulzov pripomínať) všetky ďalšie charakteris
tické znaky patologického hráčstva (zvýšená tolerancia s potrebou zvyšovať 
frekvencie hazardného hrania, resp. zvyšovania stávok, zaujatosť hraním, 
pretrvávanie hrania napriek zjavným škodlivým dôsledkom, prítomnosť ab
stinenčných príznakov) je možné rovnako pozorovať u pacientov trpiacich 
závislosťami od psychoaktívnych látok (obr. 1, 2). 

Popri fenomenologickej analýze poukazujú na nespornú príbuznosť pato
logického hráčstva a závislostí od psychoaktívnych látok aj ďalšie faktory 
(napr. rozšírenie, priebeh, komorbidita, neurobiologické a genetické súvis
losti, suicidalita, kriminálne delikty - Nábelek, 1997). Zavŕšením naznače
ných trendov by mohli byť odporúčania odborných komisií na prípravu re
vízií psychiatrických klasifikačných systémov, aby v ich nových verziách ne
bolo patologické hráčstvo naďalej súčasťou zvyškových kategórií porúch 
kontroly impulzov, ale bolo zaradené pod názvom závislosť od (hazardného) 
hrania, resp. syndróm závislosti od (hazardného) hrania v spoločnej kate
górii s ďalšími látkovými aj nelátkovými závislosťami (Musalek, 2007; 
Bowden-Jones, 2010). 
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2. Patologické hráčstvo a systém odmeny 

Narušenie schopnosti jedinca prežívať príjemné pocity, resp. pocity slasti 
na základe prirodzených, bežným životom poskytovaných podnetov a situá
cií podmienené poruchou funkcie mozgového systému odmeny vedie u pre
disponovaných osôb k intuitívnemu hľadaniu, nachádzaniu a neskôr už cie
lenému opakovaniu náhradných podnetových zdrojov príjemných pocitov 
slasti a blaha. Mozgu ,je pritom jedno", či je subjektom jeho odmeny exo
génna látka (alkohol, opiát a pod.) alebo rôzne nelátkové podnety (hazardné 
hranie, surfovanie po internete, nakupovanie a i.), keďže samotný rozvoj zá
vislostného správania prebieha na úrovni zmien neurochemického fungova
nia senzitizáciou mozgových štruktúr na opakujúce sa látkové a nelátkové 
stimuly (Nábelek a kol., 2008). Anatomicky sú mozgové neuronálne okruhy, 
ktoré sa podieľajú na riadení motivovaného a naučeného správania, re
prezentované najmä dopamínergnými štruktúrami lokalizovanými vo ven
tráInej tegmentálnej oblasti spojenej s limbickým systémom cez medzimoz
gové jadro nucleus accumbens (Koob a Bloom, 1998). Skutočnosť, že práve 
dopamínový systém, mezolimbické dráhy a nucleus accumbens, teda štruk
túry reprezentujúce mozgový systém odmeny (Stahl, 2003), sa rozhodujúcou 
mierou podieľajú na vzniku a udržiavaní patologického hráčstva (a závis
lostného správania všeobecne), nepriamo potvrdzujú aj novšie pozorovania 
získané pri liečbe Parkinsonovej choroby. U viacerých pacientov liečených 
agonistami dopamínu boli totiž pozorované reverzibilné epizódy hazardného 
hrania, časovo viazané na obdobie užívania dopamínových agonistov (Dodd 
a kol., 2005; Evans, 2004), čo je možné interpretovať ako farmakologicky na
vodenú hypo senzitivitu systému odmeny (Patarák, 2011). Predpokladá sa, 
že nadbytok dopamínu v prefrontálnej oblasti mozgu potláča dopamínergnú 
neurotransmisiu v nucleus accumbens, čo vedie k potrebe jej zvyšovania 
prostredníctvom vyhľadávania nových podnetov a stimulov (Ho sák, 2007). 
Štúdie poukazujúce na úlohu porúch dopamínových génov ako rizikových 
faktorov vzniku patologického hráčstva sú konzistentné s nálezmi "syn
drómu deficitu odmeny" pri tejto poruche, o čom svedčí okrem iného zvý
šená frekvencia Taq Al alely pre polymorfizmus dopamínových D2 recepto
rov, pozorovaná u pacientov s diagnózou patologické hráčstvo (Comings, 
1998). Je pravdepodobné, že popri defektoch dopamínových génov sa na 
vzniku závislostí podieľajú tiež defekty niektorých iných génov, ktoré regu
lujú alebo modulujú funkciu dopamínu nepriamo - napr. polymorfizmus pre 
serotonínový transportér (5-HTT), polymorfizmus pre 5-HT1B receptor ale
bo polymorfizmy génov pre MAO. 

Látkové i nelátkové podnety pôsobiace v určitých dávkach, intervaloch či 
po určitú dobu, spôsobujú dlhodobé a možno i trvalé zmeny v neuronálnych 
okruhoch zodpovedných za prežívanie odmeňujúcich pocitov - ovplyvnené 
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sú bežné koncentrácie mnohých neurotransmiterov. Popri dopamínergnej 
neurotransmisii sprostredkujúcej spojenia s nucleus accumbens sa na kom
plikovanej neurotransmisii dráh odmeňovania podieľa endogénny opiát en
kefalín (väčšina eferentných dráh z nucleus accumbens je enkefalínergická, 
citlivá na opiáty a blokovateľná naloxonom), ale tiež GABA, serotonín, cho
lecystokinín a glutamát. Na dlhodobom (často celoživotnom) pretrvávaní pa
tologického vzťahu k návykovej látke, resp. aktivite vrátane zvýšenej ten
dencie k relapsom prejavov závislosti sa podieľa aj prepojenie neurónových 
okruhov systému odmeňovania s motivačnými, emočnými a pamäťovými 
centrami umiestnenými v limbickom systéme. Toto prepojenie umožňuje or
ganizmu nielen prežívať slastné pocity odmeny, ale tiež naučiť sa roz
poznávať ich signály a reagovať už na anticipáciu týchto pocitov (Childress 
a kol., 1999), pričom dopamín tu vystupuje skôr v motivačnej ako afektívnej 
fáze odmeny ako signál učenia sa odmeňujúcim podnetom. 

3. Patologické hráčstvo a dysregulácia 
serotonínovej neurotransmisie 

Patologické hráčstvo nesie so sebou zvýšené riziko suicidálneho konania, 
je teda duševnou poruchou so zvýšenou potenciálnou mortalitou. Odhady 
počtu suicidálnych pokusov u patologických hráčov v Spojených štátoch 
kolíšu od 17 do 24 % (De Caria a kol., 1996). Kausch (2003) uvádza až 39 % 
pacientov - patologických hráčov, ktorí absolvovali liečbu po realizácii sui
cidálneho pokusu, Gougler a kol. (2007) uvádzajú rôzne formy suicidálneho 
správania u 4 až 40 % patologických hráčov. Výskyt suicidálnych ideácií sa 
u pacientov s diagnózou patologické hráčstvo podľa rôznych štúdií manife
stoval v 25 až 92 % prípadov (Ledgerwood a Petry, 2004; Ledgerwood a kol., 
2005; Petry a Kiluk, 2002). 

Popri situačne podmienenej depresívnej reakcii sa ako príčina predpo
kladá súvislosť medzi poruchou serotonínergnej neurotransmisie, závis
lostným správaním a autoagresívnym konaním v tejto skupine pacientov -
analogicky k II. typu alkoholizmu podľa Cloningera a kol. (1981) a Sigvards
sona a kol. (1996). Skúmajú sa genetické determinanty serotonínergného 
systému modifikujúce konanie závislých osôb s ohľadom na heteroagresívne 
a autoagresívne prejavy - napr. polymorfizmus génov pre serotonínový 
transportér alebo tryptofán 2,3-dioxygenázu (Hosák, 2007) - rezultujúce 
v zmzení hladiny cerebrospinálnej kyseliny 5-hydroxyindoloctovej 
(5-HlAA). Znížená hladina cerebrospinálnej 5-HlAA pritom nie je v špecific
kom vzťahu so suicidalitou pri depresiách, ale so suicidálnym správaním 
ako takým (Lopez-Ibor a Saiz Ruiz, 1995). Ako typické facilitujúce faktory 
môžu v tejto súvislosti pôsobiť zvýšená tonická aktivita noradrenergného 
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systému, podieľajúca sa na stimulácii vyhľadávania silných podnetov a zá
žitkov, či vplyv hladiny testosterónu. 

Koncept "pre mužov špecifickej serotonínergnej dysregulácie" (Virkku
nen a kol., 1994) tak, zdá sa, zastrešuje viacero typických prejavov patolo
gického hráčstva (dominancia mužov v pacient skych súboroch, náhle alebo 
periodické zníženie tolerancie na stres u inokedy voči stresu odolných pa
cientov, prechodné agresívne alebo autoagresívne prejavy, znaky na en
dorfiny alebo serotonín viazaného správania - workoholizmus, excesívne 
športové výkony, hazardné hranie či pitie "pre radosť"). 

4. Neurobehaviorálny model patologického hráčstva 

Najčastejšie vznášanou námietkou proti "závislostnej" povahe patolo
gického hráčstva je absencia konkrétnej exogénnej látky, ktorá by ho spôso
bovala. Je pritom zrejmé, že ani "klasická" látková závislosť nie je vyvolaná 
len priamym pôsobením tej-ktorej exogénnej substancie, ale je sprostredko
vaná funkciou viacerých neuroanatomických štruktúr a neurotransmite
rových systémov. Najnovšie výskumy neuroanatomických štruktúr a neuro
chemických dejov, zúčastňujúcich sa na sprostredkovávaní procesov mozgo
vého odmeňovania, poukazujú na spoločný základ tohto, zrejme kľúčového 
determinujúceho a perpetuujúceho faktora rozvoja závislosti v širšom zmys
le slova - bez ohľadu na to, či majú podnety spôsobujúce príjemné zážitky 
(a preto opakovane vyhľadávané) povahu organizmu cudzej, psychické 
funkcie ovplyvňujúcej látky (závislosti od psychoaktívnych látok) alebo po
vahu činností, aktivít alebo stavov (tzv. nelátkové závislosti). 

V takomto ponímaní môžeme nahradiť alkohol v neurobehaviorálnom 
modeli alkoholovej závislosti podľa Antona (1996) (obr. 3) ktoroukoľvek inou 
potenciálne návykovou látkou alebo činnosťou (teda aj hazardným hraním) 
bez toho, že by bolo potrebné čokoľvek zmeniť. Tie isté mediátory, ktoré 
zohrávajú pri opakovanej interakcii s alkoholom úlohu sprostredkovateľov 
rozvoja alkoholovej závislosti, sa stávajú pri opakovanom hraní prostred
níkmi rozvoja patologického hráčstva (Nábelek a Vongrej, 2003) (obr. 4). Je 
možné predpokladať existenciu spoločnej línie od neurochemických systé
mov sprostredkujúcich úroveň stresu znižujúce alebo mozgovú odmenu zvy
šujúce účinky rôznych modelov potenciálne závislostného správania k pro
cesom senzitizácie a cravingu vedúcim k rozvoju a petrifikácii závislosti. 
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Zážitok odmeny stimulovaný hazardným hraním je, podobne ako odme
na získaná konzumáciou alkoholu, sprostredkovaný aktivitou endorfinov, 
enkefalínov, dopamínu a pravdepodobne aj serotonínu. Rovnako môže viesť 
k opakujúcemu sa hazardnému hraniu z prežitej skúsenosti vychádzajúca 
snaha o redukciu tenzie, stresu, úzkostného a depresívneho prežívania - na 
procesoch redukcie anxiety, depresie či tenzie sa zúčastňujú noradrenalín, 
serotonín a GABA. 

Senzitizáciou pri rozvoji a perpetualizácii patologického hráčstva rozu
mieme proces, pri ktorom jedinec začína zvyšovať frekvenciu a dobu trvania 
hrania, ako aj výšku uzatváraných stávok v očakávaní dosiahnutia silnej
ších zážitkov a skúseností. Podobne ako pri látkových závislostiach je senzi
tizácia základom vzniku "straty kontroly" ako jedného z primárnych symp
tómov oboch porúch. Predpokladá sa významná úloha genetickej poruchy 
dopamínergnej regulácie v procese senzitizácie, ktorá predstavuje kľúčový 
stupeň v progresii rozvoja hrania od hrania motivovaného snahou o reduk
ciu stresu a túžbou po odmene po rozvinutú duševnú poruchu - patologické 
hráčstvo. 

Ani craving, prítomnosť vtieravých myšlienok a kompulzívnych čŕt 

v správaní, reprezentujúce poruchu regulácie v serotonínergnom systéme, 
nemožno pokladať za príznaky špecifické pre závislosť od konkrétnej látky, 
ale za symptómový komplex spoločný pre celé spektrum látkových i nelát
kových závislostí. Napokon, nielen patologické hráčstvo, ale aj závislosti od 
psychoaktívnych látok sa často prirovnávajú k obsedantno-kompulzívnej po
ruche (Šerý, 2001). 

Z neurobehaviorálneho modelu možno odvodiť tiež praktické implikácie 
liečby patologického hráčstva. Najčastejšie používaným modelom liečby pa
tologických hráčov je model vychádzajúci z liečby závislostí. Ponúkajú sa 
možnosti terapeutického ovplyvnenia tejto poruchy psychofarmakami. Ak 
napríklad inhibítor spätného vychytávania serotonínu zníži naliehavosť 
vtieravých myšlienok, resp. pohotovosť k impulzívnemu konaniu, môže byť 
teoreticky efektívne kombinovaný s liekom s dopamínergným účinkom, re
dukujúcim senzitizáciu (napr. bromokriptínom) alebo antagonistom opiátov, 
ktorý potláča túžbu po napätí a vzrušení (napr. naltrexonom). Psychofarma
kami je tak možné znížiť silu podkôrových pudových podnetov, zatiaľ čo psy
chosociálne postupy môžu posilnením kôrových inhibičných mechanizmov 
viesť k aditívnemu afektu a dosiahnutiu účinnejšej kontroly správania. 

5. Súdnoznalecké posudzovanie 
patologického hráčstva 

Forenznopsychiatrický význam patologického hráčstva ostáva neveľký. 
Analogicky s posudzovaním závislostí od návykových látok samotné dia-
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gnostikovanie patologického hráčstva nemôže automaticky podmieňovať pri
znanie zníženia rozpoznávacích a ovládacích schopností. Na rozdiel od 
v mnohom podobných prípadov závislostí od návykových látok však pri pa
tologickom hráčstve nedochádza k vzniku organického poškodenia centrál
neho nervového systému (ani ďalších orgánov) pôsobením exogénnych to
xických látok, nedochádza ani k deliberácii pudových pohnútok konania 
v dôsledku intoxikácie psycho aktívnymi látkami. Podobne ako pri posudzo
vaní trestnej činnosti súvisiacej so závislosťami od návykových látok aj 
v prípade trestnej činnosti súvisiacej s patologickým hráčstvom je potrebné 
rozlišovať medzi tzv. priamou kriminalitou ("pod vplyvom hrania", Nábelek 
a kol., 1997) a kriminalitou nepriamou, smerujúcou k získaniu prostriedkov 
na hranie alebo splácanie dlžôb. Nemôže byť teda ani reči o znížení či do
konca vymiznutí rozpoznávacích schopností páchateľa - patologického hrá
ča, pokiaľ k nemu nedošlo v dôsledku inej poruchy ako je patologické hráč
stvo. Rozhodovacia schopnosť je plne zachovaná i vo vzťahu k rozhodnutiu 
liečiť sa ako alternatíve k pokračovaniu v páchaní trestnej činnosti. Ovláda
cie schopnosti inak zdravého patologického hráča môžu byť teoreticky 
znížené len výnimočne. O zväčša nepodstatnom znížení ovládacích schop
ností je možné uvažovať len v prípade spáchania trestnej činnosti bezpros
tredne súvisiacej s hraním, rozhodne však nie pri trestnej činnosti pláno
vaného charakteru ako sú podvodné fakturácie, sprenevery, krátenie tržieb 
a pod. (Nábelek, 2010). 

Záver 

Prezentovaný súbor pohľadov na problematiku patologického hráčstva 
dokumentuje vzrušujúcu anabázu novej diagnostickej jednotky na jej ceste 
za uznaním a zodpovedajúcim klasifikačným zatriedením. Vývoj od počia
točných, najmä empíriou sýtených úvah a predpokladov cez postupné "na
baľovanie" poznatkov umožňujúcich prvé možnosti teoretických súvzťažne ní 
a zovšeobecnení až po azda definitívne ukotvenie patologického hráčstva 
v systéme nelátkových závislostí s príslušnými neuroanatomickými, neuro
chemickými a neurobehaviorálnymi korelátmi priniesol okrem iného vytvo
renie uceleného liečebného systému vychádzajúceho zo základných teorém 
režimovej liečby alkoholizmu, ktorý bol zavedený do praxe najskôr na Psy
chiatrickom oddelení Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a neskôr 
prevzatý do terapeutického armamentária ďalších slovenských psychia
trických inštitúcií. Za logické zavŕšenie pokračujúcej konceptualizácie prob
lematiky nelátkových závislostí, ktorých je patologické hráčstvo - čo do 
množstva postihnutých pacientov i čo do závažnosti osobných a spoločen
ských dôsledkov - vedúcim reprezentantom, možno pokladať navrhovanú 
koncepciu spoločnej kategórie závislostných porúch zahŕňajúcu tak látkové 
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ako aj nelátkové závislosti, ktorá by sa mala objaviť v pripravovaných reví
ziách psychiatrických klasifikačných a diagnostických systémov. 

Za príznačný paradox pre dobu možno označiť skutočnosť, že práve v ča
se naplnenia autorových odborných koncepcií a optimálneho rozvinutia sys
tému pomoci patologickým hráčom a ich príbuzným dochádza z neme
dicínskych dôvodov k administratívnej likvidácii možnosti poskytovať liečbu 
pacientom s diagnózou patologické hráčstvo na pracovisku, ktoré s ňou (nie
len) v rámci Slovenska začalo. 
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