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Novodobé závislosti

LÁTKOVÉ
psychoaktívne nepsychoaktívne

NELÁTKOVÉ
(Okrem gamingu sú v ICD/MKCH uvedené napr. pri poruchách

kontroly impulzov alebo sú súčasťou inej diagnózy, alebo sú
stále v procese prehodnocovania.)
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Novodobé látkové závislosti



Psychoaktívne látky
• Hypnotiká a sedatíva

• „Z“ lieky (Zodak, Zopiclon, Zolpinox, Zopitin, Zolpidem), Gerodorm,
Hypnogen, Stilnox, Sanval...

• Niektoré antidepresíva a lieky na ADHD
• tianeptín – Coaxil, Lyxit (staré AD, novozistený závislostný potenciál)
• metylfenidát – Concerta

• Niektoré analgetiká
• Doreta (tramadol + paracetamol)

• Dizajnérske drogy
• fenetylamíny (stimulanty), tryptamíny (pôsobia ako psychoaktívne

halucinogény), katinóny (stimulanty imitujúce účinky kokaínu) alebo
piperazíny (stimulanty imitujúce účinky extázy), rovnako aj nespočetná
skupina syntetických kanabinoidov navodzujúcich účinky marihuany.

• „Energeťáky,“ študentské „mixy,“ stimulanciá a nootropiká
• „starý“ základ (kofeín) + „nové prísady,“ Cavinton, Lucetam + THC...



Nepsychoaktívne látky
• Nepriame ovplyvnenie mozgu – jedinec sa nevie zbaviť presvedčenia,

že danú látku potrebuje, pri vynechaní jej užívania má
pseudoabstinenčné príznaky.

• Navyše látka škodí jeho organizmu (škodlivý návyk vs. závislosť).
• Väčšina analgetík (pacienti subjektívne vnímajúci bolesť, ktorá je ale

psychogénneho pôvodu)
• Ibuprofén

• Diklofenak

• ...

• Dekongestíva – spreje do nosa
• Laxatíva
• Steroidy
• „Botox“(?)...



Dizajnérske drogy u nás
• Dizajnérske drogy predstavujú látky napodobňujúce účinky nelegálnych drog,

ktoré nie sú kontrolované v rámci medzinárodných dohôd o kontrole drog.

• Pokiaľ sú v niektorých štátoch tieto látky pod kontrolou, dochádza
k obchádzaniu zákona predajom týchto látok pod zavádzajúcimi názvami ako
napr. „Výživa pre rastliny“ alebo „Soľ do kúpeľa“ s dôsledným varovaním na
obale o zákaze konzumácie.

• Predávajú sa v kamenných predajniach v tzv. „Crazy shops“ alebo „Smart
shops“. Okrem toho sa za posledné roky rozmohol predaj on-line, či už
prostredníctvom klasickej internetovej siete, alebo prostredníctvom dark
webu za pomoci ťažko vystopovateľných kryptomien, ako napr. Bitcoin.

• Sú väčšinou syntetického pôvodu ale môže ísť aj o látky rastlinného pôvodu,
ako napr. produkty zo šalvie, durmanu, kratomu či khatu.

• Systém včasného varovania (EWS) monitoruje nové psychoaktívne látky
a umožňuje medzinárodnú výmenu informácii o týchto látkach.



Syntetické kanabinoidy (1/2)
• Syntetické kanabinoidy sú syntetické látky pôsobiace ako agonisty

kanabinoidných receptorov a predstavujú reakciu na legislatívne
obmedzovanie marihuany. Nakoľko ide o látky s vyššou mimetickou
aktivititou a vyššou afinitou k receptorom, účinok látok je silnejší ako má
hlavná psychoaktívna zložka marihuany - tetrahydrokanabinol (THC).

• Predstavujú najväčšiu skupinu dizajnérskych drog. Svetovo najznámejšie
označenia sú spice, Blue lotus, Diamond, 99, K2, Nice, Black Mamba alebo
regionálne významný mocarz.

– Syntetické kanabinoidy sú často pridávané do bylinných zmesí a predávané aj pod názvami
Kronic, Tvrdý Míša, Rebel, Joker, Green power...

– Účinky: podobné ako pri THC (sucho v ústach, vysmiatosť, eufória, zmenené vnímanie času
a priestoru, výpadky pamäti, zhoršená koordinácia pohybov), ale dramatickejšie. Účinky
trvajú asi 2-krát dlhšie (5 a viac  hodín), po ich odznení sa často objavuje depresívna
nálada. Účinky syntetických kanabinoidov môžu hraničiť s účinkami halucinogénnych drog.

• Nakoľko sa syntetické kanabinoidy od prírodných chemicky líšia,
toxikologické analytické testy nemusia byť spoľahlivé.



Syntetické kanabinoidy (2/2)
• Účinok syntetických kanabinoidov je podobný kanabinoidom z prírodného

konope, avšak účinok je silnejší (psychóza, úzkosť, panika...).

• Príznaky intoxikácie:

– Predávkovanie môže byť somnolentné alebo euforické. Verbálny prejav intoxikovaného
môže byť inkoherentný, objavujú sa poruchy pamäte, halucinácie a bludy, obzvlášť
paranoidné. Často je prítomná nauzea a vomitus. Ďalšími prejavmi môžu byť bolesť na
hrudi, palpitácie, artériová hypertenzia. Môže sa objaviť proteinúria a oligúria, pričom
zmeny v obličkách môžu vyústiť do tubulárnej nekrózy a ARI. Okrem toho sa môže
objaviť svalová slabosť, tremor a kŕče, ktoré môžu viesť až k status epilepticus.

• Pokiaľ je potrebná terapia, je predovšetkým symptomatická. Pokiaľ TK
dosiahne kritických hodnôt, nie je vhodné znižovať ho betablokátormi,
vhodnejšie je navodiť periférnu vazodilatáciu. Benzodiazepíny sú liekom
prvej voľby pokiaľ sa objavia kŕče alebo status epilepticus.



CBD – áno či nie?
• Kanabidiol

– Nie je považovaný za psychotropnú, návykovú látku.

– Užíva sa p. o. – oleje, kapsuly, tinktúry... alebo fajčením.

– Pri niektorých kožných, neurologických ochoreniach a liečbe
bolesti.

• Má aj psychoaktívne účinky (stále sa skúmajú):
– Popisujú sa zmeny správania, kolísanie nálad, zvýšený výskyt

samovražedných myšlienok...

– Prípravok/materiál môže obsahovať v rôznom pomerne
psychoaktívne zložky iných kanabinoidov (nemusí ísť o čistý
výťažok kanabidiolu).

– Veľké riziko pre osoby predisponované pre závislosť alebo už s
potvrdenou závislosťou a tiež nedospelé osoby.



Disociatívne anestetiká
• Deriváty ketamínu sú látky používané v medicíne (humánnej i

veterinárnej) na celkovú anestéziu.

• Zástupcovia: methoxetamín (MXE), fencyklidín (PCP, Angel Dust)

• Účinky: v nižších dávkach účinky halucinogénne, vo vyšších anestetické

• Medzi nežiaduce účinky patria: nepokoj halucinácie, dezorientácia,
zmätenosť, analgézia, necitlivosť, úzkosť, tachykardia, zvracanie...



Syntetické katinóny 1/3
• Syntetické katinóny predstavujú analógy, resp. deriváty medzinárodne

kontrolovanej látky katinón, ktorá je jednou z aktívnych látok rastliny kata
jedlá. Majú prevažne stimulujúce účinky a patria medzi najčastejšie
hlásené nové psychoaktívne látky (NPL) spolu s mefedrónom alebo MDPV
(metyléndioxypyrovalerón).

• Používajú sa ako náhrada za amfetamín, kokaín či MDMA.

• Najznámejším zástupcom je mefedrón (4-metylmetkatinón). Stimulant
známy tiež ako „subkoka“, „syntetický kokaín“ či Meow Meow (u nás Mňau
mňau), M-Cat, Mad Cat, Bubble či „Plant Food“ (výživa pre kvety).

• Syntetická náhrada metamfetamínu je (na čiernom trhu) jednou
z najobľúbenejších (po marihuane, kokaíne a extáze) tanečných drog
hlavne vo Veľkej Británii.



Syntetické katinóny 2/3
• Účinky: excitácia, nepokoj, eufória, pocity otvorenosti, zhovorčivosť,

znížená chuť do jedla...
• Telesné príznaky: rozšírenie zreníc, svrbenie a sčervenanie kože, zvýšenie

srdcového rytmu, výrazné potenie (často striedané zimnicou)
• Nežiaduce účinky:

– poruchy srdcového rytmu, búšenie srdca – záťaž pre obehový systém, hypertenzia,
nedostatočné prekrvenie periférnych tkanív

– nevoľnosť, silné zatínanie zubov, svalové tiky, rýchle a trhavé pohyby očí
– vyčerpanie s možným následkom kolapsu
– toxicita závislá na  spôsobe užitia – najčastejšie je užívaný šnupaním, pri i. v. aplikácii

zaznamenaný rozvoj Parkinsonovej choroby
– užívatelia označujú výrazné riziko rýchleho rozvoja psychického návyku – craving



Syntetické katinóny 3/3
• Cloud 9

– Môže byť predávaný pod názvom „Soľ do kúpeľa.“ Vyvoláva obdobné euforické pocity ako
mefedrón, často však tiež halucinácie, paranoidné bludy či bizarné správanie (prípady
kanibalizmu).

• Funky
– Látka so stimulujúcim, eufóriu navodzujúcim účinkom. Typické je pre ňu intenzívny „nájazd“,

avšak kratšia doba trvania ako u ostatných. V Európe došlo k jej masívnemu rozšíreniu v r.
2011. Objavuje sa najčastejšie v podobe prášku.

– Popisovaná silná túžba po ďalšej dávke, rýchle vzniká psychická závislosť.

• Nežiaduce účinky: veľké riziko predávkovania (často s následkom smrti),
agitovanosť, halucinácie, paranoja (človek nevie, čo je skutočnosť a čo nie je –
často s tragickými následkami v podobe vraždy, samovraždy), samovražedné
myšlienky, agresivita (voči sebe i okoliu); nespavosť, nechutenstvo...

• Telesné príznaky: zvýšený nepravidelný pulz, zúženie lumenu žíl, zvýšené
riziko infarktu, rozšírenie zreníc, zvýšená telesná teplota, kŕče, zášklby, triaška,
nekontrolované pohyby...



Fenyletylamíny
• Medzi fenyletylamíny patria látky, ktoré majú blízko k amfetamínu

a metamfetamínu a vo všeobecnosti majú stimulujúce účinky. Ich
modifikáciou vznikajú silné halucinogény.

• Medzi najsilnejšie halucinogény fenyletylamínov patria DOM (2,5-dimetoxy-4-
metylamfetamín) a DOB (2,5-dimetoxy-4-brómamfetamín) ktoré vo vyšších
dávkach vedú k smrti a majú výrazne oneskorený nástup účinku,
s protrahovaným, až niekoľkodňovým trvaním.

• Ďalšími látkami z tejto skupiny sú napr. TMA-2 (2,4,5-trimetoxyamfetamín)
alebo tzv. Bromo DragonFly, ktoré majú podobné účinky ako meskalín
(halucinogén z kaktusov rodu Lophophora), avšak niekoľkonásobne účinnejšie.
Doba účinku môže predstavovať až niekoľko dní, predávkovanie vedie
k vazokonstrikcii, gangréne až následnej smrti.

• Účinky: jedná sa o látky so stimulačnými a entaktogénnymi účinkami (t. j.
vyvolávajúcimi potrebu telesného dotyku) i účinkami halucinogénnymi

• Ďalšie účinky: riziko predávkovania, nebezpečné konanie (vplyvom halucinácie)



Tryptamíny
• Ide o veľkú skupinu látok s predovšetkým halucinogénnymi účinkami. Medzi

najčastejšie sa vyskytujúce nové syntetické tryptamíny patrí 5-MeO-DMT (5-
metoxy-dimetytryptamín).

• Vyskytuje sa aj voľne v prírode, napr. v jede niektorých severoamerických
ropúch. Typický je výrazne krátky účinok halucinogénu v trvaní približne 15 –
30 minút

• Zástupcovia: DMT, 5-MeO-DMT, AMT, DIPT, ale i známy psilocín, psilocybín
(v hubách rodu Psilocybe)

• Účinky: halucinogénne – halucinácie zrakové i sluchové, často veľmi intenzívne
(zmeny vo vnímaní času, rozmerov – osoby v okolí majú deformované tváre a
časti tela, mení sa i vnímanie tela intoxikovaného, pocity umierania, intenzívne
vízie, zosilňuje vnímanie farieb, zvukov atď.)

• Nežiaduce účinky: nauzea, hnačky, veľmi silné bolesti hlavy

• Po odznení intoxikácie sa môže stav vracať (tzv. flash back). Niekedy len ako
krátkodobý záblesk, inokedy na dlhšie obdobie. Nepríjemné stavy nemajú
tendenciu samy vymiznúť. Často je nevyhnutná návšteva psychiatra.



Piperazíny
• Do tejto skupiny patria niektoré látky s psychoaktívnym účinkom

podobným extáze, pričom vo vyšších dávkach môžu mať halucinogénne
účinky. Patria sem napríklad TFMPP (3-trifluorometylfenylpiperazín),
BZP(1-benzylpiperazín), mCPP (m-chlorofenylpiperazín) a MeOPP (4-
metoxyfenylpiperazín).



Syntetické opioidy 1/2
• Fentanyl (firemné názvy lieku: Sublimaze, Actiq, Durogesic, Duragesic,

Fentora, Matrifen, Haldid, Onsolis, Instanyl, Abstral, Lazanda atď.) je
analgetikum, syntetický opiát používaný v medicíne na liečbu akútnej i
chronickej bolesti a na anestéziu pri chirurgických zákrokoch (80-krát
účinnejší než morfín).

• V dnešnej medicíne sú fentanyly používané predovšetkým v liečbe
chronickej bolesti (pri nádorových ochoreniach – fentanylové náplaste).

• Na rozdiel od heroínu sa fentanyl zneužíva skôr vo forme papierikov,
napustených fentanylovým koncentrátom a užívaných prehltnutím. Je
možné ho tiež šnupať či vdychovať jeho výpary.

• Zástupcovia: china girl, china white, dance fever, friend, goodfella, jackpot,
murder 8, TNT, Tango and Cash

• Účinky: rovnaké ako po užití heroínu (omnoho vyššia účinnosť)



Syntetické opioidy 2/2
• Nežiaduce účinky: najväčšie riziko predstavuje smrteľné predávkovanie

fentanylom pri zámene s heroínom.

• Jeho rovnaká hmotnosť má približne až 80-krát vyššiu analgetickú účinnosť
než čistý heroín a zhruba 50-krát vyššiu účinnosť čo do možnosti útlmu
dychového centra.

• Fentanyl je silne návykový!!!

– Spôsobuje fyzickú i psychickú závislosť so zvyšovaním tolerancie a nepríjemnými
abstinenčnými príznakmi.

• Ďalšie nežiaduce účinky sú zvracanie, stavy úzkosti, poruchy dýchania,
strata vedomia, bolesti brucha, hnačka/zápcha, pocit svrbenia kože,
nadmerné potenie.



GHB – gamahydroxybutyrát
• Známy ako „tekutá extáza“, „liquid E“, „liquid Ecstasy.“

• Bezfarebná tekutina (niekedy ako biely prášok) so slanou chuťou a bez zápachu –
má v nižších dávkach mierne euforizujúce a stimulačné účinky, podporuje sexuálne
vzrušenie a nástup orgazmu. Najčastejšie sa pridáva do nápojov. Vo vyšších
dávkach sa jedná o anestetikum.

• V medicíne sa od jeho používania upustilo kvôli početným vedľajším účinkom.
Veľmi nebezpečná je kombinácia s antidepresívami.

• V 80-tych rokoch minulého storočia bol využívaný kulturistami - má schopnosť
odbúravať tuky a podporovať nárast svalovej hmoty.

• Účinky: nástup účinku počas 10 - 20 minút, trvá cca 2 hodiny. Dostavuje sa stav
podobný opitosti – uvoľnenosť, strata zábran, veselá nálada, prehlbuje sa zmyslové
vnímanie – najmä hudby a tanca, zvyšuje sa hmatová citlivosť, schopnosť erekcie a
orgazmu, pri vyšších dávkach sa znižuje schopnosť zrozumiteľného vyjadrovania,
môže sa objaviť nevoľnosť.

• Pri predávkovaní spočíva najväčšie riziko v útlme dýchania či jeho zastavení.

• Dlhodobé užívanie môže viesť k rozvoju únavového syndrómu.

• Detekovateľnost: telo túto látku spracuje veľmi rýchlo. V moči ju je možné
rozpoznať maximálne 5 hodín po užití.



Ďalšie syntetické drogy
• Krokodíl (desomorfín), anglicky „crocodile drug – desomorfin.“ Názov odvodený od

jedného z vedľajších účinkov. Pripravuje sa z voľne dostupného opiátu kodeínu.
K veľkému rozšíreniu došlo v roku 2010 predovšetkým v Rusku.

• Účinky: veľmi podobné heroínu, účinok trvá krátku dobu (cca hodinu a pol)

• Nežiaduce účinky: dochádza k rohovateniu kože v okolí vpichu, vytvárajú sa veľké
šupiny, ktoré sa následne odlupujú, vznikajúce rany sa postupne rozširujú a
prehlbujú, až nakoniec môže dôjsť k obnaženiu kosti. Do rán sa potom ľahko
dostáva infekcia. Má veľmi nepriaznivý vplyv na psychiku človeka. Abstinenčné
príznaky sú veľmi silné, odvykanie je ťažšie ako od heroínu.

• Nitráty (butylnitrát, propylnitrát, atď.) – látky, ktoré významne ovplyvňujú krvný
obeh. Najčastejšie sa s nimi stretávame ako s tzv. „poppers“. Poppers sa predáva
ako afrodiziakum v sexshopoch (fľaštičky naplnené prchavou tekutinou). Inhaláciou
výparov z týchto fľaštičiek je možné navodiť na krátky okamih záchvatovité stavy
smiechu, hučanie v hlave a miernu eufóriu. Nebezpečné môžu byť hlavne v
kombinácii so stimulačnými drogami a u ľudí s preexistujúcimi chorobami
kardiovaskulárneho systému.



Látky rastlinného pôvodu
• Patria sem rastliny s psychoaktívnymi vlastnosťami ako napr. khat, kratom,

durman či šalvia.

• Khat (Kata jedlá) je tropická rastlina pochádzajúca z východnej Afriky
a Arabského polostrova. Obsahuje katinón, účinkom sa podobá
metamfetamínu.

• Kratom (Mitragyna speciosa) je tropická rastlina pochádzajúca
z juhovýchodnej Ázie, ktorá obsahuje alkaloid mitragynín. Ten má v nízkych
dávkach stimulačný účinok. Vo vyšších dávkach je skôr podobný opioidom
a má sedatívne účinky.

– Podobné účinky má Mitragyna hirsuta – iné alkaloidy (mitrafylín) viažuce sa na opiátové
receptory. Zatiaľ nie je na zozname zakázaných látok.

• Šalvia divotvorná (Salvia divinorum) je rastlina z čeľade hluchavkovitých.
Pre jej psychoaktívne účinky sa používajú listy obsahujúce aktívnu zložku
savinorin A, ktorá má halucinogénne účinky



Novodobé nelátkové závislosti



Rozdelenie

• Gaming
• Nadmerné (patologické) používanie internetu (PPI)
• Oniománia
• Workaholizmus
• Závislé správanie („závislosť“ od siekt a kultov, chorobné prejedanie sa,

opaľovanie, skrášľovanie...)
• Je potrebné rozlišovať, či nejde o jeden z prejavov inej

psychiatrickej diagnózy vrátane intoxikácie návykovou látkou.



Gaming
• Relatívne mladá diagnóza závislosti týkajúca sa hlavne detí a dospievajúcich.

• Tie/Tí nekontrolovane hrajú, často on-line, prakticky v každom voľnom čase,
niekedy tajne po nociach či v škole počas prestávok, často s inými hráčmi, ktorí sú
pripojení on-line.

• Dieťa je podráždené, trpí poruchami spánku, pozornosti, učenia, pamäti, správania.
Háda sa s rodičmi, vyjednáva o čase hrania, stráca pojem o čase, často ho bolia oči,
hlava, je nevýkonné, nemá záujem o športové aktivity, klasické hry s reálnymi
ľuďmi, trávenie času s rodinou či návštevou. Všetky povinnosti urobí za čo najkratší
možný čas (často aj s chybami kvôli roztržitosti), aby mohlo maximum zvyšného
času stráviť pri hre.

• Ide často o deti extrémne vnímavé s bohatým vnútorným prežívaním a
emocionalitou, vychovávané rozmaznávajúcim či protekčným štýlom výchovy, deti
s narušeným zázemím, rodičov workaholikov, rodičov v konfliktom vzťahu, pre
ktoré hra nemusí byť len návykom, ale aj únikom z reality alebo spôsobom
"uvoľnenia ventilu" nahromadených emócií.

• Dieťa trpiace gamingom je v dospelosti náchylnejšie na vznik iných typov závislostí.

• Metódou voľby v liečbe je psychoterapia (vedenie dieťaťa k tomu, aby hovorilo o
svojich pocitoch), edukácia rodičov - viac času aktívne stráveného s dieťaťom,
jasnejšie hranice a pravidlá, náprava vzťahov v rodine atď.



Počítačové hry, videohry, on-line
virtuálny svet

• Je príťažlivý hlavne pre mladšiu generáciu pre svoju hravosť, tvorivosť,
fantáziu, súťaživosť a vysokú technickú dokonalosť a je v ňom možné bez
zábran si vybiť svoje negatívne emócie.

• Hra zlepšuje logické myslenie, priestorovú orientáciu, pomáha zdokonaľovať
sa v cudzom jazyku.

• Násilné PC hry desenzitizujú voči násiliu a znižujú empatiu.
• Sedavý spôsob života spôsobuje množstvo zdravotných rizík (telesných,

spánkových, stravovacích, hygienických....).
• Zhoršuje interpersonálne vzťahy, redukuje voľnočasové aktivity, školský

prospech.
• Excesívne hrávanie PC hier slúži ako neprimeraný spôsob zvládania stresu,

kde dospievajúci on-line hráči hrajú nielen pre príjemné pocity vzrušenia,
ale aj útek pred problémami.

• Pri hraní PC hier, hlavne pri víťazstvách, dochádza k zvýšenému vyplavovaniu
dopamínu.

• Najviac hrajú PC a video hry deti vo veku 8 – 12 rokov (72 %).



Patologické používanie internetu 1/2
• Koncept tzv. „závislosti od internetu“ (IAD) sa stále vyvíja a o jeho

diagnostickom zaradení sa stále vedú odborné diskusie.

• Až 72 % respondentov považuje internet za návykový a 47 % máva aj
problémy psychické (napr. poruchy spánku).

• Mladší jedinci a ženy sa viac venujú internetovému gamblingu, on-line
vzťahom a pornostránkam.

• Starší jedinci a muži viac chatovaniu.

• Virtuálny svet internetu je prostredím bez zábran (ilúzia anonymity), čo
podporuje flaming-agresívne správanie, je tiež prostredím virtuálnych
vzťahov a experimentovania so svojou identitou.

• Patologické používanie mobilu (nočné prezeranie si mobilu, presvedčenie
o tom, že sa mi ozval mobil, že mi niekto píše, smútok, ak nepíše, kontrola
nových správ každých 5 minút, hry na mobile, uprednostňovanie četovania
pred osobným stretnutím, četovanie pri osobnom stretnutí...).



Patologické používanie internetu 2/2
• NAJČASTEJŠIE PRÍZNAKY

– nutkavé myšlienky o internete, silná túžba používať internet a zmeny
nálad pri používaní internetu

– zvýšená psychická dráždivosť pri obmedzovaní používania internetu
– neschopnosť zastaviť nadmerné používanie internetu a rozmýšľanie

o internete, aj keď nie je pripojený
– klamstvá rodine a blízkym o čase, trávenom na internete
– pocit viny, z nadmerného používania internetu a zlyhávanie pri plnení

si domácich, či pracovných povinností, míňanie veľkých financií, za
služby, súvisiace s internetom

• PREVENCIA
– stanoviť jasné pravidlá práce s PC (časový limit, vylúčiť návykové,

aktivity na internete) a umiestniť PC na miesto, kde má dostup celá
rodina

– zablokovať návykové stránky (internet. gambling, sieťové on-line hry,
pornografiu...)

– rozvíjať nerizikové aktivity, záujmy, koníčky a nový spôsob trávenia
voľného času



Oniománia
• Podrobnejšie popísaná už v minulom storočí psychiatrami Kraepelinom

a Bleulerom, nie je však zaradená ako samostatná dg. jednotka v MKCH-
10, býva zaraďovaná k impulzívno-kompulzívnym poruchám.

• V západnej Európe sa odhaduje jej výskyt od 1,1 % - 5,9 %, týmto
problémom trpia rovnako muži, ako ženy.

• Jej príčiny najčastejšie súvisia s prežívaním negatívnych emócií ako sú
smútok, nuda, životné sklamanie, depresia.

• Je to chronický stav s vážnymi vzťahovými, finančnými, profesijnými,
psychickými a sociálno-právnymi dôsledkami.

• Môže byť s spojená s nadužívaním či závislosťou na alkohole, kofeíne,
nikotíne.

• Väčšina jedincov sa zadlží a problémy vo vzťahoch často končia ich
rozpadom, až 8 % jedincov má aj problém so zákonom.

• Ženy viac nakupujú šperky, kozmetiku, oblečenie, obuv a oceňujú pri
nákupoch viac emocionálne a symbolické predmety, muži viac nakupujú
športové veci, značkovú elektroniku, oblečenie, pracovné náradie
a viacfunkčné a rekreačné tovary.



Workaholizmus (WH)
• Nie je zaradený ako samostatná diagnostická jednotka v MKCH-10, podľa J. P. Kahna

je považovaný za príznak obsedantno-kompulzívnej poruchy u perfekcionistov so
snahou o kontrolu na úkor flexibility, otvorenosti a efektivity.

• K príčinám patria frustrácie, neuspokojené túžby a potreby, kde práca môže
jedincovi poskytnúť dočasný únik z reality a nepretržitá pracovná aktivita môže
zakryť úzkosť, nízku sebaúctu a sebavedomie.

• Častejšími workaholikmi sú muži, v myslení a jednaní týchto jedincov prevažuje
orientácia na prácu, pri súčasnom obmedzení iných záujmov a aktivít (v rodine, vo
voľnočasových aktivitách, oddychu...).

• Ak jedinec nemôže pracovať, je nervózny, podráždený, depresívny, podlieha panike.

• Trpí spoločenskou izoláciou, stavmi fyzického aj psychického vyčerpania, množstvom
psychosomatických ochorení a následným užívaním návykových farmák.

• Jeho spolupráca je problémová, lebo nevie delegovať prácu na okolie.

• Žije na okraji svojej rodiny, workaholik (manžel) je tichý, mlčanlivý, premýšľajúci,
obsesívny, neprístupný.

• V jeho mozgu sa jedná o významné uvoľňovanie epinefrínu a norepinefrínu,
spôsobované epi/norepinefrínovou extázou, tzv. manickou pracovnou zaujatosťou
a ich zvýšená prítomnosť v organizme prispieva k vzniku psychosomatických
chorôb, t.j. hypertenzie, žalúdočných vredov, IM, NCMP..., v oblasti psychiky trpia
viacerými poruchami, súvisiacimi so stresom, hlavne úzkostnými a fobickými,
depresiami, nespavosťou...



Priebeh workaholizmu

• Je pomalý, D. Fasselová, uvádza 3 vývojové štádiá workaholizmu:
– včasné štádium – jedinec neustále myslí na prácu, plánuje ju, pracuje

v nadčasoch, odmieta si vyberať voľno

– stredné štádium – zanedbáva osobné a sociálne vzťahy, pridružujú sa
poruchy spánku, upadá fyzicky, objavujú sa periódy tzv. okien (pozerania
sa do prázdna)

– neskoré štádium – nastupujú fyzické (bolesti hlavy, chrbta, svalov,
hypertenzia, žal. vredy, IM..) a psychické (emočné vyhasínanie, pokles
libida, depresie, úzkosti..) dôsledky workaholizmu.



Odporúčania, ako zvládať WH
• Ak vás nutká nadmerne pracovať, dajte si čas na rozmyslenie

robiť niečo iné.

• Znížte kvantitu práce a venujte sa hlavne kvalite práce.

• Ak potrebujete pomoc, požiadajte o ňu.

• Odmeňte sa za dobrú prácu, športujte a relaxujte.

• Znížte príjem kofeínu, nikotínu a cukru. Ak jete, vychutnajte si
jedlo a nerobte pri tom nič iné.

• Sústreďte sa len na jednu prácu, nerobte viac vecí naraz.

• Každú hodinu si urobte 5 minút prestávku.

• Nájdite si čas na obed, ideálne s kolegami, vychutnávajte si
chvíle s inými.



Liečba novodobých nelátkových závislostí
• V jednotlivých postupoch je podobná liečbe patologického hráčstva.
• Pri patologickom používaní internetu aj workaholizme je zameraná najmä

na radikálnu zmenu životného štýlu, záujmovej sféry, nerizikových
koníčkov, kontrolu spúšťačov, prísnu časovú kontrolu používania internetu
(maximálne 1 hodina denne, nad 24 hod. týždenne - excesívne používanie
internetu - riziko návyku).

• V liečbe PPI sa používa kombinácia KBT a harm reduction therapy,
postupné znižovanie času tráveného on-line, s narúšaním starých vzorcov
návykového správania.

• V prípade somatických komplikácií workaholizmu – liečba príslušného
somatického ochorenia a prípadných psychických dôsledkov.

• Pri oniománii je potrebná prísna finančná kontrola s postupným splácaním
dlhov.

• V prípade depresívnych nálad pri oniománii či workaholizme je indikovaná
antidepresívna farmakoterapia.

• Hlavným cieľom je naučiť sa kontrolovane používať internet, nakupovať aj
pracovať, u PC hier sa vyžaduje trvalá abstinencia.



Sexuálna závislosť?
• Kompulzívne (nutkavé) sexuálne správanie

– Starší pojem „hypersexualita“ (nymfománia, satyriáza).

• Nadmerný sexuálny pud, ktorý obmedzuje bežný život človeka.

– Trvalá neschopnosť kontrolovať intenzívne sexuálne impulzy alebo túžby,
ktoré spôsobujú značné utrpenie alebo zhoršovanie stavu.

– Výskyt: 1 : 10 (muži), 1 : 12 (ženy)

• Muži majú vyššie hladiny oxytocínu v krvi.

– Rôzne aktivity sexuálneho charakteru (čiže aj porno, kybersex), ktoré
narušujú bežný osobný, pracovný, sociálny život (vzťahy). Pacienti
zanedbávajú svoju prácu, koníčky, rodinný život.

– Osoba predisponovaná na vznik závislosti alebo už s potvrdenou
diagnózou závislosti má v mozgu narušený systém vyhľadávania niečoho
nového, detekcie ohrozenia so silnou závislosťou na odmene.



Kompulzívne sexuálne správanie
1. Potrebujete v poslednom čase silnejšie provokácie a častejšie sex?
2. Mysleli ste už niekedy na to, že by ste nemali mať sex tak často?
3. Sexujete, aby ste unikli z bežnej reality alebo sa zbavili napätia?
4. Cítite sa po sexe vinní alebo totálne zdeprimovaní?
5. Masturbujete ešte aj po sexe?
6. Potrebujete počas sexuálneho styku stále častejšie stimuláciu

pomocou fantázie alebo porna?
7. Meníte často milencov, alebo máte paralelne viac ,,vzťahov“?
8. Strácate čas počas sexuálnych aktov alebo myšlienok na ne v

práci?
9. Zanedbávate zdravie a blaho rodiny na úkor túžob?
10. Klesá vám produktivita a schopnosť koncentrácie, keď neustále

myslíte na sex?



Riziká pornografie 1/2
• Formovanie sex. orientácie, budúci obraz o vzťahoch, vernosti, sexuálnej praxi.

– Vypestovanie zlozvykov, klamlivých obrazov o sexualite/sexe/vzťahoch, podnecovanie túžby
experimentovať pri dospievajúcich jedincoch.

• U detí sa rýchlo rozvíja nutkavé správanie.
• Môže sa kombinovať s inými látkovými/nelátkovými závislosťami (kybersex +

závislosť na virtualite, sexuálna závislosť + užívanie psychostimulancií atď.).
• Zvyšovanie rizika nedostatočnej kvality vzťahu so životným partnerom.
• Zhoršenie kvality pohlavného života.
• Odpájanie sa od emócií, dôvernej blízkosti, intimity pri sexuálnych

partneroch/aktivitách.
• Tendencia posúvať hranice (chemsex, drogy, sex v trojke...)
• Maskovanie, potláčanie iných problémov. Môže to byť náhrada za iné nenaplnené

potreby (citové), alebo ide o únik od ne(vy)riešených, problémov.
• Možné zdravotné riziká niektorých techník autoerotiky a neviazaného sexu.
• Postupný vývoj – od rôznych foriem produktov pornopriemyslu po amatérske

videá



Riziká pornografie 2/2
• Nejde o milovanie, ale o to, že si to niekto s niekým rozdá, aby sa na to pekne

pozeralo, hlavne z mužskej perspektívy.

• „Toto rozptýlenie a uspokojenie, kedykoľvek si spomenieme, a možnosť
uvoľňovať pri ňom stres, ako sa nám zachce a čisto podľa seba:

– odnaučuje trpezlivosti,

– učí upínať sa k nereálnym predstavám a očakávaniam, ako pristupovať k sexu a
sexuálnemu partnerovi,

– vedie k nespokojnosti s vlastným telom a znižuje sebavedomie (úzkosť pred prvým
sexom, úzkosť v spoločných sprchách) a

– sociálne nás deformuje (zvykáme si v anonymite na deštruktívne správanie).“

• Kdekoľvek, akokoľvek (množstvo stimulov za sebou a ich rôznorodosť –
neustále aktivovanie pudovej reakcie a systému odmeny) a ľahko dostupné
uspokojenie bez pohľadu na skutočnú krásu človeka, bez kontaktu, bez emócií,
ktoré intimitu sprevádzajú.

– V realite sú potrebné: dvorenie, zvádzanie, romantická predohra, nežné momenty,
bozkávanie, dotyky, komplimenty či obyčajný rozhovor (postupné objavovanie a
budovanie dôvernej blízkosti).

• Kladie dôraz na sexuálny výkon a generuje stres pri falošných predstavách,
túžbach a snoch partnerov/partneriek či manželov/manželiek.



Liečba
• Väčšinou postačuje psychoterapia.

• Niekedy je potrebná aj medikamentózna liečba, napr. podávanie
antiandrogénov mužom (zväčša sexuálnym deviantom).
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