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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

v dňoch 30. 9. až 2. 10. 2016 nás čaká 12. slovenský a 56. československý ročník 
AT konferencie, konanej tento krát na netradičnom mieste - v Bardejovských Kú
peľoch. Hoci v hlasovaní počas 9. bojnických dní toto miesto získalo najvyšší počet 
hlasov, mal som aj určité obavy, ako v konečnom dôsledku zareagujú ľudia zo zá
padnej polovice Slovenska, zrejme nezvyknutí cestovať týmto smerom, a či ich prí
padnú neprítomnosť vykompenzuje záujem domácich. 

Napokon sa z počtu prihlásených príspevkov zdá, že ročník výraznejšie nezaostá
va za ostatnými v počte vopred registrovaných (už mesiac pred podujatím to bola asi 
stovka), ani v počte prihlásených príspevkov (ktorých je tento rok asi štyridsať). N aj
viac prihlásených je už tradične z OLÚP Predná Hora n.o. a z CPLDZ Bratislava. Sú 
prihlásené aj dva workshopy, jeden si aj tento rok pripravili členovia Anonymných 
alkoholikov, a druhý novopečený adiktológ David Vechet z ČR, ktorý vystúpi so svo
jim neortodoxným muzikálnym príspevkom. Trošku ma mrzí opätovný pokles záuj
mu o prípravu posterov, hoci minulý rok dostali autori osobitnú možnosť moderova
nej prezentácie. Práca na nich je technicky nepomerne náročnejšia ako jednoduchá 
prezentácia, vyžaduje vyváženejšie spracovanie jednotlivých častí, grafickú a infor
mačnú zreteľnosť, a napokon aj stojí nejaký drobný peniaz, a preto ju budeme v bu
dúcnosti zrejme podporovať aj zaujímavým finančným ocenením. 

Podujatie zachováva časovo-tematické rozčlenenie do troch dní, pričom v prvom 
sú preferované témy venované alkoholu, v druhom drogám, prípadne iným závislo
stiam, a tretí deň je venovaný psychoterapii. Obsahovo sa i tento rok väčšina prác 
vyhla hlavnej téme, ktorou sú špecifiká ambulantných a ústavných foriem liečby, 
verím však, že prinajmenšom svoju inšpiratívnu hodnotu takáto téma má, a bola 
zvolená tak, aby oslovila čo najväčší podiel účastníkov. 

Ako sa naše a české ročníky AT konferencií vzďaľujú od minulosti, máme stále 
väčší problém držať jednotné číslovanie. V tomto roku vzniklo menšie faux pas, keď 
na Slovensku máme 56. a v Českej republike 55. ročník. S českými kolegami plánu
jeme pracovať na spracovaní našej spoločnej histórie a preto ma mrzí práve absencia 
predsedov AT sekcie českej Psychiatrickej spoločnosti a Společnosti pro návykové 
nemoci ČLS JEP - prim. Libora Chvílu a prim. Petra Popova - ktorí sa v tejto dobe 
podujali na cestu na orient, a tak im držím palce, aby sa vrátili šťastne späť a aby 
nás v ďalších ročníkoch obohatili aj prípadne o svoje skúsenosti z ďalekých ciest. 

Konferencia je aj tento rok organizovaná v spolupráci s Kongresovým oddelením 
Slovenskej lekárskej spoločnosti, prítomná bude tradične p. Antónia Gulišová. Ja 
osobne sa jej účasti veľmi teším, no úprimne nemyslím si, že nám táto spolupráca 
vydrží dlho. Slovenská lekárska spoločnosť inkasuje z našich príjmov nemalé čiast
ky a za prácu si účtuje sumy, ktoré už zrejme v budúcnosti na otvorenom trhu even
tových agentúr už neobstoja. Preto by som aj touto cestou, pre každý prípad, chcel 
za dlhoročnú prácu p. Tonke a jej kolegyniam vopred čo najsrdečnejšie poďakovať. 
Nuž, uvidíme ako to ešte dopadne. 

3 



Žiaľ, záujem farmaceutických spoločností o prezentáciu na našich podujatiach 
postupne klesá, a tak, ako stúpa daňová paranoja, klesajú potenciálne príjmy sek
cie. Tento rok bude iba jedno firemné sympózium. Zatiaľ sa financie sekcie udržia
vajú v dobrej kondícii, a to aj preto, že organizačný a programový výbor tradične 
pracujú bez nároku na honorár, na zahraničné podujatia cestujú členovia výboru za 
svoje, a uzhodli sme sa aj na tom, že nám nebude vadiť, ak si zaplatíme registračné 
poplatky a všetky ďalšie osobné výdaje aj v prípade AT konferencie sami, prípadne 
si budeme hľadať iné zdroje. 

Na úvod konferencie sa pokúsim priblížiť zmeny, ktoré sa udiali v poslednej do
be, medzi ne patrí napríklad odsúhlasenie vzostupu ročných členských poplatkov 
(vrátane sekcií) na Valnom zhromaždení Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 
v Košiciach. 

Na záver mi neostáva, len poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave podujatia 
podieľali, najviac asi dr. Michalovi Turčekovi, ktorí už tradične spracoval abstrakty 
a zabezpečil ich edíciu, ďalšej našim verným partnerom, a Vám zaželať pekné dni 
v prostredí, ktorému sa našťastie dlhé roky vyhýbalo barbarské slohové obdobie 
v našej architektúre, a tak verím, že sa tu všetci budete cítiť ako doma. 

Bardejov, ll. septembra 2016 MUDr. Miroslav Grohol 
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MORTALITA U PACIENTOV 
SO ZÁVISLOSŤOU 
OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK 

Z. ALEXANDERČÍKOV Á, Ľ. OKRUHLICA 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: Intoxikácie psycho aktívnymi látkami sa zaraďujú na popredné pncmy 
mortality mladých ľudí. Úmrtia súvisiace s užívaním psychoaktívnych látok sú jed
ným z piatich základných ukazovateľov vývoja drogovej situácie v krajinách EÚ. 

Cielom štúdie bolo zistiť celkovú úmrtnosť pacientov vstupujúcich do liečby v na
šich podmienkach, ako aj v jednotlivých skupinách diagnóz závislostí podľa užívanej 
látky na začiatku liečby. 

Pacienti a metódy: Do štúdie bolo zaradených 4077 pacientov (74 % mužov, prie
merný vek 24,9 ± 7,3 roka), ktorí v rokoch 1999 - 2015 požiadali o liečbu v Centre 
pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Údaje o úmrtiach boli získané z da
tabázy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

Výsledky a závery: Z 4077 pacientov zomrelo v sledovanom období 211 (5,2 %). 
Celková mortalita bola 6,3 úmrtí na 1000 pacientov ročne. Naše zistenia úmrtnosti 
patria k najnižším pri porovnaní s výsledkami obdobných štúdií v iných krajinách 
EÚ. 

NIEKTORÉ TYPICKÉ SPÚŠTAČE 
A MENEJ ZNÁME FAKTORY, 
VEDÚCE K RECIDÍVAM 
PATOLOGICKÝCH HRÁČOV 

J. BENKOVIČ, J. ĎANOVSKÝ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Autori v súbore 242 respondentov (odliečenych patologických hráčov) analýzou 
štrukturovaných životopisov, údajov zo záznamov psychiatrických chorobopisov 
a klinických rozhovorov s liečenými patologickými hráčmi, zisťovali príčiny ich reci
dív v dôsledku zlyhávania v niektorých nezabezpečených typických spúšťačov ku 
hre. Venovali sa aj ďalším menej známym faktorom, vedúcim k recidíve patologic
kých hráčov. Výsledky práce poukazujú na najčastejšie recidívy v dôsledku nezvlá
dania nahromadených negatívnych emócií (stresov, konfliktov vo vzťahoch, práci, 
ale aj nudy a nedostatku podnetov), ako aj nezvládania finančnej disciplíny (najmä 
finančnej kontroly). Ďalšími menej známymi faktormi, ktoré môžu predikovať odlie
čených patologických hráčov k recidíve môže byť aj vyrastanie týchto jedincov 
v problémových, disfunkčných a afunkčných rodinách. Na frekventnejších recidí
vach u patologických hráčov sa podieľali aj niektoré komorbídne poruchy, hlavne 
látkové závislosti - alkoholové a drogové. 
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VPLYV KONZUMU ALKOHOLU 
NA IMUNITNÝ SYSTÉM 

B. BODNÁR 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Košice 

Užívanie alkoholu vplýva na funkciu mnohých orgánových systémov. Chronický 
konzum alkoholu spôsobuje signifikantné zmeny imunitného systému, ktoré vedú 
k vírusovým a bakteriálnym infekciám a vzniku nádorových ochorení. Štúdie in vi
tro aj in vivo však poukazujú na to, že aj mierne množstvo alkoholu aj binge drin
king modulu jú imunologickú odpoveď. 

Takmer všetky komponenty vrodenej imunity sú alkoholom modulované. 
V ľudských monocytoch a makrofágoch myší dochádza na molekulovej úrovni k po
klesu odpovede toll-like receptorov (TLR tolerancia) a stimulácii tvorby lipopolysa
charidu. Inhibičný vplyv na monocyty a makrofágy je prechodný a opakovaný vplyv 
alkoholu vedie k strate TLR4 tolerancie a bunky viac odpovedajú na lipopolysacha
ridovú stimuláciu (proces senzitizácie). Takáto odpoveď imunitného systému má kli
nický význam. Senzitizácia imunitných buniek ku lipopolysacharidu je hlavným 
komponentnom v patogenéze alkoholovej choroby pečene a alkoholovej pankrea
titídy. 

Alkohol zasahuje aj do mechanizmov, ktoré kontrolujú vrodenú imunitnú odpo
veď a predchádzajú nadmernej zápalovej reakcii. Tieto mechanizmy zahŕňajú pro
tizápalové cytokíny ako interleukín 10 (IL-IO) a transformujúci rastový faktor fi 
(TGF B). Pri akútnom vplyve sa koncentrácie oboch cytokínov v monocytoch a ma
krofágoch zvyšuje. Chronický konzum alkoholu vedie k poklesu tvorby interleukínu 
10 alebo k takému zvýšeniu, ktoré má vyrovnať vplyv nadprodukcie pro zápalových 
cytokínov. 

Vplyv alkoholu sa prejavuje aj v celkovej funkcii monocytov a makrofágov. Pri 
alkoholovej chorobe pečene je zvýšený počet Ml aj M2 makrofágov. Výsledkom zvý
šenia počtu M2 makrofágov je odstránenie prozápalového účinku Ml makrofágov, čo 
by mohlo byť vnímané ako pozitívny efekt. Avšak fibrogénny efekt M2 makrofágov 
má za následok vznik väziva s následným poškodením funkcií pečene. 

Chronický konzum alkoholu rovnako ako pri vrodenej imunite poškodzuje aj 
komponenty získanej imunity. Animálne aj humánne štúdie poukazujú na to, že 
spôsobuje zníženie počtu periférnych T lymfocytov, narúša rovnováhu medzi jednot
livými typmi T lymfocytov, zvyšuje počet aktívnych T lymfocytov a iniciuje ich apop
tózu. Pri chronickom konzume alkoholu sa znižuje aj počet periférnych B lymfocytov 
a bola zistená zvýšená produkciu imunoglobulínov. 
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ORTORE~A-FENOMÉN 
DNEŠNEJ DOBY? 

I. FIZIKOVÁ 

Psychiatrická nemocnica prof Matulaya, Kremnica 

Ortorexia - závislosť na zdravom jedle je pojmom, ktorý sa v posledných rokoch 
čoraz viac skloňuje. Napriek tomu, ortorexia nie je novodobým problémom. Viaceré 
zmienky o ortorexií sú spájané najmä so začiatkom 80. rokov minulého storočia, 
v spojitosti s "kultom štíhleho tela a zdravého životného štýlu". Podobne, ako iné 
poruchy príjmu potravy má aj ortorexia charakteristický začiatok a priebeh. Hoci ty
pický výskyt ortorexie je popisovaný najmä mezi 30. - 40. rokom života, vyskytujú 
sa aj výnimky. Formou ilustratívnej kazuistiky, prezentujeme prípad ortorexie 
u 13-ročnej pacientky, hospitalizovanej na Pedopsychiatrickom oddelení Psychiat
rickej nemocnice prof. Matulaya v Kremnici. 

DOSTUPNOSŤ KONOPE V ČR 

L. FRANKOVIČ 

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Bojnice 

Ohľadom legalizácie konope v posledných rokoch sa viedli rôzne debaty, hlavne 
medzi lobistami dodávateľských firiem a medzi politikmi. Tieto debaty boli búrli
vejšie v okolitých krajinách než na Slovensku. V súčasnosti v českých lekárňach na 
základe legislatívnych zmien je možné dostať sa ku konope ako k lieku. Priebeh 
a výsledok legislatívnych zmien chce autor priblížiť účastníkom v uvedenej 
prednáške. 

Literatúra: 

Zákon č. 50/2013 Z. z. 
Zákon č. 70/2013 Z. z. 
Vyhláška č. 221/2013 Z. z. 
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AT PROBLEMATIKA ZA 25 ROKOV 
PSYCHIATRICKÉHO ODDELENIA 
V BOJNICIACH 

L. FRANKOVIČ, D. HRABOVSKÁ, V. GARAJ 

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Bojnice 

15. júna 1991 bolo dané do prevádzky Psychiatrické oddelenie v Bojniciach. Od 
prvej chvíle sa pracovisko venovalo aj liečbe pacientov so závislosťou od alkoholu a 
psychoaktívnych látok. Pracovisko zavádzalo do liečby niektoré aktivity, ktoré v tom 
čase môžeme považovať za priekopnícke v liečbe závislých na Slovensku. 

Parciálne výsledky a skúsenosti autori, ale aj ďalší pracovníci oddelenia 
referovali opakovane na viacerých konferenciách s AT problematikou. Toho času by 
sme chceli predniesť určitý súhrn našich poznatkov, na ktoré vplývali rôzne situácie 
v zdravotníctve na celom Slovensku, ale ja situácie špecificky lokálne. 

Autori vychádzajú z rozborov činnosti oddelenia a z niektorých záverov z minu
lých referátov. V práci sa dotknú aj problémov, ktoré má pracovisko následkom zru
šenia protialkoholických záchytných staníc. 
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BIOLOGICKÁ LIEČBA ZÁVISLOSTI 
OD ALKOHOLU V KLINICKOM 
VÝSKUME 

M.GROHOL 

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

Úvod: Závislosť od alkoholu je stále ťažko liečiteľné ochorenie. Veľkosť účinku 
dostupných modalít je relatívne nízka. V uplynulom roku bol na Jarnej psychofar
makologickej konferencii prezentovaný prehľad farmakologických prostriedkov 
vyvíjaných na liečbu závislosti od alkoholu. 

Cielom tohto príspevku je prezentovať up-date doplnený aj onefarmakologické 
postupy so zameraním sa na klinický (humánny) výskum. 

Metódy: Analýza štúdií registrovaných na clinicaltrials.gov. 
Výsledky: V klinickom skúšaní je 89 preparátov registrovaných na závislosť od 

alkoholu alalebo komorbidné poruchy, z toho 71 (aj) na závislosť samotnú. Iba 17 
preparátov je nových, resp. dosiaľ neregistrovaných v žiadnej indikácii. Napriek de
klarovanej podpore translačného výskumu medzi novými modalitami absentujú lie
ky dizajnované selektívne podľa proteínovej teórie účinku etanolu. Väčšina liekov je 
vo fáze 2. Lieky na závislosť sa skúšajú nielen na zvýšenie šance na abstinenciu, ale 
aj na pokles ťažkého pitia a na pokles prahnutia po alkohole, vo fáze 1 sa okrem 
bezpečnosti skúma aj vplyv na čiastkové patomechanizmy v konkrétnych oblastiach 
mozgu pomocou fMRI. Súčasťou týchto výskumov býva aj výskum farmakogenetic
ký. Najčastejšie však ide o pokus rozšíriť indikáciu už zavedených liekov, spravidla 
neurologických a psychiatrických, najbližšie majú k registrácii antiepileptiká s me
chanizmom blokády napäťovo riadených kalciových kanálov: topiramát, zonisamid, 
gabapentín (fáza 4), nádejné sú aj vareniklín a prazosín (fáza 4) a ondansetrón (fáza 
3). Viacero liekov naopak sklamalo: napr. baklofén, levetiracetam, memantín, a vo 
všeobecnosti aj antipsychotiká a antidepresíva. Z nefarmakologických biologických 
postupov sú v skúšaní: hlboká mozgová stimulácia (DBS) - fáza 1, stimulácia jed
nosmerným prúdom (tDCS) - fáza 2, repetitívna transkraniálna magnetická stimu
lácia (rTMS) - fáza 3 a 4. Vo všeobecnosti veľkosť účinku (size effect) nových moda
lít neprevyšuje zásadne už dostupnú liečbu (Hedgesovo g do 0,50), môže však roz
šíriť spektrum respondentov. 

Záver: Klinický výskum biologickej liečby závislosti od alkoholu je oveľa živší, 
než sa zdá z pohľadu každodennej praxe. Nové modality ale spravidla prinášajú aj 
nové spektrum účinkov a nové výzvy, niekedy s tlakom na klinické paradigmy. 
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V APING - ÁNo Čl NIE? 

M.GROHOL 

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

Úvod: Vaping je novodobý termín označujúci užívanie tzv. elektronických ciga
riet a príbuzných výrobkov určených na inhaláciu nikotínového aerosólu (electronic 
nicotine delivery systems). Začali sa vyrábať v r. 2004 v Číne a na európsky trh 
prišli v r. 2006. Sú často reklamované ako zdravšie a ako čistejšie než klasické fajče
nie, dokonca ako vhodné na odvykanie od fajčenia. 

Cielom tejto prezentácie je priniesť prehľad problematiky - históriu užívania 
elektronických cigariet, ich technický princíp a výsledky bezpečnostných štúdií 
a štúdií zameraných na využitie v medicíne. 

Metódy: V lete 2016 bol realizovaný prehľad literatúry on-line prehľadávaním 
databázy PubMed a ďalším dohľadávaním referenčnej literatúry a takisto domácich 
zdrojov v domácich databázach. 

Výsledky: Množstvo relevantnej literatúry rastie tak povediac exponenciálne 
(každý rok asi 4-násobok počtu predchádzajúceho roka) - v minulom roku prekročil 
počet publikácií s heslom "electronic cigarette" tisícku. Väčšina pôvodného výskumu 
sa týka chemicko-toxikologického výskumu bezpečnosti, prvé práce zverejnil Lauge
sen v r. 2008, v súčasnosti ich počet možno odhadnúť na dve stovky aj viac. 
Prehľady síce konštatujú spravidla nižšiu mieru škodlivín, ale v záveroch sú aj tak 
opatrné. Práce týkajúce sa využitia v medicíne sa týkajú spravidla ukončenia fajče
nia (smoking cessation), momentálne je registrovaných niekoľko štúdií vo fáze 3 kli
nického skúšania, celkovo ich bolo publikovaných niekoľko desiatok, doterajšie me
taanalýzy však svedčia skôr proti tejto indikácii. Väčšia perspektíva sa ukazuje 
v harm-reduction prístupe, a to skrz zníženie množstva spotrebovaných cigariet 
(tabaku). Otázka duálneho užívania je z hľadiska bezpečnosti však stále otvorenou 
výzvou. Možnosť medicínskeho využitia bude do značnej miery ovplyvnená tým, aký 
priestor dostanú tieto produkty na bežnom trhu - m. i. ako budú zdaňované, ako bu
de regulované ich užívanie. V tomto roku sa stali predmetom legislatívy regulujúcej 
výrobu a predaj tabakových výrobkov. 

Záver: Elektronické cigarety majú potenciál využitia v medicíne, najskôr ako 
harm-reduction prostriedku v znižovaní zdravotných škôd spôsobených fajčením ta
baku. Je však otázne, či budú ich producenti o to stáť, pokiaľ nepomerne väčšie zis
ky budú mať z bežného mimofarmaceutického predaja. Tu sa otvára otázka re
gulácie užívania, konkrétne obava z re-normalizácie fajčenia a z rizika nárastu 
počtu nikotínovo závislých hlavne u mládeže. 
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5 ROKOV PSYCHIATRICKÝCH 
VYŠETRENÍ NARIADENÝCH 
PZ SR PODĽA § 91 ODS. 4 ZÁKONA 
Č. 8/2009 Z. Z. O CESTNEJ PREMÁVKE 

M.GROHOL 

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

Ciel: Analýza vlastného súboru probandov vyšetrených v období 11/2011 až 
3/2016 na základe rozhodnutia PZ SR podľa § 91 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cest
nej premávke. 

Metódy: Prevažne deskriptívna, retrospektívna štúdia záznamov psychiatrických 
vyšetrení a výsledkov skríningových metód: AUDIT (Babor a kol., 2001), SIMA 
(Novotný a kol., 1991) a laboratórnych markerov. 

Výsledky: Súbor tvorilo 129 probandov (5 žien) vo veku 18 až 74 rokov, najpočet
nejšou bola skupina 30 - 39 ročných. Najviac zachytených bolo v dobe od 01:00 do 
02:00 hod., najčastejšie detegovaná alkoholémia v pásme 0,50 až 0,99 %. Od zachy
tenia po prvé vyšetrenie prešlo 9 až 860 dní (medián 31,5). Pozitívnu rodinnú záťaž 
alkoholizmu udalo iba 14 osôb (11 %). Diagnostická efektivita skríningových metód 
nebola vo všeobecnosti vysoká. Senzitivita AUDITU je len 13 %, na jej zvýšenie od
porúčame zníženie cut-off skóre až na 11 bodov (senzitivita 68 %, špecificita 71 % 
v porovnaní s klinickým vyšetrením). SIMA je užitočný inštrument ale s nižšou sen
zitivitou (pri cut-off skóre 4 body senzitivita 42 %, špecificita 79 %). Z laboratórnych 
markerov bola najcitlivejším GMT (pri hodnote 0,80 ukatll senzitivita 78 %, špecifi
cita 40 %). Závislosť od alkoholu bola diagnostikovaná u 10 osôb (8 %), u ďalších 17 
(13 %) suspektná závislosť alebo prinajmenšom škodlivé užívanie alkoholu, s maxi
mom v kategórii 40 - 49 ročných. U 13 osôb bola v konečnom dôsledku vylúčená 
zdravotná spôsobilosť a/alebo podaný návrh na preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, 
na ambulantnú liečbu sa podujali štyria, traja ju ukončili riadne. 

Diskusia: Najväčšou výzvou ostáva disimulácia, ktorá má svoje ratio. Nešťastím 
je, že zákon skutočne postihuje závislých tvrdšie a demotivujúco, aplikujúc podmien
ku minimálne 2-ročnej kontrolovanej abstinencie, ktorá je z našej skúsenosti spra
vidla dlhšia ako v konečnom dôsledku často krátený trest odňatia vodičského opráv
nenia. 

Záver: Práca otvorila niekolko tém: diagnostickú utilitu skríningových metód, 
plnenie zdravotného účelu zákona i otázku diskriminácie závislých. U probandov je 
vo všeobecnosti tendencia k disimulácii. Užitočné môže byť zníženie cut-off skóre sa
moposudzovacích dotazníkova širšie využitie laboratórnych a klinických metód de
tekcie. Zdravotný účel nariadenia je však do značnej miery spochybniteľný. Posudzo
vanie zdravotnej spôsobilosti u psychiatra je probandmi vcelku oprávnene vnímané 
v širšom zmysle ako súčasť potrestania. 

Literatúra: 
Babor, T. F. - Higgins-Biddle, J. C. - Saunders, J. B. - Monteiro, M. G.: The Alcohol 

U se Disorders Identification Test. Guidelines for use in primary care. Second 
edition. WHO, Department of Mental Health and Substance Dependence, 200l. 
40 s. 

Novotný, V. - Kolibáš, E. - Heretik, A: Možnosti detekcie alkoholizmu - VII. Skrá
tený inventár markerov alkoholizmu - SIMA Alkohol Drog Záv (Protialkohol 
Obz), 26, 1991, 5, s. 257 - 269 
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INDIVIDUÁLNA PSYCHOTERAPIA 
A JEJ MIESTO V ADIKTOLÓGII 

E. HUDÁKOVÁ GRAJCIAROVÁ 

Klinika drogových závislostí PNPP, Pezinok 

Prednáška pojednáva o význame a mieste individuálnej psychoterapie pri liečbe 
závislostí v kontexte zmeny charakteru "novodobého závislého" pacienta. Odôvod
ňuje potrebu a prínosy spojenia skupinovej a individuálnej psychoterapie. Nezabúda 
ani na možné slabiny spojenej a kombinovanej terapeutickej práce a možnosti ich 
eliminovania. Prednáška je podložená deskriptívnou štatistikou, popisujúcou cha
rakteristiku 350 pacientov prijatých na liečbu na KDZ v Psychiatrickej nemocnici 
Philippa Pinela v Pezinku od januára 2015. 

PORNOGRAFIA AKO MOŽNÁ "ZÁVISLOSŤ" 

M. CHOV ANEC\ P. WEISS2 

1 Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie a psychoterapie, 
Spišská Nová Ves 

2 Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha 

Z historického pohľadu bol fenomén (patologického) nárastu sexuálneho apetítu 
a správania prvýkrát popísaný v Psychopathia Sexualis Krafft-Ebingom. Otázka hy
persexuálneho správania bola silno diskutovaná v oblasti výskumu pohlaví. Teore
tický spor týkajúci sa tohto javu dominoval vedeckými kruhmi dlhú dobu. Okrem to
ho, že hypersexualita bola prisudzovaná k závislosti, bola vnímaná ako porucha 
kontroly impulzov, alebo ako forma obsesívno-kompulzívnej poruchy. S nárastom se
xuálneho apetítu súvisí jeho nasycovanie, ktoré sa deje prostredníctvom primárnych 
alebo sekundárnych ciest. Primárnou cestou je súlož a sekundárnou sú externé sti
muly prostredníctvom sexuálne explicitných materiálov (audio-video, audio záznam, 
text, fotografie). S ich konzumom súvisí už niekolko rokov diskutovaná otázka mož
nej "závislosti" na nich. 
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SPOLUPRÁCA PROFESIONÁLOV 
V LIEČEBNÝCH ZARIADENIACH 
PRE ALKOHOLIKOV 
A SPOLOČENSTVA ANONYMNÝCH 
ALKOHOLIKOV NA SLOVENSKU 

MICHAELA K., MARIANNA S. 

Anonymní alkoholici 

Na Slovensku sa informácie o AA dostávajú medzi profesionálov pomaly. Dôvo
dov je viac, hlavný dôvod je určite skutočnosť, že spoločenstvo AA sa u nás rozvíja až 
od roku 1990, nerovnomerne v rôznych regiónoch Slovenska. 

Účasťou členov AA na 12. Slovenskej a 56. Československej AT konferencii sa 
snažíme prispieť ku informovanosti profesionálov o doteraz existujúcej a ďalšej mož
nej spolupráci s našimi členmi a skupinami. Na Slovensku sú zariadenia pre liečbu 
alkoholikov, ktoré viacerými spôsobmi spolupracujú s AA už viac ako 20 rokov a tiež 
také, ktoré rozbiehajú spoluprácu s AA až v posledných mesiacoch, alebo rokoch. 

Niektorí naši členovia majú osobné skúsenosti s tým, ako spolupracujú profe
sionáli so spoločenstvom AA vo svete. Ja osobne mám konkrétnu skúsenosť z USA 
a z Poľska. Po viac ako 20 ročnej osobnej skúsenosti v spolupráci s liečebňami, 
lekármi a psychológmi na Slovensku, môžem iba potvrdiť, že pre nás, členov AA, je 
veľmi dôležité v rámci spolupráce s profesionálmi, dodržiavať princípy AA, pomeno
vané v 12 tradíciách AA. Na druhej strane nie je úplne možné aplikovať presné for
my spolupráce AA a profesionálov, ktoré poznáme zo zahraničia. Domnievam sa, že 
sme na Slovensku začali spoločne tvoriť vlastný spôsob spolupráce s profesionálmi, 
ktorý sa opiera z ich strany o nadšenie, ochotu, otvorenosť a z našej strany o prin
cípy AA, aj o skúsenosti zo zahraničia, vychádza však zo slovenskej reality. 

V rámci prezentácie plánujeme stručne informovať o spolupráci s liečebnými, 
alebo resocializačnými zariadeniami na Slovenku, ktoré máme ako tak zmapované. 
Chceme stručne predstaviť a opísať konkrétne typy a formy spolupráce s týmito za
riadeniami a s ich pracovníkmi: 

Pinelova nemocnica Pezinok, Psychiatrická nemocnica Trenčín, OLUP Predná 
Hora, CPLDZ Banská Bystrica, Psychiatrická nemocnica Hronovce, Psychiatrická 
nemocnica Veľké Zálužie, resocializačné zariadenie NELEGÁL Šurany, Psychiat
rické oddelenie všeobecnej nemocnice v Levoči. 

Tiež Vám chceme predstaviť ľudí, ktorí s nadšením a obetavo robia túto službu, 
niektorí už veľa rokov. Dovolím si zopakovať, my nie sme profesionáli, naša jediná 
kvalifikácia je osobná skúsenosť. A velká vďaka patrí každému z Vás - profesio
nálov, ktorí v úprimnom záujme pomôcť trpiacemu alkoholikovi prijmete našu ponu
ku na spoluprácu. 
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ÚČINNÉ FAKTORY SKUPINOVEJ 
PSYCHOTERAPIE ZÁVISLÝCH 

P. KNAPÍK, K. SLANCOVÁ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Účinné faktory skupinovej psychoterapie majú na rozdiel od individuálnej psy
choterapie svoje špecifiká. Medzi najznámejšie účinné faktory skupinovej psychote
rapie patria tie, ktoré vo svojich viacerých prácach publikoval I. D. Valom. Autor 
identifikoval 11 faktorov, ktoré ovplyvňujú proces zmeny v skupinovej psychotera
pii, t.j. altruizmus, skupinová súdržnosť, univerzalita, interpersonálne učenie, pos
kytovanie informácií, katarzia, napodobňovanie správania, korektívna rekapitulácia 
primárnej rodiny, sebapoznanie, dodávanie nádeje a existenciálne faktory. 

Výsledky viacerých štúdii zameraných na posúdenie dôležitosti jednotlivých fak
torov u špecializovaných skupín sa často líšia. V našej práci sme sa pokúsili zostaviť 
poradie týchto "Yalomovských" terapeutických faktorov v skupine pacientov s dia
gnózou závislosti v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore. 
V práci sme použili dotazník so 60 položkami, ktoré reprezentujú 11 terapeutických 
faktorov a dali sme ich pacientom v psychoterapeutickom procese posúdiť na 7 bodo
vej Likertovej škále. Výsledne poradie môže naznačovať potrebu zamerať sa na tie 
faktory v skupinovej psychoterapii, ktoré aj v porovnaní s inými štúdiami zamera
ných na "závislých" boli cenené respondentmi najviac. 
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NÁVYKOVÉ LÁTKY ZA VOLANTOM, 
MOŽNOSTI A REALITA V SR 

J. KVETKOVÁ, M. MARTINOVE ml. 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Ciel práce: Cieľom práce je dosiahnuť zmenu v procese posudzovania spôsobilosti 
a rehabilitácii vodičov, zlepšiť diagnostiku konzumácie alkoholu a iných návykových 
látok u vodičov, iniciovať zavedenie povinnosti používania blokovacieho zariadenia 
štartovania vozidla a pravidelných kontrol fosfatidyletanolu (PeTh) resp. toxikolo
gických vyšetrení u vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných 
návykových látok. 

Materiál a metodika: najnovšie poznatky z publikovaných odborných štúdií - ak
tuálne trendy v diagnostike markerov závislostí, štatistiky dopravnej nehodovosti 
MZ SR, Štúdia o prevencii vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu pri využití bloko
vacieho zariadenia, vlastné skúsenosti z Prednej Hory s vyšetrovaním markerov 
závislostí, informácie z internetu, navrhované postupy rehabilitácie vodičov v zahra
ničí. 

Výsledky: Práca je návrhom komplexného postupu v menežmente rehabilitácie 
vodičov s cieľom objektivizovať, zjednodušiť, sprehľadniť, ale zároveň sprísniť posud
zovanie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla u rizikových vodičov a tým pri
spieť k riešeniu celospoločenského problému, akým je jazda pod vplyvom návykovej 
látky. 

Diskusia: možnosti diagnostiky a monitorovania užívania návykových látok u ri
zikových vodičov na Slovensku sú len veľmi skromne využívané aj napriek tomu, že 
poskytujú spoľahlivé a objektívne informácie o miere rizika vedenia vozidla pod 
vplyvom návykovej látky. 

Záver: Práca by mala byť podnetom ku zmene procesu rehabilitácie vodičov, do 
ktorého zasahujú i psychiatri pri diagnostike závislostí a monitorovaní abstinencie 
u závislých vodičov. 
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SÚČASNÝ MANAŽMENT ALKOHOLOVEJ 
ZÁVISLOSTI NA SLOVENSKU -
OPTIMALIZÁCIA TERAPIE 

S. LÚČNA 

Psychiatrická ambulancia NsP, Nové Mesto nad Váhom 

Alkoholizmus je závažným celospoločenským problémom sveta, Európy aj Slo
venska. Všeobecné uvedomovanie si problémov spojených s nadmernou kon
zumáciou alkoholu je na Slovensku na nedostatočnej úrovni. Spotreba alkoholu v SR 
(14,59 litra čistého alkoholu na dospelého obyvateľa za rok) pritom prekračuje prie
mernú spotrebu alkoholu v EÚ (12,45 litra). V slovenskej populácii je podľa štúdie 
EPIAF z roku 2008 cca 11 % závislých od alkoholu. Stúpa počet závislých žien. Pri
tom terapiu či konzultáciu pre problémy s alkoholom vyhľadá len necelá desatina 
postihnutých. V roku 2013 bol vypracovaný Národný akčný plán pre problémy s al
koholom na roky 2013 - 2020, ktorý vytyčuje konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty. 
Už teraz je však zrejmé, že niektoré úlohy splnené nie sú - napríklad znovuvybudo
vanie záchytných staníc. 

Medikamentózna liečba alkoholizmu prešla svojou históriou: počiatočná 

averzívna terapia apomorfinom a disulfiramom či metronidazolom, bola nahradená 
bezpečnejším acamprosátom , a ostatné roky máme k dispozícii a ziskavarne skúse
nosti s naltrexonom. 

Prezentujeme súbor 12 ambulantne liečených pacientov s diagnózou F10.2 s po
užitím naltrexonu. Jedná sa o 9 mužov s priemerným vekom 42 rokova 3 ženy 
s priemerným vekom 43 rokov. Pozitívnu rodinnú anamnézu závislostí má len treti
na pacientov. Najčastejšou komorbiditou je depresívna porucha. Piati pacienti boli 
liečení už pred návštevou našej ambulancie. 11 pacientov bolo nastavených na nal
trexon ambulantne, jeden pokračoval v liečbe po hospitalizácii. Všetci pacienti dlho
ročne konzumovali alkohol vo vysoko rizikových množstvách (viac ako 61 g alkoholu 
pro die pre mužov a viac ako 41g pro die pre ženy). Siedmi boli liečení postupne 
jedným či dokonca všetkými dostupnými liekmi pre liečbu alkoholovej závislosti 
(disulfiram, metronidazol, acamprosát, nalmefén ... ) vrátane ústavnej protialkoho
lickej liečby. Len u dvoch žien boli podávané aj antidepresíva (mirtazapín a tia
neptín). Zo súboru 12-tich prezentovaných pacientov si na nežiaduce účinky v úvode 
terapie sťažovali traja, ale tieto po niekoľkých dňoch pominuli. Traja pacienti si liek 
sami vysadili - z toho dvaja sa rozhodli liečbu ukončiť a alkohol pijú naďalej, hoci 
počas liečby naltrexonom nepili. Jeden pacient liečbu svojvoľne ukončil sám a v sú
časnosti abstinuje. U ďalších troch pacientov bol naltrexon vysadený po dohode s le
károm priemerne po 4 až 6 mesiacoch, títo sú naďalej ambulantne sledovaní a absti
nujú. 6 pacientov naďalej v terapii pokračuje, jeden mal dvakrát lapsus. Ambu
lantnú liečbu naltrexonom vo väčšine prípadov môžeme považovať za úspešnú. 
Súbor je však veľmi malý, ide zatiaľ o prvé skúsenosti s naltrexonom v liečbe závis
losti na našej ambulancii. 

Prezentované v rámci sympózia spoločnosti Amomed. 
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VÝSLEDKY KLINICKÉHO 
SLEDOVANIA LABORATÓRNYCH 
MARKEROV U PACIENTOV 
SO ZÁVISLOSŤOU OD ALKOHOLU 

T. MAGOVÁ, Ľ. OKRUHLICA, Z. ALEXANDERČÍKOV Á 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: DSM-5 indikuje tri laboratórne markery pre diagnostiku porúch súvisia
cich s užívaním alkoholu: MCV, GMT a CDT. Žiadny z nich nemôže na 100 % potvr
diť alebo vylúčiť klinickú diagnózu závislosti od alkoholu. Cieľom nášho sledovania 
bolo zistiť, do akej miery sa vyskytujú patologické hodnoty bežne dostupných labo
ratórnych vyšetrení MCV a GMT u pacientov so závislosťou od alkoholu pri vstupe 
do liečby. 

Pacienti a metódy: Do štúdie bolo zaradených 597 pacientov pri vstupe do liečby 
pre závislosť od alkoholu, priemerný vek pacientov bol 45 rokov (± 12,5), 71 % pa
cientov tvorili muži. U pacientov boli analyzované dva laboratórne markery - MCV 
aGMT. 

Výsledky: Zvýšené MCV sme zaznamenali u 44 % pacientov, zvýšené GMT 
u 50 % pacientov. Aspoň jeden laboratórny marker malo pri vstupe do liečby zvý
šený 64 % pacientov. 

Záver: Významná časť pacientov, ktorí spÍňajú kritériá pre diagnózu závislosti 
od alkoholu nemá pri vstupe do liečby abnormálne hodnoty biologických labo
ratórnych markerov. Naše zistenia potvrdzujú dôležitú, ale len pomocnú rolu labo
ratórnych vyšetrení pri zisťovaní duševných porúch spôsobených alkoholom. Rozho
dujúce pre diagnózu zostáva klinické zhodnotenie podľa platných kritérií MKCH-10. 
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SELFIES AKO NOVÁ FORMA 
ZÁVISLOSTI, IDENTIFIKÁCIA 
PROBLÉMU 

O. MAIDANEVYCH, o. SEMERENKO 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Úvod: Selfies-závislosť postihuje asi 2 % ľudí. Najčastejšie sa zacma rozvíjať 
v období dospievania, kedy človek vidí tzv. falošný obraz svojho tela, že je napr. ška
redý, znechucujúci, odporný ... a neexistuje spôsob, ako mu túto fixnú ideu vyvrátiť. 
Dôsledky poruchy sa môžu prejaviť vo forme ťažkej depresie, sociálnej fóbie, či seba
poškodzovania. Až štvrtina pacientov sa pokúša o samovraždu, 2/3 pacientov trpia 
dysmorfofóbiou a majú (aj podvedome) prehnanú potrebu kontrolovať svoj vzhľad. 

Ciel práce: Autori referátu sa zamerali na nový druh závislosti - na selfies, na 
problém jej vzniku a rozvoja, na komorbiditu pri selfies - závislosti, na patológiu se
baidentifikácie, súvislosti s patologickým rozvojom osobnosti, ale aj na dôsledky tej
to závislosti, či na problémy jej diagnostikovania a terapie. Poukazujú na aktuálnosť 
problému v svetle integrácie IT - technológií v bežnom živote jednotlivcov, najmä 
mladých ľudí. 

Materiál a metodika: dostupná literatúra, internet, vlastné klinické skúsenosti. 
Výsledky: Problém akejkoľvek závislosti je stále aktuálny, neraz s častým začiat

kom už v mladom veku, pričom pri selfies- závislosti sú závažné najmä súvislosti 
s patologickou sebaidentifikáciou a patologickým vývojom osobnosti. Dôsledky sú 
závažné a ťažké, neraz až letálne, pričom sa pozoruje nárast prípadov takejto závis
losti najmä za posledných 10 rokov. 

Kazuistika: sa zameriava na prípad Danny Bowmana (GB), ktorý mal ako jeden 
z prvých diagnostikovanú závislosť na selfies. 

Diskusia: Žijeme pod neustálou expanziou mnohých druhov hrozieb. Neraz práve 
hlavná hrozba býva obvykle neviditeľná a môže byť veľmi blízko. Medzitým ľudstvo 
naozaj umiera na smrteľnú vášeň. 

Záver: Nelátkové závislosti, vrátane selfies - závislosti, nie sú menej nebezpečné 
v porovnaní so závislosťami od návykových látok a tiež prinášajú smrteľné dôsledky 
(sekundárne či terciárne, ale fatálne) a vyžadujú si pozornosť odborníkov. 

18 



INTERNET A DROGOVÝ TRH 

M. MARTINOVE ml., V. STANISLAV, O. MARTINOVE 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Rýchlosť, akou internet transformuje trh s drogami, predstavuje veľkú výzvu pre 
presadzovanie práva, verejné zdravie či výskumné a monitorovacie agentúry. On
line drogový trh dnes funguje na rôznych úrovniach, od "surface web" (prístupný 
prostredníctvom bežných vyhľadávačov) až po "deep web" (nedostupný pomocou 
štandardných prehliadačov). Správa o internetovom drogovom trhu (2016) zhro
mažďuje najnovšie výsledky získané od rady expertov - z akademickej pôdy, od žur
nalistov či priamo od praktikov v prvej línii. Poukazuje na "temné stránky" "deep 
web-u", ktorý je známy aj ako "cryptomarkets", umožňujúci výmenu tovaru a služieb 
medzi stranami, ktoré používajú digitálny šifrovaný softvér, aby utajili svoju identi
tu. Európske monitorovacie centrum pre drogy (EMCDDA) si v blízkej budúcnosti 
kladie za cieľ odhaliť niektoré zložitosti okolitých on-line drogových trhov: čo sú, ako 
fungujú, aké technológie sú ich základom a ako spolupracujú s tradičným drogovým 
trhom. 
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ZDRAVOTNÉ DÔSLEDKY UŽÍVANIA 
NOVÝCHPSYCHOAKT~CH 
LÁTOK 

M. MARTINOVE ml., J. KVETKOVÁ, M. MARTINOVE st. 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Nové psycho aktívne látky (NPL) sa spájajú s radom vážnych poškodení zdravia, 
vrátane akútnych otráv a úmrtí. Vyskytujú sa aj poškodenia súvisiace so spôsobmi 
injekčného užívania drog, najmä v prípade stimulantov, ako napr. mefedrón, alfa
PVP, MDPVa pentedrón. Hromadné otravy, aj keď sú zriedkavé, môžu klásť velké 
nároky na systémy zdravotnej starostlivosti. V jednom takomto prípade zaznamena
nom v Poľsku v roku 2015 sa syntetické kanabinoidy spájali s viac než 200 prípadmi 
na nemocničných pohotovostných oddeleniach za menej ako jeden týždeň. Od začiat
ku roku 2014 vážne prípady poškodenia zdravia spojené s užívaním NPL viedli k 34 
verejným zdravotným výstrahám, ktoré vydalo Európske monitorovacie centrum pre 
drogy (EMCDDA) pre členov systému včasného varovania EÚ (EWS). V priebehu 
tohto obdobia sa posúdili riziká siedmich nových látok. Nedávno obavy vyvolali nové 
opioidy, ako napr. acetylfentanyl, ktoré boli predmetom spoločnej správy EMCDDA 
a Europolu z roku 2015 potom, ako sa zistil súvis s 32 úmrtiami. Problémy spojené 
s užívaním NPL predstavujú špecifické výzvy v niektorých zariadeniach, napr. vo 
väzniciach, klinikách na podporu sexuálneho zdravia a nízkoprahových protidro
gových službách. Správy o výzvach v súvislosti s realizáciou intervencií zameraných 
na tieto látky zahŕňajú prístup k ťažko dostupným skupinám populácie užívajúcim 
drogy (napr. muži, ktorí majú sex s mužmi), riadenie chaotického správania in
jekčných užívateľov drog v rámci zraniteľných skupín, ako aj podporu akútnych psy
chotických epizód spojených s užívaním NPL medzi väzňami. V týchto konkrétnych 
prípadoch sú dôležité intervencie zamerané najmä na užívanie NPL a na zdravotné 
poškodenia vrátane napr. cielených materiálov a poradenstva na znižovanie škôd 
a špecializovaných usmernení pre liečbu. 
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o DROGOVO ZÁVISLÝCH 
AO VZŤAHOCH 

M. MARTINOVE st., O. MARTINOVE, M. MARTINOVE ml. 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Hľadanie rôznych súvislostí medzi závislosťou a abstinenciou je stále aktuálne. 
V súčasnosti je zamerané na vzťahy medzi závislými a ich peristázou. Ak sú ne
funkčné, predikujú podľa britských či amerických autorov recidívu. 

Súbor závislých od drog, liečených v druhom štvrťroku 2016 v OLÚP n.o. na 
Prednej Hore pozostáva z 27 pacientov (apríl - jún 2016). Referát podrobne sleduje 
ich rodinné zázemie z ktorého vzišli, vlastné partnerské vzťahy pacienta, ale aj jeho 
motiváciu sa liečiť, či schopnosť riadne ukončiť liečbu a pod. Má okrem iného potvr
diť hypotézu, že jednou z dôležitých podmienok, podporujúcich zotrvanie pacientov 
v abstinencii po ich návrate z liečby, je aj funkčné rodinné/partnerské zázemie. Ne
raz práve kvôli závislosti nedosiahnuteľný "luxus". 
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TRENDY V RIZIKOVÝCH VÝZVACH 
("CHALLENGES") NA INTERNETE 

J. MUCROVÁ, A. KURILLA, I. ŠVARCOVÁ 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Obsah internetových stránok, špeciálne sociálnych sietí môže byť často kontro
verzný až nebezpečný. V príspevku mapujeme rôzne výzvy, tzv. "challenge s", ktoré 
sa v posledných rokoch objavujú na internete. Šíria sa najmä sociálnymi sieťami. 
Inšpirujú alebo priamo nabádajú ľudí k rizikovému správaniu, ktoré môže mať 
veľmi negatívne dôsledky na ich psychické i somatické zdravie. Predstavované 
výzvy sme pracovne rozdelili do 4 kategórií. výzvy týkajúce sa telesného výzoru, 
výzvy týkajúce sa sebapoškodzovania, výzvy týkajúce sa hazardovania so zdravím 
až životom a výzvy týkajúce sa užívania psychoaktívnych látok. výzvy sme vybrali 
na základe miery ich rizikovosti pre zdravie a na základe počtu vyhľadávaní danej 
výzvy prostredníctvom internetových vyhľadávačov. 

SPRÁVA Z 11. KONFERENCIE EASG 

L. NÁBELEK 

II. Psychiatrická klinika SZU, Banská Bystrica 

Cieľom EASG (European Association for the Study of GambIing) je zlepšenie 
dialógu medzi všetkými, ktorí sú nejakým spôsobom zainteresovaní do problematiky 
(hazardného) hrania. Spolupracuje s vládami a vládnymi inštitúciami, predstavi
teľmi "hráčskeho priemyslu", výskumnými pracovníkmi z rôznych oblastí hier a ha
zardného hrania, odborníkmi na liečbu patologických hráčov, samotnými hráčmi 
a hráčskymi organizáciami. 

V dňoch 13. - 16. septembra 2016 sa v Lisabone zúčastním už ll. konferencie 
EASG - vo svojej prezentácii ponúknem prehľad najzaujímavejších príspevkov 
z tohto podujatia. 
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VPLYV ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY 
V PREVENCII ALKOHOLOVEJ 
ZÁVISLOSTI 

R. OCHABA\ P. KADLIČEKOVÁ\ 
J. REŠOVSKÝ2, L. DEMEšovN 

1 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 

v Spišskej Novej Vsi 
3 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 

Prierezová štúdia o vplyve zdravotnej výchovy v prevencii alkoholovej závislosti 
u osôb vo veku od 15 do 29 rokov sa uskutočnila v priebehu roka 2015 na respon
dentoch z celého územia Slovenskej republiky. V prvom polroku 2015 Úrad ver
ejného zdravotníctva Slovenskej republiky v úzkej spolupráci s pracovnou skupinou 
pripravil dotazník určený pre zber údajov od respondentov v 3 vekových ka
tegóriách: 15-19 rokov, 20-24 rokov, tretia veková kategória bola 25-29 rokov. V dru
hom polroku 2015 prebiehala samotná realizácia prieskumu, ktorú realizovali pra
covníci odborov podpory zdravia z 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva 
v SR. Pracovníci odborov podpory zdravia z 36 regionálnych úradov verejného zdra
votníctva v Slovenskej republike boli metodicky usmernený o realizácii náhodného 
výberu. Dotazník respondenti vypÍňali samostatne v písomnej forme. Všetci respon
denti boli informovaní o význame prierezovej štúdie a spôsobe vypÍňania dotazníka 
a taktiež ubezpečení o anonymite dotazníka a dobrovoľnosti zapojenia sa do priere
zovej štúdie. 

Cieľom prierezovej štúdie bolo zistiť mieru efektivity a vplyvu zdravotnej výcho
vy v prevencii alkoholovej závislosti vo vzťahu k vybraným rizikovým a ochranným 
faktorom. Prieskum zisťuje pôsobenie hromadných oznamovacích prostriedkov, sku
pinových a individuálnych intervencii vo vzťahu k informáciám o alkohole. Zároveň 
monitoruje mieru konzumácie alkoholu, dôvody nárazového pitia a názory mladých 
na reklamu a varovné označenia na alkoholových výrobkoch. 

Pri riešení výskumných problémov bola využitá analýza, syntéza, porovnávanie 
medzi vybranými premennými v členení podľa pohlavia, veku a miesta bydliska. Na 
štatistické spracovanie dotazníkov bol použitý softwarový program Excel, v ktorom 
bola vytvorená databáza na vkladanie zistených údajov. Výsledky boli následne 
spracované pomocou štatistického programu SPPS for Windows na základe mate
maticko-štatistických metód. Reprezentatívnosť za Slovensko je zachovaná podľa 
pohlavia a podľa 5 ročných vekových kategórií. Prieskumný súbor tvoril 3289 re
spondentov z toho 51,1 % mužova 48,9 % žien. Dotazník obsahoval 45 otázok 
a skladal sa z 8 oblastí. Išlo o otázky venujúce sa: charakteristiky súboru, triediace 
znaky, frekvencia užívania alkoholu, vnímanie rizika škodlivých účinkov alkoholu, 
vnímanie reklamy na alkoholické nápoje, vnímanie varovných označení na alkoho
lických nápojoch, vplyv hromadnej intervencie, vplyv skupinovej intervencie a vplyv 
individuálnej intervencie. 

23 



MEDICÍNA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Ľ. OKRUHLICA 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: AT konferencia je vrcholným špecializovaným odborným podujatím, kde 
hlavný odborník pre medicínu drogových závislostí pri MZ SR má príležitosť spro
stredkovať širšej odbornej verejnosti organizačné a systémové aktivity týkajúce sa 
odboru, či už vlastné, alebo iných subjektov. Súčasne je to možnosť podeliť sa o po
znatky súvisiace z odborom, ktoré nadobudol v uplynulom období. 

Metódy: Jedná sa o stručný prehľad klinických odborných záznamov zo stretnutí 
na pôde OSN (Svetová zdravotnícka organizácia, Úrad pre drogy a kriminalitu OSN) 
a na pôde Európskej únie (Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú 
závislosť, Výbor pre národné politiky súvisiace s alkoholom DG SANCO) ako aj ro
kovaní na Ministerstve zdravotníctva, respektíve iných aktivít s celonárodným do
padom. Tematicky je príspevok delený na informácie z problematiky: drog, alkoholu, 
tabaku, patologického hrania a i. 

Zistenia a závery: Situácia s užívaním drog a ich zdravotnými následkami je 
v rozvinutých krajinách i na Slovensku stabilizovaná. Do popredia sa dostali prob
lémy s alkoholom, užívanie kanabisu, nových psychoaktívnych látok a zneužívanie 
liekov, nové formy nikotinizmu. Nárast nie len psychiatrickej, ale aj somatickej ko
morbidity. Organizačne a politicky sú iniciatívy na legalizáciu, dekriminalizáciu 
a medicínske indikácie marihuany. Dôraz na dlhodobé zdravotné dôsledky kon
zumácie alkoholu v súvislosti s kvalitou zdravia a dožitia. Regulácia konzumácie al
koholu, najmä v doprave, medziodborová medicínska spolupráca. Politicky je témou 
obmedzenie dostupnosti hazardných hier. Zaraďovanie nových psychoaktívnych lá
tok na zoznam kontrolovaných. Pripravované opatrenia VšZP na hodnotenie efek
tívnosti poskytovateľov. Úhrady nákladov ochranných proti alkoholických a proti to
xikomanických liečení. 
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ONKOLOGICKÉ OCHORENIA 
SÚVISIACE S UŽÍVANÍM 
PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK 

Ľ. OKRUHLICA 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: Svetová zdravotnícka orgaruzacla i európske inštitúcie kladú zvysený 
dôraz na znižovanie výskytu neprenosných ochorení, ktorým je možné predchádzať 
zdravým životným štýlom. Pravidelné užívanie psychoaktívnych látok patrí k vý
znamným rizikovým činiteľom. 

Cielom práce je prezentovať prehľad najčastejších na vedeckých zisteniach za
ložených súvislostí medzi vznikom a výskytom onkologických ochorení v súvislosti 
s konzumáciou psychoaktívnych látok. 

Metodika: Jedná sa o prehľadovú prácu so selekciou najpregnantnejších preuká
zaných zistení z odbornej literatúry a z prezentácií o prevencii neprenosných ocho
rení z odborného fóra organizovaného Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci Slo
venského predsedníctva EÚ. 

Zistenia: Výsledky incidenčných a prevalenčných štúdií preukázali významne 
vyšší výskyt onkologických ochorení medzi pravidelnými užívateľmi tabakových, al
koholických a v menšej miere, i kvôli prohibícii, u kontrolovaných látok - "drog". 
Slovensku patrí v medzinárodných porovnaniach popredné miesto najmä čo sa týka 
výskytu onkologických ochorení vyvolaných alkoholom. 

Závery: Slovensko, vzhľadom na nízky priemerný očakávaný vek dožitia, hlboko 
pod priemerom EÚ a najmenej rokov života dožitých v zdraví bez chronických ocho
rení, by malo mať túto problematiku medzi prioritami. Potrebná je užšia medziodbo
rová spolupráca a skorý skríning škodlivého užívania, závislostí od alkoholu a taba
ku. Zistenia poukazujú na významné postavenie psychiatrie a úlohu adiktológie 
v tejto konkrétnej oblasti a i celkovo pri zlepšení zdravia našej populácie. 
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MATERSTVO A "ODLOŽENÉ" 
PITIE ŽIEN 

Ľ. OKRUHLICA, Z. ALEXANDERČÍKOV Á 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: Štatistiky dokumentujú menšiu mieru alkoholizmu žien. Predpokladá sa, 
že ide o rôzny podiel vplyvu faktorov biologických a sociálnych. 

Cielom práce bolo zistiť ako súvisí materstvo a rodičovstvo s vekom, kedy ženy 
prichádzajú so žiadosťou o liečbu kvôli závislosti od alkoholu. Vychádzali sme 
z predpokladu, že sklon k nadmernému pitiu so závislosťou u žien, ktoré sú matka
mi, kulminuje kvôli materstvu u nich neskôr, čo sa prejaví vyhľadaním pomoci pre 
závislosť od alkoholu vo vyššom veku, ako u mužov a bezdetných žien. 

Pacienti a Metódy: Súbor tvorilo 390 pacientov (30 %) žien vo veku 45 rokov 
(± 11,7) a 929 (70 %) mužov s priemerným vekom 43,5 rokov (± 12,3). Des
kriptívnou, katamnestickou metódou v registri Centra pre liečbu drogových závis
lostí v Bratislave sme zisťovali u žien a mužov ich vek pri žiadosti o liečbu pri 
diagnóze závislosti od alkoholu. U žien aj ich vek pri vstupe do liečby podľa počtu 
detí. Matematicko-štatistickou analýzou sme porovnali priemerné veky pri vstupe 
do liečby medzi pohlaviami a tiež medzi skupinami žien: bezdetných, s jedným, dvo
ma a troma deťmi. 

Výsledky: Priemerný vek pri žiadosti o liečbu bol u žien 45 rokov (± 11,7), 
u mužov 43,5 rokov (± 12,3). Rozdiel bol štatisticky významný na úrovni p<0,05. 
Významný bol tiež rozdiel vo veku, kedy ženy žiadali o liečbu v súvislosti s počtom 
ich detí (p<O,Ol). Ženy bezdetné žiadali o liečbu pre závislosť od alkoholu priemerne 
vo veku 36 rokov (± 10,1), vo veku 43 rokov (± 10,9) žiadali o liečbu ženy s jedným 
dieťaťom, vo veku 50 rokov (± 9,5) s dvoma deťmi a 53 rokov (± 10,8) pri troch 
deťoch. 

Závery: Našli sme významnú súvislosť medzi počtom detí u žien, ktoré žiadajú 
o liečbu pre alkoholizmus a vekom, kedy vstupujú do liečby. Čím mala žena viac 
detí, tým neskôr prichádzala. Ponúkajú sa biologické i sociálne interpretácie uvede
ných zistení. 
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ZÁVISLOSŤ OD CVIČENIA 
VERZUS ZÁVISLOSŤ 
OD TELESNEJ LENIVOSTI 

Ľ. OKRUHLICA 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: Glasserom prvý raz v médiách spomenutý termín "exercise addiction" bol 
mienený ako "hoax" tzv. "mediálna kačica". Napodiv zaujal niektorých odborníkov, 
čo viedlo dokonca k vytvoreniu niekoľkých dotazníkov na zisťovanie závislosti od 
cvičenia/športovania. Sú však obsahovo nekonzistentné a dodnes nebola vedeckými 
argumentmi podložená takáto diagnóza nelátkovej závislosti. 

Cielom práce je poukázať na odborné fakty pre a proti hoci len pragmatickej 
diagnóze "exercise addiction" a v protiklade k nej postaviť koncept "závislosti od te
lesnej lenivosti". 

Metódy: Prehľadom dostupnej odbornej literatúry a prezentovaných výskumných 
zistení bolo vykonané porovnanie potenciálnych zdravotných benefitov a poškodení 
pri pravidelnom, intenzívnom cvičení so špecifickým zameraním na beh. Následne 
bolo vykonané porovnanie takejto aktivity s kritériami SZO pre závislosti. 

Výsledky: Pri pravidelnom vytrvalostnom bežeckom tréningu neboli zistené ne
gatívne telesné dôsledky, s výnimkou symptomatického sekundárneho prejavu pri 
primárnej mentálnej anorexii. Boli naopak výskumne dokumentované mentálne be
nefity pri prevencii a liečbe depresívnej poruchy. Konfrontácia výskumami pod
ložených faktov s platnými kritériami SZO pre závislosť nepodporuje existenciu ta
kejto diagnózy. Naopak pri antitéze "závislosti od telesnej lenivosti" je mnohoraká 
asociácia s príznakmi somatických i duševných porúch. 

Závery: Aplikácia kritérií SZO pre závislosti ani prieskumy nepodporujú existen
ciu primárnej diagnózy "závislosti od športovania". Prehnaná, škodlivá telesná akti
vita sa však objavuje niekedy ako syndrómologický komplex príznakov v rámci inej 
základnej duševnej poruchy. Typicky pri mentálnej anorexii. Oveľa závažnejším pre
javom závislostného správania je podľa autora tendencia k telesnej hypoaktivite "le
nivosti", s výraznou somatickou komorbiditou. Autor má bias, lebo je vytrvalostným 
bežcom. 
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MOŽNOSTI POUŽITIA SZONDIHO 
TESTU PRI DIAGNOSTIKOVANÍ 
LÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Ľ. PROFANTOV Á 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Autorka sa v práci zaoberá problematikou diagnostikovania závislosti od alkoho
lu pomocou projektívnej metódy Szondiho testu. V jednotlivých kapitolách sa venuje 
popísaniu Szondiho teórie o analýze osudu a charakteristike jeho testu, ktorý z da
nej teórie vychádza. Autorka sa zaoberá aplikačnými možnosťami Szondiho testu 
a približuje tému závislosti od alkoholu, jeho diagnostiku a problematiku závislosti 
u odsúdených na výkon trestu odňatia slobody. Cieľom výskumnej časti práce je zis
tiť možné prediktory závislosti od alkoholu pomocou analýzy interpretačných mož
ností dvoj profilového variantu Szondiho testu. Vzhľadom na teoretický základ testu, 
sa autorka vo výskume snaží identifikovať rozdiely vo významných ukazovateľoch, 
ktoré sa vyskytujú u ľudí závislých od alkoholu v porovnaní s kontrolnou skupinou. 
Výsledky poukazujú na zvýšený výskyt významného faktora e- v skupine závislých 
participantov, ktorý je zodpovedný za nepokojné, neprispôsobivé až delikventné 
správanie. V tejto skupine sa takisto vyskytovalo vyššie percento konštelácie CO+ 
v porovnaní s kontrolnou skupinou, čo svedčí o potrebe viazať sa na nejaký objekt, 
o strachu zo straty tohto objektu, a taktiež je znakom prehnaného pôžitkárstva 
(napr. závislosť od alkoholu). Častejší výskyt vektora S++ v skupine závislých od al
koholu môže poukazovať na užívanie nadmerného množstva alkoholu, v dôsledku 
potreby odbúrania vnútorného napätia. Autorka takisto poukazuje na vyšší výskyt 
závislosti od alkoholu u blízkych príbuzných participantov z výskumnej skupiny, čo 
potvrdzuje teóriu o zdedených génoch, z ktorej Szondiho test vychádza. 
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PROBLÉMY S UKONČOVANÍM 
SÚDOM NARIADENÝCH 
LIEČENÍ 

J. RYBÁR, Ľ. OKRUHLICA, Z. ALEXANDERČÍKOV Á 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Cielom štúdie bolo poukázať na narastajúcu záťaž, ktorú robí zle fungujúci práv
ny inštitút súdom nariadených ochranných protialkoholických a protitoxikoma
nických liečení v zdravotníckej praxi. 

Metodika: Na ilustráciu sme použili deskriptívnu analýzu súdom nariadených 
liečení v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave v roku 2015. Analyzo
vaných bolo 131 nariadení, priemerný vek pacientov bol 35 rokov (SD = 10,8), 81 % 
pacientov tvorili muži. 

Výsledky: 27 % odsúdených sa dostavilo na súdom nariadenú liečbu v intenciách 
trestného zákona. 35 % odsúdených sa vôbec nedostavilo, a 38 % prišlo na liečbu, 
ale s odstupom viac, ako 3 mesiace od súdneho nariadenia. 

Závery: Naše zistenia poukazujú na to, že u väčšiny súdom nariadených PAL 
a PTX súdne nariadenia neplnia účel. Nemožno preto pri dožiadaniach súdu kon
štatovať, že liečba nebola úspešná, keďže a na ňu odsúdení buď vôbec nedostavili, 
alebo dostavili neskoro. Účelom inštitútu ochranných liečení je ochrana spoločnosti, 
abstinencia je len prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa. Osobitným problémom je 
dosiahnutie tohto cieľa prostredníctvom liečby, kedy je závislosť kombinovaná s pre
morbídne disociálnou poruchou osobnosti. 
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DENNÍK PRINCEZNEJ 
PO SLOVENSKY (KAZUISTIKA) 

M. SLABEJOV Á, Z. FUŇOV Á 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

"Ďalšia z typických vlastností pre závislých. Klamstvá, nestálosť citov, neistota 
v konaní, sme opustené duše, ktoré sa snažia naplniť prázdnotu a jeden nikdy ne
stačí. .. Ideme od prístavu k prístavu a zanechávame za sebou spúšť nepremyslených 
konaní." (EP) 

Pri tejto kazuistike sme sa snažili o prepojenie klasickej psychoterapie - skupi
novou i individuálnou formou - v rámci ústavnej protialkoholickej liečby s artetera
peutickými technikami. Cieľom bolo zistiť, ako sa postup pacientky v rámci terapie 
premietne v jej výtvoroch na arteterapii a naopak - ako sa jej práca s arteterapeu
tickými technikami premietne v jej postupe v psychoterapeutickom procese. 

Kazuistika: 28-ročná pacientka absolvovala v roku 2016 trojmesačnú protialko
holickú liečbu v našom zariadení. Jej doterajší život bol do značnej miery radom 
traumatických udalostí, ktorých dôsledky si pacientka "liečila" alkoholom a droga
mi. Kým sa nerozhodla vystúpiť z tohto samodeštrukčného vlaku a skúsiť začať odz
nova. 

"Už som vyskúšala všetko. Teraz by som mohla skúsiť normálne žiť." (EP) 
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ZÁVISLOSTI OD PSYCHOAKTÍVNYCH 
LÁTOK U ANESTEZIOLÓGOV 

M. SOMORA 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Banská Bystrica 

Zdravotnícke povolanie patrí vo vzťahu k závislostiam od alkoholu a iných psy
choaktívnych látok medzi tie najviac rizikové. Špeciálnu skupinu tvoria lekári odbo
ru anesteziológia a intenzívna medicína. Vzhľadom na viacero špecifických faktorov 
je u tejto skupiny zdravotníkov najčastejšia závislosť od opioidov, predovšetkým fen
tanylu a sufentanylu. Práca sa zaoberá príčinami, diagnostikou, prevalenciou a lie
čebnými postupmi u tejto špecifickej skupiny pacientov. Súčasne je práca doplnená 
ilustratívnou kazuistikou pacienta - anesteziológa liečeného v našom ústavnom 
liečebnom programe. 

LIEČEBNÁ TELESNÁ VÝCHOVA 
V RÁMCI LIEČBY ZÁVISLOSTÍ 
V OLÚP N.O., PREDNÁ HORA 

L. STANISLAV, D. ŠESTINA 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Prezentácia pojednáva o využití liečebnej telesnej výchovy, ako podpornej tera
peutickej metóde, v liečbe závislostí, s dôrazom na jej terapeutický a diagnostický 
prínos pre pacientov, v OLÚP n.o., Predná hora. 

Liečená telesná výchova môže pacientom pomôcť zorientovať sa, v ich aktuálnom 
zdravotnom stave, oporno-pohybového systému. Aplikáciou vhodných nápravných 
pohybových vzorov predísť možným rizikám zranenia a prispieť tak k skvalitneniu 
života našich pacientov. 

Liečebným telovýchovným procesom vytvoriť kladný postoj k športu a pohybo
vým aktivitám, s predpokladom ich začlenenia do každodenných voľno časových ak
tivít. Postoje sú dôležitými motivačnými činiteľmi, ktoré v mnohom determinujú čin
nosť človeka. Vznikajú v procese výchovy a sociálnom styku. 

Primárnym cieľom liečebnej telesnej výchovy je snaha o stav úplného fyzického, 
psychického a sociálneho komfortu. Stav organizmu predpokladajúci jeho optimálnu 
samoreguláciu, ako aj rovnováhu medzi funkciami a vonkajším prostredím. 
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NÁVRH KONCEPCIE SIETE 
ŠPECIALIZOVANÝCH 
ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽIEB 
NA SLOVENSKU 

V. STANISLAV, M. MARTINOVE ml. 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Úvod: Špecializovaný odbor adiktológie patrí medzi stredne veľké odbory. Adik
tologická liečebno-preventívna starostlivosť zahrňuje prevenciu závislostných po
rúch, ich včasnú identifikáciu a intervenciu, poradenstvo, liečbu, sociálnu rehabi
litáciu a reintegráciu osôb týmito postihnutými poruchami. Pri poskytovaní adikto
logickej starostlivosti majú byť na základe bio-psycho-sociálneho modelu závislosti 
využívané špecifické liečebné, edukačné a preventívne postupy, a postupy sociálnej 
práce, ktorých efektivita je dostatočne zdokumentovaná a preukázaná. 

Ciel: Cieľom navrhovanej koncepcie je definovať sieť špecializovaných adiktolo
gických služieb, pričom ich ťažisko bude z jednej časti spočívať v rezorte zdravot
níctva a z druhej časti v rezorte práce sociálnych vecí a rodiny, a ich články budú 
poskytovať zdravotnú starostlivosť v odbore adiktológia ako hlavná alebo podstatná 
časť svojej činnosti a súčasne zaistí odpovedajúcu kombináciu so starostlivosťou so
ciálnou v rámci spoločných a nedeliteľných špecializovaných prevádzok defino
vaných Štandardmi odbornej spôsobilosti pre zariadenia a programy poskytujúce 
adiktologické odborné služby. 

Diskusia: V prednáške navrhujeme koncepciu špecializovaných adiktologických 
služieb pre užívateľov psychoaktívnych látok. Koncepcia z pohľadu odbornej spoloč
nosti zohľadňuje súčasné potreby a vývojové trendy v odbore a usiluje sa o opti
málne využitie potenciálu už existujúcich sieti ambulantných i ústavných služieb. 
Špecializovaná adiktologická starostlivosť má niekolko rovín a typov, čo je dané rôz
nym charakterom služieb, prostredím ich poskytovania a rôznorodostí odborností, 
ktoré sa pri starostlivosti o užívateľov návykových látok stretávajú. V súčasnej dobe 
je v praxi možno rozlíšiť adiktologickú starostlivosť na zdravotnú starostlivosť lekár
sku (špecializácia medicíny drogových závislosti), adiktologickú starostlivosť nele
kársku (klinický psychológ - CPČ psychoterapia) a adiktologickú starostlivosť v pro
gramoch sociálnych služieb (resocializačné zariadenia), alebo napr. vo väzniciach 
(protialkoholické a aj protitoxikomanické liečby). 

Záver: Jednotlivé typy špecializovanej starostlivosti vyžadujú úzku väzbu a kom
bináciu týchto prístupov/perspektív a v praxi je nutné udržať komplexnosť týchto 
služieb a ich nedeliteľnosť. V opačnom prípade tieto špecializované služby zásadne 
strácajú na svojej efektivite a prestávajú korešpondovať s potrebami pacientov 
a klientov. 
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PRINCÍPY A CIELE SPOLUPRÁCE 
SPOLOČENSTVA AA S PROFESIONÁLNOU 
KOMUNITOU NA SLOVENSKU 
A POPIS KONKRÉTNYCH AKTIVÍT 
V PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICI 
PHILLIPA PINE LA V PEZINKU 

MARIANNA S., MICHAELA K. 

Anonymní alkoholici 

Spoločenstvo Anonymných alkoholikov (AA) je v mnohých krajinách sveta po
važované za cenné útočisko pre alkoholika, ktorý hľadá pomoc. Na miestach kde 
existuje dobrá spolupráca medzi profesionálmi a členmi spoločenstva AA sa na konci 
tejto spolupráce stáva víťazom chorý alkoholik, ktorý hľadá pomoc. 

V AA uplatňujeme princíp pomoci jedného alkoholika druhému, je to hlavná hyb
ná sila rastu nášho spoločenstva. 12. krok AA hovorí: " ... výsledkom týchto krokov 
bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo 
ostatným alkoholikom ... " Spolupráca s profesionálmi je efektívna cesta, ako priniesť 
naše posolstvo uzdravovania alkoholikovi, ku ktorému by sa inak informácia o AA 
nemusela dostať. 

Jednotliví členovia aj skupiny AA rozvíjajú rôzne aktivity pomoci inému alkoho
likovi. V AA tomu hovoríme "služba". Investujeme svoj voľný čas, energiu, peniaze, 
neprijímame žiadne príspevky zvonku. Takáto služba môže mať rôzne podoby od va
renia kávy v skupine, vedenie mítingov až po návštevy nemocníc, väzení a pod. 
Dôvod a dobrá viera prečo to robíme sa dá stručne zhrnúť do citátu z Modrej Knihy 
AA: "Ak všetko ostatné zlyhá, pomoc inému alkoholikovi ti zachráni deň". Veríme 
tomu, že ak pomáhame inému alkoholikovi, pomáhame sami sebe. Máme jedinú 
unikátnu kvalifikáciu pomáhať inému alkoholikovi - svoju vlastnú skúsenosť. "My 
sme tam boli." V spolupráci s profesionálmi plne rešpektujeme ich vzdelanie, skúse
nosti. 

Cieľom našej komunikácie s profesionálmi je informovať alkoholika o možnosti 
navštevovať naše skupiny, v prípade jeho záujmu pomôcť nájsť cestu do AA a začať 
cestu uzdravovania. Robíme to rôznymi spôsobmi. V tejto prezentácii chceme struč
ne popísať konkrétne aktivity AA a spoluprácu s profesionálmi v nemocnici Phillipa 
Pinela v Pezinku (PNPP). Je to miesto kde AA trvalo pôsobí už vyše dvadsať rokov. 
Máme tu dlhú históriu spolupráce s tromi primárkami - MUDr. Drahomírou Nejdlo
vou, MUDr. Silviou Lúčnou a MUDr. Ivanou Dušekovou. Každá z nich svojim otvo
reným prístupom pomohla určitej inovácii v spolupráci s AA na Slovensku. 

Vďaka za možnosť konať mimoriadne aktivity AA na pôde PNPP patrí aj 
doc. MUDr. Pavlovi Černákovi, PhD. riaditeľovi PNPP. V bratislavských skupinách 
AA je trvalý prírastok členov práve z liečebne v Pezinku a počet triezvych alkoholi
kov aj vďaka tomu rastie. 
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KVALITATÍVNA SONDA 
DO TERMINOLÓGIE "TVRDÝCH" 
A "MÄKKÝCH" DROG 

M. TURČEK, P. JANÍK, V. SEGEDA 

Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Bratislava 

Vo verejných médiách, ale aj v odbornej literatúre sa už desaťročia vyskytujú 
termíny "tvrdé" a "mäkké" drogy ("hard" & "soft" drugs) kategorizujúce istým spôso
bom psycho aktívne látky. Táto kategorizácia však nie je oficiálnym delením návy
kových látok. Autori v minulosti referovali o kvantitatívnej analýze termínov 
tvrdých a mäkkých drog v odbornej literatúre. Prívlastky označujúce drogy ako 
"tvrdé" resp. "mäkké" sú rôznymi autormi v odbornej literatúre používané nedôsled
ne, inkonzistentne a niekedy až protichodne. 

V predkladanom príspevku realizujeme kvalitatívnu sondu do odbornej lite
ratúry za ostatné roky, v ktorej sa termín "tvrdé"/"mäkké" drogy objavil v názve 
práce alebo v jej abstrakte. Analyzujeme dôvody, pre ktoré sa autori rozhodli použiť 
túto kategorizáciu, ako aj sémantický význam termínov, ktorý si odborné (nielen 
medicínske) práce adoptovali. Dochádzame k predbežným záverom, že "tvrdosť" 

a "mäkkosť" drog je vnímaná cez rôzne dimenzie, ktoré sa odborníkom javia ako 
dôležité. Profesionáli z rôznych rezortov môžu dávať rôznu váhu jednotlivým aspek
tom drog (adiktívne vlastnosti, zdravotné/ekonomické/celospoločenské dôsledky ... ), 
čím sa "tvrdosť" a "mäkkosť" stávajú do značnej miery relatívnymi pojmami. 

AMBULANTNÉ DOLIEČOVANIE 
ZA VISL ÝCH KLIENTOV 
A FUNGOVANIE AA-KLUBU 
V MIESTE AMBULANCIE 

R. V AŠKOVSKÝ 

MensClara s.r.o., Komárno 

Cieľom príspevku je priblíženie práce AA klubu v mieste prevádzky psychiatric
kej ambulancie. Hodnotíme činnosť, aktivity, spôsoby prijatia klientov, celkový re
žim, zásady a hodnoty klubu. V krátkosti hodnotíme i ekonomické parametre, ako aj 
celkový prínos a dosiahnuté úspechy. 
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SUBSTANCE PARTY - SCIENCE, 
DRUGS & MUSIC 

D. vECHET\ V. KMOCH2, Z. OKTÁBEC3 

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

Pnspevek vychází z množství interakcí a souvislostí týkajících se životního stylu 
uživatelu návykových látek. Jednotlivé typy užívaných látek formovaly spolu s dal
šími neméne duležitými faktory rUzné subkultury, které se postupne staly pilín 
současného kulturního dedictvÍ. Užívané substance a jejich účinky jsou spojeny 
s množstvím hudebních stylu, s kulturními rituály, s osudy interpretu, dostávají se 
do textu skladeb, ovlivňují jejich svet vnejší i vnitrní. Hudba z jistého úhlu pohledu 
pusobí na percepci človeka podobne jako drogy (stimuluje, uspává, pusobí jako rela
xancium atd.). Současne je pro posluchače i aktivní producenty prostredkem vy
jádrení sounáležitosti, vzdoru, angažovanosti atd., a uspokojuje jejich bio-psycho
socio-spirituální potreby. 

Workshop nabídne ukázky skladeb, které opevují ruzné a rUzne užívané nápoje, 
rostliny či produkty z nich vyrobené a letmý výčet užívaných substancÍ. 

Pnspevek není klasická prednáška, jedná se o interaktivní workshop s audio 
a video ukázkami. 
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VPLYV UDRŽIAVACEJ LIEČBY 
BUPRENORFÍNOMJNALOXONOM 
NA KVALITU ŽIVOTA A ZÁVAŽNOSŤ 
ZÁVISLOSTI-VYBRANÉ 
CHARAKTERISTIKY SLEDOVANÉHO 
SÚBORU 

J. VIDO, I. MALÍŠKOVÁ, M. DLUHÁ 

Ambulancia pre alkoholizmus a drogové závislosti, Trnava 

Úvod: Substitučná udržiavacia liečba závislosti od ópioidov je považovaná za ne
vyhnutnú súčasť starostlivosti o takýchto užívateľov drog. Hoci dlhodobým cieľom 
a ideálnym výsledkom liečby závislosti môže byť abstinencia, krátkodobé ciele sub
stitučnej liečby vychádzajú z koncepcie zmierňovania škôd. Početné štúdie prinášajú 
dôkazy o tom, že substitučná udržiavacia liečba je spojená s nižším užívaním ilegál
nych ópioidov, nižším rizikom trestnej činnosti, nižším rizikom úmrtia z predávko
vania a správania vedúceho k prenosu infekčných chorôb. Umožňuje zdravotnú a so
ciálnu stabilizáciu pacienta predtým, než sa vyrieši problém závislosti. Od 1. marca 
2014 do 29. februára 2016 prebiehala v našom zariadení štúdia zameraná na hodno
tenie vplyvu substitučnej 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, 

zastúpenia "čistých močov", zastúpenia pacientov v liečbe hepatitídy C a hodnotenie 
prítomnosti iných návykov látok v močoch subjektov. 

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 
na Addiction Severity Index a globálnym klinickým dojmom. Závažnosť psychopato
logickej symptomatiky subjektu bola hodnotená na Self - Report Symptom Invento
ry. Ostatné sekundárne ciele boli hodnotené prítomnosťou sledovaného znaku pri 
určených kontrolách. 

Výsledky: Príspevok prináša vybrané demografické a klinické charakteristiky 
sledovaného súboru. 

36 



BIOLOGICKÁ LIEČBA 
KOKAJNOVEJZÁVISLOSTI 

E. VIŠŇOVSKÝ 

AnD/CT s.r.o, Nitra 

Dodnes neexistuje oficiálna farmakoterapia kokaínovej závislosti. Tradičné níz
komolekulové preparáty sú len marginálne úspešné. Biologická liečba zdá nádejnou 
alternatívou. 

Cieľom je zabrániť vstupu alebo obmedziť vstup psychoaktívnych látok do CNS. 
Ide o: 1. vakcíny, ktoré stimulujú imunitný systém, aby produkoval protilátky, za
merané proti špecifickej látke; 2. pasívnu imunizáciu podávaním monoklonálnych 
protilátok, zameraných proti špecifickej psycho aktívnej látke; 3. geneticky modifiko
vané esterázy, ktoré katalyzujú hydrolýzu kokaínu mnohonásobne rýchlejšie. 

Pozitívne signály odrážajú klinické štúdie s vakcínami kokaínu (TA-CD) u jedin
cov, kde sa vytvoria vysoké titry protilátok voči droge (Shen aKosten, 2011; Hatsu
kamiet a kol., 2011; Kosten a kol., 2014). Imunitný systém nedokáže rozpoznať tieto 
molekuly s nízkou hmotnosťou (ako nikotín, kokaín, heroín). Tieto látky sa chemic
kou modifikáciou dajú naviazať na proteín - cholera toxín B v prípade TA-CD ko
kaínovej vakcíny (Shen aKosten, 2011; Shen a kol., 2012). Napriek tomu, že sa vyt
vorili vysoké titry protilátok voči cholera toxínu B u každého pacienta, iba u polovi
ce s vyvinuli dostatočné titry protilátok na účinnú redukcii kokaínového konzumu 
(Martel a kol., 2009). Potencionálne sa otvára možnosť aplikácie efektívnejších adju
vansov (vakcíny založené adenovírusom a iné) ako aj dizajn efektívnejších hapténov. 
Administrácia mutovanej butyrylcholínesterázy výrazne redukuje toxikologický, aj 
behaviorálny efekt kokaínu u cicavcov. Ide o rapídnu degradáciu kokaínu a násled
ný vzrast hydrolytického produktu kokaínu, ekgonín metylesteru (Schindler a kol., 
2013). Pre enzymatickú liečbu je príznačná vysoká efektivita (Zhan, 2016). Sú dva 
sľubné enzýmy, ktoré katalyzujú hydrolýzu kokaínu na inaktívne metabolity: 

1. Ľudská butyrylcholínesteráza (BCHE) a 2. Bakteriálna kokaín - esteráza 
(CocE). Štúdia s TV-1380 - novou mutáciou butyrylcholínesterázy na liečbu ko
kaínovej závislosti aktuálne ukončila fázu II klinického skúšania. Vysokoaktívna 
mutácia BCHE, známa ako CocH1 sa ukázala efektívna u ľudí, ktorí majú ko
kaínový craving. Nevýhodou je biologický polčas 2 - 3 dni, čo by vyžadovalo podávať 
300 mg TV-1380 frekventnejšie, ale asi by to v praxi nebolo reálne. 

Literatúra: 
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HIV A ZÁVISLOSŤ (KAZUISTIKY) 

E. VIŠŇOVSKÝ 

ADD/CT s.r.o, Nitra 

Autor ilustruje kazuistikami priebeh liečby u niekolkých HIV infikovaných 
závislých pacientov. Spoločným pre nich okrem iného bol psychotický obraz, ktorý sa 
manifestoval paralelne s diagnózou závislosti od psychoaktívnych látok, diagnostic
ky uzavretý buď ako toxická psychotická porucha, respektíve aj schizofrénia. Títo 
pacienti vyžadovali súčasné podávanie antipsychotickej liečby ako aj anti-HIV me
dikácie. Kompliancia býva limitovaná prítomnosťou nežiadúcich účinkov anti-HIV 
medikácie, antipsychotickej medikácie, respektíve aj vzájomným ovplyvňovaním sa 
týchto farmák. Substráty CYP 3A4 - napríklad risperidón, klozapín, olanzapín, ari
piprazol, iloperidón, venlafaxín, duloxetín pri anti-HIV komedikácii inhibítormi pro
teáz (ktoré sú potentnými inhibítormi 3A4) vyžadujú opatrné dávkovanie, re
spektíve redukciu dávok. Naopak niektoré inhibítory reverznej transkriptázy (efa
virenz, nevirapin) indukujú 3A4 (a preto spolu podávané substráty ako kvetiapín, 
ziprasidón, sertindol, aripiprazol, zotepín) vyžadujú administráciu vo vyšších dáv
kach s cieľom benefitu pre pacienta. 
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OBRAZ SPOLUPRÁCE RODIČOV 
ADOLESCENTOV POČAS ÚSTAVNEJ 
LIEČBY ZÁVISLOSTÍ 

R. WOLT, M. KVASNOVÁ 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Banská Bystrica 

Príspevok sa zaoberá obrazom spolupráce rodičov adolescentov počas ich prvej 
ústavnej liečby. Obdobie adolescencie je podľa Eriksonovej vývinovej teórie rizikové 
pre vznik vlastnej závislosti, ak tento vývoj neprebieha prirodzene. V rámci spo
lupráce rodičov boli sledované nasledovné kategórie - štýl výchovy, záujem o liečbu, 
účasť na rodinnej terapii a akceptácia doporučení. Skúmaný bol tiež súvis medzi 
jednotlivými kategóriami a ďalší vývoj po liečbe. 

TREATMENT OPTIONS OF ALCOHOL 
DEPENDENCE - IMPACT ON BETTER 
THERAPEUTIC OUTCOME 

K. YAZDI 

Kepler Universitätsklinikum GmbH, Linz (Austria) 

Fortunately, we have some different pharmacological options in the treatment of 
alcohol use disorders. But what helps more and what less? How to make individual 
decisions for our patients? And what to do with therapy-resistant case s? The mecha
nisms of action are discussed for the available drugs, including pharmacodynamics 
and pharmacokinetic aspects. As far as published data allows, suggestions for treat
ment choices are made. 

Prezentované v rámci sympózia spoločnosti Amomed. 
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MÍTING ANONYMNÝCH 
ALKOHOLIKOV 

MÁRIA Z., MICHAELA K 

Anonymní alkoholici 

Míting Anonymných alkoholikov je špecifické stretnutie, vlastné AA, kde sa al
koholici "delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný 

problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu" tak, ako to hovorí pream
bula AA. Väčšina mítingov AA má vopred určenú tému, ktorá súvisí s programom 
uzdravovania. Stretnutia AA sa v našej bežnej praxi delia na tzv. "otvorené" a" uza
tvorené" mítingy. Na "uzatvorenom" stretnutí je vítaný každý alkoholik, ktorý má 
problém s alkoholom alebo sa chce sa dozvedieť či má problém s alkoholom, dokonca 
môže prísť na stretnutie aj pod vplyvom alkoholu. Na tieto "uzatvorené" stretnutia 
nemajú prístup ľudia nealkoholici. "Otvorený" míting AA je miesto, kde veľmi radi 
uvítame všetkých priateľov AA a rodinných príslušníkov. Naši, aj keď vzácni hostia, 
na týchto "otvorených" mítingoch okrem predstavenia sa, tiež nemajú priestor na 
svoju výpoveď. Táto prax vychádza zo spomínaného princípu AA, že jeden alkoholik 
odovzdáva druhému alkoholikovi svoju skúsenosti, silu a nádej. 

Vo výnimočných situáciách, ako je napríklad ukážkové stretnutie AA na AT kon
ferencii, kde je téma venovaná priamo spolupráci s profesionálmi sme veľmi vďační 
za každého, kto má záujem prísť sa pozrieť na takéto stretnutie, alebo sa podeliť 
o svoju vlastnú skúsenosť. Na toto stretnutie sme vybrali tému - "Keď všetko ostat
né zlyhá, pomoc inému alkoholikovi ti zachráni deň" - ktorá súvisí s celou našou 
prezentáciou. Chceme sa s Vami podeliť o to, čo nám dáva, keď sa snažíme pomáhať 
inému alkoholikovi. Budeme tiež radi ak sa nám podarí priblížiť Vám atmosféru 
našich stretnutí. Na záver si dovolím opäť citovať Modrú Knihu AA: "Praktická 
skúsenosť ukazuje, že nič nezaistí väčšiu imunitu voči pitiu ako intenzívna práca 
s inými alkoholikmi. Funguje to, keď ostatné aktivity zlyhajú. Toto je náš dvanásty 
návrh: Prineste toto posolstvo iným alkoholikom! Môžete pomôcť tam, kde to nikto 
iný nedokáže. Tam, kde iní zlyhajú, dokážete si získať ich dôveru. Vidieť ľudí, ako 
sa uzdravujú, vidieť ich, ako pomáhajú iným, vidieť, ako sa vytráca osamelosť, pozo
rovať spoločenstvo, ako sa okolo vás rozrastá, mať veľa priateľov - toto sú skúsenos
ti, ktoré si nesmiete nechať ujsť." (Anonymní Alkoholici, 2010, s. 106) 
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