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než samotnou léčbou - především represivními opatřen ími (podmíněný tres t nebo 
ochranný dohled), ke k terým byli k lienti odsou zeni . S pominu tím těchto opatření 
klesl počet abstinujících po 7 letech až k nu le. Stejným způsobem kl esá i návrat 
nost a hodnotitelnost dotazníků . 

V katamnestickém sledování našich od l éčených pacientů chceme pokračovat v 
uudoucnosti i přes to, že to bude značně kompli kované díky rozpadu existující 
sítě ordinací AT na našem území i předpokládanou neochotou privátních psy
chiatrů, kteří pravděpodobně budou vyplňování a odesílání katamnesti ckých do
tazníků považovat za ztrátu času . 

Souhrn 

Z námi provedené katamnestické studie vyplýva, že po jednom roce od skončení I cčby 

abstinuje asi polovina námi odléčených pacientů , a po třech a pěti letech stále j eště ab 
stinuje přibližně čtvrtina až třetina pacientů. 

V katamnestických šetřeních chceme pokračovat i v budoucnu . 
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Kniha je prvou monografiou tohto typu 
na Slovensku. Predchádzali jej skriptá 
určené študentom psychológie (A. Heretik: 
Forenzná psychológia, Univerzita Komen 
ského, 1991). Recenzovaná kniha organicky 
nadvazuje a podstatne rozširuje materiál 
prezentovaný v skriptách. 

Prvá časť obsahuje tradičné kapitoly, 
ktoré sú obligatórne pre knihy tohto typu . 
Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú históriou , 
predmetom forenznej psychológie , právny
mi normami. Potom nasledujú špecializo
vané kapitoly, ktoré by mohli byť zaujíma
vé aj pre alkohológov (teórie delikvencie, on
togenetické aspekty). Samozrejme, primeraná 
pozornosť sa venuje jednotlivým psychickým 
ochoreniam a ich forenznému významu. 
Problematike závislostí sa venuje samo
statná pozornosť v siedmej kapitole. 

Siedma kapitola je uvedená podkapito
lou poukazujúcou na vzťah medzi spotre-

bou a lkoholu a úrovňou trestnej č innosti . 

Následne venuje pozornosť jednotlivým ty
pom alkoholového opojenia, upozorňuje aj 
na možné problémy pri interpretáci i § 201/a 
"Opilstvo". Ďa lšia podkapitola sa zam('
riava na závislosť od alkoholu . Autor d(' 
finuje alkoholovú závislosť už za pomoci 
kritérií ICD-IO. Posledná časť siedm ej 
kapitoly upozorňuje na problematiku nf'aLko
holových toxikománií. Opať se vpl'mi ak 
tuálne použili kritériá medzinárodnpj kl a 
sifikácie (ICD-lO). Problematika závis losti 
je ilustrovaná dvoma podrobnými kazuisti 
kami (jedna s alkoholovou a druhá s 
nealkoholovou toxikomániou). 

V knihe sú samostatné kapitoly vpno
vané sexuológii, agresológii, viktimológii a 
penológii. 

Text je prehl'adne usporiadaný, infor
mačne obsažný a bohatý . Zvláštnu zm icnku 
si zaslúži tlač a nápaditá grafická úprava. 
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Klliha je ' ilustrovami 23 obrázkami . T ext 
ve ľmi vhodne dop lňuj e 25 pod robných a 
p,-ito m p re hľadných kazu ist ík . Každá kapi 
tola m a v závere graficky od líšený s úhrn , 
,'0 I'olllú ha v ")'c hl ej or ientácii. Knih a je 
IIn""Il" Ilajlll:i stud('ntom psyc hológ ie. Tí 
IIrl' iLe' O('(' llia uri('ntacne su hrny. Iste však s 

radosťou siahnu po nej aj súd ni znalci- psy· 
chológov ia a psych iatri . 

Knih a m á 224 s trá n . Doplnená je regis· 
trom a literatúrou . Má praktickú pevnú 
väzbu s lamin ovano u obálkou .. 

MUDr. V. N ouotn)ó, CSc. 

SPHÁVA O SEMINÁRI SLOVENSKÝCH A BULHARSKÝCH 
EXPERTOV, ORGANIZOVANOM POMPIDOU GROUP 
V SPOLUPRÁCI S UNDCP 

V elll0ch 15. - 17. 3. 1995 som sa zúčastnil 
na pokračovacom tréningovom seminá ri v 
hulharskom meste Sli ven . T á to a kcia bol a 
I'okra co"allílll p,-ojek t u Pompidou Group v 
spulupraci s U DC P (United Nat ions Drug 
COllt" ol Programme). ktorý vznikol zač i at

kom 90-tych rokov . Seminár nadvi aza l na 
rozhodnuti e Prvej paneuróps kej minis ter 
skej konfer encie v roku 1991 v Os lo, týka
j ll ('('j sa kooperácie v prob lematike ilegál 
'I\('h dnI/! . Trpningovp progr amy, náv rh 
illfurmai'n~'(' h systém ov a ap likovaná ep i
ek miológ ia vyš la z prác Pompidou Group, 
organ izácia , ktorá vznikla v roku 1971 na 
navrh vtedajšie ho fr a ncúzskeho prezidenta 
Georgesa Pompidou a. 

Ciple tejto organi zácie sú definované naj 
ma ,. oulasti ")"skumu drogovej problematiky 
~ multidisciplinárneho pohľadu . Zameriava 
sa p redovšetkým na ilegá ln e drogy . 

Od roku 1980 pracuj e táto organizácia 
\' rámci Rady Európy . Od roku 1991 č l enom 

tejto Ol-ganizácie je aj pôvodná ČSFR. Po 
rozde lení š tátu sa Slovenská r ep ublika 
stala automaticky jej č l enom . Jedn otliví 
clenovia sa stretávajú na ministerskej 
urovnika i dé t ri roky . 

V súčasnosti sa v r á m ci tejto skupiny 
u s kutočňujú najmä tieto akti vity: 

1. Tréningový program profes ionálov, 
p"acujúc ich v t ejto oblasti , zameraný v 
konecnom dôsled ku n a redukciu dopytu po 
d,·ogách . 

2 . Epidemiologický a štatistický pro
gram . Upl atňuj e sa v multimestskej štúdii , 
kde sa s led ujú trendy vývoja drogovej pro-
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blematiky vo vybraných mestách čl enských 

štátov. 
3. Paneuróps ka kooperácia . Zameriava 

sa na bývalé socialistické štáty, vrátane 
S lovens ka , ktoré sú zaangažované do mul· 
ti mes tskej štúdi e v tých to krajinách. Sna
hou je pomôcť pri vytvor ení výkonných ka· 
pacít na mestskej Urovni , ktoré budú schopné 
efektívne zb i erať, spracúvať a monitorovať 

dáta o zneužívan í drog . Spracované údaje v 
konečnom dôsledku m ajú slú žiť pri aktivi · 
tách , k torých c i eľom je zm enšenie dopytu 
po drogách a celkové pri aznivé ovplyvnenie 
drogovej situácie z multidisciplinárneho 
p r ístupu . 

Ide aj o iné aktivity, týk ajúce sa najmä 
prevencie , li ečby, r ehabilitácie, boja proti 
obchodovaniu s drogami a iné. 

T émo u seminára v Bulharsku bola pre
dovšetkým spom enutá paneurópska spolu· 
práca . Expertné tímy z Bulharska a Slo
vensk a podali správu o súčasnom stave vo 
svojich krajinách . Pod vedením expertov 
Pompidou Group bol načrtnutý ďalší postup. 

Účasť n a tomto podujatí, ako aj v celom 
proj ekte pokladám za veľmi osoznu a 
dôležitú. Snahou je, aby sa psychiatri 
oboznámili s týmto programom a aby náš 
príspevok bol obohatením tímovej práce 
pod vedením skúsených zahraničných ex
pertov . Pomôžeme tým napokon pr edovšet· 
kým Slovensku , kde z nedávno takmer 
zanedbateľného problému priamo pred 
našimi očanmi rastie veľký problém, ktorý 
sa môže rieš iť len multidisciplinárnym sys
tematickým prístupom. 

MUDr. I. André 




