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Zaradenie poruchy

Disorders due to substance use or addictive behaviours

Disorders due to addictive behaviours

Ide o poruchy, ktoré sa vyvíjajú ako následok opakovaného 

odmeňujúceho správania, odlišného od používania látok 

vyvolávajúcich dependenciu.

6C50 Gambling disorder

6C51 Gaming disorder

https://icd.who.int



Terminologické problémy

ICD-11 ešte nie je preložená

Oficiálny slovenský názov poruchy je zatiaľ otvorený

V aktuálnej prednáške uprednostnený preklad: 

Porucha v dôsledku hrania počítačových hier

Ide skôr o do prekladu vloženú explanáciu ako samotný preklad, ktorý 

by mohol znieť skôr ako:

Porucha v dôsledku hrania ([počítačových] hier/videohier)



Terminologické problémy

Terminologické problémy sa týkajú aj pojmového vymedzenia gaming

disorder od gambling disorder.

Gambling disorder je aj súčasťou DSM-5 z roku 2013

Ešte v článku z roku 2016 poruchu autor prednášky prekladal ako 

„hráčska porucha“.

Tento preklad ale neumožňuje odlíšenie od gaming disorder, ktorá by 

sa tiež mohla preložiť ako „hráčska porucha“.

Patarák M, 2016



Terminologické problémy

Preklad zohľadňuje aj novú paradigmu závislostí, ktoré nie sú 

spustené drogou u predisponovaného jedinca, v ktorom akoby 

„driemali“ v nejakom latentnom stave, ale sú u vulnerabilného jedinca 

indukované opakovaným užívaním drogy.

Bez expozície drogou nemôže existovať závislosť (hoci neuroveda sa 

napríklad v podobe reward deficiency syndrome približuje k akýmsi 

latentným príčinám závislosti, ktorá si už len akoby musí nájsť svoju 

drogu, aby mohla prepuknúť).

Porucha hrania sa teda objavuje u vulnerabilného jedinca v dôsledku 

opakovanej stimulácie počítačovou hrou – nie je však zapríčinená iba 

samotným hraním – preto sa ako vhodný javí preklad porucha v

dôsledku hrania.



Terminologické problémy

Hraním (gaming behaviour) sa myslí:

a) hranie počítačových hier (online alebo offline)

b) hranie videohier na mobilných telefónoch

c) hranie videohier na herných konzolách



Internet gaming disorder

v DSM-5
Trvalé a opakované používanie internetu za účelom hrania hier, často 

s inými hráčmi, ktoré vedie ku klinicky významnému poškodeniu alebo 

ťažkostiam. Aby sa porucha v dôsledku internetového hrania mohla 

diagnostikovať, musí byť počas obdobia dvanástich mesiacov 

splnených prinajmenšom päť z nasledovných príznakov:

1. Myšlienková zaujatosť internetovými hrami. Jedinec myslí na 

predchádzajúce hranie alebo očakáva hranie ďalšej hry. Internetové 

hranie sa stáva dominantnou činnosťou v každodennom živote 

človeka.

2. Abstinenčné príznaky, ktoré sa objavujú pri nemožnosti hrania 

internetových hier. Tieto príznaky sú opísané zväčša ako 

podráždenosť, úzkosť alebo smútok, ale nie sú prítomné žiadne 

telesné príznaky farmakologického odňatia (pharmacological

withdrawal).

3. Tolerancia ako potreba tráviť čoraz viacej času internetovým hraním.

APA, 2013



Internet gaming disorder

v DSM-5
4. Neúspešné pokusy ovládnuť účasť v internetových hrách.

5. Strata záujmov o predchádzajúce koníčky alebo zábavné činnosti, s 

výnimkou internetových hier.

6. Pokračovanie používania internetových hier napriek narastajúcim 

psychosociálnym problémom.

7. Klamanie členom rodiny, terapeutom alebo iným ľuďom ohľadne 

množstva času stráveného internetovým hraním.

8. Používanie internetových hier na únik alebo úľavu od negatívnej 

nálady (pocity bezmocnosti, viny, úzkosti).

9. Ohrozenie alebo strata významných vzťahov, zamestnania, 

akademickej alebo pracovnej príležitosti pre účasť na internetových 

hrách.

APA, 2013



Problémy analógie s hráčstvom

Všetky behaviorálne závislosti používajú ako svoj explicitný/implicitný 

model patologické hráčstvo (podľa ICD-11 porucha v dôsledku 

hazardného hrania)

Centrálna otázka vo vzťahu k aplikácii patologického hráčstva ako 

modelu je: 

„Sú všetky behaviorálne závislosti natoľko analogické, aby mohli mať 

spoločný diagnosticko-terapeutický model, alebo sú medzi nimi 

závislosti s dostatočne výraznými špecifikami, ktoré by si vyžadovali 

prestavbu kritérií, pôvodne vyvinutých pre patologické hráčstvo?“



Patologické hráčstvo v ICD-10

1. V priebehu obdobia najmenej jedného roka sa vyskytnú dve alebo 

viacej epizód hazardného hrania → epizodický priebeh

2. Tieto epizódy nie sú pre jedinca finančne výhodné, ale opakujú sa 

napriek tomu, že v ňom vyvolávajú tiesnivé pocity a narušujú jeho 

každodenný život → psychosociálna interferencia

3. Jedinec pociťuje silné nutkanie k hre, ktoré možno ťažko ovládnuť, 

a hovorí o tom, že hre nie je schopný silou vôle odolať → 

craving?/narušenie - zníženie kontroly

4. Jedinec je zaujatý myšlienkami a predstavami hrania alebo 

okolnosťami, ktoré túto činnosť sprevádzajú → myšlienková 

zaujatosť/vtieravosť?

Patarák M, 2016



Gambling disorder v ICD-11

V ICD-11 sú kritériá poruchy v dôsledku hazardného hrania úplne 

identické s kritériami poruchy v dôsledku hrania počítačových hier, 

pričom došlo k výraznej zmene týchto kritérií oproti ICD-10.



Gaming disorder v ICD-11

WHO definuje poruchu v dôsledku hrania počítačových hier ako trvalé 

alebo opakované hranie → kontinuálny alebo epizodický priebeh

Charakter hrania je dostatočne závažný na to, aby viedol k 

významnému narušeniu osobnej, rodinnej, akademickej alebo 

pracovnej oblasti života → kritérium narušeného psychosociálneho

fungovania

Aby mohla byť porucha diagnostikovaná, musia byť jej 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 → časové kritérium

https://icd.who.int



Gaming disorder v ICD-11

6C51.0 Porucha v dôsledku hrania prevažne online internetových hier 

(gaming disorder, predominantly online)

6C51.1 Porucha v dôsledku hrania prevažne offline počítačových hier 

(gaming disorder, predominantly offline)   

https://icd.who.int



Gaming disorder v ICD-11

Gaming disorder sa prejavuje:

1. narušenou kontrolou nad hraním (napríklad nad začiatkom, 

frekvenciou, intenzitou, trvaním, ukončením alebo nad kontextom 

hrania) → zníženie kontroly (skôr ako strata kontroly)

2. zvýšenou prioritou prisudzovanou hraniu nad inými činnosťami, 

takže hra dostáva prednosť pred ostatnými záujmami 

a každodennými aktivitami → zmena hodnôt

3. a pokračovaním v hraní alebo vystupňovaním hrania napriek jeho 

negatívnym následkom → kompulzívnosť

https://icd.who.int



Závery

Gaming disorder má podľa ICD-11 veľmi vhodne zvolené kritériá, ktoré 

sú analogické novým kritériám pre gambling disorder.

Kritériá sú jednoducho a stručne formulované, pričom sú v nich (na 

rozdiel od IGD v DSM-5) extrahované všetky podstatné znaky poruchy.

Vzhľadom na jednoduchú formuláciu sú aj ľahko zapamätateľné, čo 

uľahčí ich používanie v každodennej klinickej praxi. 

Zaradenie gaming disorder do ICD-11 je vítanou zmenou, ktorá 

problémovým hráčom hier umožní prístup k diagnostike a liečbe a 

zjednotí doteraz heterogénne poňatia „závislosti od počítačových hier“.  



Ďakujem za pozornosť


