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s ú h r n 

Násilie v rodine je v západnej civilizácii častým javom s vážnymi dôsledkami pre 
celú spoločnosť. Článok podáva základné informácie o uvedenej problematike v USA 
a referuje o niektorých vedeckých a odborných článkoch , uverejnených v me
dicínskych karentovaných časopisoch v rokoch 2001-2004 k problematike vztahu 
domáceho násilia a zneužívania psychotropných látok v americkej rodine. 
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Deflllícia a v)"shyt domáceho násilia 

Definícií násilia v rodine je niekoľko, V Spojených štátoch amerických sa 
najviac používa definícia, podľa ktorej násilie v rodine je úmyselné použitie 
slovného alebo psychologického nátlaku alebo fyzickej sily jedným členom 

rodiny s cieľom kontroly (ovládania ) druhého člena rodiny, Násilné akty 
zahŕúajú verbálne, emocionálne a fyzické zastrašovanie; deštrukciu vlast
níctva obete, týranie alebo zabíjanie domácich zvierat, patriacich obeti, vy
hrážky, silou vynútené sexuá ln e kontakty, fyzické napádanie a týranie obe
te od jednoduchého fyzického útoku až po vraždu, Obeťami násilia môžu byť 
manželskí parteri, iní sexuálni partneri , rodičia , deti, súrodenci, starší prí
buzní (Peace at Home, 1995 ), V našej odbornej literatúre sa problematikou 
vztahu násilia a zneužívania psychotropných látok zaoberali napríklad 
Nábélek a koL (1992), 

Fyzické násilie je v amerických rodinách časté, V USA je každých 15 se
kúnd zbitá jedna žena svojím partnerom (Gelles aStraus, 1988, Dutton 
1992), Caetano a koL (2001 ) udávajú vo výsledkoch svojej štúdie, že za pos
ledný rok zaútoč il o na svoju ženu 11,5 7c bielych amerických mužov, 23 'lc 
Afroameričanov a 17 rŕ- Hispáncov, Podla tejto štúdie ženy fyzicky útočia na 
svojich mužov častejšie, Za posledný rok fyzicky zaútočilo v rodine na svojho 
muža 15 ri- bielych Američaniek, 30 9;" Mroameričaniek a 21 % hispánskych 
žie n, Coker (2000) cituje výsledky štúdie , podľa ktorej 55,1 % amerických 
žien zažilo niekedy v živote násilie zo strany partnera, Z nich 77,9 % zažilo 
fyzické a/alebo sexuálne násilie , 22 ,1 7c nefyzické zneužívanie, Alkohol a ne
legálne psychotropné látky boli najvýraznejším korelátom k násiliu v rodi
ne , Etnické špecifiká v problematike domáceho násilia potvrdzujú aj ďalšie 
výskumy (Field a Caetano, 2003; Galanti, 2003), Riziko násilia v rodine 
zvyšuje požívanie alkoholu a drog (Torres a Han, 2003), násilie v pôvodnej 
rodine partnerky, riziko násilia v rodine naopak znižuje sociálna podpora od 
širšej rodiny a priatelov (Rodriquez a koL, 2001 ), V homosexuálnych dlhšie
trvajúcich zväzkoch je podla niektorých štúdií výskyt domáceho násilia 
vyšší ako v heterosexuálnych manželstvách (Cameron, 2003), Mladšie ženy 
sú signifikantne častejšie obeťami vraždy zo strany manželského partnera 
ako ženy staršie (Shackelford a koL , 2000), Ak sa mladšie ženy vydajú za 
st a ršieho muža, sú v rovnakom riziku, Podla jednej hypotézy, ktorá sa snaží 
vysvetliť tento jav, muž podvedome chce vlastniť ženu ako sexuálnyobjekt. 
V niektorých vidieckych oblastiach USA sa v porovnaní s veľkomestami čas-
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tej šie používajú pri násilí v rodine strelné zbrane, najmä pušky a revolve ry 
(Dresang, 2001 ). Takéto násilné činy majú ča sto tragické následky. Podla 
aktuálnych výskumov (Aldridge a Browne, 2003) v USA najviac obetí vrážd 
medzi manželmi bolo zastrelených. Ten istý zdroj udáva , že vo Velkej 
Británii sa manželskí partneri naj častej šie u smrcujú ostrými predmetmi . 

Na vysoký výskyt násilia v a merickej rodine má podla niektorých auto
rov vplyv aj násilie prezentova né v americkej televízii , a to dokonca aj v r e
kla m ách v hlavných vysielacích ča soch. Anderson (2000 ) sledoval r eklamy 
v priebehu športových prenosov fin álových zápasov a merickej basketbalovej 
ligy (NBA) v roku 1998. V priebehu týchto finá lových zápasov play-off bolo 
odvysielaných 137 reklá m (11 na zápas), v ktorých bolo nasledujúce násilie: 
násilný čin 78x, vyhrážka násilím 126x, oheú , plamene, pálenie, explózie na 
ničenie maj etku aj živých tvorov 63x, použitie strelných zbraní 86x . V záve
re autor udáva , že reklamy s násilím sú aj v programoch určených pre celú 
rodinu , teda aj pre deti a dospievajúcich , a majú vplyv na rozvoj násilia 
v rodinách . Problem atika násilia páchaného dospievajúcimi je v USA čoraz 
aktuálnej šia (Vazquez, 2003). 

Hla vné následhy d om áceho násilia 

Hlavné následky násilia v rodine z hladiska psychi a trického a psycholo
gického sú (Dubowitz a kol. , 2001 ): 

1. Depresívne stavy u obetí; 
2. Zhoršenie fungovania rodi čovstva ; 

3. Problémy v správaní sa u detí . 

Lemmey a kol. (2001 ) v svojej štúdii zisťovali vplyv dom áceho nás ilia na 
vývoj detí. Matky detí boli dota zované na ich názor na vplyv násilia v rodine 
na ich deti . 72 % matiek opisovalo negatívny vplyv domáceho násilia n a ich 
deti , najmä zhoršenie správania sa detí , poruchy spá nku , nesústredenosť , 

problémy v škole , problémy vo vzťahu k m atke . Huth-Bocks s kolektívom 
(2002) zisťovali vplyv domáceho násilia v období gravidity na vývoj plodu . 
Udávajú, že deti žien , ktoré v priebehu gravidity boli opakovane obeťami 

domáceho násilia sa častej šie narodili predčasným pôrodom , ma li nižšiu 
pôrodnú hmotnosť a mali po narodení viacej zdravotných problémov ako de
ti , narodené matkám nevystaveným v priebeh u gravidity domáce mu nási-
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liu. Našiel sa významný vzťah medzi alkoholom a domácim násilím - matky, 
ktoré boli v gravidite vystavené domácemu násiliu , v období pred graviditou 
signifikantne častejšie zneužívali alkohol ako matky bez domáceho násilia . 

Zaujímavé sú údaje , ktoré v roku 2000 publikovali Coker a kol. Zistili, že 
v rodinách s domácim násilím je zvýšený výskyt chronických infekčných 
ochorení a u žien zvýšený výskyt karcinómu cervixu uteru . Ženy, ktoré sú 
obeťami domáceho násilia, majú zvýšené riziko výskytu cervikálnej neoplá
zie (20,3 'lc žien z rodín s výskytom domáceho násilia absolvovalo niekedy 
v minulosti liečbu pre cervikálnu neopláziu). Na zvýšenom výskyte cer
vikálnej neoplázie sa môže podľa autorov spolupodieľať psycho sociálny 
stres. mikroporanenia necitlivým sexuálnym stykom a prenos HPV 
(ľudského papillomavírusu) násilníkom z iných žien na svoju stálu partner
ku . 

VplYL' zllcžÍL'a,úa psychotropných látoh na domáce násilie 

Štvrtina až polovica mužov , ktorí sa v USA dopustia násilia v svojej rodi
ne. majú súčasne problémy so zneužívaním psychotropných látok (Kantor 
a Stra us, 1987 ; Leonard a Jacob , 1987; Gondolf, 1995; Melnick a kol. , 2002). 
Ženy, ktoré zneužívajú nelegálne psychotropné látky a alkohol, sú častejšie 
obeťami násilia v rodine (Miller a kol., 1989; McKinney a Frank, 1998; Cun
radi a kol. , 2002; Testa a kol., 2003), a to aj v priebehu gravidity (Martin 
a kol. , 2003). Obete násilia v rodine častejšie zneužívajú alebo sú závislé od 
psychofarmák - najmä anxiolytík, sedatív, psychostimulancií (Stark a Flit
craft, 1988), viac ako polovica vrahov svojich partnerov a viac ako polovica 
obetí v čase Spáchania vraždy bola pod vplyvom alkoholu alebo nelegálnych 
psychotropných látok (Bureau of Justice Statistics, USA, 1994). Podľa ďalšej 
štúdie 30 "c vojačok americkej armády bolo niekedy počas služby v armáde 
znásilnených a vo väčšine prípadov alkohol bol významným spolučiniteľom 
(Sadier a kol. , 2003). 

Vplyv behaviorálnej terapie na agresivitu mužov so závislosťou od alko
holu zisťovali O'Farrell a kol. (2004). Porovnali vzorku 303 mužov, žijúcich 
vo zväzku so ženou, u ktorých bol diagnostikovaný syndróm závislosti od al
koholu so vzorkou mužov bez syndrómu závislosti od alkoholu. Z výsledkov 
vyplýva, že v priebehu posledného roku pred liečbou 60 % mužov zo skupiny 
závislých sa násilne správalo voči svojim partnerkám. Z porovnávacej vzor
ky mužov bez závislosti sa násilne správalo 12 %, teda 5x menej . V priebehu 
prvých dvoch rokov po liečbe bola v skupine závislých mužov intenzita 
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domáceho násilia voči partnerkám signifikantne mZSla ako pred liečbou . 

Autori v závere zdôrazňujú , že redukcia pitia alkoholu a zlepšenie fungova
nia v medziľudských vzťahoch znižuje výskyt domáceho násilia závislých 
mužov voči ich stálym partnerkám. Ročnú preval enciu domáceho násilia 
nad 50 % v rodinách mužov, ktorým bolo odporučené protialkoholické lieče
nie, zistili aj Schumacher a kol. (2003). 

Násilie v rodine je charakteristickou črtou životného štýlu závislých od 
metamfetamínov . Svedčia o tom výsledky štúdie Cohena a kol. (2003). Auto
ri vyšetrili 1016 osôb závislých od metamfetamínu a zistili , že 80 7r 
závislých žien udávalo zneužívanie alebo násilie zo strany mužského part
nera. Závislí muži neudávali , že by boli obeťami násilia svojich žien , ale re
ferova li o zvýšenom násilí voči svojej osobe zo strany priateľov a iných osôb. 
Násilie v rodine zvyšuje aj ďalšia látka s psychostimulačným účinkom - ko
kaín (Parrot a kol. , 2003) . Potvrdzujú to aj Fa ls-Stewart a kol. (2003 ), ktorí 
vyšetrili 149 mužov prijatých do protitoxikomanickej liečby . Udávajú, že 
konzum marihuany a opiátov nezvyšoval signifikantne pravdepodobnosť 
násilia voči partnerke, zneužívanie kokaínu a alkoholu áno. 

Vzťah zneužívania psychotropných látok a agresívneho správania voči 
partnerke je u mužov dobre zdokumentovaný. Opačne však existuj e len 
málo údajov, preto sa výskum Stuarta a kol. (2003) zaoberal zi sťovaním 

zneužívania alebo závislosti od psychotropných látok u žien , ktoré boli uväz
nené pre domáce násilie . Z výsledkov vyplýva , že u štvrtiny žien uvä zne
ných pre domáce násilie bola zistená diagnóza zneužívania alebo závislosti 
od alkoholu a u štvrtiny zneužívanie nelegálnych psychotropných lá tok. Po
lovica žien udávala zneužívanie látok u partnerov . U žien s diagnózami 
zneužívania alebo závislosti od alkoholu bola zistená aj vyššia úroveň nes
pokojnosti v partnerskom vzťahu a vyššia úroveň všeobecnej agresie . Autori 
na záver odporúčajú, aby zisťovanie prítomnosti a lebo neprítomnosti dia
gnóz súvisiacich s nadmerným konzumom alkoholu bolo šta ndardné u kaž
dej ženy, obvinenej z domáceho násilia . Chase a kol. (2003) sa v svojej štúdii 
snažili zistiť , ktoré faktory sú spojené s agresiou žien závislých od alkoholu 
proti svojim mužským partnerom. Sú to : nižšie vzdelanie, nižší príjem , 
problémy v partnerskom vzťahu, užívanie kokaínu spolu s alkoholom. 

Ženy, ktoré žijú v chudobných častiach amerických veľkomiest , maJu 
zvýšené riziko výskytu dvoch najzávažnejších zdravotno-sociálnych prob-
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lémov dnešných Spojených štátov amerických - HIV/AIDS a násilia proti 
ich osobe (McDonnell a ko!., 2003) . Autori porovnávali výskyt domáceho 
násilia v skupine HIV-pozitívnych a HIV-negatívnych žien. Vyšetrili celkovo 
611 žien, z toho 310 HIV pozitívnych. Z celkového počtu 611 žien 62 {l l' refe
rovalo o tom , že boli niekedy v priebehu dospelosti vystavené násiliu zo 
strany partnera. Zistili sa signifikantné rozdiely medzi skupinou HIV po
zitívnych a HIV-n ega tívnych žien - HIV-pozitívne ženy mali vyššiu preva
lenciu výskytu domáceho ná si lia proti nim. Väčšina žien udávala, že domáce 
nás ilie bolo v priamom vztahu k ich zneužívaniu alkoholu alebo k zneužíva
nin a lkoholu ala lebo nelegálnych psychotropných látok ich partnermi. 

V Spojených štátoch lekári málokedy identifikujú domáce násilie v ro
dinách ich pacientov. Poukázala na to štúdia Gerberta a ko!. (2002). Autori 
kon š tatujú, že lekári štandardne zisťujú rizikové faktory v správaní pacien
tov, ako je napríklad faj čenie , zneužívanie alkoholu a správanie rizikové 
z hladi ska prenosu HIV/AIDS . Dotazníkom, na ktorý odpovedalo 610 
lekárov prvého kontaktu autori zistili, že údaje o výskyte domáceho násilia 
lekári zistujú menej int enzívne, ako prítomnosť ďal ších rizík. Podľa štúdie 
dovodom je presvedčenie lekárov, že nevedia dobre identifikovať násilie 
v rodine a že v prípade jeho rozpoznania by aj tak nemali možnosť účinne 
situáciu riešit. 

Zál'cr 

Výskyt domáceho násilia v amerických rodinách je vysoký. Preto sa 
v poslednom období mnohí výskumníci v USA venujú tejto problematike. 
Zhodujú sa v názore, že zneužívanie psychotropných látok, najmä alkoholu, 
kokaínu a amfetamínov je v priamom vzťahu k domácemu násiliu. Najviac 
ohrozené sú sexuálne partnerky mužov - manželky a milenky. Z psychia
trických a psychologických následkov domáceho násilia sú najzávažnejšie 
depresívne stavy u obetí a negatívny vplyv na deti, ktoré žijú v rodine s vý
skytom domáceho násilia. Problematika domáceho násilia sa v USA ťažko 
identifikuje, jednou z možností, ako pomôcť obetiam domáceho násilia, je in
tenzívnej še zisťovanie výskytu domáceho násilia rodinnými lekármi. Pre
vencia domáceho násilia by sa mala zamerať najmä na rodiny, v ktorých je 
aspoň jeden dospelý závislý od alkoholu, prípadne zneužíva amfetamíny ale
bo kokaín. 

42 



I. DÓCI, P . PAVLOV / ZNEUŽÍVANIE PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK 
A NÁSILIE V RODINE V USA 

Lit e ratúra 

Aldridge, M. L. - Brou'lle, K. D.: Perpetrators of s pousa l hom icide: a review. Trauma 
Violence Ab use, 4 , 2003 , 3, s. 265 - 276 

Anderson, C. R.: Television commercial viole nee during nonviolcnt programming: 
the 1998 major league baseba ll playoffs. Pediatrics, 106, 2000, 4 , E46 

Bureau of Justi ce Statistics. Violence BetwC'c n Intimatcs: Domestic Violence. NCJ 
Pub. No. NCJ-149259. Washington, D.C.: Bureau of Justice Stati s tics, 1994 

Caetano, R. - S chafer, J. - CUllradi, C. B.: A1 cohol-related intimate partner viole nce 
among white , black and Hi s panic couples in the United States. A1cohol Res 
Health , 25, 2001, s. 58 - 65 

Cameron, P. : Domestic violence among homosexual partners. Psycho l Re p, 93, 2003, 
2 , s. 410 - 416 

Cohen, J . B. - DickalV, A. - Horner, K. - Zweben, J . E. Ba/abis, J. - Vandersloot, 
D. - Reiber, C.: Metamphetamine Treatment Proj C'd : Am ,J Addict, 12 , 2003 , 
5, s. 377 - 385 

Coker, A L. - Sanderson, M. - Fadden, M. K. Pirisi, L. : Intimate partne r viole nce 
a nd cervical neopI asia. J . Wome ns Health Ge nd. Based Med, 9, 2000 , 9, s . 1015 -
1023 

Coker, AL. - Smith, P. H. - McKeown, R . E. - King, M. J .: Freque ncy and core lates 
of intimate partne r violence by type : physical, sexual , and psychological batte
ring. Am J Public Health , 90, 2000, 4, s. 553 - 559 

CUllradi, C. B. - Caetano, R . - S chafer, J.: Alcohol-re lated probl ems, drug use, and 
male intima te partner violence severity among US couples. A1cohol Clin Exp 
Res, 26, 2002, 4, s . 493 - 500 

Dresa ng, L. T. : Gun deaths in rural and urban settings: recommendations for pre
vention. J Am Board Fam Pra ct, 14 , 2001 , 2, s. 107 - 115 

Dubowitz et al.: Type and timing of mothe rs victimization: c ffects on mothe rs and 
children. Pediatrics , 107,200 1, 4, s. 728 - 735 

Dullon, D. G.: Theoretical and empirical perspect ives on the eti ology and prevC'ntion 
of wife assault. In: Peters, R. O.; McMahon, R. L. ; and Quinsey, V. L. (eds . ): Ag
gression and viole nce throughout the lifespan. Newbury Park, CA: Sage Publica
tions, 1992. s . 192 - 221 

Field, C. A - Caetano, R .: Longitudinal model predi cti ng partner viol ence among 
white, black, and Hispanic couples in the United States . A1cohol Clin Exp Res, 
27,2003 , 9, s. 1451- 1458 

Galanti, G. A: The Hispanic family and male-female relationships: an ove rvi ew. 
J Transcult Nurs, 14, 2003 , 3, s. 180 - 185 

Gelles, R. J . - Stra us, M.: Intimate violence. New York: Simon and Schuster, 1988 
Gerbert, B. - Gansky, S. A - Tang, J. W. - McPhee, S. J. - Carltoll, R . - Herzig, K. -

Danley, D. - Caspers, N. : Domestic violence compared to other health ri sks : 

43 



I. DÓCI, P. PAVLOV / ZNEUŽÍVANIE PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK 
A NÁSILIE V RODINE V USA 

a survey of physicians beliefs and behaviors. Am J Prev Med, 23, 2002, 2, s. 82 
- 90 

Hl/th -Bocks, A C. - Leuendosky, A. A. - Bogat, G. A: The effects of domestic violen
ce during pregnancy on mate rnal and infant health . Violence Vict, 17, 2002, 2, 
s. 169 - 185 

Chase, K. A - O'Farrell, T. J. - M urphy, C. M. - FaIs -Stewart, W. - Murphy, M.: 

Factors associated with partner violence among female alcoholic patients and 
their male partners. ,J Stud A1cohol, 64, 2003, 1, s. 137 - 149 

Gondol!, E. W: Alcohol abuse, wife assault, and power nee ds. Social Service Review 
69,1995,2, s. 274 - 284 

Kantor, G. K. - Stml/s, M. A.: The "drunke n bum" theory of wife beating. Social 
Problems 34, 1987,3, s. 213 - 227 

Lell/II/ey, D . - M cFarlane, J. - Willson, P. - Malecha, A: Intimate partner viole nce. 
l\Iothers perspectives of effects on their children. MCN Am J Matern Child 
Nurs, 26, 2001, 2, s. 98 - 103 

Leonard, K. E. - Ja cob, T.. Alcoho l, alcoholism, and family violence. In: Van Has
selt, V. D. - Morrison, R . L. - Bellacl?, A S. and Her'son, M. (eds.): Handbook of 
Family Violenee. Ne\\" York: Plenum, 1987. s. 383 - 406 

Mortin, S. L. - Bml/II/ont, J. L. - Kupper, L. L. : Substanee u se before and during 
pregnancy: links to intimate partner violence. Am J Drug Alcohol Abuse, 29, 
2003.3, s. 599 - 617 

Mclnick, D. M. - Maio, R. F. - BIOlc, F. C. - Hill, E. M. - Wang, S. C. - Pomerantz, 

R. - Kane, M. L. - Gmham-Bermann, S. - Weber, J . - Farber, M. S.: Prevalence 
of domestic \'iolence and assoc iated factors among women on a trauma service. 
J trauma. 53. 2002 , 1, s. 33 - 37 

McDon nell, K. A. - Gic/en, A. C. - O'Calllpo, P.: Does HIV status make a difference 
in the expe ri ence of lifetime abuse? Descriptions of lifetime abuse and its context 
among low-income urban women. J Urban Health , 80, 2003, 3, s. 494 - 509 

McK /I!ney, N. - Fmn/(, D. L Nursing assessment of adult females who are alcohol 
dependent and victims of sexual abuse. Clin. Excel! Nurse Pra ct, 2, 1998, 
3, s. 152 - 158 

Miller, B. A. - Dou'ns, W. R . - Testa, M .: Interrelationships between victimization 
expe ri ences and women salcohol use. J of Stud on Alcohol, 11 , 1993, (Suppl. ), 
s.109- 117 

Nábélel?, L. - Kolibáš, E. - Novotný, V . - H eretik, A : Závislosť od alkoholu a životné 
udalosti v kriminálnej populácii . Proti alkohol Obz, 27, 1992, 1, s. 1 - 7 

O Farrell, T. J. - Murphy , C. M. - Stephan, S. fI. - FaIs-Stewart, W. - Murphy, M .: 

Partner violence before and after couples-based alcoholism treatment for male 
alcoholic patients: the role of treatment involment and abstinence. J Consult 
Clin Psychol, 72, 2004, 2, s. 202 - 217 

Pa rrott, D. J. - Drobes, D. J. - Saladin, M . E. - Coffey, S. F. - Dansky, B. S .: Perpe-

44 



I. DÓCI, P. PAVLOV / ZNEUŽÍVANIE PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK 
A NÁSILIE V RODINE V USA 

trati on of partner violence: effects of cocaine and a lcohol dependence and post
traumatic stress disorder . Addict Behav, 28, 2003, 9, s. 1587 - 1602 

Peace at Home. Domestic Violence : The facts. Boston: Peace at Home, 1995 
Rodriquez, E. - Lasch, K. E. - Chandra, P. - Lee, J.: Family violence, employment 

status, welfare benefits, and a lcohol drinking in the United States: What is the 
relation? J Epidemiol Community Health , 55, 2001 , 3, s. 172 - 178 

Sadler, A. G. - Booth, B. M. - Cook, B. L. - Doeb6elillg, B. N.: Factors associated 
with women s risk of rape in the milita ry environment. Am J Ind Med, 43, 2003, 
3, s. 262 - 273 

Schumacher, J. A. - Fals-Stewart, W. - Leonard, K. E.: Domestic violence treatment 
referrals for men seeking alcohol treatment. J Sub st Abuse Treatment, 24, 2003 , 
3, s. 279 - 283 

Shackelford, T. K. - Buss, D. M. - Peters, J.: Wife killing: ri sk to women as a func
tion of age. Violence Vict, 15, 2000, 3, s. 273 - 282 

Stark, E. - Flitcraft, A: Violence among intimates: An epidemiological review. In: 
Van Hasselt, V. D.; Morrison, R. L.; Bellack, A. S.; a nd Herson, M. (eds .): Hand
book of Family 

Testa, M. - Liuingston, J. A - Leonard, K. E.: Women s substance use a nd experien
ces of intimate partner violence : a longitudinal investigation among a communi
ty sample. Addict Behav, 28, 2003, 9, s. 1649 - 1664 

Torres, S. - Hall, H. R.: Women s perception of thei r male batterers characteristics 
and level ofviolence. Issues Ment Health Nurs, 24, 2003, 6-7, s. 667 - 679 

Vazquez Riuera, C.: The social construction ofviolence in a group of young people of 
both sexes in a public middle school. P. R. Health Sci J, 22, 2003, l, s. 77 - 87 

Do redakcie prišlo dňa: 26. 5. 2004 
Adresa autora: MUDr. L Dóci, Ph .D., Psychiatrická klinika LF UPJŠ, Tr. SNP l , 

040 II Košice 

45 


