Patologické závislosti-tématické okruhy ke zkoušce
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Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, 603 00, Brno, 549 494 886, fax 549 491 620, 
e.-mail petr@med.muni.cz, kachlik@ped.muni.cz

1.	Základní terminologie (droga, závislost, tolerance, úzus, misúzus, abúzus, odvykací syndrom)
2.	Drogová závislost-definice, rozdělení, příklady
3.	Dělení drog (nejvýznamnější skupiny)
4.	Vlivy, které se podílejí na vzniku drogové závislosti (spouštěč, droga, osobnost, prostředí)
5.	Kariéra narkomana, vývoj drogové závislosti v čase (abstinent, experimentátor, uživatel, závislý, dealer)
6.	Populační skupiny významněji ohrožené rizikem drogového návyku
7.	Varovné příznaky počínající drogové závislosti
8.	Protidrogová prevence, rozdělení na 3 úrovně (primární, sekundární, terciární)
9.	Účinné a neúčinné aktivity v protidrogové prevenci
10.	Protidrogová prevence na úrovni rodiny, komunity a celé společnosti
11.	Epidemiologie, metody sledování drogového problému, prevalence, incidence
12.	Vývoj a současný stav drogové scény v České republice (ohrožené skupiny, typy drog)
13.	Obecná charakteristika alkoholu (původ, metabolismus, účinky, dávky)
14.	Akutní intoxikace alkoholem (excitace, útlum, potlačení obranných reflexů)
15.	Vývojové fáze závislosti na alkoholu (4 období)
16.	Vztah člověka k alkoholu (abstinent, konzument, piják, alkoholik), relativně "bezpečná" 
      denní dávka alkoholu dle WHO
17.	Typy alkoholismu, patická opilost
18.	Alkoholové psychózy
19.	Alkoholismus u žen, FAS (fetální alkoholový syndrom)
20.	Alkoholismus u dětí, mladistvých, v dopravě
21.	Obecná charakteristika nikotinu (původ, formy konzumace, rizika)
22.	Důsledky užívání tabáku 
23.	Kofeinismus (účinky a původ kofeinu, dávky, riziko) 
24.	Obecná charakteristika psychostimulačních látek, rizika a typy závislosti
25.	Pervitin, jeho účinky, rizika a charakter závislosti
26.	Kokain, jeho účinky, rizika a charakter závislosti
27.	Jiná stimulancia (amfetamin, léky, khat...), účinky, rizika a charakter závislosti
28.	Obecná charakteristika opiátů (původ, typy, formy konzumace, rizika, závislost)
29.	Opium, heroin, kodein, braun, jejich účinky, rizika a typ závislosti
30.	Charakteristika kanabinoidů, původ, formy, účinky, rizika, závislost
31.	Charakteristika zneužívání těkavých látek (čichání), formy, rizika, závislost
32.	Obecná charakteristika halucinogenů, původ, formy, účinky, rizika, závislost
33.	LSD, taneční drogy, lysohlávky (původ, formy konzumace, rizika)
34.	Tlumivé látky, jejich typy, účinky, rizika, závislost (mimo opiáty)
35.	Gambling (patologické hráčství), jeho typy, účinky, rizika, závislost
36.	Vývojové fáze gamblingu, osobnost patologického hráče
37.	Jiné virtuální drogy, návykové chování (PC hry, video, TV, sekty...), typy, účinky, rizika, závislost
38.	Možnosti léčby drogových závislostí včetně alkoholismu
39.	První pomoc při intoxikaci návykovými látkami
40.	Trestní odpovědnost a současná legislativa v oblasti omamných a psychotropních látek (výroba, držení, distribuce, konzumace, množství menší než malé...)

