
 Atestační otázky v oboru návykových nemocí 
 

Primární prevence problémů působených návykovými látkami u normální 
populace a u osob se zvýšeným rizikem 

     Prevence problémů působených návykovými látkami ve všeobecné lékařské 
praxi 

     Systémová teorie a problémy působené návykovými látkami 
Časná a krátká intervence 
Diagnóza akutní intoxikace 
Diagnóza škodlivého užívání a závislosti 
Některé somatické markery závislostí 
Diagnóza psychotických poruch působených návykovými látkami 
Diagnóza patologického hráčství 
Detoxifikace obecně 
Intoxikace a odvykací stav u alkoholu 
Intoxikace a odvykací stav u barbiturátů a benzodiazepinů 
Intoxikace a její rizika u halucinogenů 
Intoxikace a odvykací stav u drog z konopí 
Intoxikace a odvykací stav u opioidů 
Intoxikace a odvykací stav u stimulancií a kokainu 
Intoxikace a odvykací stav u organických rozpouštědel a u kombinace více 
látek 
Psychotické poruchy působené návykovými látkami obecně 
Psychotické poruchy působené alkoholem 
Akutní stavy působené heroinem a jejich zvládání 
Psychotické poruchy působené barbituráty a benzodiazepiny 
Psychotické poruchy působené halucinogeny a drogami z konopí 
Psychotické poruchy vyvolané pervitinem a kokainem 
Psychotické stavy vyvolané organickými rozpouštědly a po užívání více 
návykových látek 
Některé rysy farmakoterapie u závislostí 
Rodinná terapie při léčbě závislosti. Práce s rodiči závislých 
Rodinná terapie při léčbě závislosti. Práce s manžely nebo partnery závislých 
Děti v rodinách, kde se vyskytuje závislost 
Psychoterapie v léčbě závislostí obecně 
Posilování motivace 
Skupinová terapie u závislostí 
Kognitivně behaviorální postupy při léčbě závislostí 
Craving a postupy k jeho zvládání 
Strategická terapie, psychodrama, arteterapie 
Relaxační techniky, jóga, zvládání stresu u závislých 
Terapeutická komunita v léčbě závislostí 
Terapeutické kluby a svépomocné organizace v léčbě závislostí 



Zvládání recidiv 
Ústavní léčba závislosti a její indikace 
Mírnění škod (postupy typu „harm reduction“) 
Substituční léčba závislostí 
Efektivita léčby obecně. U kterých postupů byl při léčbě závislostí prokázán 
pozitivní efekt 
Dlouhodobá léčba závislosti na alkoholu 
Dlouhodobá léčba závislosti na opioidech 
Dlouhodobá léčba závislosti na kanabinoidech 
Dlouhodobá léčba závislosti na tlumivých látkách 
Dlouhodobá léčba závislosti na stimulanciích 
Dlouhodobá léčba závislosti na halucinogenech 
Dlouhodobá léčba závislosti na těkavých látkách 
Krátká intervence a léčba závislosti na tabáku 
Dlouhodobá léčba patologického hráčství 
Anabolika a zneužívání látek nevyvolávajících závislost – diagnostika a 
léčba 
Problémy působené návykovými látkami u žen 
Specifická rizika návykových látek včetně alkoholu a tabáku, v dětství a 
dospívání 
Léčba problémů působených návykovými látkami u dospívajících 
Alkohol a jiné návykové látky ve stáří 
Návykové látky a homosexualita a návykové látky u etnických menšin 
Alkohol a jiné návykové látky u duševně nemocných 
Alkohol a jiné návykové látky a HIV/AIDS 
Právní otázky u návykových nemocí (zejména povinná mlčenlivost a 
nedobrovolná léčba) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


