
STRUl:NÉ OHLÉDNUTÍ ZA II . MEZINÁRODNÍM SYMPOZIEM 
STERNBERGOVY SPOLEl:NOSTI 

Dne 25. 4. 1992 se v Brně konalo II . meziná
rodní sympozium Sternbergovy společnosti lé
kařů Rakouska a l:esko-Slovenska. Z progra
mu by snad bylo vhodné připomenout a lespoň 
příspěvky týkající se hlavního tématu jednání , 
které znělo : .. Problémy alkoholism u ve vinoro
dých oblastech střední Evropy". První před
nášku s názve m "Morphological manifestation 
of chronic a lcoholism as observed in autopsies 
at the Hlava institute during two distant yearly 
periods'·, přednesl přednosta tohoto pražského 
ústavu prof. MUDr. Adam Jirásek. DrSc .. 
a stej ně zajímavé bylo i téma druhého příspěv

ku doc. MU Dr. Aleny Chlumské. CSc .. z I I . ús
tavu patologie v Praze s názvem ,.Morphologic 
spectrum of alcoholic liver disease in needle 
biopsy·'. Doc . MUDr. Jan Buček , CSc .. před
nosta I. ústavu patologické anatomie prezento
val velice precizní a detailně zpracovanou před
nášku , která se též dotýkala hlavního tématu , 
i když to z názvu přímo nevyplývá - .. Chronic 
vira! hepatitis : Some new aspects in etiopatho
genesis and influence on liver biopsy evaluation 
and classification". Práci orientovanou spíše do 
oblasti psychiatrie měl prim . MUDr. Andrej 
Mayer z Bratislavy z Ružinovské nemocnice 
,. Somatic complications of alcoholics treated at 
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psychiatrie cli nic in Bratislava - Ružinov·'. Vel
kou pozornost vzbudil příspěvek univ. prof. Dr . 
med . Wernera Dutze z Vídně na téma : .. Quality 
of medicine &quality of life .'· Ostatní příspěv
ky. jak kolegů z Rakouska. tak i zl:esko-Sloven
ska , byly zaměřeny spíše obecně na problémy 
výuky a diagnostiky . 

V posterové sekci zaujali ponejvíce práce 
prim. MUDr. Karla Hampl a z Mělníka ,. Mor
tality of alcohol abusers·', doc . MUDr. Jarosla
va Horáčka . CSc .. z Ostravy .. Fetal alcohol e 
syndrome" . doc . MU Dr. Emila l:erného. CSc .. 
z Brna ,.Classification of alcoholic liver disea
se·· a práce z oblasti histori e autorů :Ž:ampacho
vá + Hirt .. Some problems of alcohol con
sumption in ancient civilizations" a •. Problem 
of alcoholism in the modern history". 

Vzhledem k poměrně bohaté účasti (asi 140 
osob) z celého Rakouska i l:esko-Slovenska lze 
sympozium považovat za úspěšnou akci a vede
ní Sternbergovy společnosti to snad poskytuje 
právo dovolit si pozvat zájemce do Rakouska 
na III. sympozium , konané pravděpodobně 
v měsíci říjnu t. r .. i přes to. že téma setká ní 
tentokrát zřejmě nebude v přímé souvislosti 
s toxikomaniemi a alkoholismem. 
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