
SPRÁVY 

SPRÁVA Z 9. SLOVENSKEJ 
A 50. ČESKO-SLOVENSKEJ AT KONFERENCIE -
REVÚČKA - PSTRUŽNÉ 8.-10. 10. 2010 

V dňoch 08.-10. 10. 2010 sa konala v malebnom prostredí zaslnenej 
Muránskej planiny konferencia, organizovaná sekciou DZ SPS. 

Zúčastnilo sa na nej 80 zaevidovaných účastníkov, z toho 51 odborníkov, 
zvyšok boli zamestnanci farmaceutických firiem. Prihlásených účastníkov 
bolo 71 . 

V piatok 8. 10. 2010 odznelo 12 prednášok v troch blokoch: I. Alkoholová 
závislosť - diagnostika, súvislosti, II . Alkoholová závislosť - kliníka a tera
pia a III. Alkoholová závislosť - somatická a psychická patológia. 

Piatkový program otvorila prednáška Grohola (Bardejov), venoval sa se
zónnosti dáta narodení závislých od alkoholu. Ďadan v prednáške abstinen
cia ako všeliek uviedol kazuistiku pacienta somaticky aj psychicky plne 
kompenzovaného po odchode z kompletnej ústavnej liečby . Nad kognitívny
mi schémami závislého od alkoholu zo "súdka" KBT pouvažoval a obohatil 
nás Grossmann (Predná Hora). Pozícii placeba v liečbe závislosti sa venovali 
kolegovia Struňáková a Okruhlica (Bratislava). Druhý spomínaný autor 
uvažoval nad zmysluplnosťou a možnosťou legislatívneho zrušenia och
ranných protialkoholických liečení. Patarák (Banská Bystrica) popisoval al
teráciu cerebrálnych mechanizmov u závislých od alkoholu - alostázu. Zau
jala prednáška Závislosti a komorbidné poruchy od Benkoviča (Predná Ho
ra) 

Ďalej odzneli prednášky Poruchy spánku u alkoholizmu- Fiziková 
(Zvolen), v bloku komplikácií alkoholizmu Metabolický syndróm - Szántová 
(Bratislava), kazuistika pacienta s Alkoholickou demenciou - Frankovič 

(Bojnice), Vplyv alkoholu na osobnosť a kognitívne procesy - Fuňová 
(Predná Hora). 

Sobotný deň bol zameraný na nelátkové a nealkoholové závislosti. 
N ábiHek (Banská Bystrica) referovalo 8. konferencii EASG - European As
sociation for the Study of Gambling - Viedeň 2010. Okruhlica (Bratislava) 
ponúkol zaujímavú prednášku Patologická lenivosť ako závislosť, kde dos
pieva k názoru, že z aspektu dížky a kvality života chronická lenivosť je 
vážnejšou hrozbou pre zdravie ako jej opak, napriek tomu sa aktuálne ne
diagnostikuje. 

Zaujímavú kazuistiku worholického lekára s komorbiditou petidínovej 
závislostí predniesla Lúčna (Pezinok). 
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V bloku nealkoholových látkových závislostí už tradične erudíciou, obsa
hom aj štýlom zaujal Novotný (Bratislava). Uvádza medzi novými látkami 
piperazíny, deriváty GHB, syntetické kanabinoidy a syntetické katióny. 

Kazuistiku pacienta s bizarnou psychopatológiou aj komplikovanou 
liečbou akútnej intoxikácie kokaínom predniesol Višňovský (Nitra). Psycho
tickej komplikácii závislosti od metamfetamínu sa venoval Palkovič 
(Bratislava). 

Následne boli vyvesené 3 postery - Nejman (Tornaľa) a Koprdová (Pred
ná Hora). 

V sobotné popoludnie odzneli prednášky Prevencia recidív u závislých -
Laskovská (Predná Hora), liečbe karbamazepínom pri závislostiach sa veno
val Vladimír (Košice). Úspešnosťou odvykacej liečby sa zaoberala M. Marti
nove st. (Predná Hora). 

O sobotný večerný program sa postaral náš nový - a zdá sa - aj pers
pektívne významný sponzor firma Lundbeck, ako aj traja "stratení" turisti -
psychiatri, ktori nakoniec v nove oblohy z ,,hrebeňovky" za úniku medveďom 
dorazili neskoro večer do hotela skoro celí. 

Z "vládneho" bloku v nedeľu odzneli nakoniec len niektoré prednášky -
Užívanie a polyužívanie psychotropných látok v populácii Bratislavského 
kraja od Šteliara (Bratislava), ktorý prečítal aj prednášky Mikovej (Bra
tislava) o problematike ochranných liečení . Nasledoval blok prednášok z re
socializačných zariadení - Prilinger, Molnárová (Bratislava, Stupava) a Jed
nodňové posiJňovačky od bojnickej autorky Štálnikovej . Prednáška Prehled 
adiktologických služeb poskytovaných prostrednictvím internetu od Vaceka 
(Praha) impozantne uzavrela odborný program konferencie. 

Počas konferencie v sobotu 9. 10. 2010 poobede bola pre záujemcov zor
ganizovaná aj návšteva OLÚP Predná Hora. Poobede sa konala taktiež 
plenárna schôdza sekcie DZ SPS s voľbou výboru sekcie. 

Predsedom sekcie sa stal MUDr. Eduard Višňovský, vedecký sekretár 
sekcie MUDr. Mária Martinove, PhD. 

Členmi výboru sa stali prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., 
MUDr. Ludvík Nábelek, PhD a MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. 

V dozornej rade sekcie bude MUDr. Martin Somora, MUDr. Ladislav 
Frankovič a MUDr. Oleg Martinove. 

SACMEE pridelilo akcii dokopy 9 kreditov, prvému aktívnemu autorovi 
navyše 10 a druhému v poradí navyše 5 kreditov. 

Najbližšiu akciu sekcie na budúci rok - 7. bojnické AT dni v hoteli Pod 
Zámkom v Bojniciach plánujeme na 30. septembra - 2. októbra 2011. Chce
me však v rámci sekcie DZ poskytnúť blok prednášok aj na Konferencii bio
logickej psychiatrie v júni 2011. 

MUDr. Eduard Višňovský, ADD/CT, spol. s r. o. , Nitra 
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