
SKUTOČNÉ PORUCHY, NIE SAMOÚČELNÁ 
PATOLOGIZÁCIA 

Súčasťou 31. kongresu European College of Neuropsychopharmacology, 
ktorý sa konal 6.-9. októbra 2018 v Barcelone, bolo aj stretnutie odborníkov 
venované novo klasifikovaným behaviorálnym závislostiam. Odohrávalo sa 
v posledný deň kongresu a moderovala ho Florence Thibaut z Francúzska. 
So svojimi prednáškami vystúpili dve veľké autority v oblasti závislostí, 
Mare Potenza zo Spojených štátov amerických a Aviv Weinstein z Izraela. 
Podujatie malo názov ,;E'roblematic gaming and compulsive sexual beha
viours: real disorders or are we just pathologising?" a vyznelo v podstate 
konsenzuálne s blokom venovaným novej klasifikácii ICD-11 a blokom no
vých behaviorálnych závislostí, ktoré odzneli na 13. slovenskej a 57. česko
slovenskej AT konferencii 28.9.2018 v Bardejovských Kúpeľoch. Teší nás, že 
odborníci z rôznych oblastí sveta vítajú nové diagnostické jednotky gaming 
disorder a compulsive sexual behaviour disorder ako klinicky užitočné a ná
pomocné tým, ktorí trpia závislosťou a svojim problémovým správaním. 
V žiadnom prípade nejde o patologizovanie hrania alebo sexuálnych aktivít. 
Cieľom zavedenia nových diagnostických kategórií nie je samoúčelne rozši
rovať nozologické siete psychiatrie, ale naopak, sprístupniť pomoc jedincom, 
ktorí sa svojim problémom trápia a sužujú, alebo ktorí svojim problémom 
trápia a sužujú iných. Isteže, sú tu aj nové ťažkosti. Kladieme si napríklad 
otázku, prečo sa opakuje problém spred dvoch desaťročí, keď patologické 
hráčstvo bolo umiestnené do kategórie impulzívnych a návykových porúch 
napriek tomu, že jeho závislostný charakter bol už tom čase rozpoznateľný 
a na viacerých pracoviskách (vrátane nášho) aj rozpoznaný. To isté sa teraz 
deje s compulsive sexual behaviour disorder, ktorá je spolu s inými impul
zívnymi poruchami umiestnená medzi impulse control disorders, navzdory 
jej kompulzívnemu charakteru, ktorý predsa zdôrazňuje aj oficiálny názov 
jednotky. Vyvstávajú aj otázky okolo správneho pomenovania behaviorál
nych závislostí, ktoré by malo odrážať nové paradigmy a vývoj poznania, 
ako aj terminologické otázky ich správneho prekladu do nášho jazyka. 
Vzhľadom na skutočne existujúce problémy, ktoré sa tieto nové nozologické 
jednotky snažia jednoducho a pregnantne opísať, sa nám však tieto otázky 
javia ako druhoradé. 
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