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Vážené kolegyne a kolegovia, 

Ani sme sa nenazdali, a máme tu "bojnické bienále" po jubilejný 10. krát. 
Hoci primárne ide o podujatie organizované zložkou Slovenskej lekárskej spo

ločnosti, konkrétne Sekciou drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločno
sti, netreba zabúdať, že od samotného počiatku je vytrvalým spoluorganizátorom aj 
psychiatrické oddelenie v Bojniciach, ktorému chcem týmto poďakovať a zaželať do 
budúcich rokov veľa úspechov, minimálne v takých rozmeroch, ako sa to podarilo pri 
tejto konferencii. 

Treba povedať, že najprv to boli komorné Bojnické AT dni, až neskôr Bojnická 
AT konferencia a dnes už 3. ročník Dní prof. Vladimíra Novotného v Bojniciach, 
ktorý bol iniciátorom tohto podujatia a vtedajším predsedom AT sekcie. Pôvodne 
malo ísť o vedecko-pracovnú schôdzu v užšom kruhu odborníkov. Postupne sa ale 
s rozvojom sponzorstva a najmä vďaka záujmu samotných profesionálov a zástup
cov pomocných organizácií rozrástlo podujatie do súčasnej podoby. Musím kriticky 
konštatovať, že naše konferencie naberajú rokmi trend, ktorý ma na jednej strane 
teší (to je ten nárast zúčastnených), ale i znepokojuje. Vysvetlím. Organizačné zlož
ky Slovenskej lekárskej spoločnosti sa totiž pomaličky sťahujú z aktívnych spoločen
ských pozícií a oveľa menej sa sústredia na "diktovanie tempa" a vytváranie odboro
vej politiky; zotrvávajú pri pohodlnom stretávaní sa v kruhu blízkych a prevzali za 
rezorty školstva i zdravotníctva úlohu ďalšieho, resp. kontinuálneho vzdelávania 
a to bez akýchkoľvek dotácií zo strany štátu (!). Výziev, ktoré stoja pred nami v kaž
dodennej praxi, je však oveľa viac, a sú oveľa prozaickejšie: peniaze, poisťovne, pe
niaze, klienti, pacienti, peniaze, zriaďovatelia, garanti, peniaze, výkony, hospita
lizácie, peniaze, atď. 

Preto som počas českej AT konferencie v Seči tohto roku inicioval rozhovor 
s hlavným odborníkom pre medicínu drogových závislostí a riaditeľom CPLDZ Bra
tislava MUDr. Ľ. Okruhlicom, CSc. a riaditeľom CPLDZ Košice MUDr. Borisom 
Bodnárom, MBA, ktorý je zároveň podpredsedom súčasnej Sekcie drogových závis
lostí, a zhodli sme sa na potrebe spoločne diskutovať a prizvať k okrúhlemu stolu 
kolegov, nateraz len z radov profesionálov. Pozvanie ako prvý dostal výbor Slovens
kej psychiatrickej spoločnosti ešte v júni v Piešťanoch na Konferencii o biologickej 
psychiatrii, verím ale, že do diskusie prispejú aj ďalší, nielen z radov ústavných ale 
i ambulantných zariadení. Za najdôležitejšie považujem hľadanie spoločných pozícií 
a zjednocovanie stanovísk. 

A teraz k programu a tomu, čo nás čaká. Celé podujatie sa organizuje v dnes už 
možno povedať tradičných priestoroch hotela Pod zámkom, a hoci majitelia sa menia 
od podujatia k podujatiu a manažéri hotela niekedy i dva krát ročne, verím, že to 
bude pre všetkých príjemné stretnutie a zaspomínanie. Program bude takisto tra
dične rozdelený do "trojdnia", piatok bude venovaný prednostne problematike alko
holu, sobota skôr iným látkovým a nelátkovým závislostiam, a nedeľa psychoterapii. 
Máme nahlásených cez 40 prezentácií - z toho tri workshopy a jeden poster. Teší 
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ma aj tento rok aktívna účasť z Českej republiky a účasť členov AA. Podpora zo 
strany firiem má rokmi klesajúcu tendenciu, svojím spôsobom sa stáva symbolickou, 
ale to práve robí podujatie nezávislým a tu práve sa ukazuje vnútorná kohézia a sila 
odboru, hoci ide o odbor tak výrazne interdisciplinárny. Aby som nezabudol, orga
nizáciu zabezpečuje aj tentokrát p. Gulišová z Kongresového oddelenia SLS, ktorá 
nám rokmi mladne a verím, že jej to vydrží. 

No a čo je tento rok nového? Okrem plánovaného okrúhleho stola, ktorým vracia
me podujatiu význam v jeho pôvodných intenciách, sme mali túžbu stimulovať hlav
ne mladšie ročníky k vlastnému výskumu. Ak sa teda objaví niečo hodné ocenenia, 
oceníme to. Názov ceny nemáme, ale niečo vymyslíme. 

Poďakovanie patrí všetkým členom výboru sekcie, ktorí prispievajú k hodnoteniu 
a výberu príspevkov, najmä ale MUDr. Michalovi Turčekovi, PhD., ktorý každoročne 
zabezpečuje ako šéfredaktor časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti nielen vy
danie abstraktov v suplemente, ale tiež ich on-line nahrávanie a komplet spracova
nie. 

Na záver mám len jednu prosbu: venujme každý v duchu tichú spomienku na za
kladateľa tohto podujatia prof. Novotného, a zaželajme podujatiu nadšených nasle
dovníkov. 

Za organizačný a programový výbor, 

MUDr. Miroslav Grohol 
predseda Sekcie DZ SPsS SLS 
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DOSTUPNOSŤ PSYCHIATRICKEJ 
LIEČBY V BRATISLAVE 

Z. ALEXANDERČÍKOV Á, Ľ. OKRUHLICA, B. RÁŠo 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: Duševné poruchy je možné účinne psychiatricky liečiť. Ľudia s takýmito 
problémami by mali mať zabezpečený bezproblémový prístup k adekvátnej liečbe, či 
už v podobe geografickej či finančnej dostupnosti liečby, alebo postojov zdravot
níckych pracovníkov. 

Cielom práce bolo zmapovať, nakoľko je pre bežného človeka jednoduché objed
nať sa k psychiatrovi v Bratislave. 

Metodika: Podľa celkového zoznamu ambulantných psychiatrov v Bratislave sa 
nám na internete podarilo nájsť kontaktné údaje 42 psychiatrov. Týchto sme násled
ne telefonicky kontaktovali so žiadosťou objednať sa na konzultáciu pre problémy 
s alkoholom alebo nespavosť. 

Výsledky: Z celkového počtu 42 vyhľadaných ambulantných psychiatrov v Bratis
lave 10 (23 %) nemalo na internete uvedený platný kontaktný údaj. 9 psychiatri 
(21 %) nedvíhali telefón počas ordinačných hodín. Podarilo sa nám dovolať 23 
(55 %) psychiatrom. V prípade problémov s alkoholom nám 8 psychiatri reálne dali 
termín konzultácie. 

Závery: Výsledky poukazujú na nedostatky v dostupnosti psychiatrickej liečby 
pre ľudí s duševnými poruchami. U takmer polovice psychiatrov kontaktné údaje na 
internete chýbajú, alebo sú neaktuálne. Z tých, ktorým sa podarilo dovolať, len treti
na dala termín konzultácie pacientovi s problémami s alkoholom. 
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CELOSLOVENSKÁ LINKA POMOCI 
PRE PROBLÉMY S HRANÍM -
NAJNOVŠIE POZNATKY 

J. ANTOŠKOVÁ, Ľ. OKRUHLICA 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: Linka pomoci pre problémy s hraním vznikla 1. februára 2013. Ide o ano
nymnú, bezplatnú telefonická linku s celoslovenskou pôsobnosťou. Linka je určená 
priamo pre ľudí, ktorí majú problém s hraním, ich blízkych, ako aj odbornej verejno
sti. 

Ciel: Cieľom príspevku je priblížiť východiská a význam fungovania linky pomo
ci, najmä však monitorovanie využívania linky a deskriptívna analýza volaní, 
z hľadiska popisu volajúcich a ich problémov. 

Metodika: Predmetom retrospektívnej deskriptívnej analýzy bolo celkovo 5237 
hovorov, z toho 2176 relevantných a 3061 nerelevantných, z obdobia 1. 2. 2013 -
31. 7.2017. 

Výsledky a záver: Od začiatku fungovania sme na linke prijali 5237 hovorov, vo 
väčšine prípadov (61 %) volali hráči samotní, druhú časť tvorili blízki ľudia, prí
buzní, partneri hráčov apod. Volajúci hráči boli v 93 % muži. Priemerný vek hráčov 
u mužov bol 32 rokova u žien 36 rokov. Pri analýze volaní sa potvrdila opodstatne
nosť a vyťaženosť linky pomoci, za dôležité považujeme pokračovanie monitoringu 
fungovania linky a ďalšiu kvalitatívnu analýzu hovorov. 

ONIOMÁNIA - CHOROBNÉ 
NAKUPOVANIE 

J. BENKOVIČ, P. KNAPÍK 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Autori v referáte uvádzajú niektoré základné charakteristiky oniománie, tzv. 
chorobného nakupovania, v súčasnosti veľmi častého problému nielen v ženskej po
pulácii. Zaoberajú sa jej terminológiou, snahou o jej klasifikáciu, komorbiditou, mo
delom kognitívneho správania sa, jej priebehom a liečbou, ako aj ďalšími charakte
ristikami. Na príklade kazuistiky chorobnej nakupovačky poukazujú na jej možnosti 
liečby v ústavných podmienkach. 
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12 KROKOVÝ PROGRAM 
PRE DOSPELÉ DETI ALKOHOLIKOV 
A DETI Z DYSFUNKČNÝCH RODÍN 

A. BENCOVÁ 

Koncept "dospelého dieťaťa" pochádza zo skupiny Alateen, ktorých členovia 
zahájili stretnutia "Nádej pre dospelé deti alkoholikov". Pôvodní členovia tejto sku
piny, ktorí mali viac ako 18 rokov, boli dospelí, ale ako deti vyrastali v rodinách al
koholikov. "Dospelé dieťa" znamená, že keď sa niekto proti nám postaví, vraciame 
sa nechtiac na úroveň nášho detstva. Názov "dospelé dieťa" neznamená, že žijeme 
v minulosti, alebo že myslíme a správame sa infantilne. Názov znamená, že napÍňa
me požiadavky dospelého života pomocou techník prežívania, ktoré sme sa naučili 
ako deti. Reagovali sme na život v dospelosti pomocou charakteristických čŕt na pre
žitie, ktoré spôsobili, že sme si neboli istí, kto vlastne sme. Takto sme prežívali 
detstvo, a takto sa chováme aj ako "dospelé deti". Uzdravovanie v DDA zahŕňa emo
cionálnu triezvosť. To je podstata uzdravovania v DDA. Aby sme pochopili emo
cionálnu triezvosť, musíme najskôr pochopiť emocionálnu intoxikáciu, ktorá je tiež 
známa ako para-alkoholizmus. Para-alkoholizmus predstavuje maniere (spôsoby) 
a správanie, ktoré sme nadobudli tým, že sme žili s alkoholickými alebo dys
funkčnými rodičmi. Zoznam "Toto musí ísť do čistiarne" obsahujúci 14 charakteri
stických znakov pre dospelé deti, ponúka učebnicový príklad správania a postojov, 
ktoré sú charakteristické pre emocionálne intoxikovaného človeka. 

ZDRAVOTNÉ VÝKONY V PSYCHIATRII 
DOSPELÝCH A ADIKTOLOGlI 

B. BODNÁR 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Košice 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je priamo spojené s vykazovaním jednotli
vých úkonov vo forme katalogizovaných výkonov. V uplynulých mesiacoch prebehla 
revízia výkonov poskytovania psychiatrickej starostlivosti pre jednotlivé špeciali
zácie aj subšpecializácie. Cieľom bolo posúdiť súčasne existujúce výkony ako aj dopl
nenie výkonov, ktoré majú pokrývať celkovú psychiatrickú prax. Pri jednotlivých 
výkonoch bol posúdený ich obsah, nositeľ výkonu aj jeho časové trvanie. Časť výko
nov pre medicínu drogových závislostí je spoločná so všeobecnou psychiatriou. Špeci
fické činnosti vyžadujú samostatné výkony. 
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PODSTATA OPIOIDNÉHO SYSTÉMU: 
OPIOIDY, OPIOIDNÉ RECEPTORY 
A VZNIK ZÁVISLOSTI 

M.DLUHÁ 

Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie n.o., Trnava 

Už viac ako 6000 rokov je známe, že z nezrelých toboliek maku sa získava šťava, 
ktorá je po celom svete známa ako ópium. A i keď jeho blahodárne účinky boli 
známe už starovekým civilizáciám, podstata a miesto účinku opioidov bolo odhalené 
postupne v 70. až 90. rokoch minulého storočia. 

Už v roku 1971 sa objavujú prvé správy o existencii stereo-špecifických 
opiodných receptorov. V roku 1973 objavili hneď 4 rôzne laboratóriá v rôznych kra
jinách tak dlho hľadané receptory - najskôr v mozgu (napr. S. H. Snyder a Perth) 
a neskôr aj v mieche (La Motte a spol.). Zistilo sa, že látky opioidnej povahy a ich 
receptory sa nachádzajú nielen v centrálnej a periférnej nervovej sústave, ale aj 
v ďalších tkanivách (pľúca, močový mechúr, črevá). 

V roku 1975 škótski vedci Hughes a Kosterlitz prvýkrát izolovali telu vlastné 
látky, ktoré mali vlastnosti ópia - endogénne opioidné peptidy, ktorých účinok je 
sprostredkovaný väzbou na špecifické receptory. Aktivácia receptoru na bunkovej 
úrovni cez G-proteín inhibuje tvorbu cAMP a stimuluje K+ kanál; výsledkom je hy
perpolarizácia membrány a inhibícia Ca2+ kanálu a skrátenie trvania akčného po
tenciálu. Pokles Ca2+ vedie k zníženiu uvoľňovania neurotransmiterov - dopamínu, 
sérotonínu, GABA, acetylcholínu, noradrenalínu, substancie P, glutamátu a aspar
tátu. Opakovaná, častá aplikácia opioidov vedie k tolerancii a postupnej obnove 
tvorby cAMP, náhle vysadenie potom vedie k prudkému vzostupu koncentrácie 
cAMP a k rozvoju odvykacieho stavu. Normalizácia tvorby cAMP súvisí s poklesom 
tolerancie. 

Endogénne opioidy vznikajú v tele a ovplyvňujú široké spektrum fyziologických 
funkcií. Sú regulátormi percepcie bolesti, afektívnych reakcií a motoriky, kognitív
nych procesov, homeostatických funkcií atď. Samostatné pochopenie fungovania 
opioidného systému je základným predpokladom nielen pre hlbšie štúdium väčšiny 
fyziologických procesov, keďže ich tento systém viac či menej ovplyvňuje, ale tiež pre 
štúdium vzniku a rozvoja závislosti. 

Prednesené v rámci sympózia spoločnosti lndivior. 
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DEFAULT SYSTÉM MOZGU 

I. ERSHOVA, D. ĎAĎAN 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Banská Bystrica 

V roku 2001 v laboratóriu Washingtonovej univerzity pod vedením neurológa 
M. Reichela bolo zistené, že pri práci, ktorá vyžaduje kognitívnu činnosť a pozor
nosť, spotreba energie mozgom sa zväčšuje iba o menej ako 5 % oproti bazálnej. To 
znamená, že mozog má stále vysokú úroveň aktivity. Objavil tiež oblasti mozgu, 
ktoré sú najaktívnejšie, keď je človek pasívne pokojný ale nespí. Systém nazval "De
fault mode network" (DMN), Sieť základného režimu, Default systém mozgu. 

DMN je sieťou vzájomne spolupracujúcich oblastí mozgu počas stavu pasívneho 
oddychu bez kognitívnej a pozorovacej činnosti. Napríklad keď človek sníva alebo je 
ponorený do seba. DMN je aktívna, keď človek rozmýšľa o sebe, o iných ľudoch, keď 
spomína na minulosť alebo plánuje budúcnosť. Ale keď človek začína riešiť úlohu, 
systém hasne. Ako ukazujú výskumy, fungovanie DMN opačne koreluje s inými 
sieťami mozgu, ako napríklad s pozornosťou. Vieme tiež, že pri niektorých cho
robách, ako ADHD a autizmus, je činnosť DMN narušená (Raichle a kol., 2001). 

Práca DMN sa zúčastňuje v: introspekcia, autobiografická pamäť, spomienky na 
minulosť, fakty o živote, predstava o sebe, pochopenie seba a analýz vlastného emo
cionálneho stavu (Sala-Llonch a kol., 2015), predstavy a rozmýšľanie o iných ľuďoch, 
pochopenie emócie, súcit, empatia (MannelI a kol., 2010), morálne posúdenie a so
ciálne hodnoty: spravodlivosť, "dobro - zlo", status v skupine (Meunier a kol., 2009), 
porozumenie obrazov, príbehov, filmov (Bluhm a kol., 2011). Tým pádom sa dá pove
dať, že funkcie DMN je spojené s vyššími funkciami (pamäť, myslenie), sociálnymi 
interakciami. 

Vzhľadom na potenciálnu úlohu DMN v pracovnej pamäti z dôvodu spoločnej 
neurónovej sústavy obidvoch procesov predpokladali, že priestorový deficit pracovnej 
pamäti alkoholikov by mohol súvisieť s narušením DMN. Jeden zdroj neefektívneho 
spracovania v chronickom alkoholizme by mohol vzniknúť v dôsledku narušenia 
funkčných sietí mozgu a ich dynamiky, či už v pokoji alebo počas práce (Chanraud 
a kol., 2011). 
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PROFIL ŽENY-PACIENTKY, 
LIEČENEJ V OLÚP N.O., 
PREDNÁ HORA 

Z. FUŇOVÁ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Je známym faktom, že existujú rozdiely v dôvodoch vzniku závislosti u mužov 
a u žien, rovnako, ako aj v priebehu samotného ochorenia, či v motivácii pre liečbu 
a v jej úspešnosti. Na tieto rozdiely je preto potrebné prihliadať aj v procese liečby. 
Cieľom našej práce bolo aspoň čiastočne vytvoriť obraz závislosti u žien, a možno 
tak lepšie prispôsobiť aj terapeutický proces špecifickým ženským potrebám. 

Náš prieskum bol vykonaný na vzorke 350 žien-pacientok, ktoré boli v období 
1.1.2015 - 31.12.2016 prijaté na liečbu v OLÚP n.o., Predná Hora. Zamerali sme sa 
nielen na sledovanie základných socio-demografických údajov, ako sú vek, rodinný 
stav, vzdelanie, zamestnanie alebo podmienky bývania, ale zisťovali sme aj niektoré 
údaje, ktoré priamo súvisia s liečbou. Informácie o rodinnej anamnéze, hereditárnej 
záťaži, dôvodoch vzniku a rozvoja závislosti, počte a druhu liečieb, či o spôsobe 
ukončenia liečby sú potrebné a užitočné nielen pri individuálnom prístupe k pa
cientke v rámci jej terapie, ale aj takýto štatisticky vytvorený profil nám môže byť 
nápomocný pri vytvorení lepšieho terapeutického programu pre ženské skupiny - či 

už v rámci psychoterapeutických skupín alebo v zameraní edukačnej oblasti liečby. 
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K HISTÓRII BOJNICKÝCH 
AT KONFERENCIÍ 

V.GARAJ 

Psychiatrické oddelenie NsP v Prievidzi 
so sídlom v Bojniciach, Bojnice 

S myšlienkou organizovať a vytvárať podmienky pre vedecko-pracovnú schôdzu 
na tému alkoholizmus a toxikománie prišiel koncom 90. rokov doc. MUDr. Vladimír 
Novotný CSc., vtedajší predseda sekcie. Pôvodne to malo byť menšie fórum, komor
nejšia forma komunikácie pre odborníkov, nie velké podujatie. Oslovil ma, či by sme 
to chceli a aj vedeli zorganizovať v Bojniciach, ktoré sú zhruba na polceste medzi 
východom a západom SR, kde by účastníci možno prišli. Samozrejme som sa rád na 
to podujal a myšlienka sa rozvíjala. Najmä z jeho strany boli postupne oslovení 
a prizvaní popredné adiktologické pracoviská ako OLÚP na Prednej Hore, PN v Pe
zinku, PO NsP v Banskej Bystrici a ďalší. Pri zrode a uvedení Bojnických dní 
v apríli 2001 do života stáli hlavne tieto pracoviská. My sme teda hľadali priestory, 
miesto a technické zabezpečenie. Vzhľadom na neskúsenosť, neistoty ako počty 
účastníkov, postačovali pre začiatok priestory ktoré poskytla nemocnica - "červený 

kútik", kde sa okrem odborného programu dala v prestávke aj vypiť káva. Tohto 
prvého pracovného dňa sa zúčastnilo niečo málo cez 30 ľudí, atmosféra však bola 
príjemná, pracovná a užitočná, a vznikol názor, že o rok treba opakovať. 

Na ďalší rok sa teda konali 2. bojnické AT dni, prišlo viac účastníkov, pribudlo 
viac tém, opätovne bola dobrá aj kvalitná diskusia a vznikol náhľad, že bude treba 
pokračovať aj keď to také "komorné" celkom nebude. To sa opakovalo aj v ďalších 
ročníkoch, bojnické AT dni sa dostávali do povedomia, vylepšila sa organizácia vo
pred, zaviedli sa kredity, rozširovali sa témy, bola vzorná účasť na blokoch, pribudli 
témy na opioidy, nelátkové závislosti, doliečovanie v občianskych združeniach, obja
vili sa sponzori. Z nemocnice sa postupne prešlo do priestorov hotela Pod Zámkom, 
začala vznikať tradícia odborného podujatia, aj firemné prezentácie vznikli konfe
rencie na ktorých počet účastníkov sa od roku 2009 začal pohybovať nad 100 ľudí. 
Z bojnických AT dní vznikli bojnické AT konferencie - táto je celkom desiata -
a frekvencia sa vzhľadom na rozsah programu ustálila na dvojdňovom trvaní a na 
dvojročnom intervale konania. Treba jej popriať úspech, ako aj 3. dňom profesora 
Vladimíra Novotného, čo najlepšiu budúcnosť s výbornou komunikáciou odborníkov 
so stálym rastom a rozširovaním odbornej tematiky a spokojných účastníkov. 
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ALKOHOL, TABAK A KÁVA
VÝSLEDKY ŠTÚDIE DIALK-4 

M.GROHOL 

Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 

Úvod: Práca nadväzuje na prezentácie a publikácie z ostatných rokov, ktoré boli 
venované najmä laboratórnym markerom, ich profilom a zmenám vo vzťahu k poh
laviu či veku. V lete 2012 sme začali zbierať údaje nového súboru pacientov hospita
lizovaných pre závislosť od alkoholu, ktorý bol spracovaný a parciálne prezentovaný 
po druhom a treťom roku. Táto práca prináša analýzu štvorročného obdobia so za
meraním sa na účinok fajčenia a užívania kávy. 

Cielom je porovnať laboratórne parametre u pacientov podľa toho, či užívajú 
kávu alebo tabak, a zistiť, aké sú rozdiely v týchto hodnotách počas detoxikácie. 

Metodika: Zaradení boli všetci pacienti so syndrómom závislosti od alkoholu 
(F10.2 podľa MKCh-10), ktorí v poslednom mesiaci užívali alkohol a boli prijatí pre 
problémy vyplývajúce zo závislosti resp. pitia alkoholu. Stratifikovaní boli podľa 
pohlavia, veku, rodinnej anamnézy, vzorca užívania alkoholu, liečby a ďalších para
metrov, ktoré sme sa pokúsili usúvsťažniť k množstvu denne vyfajčených cigariet, 
resp. k počtu vypitých káv. Pri príjme mali realizovanú dychovú skúšku na alkohol, 
overenú krvným odberom. Laboratórne parametre boli odoberané priebežne (podľa 
klinických potrieb) a zoradené podľa dňa abstinencie. 

Hypotézy: Z literatúry sa predpokladá benefičný účinok kávy na niektoré labo
ratórne parametre (GMT), a naopak negatívny účinok fajčenia. 
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ELEKTRONICKÉ CIGARETY 
V UKONČOVANÍ FAJČENIA 

M.GROHOL 

Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 

Úvod: Elektronické cigarety (e-cigarety) aktuálne užíva asi 2 % európskej po
pulácie, viac ako 60 % z nich s cieľom redukovať alebo prestať s fajčením tabaku. Je 
však takáto indikácia podporená dôkazmi? 

Cielom príspevku je priniesť výsledky štúdií zameraných na potenciálne využitie 
e-cigariet v ukončovaní fajčenia alebo jeho redukcii (smoking cessation, reduciion). 

Metodika: Internetové vyhľadávanie v prehliadačoch, dostupných databázach 
a registroch klinických štúdií. 

Výsledky: Posledný prieskum realizovaný v krajinách EÚ (Special Eurobarome
ter No. 458) ukazuje, že pri užívaní e-cigariet prestalo s fajčením 14 % dopytova
ných. Prehľadové práce, ktoré počtom a najmä kvalitou paradoxne prevyšujú počet 
publikovaných pôvodných výskumov, zahŕňajú asi dvadsiatku naratívnych a syste
matických prehľadov a asi jednu desiatku systematických prehľadov opatrených 
meta-analýzou. Medzi pôvodnými prácami je 26 longitudinálnych štúdií, prevažne 
kohortových, a štyri randomizované kontrolované štúdie (RCT). Analyzovaná bola 
len časť, aj v ostatne publikovanej meta-analýze (El Dib a kol., 2017) výsledky sú 
protichodné, zatiaľ čo osem kohortových štúdií potvrdzuje skôr obavu, že užívanie 
elektronických cigariet je spojené s nižšou pravdepodobnosťou vzdania sa fajčenia 
tabaku (OR = 0,74), dve RCT štúdie ukazujú podobný efekt ako iná nikotínová sub
stitučná terapia (RR = 2,03). Dôkazy pre signifikantnú redukciu (> 50 % spotreby 
cigariet) sú menej presvedčivé (Lindson-Hawley a kol., 2017). Všetky prehľady 
konštatujú nízku až veľmi nízku úroveň dôkazov. Na stránkach registrov klinických 
štúdií je evidovaných najmenej 34 ďalších prebiehajúcich/nepublikovaných štúdií na 
ukončenie/redukciu fajčenia. Proti týmto štúdiám stojí meta-analýza 9 longitu
dinálnych štúdií (Soneji a kol., 2017), podľa ktorej u mládeže a mladých dospelých 
zvyšuje užívanie e-cigariet šancu na začatie fajčenia u osôb, ktoré dosiaľ neokúsili 
cigaretu/tabak (OR = 3,62). 

Záver: Elektronické cigarety majú určitý potenciál využitia v medicíne ako pro
striedok na ukončenie fajčenia, úroveň dôkazov je však nízka, efekt je porovnateľný 
s inou nikotínovou substitučnou terapiou. Reálnejší je efekt cez parciálnu sub
stitúciu (teda ako harm-reduction prostriedku v znižovaní zdravotných škôd spôso
bených fajčením tabaku), ktorý tu nebol skúmaný. Proti je však reálne riziko tzv. 
gateway efektu (zvýšenie rizika konzumu tabaku u nefajčiarov) hlavne u mládeže. 

Literatúra: 
El Dib, R. a kol.: Electronic nicotine delivery systems and/or electronic non-nicotine 

delivery systems for tobacco smoking cessation or reduction: a systematic review 
and meta-analy§is. BMJ Open, 7, 2017, 2, e012680 

Lindson-Hawley, N. a kol.: Interventions to reduce harm from continued tobacco 
use. Cochrane Database Syst Rev, 10,2016, CD005231 

Soneji, S. a kol.: Association Between Initial Use of e-Cigarettes and Subsequent Ci
garette Smoking Among Adolescents and Young Adults: A Systematic Review 
and Meta-analysis. JAMA Pediatr, 171,2017,8, s. 788 - 797 
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ŠPECIFIKÁ PÁCHANIA TRESTNEJ 
ČINNOSTI POD VPLYVOM NÁVYKOVEJ 
LÁTKY, OCHRANNÉ LIEČENIA 
A DETENČNÉ CENTRÁ V SLOVENSKEJ 
REPUBLIKE A ZAHRANIČí 

A. HUDZÍKOVÁ, Ľ. PROFANTOVÁ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

V našom príspevku sme sa zamerali na špecifiká páchania trestnej činnosti pod 
vplyvom návykovej látky. Snažili sme sa poukázať na problematiku v oblasti súdom 
nariadeného ochranného liečenia v Slovenskej republike i v zahraničí, následne na 
to poukázať na terapeutickú prácu s takýmto špecifickým klientom v zariadení Od
borný liečebný ústav psychiatrický n.o. Predná Hora. Z dostupných nazbieraných 
údajov o týchto klientoch sme vypracovali základný profil páchateľa trestnej činnos
ti pod vplyvom návykovej látky. V závere príspevku poukazujeme na dôležitosť de
tenčných zariadení a aktuálnu situáciu v Európskej únii. 
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OZNAČOVANIE HRACÍCH 
AUTOMATOV INFORMAČNÝMI 
ŠTÍTKAMI S TELEFÓNNYM 
ČÍSLOM NA LINKU POMOCI 
PRE PROBLÉMY S HRANÍM 

M. HUŠTATY, A. KURILLA, B. RÁšo 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: Dôvodom prieskumu bolo zistiť aká je informovanosť hráčov o linke pomo
ci pre problémy s hraním. Označovanie hracích automatov štítkami s telefónnym 
číslom na Linku pomoci (ďalej len štítky), prevádzkovateľom herní vyplýva zo záko
na. 

Ciele: Cieľom pilotného prieskumu bolo zistiť, či prevádzkovatelia herní um
iestňujú štítky na svoje hracie automaty, a ak či sú dostatočne viditeľné. 

Metodika: Prieskum sa realizoval formou návštev herní v Žilinskom a Bratislav
skom kraji. 

Výsledky: Výsledky ukázali, že 10 % prevádzkovateľov štítky neumiestnilo vôbec. 
V prípade zvyšných 90 % bola väčšina štítkov umiestnených na automatoch mimo 
zorného poľa hráčov. Počas prieskumu sme zachytili aj existenciu tzv. detských 
herní, ktorým sa v príspevku tiež venujeme. 

Záver: Väčšina prevádzkovateľov herní si svoju povinnosť označovať hracie auto
maty štítkom s telefónnym číslom na Linku pomoci plní. Zistili sme však výrazné 
nedostatky v spôsobe umiestňovania daných štítkov. Väčšina z nich je umiestnených 
mimo zorného poľa hráča. Vyhľadanie odbornej pomoci v prípade herní sťažuje tiež 
ergonómia hráčskeho prostredia. 
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"ZÁVISLOSŤ" NA SEXE 

M.CHOVANEC 

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie 
a psychoterapie, Nové Mesto nad Váhom 

Prvý, kto popísal fenomén (patologického) nárastu sexuálneho správania, bol 
Krafft-Ebing vo svojom priekopníckom diele Psychopathia Sexualis. V Amerike sa 
sexuálnemu správaniu venoval a skúmal ho Kinsey. Už v tej dobe sa objavila otázka 
patologického sexuálneho apetítu. Dokonca Maslow zaradil sex k základným po
trebám (tiež D-potreby). V súčasnosti je nadmerný sexuálny apetít stále aktuálnou 
témou a dostal laické pomenovanie "závislosť" na sexe, ktorý sa veľmi dobre ujal 
medzi laickou a odbornou verejnosťou a u oboch vytvorili dva tábory. Uvedený po
jem je vnímaný ako obsedantno-kompulzívna porucha, alebo je priraďovaná k závis
lostiam. Avšak nie je to také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Kardi
nálnym problémom je definícia samotnej "závislosti" na sexe. Aktuálne neexistuje 
žiadna kompaktná definícia, pričom svoju úlohu zohráva kultúra a samozrejme indi
vidualita každého jedného človeka. V príspevku sa autor venuje uvedenej problema
tike. 
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VÝSKYT PERFEKCIONIZMU U ZÁVISLOSTÍ 

D. JANčíKOVÁ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Výskum sa zameriava na exploráciu výskytu perfekcionizmu na slovenskej vzor
ke závislých pacientov v zariadení OLÚP n.o. Predná Hora. Pri skúmaní a meraní 
perfekcionizmu vychádzame z predpokladu, že perfekcionizmus predstavuje multidi
menzionálny konštrukt, ktorý rozlišuje medzi 2 typmi perfekcionistov (dysfunkční -
majú sklon byť spoločensky separovaní, anxiózni, náladoví, nepriateľskí, a príliš 
súťaživí; funkční - zvyknú byť príjemní, a svedomití, cieľavedomí, spoločensky ak
ceptovaní, dobre adjustovaní, a neneurotickí) a neperfekcionistami. Pri meraní per
fekcionizmu je využívaný dotazník Multidimensional Perfectionism Scale od autorov 
Frosta, Martina, Laharta a Rosenblada z roku 1990. Vo výskume nás zaujíma, aké 
je zastúpenie jednotlivých typov perfekcionistov u závislých a či existujú rozdiely 
v rámci 3 druhov závislostí (alkoholizmus, drogy, gambIing). Množstvo zahranič
ných výskumov a štúdii zameraných na perfekcionizmus potvrdzujú súvislosti medzi 
dysfunkčným perfekcionizmom a rôznymi psychickými ochoreniami (depresia, neu
rotizmus, obsedantno - kompulzívne poruchy, sociálne fóbie, somatické poruchy, pa
nická porucha, alkoholizmus, anorexia, a pod.). Na základe týchto výsledkov sa 
predpokladá, že perfekcionizmus má transdiagnostickú podstatu, čo znamená, že sa 
nielen objavuje u viacerých diagnóz, ale javí sa ako rizikový a udržiavací mechaniz
mus pri rôznych ochoreniach. Perfekcionizmus môže v negatívnom smere ovplyvňo
vať liečbu ochorenia, ale naopak jeho podchytenie v psychoterapii môže mať po
zitívny vplyv na výsledok liečby. Z toho dôvodu si zároveň vo výskume kladieme 
otázku, či by mohla existovať súvislosť medzi porušením abstinencie (počtom re
cidív) a sklonom k perfekcionizmu. 
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ĎALŠIE ZISTENIA K PREVALENCII 
UŽÍVANIA NOVÝCH PSYCHOAKTÍVNYCH 
LÁTOK - PRIEBEŽNÁ ANALÝZA 
K NAVRHOVANÝM TRESTNOPRÁVNYM 
ÚPRAVÁM 

E. KASTE LOV Á, I. ŠTELIAR 

Národné monitorovacie centrum pre drogy MZ SR, Bratislava 

Na úrovni pracovnej skupiny boli z iniciatívy zástupcov Ministerstva vnútra SR 
a Ministerstva spravodlivosti SR rozpracované návrhy trestnoprávnych úprav, 
týkajúce sa držby určeného malého množstva nezákonných drog (dekriminalizácia). 
I keď nemožno spochybňovať legitimitu takýchto snáh, jednostranné zameranie 
úprav na trestnoprávne procedurálne aspekty, bez domyslenia širších spoločenských 
dopadov, vytvárajú celý rad otázok ohľadom implementácie návrhov v praxi. Jedna 
z týchto otázok sa týka aj uchopenia stále nedostatočne preskúmanej - a navyše 
veľmi dynamicky sa vyvíjajúcej - oblasti nových (syntetických) psychoaktívnych 
látok. 

Koncom minulého roka Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú 
závislosť v Lisabone monitorovalo v priestore EÚ vyše 620 týchto látok, i keď nárast 
počtu nových druhov sa za dva predchádzajúce roky spomalil. Tieto látky sú navyše 
vysoko toxické a majú psycho aktívne účinky v nepatrných koncentráciách, ktoré nie 
je možné - ako sa domnievame - legislatívne ošetriť nastavením paušálnej hranice 
množstva pre dekriminalizáciu. 

Na Slovensku stále neexistuje referenčné analytické pracovisko, ktoré by tieto 
látky skúmalo z farmakologického a toxikologického hľadiska a poskytovalo aktuál
ne dáta o štruktúre, metabolizme, psychoaktívnych účinkoch, toxicite a interakciách 
týchto látok, vrátane potenciálne letálnych následkov užitia. Rovnako - aj vzhľadom 
na nedostatočnú schopnosť ich detekcie - sú limitované informácie o ich výskyte 
a rozšírení. Niektoré z doteraz zozbieraných údajov poukazujú na pomerne malý 
výskyt vo všeobecnej populácii, avšak zvýšené riziko v marginalizovaných skupinách 
a prostrediach (muži-homosexuáli, bezdomovci, väzenia). 

V našom príspevku porovnávame údaje o užívaní nových psychoaktívnych látok 
z rôznych prieskumov Národného monitorovacieho centra pre drogy, v rozličných 
skupinách populácie a prostrediach, ktoré uvedené indície o vyššej prevalencii v špe
cifických skupinách/prostrediach potvrdzujú. Informáciu dopÍňajú aktuálne údaje 
z Národného toxikologického informačného centra o výskyte zdravotných kompli
kácií spojených s užitím týchto látok v roku 2016. Veríme, že lepšie poznanie tohto 
fenoménu prispeje k skvalitneniu návrhov trestnoprávnych úprav v súvislosti 
s nezákonnými drogami. 
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MOŽNOSTI VYUŽITIA PSYCHOTERAPIE 
ZAMERANEJ NA ZMENU SCHÉM 
V LIEČBE DUÁLNYCH DIAGNÓZ 

P. KNAPÍK, K. SLANCOVÁ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Závislosť sa často vyskytuje v komorbidite s poruchami osobnosti a pacienti 
s touto duálnou diagnózou sú často zaradení do bežných liečebných programoch pre 
závislých, čo veľakrát spôsobuje nemalé problémy. Pacienti s poruchou osobnosti 
menej priaznivo reagujú na tradičné liečebné postupy a intervencie v liečbe závis
lostí a vyžadujú si tak neprimerane veľa času personálu. V zahraničí sa už použí
vajú v liečbe duaIných diagnóz tzv. duálne liečebné postupy, z ktorých najznámejšie 
sú Dialekticko-behaviorálna terapia pre závislých a psychoterapia pomocou zmeny 
schém pre duálne diagnózy (Dual Focus Schema Therapy - DFST), ktorej autorom 
je Samuel Ball. DFST je 24-týždňový manuál psychoterapie pre celé spektrum 
porúch osobnosti, ktorý v sebe kombinuje tradičný prístup prevencie relapsu ako aj 
psychoterapiu zameranú na zmenu maladaptívnych dysfunkčných schém, ktoré 
narúšajú fungovanie v živote. V tomto príspevku sa autori pokúšajú oboznámiť od
bornú verejnosť s možnosťami využitia psychoterapie zameranej na zmenu schém 
v liečbe duálnych diagnóz, ako aj so základnými konštruktmi schéma terapie. 
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SYNTETICKÉ KANABINOIDY, 
REALITA NA JUHU SLOVENSKA 

J.KVETKOVÁ,M.LASKOVSKÝ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Ciel: Cieľom práce je poukázať na stúpajúci trend užívania syntetických kanabi
noidov na juhu BBSK príslušníkmi sociálne slabších skupín obyvateľstva, na riziká 
s tým spojené (poškodenie zdravia, drogová kriminalita) a vyzvať kompetentných ku 
hľadaniu účinných opatrení na elimináciu týchto negatívnych javov. 

Metodika: Správa o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky 
za rok 2016, poznatky z publikovaných odborných štúdií, spolupráca s OR PZ v Re
vúcej, skúsenosti OLÚP n.o. s toxikologickým vyšetrením páchateľov drogovej trest
nej činnosti. 

Výsledky: Stúpajúci trend užívania syntetických kanabinoidov na juhu BBSK po
ukazuje na nutnosť prijatia účinných komplexných opatrení v podobe primárnej pre
vencie v radoch detí a mládeže, najmä z vrstvy sociálne slabých a marginalizova
ných obyvateľov i v podobe zlepšenia diagnostiky syntetických drog v biologickom 
materiáli. Je nutné tiež novelizovať zákony, týkajúce sa zaraďovania novodobých 
syntetických látok s potenciálom návyku medzi nebezpečné látky a zakázané látky. 

Diskusia: Diagnostika biologických markerov novodobých syntetických návyko
vých látok, monitorovanie ich užívania a legislatíva, týkajúca sa novodobých synte
tických psychoaktívnych látok je na Slovensku nedostatočná a málo účinná. Repre
sívne opatrenia, ktoré nie sú v súbehu s preventívnymi opatreniami, nevedú k ele
minácii negatívnych javov spojených so šírením novodobých syntetických drog. 
Potláčanie ich výroby a distribúcie je len časť nutných opatrení - obchod s drogami 
bude v rôznych formách pokračovať, kým bude existovať dopyt po nich. 

Záver: Práca by mala byť podnetom k vypracovaniu komplexného návrhu opa
trení (vrátane legislatívnych zmien) na zníženie dopytu po syntetických drogách. 
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BUPRENORFÍNINALOXÓN 
V SUBSTITUČNEJ LIEČBE 

S. LÚČNA 

Psychiatrická ambulancia NsP, Nové Mesto nad Váhom 

Závislosť od opioidov zvlášť od heroínu je stále závažným problémom pre spo
ločnosť. Substitučná liečba znamená možnosť liečby pre viacerých závislých. Je sú
časťou prístupu v zmysle princípov harm reduction. Buprenorfin je opioidný čias
točný agonistaJantagonista viažuci sa na Jl- a K-opioidné receptory v CNS. Je potent
nejší ako heroín a morfin. Podľa štúdie Greenwalda z roku 2003 je pri podávaní 
16 mg buprenorfinu obsadených cca 80 % Jl-receptorov. Pre časté zneužívanie pre
parátu s čistým buprenorfinom bol na trh zavedený buprenorfin s naloxonom v po
mere 4 : 1. Naloxon je antagonista Jl-opioidných receptorov a pri perorálnom alebo 
sublinguálnom podaní v malých dávkach má len minimálny účinok (kvôli silnému 
first-pass efektu). Naopak pri parenterálnom podaní (teda pri zneužívaní) sa anta
gonistický efekt uplatní a vyvolá abstinenčný syndróm. Užívatelia heroínu referova
li, že po pokuse o parenterálne zneužitie tohto kombinovaného preparátu nenastane 
žiaduci pocit eufórie, často skôr zlý zážitok. Počiatočná dávka 2 až 4 mg sa podá pri 
jasných a aspoň miernych príznakoch abstinenčného syndrómu. Pred začiatkom 
liečby sa odporúča kontrola RT a prípadne zistenie stavu vírusovej hepatitídy. Dô
ležitá je podrobná anamnéza užívania opioidov, vrátane zistenia času od posledného 
užitia. Kontraindikáciou je závažná respiračná alebo hepatálna insuficiencia a akút
na intoxikácia alkoholom a delírium tremens. Najčastejšími nežiaducimi účinkami 
je obstipácia, poruchy spánku, cefalea, nauzea. Opatrnosť si vyžadujú interakcie 
s alkoholom alebo liekmi obsahujúcimi alkohol pre zvýšenie sedatívneho účinku bu
prenorfinu. Benzodiazepíny zvyšujú riziko respiračnej depresie centrálneho pôvodu. 
Celková dÍžka podávania preparátu záleží na rozhodnutí pacienta a vývoja jeho sta
vu počas liečby. Vysadzovanie lieku sa potom deje v približne 1- až 2- týždňových in
tervaloch znižovaním pôvodnej dávky o 2 až 4 mg. Dôležité je sledovanie pacienta aj 
po vysadení pre zníženie rizika recidívy. Predpisovať liek môže psychiater v rámci 
ústavnej či ambulantnej liečby v zariadeniach špecializovaných pre liečbu závislostí, 
ale aj vo všeobecných psychiatrických ambulanciách. 

Prednesené v rámci sympózia spoločnosti lndivior. 
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PHENIBUT - LÉK NEBO DROGA? 

R. MAREK 

Psychiatrická ambulance Společnost Podané ruce, Brno 

Phenibut - kyselina gama-amino-beta fenylmáselná - je GABA agonista, který 
byl syntetizován ruskými vedci v Leningrade v roce 1960. V Rusku, Belorusku a Lo
tyšsku je používán široce jako psychofarmakum k léčbe úzkostných poruch, poruch 
spánku, u detí u tikové poruchy, koktavosti, enurézy, pri odvykacích stavech pri 
odnetí alkoholu a premedikaci pred chirurgickými zákroky. Riziko vzniku závislosti 
je zmiňováno na ruských internetových stánkách jen okrajove. 

Na druhé strane je Phenibut v anglosaském svete nabízen volne po internetu ja
ko doplnek stravy - nesedativní anxiolytikum. Lze si ho objednat bez jakékoliv kon
troly a je často zneužíván ruznými experimentátory. Autor príspevku upozorňuje na 
riziko volného dostupnosti a zneužívání Phenibutu s rizikem vzniku závislosti, což 
dokládá kazuistikou jednoho svého ambulantního pacienta. 

MITING AA NA TÉMU "ZMENY 
V ŽIVOTE ALKOHOLIKA 
PRI PRÁCI NA 12 KROKOCH" 

MARIANNAS. 

Anonymní Alkoholici 

Míting AA - ukážka ako AA pracuje na svojich stretnutiach. Na tohoročnom 
mítingu AA budeme rozoberať zmeny v našich životoch, ako sme si ich priali a ako 
sa udiali v realite. 

"Ak sa budeme v tejto fáze nášho vývoja snažiť, zmenu pocítime skôr ako prejde
me polovicu cesty. Spoznáme novú slobodu a nový pocit šťastia. Nebudeme ľutovať 
minulosť, ani sa snažiť zatvoriť za ňou dvere. Pochopíme zmysel slova vyrovnanosť, 
a objavíme pokoj. Bez ohľadu na to, na ktorom stupni nášho vývoja sa budeme 
nachádzať, vycítime ako naša skúsenosť môže pomôcť iným. Pocit neužitočnosti 
a sebaľútosti sa vytratí. Stratíme sebecké záujmy a začneme sa zaujímať o svojich 
blížnych. Náš celkový postoj a pohľad na život sa zmení. Opustí nás strach z ľudí 
a ekonomickej neistoty. Intuitívne vycítime, ako riešiť situácie, ktoré nás predtým 
vyvádzali z miery. Odrazu si uvedomíme, že Boh pre nás robí to, čo sme sami pre se
ba nedokázali urobiť. Sú tieto sľuby prehnané? Nemyslíme. Splnia sa nám - niekedy 
rýchlo inokedy pomaly. Ak budeme na tom pracovať, vždy sa uskutočnia." (Ano
nymní Alkoholici: Modrá kniha, 2000, s. 99) 
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DOLIEČOVANIE Z POHĽADU 
ZÁVISLÝCH PACIENTOV 

M. MARTINOVE st., O. MARTINOVE, M. HAJDÚKOV Á 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Úvod: Nároky v odvykacej liečbe závislých - jednak zo strany terapeutického 
tímu, ale aj zo strany pacienta - pozná azda iba ten terapeut, ktorý ju praktizuje. 
Úmorná a psychicky náročná práca končí neraz recidívou. A pacient je po roku späť 
na liečení. Ako na kolotoči. Ako vždy pri neúspechu sa každý lekár pýta: "Kde som 
pochybil?" Je ťažké sa odosobniť, zvlášť keď za každým závislým je jeho rodina, bez
branné deti. Je ťažko posudzovať, kde to viazne, keďže vieme, že ambulantní psy
chiatri sú vyťažení ad maximum a okrem pravidelných kontrol im prácu naviac 
s odliečenými závislými (vedenie psychoterapeutických skupín, klubová aktivita, 
práca s rodinami ... ) poisťovne zdá sa nepreplácajú. 

Ciel: Pomocou nami zhotoveného stručného dotazníka, zameraného na doliečova
nie, sa pokúšame interpretovať názory v OLÚP na Prednej Hore liečených pacientov 
na proces ich doliečovania a to po ukončení ústavnej odvykacej liečbe. 

Metodika: Dotazník s otázkami o doliečovaní anonymne vyplnia dve základné 
skupiny. Jednou bude skupina opakovane kdekoľvek ústavne a pre závislosť lie
čených, druhou budú pacienti na prvej ústavnej liečbe. Od tých druhých očakávame 
ich predstavu na ich prípadné doliečovanie. Iné rozdelenie liečených závislých bude 
podľa diagnózy závislosti, kde sa budú názory a skúsenosti s doliečovaním navzájom 
porovnávať. Pôjde o anonymný dotazník, od každého z pacientov sa bude vyžadovať 
informovaný súhlas. 

Záver: Výskum stále prebieha. Predbežne sa ukazuje, že len malé percento zá
vislých sa systematicky a dlhodobo doliečuje. Rovnako nízke percento prechádza 
v procese liečby do doliečovania v resocializačných zariadeniach. Zrejme podceňujú 
chorobu. Bolo by však príliš zjednodušené usudzovať, že doliečovanie a nastavenie 
závislého na abstinenciu závisí iba od jeho ochoty a záujmu sa sa zapájať. 
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REČ SRDCA 

MICHAELA K. 

Anonymní Alkoholici 

Dnes sa odhaduje počet členov Anonymných alkoholikov (AA) na 2,2 milióna, 
v 120 000 skupinách, v 181 krajinách sveta. Ako sa to vôbec mohlo podariť? Celý 
príbeh AA začal rozhovorom dvoch zúfalých alkoholikov v roku 1935. Keď sa sami 
dostali zo zajatia alkoholizmu, všetku svoju energiu venovali uskutočňovaniu pred
stavy, ako odovzdávať ďalším alkoholikom posolstvo o transformácii bezmocnosti do 
duchovného prebudenia. Dvanásť krokov AA predstavuje spôsob, ako vytvoriť pod
mienky na duchovnú premenu v človeku, ktorý sa ocitol na dne. AA dokázali niečo 
mimoriadne: formulovali konkrétnu, uchopiteľnú cestu postupných krokov spolu 
s návodmi na ich uplatňovanie, ktoré majú moc psychologicky, sociálne i duchovne 
uzdravovať. Sú prístupné komukoľvek, bez ohľadu na pôvod, pohlavie, intelekt či 
svetonázor. Pojem "Reč srdca" v roku 1944, 9 rokov po založení spoločenstva AA, 
začal používať Bill W., jeden z jeho spoluzakladateľov. V rokoch 1944 - 1970 napísal 
na tému "Reč srdca" množstvo článkov pre časopis Grapevine, ktoré boli publiko
vané knižne v roku 1970, v rovnomennej knihe. "Riešenie sa našlo. Takmer nikomu 
z nás sa nepáčilo zaoberať sa sebaočistou, odstraňovaním pýchy, priznávaním si svo
jich chýb. Tento proces je však nevyhnutný, ak sa má dostaviť úspešný výsledok. Vi
deli sme, že u druhých to skutočne fungovalo, a tiež sme si začali uvedomovať, aký 
beznádejný a márny je život, ktorý sme žili my. Preto nás tí, ktorým sa podarilo vy
riešiť svoj problém, ovplyvnili, a my, keďže sme nemali inú možnosť, sme túto jedno
duchú sadu duchovných nástrojov prijali. Objavili sme raj a boli sme vystrelení do 
štvrtej dimenzie bytia, o ktorej sa nám ani len nesnívalo." (Anonymní Alkoholici: 
Modrá kniha, 2000, s. 39) 

V tohoročnom príspevku spoločenstva AA chceme priblížiť sémantické pojmy, 
špecifické v reči AA. Pochopenie obsahu týchto pojmov a ich adaptácia do nášho 
každodenného života je hlbokou súčasťou procesu uzdravovania sa z alkoholizmu 
tak, aby sme bolo vystrelení do "štvrtej dimenzie bytia". Budeme sa venovať pojmom 
ako "uzdravovanie", "triezvosť", "porozumenie", "pokora", "prijatie", "púšťanie", "od
púšťanie", "tolerancia", "súcit", "láska". Veríme, že alkoholizmus je ochorenie, u kto
rého je potrebné do procesu uzdravovania zapojiť rozum, dušu aj duchovný aspekt 
každej ľudskej bytosti. Aby sme sa dokázali priblížiť jeden druhému, aby sme do
kázali podať pomocnú ruku alkoholikovi , ktorý ešte stále trpí, na to používame aj 
reč srdca. 
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EDUKÁCIA FORMOU BRAINSTORMINGU 
V LIEČBE ZÁVISLOSTI 

Ľ. NOVOTA 

Psychiatrická nemocnica, Velké Zálužie 

Edukácia je jednou zo základných modalít liečby závislosti. Jej cieľom je, aby 
závislí prijali informácie o svojej chorobe a boli motivovaní ich využiť v rámci svojej 
liečby a doliečovania. Cieľom edukácie formou brainstormingu je poskytnúť pacien
tom informácie spôsobom, ktorý sa vyhýba autoritatívnemu prístupu, posilňuje ich 
motiváciu k zmene životného štýlu, využíva ich znalosti a životné skúsenosti i tera
peutický potenciál skupiny. Zároveň poskytuje edukujúcemu informácie o motivácii 
a postupe pacientov v liečbe, prípadne o skupinovej dynamike. 

Témou workshopu sú faktory súvisiace s recidívou (spúšťače a krízové situácie), 
s abstinenciou (krízový plán a zmena životného štýlu), rola doliečovania a ich vzá
jomné vzťahy. Jeho cieľom je zážitok interaktívnej formy edukácie v skupine. 
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VNÍMANIE REKLAMY A OZNAČOVANIA 
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 
u 15-29 ROČNÝCH SLOVÁKOV 

R. OCHABA 

Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava 

Nevhodná konzumácia alkoholu môže viesť až k závaznym zdravotným prob
lémom, čo si nie každý uvedomuje. Preto niektoré krajiny zaviedli varovné označo
vanie alkoholických výrobkov, ktoré by malo konzumentov informovať o možných 
zdravotných rizikách. V Slovenskej republike takéto označovanie v súčasnosti nie je 
zavedené. Preto sa Úrad verejného zdravotníctva SR na základe Národného akčného 
plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020 rozhodol preskúmať vplyv 
zdravotnej výchovy v prevencii alkoholovej závislosti u mládeže. Cieľom štúdie bolo 
identifikovať ako cielenejšie a efektívnejšie smerovať aktivity, edukácie a činnosti 
k zlepšeniu kontroly alkoholu v Slovenskej republike. 

Údaje pre deskriptívnu prierezovú štúdiu boli zozbierané medzi októbrom až no
vembrom 2015. Pracovníci odborov podpory zdravia opytovali 3289 respondentov vo 
veku 15 - 29 rokov z náhodne zvolených inštitúcií, ktorých stratifikovali podľa 
pohlavia, veku, geografickej oblasti a typu administratívneho celku. Dotazník sa za
meriaval na frekvenciu užívania alkoholu, vnímanie rizika škodlivých účinkov alko
holu, vplyv/dopad hromadnej, skupinovej a individuálnej intervencie, vnímanie va
rovných označení na alkoholických nápojoch, a vnímanie reklamy na alkoholické 
nápoje. Výsledky boli popísané percentuálne. 

Výsledky našej štúdie ukázali, že približne 40 % respondentov nepredpokladá, že 
zavedenie varovných označení bude mať vplyv na správanie sa ľudí ohľadne kon
zumácie alkoholu. Najčastejšie označovaniu nedôverovali muži v porovnaní so žena
mi (45 % vs. 37 % respondentov) a respondenti vo veku 15 - 19 rokov (42,7 % re
spondentov). Ako najefektívnejšie varovné označenie vo vzťahu k zníženiu kon
zumácie alkoholu sa ukázala písomná informácia "Konzumácia alkoholických nápo
jov počas tehotenstva môže vážne poškodiť ohroziť zdravie dieťaťa." Po prečítaní va
rovného označenia by konzumáciu alkoholu určite obmedzilo iba 14 % respondentov. 
Približne 48 % respondentov vnímalo reklamu na alkoholické nápoje hlavne ako in
formačnú, a iba 2,7 % respondentov vždy kupuje alkoholové výrobky, ktoré videli 
v reklame. 
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MEDICÍNA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 
OD ZJAZDU DO ZJAZDU 

Ľ. OKRUHLICA 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: AT konferencia je platformou, kde hlavný odborník pre medicínu drogo
vých závislostí pri MZ SR má príležitosť sprostredkovať širšej odbornej verejnosti 
informácie a skúsenosti, ktoré získal pri výkone tejto funkcie. 

Metodika: Jedná sa o prehľad relevantných poznatkov z rokovaní na úrovni mi
nisterstiev, z expertných pracovných skupín pri MZ SR, MV SR, MS SR MPSVaR. 
Stručný prehľad vyžiadaných stanovísk a pozícii k problematike medicíny drogových 
závislostí. To všetko v kontexte informácií o situácie v SR a EÚ. Doplnené o údaje 
z nadnárodných organizácií. 

Zistenia a závery: Situácia s užívaním drog a ich zdravotnými následkami je 
v rozvinutých krajinách a i na Slovensku vcelku stabilizovaná. Pokiaľ ide o drogy 
na európskej úrovni v popredí pretrváva problematiky nových psychoaktívnych 
látok, na Slovensku je to pervitín. Zvláštnou otázkou je tvorba národných a imple
mentácie medzinárodných štandardov v oblasti liečby drogových závislostí. Pokra
čujúce sú diskusie o dekriminalizácii malého množstva drog a o zavedení medicín
skej marihuany na liečebné účely. Problémom Slovenska č. 1 však zostáva proble
matika zdravotných dôsledkov pitia alkoholu a s tým napríklad súvisiace pokusy 
o obnovenie záchytiek, legislatívne uvoľnenie nulovej tolerancie pitia pre cyklistov 
a iné. Stabilný nárast liečených pre závislosť od "gamblingu" a opatrenia na reduk
ciu s tým súvisiacich škôd vedú k spoločenskému diskurzu medzi prevádzkovateľmi 
hazardných hier a ich odporcami. Psychiatrov sa v tejto súvislosti týka najmä nove
lizovaný zákon o nahlasovaní pacientov do registra vylúčených osôb, ktorý však ešte 
nie je účinný a vedú sa v tomto smere medzirezortné rokovania. 
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LIEČBA RAKOVINY METADÓNOM 

Ľ. OKRUHLICA 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: V posledných mesiacoch sa u nás objavili dve žiadosti o informácie od pa
cientov s onkologickým ochorením o možnosti dlhodobej preskripcie metadónu ako 
prostriedku na zabránenie a potlačenie progresu rakoviny. 

Cielom príspevku je oboznámiť odbornú adiktologickú verejnosť, o čo sa jedná 
a aký je náš postoj k tejto pre nás novej medicínskej problematike. 

Metodika: Prezentovaný materiál vychádza z vlastných skúseností, konzultácií 
s onkologickými pacientmi a z prehľadu získaného z relevantných zdrojov z inter
netu. 

Diskusia a záver: Cielená onkoterapia s použitím kombinácie cytostatík, rádiote
rapie a metadónu je vo fáze medicínskeho experimentu. V bežnej medicínskej praxi 
predpis metadónu s touto indikáciou je všade vo svete "off-label". Onkológ však 
môže odporučiť pacientovi metadón za účelom analgézie a adiktológ ho môže pred
písať v rámci zistenej závislosti od opiodov ako udržiavaciu liečbu na prevenciu ab
stinečných príznakov. 
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ETYL GLUKURONID - EFEKTÍVNA 
DETEKCIA PITIA, KTORÉ DYCHOVÁ 
SKÚŠKA NEODHALÍ (NAŠE PREDBEŽNÉ 
SKÚSENOSTI) 

P. PALKOVIČ, Ľ. OKRUHLICA, J. RYBÁR, V. MANIKOVÁ, 
T.MAGOV~M.KOYŠOVÁ 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: Etyl Glukoronid (EtG) je vo vode rozpustný priamy metabolit etanolu, 
ktorý je možné zisťovať v rôznych telesných tekutinách, tkanivách, či vo vlasoch. 
Môže odhaliť predošlé užitie alkoholu až do 80 hodín po kompletnej eliminácii alko
holu z tela. Začal sa používať ako pomocný biomarker pri zisťovaní porušenia absti
nencie od alkoholu. 

Cielom našej pilotnej štúdie bolo overiť si možnosti tejto metódy s novo dostup
nými kvalitatívnymi skríningovými testami. Vzorku tvorilo 151 pacientov s prie
merným vekom 44,7 (± 14) rokov v programe liečby závislosti od alkoholu so zame
raním na abstinenciu. Z toho bolo 114 (76 %) mužova 37 (24 %) žien. 

Metodika: Jednalo sa o naturalistickú, klinickú štúdiu. Použitý bol výhodný vý
ber pacientov v prípade keď psychiater supponoval možnosť pitia. Použité boli ko
merčne dostupné testy na báze immunoessay na detekciu EtG v moči s prahovou 
hodnotou 500 ng/mL. Testovanie bolo realizované len vtedy, ak pacient verbalizoval 
abstinenciu a dychová skúška na alkohol bola negatívna. Nešlo o rigorózne metodo
logicky realizovanú štúdiu, ale o poznanie možností klinického využitia EtG ako no
vej pomocnej diagnostickej metódy. 

Výsledky: Pozitívnu skúšku na prítomnosť EtG malo 20 % testovaných, ktorí 
tvrdili že nepili alkohol. Potvrdil sa predpoklad, že EtG umožní zistiť predchádzajú
cu konzumáciu alkoholu v čase, kedy už priame detekovanie dychovou skúškou je 
negatívne. 

Diskusia a závery: Jedná sa o predbežné skúsenosti v našich podmienkach. Uka
zuje sa, že EtG je popri iných pomocných vyšetreniach prostriedkom na rozšírenie 
času možnosti retrospektívneho zisťovania porušenia abstinencie tam, kde priama 
detekcia prítomnosti alkoholu v organizme je už negatívna. 
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RASTAFARIÁNSTVOAMARIHUANOVÁ 
SUBKULTÚRA 

M.PATARÁK 

II. Psychiatrická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, 
Banská Bystrica 

Rastafariánstvo je monoteistické náboženstvo, ktoré vzniklo v tridsiatych rokoch 
minulého storočia na Jamajke. Nemá autoritatívnu cirkevnú organizáciu, ani dog
matický vieroučný systém, takže ho možno považovať za formu ne-inštitucionalizo
vaného vierovyznania, ktoré však prakticky balansuje na hrane spoločensko-kul
túrneho fenoménu, životného štýlu, či filozofie. Rastafariánstvo je afrocentrické, 
uctieva jedného Boha Jaha, pričom niekdajší etiópsky cisár Haile Selassie I. je ním 
považovaný za Božie vtelenie, respektíve druhý príchod Krista. Bibliu rastafariáni 
interpretujú veľmi špecificky. Babylon symbolizuje útlak a vykorisťovanie bielym 
človekom, novšie však akúkoľvek perzekúciu a neslobodu, pričom Mrika je za
sľúbenou zemou, z ktorej pochádza čierne obyvateľstvo Jamajky, na ostrov zavlečené 
otrokármi. V rastafariánskom prostredí vznikol aj hudobný žáner reggae, vďaka 
ktorému je rastafariánstvo známe po celom svete, a hoci jeho príslušníci aktívne ne
rozvíjajú misijnú činnosť, prostredníctvom hudby sa im to úspešne darí. Súčasťou 
životného štýlu rastafariána je aj konzumácia marihuany, používanej aj na nábo
ženské účely a komunikáciu s Jahom. Pre mladých ľudí v Európe, ktorí užívajú ma
rihuanu, môže byť jej spiritualizácia veľmi atraktívna, pretože túto drogu zobrazuje 
vo vyslovene pozitívnom svetle. Je však otázne, či šírenie rastafariánstva podporuje 
zvýšenú konzumáciu marihuany mimo pôvodný náboženský kontext, keďže v Euró
pe je vnímané skôr ako spôsob vedenia života. Rastafariánstvo u nás predstavuje 
skôr kultúrny fenomén, ku ktorému sa mladí konzumenti marihuany radi uchyľujú, 
pričom si z neho vyberajú len niektoré, zväčša povrchné znaky. 
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FARMAKOLOGICKÁ LIEČBA PACIENTOV 
S ALKOHOLOVOU ZÁVISLOSŤOU 
NALTREXÓNOM V TERÉNE CHRONICKEJ 
CHOROBY PEČENE 

M. RÁCl, M. szÁNTOVÁ2, Ľ. SKLADANÝ3 

1 Interná klinika FN, Nitra 
2 III. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava 
3 II. interná klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 

Alkoholová závislosť predstavuje chronické a relabujúce ochorenie postihujúce 
veľkú časť dospelej populácie. V Európe postihuje viac ako 10 % populácie. Škodlivé 
pitie sa týka 15 - 40 % obyvateľov Európy. Alkohol predstavuje významný rizikový 
faktor viac ako 200 chorôb. Jeho pôsobenie sa všeobecne spája so zvýšením morbidi
ty a mortality. Alkoholový abúzus je najväčšou preventabilnou príčinou ochorení 
pečene, avšak len menej ako 10 % závislých je liečených. Alkoholová choroba pečene 
(ALD) predstavuje spektrum poškodení pečene. Môže sa manifestovať formou 
steatózy, alkoholovej hepatitídy, cez fibrózu až po cirhózu pečene, ktoré môžu vy
ústiť do pečeňových komplikácií vrátane hepatocelulárneho karcinómu. ALD a alko
holová závislosť predstavujú dve časté komorbidity. Farmakoterapia závislosti 
zostáva primárnou možnosťou liečby na dosiahnutie abstinencie u pacientov s ALD. 
Naltrexón je kompetitívny antagonista opioidných receptorov. Blokuje účinok en
dorfinov a bráni uvoľneniu dopamínu po požití alkoholu. Ovplyvňuje predovšetkým 
hedonickú zložku. Rozhodnutie indikovať medikáciu závislosti môže ovplyvniť obava 
zo zhoršenia ochorenia pečene. Udržanie pacienta v abstinencii a v dobrej psychickej 
kondícii však môže byť výhodnejšie ako eliminovanie zaťaženia nežiaducimi účinka
mi liekov. Abstinencia od alkoholu môže byť rozhodujúca pre prežitie, nakolko re
laps zvyšuje riziko rekurentného, závažného poškodenia pečene s rizikom smrti. 
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JA VO FARBE, FARBA VO MNE 

M. SLABEJOV Á 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Je známe, že výtvarný prejav je považovaný za jednu z ciest k uvoľneniu 

skrytých tvorivých síl a iných pocitov, osobnostných vlastností a postojov k svetu. 
Výtvarná činnosť odpútava pacientov od chorobných myšlienok a stavov, podporuje 
zdravé zložky osobnosti, rozvíja nové záujmy a čo je veľmi dôležité, podnecuje chuť 
k životu. Výtvarná produkcia varteterapii sa stáva prostriedkom komunikácie. Ne
menej dôležité je citové odreagovanie a sebarealizácia pacienta. 

V našom materiáli využívame príležitosť sledovať výtvarné vyjadrenie pacientov 
navštevujúcich dobrovoľnú skupinu arteterapie, počas liečby v OLÚP n.o., Predná 
Hora. Sledujeme a spracovávame zmeny v ich výtvarnom vyjadrení pomocou symbo
lov a farieb. Pomocou názorných ukážok sa pokúsime priblížiť zmeny v ich výtvar
nom vyjadrení v čase liečby a to hlavne v oblasti farebného uchopenia pocitov a pre
žívania. 
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DOLIEČOVANIE - NEVYHNUTNÁ SÚČASŤ 
ŽIVOTA ABSTINUJÚCEHO ZÁVISLÉHO 

L. STANISLAV 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Závislosť je celoživotné ochorenie a tak je potrebné sa k nemu aj stavať. Táto 
práca, ako aj samotná brožúra vznikli na základe nevyhnutnosti doliečovacieho pro
cesu v živote abstinujúceho závislého. Doliečovanie zvyšuje kvalitu života absti
nujúcich, čo sa prejavuje nie len na ich emocionálnom prežívaní, ale napríklad aj na 
úrovni ich vzdelanosti v závislosti. 

Téma pojednáva o jednotlivých formách doliečovania - resocializačné zariadenia, 
ktoré sú zamerané na zmenu životného štýlu prostredníctvom zmeny myslenia s cie
ľom dosiahnuť plné zaradenie jedinca do spoločnosti. A-kluby, AA-skupiny, NA-sku
piny, ktoré posilňujú motiváciu abstinovať, vedú k zdravému životnému štýlu a za
bezpečujú kontinuálny doliečovací proces. Spoločným cieľom všetkých doliečovacích 
programov je prepojiť obdobie po ukončení ústavnej liečby závislosti s prechodom 
späť do normálneho života a pripraviť sa na problémy s tým spojené. Úlohou práce 
preto bolo priblížiť pacientom OLÚP n.o. Predná Hora konkrétne formy doliečovania 
prostredníctvom vypracovania brožúry. Brožúra poskytuje podrobný popis osem
nástich resocializačných zariadení, ktorých súčasťou je fotodokumentácia, 75 fun
gujúcich klubov Slovenska, 52 AA skupín a 4 NA skupiny. Prínos tejto práce spočíva 
v lepšej informovanosti pacientov OLÚP n.o. Predná Hora, v získaní prehľadu o do
liečovacích možnostiach, k väčšej samostatnosti pri výbere a v neposlednom rade 
ako dobrá pomôcka pre odbornú verejnosť. 
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INSTITUCIONALIZOV ANÁ ÚSTAVNÍ 
LÉČBA ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU 
VE VELKÝCH KUNČICÍCH - zÁKLAD 
MODERNÍHO LÉČEBNÉHO PRÍSTUPU? 

J.ŠEJVL 

Klinika adiktologie 1. LFUK a VFN, Praha 

Pred vznikem léčebného zarízení u "Apolináre" existovala na našem území tri in
stitucionalizovaná ústavní zaÍ"Ízení specializovaná na léčbu závislosti na alkoholu -
Velké Kunčice (1911 - 1915), Tuchlov (1923 - 1939) a Istebné nad Oravou (1937 -
1939), na které současný model a jeho autor navazoval. Cílem prednášky je podat 
informaci o historii vzniku, fungování a zániku nejstaršího specializovaného 
h'lžkového zarízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území ve Velkých 
Kunčicích formou pÍ"Ípadové studie, a to včetne osoby zakladatele moderní adiktolo
gie P. Bedncha KonaÍ"Íka - Bečvana. Pro sMr dat byla použita obsahová kvalita
tivní analýza fixovaných historických dokumentu, které byly sestaveny podle 
vzájemného tematického vztahu v kontextu vzniku a vývoje fenoménu instituciona
lizované ústavní léčby. Kvalitativní analýza historických dokumentu potvrdila exis
tenci a funkčnost plne hodnotného institucionalizovaného léčebného zarízení, které 
se vletech 1911 až 1915 ve Velkých Kunčicích zamerovalo na léčbu závislosti na al
koholu pro mužské pacienty. Autorem unikátního léčebného pÍ"Ístupu na našem úze
mí byl P. Bednch KonaÍ"Ík - Bečvan, který se tímto prístupem inspiroval zejména ve 
Švýcarsku, Švédku a Nemecku. S ohledem na tuto skutečnost lze oprávnene považo
vat P. Bedncha KonaÍ"Íka - Bečvana za zakladatele a prukopníka moderní stredoe
vropské adiktologické ústavní léčby závislosti na alkoholu. 

33 



VYUŽITIE FUNCTIONAL MOVEMENT 
SCREEN V OLÚP N.O., PREDNÁ HORA 

D. ŠESTINA 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Príspevok referuje o využití a aplikácii Functional movement screen (FMS) v Od
bornom liečebnom ústave psychiatrickom n.o. na Prednej Hore, v rámci dobro
voľných hodín liečebnej telesnej výchovy. 

Hlavný cieľom príspevku je bližšie priblížiť diagnostický systém FMS, jeho vy
užitie, aplikáciu a implementáciu korektívnych (nápravných) pohybových progra
mov na našich klientov, počas trojmesačného liečebného cyklu. Súčasťou prezento
vaného príspevku bude konkrétna prípadová štúdia, ktorá bude pojednávať prezen
tovanú problematiku funkčného pohybového stavu. 

Autormi tohto diagnostického systému sú špičkoVÍ odborníci z oblasti medicíny 
a fyzioterapie (Gray Cook, Lee Burton). Základnou filozofiou systému FMS je po
máhať ľudom pohybovať sa správne, až potom často ("move well, move often"). Zjed
nodušene povedané ide o zisťovanie a hodnotenie kvality pohybu, prostredníctvom 7 
pohybových testov, pomocou ktorých nehodnotíme jednotlivé svalové skupiny izolo
vane, ale hodnotíme ich komplexne, ako celý pohybový vzor. Sledujeme kvalitu pre
vedenia celého pohybového vzoru, ktorý je kombináciou sily, ohybnosti, rovnováhy 
a ďalších schopnosti. Pomocou diagnostiky FMS zisťujeme svalovú nerovnováhu, 
asymetrie a obmedzenia, ktoré sú potenciálnym rizikom neskoršieho zranenia. 
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ZNEUŽÍVANIE PSYCHOFARMÁK 
POUŽÍVANÝCH V LIEČBE ADHD 

M. ŠOLTÝSOV Á 

II. Detská klinika SZU a DFNsP, Banská Bystrica 

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je najčastejším neurovyvmovým 
ochorením s prevalenciou 6 - 12 % v populácii detí v školskom veku. V súčasnosti sa 
toto ochorenie stáva dôležitým aj v oblasti dospelej psychiatrie, uvádza sa prevalen
cia medzi 2 - 5 %. ADHD je charakterizované základnou triádou symptómov: nepo
zornosť, hyperaktivita a impulzivita. Hoci etiológia tejto poruchy nie je známa, 
symptómy možno veľmi efektívne farmakologicky kontrolovať pomocou liečiv zo sku
piny psychostimulancií, kam patrí metylfenidát a iné deriváty amfetamínu. V pos
ledných rokoch dochádza k významnému nárastu v množstve predpisovaných psy
chostimulancií a tým aj ku zvýšeniu rizika ich zneužívania. Účelom nemedicínskeho 
použitia stimulancií je najmä zlepšenie schopnosti koncentrácie a tým zlepšenie 
akademických či pracovných výsledkov. Vo svete sa odhaduje zneužívanie týchto 
preparátov u 2,8 % populácie dospelých a detí starších ako 12 rokov. Na Slovensku 
zatiaľ nebola realizovaná systematická štúdia zameraná na výskyt zneužívania psy
chostimulancií na nemedicínske účely a s tým spojených zdravotných rizík. Aj na 
základe prehľadu zdrojov a ponúk týchto liečiv na internete však možno predpokla
dať, že k zneužívaniu psychostimulancií v populácii mladých dospelých na Sloven
sku dochádza. Hoci je na Slovensku zo skupiny stimulancií určených na liečbu 
ADHD schválený len metylfenidát s predíženým uvoľňovaním, na rôznych webových 
stránkach sú prostredníctvom inzerátov ponúkané aj ostatné preparáty, používané 
na liečbu ADHD v zahraničí. Zneužívanie a závislosť od psychostimulancií môže 
viesť k závažným psychickým i fyzickým komplikáciám. Preto by bolo vhodné po
písať súčasný stav na Slovensku, porovnať ho so zahraničím a identifikovať príčiny 
prípadných rozdielov. Nezávisle od toho je potrebné pri individuálnej diagnostike 
myslieť na prípadné užitie, či pravidelné užívanie týchto liečiv bez medicínskej in
dikácie. 
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POHĽAD NA LETNÉ HUDOBNÉ 
FESTIVALY AKO NA ŠPECIFICKÉ 
PROSTREDIE UŽÍVANIA DROG 

I. ŠTELIAR, M. TEJOV Á 

Národné monitorovacie centrum pre drogy MZ SR, Bratislava 

Letné hudobné festivaly majú svoju charakteristickú atmosféru, v znamení zába
vy a relaxu. Pre časť populácie sa stali prejavom a súčasťou životného štýlu, niektorí 
ich vnímajú aj ako príležitosť na experimentovanie s drogami. 

Preto Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) 
zaradilo do metodológie monitorovania drogového problému v členských štátoch aj 
sledovanie týchto špecifických prostredí. Cieľom príspevku je priblížiť snahy Národ
ného monitorovacieho centra pre drogy (NMCD) o zmapovanie užívania drog v rám
ci slovenských festivalov a poukázať prostredníctvom získaných výsledkov na ich 
špecifiká voči referenčným vzorkám. 

Základom zistení sú dáta zozbierané prostredníctvom dotazníkov medzi účast
níkmi festivalov. Pri porovnaní starších prác zameraných na tieto špecifické prostre
dia sa ukazuje, že kým v prvej dekáde (2006) boli hlavnými drogami festivalov sti
mulanciá (extáza, pervitín), dnes sa popri týchto stále užívaných látkach čoraz čas
tejšie objavujú aj tzv. nové psycho aktívne látky. Zistená miera užívania týchto látok 
účastníkmi festivalu bola podstatne vyššia oproti tej, ktorú priniesli reprezentatívne 
prieskumy všeobecnej populácie (26,4 % respondentov festivalu vs. 3 % responden
tov vo veku 15 - 34 rokov vo všeobecnej populácii). Zároveň sme sa pokúsili zmapo
vať najčastejšie subjektívne zdravotné problémy spojené s užívaním týchto látok. 
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FARMAKOLOGICKÉ A KLINICKÉ 
CHARAKTERISTIKY SYNTETICKÝCH 
KATINÓNOV 

M.TURČEK 

Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Bratislava 

V príspevku zhrnieme dostupné podstatné informácie o farmakologických a kli
nických charakteristikách známych aj menej známych syntetických katinónov. Syn
tetické katinóny sú látky chemicky príbuzné katinónu, ktorý sa v prírode vyskytuje 
v rastline Catha edulis; vierohodné záznamy ojej užívaní siahajú minimálne do 
11. storočia n. L Podľa Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú zá
vislosť patria syntetické katinóny k najčastejšie zachytávaným novým psycho
aktívnym látkam v ostatných rokoch. Najznámejším syntetickým katinónom je me
fedrón, ktorý bol syntetizovaný už v roku 1920. Existuje niekoľko desiatok identifi
kovaných látok z tejto skupiny, ktoré prenikli na čierny trh (napríklad pod krycími 
názvami "kúpeľné soli" - "bath salts") a sú užívané rôznymi spôsobmi vrátane intra
venózneho. Majú viaceré psychoaktívne účinky a pre užívateľov môžu predstavovať 
významné zdravotné riziká. 

ÚSEKY NA CESTE ŽIVOTEM 
(HUDEBNÍ WORKSHOP Á LA EE & KK) 

D. vECHET\ V. KMOCH2, Z. OKTÁBEC3 

1 Adiktologická ambulance Remedis, Brno 
2 Klinika adiktologie VFN a 1. LFUK, Praha 
3 Adiktologická ambulance Remedis, Praha 

Pnspevek je koncipován jako hudební a diskusní workshop, který mapuje cestu 
životem človeka. Autori workshopu se nechávají volne inspirovat Eriksonovým kon
ceptem psychosociálního vývoje jedince a Kalinovou prednáškou Cesta životem - ri
zika závislostí (prezentována v rámci AT konference 2014 v Seči). Tyto zásadní in
spirace jsou v rámci workshopu následne obohaceny o hudební a obrazovou kulisu 
písní a videoklipu a o diskusi nad poselstvím textu, či nekterých jejich frází. Písne 
jsou zvoleny tak, aby reflektovaly duležité etapy v rámci zmíneného psychosociál
ního vývoje. Auton vnímají duležitost interakce kulturního kontextu a vnitrního na
stavení nejen pacientU!klientu, ale ijejich blízkých, či tech, kten s nimi z pozice od
borníku pracujL 
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VPLYV SUBSTITUČNEJ UDRŽIAVACEJ 
LIEČBY BUPRENORFÍNOMINALOXÓNOM 
NA KVALITU ŽIVOTA A ZÁVAŽNOSŤ 
ZÁVISLOSTI 

J. VIDO\ I. MALÍŠKOVÁ\ M. DLUHÁ\ A. BRAŽINOVÁ2 

1 Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie n.o., Trnava 
2 Ústav epidemiológie LFUK, Bratislava 

Úvod: Substitučná udržiavacia liečba závislosti od opioidov je nevyhnutnou 
súčasťou starostlivosti o takýchto užívateľov drog. Hoci dlhodobým cieľom a ideál
nym výsledkom liečby môže byť abstinencia, ciele substitučnej liečby vychádzajú 
z koncepcie zmierňovania škôd. Početné štúdie prinášajú dôkazy o tom, že substi
tučná udržiavacia liečba je spojená s redukciou užívania ilegálnych opioidov, nižším 
rizikom trestnej činnosti, nižším rizikom úmrtia z predávkovania a správania ve
dúceho k prenosu infekčných chorôb. Umožňuje zdravotnú a sociálnu stabilizáciu 
pacienta predtým, než sa vyrieši problém závislosti. Od 1. marca 2014 do 29. feb
ruára 2016 prebiehala v našom zariadení štúdia zameraná na hodnotenie vplyv sub
stitučnej udržiavacej liečby buprenorfinomlnaloxonom na kvalitu života a závažnosť 
závislosti. 

Ciele: Primárnym cieľom bolo hodnotenie vplyvu liečby na kvalitu života a zá
važnosť závislosti. Sekundárnymi cieľmi boli hodnotenie vplyvu liečby na závažnosť 
psychopatologickej symptomatiky subjektu, hodnotenie miery retencie v liečbe, za
stúpenia negatívnych vzoriek moču, prítomnosti iných drog vo vzorkách moču u sub
jektov a prevalencie HCV pozitivity v súbore. 

Metodika: Každý subjekt, ktorý poskytol informovaný súhlas, podstúpil 
3-mesačné sledovanie, počas ktorého bol liečený buprenorfinomlnaloxonom štan
dardnými postupmi v zhode s SPC a bežnou klinickou praxou. Kvalita života bola 
meraná dotazníkom The WHO Quality of Life. Závažnosť závislosti bola hodnotená 
pomocou Addiction Severity Index a globálnym klinickým dojmom. Závažnosť psy
chopatologickej symptomatiky subjektu bola hodnotená na Self-Report Symptom In
ventory. Ostatné sekundárne ciele boli hodnotené prítomnosťou sledovaného znaku 
pri určených kontrolách. 

Výsledky: Príspevok prináša prehľad štatisticky spracovaných výsledkov štúdie. 
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POSTAVENIE ALKOHOLOVEJ 
ZÁVISLOSTI V KÁNONICKOM PRÁVE 

E. VIŠŇOVSKÝ 

Psychiatrická ambulancia ADDICT s.r.o., Nitra 

Autor sa zameriava sa na znalecké dokazovanie vo veci vyhlásenia neplatnosti 
manželstva (Nullitas matrimonii). Pre kauzy, ktoré si podľa Kódexu kánonického 
práva vyžadujú prítomnosť znalca sa podľa kánonu 1575 vymenováva konkrétny 
znalec. Túto úlohu prevezme od chvíle vykonania prísahy o povinnosti zachovávať 
úradné tajomstvo podľa kán. 1454 a 1455 CIC. 

Sviatostné manželstvo je zväzkom (spoločenstvom) trvalým (doživotným), medzi 
ženou a mužom (heterosexuálnym), zameraným na počatie potomstva. "Discretio iu
dicii" vyžaduje od osoby schopnosť kriticky zhodnotiť všetky podstatné práva a po
vinnosti, ktoré vyplývajú z manželskej zmluvy. Musí ísť o nerozlučnosť, jednotu, do
bro manželova dobro potomstva (tzv. štyri dobrá manželstva). 

Diecézny cirkevný súd (či už pôvodne I. alebo II. inštancia) nie je mocenská usta
novizeň, ktorá by mohla pozvanú stránku dať predviesť. U závislosti ide o titul ne
schopnosti uzavretia manželstva zo strany muža (respektíve ženy), ktorý/á v psy
chickej prirodzenosti nedokázal/a na seba vziať podstatné záväzky manželstva (kán. 
1095, bod 3. CIC). Ak sa pred sviatosťou manželstva zatají choroba (vrátane 
napríklad aj alkoholovej závislosti) u jedného z manželov, ide o tzv. simulácii zväz
ku. Závislosť od alkoholu (klinicky, či latentne) v čase pred uzavretím sviatostného 
manželstva podobne ako mnoho iných duševných porúch dáva podklad k vyhláseniu 
neplatnosti manželstva. 

"Sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky; iní 
sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia; ďalší sú neschopní man
želstva, lebo sa sami urobili takými kvôli nebeskému kráľovstvu. Kto to môže pocho
piť, nech pochopí." (Mt 19, 12). 
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SOMATICKÉ PROBLÉMY 
ZAPRIČINENÉ NOVÝMI 
SYNTETICKÝMI DROGAMI 

A. VLADIMÍR 

Psychiatrická ambulancia Prosperitas s.r.o., Košice 

Somatické problémy zapričinené novými syntetickými drogami, také nebezpečné 
alebo nadsadené? Somatické problémy zapričinené novými syntetickými drogami 
(mefedrón, PVP a jeho deriváty) sú pri ich užívaní časté a rozpravajú o nich samotní 
pacienti ale aj v literature sú zmienky o nich čoraz častejšie. Najčastejšie sú to kar
diovaskulárne komplikácie ale objavujú sa aj iné. Čo je ich príčinou a aké to zlože
nie týchto nových drog? 
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