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Súhrn
Pri súčasnom náraste požiadaviek na vyšetrenie hlavne mladých ľudí v súvislosti s anamnézou
užívania ilegálnych psychoaktívnych látok, ktoré majú menší návykový potenciál, je potrebné
venovať veľkú dôkladnosť a opatrnosť pri formulácií záveru. Ak nebolo zistené užívanie so
závislosťou, zostáva prakticky jediná ďalšia korektná pozitívna medicínska diagnóza a tou je
škodlivé užívanie. V prípadoch užitia ilegálnej psychoaktívnej látky bez súvisiacej poruchy zdravia
by mali lekári možno častejšie používať diagnostický záver: bez zistenej duševnej poruchy.
Kódovanie potom podľa MKCH-10 má byť pod kódom „Z“ pre diagnostické vyšetrenia bez
zistenej súvisiacej poruchy zdravia. Do definitívneho uzatvorenia by mal byť predbežným záverom
v prípade potreby pokračujúceho diagnostického sledovania len tento kód a termín. S vývinom na
drogovej scéne u nás by mal narastať v našich ambulanciách podiel takýchto záverov. Autori
upozorňujú aj na definície iných používaných termínov, ktoré ale v diagnostických záveroch
v zdravotníckej dokumentácií nemajú miesto.
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Summary
Currently is an increase in demand on examination especially of young people in the connection
with the history of the usage of illicit drugs, which have low addictive power. It is very important to
pay great attention and to be careful during final assessment. The other only correct and positive
psychiatric diagnosis of harmful use is remaining, if use dependence was not detected. Probably the
doctors should more frequently apply diagnostic statement: no mental disorder was found.
Thereafter, coding under the code ´Z´ according to ICD-10 should be used for diagnostic
examinations without detected associated health disorder. This diagnosis should be also employed
as tentative in the case of ongoing process of diagnostic evaluation till its final assessment.
Proportion of such diagnostic conclusions might be on an increase in doctors´ offices in line with
recent development on our drug scene. The place in the final diagnostic assessment in the health
records.
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