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SPRÁVA Z VEDECKO-PRACOVNEJ SCHÔDZE 
,,4. BOJNICKÉ AT DNI" 

Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, Katedra 
psychiatrie LFUK Bratislavy a Psychiatrické oddelenie NsP v Bojniciach usporiada
li v dňoch 7.- 9. októbra 2005 v poradí už štvrtú vedecko-pracovnú schôdzu k témam 
alkoholizmu, drogových aj nedrogových závislostí v Bojniciach. Podujatie bolo zatiaľ 
najväčším v rozsahu, obsahu tém a diskusií, aj v počte zúčastnených . Prvý deň bolo 
otvorenie v popoludňajších hodinách, prebehli aj prvé dva bloky programu o alkoho
lizme. Boli v spoločenskej miestnosti NsP. Ďalší program - prednášky aj dve fi
remné sympóziá v sobotu boli v konferenčnej miestnosti Hotela Pod zámkom. Blok 
prezentácií o doliečovaní závislostí prebehol v nedeľu. Program pred obedom ukonči
la a vyhodnotila predsedníčka sekcie MUDr. M. Martinove. 

V odbornom programe alkohológie boli prednesené prednášky, ktoré sa týkali 
li ečby alkoholizmu (Okruhlica a ko!.), okolností hospitalizácie (Novotný a ko!. ), ko
mOl'bity alkoholizmu s inými duševnými poruchami (podrobne Nejdlová ), model in
tegrovanej ambulantnej liečby s duálnou diagnózou predstavila na základe 
skúseností z trojmesačného pobytu na Univerzite v San Diegu Somošová. O úzkosti 
u alkoholovo závislých referoval Višňovský, Garaj referoval o postojoch závislých 
hospitalizovaných a závislých abstinujúcich alkoholikov voči uplatňovaniu fi
nančných náhrad pri recidíve . Diskusia, ktorá bola obsažná, vecná aj kontradikčná, 
sa venovala aj tomu, ako sa vyvarovať prehnanému optimizmu, ktorý by mohol in
dukovať zlahčujúce interpretácie alkoholizmu podľa klasifikácie MKCH IO, 
eventuálne DSM IV. V diskusii sa upozornilo, že takáto prezentácia syndrómu 
závislosti od alkoholu aj u odbornej verejnosti, vo výučbe pregraduálne a aj postgra
duálne, prezentácia aj u laickej verejnosti môže vzbudiť dojem, že alkoholová závi
slosť je dočasná a prechodná choroba. Hlavný odborník predstavil niektoré odborné 
pohľady na takéto prístupy v zahraničí. Nejdlová to označila síce za revolučné, 
avšak nepresne platné pre všetky fázy syndrómu, Novotný mal akademicky pod
ložené námietky voči niektorým klinickým postojom a vysvetlil možné následky 
unáhleného uplatňovania, O. Martinove poukázal v tejto súvislosti na prav
depodobné možnosti reagovania a postojov poisťovníctva a forenzné dôsledky. 

Alkohológia bola predmetom pozornosti aj dopoludnia v nasledujúci deň. Korcsog 
predstavil vo workshope firmy Merck edukáciu pacienta s alkoholovou závislosťou 
s inštruktívnymi materiálmi a postupmi prezentovanými na priesvitkami a pre
važne sprístupnenými všetkým účastníkom na CD. Novšie poznatky o neuropro-
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tektívnom účinku a kamprosátu uviedol Novotný, Nejdlová poukázala svojím prí
spevkom na kvalitu života u pacientov li ečených akamprosátom. 

V sobotu popoludní v bloku nealkoholových závislostí boli prednesené práce ako 
indikátory prvého dopytu po liečbe (Klempová), ďalšie dve práce, z toho jedna 
z CPLZ a ďalšia z Bojníc sa zaoberali sledovaním osudov pacientov v abstinencii 
v prvom prípade po 1 a 3 rokoch , druhá práca sa týkala takisto sledovaním osudu 
absti nujúcich žien za jeden rok. 

V odbornom sympóziu farmaceutickej spoločnosti Schoering-Plough boli pred
nesené tri hodnotné príspevky. 

Ďalší odborný program priniesol nie príliš uspokojivé výsledky prieskumu o do
stupnosti injekčných striekačiek v l ekárňach pre vnútrožilových užívateIov drog 
a o niektorých príčinách (Formánková a ko!. ), zaujímavé aspekty resocializácie 
metódou Delfi priniesla Miková. Na kvalitu sexuálneho života má vplyv dlhodobá 
absti nencia (Frankovič a ko!. ), na zatiaI nealarmujúci typ nelátkovej závislosti -
závislosti od nakupovania bola zameraná kazuistika od Benkoviča , taktiež na závi
slosť od počítačov a internetu prednáška Ďadana, o ktorých sa dá tušiť, že v sku
točnosti sú častejšie, avšak nerozpoznané, najmä u mladistvých . Koprdová prednie
sla prehIadnú analýzu o bariérach pri odvykacej li ečbe od fajčenia , o odbornom kur
ze "poradenstvo pre oblasť závislostí" za 7 rokov referovala Skovayová. Smolinská 
z Banskej Bystrice referovala o pekných výsledkoch, skúsenostiach a nových pod
netoch ku práci so svojpomocnými skupinami. V bohatej diskusii boli preberané 
metodické, obsahové a klinické postupy a výsledky. 

Záve rečné prednášky na tému doliečovania otvorila M. Martinove s vyčerpá
vajúcim a terminologicky vecným prehľadom tejto v praxi nepri li š prehIadnej témy, 
čo bolo potrebné a aj návodom pre postupne sa rozrastajúci (čo je dobrým ukazova
terom práce sekcie) sa počet občianskych združení a spolkov abstinentov. Pôjde naj
mä o vymedzenie pojmov účasti a spresnenia fori em pôsobenia abstinujúcich zo 
spolkov pri edukačných aktivitách oddelení , škôl ap., od inštitucionálne odlišných 
postupov pre resocializácie a reinzerciu sociálne už nesamostatných v resocializač
ných zariadeniach. O tom referoval Daubner z resocializačného zariadenia v Koši. 
Ďalší príspevok bol o potrebe odbornej podpory abstinujúcim zo strany psychiatrov, 
čo zlepší ochotu abstinujúcich prijať medzi seba motivovaných závislých v otvorenej 
skupine. 

Odznelo celkove 22 prednášok, 6 diskusných fór s osožnou výmenou názorov 
a postojov. Boli dve firemné sympóziá významnej edukatívnej hodnoty. Priemerný 
počet účastníkov na jednotlivých blokoch bol 53, dodržiavala sa časová disciplína 
vďaka predsedajúcim, ale aj prednášajúcim, SACCME pridelila podujatiu 10 kre
ditov. 

Vďaka hlavnému sponzorovi farmaceutickej spoločnosti Schoering-Plough bolo 
možné druhý a tretí deň podujatia realizovať v príjemnom prostredí a vybavenej 
konferenčnej miestnosti Hotela Pod zámkom, farmaceutické spoločnosti Merck, Pfi
zer, Sanofi Aventis, Zentiva a J . K. Traiding svojou podporou prispeli účastníkom 
k úspešnému priebehu schôdze, za čo im patrí vďaka organizátorov a účastníkov . 

Prim. MUDr. V. Garaj, CSc . 
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