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Súh r n 

Spôsob nazerania odbornej verejnosti na problematiku patologického hráčstva zahŕňa ši
roké spektrum názorov. Podobne názory na zaradenie diagnostickej jednotky patologické 
hráčstvo v klasifikácii duševných porúch sa vyvíjajú. 

Autori predkladajú prehľad vývoja diagnosticko-klasifikačného zatriedenia patologického 
hráčstva v najvýznamnejších psycruatrických kl asifikačných systémoch. Poukazujú na podob
nosť diagnostických kritérií i priebehových charakteristík patologického hráčstva a látkových 
závislostí. Na základe skúseností s liečbou patologického hráčstva na Psychiatrickom oddelení 
NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici pokladajú za nespornú existenciu diagnostickej jednot
ky patologické hráčstvo s konkrétnym psycho patologickým obsahom. Z hTadiska súdno- zna
leckého posudzovania trestnej činnosti osôb s diagnózou patologické hráčstvo prezentujú názor, 
že diagnóza patologické hráčstvo neznižuje schopnosť svojho nosi teTa rozpoznať nebezpečnosť 
svojho konania pre spoločnosť, výnimočne môže dôjsť k nevýznamnému zníženiu ovládacích 
schopností v situáciách bezprostredne súvisiacich s priebehom hrania. 

K T ú č o v é s lov á : diagnostické kritériá - látková závisl osť - kriminalita - patologické 
hráčstvo 

L. Nábelek , J. Vongrej, R. Lóšková: DIAGNOSTICS, 
CLASSIFICATION OF PATHOLOGIC GAMBLING 

Summary 

The way, how the professional community looks at the problematics of pathological gam
bling includes a broad spectrum of views. Similar views develop for including the diagnostic 
entity of pathologic gambHng into the classification of mental disorders. 
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The authors present a review of the development of diagnostic and classification of patholo
gic gambling in the most important classification systems. They draw attention to the similarity 
of the diagnostic criteria as well as of the paralel! characteristics of pathologic gambling and 
substance dependencies. On basis of experiences with the therapy of pathologic gambling at the 
Psychiatric Department of the Roosevelt Hospital with Policlinik in Banská Bystrica (Slovakia), 
the autors consider pathologic gambling with concrete psychopathological content as a doubt
less existence of a diagnostic entity. From the point of view of the forensic assessment of a cri
minal offence of persons with pathological gambIi ng teir present opinion is that the diagnosis of 
pathologic gambling does not diminish their ability of recognizing the dangerous nature for the 
community. Exceptionally it may occur an insignificant decrease of the ability of controlling 
themselves in situations directly within the course of gambii ng. 

K ey w o " ds : Diagnostic criteria - substance dependece - criminality - pathologic gambling 

Túžba po riziku a napätí je vo väčšej či menšej miere pritomná azda u každého 
človeka - mnohí ludia priam vyhladávajú situácie, v ktorých nie je vopred jasné, 
"ako to dopadne", a prináša im to zážitky prijemného vzrušenia. Hazardné hry 
predstavujú v tejto súvislosti jeden z možných zdrojov takýchto zážitkov a Iudstvo 
má s nimi do činenia od nepamäti . U väčšiny hráčov sa neodolateIná túžba hrať 
vyvíja postupne. Prvotným motívom návštevy herne býva zvedavosť alebo snaha o 
bezpracný zisk, a až opakovanými kontaktmi s automatmi, ruletami, či inými for
mami hazardu vystupuje do popredia túžba hrať pre hru samotnú a pre pocity, 
ktoré vyvoláva. V románoch a iných literárnych dielach z rôznych období a oblastí je 
možné stretnúť sa so zväčša tragickými osudmi tých, ktori prepadli hráčskej vášni, 
Nie je to teda jav nový. Čo je nové, je - v našich podmienkach - jeho masovosť, 
všeobecná dostupnosť a prakticky žiadna kontrolovanost na jednej strane, a nízka, 
alebo žiadna informovanosť návštevníkov herní a kasín o možných, ba očakávaných 
dôsledkoch vyplývajúcich z opakovaného oddávania sa hazardným hrám na strane 
druhej (NabiHek, Vongrej, 1996). Spôsob nazerania odbornej verejnosti na proble
matiku patologického hráčstva z psychopatologického hladiska, ako aj z pohladu 
súdno-znaleckého posudzovania zahŕňa široké spektrum názorov, Podobné názory 
na zaradenie diagnostickej jednotky patologické hráčstvo v klasifikácií duševných 
porúch sa vyvíjajú. 

Ako psychíatrická diagnóza sa patologické hráčstvo prvýkrát objavilo v americ
kom diagnostickom manuáli DSM- III (APA, 1980) v kapitole Poruchy ovládania 
impulzov inde neklasifikované spolu s kleptomániou, pyromániou a explozívnou po
ruchou. Ako hlavné diagnostické kritériá boli uvedené chronická a postupujúca ne
schopnosť odolávať impulzom k hazardnému hraniu a narušenie fungovania v obla
sti osobného, rodinného a pracovného života, Vlastnému hraniu mal predchádzat 
stupňujúci sa pocit napätia, počas hrania mala byt prítomná rozkoš a uspokojenie, 
resp . pocit uvoInenia, Patologické hráčstvo sa chápalo viac-menej ako porucha 
zvládania impulzov, v popredí stál jeho kompulzívny charakter. 

V DSM- III-R (APA, 1987) sa patologické hráčstvo opät nachádza v skupine Po
ruchy impulzov, kde popri pyrománií a kleptománii pribudla trichotillománia. 
Diagnostické kritéria sú však definované a formulované skôr podla modelu závis
lostí od psychoaktívnych látok, Patria medzi ne časté zaoberanie sa myšlienkami 
na hru, hranie o vyššie peňažné čiastky s cielom dosiahnut stav vzrušenia, pocity 
nepokoja pri nemožnosti hrat, opakované prehry s nutkaním získať prehraté penia-
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ze späť ďaľším hraIÚm, opakované neúspešné pokusy obmedziť hranie alebo s IÚm 
prestať, obetovanie spoločenských, pracovných i osobných aktivít na úkor hrania, 
neschopnosť splácať dlžoby a pokračujúce hranie i napriek hroziacim, či faktickým 
konfliktom so zákonmi . 

Obidva najnovšie klasifikačné systémy zaraďujú patologické hráčstvo do ob
dobných diagnostických kategórií - 10. revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb -
MKCh- 10 (Who, 1993) do skupiny Návykových a impulzívnych porúch, DSM- IV 
(APA, 1994) medzi tzv. Impulse- Control Disorders Not Elsewhere Classified (po
ruchy kontroly impulzov nezaradené inde), spoločne s pyromániou, kleptomániou a 
t richotillomániou, DSM- rV sem navyše zaraďuje aj intermitentnú explozívnu poru
chu. Medzi spoločné črty charakterizujúce túto skupinu porúch patria prítomnosť 
tendencie opakovať určité vzorce správania sa, subjektívny pocit straty kontroly 
nad svojim konaIÚm, dissociálne a škodlivé aspekty konania a špecifická odpoveď 
na SRr - inhibítory spätného vychytávania serotoIÚnu (Freeman, 1991). Diagnos
tické kritériá majú opäť viac- menej závislostný charakter. 

MKCh-10 neobsahuje explicitne sformulované kritériá . Patologické hráčstvo 
charakterizuje ako psychickú poruchu, ktorá spočíva v častých opakovaných 
epizódach hrania, ktoré dominujú v živote subjektu na úkor jeho sociálnych, mate
riálnych, rodinných a pracovných hodnôt a záväzkov. Osoby trpiace touto poruchou 
môžu stratiť zamestnanie, veľmi sa zadÍžiť, klamať alebo porušovať zákony, aby 
získali peniaze na hranie alebo urúkli plateniu dlžôb. Prítomné je intenzívne nutka
nie k hraniu, ktoré možno len tažko ovládnuť, spolu so zaujatím myšlienkami a 
predstavami hrania a okolností, ktoré túto činnosť sprevádzajú. Toto zaujatie a 
nutkanie sa často zvyšuje v záťažových a stresujúcich situáciách a životných obdo
biach. Hlavnou črtou patologického hráčstva je trvalo sa opakujúce hranie, ktoré 
pokračuje a často i narastá i napriek nepriaznivým sociálnym dôsledkom. 

Diagnostické kritériá patologického hráčstva podla DSM-N sú nasledovné: 
1. Zaujatosť hraIÚm alebo aktivitami súvisiacimi s hraIÚm (predstavy, sIÚvanie 

o situácii hrania, rozmýšľanie o možnostiach získania peňazí a pod.); 
2. potreba zvyšovať stávky na dosiahnutie pocitu príjemného napätia a vzruše-

nia ; 
3. opakované neúspešné pokusy kontrolovať alebo zastaviť hranie; 
4. prítomnosť nepokoja a podráždenosti pri prerušeIÚ alebo zastaveIÚ hrania; 
5. hranie ako spôsob odpútania sa, odreagovania sa od problémov, alebo spôsob 

odstránenia či zmiernenia mrzutej, podráždenej nálady; 
6 . opakovaný návrat do herne na druhý deň po prehre s cieľom vyhrať peniaze 

späť , vyrovnať straty; 
7. klamstvá rodine, terapeutom alebo iným osobám zainteresovaným do prob

lému s hraIÚm; 
8. nelegálne aktivity v súvislosti so získavaIÚm peňazí na hranie; 
9. strata zodpovedajúcich sociálnych, pracovných a rodinných kontaktov, práce 

a kariéry v dôsledku hrania; 
10. prenášanie zodpovednosti za vyrovnanie dlžôb vzniknutých v dôsledku hra

nia na iných. 
Prítomnosť piatich z uvedených 10 kritérií je sigIÚfikantná pre stanovenie diag

nózy patologického hráčstva, podmienkou je neprítomnosť prebiehajúcej manickej 
epizódy. 
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Porovnaním diagnostických kritérií pre patologické hráčstvo s diagnostickými 
kritériami pre látkovú závislosť (podla DSM-IV) možno konštatovať viaceré vý
znamné paralely až zhody. 

Diagnostické kritériá pre látkovú závislosť podla DSM-N: 
1. Zvýšená tolerancia, ktorá sa chápe buď ako: 

a) Potreba výrazne vyšších dávok látky na dosiahnutie intoxikácie alebo oča· 
kávaného efektu, 
b) výrazne menší účinok pri pokračovaní v podávaní takej istej dávky látky. 

2. Abstinenčný syndróm charakterizovaný ako: 
a) pre danú látku špecifický komplex príznakov vzniknutých v dôsledku od
ňatia alebo zníženia užívania dlhodobo alebo vo vysokých dávkach užívanej 
látky, 
b) rovnaká (alebo velmi podobná) látka je užívaná na zníženie alebo odstrá
nenie abstinenčných príznakov. 

3. Látka sa často užíva vo väčších dávkach alebo dlhší čas ako bolo pôvodne plá
nované. 

4. Neúspešné pokusy zastaviť alebo kontrolovať užívanie látky. 
5 . VeIk.ý podiel času strávený aktivitami spojenými so získavaním látky, jej uží

vaním alebo odstraňovaním dôsledkov jej užívania. 
6 . V dôsledku užívania látky dochádza k redukcii alebo k prerušeniu význam

ných sociálnych, pracovných alebo rekreačných aktivit . 
7 Pokračovanie v užívaní látky napriek evidentným zdravotným alebo psycholo

gickým problémom vyvolaným alebo exacerbovaným v dôsledku užívania látky. 
Ako vidno, bod 1 diagnostických kritérií látkovej závislosti (LZ) korešponduje s 

bodom 2 dg kritérií pre patologické hráčstvo (PH); bod 2 diagnostických kritérií LZ 
korešponduje s bodmi 4 a 5 kritérií pre PH, bod 4 diagnostických kritérií pre LZ 
predstavuje identickú formuláciu s kritériom 3 pre PH, podobne bod 5 kritérií pre 
LZ s bodom 1 kritérií pre PH a bod 6 kritérií pre LZ s bodom 9 kritérií pre PH. 

Bod 7 diagnostických kritérií pre LZ podla DSM-IV (pokračovanie v užívaní lát
ky napriek ... ) nemá kritérium zodpovedajúceho znenia medzí kritériami PH podla 
DSM- IV, v manuáli MKCh- 10 však ako prvé diagnostické vodidIo stojí formulácia: 
Trvalo sa opakujúce hranie, ktoré pokračuje a často i narastá i napriek nepriaz
nivým sociálnym dôsledkom, ako je strata majetku, narušené rodinné vzťahy, roz
pad osobného života a pod. 

Podobne k 3. bodu diagnostických kritérií pre LZ podla DSM-IV (látka sa často 
užíva vo väčších dávkach ... ) neexistuje zodpovedajúce DSM- IV kritérium pre PH. Z 
praxe však vieme, že hráč neodchádza z herne, kým má pri sebe nejaký finančný 
obnos (ani vtedy, keď v priebehu hrania nejaký obnos vyhrá) . Známy je bežný "mo
delový" priebeh hrania, kedy hráč príde "hodiť" 100 - 200 korún, no po ich prehrani 
nedokáže odísť, požičiava si peniaze na ďalšie hranie, tieto opäť prehráva atď. 

Blizku príbuznosť patologického hráčstva so skupinou látkových závislostí sig
nalizuje nielen nápadná podobnosť formulácií diagnostických kritérií oboch klasifi
kačných jednotiek, ale aj z klinickej skúsenosti známe obdobné priebehové cha
rakteristiky (vrátane terminálneho štádia debaklu a beznádeje s najťažšími so
ciálnymi následkami) a z nich vyplývajúce možnosti prevencie a liečby, cierovo za
meranej na dosiahnutie úplnej a trvalej abstinencie od hrania (Nábelek, 1993). 
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Diferenciálno-diagnosticky je potrebné odlišiť viacero duševných porúch. Obtaž
né môže byť už odlišenie "normálneho stavu", kedy s hranim hazardných hier spo
jené problémy treba pokladať skôr za prejav ľahkovážnosti a nezodpovednosti voči 
svojim blizkym a sebe samému. Takýto stav ("abúzus hrania") označujeme ako ha
zardné, resp . sociálne hranie, signované v MKCh- 10 ako Z72.6. Predpokladá sa, že 
sociálny hráč je schopný svoj zlozvyk kontrolovať, v prípade prehry vopred stanove
nej sumy alebo pri objaveIÚ sa výrazne nepriaznivých dôsledkov prestane hrať. 
Hranie je súčasťou jeho životného štýlu, motívom býva predovšetkým snaha o bez
pracný zisk, prehra nebýva sprevádzaná výraznejšími depresiami. V období, keď 
nehrá, nie sú prítomné "abstinenčné" obtiaže. Opakujúce sa hazardné hranie môže 
viesť k postupnému vytvoreniu patologického vzťahu k hazardným hrám. 

Hazardné, resp . sociálne hranie môže byť spojené s dissociálnou poruchou osob
nosti (F60.2), emočne nestabilnou poruchou osobnosti (F60.3), alebo histriónskou 
poruchou osobnosti (F60.4). Od patologického hráčstva treba odlišiť tiež hazardné 
hranie súvisiace s duševnou poruchou vyvolanou účinkom psychoaktívnych látok. 
Najčastejšie sú poruchy vyvolané účinkom alkoholu, spôsobujúce deliberáciu 
správania s porušeIÚm pripadne i prítomného odhodlania nehrať. Ďalšou z mož
ností, ktoré z diferencionálno-diagnostického hľadiska prichádzajú do úvahy, je 
symptomatické hranie pri mánii, schizofrénii, schizoafektívnej poruche alebo orga
nickej duševnej poruche. 

Od septembra 1994 do septembra 1995, t . j. za 1 kalendárny rok bolo na Psy
chiatrické oddelenie NsP F . D. Roosvelta v Banskej Bystrici prijatých celkove 680 
pacientov. 76 z nich, t . j . vyše 11% bolo hospitalizovaných pre dg F63 .0 podľa 10. 
revízie MKCh, t . j . patologické hráčstvo. Pre porovnanie, za to isté obdobie bolo na 
oddelenie prijatých 180 pacientov so základnou diagnózou F10.2 - syndróm závislo
sti od alkoholu, čo je takmer 27 % celkového počtu prijatých pacientov, 159 pacien
tov z diagnostických kategórií F20 - F29, t . j . schizofrénie, schizofreniformné poru
chy a poruchy s bludmi, čo predstavuje 23,5 % prijatých pacientova 53 pacientov, 
čiže 7,8 % bolo prijatých pre niektorú z afektívnych porúch. Prijímanie pacientov s 
diagnózou patologické hráčstvo je pritom limitované vymedzeným počtom lôžok, 
určených pre liečbu tejto diagnostickej jednotky (12 lôžok z 82, t . j . 14,6 % z lôžko
vej kapacity oddelenia) a hospitalizácie sa realizujú na základe poradovrúka s čaka
cou dobou 1 - 3 mesiace. Na druhej strane - naše oddelenie prijíma pacientov -
gamblerov z celého územia Slovenska, uvedené percentá terba preto chápať len 
orientačne . 

Z celkového počtu 76 ústavne liečených patologických hráčov bolo 20, t. j . 26,3 % 
trestne stíhaných v súvislosti s hraIÚm - trestná činnosť našich pacientov nebola 
pritom ani v jednom prípade násilnej povahy. Išlo o majetkové trestné činy ako je 
krádež, podvod, sprenevera a pod. 

Deväť pacientov, t . j. 11,8 % bolo hospitalizovaných po realizovanom suicidál
nom pokuse, s väčším či menším časovým odstupom. Traja pacienti boli bezpros
tredne preložeIÚ z ARO, metabolickej JIS-ky, resp . traumatológie po stabilizovaIÚ 
vitálnych funkcií. Dvaja pacienti, ktorí absolvovali 7-týždňovú liečbu patologického 
hráčstva na našom oddeleIÚ, už nežijú v dôsledku dokonaného suicídia. 

Spomenuté údaje dokumentujú opodstatnenosť potreby študovať problematiku 
patologického hráčstva z teoretického, etiologicko-klasifikačného, ako aj z praktic
kého, terapeuticko-prognostického hľadiska . Napriek tomu, či práve preto, že dis-
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kusie na t.úto tému nie sú uzavreté ani na domácom, ani na zahraničných fórach, 
dovoIujeme si na záver postulovať niekoIko postrehov - podnetov, ktoré vyplynuli 
jednak z našej praktickej skúsenosti s liečbou patologických hráčov na našom odde
lení, jednak zo súdno-znaleckého posudzovania páchatelov trestných činov, pri kto
rých mohlo ísť o súvislosť s diagnózou patologické hráčstvo : 

1. Nie je možné "nepripustiť" existenciu (či azda odhlasovať neexistenciu) pato
logického hráčstva ako diagnostickej kategórie s konkrétnym psychopatologickým 
obsahom. 

2. Prevažná väčšina osôb, ktorá sa v súvislosti s rôznymi formami hrania dostá
va do problémov v širokom zmysle slova, nespÍňa kritéria patologického hráčstva 
ako diagnostickej kategórie existujúcich klasifikačných systémov. 

3 . Diagnostické kritériá DSM-IV na diagnostikovanie patologického hráčstva 
málo korešpondujú s kritériami pre ostatné poruchy zo skupiny" porúch kontroly 
impulzov" (int.ermitentná explozívna porucha, kleptománia, pyrománia, trichotil
lománia) . 

4. Existujú významné paralely až zhody medzi diagnostickými kritériami pato
logického hráčstva a kritériami pre látkovú závislosť. Vzhladom na to (berúc do 
úvahy i obdobné priebehové charakteristiky uvedených porúch) možno predpokla
dať, že aj "administratívne" preradenie diagnostickej kategórie patologické hráč

stvo do skupiny závislostí je len otázkou času. 

5. Diagnostikovanie patologického hráčstva v rámci liečebno-preventívnej sta
rostlivosti býva nezriedka "liberárnejšie" ako diagnostikovanie obdobného (alebo i 
toho istého) pripadu v rámci súdno-znaleckého posudzovania. 

6 . Diagnóza patologické hráčstvo neznižuje schopnosť svojho nositeľa roz
poznávať nebezpečnosť svojho konania pre spoločnosť. 

7. Schopnosť ovládat svoje konanie býva v dôsledku patologického hráčstva zni
žená len výnimočne - o zväčša nepodstatnom znížení ovládacích schopností možno 
uvažovať len v súvislosti s trestnou činnosťou bezprostredne súvisiacou s priebe
hom hrania (možno použiť analógiu "pod vplyvom hrania" - do úvahy by mohla pri
chádzať krádež peňazí priamo v herni, minutie cudzích, napr. podnikových peňazí 
po prehratí vlastných a pod.), rozhodne však nie pri trestnej činnosti plánovaného 
charakteru, ako sú krádeže tržieb, podvodné fakturácie, sprenevery a pod. 

Záver 

CiTom našej práce bolo poskytnúť prehlad diagnosticko-klasifikačného zatriede
nia diagnostickej jednotky patologické hráčstvo v najvýznamnejších psychia
trických klasifikačných systémoch, ako aj sformulovať a zverejniť niektoré poznat
kya skúsenosti získané v súvislosti s viac ako 2-ročným "zaoberaním sa" proble
matikou patologického hráčstva na Psychiatrickom oddelení NsP F . D. Roosevelta v 
Banskej Bystrici . Budeme radi , ak budú predstavovať podnet na prezentovanie ďal
ších názorov na oblasť, ktorej nazeranie prechádza a zrejme v blizkej budúcnosti aj 
bude prechádzať ďalším vývojom. 
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