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20 ROKOV SEKCIE ALKOHOLIZMU 
A DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Sekcia AT, ako sa v skratke neskôr sekcia nazývala, sa založila počas konania 
schôdze Slovenskej psychiatrickej spoločnosti . Schôdza sa konala v Čaradiciach pri 
Nitre 15. a 16. mája 1978. Predsedom SPS v tom čase bol doc. MUDr. Medvecký J ., 
CSc., vedeckým sekretárom spoločnosti bol MUDr. Kolibáš E. , CSc., koordinátorom 
schôdze bol prim. MUDr. Miššík z Nitry. Pri organizácii schôdze okrem SPS spolu
pracoval aj Spolok ponitrianskych lekárov, pretože vlastným podnetom k organizo
vaniu schôdze bolo 150. výročie psychiatrickej starostlivosti v oblasti Nitry. 

Samotná schôdza sa začala historickou prednáškou Dr. Lobba z Nitry. Informo
val o zdravotnej situácii v nitrianskej župe v minulosti a hlavnú časť venoval exis
tencii prvej verejnej nemocnice v Chtelnici, ktorá začala činnosť v roku 1828. Táto 
nemocnica mala v náplni aj starostlivosť o duševne chorých. Spominal aj iné 
tradície nitrianskej oblasti, napr. tzv. rodinnú opateru psychiatrických pacientov. 

Vo vlastnom odbornom programe figurovalo 17 prednášok s AT problematikou. 
Samostatnú časť tvorilo 11 prednášok so súdno-psychiatrickou problematikou. 
V úvodnom bloku časti venovanej AT problematike predniesol prednášku doc . 
MUDr. Molčan CSc. (Bratislava) o domestikácii alkoholizmu, doc . MUDr. Pogády, 
CSc. (Pezinok) o kritériách rezistencie na liečbu u alkoholizmu. Doc. PhDr. Dobrot
ka, CSc. sa venoval psychopatológii návyku. Prim. MUDr. Miššík s kol. (Nitra) sa 
venoval inštrumentálnym vyšetrovacím možnostiam pri diferenciálnej diagnostike 
alkoholizmu. 

V následných dvoch blokoch vystúpili a predniesli svoje prispevky kolektívy, 
pripadne jednotlivci zo všetkých regiónov Slovenska: z Prednej Hory, Košíc, Hu
menného, Banskej Bystrice, Trenčína a Nitry. Boli pritomni aj hostia z Prahy. 
MUDr. Brzek a spol. informovali o zmenách spermatologických nálezov pri liečbe 
alkoholizmu. MUDr. Kvapilík informoval o čiastkových výsledkoch prieskumu ne
gatívneho životného štýlu u pražských vysokoškolákov. Slovenské prispevky sa zao
berali epidemiológiou, psychopatológiou a diagnostikou alkoholizmu. Časť predná-
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šok venovala pozornosť psychoterapii alkoholizmu. Len jedna prednáška sa venova
la nealkoholovej toxikománii (prchavým látkam: MUDr. Lachman, MUDr. Droba). 

V organizačnej časti schôdze sa prezentovala potreba založiť sekciu, ktorá by od
bornú pozornosť venovala dovtedy opomínanej tematike alkoholizmu a iných toxi· 
kománií . Prítomných 80 účastnikov odhlasovalo vznik sekcie a prvým predsedom 
sa bezkonkurenčne stal prim. MUDr. Miššík, CSc. z Nitry. Primár Miššík potom 
postupne okolo seba združil aktívnych záujemcov o problematiku AT. Tento okruh, 
z ktorého sa sformoval výbor, tvorili prim. Novotný L (PAP Bratislava), prim. Ča
poun (OLÚP Predná Hora), prim. Nejdlová (PL Pezinok), MUDr. Novotný V (PK 
FN a LF UK Bratislava). MUDr. Novotný V sa stal vedeckým sekretárom sekcie . 
Primár Miššík viedol sekciu do roku 1990. Organizoval viaceré schôdze, ale aj po
dujatia celoštátneho významu. Významné z nich boli slovenské a neskôr českoslo· 
venské zjazdy psychoterapeutických klubov, ktoré zohrali významnú úlohu pri 
kreovani a rozvijaní činnosti boja proti alkoholizmu. 

Veľký význam mali československé AT konferencie . Prvá z nich na území Slo
venska bola v roku 1985 v Jasnej pod Chopkom. Ďalšie boli v Nitre (1989) a na 
Prednej Hore (1994). Veľmi navštevované a bohatý program mali aj Hádlikove dni 
moravských a slovenských psychiatrov v Jasnej pod Chopkom. Vždy mali aj časť 
programu orientovanú na AT problematiku. Boli tiež miestom živých diskusií 
a stretávania sa českých a slovenských odborníkov. 

V rokoch 1990 - 1995 predsedom AT sekcie bol prim. MUDr. Novotný V., CSc., 
v rokoch 1995 - 1997 prim. MUDr. Čapoun . Od roku 1997 je opäť predsedom sek
cie prim. MUDr. Novotný V, CSc. Ako sekretári sekcie fungovali MUDr. Novotný 
V (do roku 1990), prim. MUDr. Gábriš L. (1991 - 1995), od roku 1997 sekretárkou 
sekcie je MUDr. Somošová J . z PK FN a LF UK v Bratislave. 

Za 20 rokov sekcia AT zorganizovala alebo sa podieľala na organizácii úctyhod
ných 46 podujatí. Na podujatiach odznelo ohromujúcich 474 prednášok a prítom
ných bolo 2 868 účastníkov. Iste možno teda súhlasiť s tým, že AT sekcia za 20 ro
kov svojho života velmi aktívne a podstatnou mierou prispela k odbornému psy
chiatrickému životu na Slovensku. Nehynúca zásluha na tom patrí nesmierne 
aktívnemu a húževnatému prim. MUDr. Tiborovi Miššíkovi, CSc. Prim. Miššík ne
bol len iniciátorom vzniku sekcie a jej dlhoročným predsedom. Ale na veľkej väčšine 
podujatí udával odborný rámec svojimi prednáškami, svojím odborným prehľadom, 
ľudským a chápavým nadhľadom . 

Všetci prajeme sekcii ešte dlhý život. Pacienti s alkoholizmom a drogovými zá
vislosťami náš odborný rozhľad iste budú potrebovať . 

Doc. MUDr. Novotný V., CSc. 
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