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PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ NA 9. KONGRESE ASOCIÁCIE 
EURÓPSKYCH PSYCHIATROV 

Na kongese v Kodani bolo niekoTko mini
sympózií s problematikou závislostí. 

Prvým z nich bolo v pondelok 21. 9. 1998 
sympózium venované výučbe v oblasti závis
lostí. Sympózium viedli Poldrugo (Taliansko) 
a Adés (Francúzsko). Vo Francúzsku na 
lekárskych fakultách sa problematika závis
lostí preberá len v rámci prednášok psy
chiatrie. Existujú špecializované kurzy, ale 
tie majú postgraduál ny charakter. Prevažne 
sú určené pre praktických lekárov. Podobná 
je situácia aj v Taliansku. Pregraduálne sa 
problematike nevenuje veTká pozornosť na fa
kultách. V Španielsku je z tohto hladiska si
tuácia priaznivejSla. V Španielsku na 
univerzitách a fakultách v Madride, Seville, 
Navarre, Zaragoze, Barcelone sa prednáša 
nielen postgraduálne, ale aj pregraduálne 
problematika závislostí nezávisle od psy
chiatrie (Sánchez-Turet). Vo Fakultnej ne
mocnici v Malmó vo Švédsku je 2-týždňový 
kurz o závislostiach súčasťou výučby internej 
medicíny. Súčasťou skúšky z interny je aj 
vyšetrenie pacienta so závislosťou (Berg
Iund). V Holandsku tiež ide prevažne o post
graduálne vzdelávanie. Povinných je 40 
hodín z tejto oblasti (Hoes). V Nemecku zá
leží na jednotlivých aktivitách pedagógov, 
koTko informácií z oblasti adiktológie dostanú 
medici. Nie je zavedená ani postgraduálna 
špecializácia v tejto oblasti, i keď sa o tom už 
viac rokov hovori (Boning). 

V súvislosti s maastrichtskou dohodou 
vznikla aj spolupráca v oblasti závislostí. Ide 
o tzv. projekt ECCAS (European collabora
ting centres in addiction studies). Tomuto 
projektu sa venovalo ďalšie minisympózium. 
Clancy referoval o štruktúre projektu. Sekre
tariát tohto projektu je v Londýne. Funguje 
od roku 1992. Na projekte spolupracuje zatial 
15 centier z 11 krajín EU. prvým praktickým 
výstupom je medzinárodná európska štúdia o 
metadone. Rosinger (SRN) referoval o ne
meckej časti projektu. Uviedol, že v SRN je 
105 000 drogovo závislých. Z nich 637 bolo 
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v SRN zaradených do tejto štúdie. Autor pre
zentoval skúsenosti z Essenu, kde 42 pacien
tov s heroínovou závislosťou dostáva metadon 
v substitučnej terapii . Zaznamenali pokles 
i.v. užívania drogy v porovnaní s kontrolou. 
Forza (Padova, 1) informoval, že v ich súbore 
je 552 heroinistov na metadone. Velmi často 
zneužívajú benzodiazepíny, polovica z nich 
konzumuje lorazepam, potom sa často zne
užíva triazolam, diazepam a flunitrazepam. 
Campano (Bergamo, 1) informoval o novom 
modeli liečby závislostí v Taliansku, ktorý sa 
teraz zavádza. Jednotka určená pre pacien
tov s poruchami výživy je súčasťou oblast
ného oddelenia pre závislosti . 

Jedno samostatné sympózium sa venova
lo problematike liečby alkoholizmu. Pre
zentovali sa skúsenosti s akamprosátom 
z Nemecka (Soyka - Mníchov a Mann - Tu
bingen). Na akamprosáte abstinovali pacienti 
178 dní, na placebe len 113 dní (sign . roz
die\) . Z nežiadúcich účinkov sa najčastejšie 
vyskytovalo diaroe. Jedna prednáška na sym
póziu bola aj o amerických skúsenostiach 
s akamprosátom. Americká štúdia je dvojito 
slepá, kontrolovaná placebom. Do štúdie sa 
zaradilo 601 pacientov. Masonová podrobne 
hovorila o organizácii štúdie, výsledky ale ne
predniesla žiadne. Balldin a spol. (Švédsko, 
viac centier) liečiIIi 120 alkoholikov. Časť 
dostala naltrexon so zvyčajnou kognitív
no-behaviorálnou terapiou, časť placebo. Pa
cienti na naltrexone mali menej dní s pitím, 
mali nižšiu túžbu po alkohole. 

Jedno sympózium v utorok 22. 9. prinies
lo varia z oblastí adiktológie. Bilke z Liibecku 
upozorňoval na šírenie MDMA (Extasy) v po
pulácii mladých. Podla ich skúseností MDMA 
užívajú adolescenti málokedy samostatne, 
častejšie v kombinácii s kanabinoidmi, LSD 
a amfetamínmi. Škodáček z DFN v Bratí
slave referoval o súbore pacientov vo veku 12 
- 18 rokov s abúzom psychoaktívnych látok. 
Tómasson z Reykjaviku a Vaglum z Oslo po
rovnali závislých bezdomovcov s kontrolnou 



populáciou závislých. Bezdomovci mali horšie 
parametre. Duálna psychiatrická diagnóza 
u závislých podla Launaya z Paríža je častá. 
Najčastejšie u závislých sa vyskytovala schi
zofrénia. 

Posledné sympózium z oblasti závislostí 
bolo v stredu 23. 9. Venovalo pozornosť závis
lostiam v primárnej starostlivosti. Zdôrazňo

valo sa, že je velká komorbidita. Najčastejšie 
so závislosťami sú podla holandskej štúdie 
(Geerlings, van den Brink) asociované afek
tívne a anxiózne poruchy. Chick (Edinburg) 
odporúčal krátku intervenciu u alkoholikov 
v primárnej starostlivosti. Všeobecne však je 
detekcia a liečba závislostí u lekárov v pri
márnej praxi velmi problematická (Barford, 
Dánsko). 

Z mnohých posterov ma niektoré zaujali. 
Nemcov sledoval ruskú alkoholovú politiku 
podla mnohých premenných (spotreba alko
holu, hospitalizácie, komplikácie alkoholiz
mu). V porovnaní s rokom 1950 v roku 1958 

SINEAL •.. 

Sine al - zvláštne slovo, ktoré málokto po
chopí na prvé počutie aj spomedzi (zriedka
vých už) znalcov latinčiny . Až po vysvetlení, 
že ide o zloženinu slov "sine" a skráteného 
"alkohol" sa im vyjasní táto slovná väzba. 
Stále sa však tvária nechápavo nad ich spo
jením s telovýchovnou jednotou. Mnohým 
z nás sa však názov Telovýchovná jednota 
SINEAL Bratislava stal neodmysliteInou 
súčasťou života, nielen v jeho čisto športovom 
význame. Pre nás je to totiž kombinácia pri
rodzenej túžby človeka po športe a získanej 
životnej orientácie - prežiť zvyšok života 
triezvo a zdravo, bez zhubného vplyvu alko
holu a iných drog. 

Asi takýmito úvahami sa riadili "otcovia" 
TJ SINEAL pri jej zakladaní v r . 1992 na 
pôde Centra pre liečenie drogových závislostí 
na Hraničnej ulici v Bratislave. Po počia

točných ťažkostiach, najmä v oblasti finan
čnej a materiálnej , sa naša členská základňa 
stabilizovala na terajších vyše 30 členov. 

PotešiteIne ďalej rastie vďaka záujmu no
vých, najmä mladých členov. Pôvodne akti
vity jednoty spočívali v každoročných akciách 
usporiadných socioterapeutickými klubmi ab
stinujúcich, ako napr. športové hry v Jelenci 
na jar, vo Velkých Levároch na jeseň, silves
trovský beh zdravia v Bratislave a podobne. 

bola konzumácia dvojnásobná, v roku 1965 
trojnásobná. V rokoch 1980 - 1984 došlo 
k istej stabilizácii spotreby. Po zavedení Gor
bačovovej proti alkoholovej kampane v roku 
1985 už v roku 1987 bol pokles konzumu 
o 62,9 % podla oficiálneho predaja. Avšak 
reálny pokles (po započítaní výroby ilegálnej 
samohonky) len o 24,1 %. 

Fodor (H) použil nový selektívny antago
nista 5-HT3 receptorov granisetron pri re
dukcii heroínového abstinenčného syndrómu 
s úspechom u 16 pacientov. Ivanec skúšal 
u 30 alkoholikov lerivon. Okrem známych 
efektov pozoroval anti-craving efekt. Akom
prosát skúšali u 340 pacientov vo viacerých 
talianskych centrách. Išlo o dvojito slepú 
placebom kontrolovanú štúdiu. Akamprosát 
signifikantne znižoval konzum, viedol k čas
tejšej abstinencii . Efekt pretrvával ešte 3 me
siace po vysadení lieku. 

Doc. MUDr. Novotný V., CSc. 

Medzitým sa rekreačne hral stolný tenis na 
Hraničnej , usporiadali sa stolnotenisové tur
naje liečených . Mimochodom, aj autor týchto 
riadkov chytil do ruky raketu až potom, čo 
z nej pustil pohár ... 

Šport sa stal pre mnohých z nás pro
striedkom na dosiahnutie hlbokého zážitku 
v kolektíve priatelov, ktorých spája odhod
lanie žiť zdravo, triezvo a pritom veselo. 
A o veselosť pri športe nie je nikdy núdza. Aj 
pori občasných výbuchoch "spravodlivého" 
hnevu nad vlastnou nemotornosťou, či súpe
rovou šikovnosťou a prepotrebným športovým 
ne/šťastím. 

Každému kolektívu, akokoTvek aktívne
mu spoločenstvu rovnako orientovaných Tudí 
musí dávať impulzy, usmerňovať jeho akti
vity nejaký jedinec - osobnosť svojho druhu. 
Takouto sa ukázal byť náš dlhoročný predse
da Ivan S. (s odpustením - pingpongový "blá
zon"), ktorý podnietil ostatných , dosiaT 
pasívnych členov jednoty, aby dali svojmu 
hobby vyšší , organizovanejší stupeň. Veď čím 
viac sa predlžoval čas našej úspešnej absti 
nencie, tým viac sa, nie náhodou, zlepšovala 
aj naša hra. Viedlo to k potrebe konfrontovať 
jej úroveň pravidelne v rámci dlhodobých 
súťaží organizovaných Bratislavským zväzom 
stolného tenisu. Vrcholom našej odvahy bolo, 
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