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otázky na ústnu skúšku 

 
1. Prehľad a delenie psychoaktívnych látok 

2. Formy a spôsoby užívania psychoaktívnych látok 

3. Klasifikácie psychických porúch súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok 

4. Epidemiológia látkových závislostí 

5. Príčiny a mechanizmy vzniku závislostí (genetické, neurobiologické, psychologické, sociálne) 

6. Všeobecné znaky závislosti od psychoaktívnych látok 

7. Všeobecné zásady skríningu a diagnostiky látkových závislostí 

8. Všeobecné zásady liečby a prevencie látkových závislostí 

9. Právne otázky a posudzovanie látkových závislostí 

10. Alkoholické nápoje a klinická farmakológia alkoholu  

11. Alkoholová intoxikácia (jednoduchá a patická opitosť) 

12. Alkoholový abstinenčný syndróm a delírium tremens 

13. Vývoj, príznaky a typológia závislosti od alkoholu 

14. Neuropsychiatrické dôsledky nadužívania alkoholu 

15. Somatické dôsledky nadužívania alkoholu 

16. Prevencia, skríning a diagnostika závislosti od alkoholu 

17. Farmakologická liečba závislosti od alkoholu 

18. Nefarmakologická liečba, rehabilitácia a resocializácia závislosti od alkoholu 

19. Exogénne opioidy a ich klinická farmakológia  

20. Intoxikácia opioidmi 

21. Opioidný abstinenčný syndróm 

22. Vývoj a príznaky závislosti od legálnych a ilegálnych opioidov 

23. Zdravotné (neuropsychiatrické a somatické) komplikácie nadužívania opioidov 

24. Prevencia, skríning a diagnostika závislosti od opioidov 

25. Krátkodobá (detoxifikačná) farmakologická liečba závislosti od opioidov 

26. Dlhodobá (udržiavacia) farmakologická liečba závislosti od opioidov 

27. Nefarmakologická liečba, rehabilitácia a resocializácia závislosti od opioidov 

28. Anxiolytiká-hypnotiká s návykovými vlastnosťami a ich klinická farmakológia 

29. Intoxikácia a abstinenčný syndróm od anxiolytík-hypnotík 

30. Vývoj a príznaky závislosti od anxiolytík-hypnotík 

31. Zdravotné (neuropsychiatrické a somatické) komplikácie nadužívania anxiolytík-hypnotík 

32. Prevencia, skríning a diagnostika závislosti od anxiolytík-hypnotík 

33. Liečba závislosti od anxiolytík-hypnotík 

34. Kanabinoidy a ich klinická farmakológia 

35. Intoxikácia, abstinenčný syndróm a závislosť od kanabinoidov 

36. Diagnostika a liečba závislosti od kanabinoidov 

37. Kokaín a jeho klinická farmakológia 

38. Intoxikácia, abstinenčný syndróm a závislosť od kokaínu 

39. Diagnostika a liečba závislosti od kokaínu 

40. Amfetamínové psychostimulanciá a ich klinická farmakológia 

41. Intoxikácia, abstinenčný syndróm a závislosť od amfetamínových psychostimulancií 

42. Diagnostika a liečba závislosti od amfetamínových psychostimulancií 

43. Nikotín a iné zložky tabaku, klinická farmakológia nikotínu 

44. Intoxikácia, abstinenčný syndróm a závislosť od nikotínu (tabaku) 

45. Diagnostika a liečba závislosti od nikotínu (tabaku) 

46. Prchavé látky – prehľad, základná klinická charakteristika, riziká spojené s užívaním a ich medicínske riešenie 

47. Halucinogény, delirogény a látky s disociatívnym účinkom – prehľad, základná klinická charakteristika, riziká 

spojené s užívaním a ich medicínske riešenie 

48. Nové psychoaktívne látky – prehľad, základná klinická charakteristika, známe riziká spojené s užívaním 
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