
Drogy a drogové závislosti 

 

Psychoaktívne látky 

Psychoaktívne látky 

Podľa prevládajúceho účinku delíme návykové látky (drogy) na 

Mäkké drogy resp. tvrdé drogy 

Medzi psychoaktívne látky / drogy / návykové látky patrí 

Medzi psychoaktívne látky / drogy / návykové látky patrí 

Medzi psychoaktívne látky / drogy / návykové látky patrí 

Medzi farmaká, schopné vyvolať závislosť, patrí 

Experimentálne užívanie psychoaktívnych látok 

Symptomatické užívanie psychoaktívnych látok 

Čo je cieľom symptomatického užívania drogy? 

Označte pravdivé tvrdenia o klasifikačných systémoch 

Škodlivé užívanie psychoaktívnych látok 

Závislosť od psychoaktívnych látok 

Závislosť od psychoaktívnych látok 

Ktoré neurotransmiterové systémy hrajú významnú úlohu pri vzniku závislostí? 

Zvýšená aktivita dopamínu v mozgových okruhoch odmeny pri rozvoji závislosti 

Medzi znaky závislosti od psychoaktívnych látok patrí 

Medzi znaky závislosti od psychoaktívnych látok patrí 

Abstinenčný syndróm 

Vegetatívny (telesný) abstinenčný syndróm 

Toxická psychóza 

Epidemiológia závislostí od psychoaktívnych látok 

Patogenéza závislosti od psychoaktívnych látok 

Mechanizmy vzniku závislosti od psychoaktívnych látok 

Ktoré z nasledujúcich psychických porúch sú významnými rizikovými faktormi vzniku 

závislosti od psychoaktívnych látok? 

K rizikovým faktorom pre rozvoj závislosti od psychoaktívnych látok patrí 

K rizikovým faktorom pre rozvoj závislosti od psychoaktívnych látok patrí 

Medzi somatické komplikácie a následky niektorej zo závislostí od psychoaktívnych 

látok môže patriť 



Medzi psychické poruchy vyvolané užívaním psychoaktívnych látok patrí 

Diagnostika intoxikácie psychoaktívnymi látkami 

Materiál na toxikologické vyšetrenie môže byť 

Diagnostika závislosti od psychoaktívnych látok 

K dotazníkovým metódam a škálam na detekciu užívania a závislostí od 

psychoaktívnych látok patrí 

Medzi postupy v liečbe drogovej závislosti patrí 

Liečba závislosti od psychoaktívnych látok 

V ktorých prípadoch možno človeka so závislosťou od psychoaktívnej látky liečiť 

nedobrovoľne (bez jeho súhlasu)? 

Ak používame pri detoxifikačnej liečbe substitučnú látku, je vhodné zvoliť 

Farmakoterapia pri závislosti od psychoaktívnych látok 

V detoxifikačnej fáze liečby látkových závislostí sa dajú uplatniť  

V odvykacej fáze liečby látkových závislostí sa dajú uplatniť 

V doliečovacej fáze liečby látkových závislostí sa dajú uplatniť 

Psychoterapia pri závislosti od psychoaktívnych látok 

Počas doliečovacej fázy liečby drogových závislostí sa využívajú 

Následná starostlivosť u drogovo závislých 

K úlohám súdneho znalca z odvetvia Psychiatria pri posudzovaní ľudí užívajúcich 

psychoaktívne látky patrí 

Štandardná dávka alkoholického nápoja 

Štandardná dávka alkoholického nápoja 

Alkohol 

Alkohol 

Jednoduchá alkoholová opojenosť 

Komplikovaná alkoholová opojenosť 

Patologická alkoholová opojenosť 

Zdravotné riziká spojené s dlhodobým užívaním alkoholu 

Rizikové pitie alkoholu 

Závislosť od alkoholu 

Alkoholový abstinenčný syndróm 

Medzi príznaky nekomplikovaného abstinenčného syndrómu patrí 

Medzi príznaky alkoholového abstinenčného syndrómu patrí 

Liečba alkoholového abstinenčného syndrómu 



V liečbe abstinenčného alkoholového syndrómu je možné použiť 

Ktoré laboratórne parametre môžu pomôcť pri stanovení diagnózy závislosti od 

alkoholu alebo pri monitorovaní alkoholovej abstinencie 

Ktoré laboratórne parametre môžu pomôcť pri stanovení diagnózy závislosti od 

alkoholu alebo pri monitorovaní alkoholovej abstinencie 

Ktoré nálezy pri fyzikálnom vyšetrení môžu pomôcť pri stanovení diagnózy závislosti od 

alkoholu 

Riziko somatických komplikácií pri konzumácii alkoholu 

Pre farmakoterapiu pri závislosti od alkoholu platí 

Liečba závislosti od alkoholu 

Redukcia pitia alkoholu 

Anonymní alkoholici 

K psychiatrickým komplikáciám závislosti od alkoholu patrí 

Alkoholová demencia 

Delírium tremens 

Medzi charakteristické príznaky alkoholického delíria patrí 

K somatickým komplikáciám závislosti od alkoholu patrí 

Označte správne tvrdenia o organických komplikáciách závislosti od alkoholu 

K opioidom patrí 

Opioidy 

Opioidy 

K akútnym účinkom opiátových agonistov patrí 

K prejavom abstinenčného syndrómu od opioidov patrí 

Abstinenčné príznaky pri závislosti od heroínu sa prejavujú 

Závislosť od opioidov 

Liečba nadužívania opioidov 

Heroín 

Metadón 

Heroín sa užíva 

Pri krátkych a ultrakrátkych detoxifikačných programoch pri závislosti od opioidov sa 

používa 

Ku komplikáciám závislosti od opioidov patrí 

Kanabinoidy 

Kanabinoidy možno užívať 



Medzi kanabinoidy patrí 

Chronický dlhodobý konzum marihuany môže mať za následok 

K akútnym účinkom kanabinoidiov patrí 

K psychiatrickým komplikáciám nadužívania kanabinoidov patrí 

K somatickým komplikáciám nadužívania kanabinoidov patrí 

K liečivám s návykovými vlastnosťami patrí 

K liečivám s návykovými vlastnosťami patrí 

K znakom rizikového užívania liekov (tvoriacemu podozrenie na závislosť) s návykovým 

potenciálom patrí 

Abstinenčný syndróm od benzodiazepínov 

Závislosť od anxiolytík 

K psychostimulanciám patrí 

K psychostimulanciám patrí 

K všeobecným akútnym účinkom psychostimulancií patrí 

K všeobecným prejavom abstinenčného syndrómu od psychostimulancií patrí 

Označte pravdivé tvrdenia o kokaíne 

Kokaín 

Označte pravdivé tvrdenia o amfetamínoch 

Metamfetamín 

Označte pravdivé tvrdenia o MDMA 

Označte pravdivé tvrdenia o kofeíne 

Liečba závislosti od psychostimulancií 

Ku komplikáciám nadužívania psychostimulancií patrí 

Tabak 

Nikotín 

K akútnym účinkom nikotínu patrí 

K znakom závislosti od tabaku patrí 

K príznakom abstinenčného syndrómu od nikotínu / tabaku patrí 

Označte terapeutické modality vhodné na liečbu závislosti od tabaku 

Substitučná liečba nikotínom (Nicotine Replacement Therapy, NRT) 

Elektronické cigarety (elektronické vaporizátory nikotínu) 

Označte farmaká účinné v odvykacej liečbe závislosti od nikotínu / tabaku 

Ku komplikáciám fajčenia tabaku patrí 

Psychodysleptiká 



Halucinogény a delirogény 

K halucinogénom patrí 

Halucinogény 

K delirogénom patrí 

Delirogény 

Disociačné drogy 

Prchavé látky (zneužívané pre svoje psychoaktívne účinky) 

Prchavé látky (zneužívané pre svoje psychoaktívne účinky) 

Medzi prchavé látky (zneužívané pre svoje psychoaktívne účinky) patrí 


