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V Bardejove 5. 9. 2018 

Drahé kolegyne a kolegovia, 

vitajte srdečne na Východe, v kraji, kde nič nie je, iba my, odborníci na závislo
sti, a ľud, ktorý nepohrdne hádam žiadnou návykovou látkou ani agrodotáciami. 
Stretli sme sa tu, aby sme si vymenili skúsenosti a poznatky z oblasti adiktológie 
nadobudnuté za uplynulý rok, aby sme diskutovali o našom odbore a víziách, a v ne
poslednom rade, aby sme si spomedzi seba zvolili nových členov do výboru a dozor
nej rady Sekcie drogových závislostí. 

Čaká nás teda 13. ročník slovenskej a 57. ročník česko-slovenskej AT konferen
cie. Podobne ako pred dvoma rokmi, odborný program bude prebiehať v Barde
jovských Kúpeľoch, v hoteli pomenovanom na počesť ruského imperátora Alexandra 
1. Pavloviča, ktorý navštívil toto miesto vr. 1821. Konferencia má už tradične celo
slovenskú účasť, s očakávanou participáciou viac ako 150 registrovaných a aktív
nym vystúpením aj kolegov z Českej republiky a Poľska. 

Tento rok si pripomíname 100. výročie založenia Československej republiky 
a zároveň 25. výročie rozdelenia na dva samostatné štáty. Je preto čas aj trochu bi
lancovať, porovnávať. Za dôležité preto považujem, že účasť prisľúbil hlavný od
borník pre medicínu drogových závislostí Ľ Okruhlica, ako aj zástupcovia českých 
odborných spoločností P. Popov z Kliniky adiktologie v Prahe (Společnost pro návy
kové nemoci ČLS JEP) a L. Chvíla z PN Opava (AT sekce České psychiatrické spo
lečnosti ČLS JEP), a nemenej ma teší, že sa zúčastnia aj kolegovia z Poľska W. Mor
wiec a J. Gawlik z Braníc a B. Habrat z Varšavy, ktorý je dlhé roky predsedom ko
misie závislostí Poľskej psychiatrickej spoločnosti a vedúcim Poľskej spoločnosti pre 
výskum závislostí. Mrzí ma neúčasť niektorých osôb, ktorým to tento rok nevyšlo, 
napr. prof. Miovskému či doc. Kalinovi z Kliniky adiktologie, a tiež V. Mravčíkovi, 
s ktorým sme mali dohodnuté spoločné česko-slovenské sympózium venované vývo
ju drogovej politiky a situácie. 

Program konferencie začne piatok ráno behom, ktorý povedie kolegyňa Z. Ka
mendy. Odborný program bude tradične organizovaný do trojdnia, so začiatkom 
v piatok tesne po obede a ukončením v nedeľu obedom. Počas tohto obdobia by sme 
radi zrealizovali pokračovanie okrúhleho stola z predchádzajúceho ročníka. Sekcia si 
tiež na môj popud pripravila pod vedením B. Bodnára kurz substitučnej liečby závis
losti od opioidov určený pre lekárov. Prednášať a diskutovať budú Ľ. Okruhlica, M. 
Somora a B. Bodnár. Muzikálne orientovaný netradičný workshop si aj tento rok 
pripravil kolega D. Vechet, ktorého tu s manželkou opäť raz vítame a veríme, že je
ho vystúpenie bude príjemným spestrením. 

Najdôležitejšou udalosťou ale budú volby členov do výboru a dozornej rady sekcie 
na nasledujúce 4-ročné obdobie. Volebná komisia pozostáva z členov terajšieho výbo
ru: B. Bodnár, M. Turček, M. Patarák, a za členov mandátnej komisie boli stano
vené kolegyne: Z. Kamendy, M. Šoltýsová a P. Knapová. Tí, čo majú záujem kandi
dovať, a dosiaľ svoju kandidatúru neavizovali, prosím, nech tak učinia pri re
gistrácii, kde bude aj možnosť odvoliť. Uzavretie volieb a spočítanie hlasov plánuje
me na sobotu poobede, s vyhlásením výsledkov pri večeri. Možnosť voliť ale bude už 
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v piatok. V tejto chvíli sa mi žiada poďakovať čo najúprimnejšie všetkým členom do
terajšieho výboru a dozornej rady za ich prácu a podporu. Práca je to nezaplatená, 
ale o to viac cenená. Ďalšiemu výboru želám veľa síl, trpezlivosti a sponzorov. 

Na záver chcem poďakovať p. Gulišovej, ktorá sa aj tento ročník ochotne zhostila 
organizácie podujatia, a M. Turčekovi a M. Patarákovi za prípravu zborníka ab
straktov. V neposlednom rade velká vďaka patrí všetkým našim partnerom a spo
ločnosti Bardejovské Kúpele, a.s., na ktorej pôde sa nachádzame. 
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Za programový a organizačný výbor, 
MUDr. Miroslav Grohol 

predseda sekcie drogových závislostí SPsS SLS 



DOSPELÉ DETI ALKOHOLIKOV 

PATRÍCIA A. 

Dospelé Deti Alkoholikov 

„Dospelé dieťa" je niekto, kto reaguje na dospelú situáciu seba-pochybnosťou, 
seba-obviňovaním, alebo pocitom že je menejcenný. To všetko sme sa naučili v rôz
nych obdobiach detstva, podvedome konáme pod vplyvom našich obranných mecha
nizmov, ktoré sme si vytvorili počas vyrastania v alkoholickej či inak dysfunkčnej 
rodine, nechcené návraty do detstva môžu byť nenápadné, ale dejú sa a škodia 
nášmu rozhodovaniu a vzťahom v dospelosti... Dospelé Deti Alkoholikov je spo
ločenstvo „12 krokov" a „12 tradícií", naše stretnutia ponúkajú bezpečné prostredie 
na zdieľanie zážitkov a skúseností, je pre nás ťažké vyjsť zo svojej izolovanosti a sta
noviť si hranice ... uvedomíme si závislosť a spoluzávislosť v našej rodine. Práve po
pieranie a skresľovanie udalostí spôsobujú naše choré správanie a dostávame sa do 
osobných problémov. Uzdravovanie znamená byť vo vzťahoch s inými a bez bolesti 
to nejde, potláčané spomienky sa vrátia, ich precítenie je súčasťou procesu. Skúse
nosti ukazujú že tieto Kroky sú uzdravujúci spôsob, čím získavame nový zmysel 
nášho života, bez pretvárok a masiek. Stávame sa dospelým človekom zodpovedným 
za svoje konanie. 
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SOUHRN POZNATKÚ Z VYUŽITÍ 
SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V RÁMCI KAMPANE 
„ALKOHOL POD KONTROLOU" 

M.BARTÁK 

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha 

Úvod: Spotreba alkoholu predstavuje v České republice jeden z výrazných prob
lému verejného zdraví. v rámci verejnozdravotních opatrení jsou využívány riízné 
nástroje prevence na populační úrovni. Jedním z rozšifojících se nástroju jsou také 
webové stránky a sociální síte, které pusobí na riízné cílové skupiny. 

Cíl: Cílem príspevku je analyzovat a zhodnotit využití webových stránek 
www.alkoholpodkontrolou.cz a profilu @alkoholpodkontrolou na sociálních sítích Fa
cebook, Twitter a lnstagram. 

Metody: Jsou využity standardní metriky webových stránek a sociálních sítí, 
které jsou statisticky vyhodnoceny a následne interpretovány. 

Výsledky: Webové stránky i profily na sociálních sítích Facebook a Instagram vy
kazují rostoucí počet uživatelu, využití Twitteru zatím neprináší očekávané výsled
ky. 

Záver: Sociální síte a web jsou vhodnými nástroji verejnozdravotních intervencí, 
nicméne je treba jejich konkrétní prínos pravidelne sledovat a hodnotit. 

Grantová podpora: Rozvoj aktivit centa verejného zdraví se zamei'ením na alkohol Kliniky 
adiktologie 1. LFUK a VFN v Praze a SZÚ. Rozhodnutí o poskytnutí účelového neinvestičního 
príspevku ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 pi'ímo i'ízeným organizacím MZ ČR 
(č. OZS/45/4141/2018). 
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CENTRUM VEREJNÉHO ZDRAVÍ 
SE ZAMERENÍM NA ALKOHOL -
ROK DRUHÝ 

M.BARTÁK 

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha 

Cílem príspevku je predstavení aktivit a výsledku Centra verejného zdraví se 
zame:fením na alkohol 1. LF UK a VFN v Praze se zamerením na rok 2018. Ro
zebrány jsou jednotlivé aktivity Centra. Diskutovány jsou výsledky analýzy médií, 
realizované ve:fejnozravotní kampane a aktivity smerem k jednotlivým cílovým sku
pinám projektu, ale také akademické aktivity centra a v neposlední rade vlastní me
diální kampaň upozorňující na dlouhodobé dusledky škodlivého užívání alkoholu. 
Zvláštní pozornost je venována mediálnímu obrazu centra v českých médiích. Jsou 
nastíneny možnosti a meze transferu zkušeností z České republiky do dalších státu 
visegrádské skupiny. 

Grantová podpora: Rozvoj aktivít centa verejného zdraví se zamerením na alkohol Kliniky 
adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a SZÚ. Rozhodnutí o poskytnutí účelového neinvestičního 
príspevku ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 prímo fízeným organizacím MZ ČR 
(č. OZS/45/4141/2018). 
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HEPATITÍDA C VO VYBRANÝCH 
RESOCIALIZAČNÝCH ZARIADENIACH 
VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 

M. BELOVIČOVÁl, A URBANOVÁ2 

1 Remedium s.r.o., Bardejovské Kúpele 
2 AbbVie s.r.o., Bratislava 

"Zraniteľné skupiny" predstavujú konkrétne skupiny osôb zo širšej populácie, 
ktoré môžu byť náchylnejšie k celému radu problémov (napr. zlý zdravotný stav, 
užívanie návykových látok, zlé stravovanie, horšie študijné výsledky, atď.). Zrani
teľnosť vo vzťahu k drogovej závislosti ako i krvou prenosným ochoreniam sa definu
je na základe toho, či konkrétna skupina založená na sociodemografickom profile 
a príslušných rizikových faktoroch má zvýšenú náchylnosť k užívaniu drog a s tým 
súvisiacim problémom. Identifikácia zraniteľných skupín sa stáva dôležitým nástro
jom pri smerovaní opatrení protidrogovej politiky v štátoch Európskej únie. 

Chronická hepatitída C (CHC) patrí z epidemiologického hľadiska medzi krvou 
prenosné ochorenia. CHC je závažný medicínsky, verejno-zdravotnícky, sociálny 
a ekonomický problém v globálnom meradle. Je vedúcou príčinou vzniku chronickej 
choroby pečene, vrátane cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu a najčastejšou in
dikáciou na transplantáciu pečene. Najrizikovejšou skupinou s vysokou prevalen
ciou vírusovej hepatitídy C v celosvetovom meradle, rovnako ako aj na Slovensku, je 
skupina intravenóznych drogovo závislých jedincov. Okrem hepatitídy C môžu mať 
títo jedinci súčasne koinfekciu hepatitídou A, B a HIV. Často trpia súčasne aj alko
holovou chorobou pečene, liekovými závislosťami podmienenou chorobou pečene 
a nealkoholovým stukovatením pečene. 

Resocializačné zariadenia sú zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť pre 
drogovo závislých, v ktorých sa poskytuje resocializácia a rehabilitácia po ukončení 
liečby v zdravotníckom zariadení. Autori vo svojej práci uvádzajú pilotné výsledky 
skríningu hepatitídy C vo vybraných resocializačných zariadeniach na východnom 
Slovensku. Vo svojej práci nadväzujú na 2 projekty, ktoré prebiehali v resociali
začných zariadeniach na západnom Slovensku v rokoch 2004 - 2008 a 2008 - 2009. 
Prínosom nášho projektu je aj priebežná edukácia klientov, záchyt konkrétnych 
osôb s infekciou CHC a realizácia sekundárnej prevencie. Výsledná analýza skrínin
gových výsledkov upresní skutočný výskyt CHC v sledovanom súbore. CHC je v sú
časnosti jediná chronická vírusová infekcia, ktorú je možné definitívne vyliečiť. 

Domnievame sa preto, že súčasťou komplexnej starostlivosti o klientov v resociali
začných zariadeniach by malo byť aj skríningové vyhľadávanie a následná liečba 
chronickej hepatitídy C. 
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MÍTINGAA 

ALICAB. 

Anonymní Alkoholici 

„Väčšina z nás si nebola schopná priznať, že sme skutočnými alkoholikmi. Nikto 
nemá rád pomyslenie, že je telesne aj duševne iný ako ostatní. Preto je prirodzené, 
že našu pijanskú kariéru charakterizovalo nespočetné množstvo márnych pokusov 
dokázať, že vieme piť tak ako ostatní ľudia. Každý abnormálny pijan je posadnutý 
myšlienkou, že raz sa mu nejakým spôsobom podarí kontrolovať vlastné pitie a tešiť 
sa z neho. Trvácnosť tejto ilúzie je udivujúca. Mnohých nasleduje až po bránu šia
lenstva alebo smrti." (Modrá kniha AA, s. 32) 

Míting Anonymných alkoholikov je špecifické stretnutie vlastné AA, kde sa alko
holici „delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém 
a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu", ako to hovorí preambula AA. 
Väčšina mítingov AA má vopred určenú tému, ktorá súvisí s programom uzdravova
nia. Stretnutia AA sa v našej bežnej praxi delenia na tzv. „otvorené" a „uzatvorené" 
mítingy. Na „uzatvorenom" stretnutí je vítaný každý alkoholik, ktorý má problém 
s alkoholom alebo sa chce 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 tých
to „otvorených" mítingoch okrem predstavenia sa, 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. Budeme tiež radi, ak sa nám podarí priblížiť Vám at
mosféru našich stretnutí. Na záver si dovolím opäť citovať Modrú Knihu AA: „Na
priek tomu, že sa to nedá dokázať, veríme, že väčšina z nás mohla prestať na začiat
ku svojej pijanskej kariéry. Problémom však je, že iba máloktorý alkoholik má do
statočne silnú túžbu prestať, kým je ešte čas." (Modra kniha AA, s. 34) 
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FORMY HAZARDU PRI PATOLOGICKOM 
HRÁČSTVE 

B. BODNÁR 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Košice 

Prevalencia patologické hráčstva v súčasnosti narastá. Prispievajú k tomu roz
manité spôsoby hazardu a najmä internet. 

Súbor: Do prieskumu boli zaradení pacienti s diagnózou patologické hráčstvo, 
ktorí navštívili ambulanciu CPLDZ Košice v roku 2018 a boli na našej ambulancii 
prvýkrát. Súbor tvorilo 25 pacientov, dominovali v ňom muži (N = 23). Priemerný 
vek v súbore bol 35 rokov (SD = 10). Najpočetnejšími boli pacienti so stredoškol
ským vzdelaním s maturitou (48 %), 28 % malo vysokoškolské vzdelanie. V súbore 
nebol nikto so základným vzdelaním. 

Metodika: Diagnóza patologického hráčstva bola stanovená na základe klinické
ho vyšetrenia psychiatrom podľa diagnostických kritérií medzinárodnej klasifikácie 
chorôb (MKCH-10). Demografické údaje a údaje o spôsobe praktikovaného hazardu 
boli získané na základe vlastného dotazníka. Účasť v prieskume bola dobrovoľná. 

Ciele: Prieskum bol zameraný na zistenie výskytu jednotlivých typov hazardných 
aktivít. Cieľom bolo zistiť aké najčastejšie typy hazardných aktivít prevládajú u pa
cientov s touto závislosťou a podiel aktivít realizovaných cez internet. 

Výsledky: Priemerný počet rokov, ktoré sa pacienti v celom súbore venovali ha
zardným hrám, bol 8,7 rokov (SD = 7,8). 28 % pacientov prišlo na psychiatrické 
vyšetrenie po prvýkrát v živote. Ostatní navštívili psychiatra prvýkrát priemerne 
pred 3 rokmi. Pätina súboru uviedla, že už absolvovala nejaké ústavné psychia
trické liečenie. Najvyššiu životnú prevalenciu sme zistili pre hracie automaty (84 %) 
a stávky na šport v stávkových kanceláriách (72 %). Takmer dve tretiny pacientov 
(64 %) si v živote kúpilo žreb a 40 - 44 % vsadilo na niektorú z lotérií (keno, šport
ka, lotto). Online spôsob využívajú pacienti hlavne na stávky na šport (60 %), zhod
ne 28 % používa internet na hranie pokru a rulety. Stávky dopytovaní pacienti sme
rovali v 20 % prípadov aj na iné aktivity (napr. Oscara). Najvyššiu aktuálna preva
lenciu sme zistili pre hracie automaty (56 %), stávky na šport v stávkových kan
celáriach aj internetom (obe 24 %). 
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ZRKADLOVÉ NEURÓNY 

1. ERSHOVA 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Banská Bystrica 

Zrkadlové neuróny sú mozgové neuróny, ktoré sa aktivizujú ako pri činnosti, tak 
aj pri jej pozorovaní inými jednotlivcami. Takéto neuróny boli objavené u primátov 
aj u ľudí a niektorých vtákov. Na základe hypotéz bol mechanizmus zrkadlových 
neurónov vytvorený evolučne pre urýchlenie adaptácie mláďat, je založený na auto
rite rodiča, dôvere k nemu. Existuje tiež štandardný systém na tvorbu neurónových 
spojení: pomalší, ale spoľahlivejší. Systém myslenia vytvorený zrkadlovými neurón
mi je nedokonalý. Dospelý jednotlivec oddelený od stáda prechádza do racionálnej 
formy myslenia a už viac nepotrebuje autoritu. 

Funkcia zrkadlových neurónov nie je úplne jasná a je predmetom vedeckých spo
rov. Tieto neuróny môžu byť zapojené do empatie, pre pochopenie činnosti iných ľudí 
a na získanie nových zručností prostredníctvom imitácie. Niektorí vedci tvrdia, že 
zrkadlové neuróny môžu vytvoriť model pozorovaných udalostí, zatiaľ čo iní vidia ich 
funkciu v rozvoji zručností spojených s rečou. 

Mnohé štúdie ukazujú, že ak dieťa vidí, ako rodičia pravidelne konzumujú alko
hol, tak aj oni ho veľmi pravdepodobne začnú požívať. Takýto alkoholický život sa 
pre detí stáva normou a v opilstve nevidia nič trestuhodné. Príčinou vzniku skorej 
závislosti u detí alkoholikov môže byť ich neustála prítomnosť počas pitia alkoho
lických nápojov rodičmi. 60-90 % závislých od psychoaktívnych látok má aspoň 
jedného člena rodiny zneužívajúceho alkohol. 

Človek sa formuje ako sociálny objekt. Ak dieťa vyrastá medzi zvieratami, človek 
v plnom zmysle sa z neho nikdy nestane. Deti kopírujú objekty, ktoré vystupujú 
v roli rodičov. Je to dôležitý evolučný mechanizmus, ktorý nám pomáha prežiť. Bio
logicky sme sa za posledných 40 OOO rokov nezmenili. Mení sa prostredie, v ktorom 
dieťa vyrastá. Bohužiaľ, alkohol zostáva súčasťou života väčšiny ľudí, čo sa kopíro
vaním správania odovzdáva z generácie na generáciu. 

S veľkou pravdepodobnosťou sa dá povedať, že okrem iných biologických predpo
kladov hrajú obrovskú rolu v rozvoji závislosti aj zrkadlové neuróny. 

Vývojom v tomto smere sa môžeme výrazne pohnúť dopredu v prevencii závislo
sti od psychoaktívnych látok, predovšetkým obmedzením prístupu k alkoholu vo 
svojich rodinách, a nedávať príklad nevhodného správania svojim deťom. 
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POTREBA SPOLUPRÁCE PSYCHIATRA 
A PSYCHOLÓGA V LIEČBE DEPRESÍVNYCH 
PORÚCH U ZÁVISLÝCH PACIENTOV -
KAZUISTIKY 

Z. FUŇOVÁ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Depresívne poruchy patria spolu s poruchami osobnosti k najčastejším komor
bídnym ochoreniam popri závislosti. Ako vieme, mnohí ľudia sa snažia primárne de
presívne ochorenie "liečiť" pohárikom a takto zmierniť svoje nepríjemné stavy a ná
lady. Ďalší sa k nim pre zmenu "úspešne prepijú" a depresie vzniknú ako dôsledok 
zdravotných, psychických, pracovných, rodinných a sociálnych problémov zapríči
nených závislosťou. Pri liečbe závislosti je preto potrebné venovať pozornosť aj tejto 
téme a liečbu zamerať aj týmto smerom. Zo skúsenosti z nášho zariadenia však 
vyplýva, že mnohí pacienti svoje depresívne stavy buď neriešia vôbec, alebo upred
nostňujú len farmakologickú liečbu. V iných prípadoch zase samotní psychiatri pa
cientovi len predpíšu lieky a neinformujú ho o iných možnostiach liečby. Takto sa 
ale môže stať, že samotná farmakologická liečba nebude dostatočne účinná a pacien
tovi sa nepolepší, alebo sa mu uľaví len čiastočne. Preto by sme chceli poukázať na 
dôležitosť vzájomnej spolupráce psychiatrov a psychológov v prospech pacienta. 

V našej práci prinášame dve kazuistiky pacientov, kde samotná medikamentóz
na antidepresívna liečba neviedla k žiaducemu účinku. V týchto prípadoch spolu
práca psychiatra a psychológa viedla k lepšiemu náhľadu na ochorenie a jeho poza
die pomocou psychodiagnostiky, a psychoterapeutické intervencie spolu s farmako
terapiou viedli k celkovému zlepšeniu pacientovho stavu. 
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KLASIFIKÁCIA ALKOHOLIZMU 
V MINULOSTI A V ICD-11 

M.GROHOL 

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

Úvod: V tomto roku v júni bola Medzinárodnou zdravotníckou orgamzac1ou 
(WHO) sprístupnená na webovej stránke finálna verzia (pôvodne tzv. beta-draftu) 
11. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb pre účely štatistík úmrtnosti a chorob
nosti (angl. ICD-11 MMS), ktorá bude budúci rok v máji predostretá zhromaždeniu 
na schválenie s predpokladaným globálnym zavedením do praxe od januára 2022. 
Tento príspevok je súčasťou pripravovaného sympózia o plánovaných zmenách 
v klasifikácii a sústredí sa na alkoholom navodené poruchy. 

Cieľom príspevku je a) priblížiť odbornej obci vývoj klasifikácie alkoholizmu od 
najstarších čias až do dneška, s poukázaním na dôležité míľniky, b) porovnanie 
s predchádzajúcou 10. revíziou MKCH a s DSM-5. 

Výsledky: Alkoholizmus bol už v 9. revízii MKCH nahradený pojmami syndróm 
závislosti od alkoholu a abúzus (v 10. revízii nahradený pojmom škodlivé pitie), tieto 
jednotky však v DSM-5 opäť splynuli v jedinú diagnostickú jednotku. S predpokla
dom vzájomnej harmonizácie textov oboch klasifikácií sa s napätím očakávalo, aké 
zmeny príjme medzinárodná odborná komunita. Napokon môžeme konštatovať, že 
hoci sa ICD-11 priblížila vo viacerých ohľadoch DSM-5, inak usporiadala podkapito
ly v rámci kapitoly duševných porúch, takisto zaviedla celkom nové kódovanie, 
a termíny škodlivé pitie a syndróm závislosti ponechala, dokonca rozšírila portfólio 
abnormných foriem pitia o hazardné pitie (QElO) a jednotlivú epizódu škodlivého 
užívania (6C40.0). Rozdiel je tiež v kódovaní delíria, ktoré prešlo v DSM-5 do podka
pitoly neurokognitívnych porúch. ICD-11 je obohatená aj o kódovanie sekundárnych 
foriem psychických porúch (6C40.7 - porucha nálady a úzkostná porucha), ktoré sa 
v DSM-5 kódujú v iných podkapitolách. Z harmonizačných zmien uvádzame po
dobné znenie kapitoly závislostí so zaradením aj nelátkových (disorders due to sub
stance use or addictive behaviours vs. substance-related and addictive disorders) a 
odštiepenie niektorých neurokognitívnych aspektov alkoholizmu do samostatnej 
podkapitoly (demencia v dôsledku užívania alkoholu 6D84.0, amnestická porucha v 
dôsledku alkoholu 6D72.10). Uvedené zmeny znamenajú, že 11. revízia sa od 
predchádzajúcej líši, a že klinici sa na tieto zmeny budú musieť dôsledne pripraviť, 
pretože prináša aj zmenu v kódovaní, čiastočne aj v definíciách. Do istej miery však 
ide o kozmetické preskupenie, ktoré aj tak ponecháva vzájomne separované inak 
klinicky často združené manifestácie alkoholizmu, a tým zhoršuje možnosť ich evi
dencie. Súčasne zostáva absurdné kódovanie akútnej intoxikácie a vôbec toxického 
aspektu ako dedičstvo predchádzajúcich revízií. 

Záver: ICD-11 prináša niekoľko očividných, no pri hlbšom skúmaní skôr kozme
tických zmien. Revízia je kompromisom na jednej strane vývoja v adiktológii a sna
hy o inováciu, na druhej strane snahy o harmonizáciu s DSM-5 a v neposlednom ra
de snahy o zachovanie určitej tradície medzinárodného kompromisu. Má svoje po
zitíva i negatíva. 
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MEDICATION FOR OPIOID-INDUCED 
BOWEL DYSFUNCTION (OIBD) IN OPIOID 
SUBSTITUTION THERAPY (OST) 

B. HABRAT 

Polish Society for Research in Addictions, Warsaw, Poland 

Opioid-Induced Constipation (OIC) as a part ofwider Opioid-lnduced Bowel Dys
function (OIBD) is a common side-effect of opioid substitution therapy (OST). lt in
fluences on well-being, could be reason ofunsatisfactory compliance, have an impact 
on daily functioning and may be dangerous for a life (ileus). 

Although it is a common symptom, there is put on it inadequate attention. 
One of the reason of that situation is lack of drugs registered for treatment 

OIC/OIBD in patients on substitution therapy. 
There will be reviewed all registered and promising drugs for OIC/OIBD used for 

patients chronically treated with opioids for cancer and non-cancer pain in a context 
of an eventual use in OST patients. 

Additionally, preliminary results of treatment with probiotics for OIC/OIBD in 
OST patients will be presented. 

KRAJSKÁ ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE 
PRO DETI A DOROST V OSTRA vE 

L. CHVÍLA, T. JAVÚREK 

Psychiatrická nemocnice, Opava 

Projekt Krajské adiktologické ambulance pro deti a dorast má rozší:fit spektrum 
služeb detské a dorastové adiktologie tak, aby péče odrážela skutečnou potrebu os
travského regionu a zároveň respektovala specifika detské populace. Podpora služeb 
a aktivit zame:ľených na cílovou skupinu detí a mladistvých zneužívajících návykové 
látky se stala jedním z doporučení aktuální Strategie protidrogové politiky Morav
skoslezského kraje. Jedná se o specializovanou preventivní, léčebnou a diagnostic
kou ambulantní péči, která je poskytována mezioborove se smyslem integrované 
adiktologické péče. Personální obsazení zahrnuje odbornosti: psychiatr, psychiatr 
pro deti a dorast, lékar pro návykové nemoci, klinický psycholog a adiktolog. 
V príspevku nabízíme ukázku konceptu a kazuistický profil pacienta ostravského 
programu detské a dorastové adiktologie. 

Projekt vznikl za podpory MZ ČR. 
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PERFEKCIONIZMUS A REPREZENTÁCIA 
VZŤAHOVEJ VÄZBY U ZÁVISLOSTÍ 

D. JANČÍKOVÁ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

V nadväznosti na pilotný výskum z roku 2017 (Výskyt perfekcionizmu u závis
lostí), ktorý sledoval výskyt funkčného a dysfunkčného perfekcionizmu u troch typov 
závislostí, sme sa v aktuálnom výskume zamerali na rozdiely medzi klinickou a ne
klinickou vzorkou v miere perfekcionizmu a v reprezentácii vzťahovej väzby. Zaují
malo nás preskúmať súvislosť perfekcionizmu a vzťahovej väzby u závislostí a vý
sledky porovnať s neklinickou vzorkou. Pri meraní perfekcionizmu je využívaný do
tazník Multidimensional Perfectionism Scale od autorov Frosta, Martina, Laharta 
a Rosenblada (1990) a na zisťovanie typu vzťahovej väzby - Dotazník Experience in 
Close Relationships Revised (ECR-R) od autorov Fraley, Waller a Brennan (2000). 
S perfekcionizmom, úzkostnou (vyhýbavá a ambivalentná) a dezorganizovanou 
vzťahovou väzbou sa spája množstvo ďalších psychických porúch (úzkostno
depresívne ochorenia, OCD, PPP, PO a podobne). Predpokladáme, že bezpečná vzťa
hová väzba sa bude javiť ako protektívny faktor, zatiaľ čo dysfunkčný perfekcioniz
mus sa bude javiť ako rizikový a udržiavací mechanizmus pri užívaní návykových 
látok. 

Cieľom výskumu je overiť predpoklad, že v klinickej vzorke bude vyššia miera 
perfekcionizmu a menšie zastúpenie bezpečnej vzťahovej väzby, a naopak nárast 
úzkostnej a dezorganizovanej vzťahovej väzby. Vytváranie terapeutického vzťahu 
s pacientom je závislé od schopnosti vzťahovať sa k druhým (typ vzťahovej väzby) 
a dysfunkčný perfekcionizmus môže brániť vytváraniu si plnohodnotnej väzby. 
Ovplyvnenie perfekcionistického nastavenia v psychoterapii a vytvorenie dobrej te
rapeutickej aliancie môže v liečbe závislosti prispieť k jej lepšiemu priebehu a ná
slednej priaznivej prognóze v abstinencii, ako aj motivácii k doliečovaniu. 
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SKÚSENOSTI S POUŽÍVANÍM COWS 
V KLINICKEJ PRAXI 

Z. KAMENDY, Ľ. OKRUHLICA, B. RÁŠO 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Cieľom práce bolo popísať skúsenosti s používaním Clinical Opiate Withdrawal 
Scale (COWS) v klinickej praxi so zreteľom na jej špecificitu, teda do akej miery 
škála rozlišuje abstinenčný stav od opiátov od abstinenčného stavu od iných psycho
aktívnych látok. 

Pacienti a metódy: Dotazník COWS sme administrovali 83 pacientom so závis
losťou od opiátov (priemerný vek 29 (±5,1) rokov, 75 % mužov) a 45 pacientom so 
závislosťou od alkoholu (priemerný vek 46 (±12,6) rokov, 62 % mužov) počas prvých 
3 dní lôžkovej, farmakologicky asistovanej detoxifikácie. Špecificitu škály sme ana
lyzovali metódou ROC curve. 

Výsledky: Medzi priemernými skóre v škále COWS u pacientov so závislosťou od 
opiátov (7,4 (±4,2)) a alkoholu (7,7 (±4,0)) nebol štatisticky významný rozdiel. Všetci 
pacienti bez ohľadu na diagnózu vykazovali priemerné skóre, ktoré zodpovedá mier
nemu abstinenčnému stavu. Škála nediskriminovala medzi abstinenčným stavom 
od opiátov a alkoholu (AUC 48 %). 

Záver: Škálu COWS je možné použiť ako pomocnú metódu na monitorovanie ab
stinenčného stavu pri farmakologicky asistovanej rezidenčnej forme detoxifikácie, 
nie je však dostatočne špecifická na diferenciáciu abstinenčného stavu u pacientov 
so závislosťou od opiátov a od iných psychoaktívnych látok. 
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AkoNehulit.sk - PILOTNÝ PROJEKT 
INTERNETOVEJ INTERVENCIE 
PRE ĽUDÍ S PROBLEMATICKÝM 
UŽÍVANÍM MARIHUANY 

L.KIŠŠ 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok 

Úvod: Najrozšírenejšou a najužívanejšou nelegálnou drogou na svete je marihua
na. Podľa prieskumov si udržuje prvú priečku medzi nelegálnymi drogami aj na Slo
vensku, a to najmä v mladších vekových skupinách. V Európskej únii sa odhaduje, 
že skúsenosť s marihuanou malo približne 20 % populácie (62 miliónov ľudí), pričom 
problematické užívanie sa predpokladá približne u 10 % až 20 % ľudí užívajúcich 
marihuanu 4 krát za týždeň a viac. Projekt AkoNehulit.sk chce poskytnúť pomoc 
ľuďom, ktorí si uvedomujú svoje problematické užívanie, ale zároveň z rôznych dô
vodov odmietajú klasické metódy odvykacej liečby. 

Metodika: Na stránke www.akonehulit.sk sa nachádza test (CAST - cannabis 
abuse screening test), ktorým sa zisťuje závažnosť užívania marihuany, základné 
informácie o marihuane prebraté z odbornej literatúry, rady, fórum, možnosti podať 
spätnú väzbu alebo priamo kontaktovať autorský tím. Hlavným komponentom je 
rozpracovaný terapeutický program, ktorý sa sprístupní ľuďom s vysokým rizikovým 
skóre v teste CAST a následnej registrácii. Registrácia je anonymná, vyžaduje len 
emailovú adresu, na ktorej bude klient kontaktovaný. Terapeutický program po
zostáva z 11 úloh, ktoré sú naplánované na dÍžku 7 týždňov. Výber jednotlivých 
úloh je na dohode medzi terapeutom a klientom, alebo ich určuje systém. Komu
nikácia s terapeutom prebieha približne v týždňových intervaloch, a to formou cha
tu, hovoru alebo video-hovoru (podľa preferencií) v dÍžke cca 45 - 50 minút. Inter
vencie vykonávajú odborníci špecializujúci sa na oblasť závislostí. Súčasťou terapie 
je vedenie denníka, kam si klient zaznamenáva významné udalosti, alebo si môže 
plánovať činnosti dopredu. Na konci programu je klient požiadaný o zhodnotenie, 
podanie spätnej väzby. Dodatočné vyhodnotenie je plánované po 3, 6 a 12 mesiacoch 
formou dotazníka. Program možno absolvovať aj samostatne, bez pomoci terapeuta. 

Záver: Programy internetových intervencií patria v súčasnosti už k zaužívaným 
metódam v západných krajinách. Na Slovensku nebola táto oblasť doteraz za
stúpená. Ich hlavnou výhodou je anonymita, ľahká dostupnosť a prispôsobivosť k po
trebám klienta. Zároveň predstavujú možnosť osvety, prípadne nasmerujú klienta 
k adekvátnej starostlivosti. 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci úče
lovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017. 
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CHÁPANIE BOHA A SPIRITUALITA 
V PROGRAME ANONYMNÝCH 
ALKOHOLIKOV 

MICHAELA K. 

Anonymní Alkoholici 

"Vyššia Sila" alebo „Boh tak, ako ho my sami chápeme" je významná súčasť ce
lého programu uzdravovania Anonymných Alkoholikov. Tieto pojmy sú často disku
tované alebo nesprávne interpretované. Hnutie Anonymných Alkoholikov a jeho 
program vznikli v prvej polovici minulého storočia. Pôvodný jazyk AA, hlavne Billa 
W., jedného zo zakladateľov AA, ktorý sa aktívne podieľal na tvorbe väčšiny lite
ratúry AA nám môže dnes pripadať trochu ťažkopádny. Napriek tomu je celý pro
gram stále veľmi aktuálny a pomáha miliónom alkoholikov na celom svete. Každý 
z nás, členov AA, má plné právo vysvetliť si pojmy ako „Vyššia Sila", „Boh, tak, ako 
ho my sami chápeme", "spiritualita" po svojom. Ale v AA predsa len existujú určité 
spoločné názory na tieto pojmy, vyjadrené v literatúre AA a v osobne tradovaných 
skúsenostiach. Prvoradý cieľ spoločenstva AA je nájsť spôsob ako byť trvalo triezvy
mi a snažiť sa a pomáhať iným alkoholikom dosiahnuť to isté. Nemáme záujem ver
bovať ľudí pre konkrétne vierovyznanie, ani ak by sme ako jednotlivci boli členmi 
niektorého z cirkevných spoločenstiev. Cieľ každého z nás v spoločenstve AAje nájsť 
vieru v uzdravenie a akúsi formu "Vyššej sily" mimo nás samých. Túto silu môže re
prezentovať sila skupiny uzdravujúcich sa alkoholikov, alebo "Boh, tak ako ho každý 
z nás môže chápať". Členovia AA dávajú tejto sile rôzne mená, ako napr. „láska", 
vesmírna sila", „energia" a pod. Formu "Vyššej sily" u iného alkoholika nekomentu
jeme, nekritizujeme. Veríme, že bez pomoci nedokážeme zdolať chorobu alkoholiz
mu. Na vlastných bolestných skúsenostiach sme si nespočetne krát overili to, čo ho
vorí jeden zo sloganov AA „Musíš to urobiť sám, ale sám to nedokážeš." 

Ak aktívne prejdeme celý program 12 krokov, dospejeme ku 12 kroku: "Výsled
kom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili .... " Toto "duchovné prebude
nie" nemusí byť žiadny velkolepý zážitok, zákonite to však zmení naše životy. Dos
pievame do bodu, keď prichádza "Kľud v hlave a kľud v srdci". Niečo sa s nami deje 
a viacerí z nás, aj keď nie všetci, to vnímame ako spirituálnu skúsenosť. O týchto 
aspektoch našej cesty chceme hovoriť v tejto prezentácii. 
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JADROVÉ PRESVEDČENIA - SCHÉMY 
A COPINGOVÉ ŠTÝLY U ZÁVISLÝCH 

P. KNAPÍK, K. SLANCOVÁ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

V našej práci sme sa zamerali na problematiku jadrových presvedčení - schém 
a copingových štýlov u závislých podľa modelu J. Younga. Analyzovali sme vzťah 
raných maladaptívnych schém a copingových štýlov vyhýbania sa a hyperkompen
zácie. Taktiež sme skúmali rozdiely v intenzite schém vzhľadom na rod ako aj na 
typ závislosti a zisťovali sme schémy s celkovo najvyšším skóre v našej klinickej 
vzorke pacientov s rôznymi závislosťami. Potvrdili sme, že rané maladaptívne 
schémy sú v pozitívnom vzťahu s copingovými štýlmi vyhýbania a hyperkompen
zácie. Taktiež sme zistili, že existujú schémy, ktoré sa ukazujú byť dominantné 
v skupine závislých (schéma sebaobetovania, perfekcionizmu, trestania). 

Uvedené zistenia potvrdzujú platnosť niektorých konštruktov teórie J. Younga, 
čím potvrdzujú relevantnosť využitia psychoterapie zameranej na zmenu schém 
v liečbe závislosti. 
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LIEČBA CHRONICKEJ HEPATITÍDY C 
VČERA, DNES A ZAJTRA 

P. KRISTIAN 

Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP, Košice 

V posledných rokoch došlo k významnému pokroku v liečbe chronickej hepatitídy 
C. Do roku 2014 sme mali k dispozícii len liečbu na báze interferónu, ktorá aj na
priek zdokonaľovaniu mala svoje úskalia. Jej účinnosť dosahovala podľa typu liečby 
a genotypu vírusu len 45 - 85 %, trvanie liečby bolo takmer rok (48 týždňov) a po
dávala sa čiastočne injekčnou formou. Liečba bola sprevádzaná množstvom nežiadu
cich účinkov a u mnohých pacientov bola preto kontraindikovaná alebo zle tolero
vaná. Od roku 2015 nastúpila éra bezinterferónovej liečby založená na kombinácii 
viacerých nových priamo účinkujúcich antivirotík, ktorá priniesla nárast účinnosti 
na viac ako 95 %, skrátenie liečby na 12 týždňov a pokles nežiaducich účinkov na 
minimum. Dobrá tolerancia a bezpečnosť umožňujú liečiť všetkých pacientov, vráta
ne tých doteraz ťažšie liečiteľných. 

Trend do budúcnosti naznačujú aj najnovšie odporúčania Európskej spoločnosti 
pre štúdium pečene z roku 2018. Podľa týchto odporúčaní liečba hepatitídy C smeru
je k liečebným režimom účinným na všetky genotypy vírusu hepatitídy C (pan
genotypové režimy) so súčasným skracovaním liečby na 8 týždňov pri podávaní lie
kov len lx denne. 

Rovnako sa zmenil aj prístup k indikácii na liečbu, kde sa zdôrazňuje potreba jej 
zváženia u všetkých pacientov. Zdôrazňuje sa tiež nutnosť liečby u osôb s vysokým 
rizikom prenosu HCV infekcie, predovšetkým u intravenóznych užívateľov drog. 
Viaceré štúdie potvrdili vysokú účinnosť liečby v tejto skupine pacientov, ktorá sa 
signifikantne nelíši od výsledkov liečby u pacientov bez drogovej závislosti. Ú speš
nosť nad 95 % bola potvrdená aj u pacientov s recentným užívaním drog alebo 
užívajúcich substitučnú liečbu. K priaznivým výsledkom značne prispieva výrazne 
lepšia adherencia pacientov k súčasnej liečbe oproti interferónovej (pokles nežiadu
cich účinkov, skrátenie a jednoduché užívanie liekov). 

Vďaka modernej liečbe a trendu zlepšovania jej dostupnosti pre všetkých pacien
tov, vrátane intravenóznych užívateľov drog, sa začína hovoriť aj o možnosti úplnej 
eradikácie hepatitídy C. Aby sme sa mohli priblížiť k tomuto cieľu, bude potrebné 
dôsledne realizovať skríning rizikových skupín pacientov a odbúrať ešte existujúce 
obmedzenia v prístupe k antivírusovej liečbe. 

Prezentované v rámci sympózia spoločnosti Abb Vie. 
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AKTUÁLNE POZNATKY VO SFÉRE 
ZÁVISLOSTÍ A VYBRANÉ ALTERNATÍVY 
LIEČBY 

T. KULHAN, J. ALVAREZ ORDAZ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Oblasť závislostí v rámci psychiatrie nie je výnimkou, čo sa týka nejednoznač
ného a nejednotného pohľadu zainteresovaných na klasifikáciu, diagnostiku a lieč
bu. Jadrom uvedeného faktu je existencia hneď dvoch základných a do značenej 
miery aj záväzných klasifikačných systémov ICD-10 a DSM-5, vrátane ich ďalších 
„subvetiev", respektíve klinických modifikácií, ktoré ponúkajú značne odlišnú termi
nológiu, škálu závažnosti a kritériá pre príslušné diagnózy. Uvedené jadro je ďalej 
obliehané, medzi výskumnými skupinami rôznym tempom pribúdajúcimi diagno
stickými entitami a návrhmi na zmeny a presuny medzi už existujúcimi kategória
mi. V uvedenej sfére to predstavuje najmä prehlbovanie zistení o relevantnosti poj
mov látkových a stále aktuálnejších nelátkových závislostí. Na tomto mieste sa 
ponúka aj zmienka o zvažovaní alternatívnych metód liečby k známym psychotera
peutickým a farmakologickým postupom. Obzory rôznych nových závislostí rastú do 
šírky, zatiaľ čo rámec ich mechanizmov vzniku a pôvodu sa má tendenciu zužovať. 
Výsledkom je zistenie väčšieho problému pre spoločnosť, ako sa v minulosti predpo
kladalo, ale aj príklon k chápaniu spoločného základu týchto ochorení už na neuro
biologickej úrovni. Preto je okrem diagnostiky a klasifikácie potrebný aj progresívny 
a otvorený pohľad na novšie metódy liečby. V tomto príspevku sa snažíme väčšinu 
zmienených tém zjednodušene zosumarizovať. Ďalej, zvýrazniť aktuálne existujúce 
a k zmenám smerujúce termíny v odbornej literatúre a klasifikáciách. V neposled
nom rade však vyjadriť názor, že východiskom z rozchádzajúcich sa prístupov a rôz
ne používaných triedení a odporúčaní vo sfére závislostí, by mala byť snaha využiť 
túto stále širšiu paletu poznatkov na skvalitnenie dennej klinickej praxe. A to pred
stavuje jednak byť prístupný týmto novým poznatkom a použiť ich ako lekár a sú
časne vhodnou formou umožniť lepšie chápať a pracovať so svojim problémom sa
motným pacientom aj ich príbuzným. 
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MEDZIODBOROVÁ A MEDZINÁRODNÁ 
SPOLUPRÁCA V LABORATÓRNEJ 
DIAGNOSTIKE ZÁVISLOSTÍ 

J. KVETKOVÁ, M. MARTINOVE st. 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Ciel práce: Poukázať na možnosti medziodborovej a medzinárodnej spolupráce 
v oblasti diagnostiky markerov návykových látok, využitie existujúcich a vývoj 
nových analytických metód na dôkaz psychoaktívnych látok v biologickom materiáli 
a popis klinických rizík, s ktorými je ich užívanie spojené. 

Materiál a metodika: Projekt Medzinárodná a medziodborová spolupráca, výme
na skúseností a informovanosť ako piliere efektivity protidrogových aktivít, spo
lupráca so Skríningovým centrom novorodencov DFNsP v B. Bystrici, Laboratóriom 
pre závislosti Univerzity Karolinska v Štokholme, Laboratóriom KEÚ PZSR, skúse
nosti OLÚP, n. o. so zavedením markerov konzumácie alkoholu do praxe na Slo
vensku. 

Výsledky: OLÚP, n. o. Predná Hora získal financie z dotácie MZ SR a nadviazal 
kontakty so Skríningovým centrom novorodencov DFNsP v B. Bystrici, Labora
tóriom pre závislosti Univerzity Karolinska v Štokholme a Laboratóriom Kriminali
stického a expertízneho ústavu PZSR, čím vytvoril základy pre budúcu spoluprácu 
pri rozvoji laboratórnej diagnostiky markerov návykových látok na Slovensku. 

Diskusia: Spolupráca laboratórií a inštitúcií rôzneho zamerania v oblasti diagno
stiky markerov a identifikácie návykových látok prináša celospoločenský prospech, 
čo dokazujú výsledky projektu STRIDA, zrealizovaného vo Švédsku v rokoch 2010 -
2015, na ktorý nadväzuje pokračujúca spolupráca švédskych inštitúcií formou 
odovzdávania informácií o vývoji analytických metód na identifikáciu nových psy
choaktívnych látok, o prejavoch a rizikách intoxikácie týmito látkami, o ich vplyve 
na organizmus, šírení a dostupnosti na trhu. Podobná spolupráca medzi inštitúcia
mi na Slovensku by mohla byť rovnako celospoločensky prospešná. 

Záver: Autori si kladú za cieľ informovať o laboratórnej diagnostike markerov 
užívania návykových látok a o spolupráci inštitúcií v boji proti šíreniu drog v zahra
ničí. 
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EPIDEMIOLÓGIA CHRONICKEJ 
HEPATITÍDY CV SEGMENTE 
PACIENTOV SO ZÁVISLOSŤAMI 

M. LASKOVSKÝ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Slovensko je štvrtou krajinou v európskom rebríčku úmrtnosti na ochorenia 
pečene. Okrem nadmerného pitia alkoholu a epidémie NAFLD, je jednou z hlavných 
príčin chronická hepatitída typu C. Z dostupných štatistických údajov sa prevalen
cia hepatitídy typu C pohybuje od 1 - 3 % v bežnej slovenskej (a svetovej) populácii, 
až po 40 % v selektovanej skupine drogovo závislých s intravenóznou aplikáciou dro
gy. Predpokladá sa, že až 35 OOO ľudí na Slovensku trpí chronickou infekciou hepa
titídy C, pričom o svojom ochorení vie iba 1 z 10 pacientov. Tieto údaje sú získané 
z viac či menej rozsiahlych epidemiologických štúdií, celoplošné skríningové vyše
trenia sú nateraz nereálne. V porovnaní s uvedenými údajmi sú prekvapivo nízke 
čísla z hlásení RÚVZ - napríklad len 10 nových prípadov chronickej hepatitídy C 
v Bratislavskom kraji v roku 2017. Štatistiky by mohol zreálniť projekt ÚVZ SR „i
munologický prehľad v SR 2018", ktorý prebieha od 1. 7. 2018. Z nášho pohľadu je 
však veľmi dôležité sústrediť diagnostické úsilie na rizikové skupiny obyvateľstva, 
trpiace látkovými závislosťami. Ideálnym miestom pre vyhľadávanie HCV infekcie 
by teda mohli byť zdravotnícke zariadenia poskytujúce ústavnú alebo ambulantnú 
starostlivosť v oblasti liečby závislostí všetkých druhov. Preto Olúp Predná Hora 
začal v spolupráci s ďalšími odborníkmi z oblasti hepatológie a laboratórnej diagno
stiky realizovať dlhodobú štúdiu zameranú na výskyt HCV infekcie u našich klien
tov. 

Prezentované v rámci sympózia spoločnosti Abb Vie. 
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DOLIEČOVANIE Z POHĽADU 
ZÁVISLÝCH PACIENTOV 

M. MARTINOVE st., O. MARTINOVE, M. HAJDÚKOVÁ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Úvod: Nároky v odvykacej liečbe závislých - a to jednak zo strany terapeutic
kého tímu, ale aj zo strany pacienta - pozná azda iba ten terapeut, ktorý ju prakti
zuje. 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, 
bezbranné deti. Je ťažko posudzovať, kde to viazne, keďže vieme, že ambulantní 
psychiatri sú vyťažení ad maximum a okrem pravidelných kontrol im prácu navyše, 
s odliečenými závislými (vedenie psychoterapeutických skupín, klubová aktivita, 
práca s rodinami...), poisťovne zdá sa nepreplácajú. 

Ciel práce: Pomocou nami zhotoveného stručného dotazníka, zameraného na do
liečovanie, sa pokúšame interpretovať názory v OLÚP na Prednej Hore aktuálne 
liečených a opakovane psychiatricky hospitalizovaných pacientov na proces ich do
liečovania po ukončení ústavnej odvykacej liečby. 

Postup a metodika: Dotazník s otázkami o doliečovaní anonymne vyplnia pacien
ti opakovane pre závislosť liečení na psychiatrii. Očakávame ich predstavu a názory 
na ich prípadné doliečovanie po ukončení liečby. 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 
závislých sa systematicky a dlhodobo doliečuje. Rovnako nízke percento prechádza 
v procese liečby do dlhodobého 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 zapájať. 
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BIOFEEDBACK V LIEČBE ALKOHOLOVEJ 
ZÁVISLOSTI 

L. MIGAĽ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Biofeedback, čiže biologická spätná väzba, je terapeutický postup, spájajúci poz
natky z neurovied a psychológie s možnosťami moderných technológii, ktorý zahŕňa 
meranie fyziologických veličín ako EEG, tepová frekvencia, telesná teplota, kožná 
vodivosť, variabilita srdcovej frekvencie, respiračné arytmie, svalové napätie, pe
riférny prietok krvi a iné. Cieľom merania týchto hodnôt v reálnom čase je ich 
vhodná prezentácia pacientovi, pričom pacient je do istej miery schopný tieto hodno
ty ovplyvniť vôľou a tým sa ich aj naučiť aspoň čiastočne ovládať. EEG nálezy u pa
cientov so závislosťou od alkoholu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi pouka
zujú na odlišnosti aktivity CNS . Výskumy ukazujú, že biofeedback je v liečbe závis
lostí užitočný terapeutický nástroj, ktorý znižuje pravdepodobnosť recidívy tým, že 
ovplyvňuje fyziologické, emočné a osobnostné faktory, ktoré ovplyvňujú závislosť. 
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ČINNOSŤ PROTIALKOHOLICKEJ 
LIEČEBNE V BRATISLAVE-DÚBRAVKE 
V ROKOCH 1961 - 1965 

E. MOROVICSOVÁ 

Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Bratislava 

Alkoholizmus bol jedným z najzávažnejších spoločenských problémov aj v povoj
novom Československu a jeho riešenie si vyžiadalo okrem medicínskeho prístupu aj 
legislatívne a organizačné opatrenia, vrátane vytvorenia špecializovaných zariadeni. 
Na psychiatrických klinikách a oddeleniach sa v tomto smere venovala pozornosť 
najmä liečbe akútnych komplikácií vyplývajúcich z alkoholizmu a iných závislostí. 
Paralelne sa rozšírila sieť záchytných staníc, rozličných klubov a pod., ale začali sa 
budovať aj špecializované zariadenia pre dlhodobú liečbu alkoholikov. Dôležité po
stavenie mala v tejto oblasti Protialkoholická liečebňa MÚNZ v Bratislave-Dú
bravke, ktorú v roku 1961 založil MUDr. M. Turček a viedol ju až do roku 1965. 
Liečebňa bola súčasťou Mestskej nemocnice s 2. poliklinikou. S kapacitou 25 lôžok 
poskytovala komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom so závislosťou od alkoho
lu. K lôžkovému oddeleniu liečebne patrila aj protialkoholická poradňa a záchytná 
stanica. Autorka príspevku približuje proces vzniku a budovania liečebne a podáva 
prehľad o jej činnosti v rokoch jej existencie. Po zatvorení liečebne v roku 1965 sa jej 
lôžková časť premiestnila do Krajskej psychiatrickej liečebne v Pezinku, kde sa po
stupne vybudovalo oddelenie pre liečbu alkoholikov. V priestoroch Protialkoholickej 
liečebne v Dúbravke sa v roku 1966 vytvorilo denné psychiatrické sanatórium. 

Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 2/0100/ 16 Zdravotníctvo na 
Slovensku v rokoch 1948-1966. 
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CELOSLOVENSKÁ LINKA POMOCI 
PRE PROBLÉMY S HRANÍM- KVALITATÍVNA 
ANALÝZA NEOPRÁVNENÝCH HOVOROV 

J. MUCHOVÁ, 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 monitorovanie využívania linky a deskriptívnu analýzu volaní, z hľadiska 
popisu volajúcich a ich problémov. V prednáške osobitne priblížime kategóriu ne
oprávnených hovorov. 

Probandi a metódy: Predmetom retrospektívnej deskriptívnej analýzy bolo celko
vo 5713 hovorov z obdobia 1. 2. 2013 - 31. 12. 2017. 

Výsledky a záver: Od začiatku fungovania sme na linke prijali 5713 hovorov, 
z ktorých 2331 bolo oprávnených a 3382 neoprávnených. Z celkového počtu ne
oprávnených hovorov tvorili podstatnú časť prezvonenia a zámeny telefónneho čísla. 
V mnohých prípadoch dochádza k nesprávnemu pochopeniu štítku na automate, ke
dy sa volajúci dožadujú vyplatenia výhry alebo opravy automatu. Osobitnou ka
tegóriou sú volania s obťažujúcim alebo sexuálnym obsahom, ktoré si vyžadujú špe
cifické postupy. 
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AKO ĎALEJ S DIGITÁLNYMI 
TECHNOLÓGIAMI? 

L. NÁBELEK 

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

Asi už len málokto pochybuje o tom, že nadmerné používanie digitálnych infor
mačných technológií môže spôsobovať poruchy zdravia - ohrozený je telesný, dušev
ný i sociálny vývoj človeka a môže od nich vzniknúť závislosť. Vzhľadom na hrozivé 
údaje o závislostnom správaní predovšetkým mladých ľudí súvisiacom s používaním 
digitálnych technológií by bolo nezodpovedné zatvárať oči pred nastolenými rizikami 
a skrývať sa za neplodné diskusie o tom, či je alebo nie je daná problematika ofi
ciálne uznanou medicínskou témou. Ponúka sa veľavravná analógia s problemati
kou patologického hráčstva, ktoré bolo až po viacročných diskusiách pod novým po
menovaním porucha spôsobená hazardným hraním (gambling disorder) v diagno
stickom manuáli DSM-5 konečne klasifikačne zaradené priamo medzi závislosti 
(substance-related and addictive disorders). Najnovšia 11. revízia Medzinárodnej 
klasifikácie chorôb ide síce ešte ďalej - popri poruche spôsobenej hazardným hraním 
vymedzuje aj diagnostickú kategóriu porucha spôsobená hraním (gaming disorder), 
o závislosti od informačných technológií ako takých však expresis verbis nehovorí. 

Príspevok prináša prehľad aktuálnych poznatkov súvisiacich s nekontrolovaným 
rozvojom digitálnych technológií a snaží sa načrtnúť riešenia. Ak vo všeobecnosti 
prijímame ako fakt, že o škodlivosti (čohokoľvek) rozhoduje dávka, nepochybne to 
platí aj v prípade digitálnych médií. 
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ZDRAVOTNÉ UVEDOMENIE OBYVATEĽOV 
SR VO VZŤAHU K UŽÍVANIU A POSTOJOM 
K NÁVYKOVÝM LÁTKAM 

R. OCHABA, L. CHROMÍKOVÁ 

Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 

Úvod: Zdravotné uvedomenie a správanie občanov vypovedá o ich vzťahu k vlast
nému zdraviu. Je založené na osobnej zodpovednosti za vlastné zdravie a za zdravie 
svojich najbližších, ale i širšej spoločnosti. Ovplyvňuje rizikové správanie a postoj 
k fajčeniu, užívaniu alkoholu, drog a iných návykových látok. Dopad zdravotného 
uvedomenia a správania obyvateľov je zaznamenaný na zdravotnom stave. Je zákla
dom pre znižovanie chorobnosti, úmrtnosti a predpokladom pre zvyšovanie strednej 
dÍžky života, práceneschopnosti a ďalších indikátorov zdravotného stavu. 

Metodika: Zber údajov prebiehal prostredníctvom dotazníka na celom území Slo
venskej republiky. V roku 2013 tvorilo prieskum 3 679 respondentov a v roku 2016 
to bolo 3 771 respondentov. Výsledky boli následne spracované pomocou štatis
tického programu aSPSS. Všetky testy boli spracované na hladine významnosti = 
0,05. 

Výsledky: Rozdelenie respondentov podľa fajčenia v roku 2016 sa líši štatisticky 
významne od rozdelenia respondentov v roku 2013. V roku 2016 bol vyšší podiel ne
fajčiarov a denných fajčiarov. Menšie percento respondentov sa v roku 2016 zdržia
valo v zafajčených miestnostiach doma a menej respondentov sa zdržiavalo počas 
svojho voľného času v zafajčenej miestnosti v porovnaní s rokom 2013. V roku 2016 
fajčilo viac respondentov 10 - 20 ks cigariet a viac ako 20 ks cigariet ako v roku 
2013. Čo sa týka konzumácie alkoholických nápojov v roku 2016 konzumovali re
spondenti pivo každý deň/obdeň štatisticky významne častejšie. V roku 2013 a rov
nako aj v roku 2016 uviedlo 43 % respondentov, že konzumuje pivo zriedka alebo 
nikdy. 

Záver: Pokračovať v zdravotnej výchove obyvateľov Slovenskej republiky zame
raných na prevenciu závislostí a zvyšovať ich informovanosť s cieľom poskytnúť in
formácie o možnostiach a spôsoboch prevencie chorôb s dôrazom na motiváciu 
k zmene rizikového správania. Podporovať obyvateľov Slovenskej republiky k vytvo
reniu individuálnej zodpovednosti za svoje zdravie. 
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POZNÁMKY HLAVNÉHO ODBORNÍKA 

Ľ. OKRUHLICA 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: AT konferencia je fórom, kde hlavný odborník má možnosť širšej odbornej 
verejnosti sprostredkovať informácie a skúsenosti, ktoré získal v priebehu roka od 
predošlej konferencie. Metóda: Jedná sa o prehľad podstatných skutočností, ktoré 
majú, resp. môžu mať dopady alebo na systémové zmeny v odbore medicíny dro
gových závislostí. Vyplývajú z kontaktu a porád organizovaných MZ SR, inými 
orgánmi na celoštátnej úrovni, z pracovných stretnutí na európskej a svetovej úrov
ni a podobne. 

Poznatky a závery: Hlavný odborník participoval na odbornej i verejnej diskusii 
k návrhu novely Trestného zákona na tzv. dekriminalizáciou drog z dielne MZ SR. 
V tejto súvislosti sú zaujímavé poznatky z medzinárodnej konferencie o drogovej po
litike, ktorá sa konala vo Vancouveri. Zámer sme podporovali, mali sme však nie
koľko zásadných pripomienok, ktoré neboli akceptované. Považujeme za potrebné 
dodržiavať túto líniu i v budúcnosti v prípade opakovaného návrhu novely. V komu
nikácii s MZ SR pokladáme za dôležité jednania o návrhu minimálnej siete posky
tovateľov zdravotníckych služieb v psychiatrii a v tom medicíny drogových závis
lostí. Ťažiskovou v tomto smere je ambulantná sieť pokrytia Slovenska, s optimál
nym počtom 15 pacientov s problematikou závislosti na ambulanciu a deň so súčas
ným cenovým navýšením výkonov. Okrem čisto špecializovaných poskytovateľov 
predpokladáme čiastočné vyhradenie a kontrahovanie objemov výkonov zdravotný
mi poisťovňami a vymedzenie ambulantných hodín pre závislosti vybranými všeo
becnými psychiatrickými ambulanciami, napr. 1/2 dňa v týždni. Špeciálna séria po
rád na MZ SR sa týkala zabezpečenia pedopsychiatrickej starostlivosti na Slovensku 
v celku a zvlášť pre deti a mladistvých užívajúcich psychoaktívne látky. Kritickou 
bariérou je počet pedopsychiatrov a zdravotných sestier. Z účasti na podujatiach 
Úradu pre drogy a kriminalitu OSN priniesli zaujímavé odborné poznatky najmä 
dve pracovné stretnutia odborných skupín: ku možnostiam liečby závislosti od me
tamfetamínov a k prevencii a liečbe krvou prenosných ochorení u užívateľov drog. 
Samostatnou kapitolou je alkohol. Tu v domácom diskurze ako tradične dominovala 
otázka záchytných izieb, bez posunu. Posuny nastali v systémových opatreniach pre 
patologických hráčov. Do platnosti vošla novela zákona o hazardných hrách, v ňom 
zriadenie registra vylúčených osôb, čo sa týka aj liečených pacientov s diagnózou 
F63.0. Sformovali sme pre tento segment odborné a formálne postupy tak, aby boli 
v súlade s ochranou osobných údajov (GDPR) a súčasne s dobrou medicínskou pra
xou. 
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UDRŽIAVACIA/SUBSTITUČNÁ LIEČBA 
PRE ĽUDÍ SO ZÁVISLOSŤOU OD OPIOIDOV 

Ľ. OKRUHLICA1, M. SOMORA2, B. BODNÁR3, M. TURČEK4 

1 Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 
2 Centrum pre liečbu drogových závislostí, Banská Bystrica 
3 Centrum pre liečbu drogových závislostí, Košice 
4 Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Bratislava 

Epidémia závislosti od heroínu na Slovensku v 90-tych rokoch dvadsiateho sto
ročia priniesla do našej klinickej praxe každoročne stovky nových pacientov vstu
pujúcich do liečby prvýkrát, ako aj nové nároky a výzvy na ich liečbu. Po roku 2000 
došlo k zmierneniu epidémie heroínovej závislosti, no v posledných dvoch rokoch 
(2016 - 2017) bol zaznamenaný, hoci nie taký výrazný ako v minulosti, opätovný 
vzostup počtov pacientov žiadajúcich o liečbu kvôli závislosti od heroínu. 

Medzi užívateľmi heroínu je výrazný podiel injekčných užívateľov, ktorí použí
vajú nesterilné ihly a striekačky. Riziko šírenia krvou prenosných infekčných ocho
rení (HIV, hepatitída B a C) spolu s rizikom predávkovania a zvýšenia kriminality 
sú hlavným ohrozením spoločnosti. Preto v 80-tych rokoch dvadsiateho storočia doš
lo k zmene spoločenskéko postoja a zvýšila sa podpora takých opatrení, akými je 
udržiavacia, resp. substitučná liečba (metadónom a neskôr i buprenorfinom), posky
tovanie sterilných ihiel a striekačiek užívateľom, ktorí nedokážu plne abstinovať od 
drog, ako aj široká dostupnosť programov tzv. čistej liečby. 

Substitučná liečba má niekoľko cieľov: znížiť počet úmrtí predávkovaním opioid
mi, odstrániť užívanie ilegálnych psychoaktívnych látok, odstrániť injekčné užívanie 
psychoaktívnych látok, zabrániť šíreniu infekčných krvou prenosných ochorení, 
znížiť zdravotné dôsledky závislosti, zlepšiť sociálnu integráciu jedinca a znížiť kri
minálnu aktivitu. V substitučnej liečbe môžeme rozlišovať tri fázy: 1. úvodnú, 2. u
držiavaciu a 3. vysadenie substitučnej látky. 

Zaradenie pacienta do programu substitučnej liečby predstavuje komplexný 
diagnosticko-terapeutický postup. Nastavenie úvodnej dávky substitučného pre
parátu je individuálne; prvú dávku substitučného preparátu je vhodné podať pri ob
javení sa prvých objektívnych abstinenčných príznakov. Cieľom tejto fázy je nájsť 
takú najnižšiu účinnú dávku, aby jedinec nemal abstinenčné príznaky, nemal nut
kanie užiť psychoaktívnu látku, ale nemal tiež nežiaduce účinky. 

Udržiavacia fáza môže byť rôzne dlhá; môže trvať aj niekoľko rokov a akje to ne
vyhnutné, tak i počas celého zostávajúceho života. Cieľom tejto fázy je to, že pacient 
pod kontrolou abstinuje od psychoaktívnych látok, dobre rodinne a pracovne fungu
je. 

Ukončenie liečby substitučným preparátom môže mať dva dôvody. Prvým je roz
hodnutie pacienta ukončiť liečbu (napríklad po dostatočnej stabilizácii zdravotného 
stavu jedinca a jeho životnej situácie). Druhým dôvodom ukončenia substitučnej 
liečby môže byť vyradenie jedinca z tohto terapeutického programu, najčastejšie 
kvôli rôznej forme závažného porušovania liečebného režimu či kvôli obchodovaniu 
so substitučnou látkou. 
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Neoddeliteľnou súčasťou substitučnej liečby je aj psychosociálne poradenstvo. 
Jedná sa o komplexný terapeutický program, v ktorom má jedinec stanovené po
vinné aktivity (skupinová terapia, didaktoterapia, napísanie úvahy), možnosť 

edukácie, podpory, ďalšie formy psychoterapie (individuálna, manželská, rodinná). 

TIAMÍN A MAGNÉZIUM - ŠTANDARD 
V TERAPII ALKOHOLIZMU 

P. PALKOVIČ, Ľ. OKRUHLICA, M. KOYŠOVÁ, 
J. RYBÁR, Z. KAMENDY, S. SELEPOVÁ 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Duševné poruchy v dôsledku pitia alkoholu patria k najčastejším činiteľom 

vedúcim k demencii. Liečba tiamínom je protektívnym faktorom prevencie vzniku 
a progresie demencie u pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu. Tiamín je 
základným kofaktorom pre transketolázu, alfa-glutarátdehydrogenázu a pyruvát de
hydrogenázu v mechanizmoch karbohydrátového metabolizmu. Chronické pitie ve
die k tiamínovej deficiencii pre jeho nedostatočný príjem v potrave, malabsorbciu 
a narušenú utilizáciu. Tiamín sa zvyčajne administruje intravenózne, alebo intra
muskulárne počas 5 dní 3-krát denne. V profylaxii sa podáva 100 - 200 mg 3x denne 
i.v. alebo i.m. a následne per os 100 mg 3x denne po dobu 1 - 2 týždňov a potom 
v dávke 100 mg za deň. Súčasne je potrebné zabezpečiť dostatočnú hladinu magné
zia v sére. Magnézium je základným kofaktorom pre viacero enzýmov viazaných na 
tiamín. Nízke hladiny magnézia boli zistené u tiamínovej deficiencie, Wernickeho 
encefalopatii a pri nedostatočnej odpovedi na substitúciu tiamínom. Pitie je zodpo
vedné za ťažkú depléciu magnézia v organizme. Liečba tiamínom doplnená o mag
nézium by preto mala byť štandardnou súčasťou terapeutického plánu u pacientov 
s duševnými poruchami v dôsledku konzumácie alkoholu. Na dokreslenie aktuálnej 
praxe sme v deskriprívnej štúdii zisťovali z prepúšťacích správ pacientov liečených 
pre problémy s alkoholom na psychiatrických oddeleniach v Bratislave aká bola 
frekvencia podávania tiamínu a magnézia. Z celkového počtu 84 ústavne liečených 
pacientov pre diagnózu závislosti od alkoholu v CPLDZ Bratislava 85 % dostávalo 
tiamín a 33 % magnézium. Na porovnanie zo 142 pacientov liečených v iných 
ústavných psychiatrických zariadeniach malo tiamín počas liečby 36 % a magné
zium 21 % liečených pre alkoholizmus. Prezentované výsledky svedčia o potrebe sys
tematickejšej preskripcie. 
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PORUCHA V DÔSLEDKU HRANIA 
POČÍTAČOVÝCH HIER PODĽA ICD-11 

M.PATARÁK 

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

Porucha v dôsledku hrania počítačových hier (gaming disorder, GD) je v poradí 
druhou medzinárodne uznanou behaviorálnou závislosťou. Oficiálne rozpoznanie 
problémového hrania počítačových hier ako diagnostickej kategórie môže pomôcť 
mnohým postihnutým jedincom vyhľadať adekvátnu a správne nastavenú liečbu. 

Svetová zdravotnícka organizácia vo svojej 11. revízii Medzinárodnej klasifikácie 
chorôb (ICD-11; lnternational Classification ofDiseases, llth Revision for Mortality 
and Morbidity Statistics) definuje poruchu v dôsledku hrania počítačových hier ako 
trvalé alebo opakované hranie, ktoré sa prejavuje: 1. narušenou kontrolou nad 
hraním (napríklad nad začiatkom, frekvenciou, intenzitou, trvaním, ukončením ale
bo nad kontextom hrania); 2. zvýšenou prioritou prisudzovanou hraniu nad inými 
činnosťami, takže hra dostáva prednosť pred ostatnými záujmami a každodennými 
aktivitami; a 3. pokračovaním v hraní alebo vystupňovaním hrania napriek jeho ne
gatívnym následkom. Charakter hrania je pritom dostatočne závažný na to, aby vie
dol k významnému narušeniu osobnej, rodinnej, akademickej alebo pracovnej obla
sti života. Aby mohla byť GD diagnostikovaná, musia byť tieto príznaky zjavné 
počas obdobia prinajmenšom dvanástich mesiacov, hoci toto požadované obdobie 
môže byť kratšie v prípade, že sú splnené všetky kritériá, a v prípade, že ide o ťažké 
symptómy. 
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NEUROBEHAVIORÁLNEPOZNÁMKY 
K ZÁVISLOSTNÉMU POUŽÍVANIU 
INTERNETOVEJ PORNOGRAFIE 

M.PATARÁK 

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

Hoci nie je závislosť od internetu oficiálnou diagnostickou kategóriou, používanie 
internetu môže mať najmä u vulnerabilných jedincov závislostný charakter. V ná
vrhoch piateho vydania Diagnostickej a štatistickej príručky Americkej psychiatrik
kej spoločnosti (DSM-5) bola aj závislosť od internetu (internet addiction, IA), z kto
rej sa však napokon do jej oficiálneho textu dostala len úzko špecifická porucha 
v dôsledku hrania internetových hier (internet gaming disorder, IGD), aj to len do 
zoznamu porúch určených na ďalšie skúmanie (conditions for further study). Ak pri
pustíme existenciu závislosti od internetu, tak by sme mohli rozoznávať globálnejšiu 
závislosť od internetu (addiction to the internet) od závislostí na internete 
(addictions on the internet), kde by patrili konkrétne oblasti používania internetu, 
od ktorých by mohol byť vulnerabilný jedinec závislý. Sem spadá napríklad používa
nie sociálnych sietí alebo internetovej pornografie. Internet bohato umožňuje 
vyhľadávanie nových podnetov (novelty seeking) a prekročenie očakávaní pri tomto 
vyhľadávaní (violation of expectation), čo je zdrojom výraznej stimulácie oblastí 
mozgu súvisiacich s odmenou a motiváciou. Či už ide o hranie internetových hier 
alebo sprístupňovanie pornografických obsahov, internet poskytuje supernormálne 
podnety, na ktorých spracovanie nie sú naše mozgové systémy evolučne a geneticky 
pripravené. Preto sa odpovede mozgu na túto stimuláciu veľmi ľahko dysregulujú, čo 
môže po opakovanej expozícii supernormálnymi podnetmi partikulárneho druhu 
viesť až k závislosti. Ide o kľúčové neurobiologické deje problematického alebo závis
lostného používania internetu aj v prípade online pornografie, ktorá môže meniť 
mozgový substrát svojho užívateľa. 
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APOLINÁR70 

P. POPOV, M. MIOVSKÝ 

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha 

7. zán 1948 v budove u kostela sv. Apolináre zahájilo pod vedením MUDr. Jaros
lava Skály činnost protialkoholní oddelení Psychiatrické kliniky léka:fské fakulty 
University Karlovy (pozdeji Oddelení léčby závislostí VFN). K léčbe byli p:fijímáni 
zejména pacienti závislí na alkoholu. Oddelení se postupne rozširovalo o další lužka 
a oddelení, kde se léčili i pacienti s jinými typy závislostí. Vetšinou se jednalo o prv
ní léčebné programy svého druhu v naší zemi: 1951 - protialkoholní záchytná stani
ce, první svého druhu na svete, 1957 - ambulance pro deti, na kterou v roce 1967 
navázalo Stredisko pro deti, mládež a rodinu, 1971 - pobočka pro léčbu žen v Lojo
vicích, první specializované zanzení v naší zemi, 1993 - první lužkové detoxifikační 
oddelení v ČR, 1996 - specializovaná ambulanci pro pacienty závislé na alkoholu, 
1997 - první oficiální metadonový substituční program na území ČR, 2002 - ambu
lance pro pacienty závislé na nealkoholových drogách. Svoji činnost zde od r. 1948 
provozuje také „KLUS", nejstarší, nepretržite činný socioterapeutický klub pro 
závislé v ČR. V roce 2012 byla v Apoliná:fi založena Klinika adiktologie 1. LF UK 
a VFN. 

JAK SE TRANSFORMOVAL APOLINÁRSKÝ 
MODEL LÉČBY ZÁVISLOSTÍ, ANEB: 
„TEHDY A DNES" 

P. POPOV, M. MIOVSKÝ 

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha 

Apoliná:fský model léčby závislostí se vyvíjel na Protialkoholním oddelení doc. 
Skály nekolik desetiletí. Zpočátku významne dominovaly biologické a sociální 
prvky, pozdeji dominoval prvek psychoterapeutický. Ve vrcholné „skálovské" podobe 
z konce osmdesátých let 20. století koreloval s konceptem bio-psycho-sociálního mo
delu závislostí a jejich léčby. Ve sdelení je popsán následující vývoj až do současné 
podoby programu, včetne porovnání jeho jednotlivých složek s predchozími histo
rickými etapami. Je také poukázáno na další vývoj tohoto modelu mimo Apoliná:f, 
kde často dochází buď k „zakonzervování" režimových prvku bez dalšího vývoje, 
prípadne k potlačení biologické části (zejména v oblasti specifické farmakoterapie). 
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EMOCIONALITA, AGRESIA A ZVLÁDANIE 
ZÁŤAŽE U PACIENTOV SO SÚDNYM 
NARIADENÍM LIEČBY A JEJ KAUZISTICKÉ 
SPRACOVANIE: „HOVORILI MI, ŽE SOM ZLÝ 
CHLAPEC ... " 

Ľ. PROF ANTOVÁ, A HUDZÍKOVÁ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Trestná činnosť pod vplyvom návykových látok je po dlhé roky aktuálna a zaují
mavá téma vďaka vysokej medializácii. Opakovane táto cieľová skupina napÍňa pa
cientske lôžka u nás v zariadení Liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora. 
Kriminalita je závažným celospoločenským problémom, ktorý je potrebné riešiť, 

podieľa sa nej nespočetne veľa faktorov. Medzi významné faktory z tejto oblasti 
patrí agresia. Agresia ako rizikový faktor môže negatívne vplývať na páchanie via
cerých druhov trestnej činnosti, najčastejšie však na násilnú, ale aj mravnostnú kri
minalitu. Vo vzájomnej kombinácii s nadužívaním návykových látok (z celkového 
počtu trestných činov tvoriacu až 1/3) dávajú nespochybniteľné predispozície kopa
kovanému porušovaniu zákona. 

Pomocou kazuistík sa snažíme o priblíženie k tejto problematike a zároveň sa 
snažíme o poukázanie na rizikovosť správania u pacientov s oslabenými schopnosťa
mi zvládania záťaže, predovšetkým emocionálnej, pod vplyvom návykových látok. 
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ZDIEĽANÝ PACIENT - MULTIDISCIPLINÁRNY 
MANAŽMENT PACIENTA S CHRONICKOU 
HEPATITÍDOU C 

M. RÁC\ J. TOMEČKOVÁ2, M. GREGOROVÁ3 

1 Hepatologické centrum, Oddelenie klinickej farmakológie, 
Interná klinika FN Nitra, Nitra 
2 Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Hrnčiarovce nad Parnou 
3 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby, 
Leopoldov 

Vírusová hepatitída C je infekcia s významným medicínskym, spoločenským 
a finančným dopadom. Incidencia HCV infekcie globálne naďalej rastie. Moderné 
liečebné režimy bez potreby použitia interferónu predstavujú revolúciu v manaž
mente HCV infekcie. Dostupná inovatívna liečba (priamo účinkujúce antivirotiká) 
priniesla vysokú efektivitu a minimalistický profil nežiaducich účinkov. Pravdepo
dobnosť vyliečenia (eradikácia HCV infekcie) vyjadrená vysokou mierou dosiahnutia 
trvalej virologickej odpovede atakuje 100 %. Na jednej strane vysoká efektivita 
a bezpečnosť liečby, na strane druhej perorálny spôsob podania a krátke trvanie 
liečby zjednodušili individuálny a globálny boj s chronickou hepatitídou C. Výsledky 
projektu HEPIO poukazujú na všeobecne prijatý predpoklad, že hepatitída C je na 
Slovenku významne pod-diagnostikovaná. V budúcnosti možno očakávať nárast dia
gnostikovaných prípadov. Spektrum rizikových vzorcov správania korelujúcich s ces
tou nákazy poukazuje na fakt, že infikovaná populácia vyžaduje komplexné riešenia 
- multidisciplinárnu spoluprácu lekára primárneho kontaktu a príslušných špeciali
stov. V tomto príspevku predstavujeme náš model, ktorý je odpoveďou na rýchle sa 
meniacu situáciu s dostupnou kvalitnou liečbou. Chceme zdieľať skúsenosti a pos
trehy s manažmentom pacientov s CHC s potenciálom rozšírenia dostupnosti efek
tívnej liečby medzi špecifické populácie pacientov. 

Prezentované v rámci sympózia spoločnosti Abb Vie. 
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„ČO MI ABSTINENCIA DALA, ČO MI 
ZÁVISLOSŤ VZALA" - REFLEXIE PACIENTOV 

B. RÁŠO, Z. KAMENDY, Ľ. OKRUHLICA 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 

Úvod: Zmena životného štýlu u ľudí so závislosťou od psychoaktívnych látok 
v liečbe prináša v priebehu abstinencie aj zmeny na úrovni vnímania a poznania se
ba samého, čo sa odráža aj na motivácii v priebehu terapie. Cieľom práce bola kvali
tatívna sonda do hodnotového systému abstinentov v liečbe závislostí. 

Metódy: Spontánna produkcia 146 pacientov, liečených v skupinách a kluboch 
v CPLDZ Bratislava. Vzorku tvorilo 116 pacientov so závislosťou od alkoholu 30 pa
cientov s patologickým hraním. Pacienti odpovedali na otvorené otázky: čo mi absti
nencia dala, čo mi závislosť vzala. 

Výsledky: Obsahovou analýzou sme identifikovali 15 spoločných kategórií hod
nôt, ktoré sa prelínali v odpovediach na obe otvorené otázky. Zdá sa, že najdomi
nantnejšou témou z pohľadu našich pacientov sú medziľudské vzťahy. Tie najča
stejšie závislosť vzala, poškodila, a abstinencia priniesla ich zlepšenie. Abstinencia 
pacientom priniesla aj plnohodnotný život a pocity vysokého sebahodnotenia a dôs
tojnosti. Ako najťažšie dôsledky závislosti pacienti vnímali aj stratené roky života 
a poškodenie telesného aj duševného zdravia. 

Závery: Hodnotový systém našich pacientov sa sústredí na témy kvality života, 
najmä v oblasti telesného a duševného zdravia a medziľudských vzťahov. Na štruk
túru hodnôt u pacientov má zrejme vplyv aj dÍžka abstinencie. 
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LIEČBA TOXICKEJ PSYCHÓZY 

O. SEMERENKO, O. MAIDANEVYCH 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Úvod: Autori sa zamerali na lekársku taktiku, neprerušenosť a komplexnosť 
dlhodobého vedenia pacientov s toxickou psychózou, na retrospektívnu analýzu 
dlhodobého vedenia takýchto pacientov na v psychiatrickej ambulancii OLÚP n.o., 
Predná Hora, v období rokov 2016 - 2017. 

Ciel práce: Referát je zameraný na terapeutický prístup k liečbe toxickej 
psychózy, na kritéria ordinácie farmakologickej liečby, podpornú liečbu súvisiacich 
symptómov, na krátkodobé a dlhodobé ciele terapie, psychoterapeutické stratégie 
a techniky používané v podmienkach ústavnej a ambulantnej liečby. Poukazuje na 
dôležitosť terapeutickej kompliancie v komplexnej liečbe týchto pacientov. Zmieňuje 
sa o náročnosti terapie toxickej psychózy u závislých a o predikcii abstinencie v tejto 
skupine. V závere poukazujeme na aktuálnosť neprerušenia v terapeutického proce
su pri dlhodobom vedení takýchto pacientov. 

Materiál a metodika: údaje poskytli pacienti dispenzarizovaní v psychiatrickej 
ambulancii OLÚP, čerpali sme z údajov z dostupnej literatúry a zo zdravotníckej 
štatistiky. 

Výsledky: Autori zistili v posledných rokoch častejší výskyt psychotických 
symptómov u osôb s drogovou závislosťou, ktorým sa zrejme nevenuje dostatočná 
pozornosť zo strany odborníkov čo sa týka diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky. 
To môže viesť k diagnostickým pochybnostiam a následne k nedostatočne efektívnej 
lekárskej taktike. Sledovaný súbor tvorilo 84 pacientov s drogovou závislosťou a sú
visiacimi psychotickými prejavmi (psychotická porucha vyvolaná užitím psycho
aktívnych látok, komorbidita endogénnej psychotickej poruchy a drogovej závislosti). 
Z nich 40,5 % (n = 34) pacientov bolo následne ambulantne sledovaných a to s dia
gnózou: psychotická porucha, vyvolaná užitím psychoaktívnych látok. 

Záver: Referát informuje o úspešnosti ambulantnej liečby takmer u polovice dro
govo závislých, ktorí prekonali psychotickú epizódu. Úspešnosť je podmienená tera
peutickou komplianciou a dodržiavaním prísnej abstinencie zo strany pacientov. 
Autori kládli dôraz na komplexný terapeutický prístup (farmakoterapia, psychotera
pia, edukácia, resocializácia) v rámci dlhodobej ambulantnej liečby takýchto pacien
tov. 
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HEPATITÍDA C VČERA, DNES A ZAJTRA 

Ľ. SKLADANÝ 

Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie 
II. internej kliniky SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 

Slovensko patrí medzi 5 krajín Európy s najvyššou úmrtnosťou na chronické cho
roby pečene a hepatitída C medzi nimi hrá svoju úlohu. Nové európske odporúčania 
na liečbu hepatitídy C odporúčajú liečbu pre každého pacienta s HCV infekciou. 
Zároveň sa v Európe aj na Slovensku mení portrét typického pacienta s hepatitídou 
C - a táto zmena si vyžaduje zmenu prístupu na všetkých úrovniach zdravotnej sta
rostlivosti: z jedinca v strednom veku s pokročilou chorobou spôsobenou infekciou 
získanou v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou v minulosti, na mladšieho s cho
robou zachytenou vo včasnej fáze a spôsobenou infekciou, ktorú získal rizikovým 
správaním vrátane užívania drog, s ktorým nemusí byť vysporiadaný. Táto zmena 
kohorty vyžaduje zmenu paradigmy liečby, ktorá sa z „najviac ohrozených" presúva 
na „najviac ohrozených a ohrozujúcich"; zároveň dochádza - podľa stanoviska k to
muto problému - k prerozdeleniu krajín Európy na dve skupiny: na tie, ktoré veľmi 
drahú liečbu pre túto skupinu vulnerabilných pacientov (podľa definície WHO) sprí
stupniť chcú a tie, ktoré to nechcú. Slovensko je podľa vyhodnotenia Lancet GEH za
radené do druhej skupiny. Doteraz patrilo v otázke liečby hepatitídy C medzi kraji
ny so štandardnou dostupnosťou liečby. Väčšina krajín EÚ však nekladie žiadne 
prekážky smerujúce k vyhľadávaniu týchto pacientov a ich liečbe krátko trvajúcimi 
režimami smerujúcimi k vyliečeniu. Len týmto spôsobom je možná eradikácia HCV 
infekcie - priorita WHO do roku 2030. Na Slovensku je až 9-násobný rozdiel medzi 
predpokladanou a skutočnou prevalenciou hepatitídy C: len 1/10 pacientov je zachy
tených v porovnaní s tými, u ktorých predpokladáme ochorenie. 

V období od novembra 2016 do októbra 2017 bol realizovaný prieskum aktuálnej 
situácie vo výskyte chronickej vírusovej hepatitídy C na Slovensku (HEPIO). Ana
lýza novodiagnostikovaných pacientov zistila nárast genotypu 3, ktorý je spojený 
prevažne s i. v. podávaním drog. Podiel tých, ktorí priznali i. v. užívanie drog, stúpol 
3-násobne za niekoľko rokov. Užívanie drog sa veľmi často vyskytuje u ľudí s nebla
hou skúsenosťou z detstva (ACE - Adverse Childhood Experiences) - patria podľa 
definície do skupiny zraniteľných. Nevyhľadať u nich HCV infekciu (prevalencia na 
Slovensku je - 7,7/100 OOO) a neposkytnúť im liečbu môže byť nielen ďalším zo zra
není, ale je aj súčasťou portrétu krajiny. Stanovisko lekárov hrá podľa analýzy spo
ločenských determinantov zdravia v riešení nerovnosti v nich hlavnú úlohu. 

Prezentované v rámci sympózia spoločnosti Abb Vie. 
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ARTETERAPIA PRED OČAMI 
AUTORA A POZOROVATEĽA 

M. SLABEJOVÁ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Výtvarný prejav je jednou z možností prejaviť a uvoľniť svoje pocity, tvorivé sily, 
vlastnosti, postoje k svetu a sebe samému. Kreslenie, maľovanie a celkovo tvorivá 
činnosť pacienta aspoň na určitý čas odpútava od chorobných myšlienok a ako nám 
ukazujú skúsenosti, tieto činnosti navodzujú u neho radosť a spokojnosť. Schopnosti 
vyjadriť svoje pocity sa mnohí pacienti musia učiť. Postupne dokážu cez arteterapiu 
otvorenejšie komunikovať a hlavne sa citovo odreagovať. 

V našej práci sa zameriavame na ukážky prác pacientov. Podrobnejšie sa sú
streďujeme na príbeh pacientky, ktorá bola v liečbe a naša spolupráca pokračuje aj 
naďalej. Predkladáme ilustrácie na rôzne témy, ktoré sú súčasťou arteterapeu
tického procesu. Obrázky emócií a príbehy v obraze, obohatia diváka o konkrétny 
formát danej emócie, ktorá vďaka autorovi dostáva svoju podobu, farebnosť, 

štruktúru a je následne komentovaná a popísaná pocitovým prívlastkom. 
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ADIKTOLÓGIA AKO INTERDISCIPLINÁRNY 
ODBOR - SIEŤ ŠPECIALIZOVANÝCH 
ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽIEB NA SLOVENSKU 

V. STANISLAV 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Pre účely konceptu sa rozumie pojem „adiktológia" v najširšom zmysle slova ako 
interdisciplinárny odbor, ktorý sa zameriava na prevenciu, liečbu a/alebo minima
lizáciu porúch a chorôb, ktorá súvisí s rôznymi formami závislostného správania. 

Cieľom konceptu je definovať sieť špecializovaných adiktologických služieb, 
pričom ich ťažisko bude z jednej časti spočívať v rezorte zdravotníctva a z druhej ča
sti v rezorte práce sociálnych vecí a rodiny, a ich články budú poskytovať zdravotnú 
starostlivosť v odbore adiktológia ako hlavnú alebo podstatnú časť svojej činnosti 
a súčasne zaistí odpovedajúcu kombináciu so starostlivosťou sociálnou v rámci spo
ločných a nedeliteľných špecializovaných prevádzok, ktoré by mali byť v budúcnosti 
definované Štandardmi odbornej spôsobilosti pre zariadenia a programy posky
tujúce adiktologické odborné služby. 

Koncept adiktológie ako interdisciplinárneho odboru z pohľadu odbornej spo
ločnosti zohľadňuje súčasné potreby a vývojové trendy v odbore a usiluje sa o op
timálne využitie potenciálu už existujúcich sieti ambulantných i ústavných služieb. 

Diskusia: 
- je v súčasnej dobe v praxi možno rozlíšiť adiktologickú starostlivosť zdravotnú 

(špecializácia medicíny drogových závislosti)? 
- adiktologickú starostlivosť nelekársku (klinický psychológ - CPČ psychotera

pia)? 
- adiktologickú starostlivosť v programoch sociálnych služieb (resocializačné za

riadenia)? 
- vo väzniciach (protialkoholické a aj protitoxikomanické liečby)? 
Záver - použitie inovatívneho prístupu, kreatívnosti alebo osvedčených postupov. 

V poslednej dobe začíname aj v Slovenskej republike v adiktologických službách 
rešpektovať princíp „hodnota za peniaze", ktorý sa v rozvoji a hodnotení služieb 
uplatňuje vo vyspelej Európe. Princíp si môžeme odvodiť z nasledujúcich téz (viď 
Acheson, 1994): 

- potreby rastú bez obmedzenia, 
- verejné finančné zdroje sú vždy obmedzené, 
- garantované služby musia byť dostupne územne aj finančne, 
- garantované služby musia mať kvalitu, štát je konečným garantom kvality pre 

užívateľov, 

- kvalitné je len to, čo je účinné, preukázateľné účinné postupy majú byť hra
dené z verejných zdrojov (tzv. Cochranov postulát), 

- verejná politika vždy zvažuje medzi dostupnosťou, kvalitou a nákladnosťou 
starostlivosti. 
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SPECIALIZOV ANÁ ZARÍZENÍ 
PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU 
NA HISTORICKÉM ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA 
V LETECH 1900 - 1945: VELKÉ KUNČICE, 
TUCHLOV A ISTEBNÉ NAD ORAVOU -
PRÍPADOVÁ STUDIE 

J. ŠEJVL, M. MIOVSKÝ 

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha 

Východiska: lnstitucionalizovaná ústavní protialkoholní léčba má na historickém 
území Československé republiky do roku 1948 kontinuální tradici. V současné dobe 
je zpravidla aplikován tzv. "Apoliná:fský model léčby závislostí", jehož vznik je spo
jen s osobou Jaroslava Skály a Apoliná:fem. Pred Apoliná:fem existovala na našem 
území tri institucionalizovaná ústavní za:fízení specializovaná na léčbu závislosti na 
alkoholu - Velké Kunčice, Tuchlov a Istebné nad Oravou, na které Apoliná:fský mo
del navazoval. 

Cíle: Zmapování historie vzniku, fungování a zániku t:fí p:fedválečných speciali
zovaných lužkových za:fízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území ve 
Velkých Kunčicích, Tuchlove a Istebném nad Oravou formou prípadové studie. 

Metody: Pro sber dat byla použita obsahová kvalitativní analýza fixovaných hi
storických dokumentu, které byly sestaveny podle vzájemného tematického vztahu 
v kontextu vzniku a vývoje fenoménu institucionalizované ústavní léčby. 

Výsledky a záver: Institucionální léčba závislosti na alkoholu mela na našem his
torickém území dlouholetou tradici. Její milníky byly definovány t:femi specializo
vanými za:fízeními - Velkými Kunčicemi, Tuchlovem a Istebným nad Oravou. Je 
zjevné, že tato t:fi specializovaná za:fízení ovlivnila další smer a rozvoj tzv. Apo
liná:fského modelu a mela vliv i na Jaroslava Skálu. 
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INSTITUCIONÁLNÍ REAKCE VEREJNÉHO 
ZDRA VOTNICTVÍ NA HROMADNOU OTRAVU 
METYLALKOHOLEM V ROCE 2012 V ČESKÉ 
REPUBLICE 

J. ŠEJVL, M. MAŠLÁNIOVÁ, M. BARTÁK 

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha 

Východiska: Od 1. zán do 31. prosince 2012 došlo k hromadné otrave metyalko
holem u nejméne 117 osob v podstate na celém území České republiky, kdy 42 osob 
v príčinné souvislosti s použitím metylalkoholu zemrelo; do obehu mezi obyvatelstvo 
se dostalo více než 10 200 litru smesi (1:1) etanolu a metylalkoholu, které bylo 
zpusobilé usmrtit nebo zpusobit vážnou intoxikaci až 158 OOO osobám. Smes byla 
deklarována napr. jako Rum - Tuzemák (potatoes braun rum), Hruška (pear bran
dy) a Vodka a prodejní cena se pohybovala od 45,- Kč(€ 1,8) do 50,- Kč(€ 2) za 1 litr. 
Pokud byl kupující konečným pnjemcem smesi, byla mu prodávána za cenu pohy
bující se od 69,40 Kč(€ 2,8) až 106,60 Kč(€ 4,3) za 1 litr. 

Cíle: Cílem byla analýza postupu orgánu verejné správy (a dalších orgánu) 
a tvorba časové osy tohoto postupu v rámci otrav metylalkoholem v kontextu jed
notlivých ohnisek vzniku. 

Metody: Autori provedli obsahovou kvalitativní analýzu dokumentu vydaných 
orgány verejné správy - dokumenty sestavily jednak podle jejich vzájemného tema
tického vztahu v kontextu vzniku a vývoje otrav metylalkoholem, tak i s ohledem na 
jejich časovou pusobnost. Výchozím bodem byla definice a identifikace vhodných do
kumentu pro obsahovou analýzu, jejich setndení, popis a kategorizace. Kategorie 
byly definovány tak, aby byly od sebe jasne a srozumitelne odlišitelné. Následovala 
fáze definování základních jednotek a tvorba systému kategorií a temto kategoriím 
odpovídajících kódu, kódování. Následovala fáze metakódování za využití metody 
hierarchického tndení. Poté jsme p:ľistoupili k inferenci záveru a jejich ove:ľování. 

Výsledky/Záver: Jak vyplývá ze statistických dat, jednotlivé prípady otrav alko
holem a metylalkoholem se v České republice objevují každoročne. Situace methanol 
outbreak v roce 2012 byla však zcela bezprecedentní. Jednalo se o jeden z nejvetších 
public health event na území České republiky minimálne od konce druhé svetové 
války. Celá kauza poskytla zásadní informace a zkušenosti pro další rozvoj verejnoz
dravotních intervencí a spolupráce a koordinace jednotlivých aktérií verejného 
zdraví, které se týkají mimorádných outbreaks, které se mohou vyskytnout v bu
doucnosti. 
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VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍ STUDIE UŽÍV ÁNÍ 
ALKOHOLU PO METANOLOVÉ OTRAvE -
VYUŽITÍ AUDITU K POSOUZENÍ UŽÍV ÁNÍ 
ALKOHOLU U PACIENTÚ PO OTRAvE 
METANOLEM 

J. ŠEJVL, M. BARTÁK, V. ROGALEWICZ, M. MAŠLÁNIOVÁ, 
B.PETRUŽELKA,M.MIOVSKÝ 

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha 

Východiska: V roce 2012 byla v České republice vyrobena a nekontrolovatelne 
šírena smes etanolu a metylalkoholu, která byla zpusobilá usmrtit nebo zpusobit 
vážnou intoxikaci až 158 OOO osob. Takto vyrobená a dále nekontrolovatelne šírená 
smes jen v období od 1. zá:ľí do 31. prosince 2012 zpusobila na území České republi
ky intoxikaci nejméne 117 osob, kdy 43 osob (16 žen a 27 mužu) došlo v p:ľímé sou
vislosti s otravou metylalkoholem k jejich úmrtí, a nejméne u 50 preživších (13 žen 
a 37 mužu) poškozených došlo v p:ľímé príčinné souvislosti k težké újme na zdraví. 
Typickými zdravotními následky preživších byla težká porucha zraku, porucha 
vnit:ľního prostredí, poškození systémových a orgánových funkcí, poškození mozku, 
obehového systému a dýchacího systému. 

Cíle a metody: Cílem je predstavit výsledky použití screeningového nástroje 
AUDIT využívaného v rámci prospektivní studie (2012 - dosud) u pacientu, kte:ľí 
prošli otravou metylalkoholem a vyhodnotit jejich vzorce k užívání alkoholických 
nápoju v prubehu časové osoby od jejich otravy do současné doby. Základním nástro
jem byl deseti-položkový screeningový nástroj AUDIT využívaný pro rychlé roz
poznání osob s nebezpečnou a škodlivou mírou užívání alkoholu, pop:f. se závislostí 
na alkoholu. 

Výsledky a záver: Jak vyplývá z výsledku studie, pacienti, kte:ľí prošli otravou 
metylalkoholem, žádným zásadním zpusobem nezmenili svoje vzorce užívání alko
holu, a nereflektovali resultující škody na zdraví smerem ke vhodnejšímu/zdra
vejšímu životnímu stylu. 
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VPLYV DOKTOROV A ODBORNÍKOV 
NA VZNIK A ROZŠÍRENIE SPOLOČENSTVA 
ANONYMNÝCH ALKOHOLIKOV 

MARTIN Š. 

Anonymní Alkoholici 

Prvá skupina AA vznikla v júni 1935 počas rozhovoru medzi Billom W. a akron
ským lekárom Dr. Bobom. Bill vysvetlil Bohovi názor Dr. Silkwortha, že trpí pro
gresívnou chorobou, ktorá sa prejavuje mentálnou obsesiou kombinovanou s fyzic
kou alergiou na alkohol. Bob začal pracovať s Billom a ďalšími alkoholikmi a viac sa 
nenapil. Šesť mesiacov predtým bol Bill v nemocnici oslobodený od posadnutosti pi
tia duchovným zážitkom, ktorému predchádzalo stretnutie s kamarátom Ebbym. 
Bill poznal Ebbyho pitie a teraz bol Ebby mesiace triezvy, čo Billa ohúrilo. Ebby po
vedal Billovi o vlastnej koncepcii vyššej sily a ponúkol mu program OS, cez ktorý 
môže nadobudnúť silu na vyriešenie problému s pitím. 

Knižka AA uvádza pojem „Duchovný zážitok" v príbehu Rowlanda, ktorý sa roky 
potácal po amerických sanatóriách. Potom oslovil Dr. Freuda, Dr. Edlera a zveril sa 
do starostlivosti Dr. Junga. Aj keď už bol skeptikom, ukončil liečenie s nezvyčajnou 
dôverou. A predsa sa čoskoro opäť opil. Toto zlyhanie si nevedel vysvetliť. Preto sa 
vrátil k Dr. Jungovi a opýtal sa, prečo sa nemôže uzdraviť. Lekár povedal: „Máte 
myseľ chronického alkoholika. Nestretol som sa ani s jediným prípadom uzdravenia, 
keď stav pacientovej mysle bol taký ako váš." Rowland sa opýtal lekára: „Neexistuje 
nijaká výnimka?" „Áno", odvetil lekár, „existuje". Raz začas zažijú alkoholici čosi, čo 
sa nazýva hlboký duchovný zážitok. Zdá sa, že jeho podstatou je obrovský emo
cionálny posun a preskupenie. Myšlienky, emócie a postoje, ktoré boli hybnými sila
mi životov týchto ľudí, sa odrazu stanú vedľajšími a dominovať začína úplne nový 
súbor koncepcií a pohnútok." Rowland išiel hľadať duchovné riešenie. Čo našiel bolo 
spoločenstvo OS. Na jar v roku 1934 sa u sudcu prihovoril za alkoholika Ebbyho, 
ktorý bol práve uväznený. Predpokladal, že ak začne Ebby navštevovať OS a začne 
aplikovať princípy OS v jeho živote, možno zostane triezvy ako zostal on sám. Ebby 
začal chodiť na mítingy OS, zostal triezvy a po pár mesiacoch si spomenul na 
priateľa Billa. Po ich spoločnom stretnutí začal Bill húževnato pracovať na progra
me AA s ďalšími alkoholikmi a do svojej smrti roku 1971 sa nenapil. 

Cyklus závislosti Dr. Silkwortha, výpoveď Dr. Junga a proces uzdravenia prvých 
100 AA na báze 12. krokov je zachytený v knižke AA, po ktorej vydaní sa AA za 16 
rokov rozrástli do 6000 skupín a 150 OOO členov. Toto bolo možné vďaka úzkej spo
lupráci psychiatrov, doktorov a kňazov s AA. 
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FENOMÉN „PHUBBING" 

M. ŠOLTÝSOVÁ 

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

Pojem „phubbing" bol vytvorený v roku 2012 spojením slov „phone" (mobilný te
lefón) a „snubbing" (ignorovať, nevšímať si). Phubbing-om teda označujeme ignoro
vanie druhej osoby v sociálnej interakcii sústredením sa na vlastný mobilný telefón, 
unikanie z interpersonálnej komunikácie a preferovanie virtuálnej reality pred sku
točným životom. 

V dnešnej dobe masívneho rozmachu technológií a životného štýlu, v ktorom po
trebujeme rýchly prístup k rôznym dátam, informáciám a interakciám nám smart
fóny, sťaby vreckové počítače, mnohé uľahčujú. K dispozícii máme takmer kedy
koľvek a kdekoľvek fotoaparát a kameru, internet a s ním aj nespočetné množstvo 
mobilných aplikácií vrátane internetových hier, ako aj prístup k okamžitej „online" 
komunikácii a k sociálnym médiám. Napriek všetkým výhodám, ktoré nám 
smartfóny ponúkajú, sa v posledných rokoch čoraz viac pozornosti venuje aj možným 
negatívnym dopadom ich nadmerného používania na kvalitu sociálnych interakcií 
a duševné a fyzické zdravie jednotlivca. Odborné publikácie opisujú nový fenomén -
phubbing, ktorý dávajú do súvislosti s takzvanými virtuálnymi závislosťami. Phub
bing je v rôznej miere vyústením „závislostí" od mobilného telefónu a posielania tex
tových správ, sociálnych médií, internetu a hrania počítačových hier. Môže sa stať 
špecifickým prostriedkom vedúcim k sociálnej izolácii, ktorá ohrozuje základné psy
chologické potreby ignorovanej osoby ako potrebu spolunáležitosti, sebahodnoty 
a sebarealizácie. Nepriaznivo ovplyvňuje interpersonálnu komunikáciu, vyvoláva 
v druhej osobe pocit nespokojnosti vo vzťahoch a pocity subjektívnej nepohody. 
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NEMEDICÍNSKE POUŽITIE LIEKOV 
NA PREDPIS U ŠTUDENTOV SLOVENSKÝCH 
VYSOKÝCH ŠKÔL 

M. ŠOLTÝSOVÁ, J. STRAPCOVÁ 

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

Úvod: Psychostimulačné lieky sa v zahraničí stále častejšie používajú na neme
dicínske účely najmä s cieľom zlepšenia akademických výsledkov. Nekontrolovaná 
aplikácia u zdravých ľudí môže mať negatívne dôsledky, ktoré nie sú preskúmané. 
Na Slovensku nemáme dostupné údaje ani o výskyte tohto fenoménu, hoci interne
tový prieskum naznačuje, že zneužívanie týchto liekov môže byť časté aj u nás. 

Ciel: Popísať výskyt nemedicínskeho použitia metylfenidátu a derivátov amfe
tamínov v populácii študentov slovenských vysokých škôl a porovnať ho s prevalen
ciou užívania iných potenciálne návykových psychofarmák a legálnych aj nelegál
nych psychoaktívnych látok. 

Metodika: Anonymný internetový dotazník bol distribuovaný do 35 vysokých škôl 
na Slovensku. Analyzovaných bolo 1579 správne a kompletne vyplnených dotaz
níkov. Odpovede obsahovali základné demografické údaje, údaje o prípadnom užití 
psychostimulačných liekov používaných v liečbe ADHD, o motivácii a spôsobe ich 
užitia. Ďalšie otázky smerovali k užívaniu benzodiazepínových anxiolytík, hypnotík 
a opioidných analgetík bez preskripcie a tiež ku skúsenostiam s legálnymi a ne
legálnymi psychoaktívnymi látkami. 

Výsledky: Celoživotná prevalencia použitia liekov bez preskripcie lekára bola 
najvyššia v skupine benzodiazepínových anxiolytík (13,2 %), nasledovali opioidné 
analgetiká (4,5 %), hypnotiká (2,9 %) a psychostimulanciá (1,2 %). Najčastejšou mo
tiváciou na užitie psychostimulancií bez predpisu bolo zlepšenie sústredenia sa 
a bdelosti, únava, zlepšenie pamäte a zvedavosť. V súbore nebol výrazný medzipoh
lavný rozdiel v zneužívaní týchto liekov. V súlade so závermi zahraničných štúdií je 
zneužívanie psychostimulačných liekov asociované s vyššou mierou zneužívania ne
legálnych návykových látok. 

Záver: Na základe spomínaných zistení môžeme povedať, že ku zneužívaniu sti
mulancií na predpis na Slovensku dochádza. Avšak prevalencia ich nemedicínskeho 
použitia je v porovnaní s inými potenciálne návykovými liekmi nízka. Celoživotná 
prevalencia je nižšia aj pri porovnaní s údajmi zo zahraničia, pravdepodobne kvôli 
obmedzenej dostupnosti a preskripčným obmedzeniam liekov tejto skupiny na Slo
vensku. 
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CELOSTNÝ MANAŽMENT POMOCI 
ZÁVISLÝM A ICH BLÍZKYM Z ASPEKTU 
SOCIÁLNEJ PRÁCE - PRÍKLAD INOVÁCIE 
V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 

D.ŠOLTÉSOVÁ,G.ŠOSTÁKOVÁ,K.POLÁKOVÁ 

Trojlístok n.o., Prešov 

Multifaktorálna podmienenosť užívania drog a škodlivých návykových činností 
vyžaduje riešenia reflektujúce toto špecifikum. Faktory etiológie závislostí nepôso
bia izolovanie a lineárne, ale vo vzájomnej kauzalite, determinované aj jedinečnos
ťou každej osoby v jej osobitej situácii a v prostredí. Takáto optika je vlastná aj eko
logickej perspektíve (ekosystémovému mysleniu) ako nosnému konceptu súčasnej 
sociálnej práce. Táto metateória, znázorňujúc fenomény v ich komplexnosti a prepo
jenosti, reflektuje variabilitu systémovej vzťahovosti, akcentuje možnosť porozumieť 
človeku len v kontexte jeho transakcií s prostredím a potrebu smerovať intervencie 
do jeho vzájomných vzťahov s prostredím (so snahou o súlad a/alebo vzájomné 
prispôsobenie). Aj vzhľadom na tieto postuláty sociálna práca vytvára optimálny 
priestor pre efektívne a holistické intervencie v predmetnej oblasti. 

Konkrétnym príkladom využitia týchto východísk je Program celostného ma
nažmentu pomoci (v zameraní na mladistvé osoby s rizikovým správaním kvôli 
užívaniu psychoaktívnych látok a závislostí od nich alebo od škodlivých návykových 
činností; mladé dospelé osoby so závislosťou; závislých dospelých a kodependent
ných), koncipovaný v NO Trojlístok (Prešov). Organizácia reflektuje aktuálne trendy 
v problematike v posune od tradičného, patologizujúceho a stigmatizujúceho prístu
pu, k humanizácii, orientácii na podporu zdravia, bezpečnosť, ľudské práva, a služ
bami v súlade s potrebami komunity. S rešpektom voči nim realizuje ambulantné 
a terénne sociálne služby a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kura
tely, s nosným zameraním na predliečebné poradenstvo a následnú starostlivosť, 
umožňujúc zotrvanie v prirodzenom prostredí a udržiavanie rodinných a komunit
ných vzťahov, bez prerušenia vzdelávacieho či pracovného procesu (ak je to možné). 

Poskytovaný program (strednodobej až dlhodobej starostlivosti v troch fázach) 
zdôrazňuje potrebu intervenovať na individuálnej a rovnako environmentálnej úrov
ni, v snahe optimalizovať sociálne fungovanie v celom spektre narušení v dôsledku 
dlhodobo sa zhoršujúcej situácie závislých. Ponúka systematickú a multidisciplinár
nu pomoc, s možnosťou flexibilného prístupu a promptných individualizovaných zá
sahov. 

Autorky prezentujú špecifickú a efektívnu (časovo, finančne, personálne) službu 
(jej východiská a výsledky) pre závislých a ich blízkych, ako jednu z možností v kon
texte inovácií a zvyšovania dostupnosti a komplexnosti pomoci danej cieľovej skupi
ne. 
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TERAPEUTICKÁ METÓDA SUR A JEJ 
VYUŽITIE V LIEČBE ZÁVISLOSTÍ 

M. ŠUTLIAK 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Cieľom prednášky ohľadne psychoterapeutickej metódy SUR a jej využití v inter
akcií súčasnej liečby závislostí je poukázať na terapeutické prostriedky používané 
v minulosti a ich doplnenie o metódy používané v súčasnej liečbe závislostí. Záme
rom je predstavenie autorov terapeutického systému SUR, filozofické pozadie tejto 
terapeutickej metódy a spoločné vízie autorov. Ďalej budú predstavené základné 
princípy liečby závislosti, model liečby závislostí a oblasti, ktorých by sa mala liečba 
závislosti dotknúť v širšej komplexnosti. Prednáška môže slúžiť ako zdroj informácií 
a obohatenie o inovatívne prístupy s možnosťou ich využitia v terapeutickej a klinic
kej praxi. 

ZÁVISLOSTI V NOVEJ KLASIFIKÁCII 
ICD-11 

M. TURČEK, J. PEČEŇÁK 

Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Bratislava 

V júni 2018 bola na internetových stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) zverejnená nová klasifikácia chorôb - s kompletným názvom „International 
Classification of Diseases, llth Revision for Mortality and Morbidity Statistics" 
(ICD-11 MMS). Podľa tvorcov vychádza ICD-11 z potrieb verejného zdravia; v oblasti 
adiktológie umožňuje kódovať nové skupiny látok a nové typy závislostného správa
nia, viac špecifikuje rôzne typy užívania psychoaktívnych látok a v neposlednom ra
de zjednodušuje samotnú definíciu a kľúčové charakteristiky závislosti. ICD-11 
vychádza po 25 rokoch od uvedenia svojej predchádzajúcej verzie (ICD-10) a päť ro
kov po zverejnení novej americkej klasifikácie duševných porúch DSM-5. Okrem 
načrtnutia základných pravidiel kódovania psychických porúch súvisiacich s užíva
ním psychoaktívnych látok v ICD-11 sa v tomto príspevku preto zameriame aj na 
ich porovnanie s pravidlami v ICD-10 a DSM-5. Nachádzame pritom viaceré rozdie
ly medzi spomenutými klasifikáciami - formálne, terminologické, ale aj obsahové až 
koncepčné. 
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ODNOŽE TANEČNÍ HUDBY V KONTEXTU 
UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

D. vECHET1, V. KMOCH2 

1 Adiktologická ambulance Remedis, Brno 
2 Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha 

V návaznosti na predešlé (2016, 2017) príspevky, z nichž se jeden ze široka dot
knul vztahu hudby a užívání návykových látek a druhý se venoval ceste - biodromu 
- etapám psychosociálního vývoje človeka se autori workshopu rozhodli konkrétneji 
zacílit na moderní víceméne elektronickou taneční scénu. Workshop nabídne histo
rický dekurz, krátký pohled na tanec, elektronické nástroje atd. obecne. Dále se au
tori pokusí zmapovat taneční scénu částečne i geograficky podle nejduležitejších sty
lových či substylových škol, rozdelení zmínených stylu a substylu v kontextu s uží
váním ruzných substancí. Krome hudebního projevu je pro setting návštevníku 
duležitý i nezbytný background dnešních tanečních akcí, ruzné zpusoby vizualizace, 
ať už se jedná o používání svetelné techniky, videomappingu, nebo instalací. v du
chu tématu letošního ročníku konference bude zduraznen odkaz na tradici tance, po
dobne budou zmíneny ruzné prístupy k organizování tanečních akcí (inovativní 
prístup se mení v prístup tradiční). 
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TMS V LIEČBE KOKAÍNOVEJ ZÁVISLOSTI 

E. VIŠŇOVSKÝ 

ADDICT s.r.o., Nitra 

Stále chýba oficiálne schválená farmakoterapia kokaínovej závislosti. Nádejou 
okrem biologickej liečby je aj repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia 
(rTMS), ktorá neinvazívne stimuluje isté špecifické miesta v mozgu. Predbežné dáta 
potvrdzujú, že rTMS môže redukovať craving ako aj konzum kokaínu. 

Doteraz prebehlo šesť klinických skúšaní, ktoré vyhodnocovali vplyv TMS na 
craving a verifikovanú abstinenciu. V piatich bolo centrum aplikácie prefrontálny 
dorzolaterálny kortex (DLPFC) - bilaterálne a unilaterálne a v jednej mediálny pre
frontálny kortex (MPFC) vľavo. V troch však nebol kontrolný súbor pacientov, 
nevýhodou bolo aj to, že súbory boli pomerne malé. (Bolloni et al. 2018). Dowdle 
a kol. (2018) hovorí o špecifických priestorových zmenách a zosilnení signálu 
v striate a v prednom cingule po TMS DLPFC. Ide o prvý simuláciou kontrolovaný 
TMS-MRI experiment, o ktorom referuje na poslednom APA mítingu Hanlon (2018). 

Budúce štúdie by mohli kombinovať rôzne formy meraní (ako reportovaný kon
zum kokaínu, dotazník kokaínového cravingu) a navyše by súčasne zberané dáta 
z fMRI and qEEG mohli zlepšiť reliabilitu meraní (Ferrara et al., 2014). 

Aktuálne prebiehajúca klinická štúdia Martinottiho a kol.(2017) má potvrdiť, či 
rTMS dokáže redukovať užívanie ako aj craving a ovplyvniť náladu, behaviorálne 
a kognitívne zmeny, ktoré sú spojené s dlhodobým užívaním kokaínu. 

Randomizovaná, dvojito slepá, simuláciou kontrolovaná štúdia zahŕňa 3 fázy: 
1. Fáza kontinuálnej liečby rTMS (10 ambulantných zákrokov počas 2 týždňov); 
2. Fáza rTMS „follow-up" (12 týždňová, raz týždenne rTMS, testovanie); 
3. Fáza no rTMS „follow-up" (3 návštevy, raz mesačne bez rTMS, iba odoberanie 

dát). 
Štúdia bola zahájená v októbri 2017 a je predpoklad jej ukončenia v decembri 

2020. 
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