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Súhrn 

Pri súčasnom náraste požiadaviek na vyšetrenie hl avne mladých ludí v súvi s lo
sti s anamnézou užívania ilegálnych psychoaktívnych látok , ktoré majú menší mi vy
kový potenciál, je potrebné venovat veľkú dôkladnost a opatrnost pri formul ácii 
záveru. Ak nebolo zistené užívanie so závislosťou, zostáva prakticky jediná ďal š ia 
korektná pozitívna medicínska diagnóza a tou je škodlivé užívanie. V prípadoch uži
tia ilegálnej psychoaktívnej látky bez súvisiacej poruchy zdravia by mali lekári 
možno častejšie používať diagnostický záver : bez zistenej duševnej pOrllchy. Kódova
nie potom podl'a MKCH-IO má byt pod kódom "Z" pre diagnostické vyšetrenia bez 
zistenej súvisiacej poruchy zdravia. Do definitívneho uzatvorenia by mal byt pred
bežným záverom v prípade potreby pokračujúceho diagnostického sledovania len 
tento kód a termín. S vývinom na drogovej scéne u nás by mal narastat v našich am
bulanciách podiel takýchto záverov. Autori upozorňujú aj na definíci e iných po
užívaných termínov, ktoré a le v diagnostických záveroch v zdravotníckej doku
mentácii nemajú miesto. 

K r ú č o v é s lov á: experimentálne - pravidelné - rekreačné - ha zard né - škod
livé užívanie - abúzus 
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L. Okruhlica: TERMINOLOGY AND DIAGNOSIS 
OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCE USE WITHOUT 
MENTAL DISORDER 

Summary 

Currently is an increase in demand on examination especially of young people in 
the connection with the history of the usage of illicit drugs, which have low addicti
ve power. It is very important to pay great attention and to be careful during final 
assessment. The other only correct and positive psychiatric diagnosis of harmful use 
is remainjng, if use with dependence was not detected. Probably the doctors should 
more frequently apply diagnostic statement: no men tal disorder was found. Thereaf
ter , coding under the code 'Z ' according to lCD-lO should be used for diagnostic exa
minations without detected associated health disorder. This diagnosis should be al
so employed as tentative in the case of ongoing process of diagnostic evaluation till 
its final assessment. Proportion of such diagnostic conclusions mjght be on an in
cre ase in doctors ' offices in line with recent development on our drug scene. The 
authors indicated other frequently used terms and their defillitions, which have no 
place in the final diagnostic assessment in the health records. 

K ey w o r ds: experimental - regular - recreational - hazardous - harmful drug 
uses - abuse 

Úvod 

Považujeme redakciu tohto časopisu za vysoko odborne kvalifikovanú, 
prísne vedecky uvažujúcu so širokým celospoločenským, viac ako iba multi
disciplinárnym rozhľadom . Jedným z prejavov progresívnej životaschopnosti 
časopisu je aj skutočnosť, že v súlade s vedecky podloženými faktmi a dobou 
zmenila redakcia obsolentný názov Protialkoholický obzor na súčasný Alko
holizmus a drogové závislosti. Vývoj používania pojmov odráža nie len zme
nu názorov a postojov verejnosti , ale predovšetkým v medicínskom odbor
nom časopise, ako je tento, musí byť založený na pokroku opierajúcom sa 
o vedecky podložené dôkazy. Podobne ako zmena terminológie v MKCH-10 
(WHO, 1992), DSM-IV (APA, 1994), aj v časopise prostredníctvom svojich 
čitateľov nová terminológia posúva na vyššiu úroveň informovanosť, ve
deckú komunikáciu, ako i diagnostiku a liečbu. 
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V príspevku sme sa z priestorových dôvodov zamerali len na jeden a k
tuálny problém s dopadmi na každodennú prax. Ide o termín lI žit'anie psy
choahtívnej lát/~y. Za kritický pre definíciu bol z praktického hladiska pojem 
užívanie , hoci, ako vidieť ďalej , ani pojem psychoahtívna látlw nie je vždy 
v tomto spojení konštantný. Najčastejšie sa vyskytuj e v odbornej literatúre 
termín (a) užívanie v takých pojmoch ako sú: (b) experimentálll e užívanie, 
(c) rehreačné užívanie, (d ) pravidelné užívanie, (e) hazardné užíva nie, ([) 
problémové užívanie drog, (g) abúzus, (h ) šlwdlivé užívanie. Každý z ich má 
svoj vlastný obsah, ktorý sa často prekrýva s obsahom iného termínu , ale 
nikdy nie je s ním úplne totožný. Niektoré sú diagnostickými medicín skymi 
kategóriami, kým iné nie . Z dôvodu ich používania v rutinnej zdravotnickej 
praxi je potrebné, aby boli hranice a rozdiely v terminológii čo najja snejšie. 
Nie raz sa stalo, že sa v komunikácii nevenovala dostatočná pozornosť 

presnému výberu termínov, čo mohlo mať vážne dôsledky. 
Časť profesionálov, najmä tých , čo pracujú v oblasti už niekolko de

saťročí, zotrváva napriek novým klasifikáciám s upravenou te rminológiou 
na pojmoch a termínoch z MKCH-9 (SZO, 1977 , 1978), resp. tak, ako boli 
definované v staršej českej a slovenskej odbornej literatúre, napr. Urbanom 
(Urban, 1973), alebo v psychiatrickej encyklopédii (Hanzliček , 1978). V práci 
sme sa zameriavali na tie, ktoré sa používajú dnes a sú operacionálne defi
nované v moderných klasifikačných systémoch a glosároch s globálnym, 
resp. významným regionálnym určením. Keďže išlo o zdravotnícky pohlad , 
základom boli v prvom rade definície Svetovej zdravotníckej organizácie , 
ktoré sú uvedené v MKCH-10 (SZO, 1992) a v Lexikóne alkoholových a dro
gových termínov (SZO, 1994). 

Definície 

a) Užívanie (alkoholu, drog) - Samopodávanie psychoaktívnej látky 
(SZO, 1994). 

b) Experimentálne užívanie - Deti a mladí ľudia experimentujú s užíva
ním látok. Sú zvedaví a chcú zažiť nové pocity a vnemy. Po istom experi
mentovaní väčšina detí a mladých ľudí má tendenciu zastaviť užívanie látok 
(OSN ESCAP, 2005). Podľa Európskeho monitorovacieho centra pre drogy 
a drogovú závislosť (EMCDDA) v Lisabone experimentálni užívatelia drog 
sú definovaní ako osoby užívajúce psycho aktívne látky počas niekoIko pr
vých ráz užitia určitej drogy. Termín niekedy označuje osoby s extrémne ne
pravidelným, alebo nepretrvávajúcim užívaním (EMCDDA, 2000). 
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c) Rell reačné užívanie drog - obyčajne il egálnych drog, za sociabilných 
a relaxovaných okolností , bez súvislosti so závislosťou , alebo s inými problé
mami. Termín nie je favorizovaný tými, čo chcú definovať užívanie všetkých 
ilegálnych drog ako problém (SZO , 1994). Podľa EMCDDA (2002) v prostre
diach, kde prebieha nočný život, väčšina ľudí, ktorí konzumujú drogy to robí 
so zámerom zabaviť sa. Následne definícia rehreačného užívania drog 
v tomto kontexte znamená užívanie psychoaktívnych látok s cieľom zabaviť 
sa v nočnom prostredí. Úrad OSN pre kontrolu drog vo Viedni (UNODC) 
poskytol definíciu termínu sociálno-rehreačného užívania: Sociálno-rekreač
né užívanie sa všeobecne vyskytuje v sociálnych prostrediach medzi pria
teľmi alebo známymi , ktorí si prajú podeliť sa o nimi vnímané zážitky ako 
akceptovateľné a príjemné. Takéto užívanie je primárne motivované spo
lo čenskými činiteľmi a nemá tendenciu eskalovať do viac individuálne 
orientovaných znakov užívania. Na rozdiel od experimentálneho užívania, 
ktoré je obmedzené na niekoľko epizód, sociálne užívanie má tendenciu 
k opakovaniu v týždňových, alebo dvojtýždňových epizódach (UNODC, 
1985). 

d) Pra videlné užívanie drogy - Termín je dôležitý hlavne z epidemiolo
gických a právnych dôvodov. Vo väčšine štúdií užívania drog, ako pravidelní 
užívatelia sú definovaní takí, čo berú drogy raz za týždeň, alebo častejšie 
(Atha , 1997). 

e) Hazardné užívanie - charakteristika užívania psychoaktívnej látky, 
ktorá zvyšuje riziko škodlivých dôsledkov pre užívateľa . Niektorí by chceli 
obmedziť dôsledky iba na telesné a duševné zdravie (ako pri šlwdlivom uží
vaní); iní by chceli tiež zahrnúť spoločenské dôsledky. V kontraste k šhodli
vému užívaniu hazardné užívanie poukazuje na prejavy užívania, ktoré 
majú význam pre verejné zdravotníctvo, napriek absencii akejkoľvek mo
mentálnej poruchy u jednotlivého užívateľa . Termín SZO v súčasnosti 

používa, ale nie je diagnostickým termínom v MKCH-10 (SZO, 1994). 
f) Problémové užívanie drog - je konceptom, ktorý sa v posledných ro

koch najčastejšie používa v súvislosti so zberom údajov pre kľúčový indi
kátor Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť. Je 
veľmi zložité nájsť konsenzus na jeho definíciu a táto je predmetom pokra
čujúcej diskusie v pracovnej expertnej skupine. V súčasnosti používaný ter
mín problémového užívania drog zahŕňa všetky mnohoraké formy prob
lémov spôsobené opiátmi, kokaínom, amfetamínmi, bez ohľadu na spôsob 
administrácie. Navrhovaná operačná definícia cieľovej skupiny na epidemio
logické účely by mohla podľa EMCDDA byť: vnútrožilové, alebo dlhodobé 
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užívanie opiátov, kokaínu alebo amfetamínov; počas jedného roka ; vo veko
vej skupine 15 - 64-ročných (EMCDDA, 1999). 

g) Škodlivé užívanie - Spôsob užívania psychoaktívnej látky , ktorý spô
sobuje poškodenie zdravia . Poškodenie môže byť telesné a lebo duševné 
(SZO, 1992). Často podobne ako závislosť interferuje s fungovaním jedinca 
v spoločnosti, ale typ a rozsah tohto narušenia závisí od sociálneho, kul
turálneho, alebo náboženského kontextu (SZO, 1993). Koncepcia šlw dli vého 
užívania je reštriktívnejšou kategóriou ako abúzus. Tiež sa vzťahuje na 
menší počet jedincov vo všeobecnej populácii. Podľa výskumov má blízko 
k závislosti . Novšie zistenia poukázali na to, že DSM-IV vedie k slabému 
odlišovaniu medzi normalitou a abúzom a MKCH-I0 k slabému odlišovaniu 
medzi škodlivým užívaním a závislost"ou (deBruijn a kol. , 2005). 

h) Abúzus - Podľa Úradu OSN pre kontrolu drog a prevenciu kriminality 
(UNODCCP, 2000) sa termín široko používa, ale má varírujúci význam. 
Abúzus v medzinárodných konvenciách na kontrolu drog sa vzťahuje na 
akúkoľvek konzumáciu kontrolovanej látky, bez ohľadu na frekvenciu 
užívania. V americkej klasifikácii duševných porúch DSM-IV (APA, 1994) je 
abúzus psychoaktívnej látky definovaný ako maladaptívny spôsob užívania 
látky, ktorý vedie ku klinicky významnému poškodeniu, alebo disstresu , čo 
sa prejavuje jedným (alebo viacerými) z nasledujúcich v rámci posledných 
12 mesiacov: (a) opakovaným užívaním látky vyúsťujúcim do zlyhania pri 
plnení základných povinností v práci, škole, alebo doma; (b) opakované UŽÍ

vanie látky v situáciách, kde je to fyzicky hazardné; (e) opakované právne 
problémy v súvislosti s drogami; (d) pokračujúce užívanie látky napriek pre
trvávaniu alebo opakovaniu sa sociálnych alebo interpersonálnych problé
mov spôsobených, alebo exacerbovaných účinkami látky. V klasifikácii je to 
reziduálna kategória, pred ktorou má prednosť závislosť kedykoľvek je to 
aplikovateľné. Termín abúzus sa niekedy používa ako nesúhlas s akým
koľvek užívaním, obzvlášť ilegálnych drog. Pre jeho nejasnosť termín sa 
v klasifikácii MKCH-I0 (SZO, 1992) používa len pre nenávykové látky. Sve
tovou zdravotníckou organizáciou používané škodlivé užívanie a hazardné 
užívanie sú ekvivalentnými termínmi, aj keď sa vzťahujú iba na zdravotné 
a nie sociálne dôsledky. Od termínu abúzu odrádza aj Centrum prevencie 
látkového abúzu v USA, hoci termín látkový abúzus zostáva bežne 
používaný. Termín abúzus drog bol tiež kritizovaný ako definovaný sám se
bou, ak sa používa bez vzťahu k špecifickým problémom pochádzajúcim 
z užívania drog. Súčasné medzinárodné dohody nedefinujú abúzus drog, ale 
odkazujú na celý rad termínov vrátane abúzu, misúzu (zneužívania) a ile-
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gálneho užívania. V medzinárodnom kontexte abúzus drog je sformulovaný 
ako užívanie akejkoľvek medzinárodne kontrolovanej látky na iné ako me
dicínske a vedecké účely, vrátane užívania bez predpisu na recept, v nad
merných dávkach, alebo cez časovo odôvodnené obdobie. Americká spo
ločnosť pre adiktívnu medicínu napríklad odporúča, aby, kde to je možné, 
bol nájdený alternatívny pojem pre pejoratívnu konotáciu slova abúzus 
(ASAM, 1998). 

Diskusia 

Aj keď v istom rozsahu boli terminologické podobnosti a rozdiely čias
točne už diskutované i vyššie pri definíciách, dovolíme si ešte krátko v dis
kusii pokračovať preto, aby sme sústredili pozornosť na problémy, ktoré po
važujeme pre našu prax momentálne za dôležité. Zdá sa, že ak sa "poupra
tuje", je terminológia jasná a jednoducho použiteľná. Treba korektne priz
nať, že v úvode spomenuté staršie definície boli podstatným medzistupňom 
k súčasnosti. 

Dôležité je uvedomiť si , že väčšina termínov sú nemedicínske kategórie 
bez psychiatrickej diagnostickej relevancie. Z vyššie definovaných je me
dicínskou diagnózou označujúcou poruchu zdravia jedine termín škodlivé 
užívanie, a preto je vhodný na označenie duševnej poruchy do diagnos
tických záverov v zdravotníckej dokumentácii. Ostatné termíny, s výnimkou 
abúzu, ktorý však nie je aplikovateľný korektne v našej súčasnej praxi, sú 
použiteľné iba ako 'nemedicínske diagnózy'. Na zásadné rozdiely medzi de
finíciami abúzu a škodlivého užívania psychoaktívnych látok u nás prví 
upozornili Novotný s Kolibášom (1994). Ako sme už diskutovali inde 
(Okruhlica, Šteliar, v tlači) došlo v slovenskej verzii MKCH-10 (ÚZIŠ, 1993) 
k omylu pri preklade termínu harmful use. V našej odbornej literatúre si to 
tiež všimol Dóczi a kol. (2003). Pod tým istým kódom anglického originálu 
MKCH-10, kde je škodlivé užívanie sa v slovenskej verzii nachádza termín 
abúzus. Ten do nami používaného diagnostikovania podľa SZO nepatrí 
a v americkej klasifikácii, kde sa používa, má oveľa širšie diagnostické po
krytie, čo by pri takomto výklade mohlo viesť v našich podmienkach k diag
nostikovaniu pod kódom "F1x.1" aj ľudí, ktorí nemajú žiadne zdravotné 
poškodenie v zmysle telesnej alebo -duševnej poruchy. To, že sa to u nás 
v diagnostických záveroch ešte občas objaví, je pravdepodobne rezultátom 
nedôsledného prekladu. 
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Iným dôvodom môžu byť rozpaky klinika, ako zaradiť diagnosticky pa
cienta, keď nie sú splnené kritériá pre závislosť, ani š/wdli vé užívanie, č i 

inú duševnú poruchu v súvislosti s užitím psychoaktívnej látky. Takíto pa
cienti sa dnes stále častejšie objavujú v ambulanciách v dôsledku zvýšeného 
užívania ilegálnych psychoaktívnych látok s menším návykovým potenciá
lom, napríklad marihuany, extázy a pod. Ide najmä o mladých ľudí prichá
dzajúcich v sprievode rodičov . Pre lekára-psychiatra je otázkou, ako ich po 
vyšetrení diagnosticky klasifikovať , aký kód MKCH-10 použiť v dokumentá
cii pre zdravotnú poisťovňu, ako sa vysporiadať s faktom , že napríklad toxi
kologické vyšetrenie preukázalo pozitívny nález na kanabis a čo s pacien
tom ďalej. 

Nebolo by správne, ak by sa pri zistenom užití ilegálnej psychoaktívnej 
látky, zvlášť u detí a adolescentov, keď nie sú splnené kritériá pre poruchu 
v tejto súvislosti, im dávala diagnóza abúzu, alebo diagnóza inej duševnej 
poruchy, napríklad poruchy správania (F91), čo je podla MKCH-10 veľmi 
prisne definovaná kategória. Správanie sa musí výrazne a sústavne najme
nej počas polroka odlišovať od normy. Ani jednorazová krádež, či opakované 
nezhody s rodičmi ešte nekvalifikujú jedinca na priradenie diagnózy. Ako je 
tiež uvedené pri experimentálnom užívaní, je užívanie ilegálnych látok 
častým javom medzi adolescentmi prakticky všade vo svete. Príčinou nie je 
vo väčšine prípadov duševná porucha, ale veku prirodzená zvýšená zveda
vosť a experimentovanie. Pri 25 % až 30 % a vyššej celoživotnej prevalencii 
užívania napríklad marihuany medzi našou mládežou dnes nemôžeme dos
pieť k záveru, že štvrtina až tretina ľudí trpí preto v mladosti duševnou po
ruchou. 

Medicínsky záver bez duševnej poruchy je ten, ktorý je neraz vecne naj
primeranej ší a pre pacienta súčasne prognosticky najlepší. Možno sa ale 
u nás stále ešte málo používa. Nadužívanie diagnóz duševných porúch vše
obecne , a v súvislosti s užívaním psychoaktívnych látok obzvlášť , je 
v dnešnej dobe pre jedinca sociálne ohrozujúce. Existuje zvýšená snaha zo 
strany bankových inštitúcií, potenciálnych zamestnávateľov, dokonca i pri 
pôsobení vo verejnom živote, zistiť o jednotlivcovi jeho osobné a prísne dô
verné údaje, ktoré by ho mohli diskvalifikovať. Záver, ktorý je raz zazna
čený sa ani v prípadoch nesprávne postavenej diagnózy, nedá zo systémov 
už prakticky odstrániť. Teoreticky je, pravdaže, revidovateľný . 

Svetová zdravotnícka organizácia nehodnotí každé užívanie ilegálnej lát
ky ako prejav poruchy zdravia. Zodpovedá tomu i definícia termínu užívanie 
v lexikóne SZO. Dokonca UNODCCP hovorí prednostne o kontrolovaných 
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a nie ilegálnych látkach. Zdôvodňované je to tým, že samotná substancia, 
droga , nemôže byť legálna alebo ilegálna, ale spôsob jej použitia áno. V uve
denom zmysle to hlavne platí pre deti a mladistvých do 18 rokov, vtedy 
i užívanie alkoholu je nelegálne. Ak by takto definovaný abúzus, bez zo
hľadnenia zdravotných dôsledkov bol podkladom na psychiatrickú diagnózu, 
netrúfame si ani len odhadnúť, koľko ľudí z našej populácie by malo mať 
v pripade zachytenia v zdravotnej dokumentácii duševnú poruchu. 

Pojmy užívanie, pravidelné užívanie, rekreačné, hazardné a problémové 
užívanie drog, alkoholu, resp. psychoaktívnych látok nie sú diagnostické 
syndromologické, či nozologické jednotky. Ide o termíny popisujúce sprá
vanie jedinca. Definované boli pre potreby epidemiológie, sociálnych vied, 
legislatívy a psychológie. Môžu byť síce niekedy použité v zdravotníckej do
kumentácii , ale len na úrovni evidencie prejavov správania v anamnéze je
dinca, pripadne v objektívnom psychiatrickom náleze pri konkrétnej ilustrá
cii behaviorálnych prejavov. S týmto vymedzením môžu sa korektne použí
vať , ale nemôžu tvoriť konečný diagnostický záver, ktorý by v takomto prí
pade nemal chýbať, aby to nezvádzalo v zdravotníckej dokumentácii ho nimi 
suplovať . 

V prípade, ak sa ide o vyšetrenie, kedy poväčšine u mladých ľudí , ale aj 
v rámci súdno-znaleckej expertízy sa zistí užívanie psychoaktívnej látky 
v anamnéze, prípadne i toxikologickým vyšetrením, ale nie sú žiadne iné 
doklady na diagnózu duševnej poruchy, mal by diagnostický záver jedno
značne znieť : bez zistenej duševnej poruchy. Predpokladať za každým užitím 
ilegálnej psychoaktívnej látky ako príčinu duševnú poruchu, je v rozpore 
s aktuálnou vedeckou evidenciou. Morálne, sociálne, právne a ekonomické 
aspekty užívania nie sú vlastnou doménou medicíny. Najmä u adolescentov, 
ktorí prišli s ustarostenými rodičmi s rozdielnymi verziami o užívaní psy
choaktívnych látok, sa v našej praxi riadime štandardom, že po krátkom in
štruktážnom rozhovore a poradenstve im odporúčame pokračujúce diag
nostické vyšetrenie počas 3 - 4 týždňov ambulantnou formou . Jeho súčasťou 
sú opakované toxikologické vyšetrenia pri každej - minimálne jednej ambu
lantnej návšteve do týždňa. Počas tejto doby stav predbežne uzatvárame 
V zdravotníckej dokumentácii ako diagnostické vyšetrenie a kódujeme ho po
dľa MKCH-10 kódom začínajúcim na písmeno "Z". 

Výsledný diagnostický záver môže potom byť v dokumentácii: 

(a) bez duševnej poruchy ; 
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(b) niektorá z diagnóz duševnej poruchy v súvislosti s užívaním psycho
aktívnych látok ,,FIO- 19"; 

(c) alebo ak vyšetrovaný preruší v priebehu diagnostického šetrenia náv
števy lekára a viac sa neobjaví , zostáva v dokumentácii naj častej šie ,,z 00.4" 
diagnóza na celkové p sychiatricM vyšetrenie nezatriedené inde. 

Nie je chybou lekára, ak sa v prípade alternatívy ad a) diagnostického 
záveru po čase objaví u pacienta diagnóza škodlivého užívania, alebo dokon
ca závislosti. Vážnou chybou ale je nezodpovedajúce predčasné uzatváranie 
diagnózy napríklad škodlivého užívania, ak nie sú pre ňu splnené kritériá. 
Prí veľkých pochybnostiach (,,50 % na 50 %") je z etického hľadiska lepšie 
pozitívnu diagnózu nedať ako dať a odporučiť aspoň na nejaký čas komu
nikáciu napríklad s psychologíckými službami. 

Literatúra 

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Di
sorders, 4th Edition. Washington DC, American Press 1994 

Atha, M. J. - Blanchard, S .: Regular users. Self-reported drug consumption pat
terns and attitudes among 1333 regular cannabis users. Independent drug moni
toring unit, Wigan, 1997 

de Bruijn, C. - van den Brink, W. - de Graaf, R. - VoUebergh, W. A: The craving 
withdrawal model for alcoholism: towards the DSM-V. Improving the di scrimi
nant validity of alcohol use disorder diagnosis. Alcohol Alcohol, 2005, 40 (4 ), 
s. 314 - 322 

Dóci, 1. - Kafka, J. - Kovár-ová, M. - Lacko, R .: Rozdiel medzi abúzom (DSM-IV) 
a škodlivým užívaním (MKCH-10) psychotropných látok: skúsenosti z nášho vý
skumu. Psychiatrie 2003, (4) 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction : Guidelines. Methodolo
gical guidelines to estimate the prevalence of problem drug use on the nationa l 
leveJ. Draft Version . EMCDDA, Lisabon, 1999 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: EDDRA Glossary, 
EMCDDA, Lisabon, 2000 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: Recreational drug use -
a key EU challenge. Drugs in focus. EMCDDA, Lisabon, 2002 

Frances, A - Pincus H. A - Furst, M. B., eds.: Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders. 4th edition. (DSM-IV). American Psychiatric Press, Washing
ton, DC, 1994 

Graham, A W. a kol.: Principles of Addiction Medicine. American Society of Addic
tion Medicine, Maryland 1998, s. 1338 

281 



Ľ. OKRUHLICA / TERMINOLÓGIA A DIAGNOSTIKA PRI UŽÍVANÍ 
PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK BEZ DUŠEVNEJ PORUCHY 

Hal/z/íček, L. : Psychiatrická encyklopedie. Výzkumný ústav psychiatrický, Praha, 
Díll,1978 

Novotný, V. - Kolibáš, E. : Klasifikácia závislostí v pohlade novej Medzinárodnej kla
sifi kácie chorôb (10. revízia). Protialkohol Obz 1994, 29(3): 117 - 123 

Okruhlica, L. - Šteliar, 1.: Škodlivé užívanie, nie abúzus! - Dôležitá korekcia prekla
du IKCH-10 pre klinickú prax (v tlači ) 

United Nations Office on Drug Control: Social-recreational use. UNODC, Viedeň, 
Bulletin on Narcotics (2 ), 1985 

United Nations Office on Drug Control and Crime Prevention: Demand Reduction -
A glossary of terms. UNODCCP, New York, 2000 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: Young 
people and substance use: Prevention , treatment and rehabilitation. OSN 
ESCAP, New York , 2005 

Urban, E.: Toxikománie. Avicenum, Praha, 1973, s . 200 
Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, WHO: Medzinárodná štatistická klasi 

fikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov 10. revízia, 1. diel. ÚZIŠ, Ob
zor, Bratislava 1993, s . 821 

World Health Organization: Manual of the international statistical classification of 
diseases, injuries, and causes of death. SZO, Ženeva, Vol. 1, 1977 

World Health Organization: Manual of the international statistical classification of 
diseases, injuries, a nd causes of death. SZO, Ženeva, Vol. 2, 1978 

World Health Organization : The lCD-lO Classification of Mental and Behavioural 
Disorders. SZO, Ženeva , 1992, s. 362 

World Health Organization: WHO Expert Committee on Drug Dependence. Twenty
eight Report. Technical Report Series 836. SZO, Ženeva, 1993 

World Health Organization: Lexicon on Alcohol and Drug Terms. SZO, Ženeva, 1994 

Do redakcie prišlo dňa: 7. 4. 2006 
Po recenzii prijaté: 15. 6. 2006 
Adresa autora: MUDr. Ľ. Okruhlica, CPLDZ Bratislava, Hraničná 2, 

821 05 Bratislava 

282 


