
VÝBER Z ODBORNEJ LITERATÚRY 209

Predstavujeme nové knihy

E.Kolibáš, V.Novotný: Alkohol, drogy, závislosti

Alkohol, drogy, závislosti – najnovšiu vysokoškolskú
učebnicu venovanú boju proti zneužívaniu návykových látok,

diagnostike a liečbe psychických porúch spojených s užíva-

ním psychoaktívnych látok pripravili renomovaní odborníci

v danej problematike doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.,

a prof. MUDr. Vladimír Novotný, PhD., z Lekárskej fakulty

UK.

Z obsahu knihy

Učebnica prináša najnovšie poznatky z oblasti, ktorej au-
tori venujú systematickú pozornosť už viac ako tri desaťro-
čia. Je rozdelená na všeobecnú a špeciálnu časť. V prílohách
je slovník najčastejšie používaných psychiatrických termí-
nov, dotazníky, laboratórna detekcia užívania návykových
látok a zoznam zariadení zapojených do liečby psychických
porúch spojených s užívaním psychoaktívnych látok.
V prvej časti autori oboznamujú čitateľa so základnými

pojmami a epidemiologickými údajmi, opisujú patogenézu
závislostí, možnosti diagnostiky psychických porúch spoje-
ných s užívaním návykových látok, všeobecné zásady liečby
a organizáciu zdravotníckej starostlivosti o postihnutých
pacientov.

Špeciálna časť sa postupne v samostatných častiach ve-
nuje problematike psychických porúch spojených s užíva-
ním alkoholu, opioidov, kanabinoidov, liekov s návykovými
vlastnosťami, psychostimulancií, halucinogénov a delirogé-
nov, nikotínu, prchavých rozpúšťadiel a problematike súčas-
ného užívania viacerých typov návykových látok. V rámci
každej state autori uvádzajú danú problematiku v histo-
rických súvislostiach, uvádzajú základné epidemiologické
údaje, ďalej farmakodynamiku a farmakokinetiku danej
látky, formy a spôsoby jej aplikácie a klinické charakteris-
tiky pôsobenia na organizmus (opojenie, intoxikácia, závis-
losť, abstinenčný syndróm). V každej časti sa venujú mož-
nostiam liečby – od liečby intoxikácie, cez detoxifikačnú
liečbu až k opisu dlhodobej liečby, cieľom ktorej je sociálna
stabilizácia závislých.

Publikácia osloví medikov, lekárov, psychológov
i pedagógov

Učebnica je určená najmä študentom lekárskych fakúlt a le-
károm. Upútať však môže aj ďalších odborníkov – psy-
chológov, psychiatrov, pedagógov a sociálnych pracovníkov,
ktorí s danou problematikou prichádzajú prakticky denne
do kontaktu.

Publikácia je aj vážnym upozornením a výzvou pre zod-
povedných činiteľov v štátnej správe, aby sa problematikou
boja proti závislostiam aktívne zaoberali a vytvorili pred-
poklady pre účinnú prevenciu ich vzniku a v konečnom dô-
sledku elimináciu z nášho života.
Dielo prichádza v čase, keď sa ukazuje neúspešnosť oficiál-

nych programov boja proti závislostiam formou zdravotnej
osvety. Je nevyhnutné pripraviť na boj proti závislostiam
lekárov všetkých odborov a špecializácií. Autori danej pro-

blematike venujú sústredenú pozornosť a učebné texty na
vysokej odbornej teoretickej i praktickej úrovni sa môžu stať
cenným sprievodcom lekárov pri prakticky každodennej kon-
frontácii s ľuďmi s vážnymi poruchami zdravia spôsobenými
užívaním drog.
Kniha vyšla vo Vydavateľstve UK, má 260 strán a dostať

ju v Predajni kníh a skrípt na LF UK v Bratislave.
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