33. AT KONFERENCIA NA PREDNEJ HORE
V dňoch 7. až 10. septembra 1994 sa na
Prednej Hore konala AT konferencia za
spoluúčasti slovenskej a českej sekcie AT.
Konferenciu otvoril predseda AT sekcie
SPS prim. MUDr. V. Novotný, CSc., ktorý
okrem slovenských a českých účastníkov
prívital aj zahraničných hostí (z Maďarska ,
Bulharska a Poľska) . Konferenciu pozdravila
zástupkyňa
ministerstva
zdravotníctva
MUDr. N. Stowasserová. Následne už potom
prebiehal odborný program , ktorý bol
zadelený do niekoľkých blokov. Dr. Somorová z Budapešti podala informácie o situácii s alkoholovou a drogovou závislosťou
v Maďarsku . Dr. V. Novotný sa venoval
problematike diagnostiky závislostí s akcentáciou posledných klasifikačných systémov.
Spoluautorom prednášky bol doc. Kolibáš.
Doc. Vinaŕ sa vo svojej prednáške orientoval
na biologické základy závislostí s akcentáciou
farmakoterapeutických možností. Prim. Dr.
NábiHek s kolektívom informovali o vyše
tisícčlennom súbore preliečených alkoholikov
a o úspešnosti liečby na báze katamnes tických zistení. Blok prednášok
veno vaných alkoholovej závislosti uzavrel Dr. Pokora z Brna skúsenosťami z PL Brno v liečbe
alkoholovej závislosti .
Samostatný blok prednášok tvorili
skúsenosti z návštev v zahraníčí. Dr. Gábriš
informoval o skúsenostiach z Belgicka, prim.
I. Novotný a Dr. Okruhlica venovali pozornosť
metadonovej konferencii vo Washingtone.
Prim. Čapoun a Dr. Chaban prezentovali informácie zo Španielska.
Program konferencie 9. septembra do poludnia sa venoval drogovým závislostiam.
Prim. Hampl informoval o drogovej situácii
v Českej republike. Nepriaznivý vývoj je
predovšetkým v Prahe. Podobne bola ladená
prednáška doc. Kolibáša a prim. Novotného
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o drogovej scéne na Slovensku, najmä o
rýchlom raste abúzu a závislosti od heroínu v
Bratislave. Prof. Lazarov referoval o hrozivej
a rýchlo sa meniacej situácii v Bulharsku.
Kolegovia z Poľska poukazovali na svoje obdobné skúsenosti. V tomto bloku prim.
Nejdlová sa v prednáške zaoberala možnosťami liečby syndrómu odňatia drogy. V
Pezinku podávajú predovšetkým diazepam,
potom anodyna, ale niekedy aj placebo. Dr.
Nováková upozornila na potrebu protidrogovej prevencie. V Čechách takú úlohu hrá
program Maják . V bloku odznela ešte prednáška
Dr. Frankoviča z Bojníc a Dr.
KachbKa z Brna. Popoludňajší program sa
venoval psychoterapii závislostí. Zaujali prednášky Dr. Csádera, Dr. Bohonovej z Nitry a
Dr. Popova z Prahy.
Posledný deň odzneli prednášky zaradené
ako varia a dodatočne zaradená prednáška
Dr. Drobu z Trenčína o skúsenostiach s
heroínovou závislosťou v ich zariadení.
Súčasťou konferencie bol aj
worshop
venovaný psychoterapii. Niektorí, najmä
mladší návštevníci uvítali možnosť prezrieť
si OLÚP Predná Hora. Konferencia mala
primeranú spoločenskÍ! úroveň . O spokojnosť
všetkých návštevníkov sa starali prirnári
Čapoun a Martinove so svojimi kolegami a
kolegyňami.

Záver konferencie patril volebnej schôdzi.
Predseda sekcie predniesol správu o činnosti
za uplynulé štvorročné obdobie. Vo volbách
bol zvolený nový výbor sekcie v zložení
prim. Čapoun , prim. V_ Novotný, prim.
Nejdlová, prim . Gábriš a prim. Chaban.
Novým predsedom sekcie sa stal prim.
Čapoun, vedeckým sekretárom sekcie prim.
Gábriš _

MUDr. V Novotný, CSc.

