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Súhrn 

Autori nadväzujú na svoje predchádzajúce práce o toxických psychózach, ko
rektná orientácia v tejto oblasti je dôležitá nielen pre klinickú prax, posudzovanie, 
ale aj forenzné prístupy, ktoré nadobúdajú v súčasnom období osobitú pozornosť. 
Zdôrazňujú sa zložité vzťahy medzi schizofréniou a užívanim návykových látok, čo 
môže mať aj významné forenzné dôsledky. Pri posudzovani sa odporúča vychádzať 
z modelu najlepšie preskúmaných stavov, ktorými sú alkoholické psychózy. Na 
dvoch kazuistických prípadoch je problematika rozvedená v praktickom zmysle. 
Zdôrazňuje sa potreba správnej diagnózy a korektnej orientácie v jednotlivých 
prípadoch. 

K r ú č o v é s lov á: toxické psychózy - diagnostika - forenzné aspekty - posu
dzovanie 
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Abstract 

The authors build up on their previous work about intoxication psychoses. A pre
cise orientation in this area is essential both for clinical practice and forensic adju
dication, but also for forensic approaches, as they tend to attract specific attention 
lately. Complex relationships between schizophrenia and substance use and their 
considerable forensic consequences are highlited. The authors re come nd to build on 
the most thoroughly investigated conditions - alcohol intoxication psychoses. They 
illustrate the practicaI aspect of this complex relationship in two case studies. An 
accurate diagnostic conclusion and sound orientation in this area is emphasised. 

Key w o r ds: intoxication psychoses - diagnostics - forensic aspects - adjudica
tion 

Úvod 

Problematika toxických psychóz bola dôležitá aj v minulosti, dnes ale na
dobúda v súvislosti so zmenou drogovej scény, kde sa stále viacej uplatňujú 
látky so stimulačným účinkom ešte väčší význam. Kolibáš a kol. (2003) refe
rovali o skúsenostiach vysokoškolskej mládeže s užívaním THC a derivátov 
amfetamínu, až 27 % (THC), resp. 12,3 % (deriváty amfetamínu) študentov 
má s týmito látkami osobnú skúsenosť. 

V súčasnosti pribúdajú mladí ľudia, kde sa okrem endoformne impo
nujúceho psychotického stavu konštatuje aj anamnéza konzumu stimulačne 
pôsobiacej drogy. Často potom vznikajú diagnostické rozpaky, najmä pri 
dlhšom priebehu psychózy so súčasným konzumom drogy sa ťažko posudzu
je, čo je primárne a čo je odvodené, sekundárne. 

Popísaný proces sa nepremieta len do klinickej práce, ale vyvoláva 
otázniky aj vo forenznej praxi. Pribúdajú páchatelia trestných činov, kde sa 
popri konzume stimulačných látok diagnostikuje aj psychóza. Závažnou 
skutočnosťou pritom je, že oproti minulosti, ked boli znalci vo väčšine pripa
dov konfrontovaní so závislými od opioidov s ich skôr drobnejšou majetko-
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vou trestnou činnosťou (krádeže, vlámania do áut a pod.), páchatelia konzu
mujúci metamfetamín sú často stíhaní za veľmi závažné skutky násilného 
charakteru, ako napr. ublíženie na zdravÍ, či vraždu . 

MKCH 10 definuje psychotickú poruchu v súvislosti s užívaním psycho
aktívnych látok ako poruchu, ktorá súvisí s užívaním drogy a ktorá je cha
rakterizovaná živými, typicky sluchovými halucináciami, zámenou osôb, 
bludmi, psychomotorickými poruchami a abnormnými emóciami, vedomie je 
väčšinou jasné, ale môže sa vyskytnúť i určitý stupeň poruchy vedomia. Po
rucha by mala vymiznúť aspoň čiastočne do jedného mesiaca, úplne do šie
stich mesiacov . 

Tak, ako už bolo uvedené v predchádzajúcich prácach (Novotný a kol., 
2005; André a kol., 2006), vzťah medzi užívaním psychotropných látok 
a psychotickými poruchami je pomerne komplikovaný. Huber (1994) vo 
vzťahu k schizoformným obrazom rozlišuje tri možnosti, symptomatickú 
schizofréniu, schizofréniu vyprovokovanú drogou a primárnu schizofréniu 
so sekundárnym konzumom psychotropných látok. 

Aj na forenzné účely je dôležité poňatie E. a M. Bleulera (1983), títo od
porúčajú pri orientácii a diagnostike toxických psychóz vychádzať z modelu 
najlepšie preskúmanej drogy, ktorou je alkohol. Akútne priebehy možno pri
radiť k jednoduchej, či abnormnej alkoholovej opojenosti, delíriu tremens 
alebo k priebehu alkoholickej halucinózy. Veľmi významné je stanovisko 
týchto autorov práve k priebehu alkoholickej halucinózy. Ak stav trvá 
dlhšie ako šesť mesiacov, narastá riziko chronifikácie. Medzi chronifiko
vanými halucinózami rozlišujú dve formy: Prvá sa vyvíja v zmysle orga
nického psychosyndrómu s amnestickým obrazom v popredí, druhá sa prak
ticky nedá odlíšiť od chronickej paranoidnej schizofrénie. 

Z hľadiska súdno-psychiatrického posudzovania sa pokladá za dôležité až 
podstatné odlíšiť jednoduchú, resp . aj komplikovanú intoxikáciu návykovou 
látkou od psychotického stavu, ktorý nemusí mať bezprostrednú súvislosť 
s požitím návykovej látky, ale ide o psychiatrickú komplikáciu, ktorá sa 
však obligatórne u každého závislého nevyskytne (Novotný, 2003). Znalci 
hodnotia ovládacie a rozpoznávacie schopnosti podobne ako pri iných 
psychózach (napr. schizofrénie), bez ohľadu na to , že ide o možný súvis 
s konzumom psychoaktívnej látky. 

V prípade jednorazovej intoxikácie návykovou látkou by sa malo postu
povať analogicky ako pri akútnej intoxikácii alkoholom, z čisto lekárskeho 
hľadiska je ovplyvnenie psychických funkcií nepochybné, z forenzného 
hľadiska sa však predpokladá znalosť účinku drogy na konanie, ako aj sku-
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točnosť, že si tento stav privodil páchateľ vlastným pričinením (Pavlovský 
a kol., 2001). Na druhej strane ale nemožno úplne vylúčiť, resp. je potrebné 
rozpoznať stavy pripomínajúce patologickú opilosť, dôležitou dalej môže byť 
aj otázka, či sa páchateľ trestného činu mohol zdržať po žitia drogy, čo je pri 
konzumentoch tzv. "tvrdých drog" nie ľahko zodpovedateľnou a riešiteľnou 
otázkou. 

Načrtnuté aspekty sú demonštrované na nasledujúcich kazuistických 
prípadoch, prvý prípad súvisí s psychotickou komplikáciou v rámci syndró
mu závislosti od alkoholu. Ako už bolo uvedené, podľa modelu tzv. alkoho
lických psychóz možno postupovať aj pri iných typoch návykových látok, čo 
je demonštrované na druhom kazuistickom prípade, kde ide o forenzné po
súdenie trestného činu u konzumenta psychostimulačne pôsobiacich látok. 

Kazuistichý prípad Č. 1 

V roku 2001 bol znalecky vyšetrený 48-ročný muž, ktorý bol stíhaný za 
trestný čin poškodzovania cudzej veci, pretože v apríli 1999 zo strechy opus
teného domu v centre Bratislavy zhadzoval na ulicu tehly a škridle a po
škodil na ulici zaparkované automobily. 

Z údajov v trestnom spise a anamnestického vyšetrenia vyplynulo , že ob
vinený je vyučený elektromontér. Má typickú alkoholickú anamnézu: V pos
ledných rokoch vystriedal viac zamestnaní, asi dva roky bol nezamestnaný. 
Je rozvedený z podnetu manželky, po rozvode býval v podnikovej garzónke. 
Z nej bol vyhodený pre dlh na nájomnom, žije v Stupave u družky. Družka 
je staršia, spolu konzumujú alkohol. V roku 1995 bol stíhaný za neplatenie 
výživného na deti . Je náruživý fajčiar , alkohol začal konzumovať počas vo
jenskej prezenčnej služby, za neskorý návrat z vychádzky bol raz potresta
ný. Pred rokom 1989 pracoval ako elektrikár v stavebnej firme , bol dobre 
hodnotený , 4 roky pracoval v zahraničí (MĽR, ZSSR), kde sa "V alkohole sa 
mohli kúpať". Mnoho rokov sa udáva denný konzum alkoholu, prevažne pi
va. Údaje o konzumovanom množstve (2-10 pív), tolerancii, frekvencii sta
vov opilosti boli značne nespoľahlivé. Nepozoroval zmenu tolerancie, popie
ra palimpsesty. Popiera aj poruchu kontroly, údajne nikdy nemal abstinen
čné prejavy. 

Nikdy nebol u psychiatra , od začiatku 70. rokov mal bolesti žalúdka, 
v r . 1973 a 1980 prekonal operáciu žalúdka pre vredovú chorobu. 

Okolnosti trestného činu: Asi 3 dni pred činom prestal spať, dostal 
strach, "pocit, že ho niekto naháňa" , počul hlasy nejakých mužov, ktorí sa 
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mu vyhrážali . Pre strach a pocit ohrozenia odcestoval do Bratislavy, snažil 
sa zdržiavať na miestach , kde bolo veľa ľudí, stále však počul prenasledova
teľov , bol presvedčený , že ho sledujú . V noci sa túlal po Bratislave, nasle
dujúci deň chcel požiadať o pomoc na polícii , policajt na vrátnici ho však 
poslal preč. V centre mesta zašiel do kasární , požiadal dozorného o pomoc, 
ten zavolal nejakého veliteľa , vypočuli ho, povedali však, že im to nepatrí . 
Zašiel do predajne potravín, z prepravky vybral 2 fľašky piva a v predajni 
ich vypil , dúfal , že ho spozorujú a zadržia, nevšimli si ho. V centre spozoro
val skupinku mužov s mobilmi, zľakol sa, u šiel pred nimi do opusteného do
mu. Vyliezol na povalu, počul , ako muži na ulici hovoria , že ho odstrelia . 
Hádzal na nich škridle a tehly, bránil sa. 

Zadržaný bol políciou , pri výsluchu na polícii hovoril aj o strachu , hla
soch , pocite ohrozenia . Po vypočutí bol po niekoľkých hodinách prepustený. 
Vyhľadal kamaráta , ktorý býva v Bratislave , schovával sa u neho , kým 
ustúpil pocit ohrozenia. Vrátil sa k družke , ešte asi 2 dni počul hlasy, strach 
z prenasledovania už nemal. Počas celého obdobia nemal silnejšiu triašku , 
nepotil sa , bol vyčerpaný z nedostatku spánku a túlania sa . 

V rámci znaleckého vyšetrenia bol kritický k prekonanej poruche, na
priek tomu však nevyhľadal psychiatra , nezmenil spôsob konzumu alkoho
lu . 

J e možné zhrnúť , že prípad jasne demonštruje nezáujem početných spo
ločenských inštitúcií (armáda , polícia, vyšetrovacie orgány, ale i súd pri mi
nulom trestnom čine - neplatenie výživného), ako aj zdravotníckych inšti
túcií (liečený pre orgánové komplikácie alkoholizmu, pred prácou v zahra
ničí medicínske vyšetrenia a pod.), o človeka s rozvíjajúcou sa alkoholovou 
závislosťou a s komplikáciami súvisiacimi s pitím (Novotný a kol. , 2004). 

Kazuistický prípad Č. 2 

Ide o 19-ročného obvineného, ktorý bol stíhaný pre trestný čin vraždy. 
V období Spáchania trestného činu vraždy bol ešte mladistvý, ku skutku 
došlo tak, že vo večerných hodinách v zime r . 2003 prineseným nožom po
drezal na krku a následne viackrát bodol do hrudníka a končatín pro
stitútku, ktorá sa v tom čase sama pohybovala v rozľahlom priestore vedIa 
rýchlostnej komunikácie. Po tom ako spadla na zem, zavalil ju kvádrom. 
Zadržaný bol až vyše roka po udalosti, kedy sa k činu sám priznal, v meste 
sa pristavil pri policajtoch, kde im o skutku povedal. Udával, že ženu zabil 
kvôli tomu, že ho k tomu nútili hlasy a sily, ktoré v sebe cítil. Prostitútku si 
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vybral preto, lebo to bola najľahšia cesta, ako niekoho zabiť. Konkrétnu obeť 
predtým nepoznal. 

Obvinený je slobodný, absolvoval SOU, vyučil sa za pomocného autome
chanika. Vo svojej profesii pracoval len krátko, dlhodobo bol nezamestnaný, 
evidovaný bol na úrade práce . Žije s matkou, nevlastným otcom a súroden
cami, v minulosti prekonal niekoľko úrazov končatín, údajne bol aj v bezve
domí, iné závažnejšie telesné ochorenia neprekonal. Doteraz nebol trestne 
stíhaný, v rodine sa na psychiatrii nikto neliečil. Ako žiak bol problémový, 
mal znížené známky zo správania, prepadal. Už na začiatku svojho mla
distvého veku začal siahať po návykových látkach, vrátane ilegálnych, 
udáva sa konzum kanabinoidov, neskôr metamfetamínu (pervitínu). Pokusy 
o medicínske ovplyvnenie problému zlyhávali, bol evidovaný v ambulant
nom protidrogovom zariadení. Opakovane bol hospitalizovaný v rôznych 
psychiatrických zariadeniach, konzum drog ale pokračoval , jeho zdravotný 
stav sa komplikoval objavením sa rôznych psychických zážitkov chorobného 
charakteru (najmä hlasov a pocitov prenasledovania), čo svedčilo o vyprovo
kovaní schizoformnej poruchy. Neskôr bol už aj stav takto diagnosticky hod
notený , v r . 2003 sa už jednoznačne diagnostikovala paranoid ná schizofré
nia s abúzom viacerých psychoaktívnych látok. Ochorenie dalej progredova
lo , jeho priebeh sa napriek liečbe zhoršovalo a komplikovalo nedodržovaním 
abstinencie a málo usporiadaným spôsobom života obvineného. 

Dislwsia a záver 

Systematický konzum látok typu metamfetamínu (pervitínu) môže u dis
ponovaných jedincov vyprovokovať procesuálne ochorenie v zmysle schi
zofrénie, táto môže potom progredovať, jej priebeh sa môže zhoršovať po
kračovaním užívania drogy. Ide o pacientov s tzv. duálnou diagnózou, kde 
sa okrem závislosti od drogy diagnostikuje aj schizofrénia. To bol podľa 
nášho názoru autorov prípad obvineného, kde k takémuto vývoju došlo . Bi
zarný bol spôsob jeho priznania, po dlhšom období, spontánne. V rámci zna
leckého vyšetrenia neboli produktívne psychopatologické zmeny manifestné, 
nápadné však bolo ploché prežívanie problému obvineného, malá emočná 
zaangažovanosť. 

Pri formulovaní záverov znaleckého posudku sa vychádzalo z vyššie uve
deného poňatia zdravotného stavu obvineného, jeho konanie bolo podľa 

znalcov chorobne motivované. V zdravotníckych zariadeniach, kde bol hos-
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pitalizovaný, bol paranoidne halucinatórny syndróm diagnostikovaný ešte 
pre spáchaním skutku, diagnóza schizofrénie bola ale formulovaná tri me
siace po spáchaní činu . Podľa znalcov ale už aj v čase skutku bolo možné 
o schizofrenickom procese hovoriť . 

Často pomerne jednoduchá psychopatologicko-forenzná schéma uplatňo
vaná pri závislých od heroínu sa v prípadoch tzv. toxických psychóz nedá 
vždy aplikovať, prípady sú zložitejšie. Vo forenzných záveroch pribúdajú po
zitívne nálezy, čo zákonite vzbudzuje väčšiu pozornosť vyšetrovateľov, ale aj 
samozrejme prokurátorov a sudcov. Z forenzného hľadiska veľmi relevantný 
pojem schizofrénie v tejto súvislosti býva pre tieto orgány isté nóvum, badať 
tendenciu chápať problém toxikománie vrátane psychotických stavov po
merne uniformne a zjednodušene, analogicky k problémom, ktoré mávali je
dinci závislí od heroínu . Prípad alkoholickej halucinózy môže predstavovať 
modelovú forenznú situáciu, ktorá poukazuje na možný postup aj v rámci 
iných toxických psychóz nealkoholového pôvodu, psychotický stav tu pred
stavuje novú kvalitu, z ktorej by mal vyplývať adekvátny forenzný rozbor. 

Na diferenciálno-diagnostické problémy vznikajúce pri posudzovaní tzv . 
drogovo indukovaných psychóz poukazujú mnohí autori, zdôrazňuje sa po
treba prísne individuálneho zhodnotenia prípadov (ako napr. Hollweg a kol., 
1995). 

Autori príspevku nemali ambíciu vyčerpať celú šírku problému, ale chce
li poukázať len na niektoré závažné aspekty tejto témy. Pre presné stanove
nie diagnózy sa ukazuje ako podstatné trvanie psychózy, je potrebné akcep
tovať možnosť vyprovokovania nielen schizoformných obrazov, ale aj schi
zofrénie ako procesuálneho ochorenia, čo môže mať významné dôsledky pre 
forenzné posúdenie konkrétneho prípadu. 

Ak psychotická porucha neo doznie a symptómy pretrvávajú aj po dlhom 
čase, stav by sa mal posudzovať ako procesuálne ochorenie, kde pravdepo
dobne droga zohrala úlohu provokujúceho, resp. vyvolávajúceho činiteľa . Ak 
stále konzum drogy pretrváva, tento môže priebeh choroby dalej kompliko
vať a zhoršovať (Dóci, 2002). 

Iné môže byť postavenie obvineného v zmysle diagnózy toxikománie, aj 
ked s anamnézou krátkej a prechodnej psychotickej epizódy, inú váhu má 
diagnóza schizofrénie vo forenzných súvislostiach. 
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