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Pred 20 rokmi, v roku 1978, vznikla sekcia pre alkoholizmus a iné toxikománie 
(tak znel pôvodný názov, skrátene sekcia AT) . Hlavnou náplňou odbornej spoloč
nosti a jej sekcie je organizovať, podnecovať a vytvárať priestor pre odbornú a ve
deckú aktivitu príslušnej odbornej obce. pri príležitosti 20. výročia vzniku sekcie 
AT sme sa rozhodli zamerať sa na jej prednáškové aktivity. 

Materiál a metodika 

Analyzovali sme základné zdroje informácií o aktivite sekcie AT za uplynulých 
20 rokov. Ako základný zdroj slúžila prezenčná kniha, ktorá zachytáva nepretržite 
aktivitu sekcie od jej založenia primárom Miššíkom v roku 1978 až dodnes. Ako 
ďalší zdroj informácií slúžili jednotlivé programy odborných vedecko-pracovných 
podujatí. 

Sledovali sme počty prednášok, počty účastníkov na jednotlivých akciách . Sledo
vali sme lokality jednotlivých podujatí . Pozornosť sme venovali aj profesijnému za
radeniu jednotlivých aktívnych účastníkov. Venovali sme pozornosť aj prezento
vaným tematickým okruhom. Údaje sme spracovali pre päťročné a desaťročné ob
dobia, aby sme postihli aj prípadnú dynamiku vývoja . 

Výsledky a diskusia 

Prehlad počtov akcií, prednášok na nich a počtu účastníkov podáva tabuľka 1. 
Vidno, že okrem prvého päťročné obdobie, kedy sa realizovalo len 8 akcií, v ďalších 
obdobiach sa realizovalo 12 - 13 akcií za 5 rokov. Počty prednášok kolísali, kolísal 
aj počet účastníkov. Najvyšší počet prednášok aj účastníkov bol v rokoch 1983 -

Venované 20. výročiu založenia AT sekcie 
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1987. Odznelo 148 prednášok a na podujatiach bolo pritomných celkove 1 068 
účastníkov . Treba však podotknúť, že v tom období sekcia podnecovala aj vzník so
cioterapeutických klubov a týmto aktivitám vytvárala aj určitú inštitucionálnu 
bázu. Preto na aktivitách sekcie bolo aj mnoho účastníkov pacientov a laikov. Časť 
prednášok preto mala organízačný charakter, nemala odborné alebo vedecké úlohy. 

Tabuľka 1. Prehľad aktivity AT sekcie 

Roky Počet akcií Prednášok Účastníkov 

1978 - 1982 8 128 539 

1983 - 1987 12 148 1068 

1988 - 1992 13 75 722 

1993 - 1997 13 123 537 

Suma 46 474 2868 

Priemer 2,3 10,3 62,3 

K istému útlmu prednáškovej činnosti došlo v rokoch 1988 - 1992, čo zrejme 
súviselo s vtedajšou aktuálnou politickou zmenou. Za celé dvadsaťročné obdobie sa 
priemerne ročne realizovalo 2,3 akcií s 10,3 prednáškami a 623 účastníkmi . 

Podujatia sa realizovali najčastejšie v Bratislave (9x), veľmi časté boli v Jasnej 
pod Chopkom, na Prednej Hore a v Nitre . Snaha bola realizovať akcie sekcie na vi
dieku. Tak sa akcie konali aj napr. v Topoľčanoch, Brezne, Čaradiciach, Trenčian
skych Tepliciach a inde. Akcie na vidieku okrem toho, že vtiahli do aktivity aj osi
hotených psychiatrov na vidieku, umožňovali aj kontakt s internístami, prak
tickými lekármi a podobne . Relatívne časté boli spoločné akcie s českými kolegami . 
Išlo o česko - slovenské AT konferencie, ale aj napr. Hádlikove dní (tab. 2) . 

Tabuľka 2. Lokality podujatí 

Bratislava 9x Čechy 5x 

Jasná 4x Morava 4x 

Predná Hora 4x Pezinok Ix 

Nitra 3x Bojníce Ix 

Banská Bystrica 3x Trenčianske Teplice Ix 

Nové Zámky 3x Toporčany Ix 

Žilina (Vrátna) 2x Brezno Ix 

Turčianske Teplice lx Čaradice Ix 

Profesijné charakteristiky aktívnych účastníkov ukazuje tabuľka 3. Najčastejšie 
prednášateľmi boli psychiatri a psychológovia. Toto je vcelku očakávané triviálne 
zisteníe. V prvom desaťročí predníesli psychiatri celkove 185 prispevkov. Výrazne 
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aktívni boli aj psychológovia. Predniesli 41 prispevkov. V druhom desaťročí aktivita 
psychíatrov je vcelku rovnaká (170 prispevkov) . Výrazne sa však znižila aktivita 
psychológov (o viac než polovicu). Súvisí to zrejme s novýmí možnosťami pre psy
chológov po politickej zmene . Účasť sociológov bola obmedzená na aktivitu BútoľU . 
Účasť iných medicínskych odbornikov- internistov, sociálnych lekárov, praktických 
lekárov - priniesla medziodborové diskusie a nové pohľady. Medzi aktívnymi 
účastnikmi sa vyskytli aj právnici a policajti . 

Tabuľka 3. Aktívni účastnici 

l. decénium (1978 - 1987) 2 decénium (1988 - 1997) 

Psychiatri 185 170 

Psychológovia 41 16 

Sociológovia 9 4 

Právnici 3 4 

Praktickí lekári 2 O 

Sociálni lekári O 2 

Internista l l 

Policajt l O 

Pedagóg O l 

V ďalšom zameriame pozornosť na dve základné obsahové oblasti - na alkoho
lovú problematiku a na problematiku drogových závislostí . 

Alkoholová problematika 

Alkoholová problematika vždy tvorila základnú náplň činnosti AT sekcie. V pr
vom desaťročí dokonca výrazne dominovala (tab . 4) . V prvých piatich rokoch tvorila 
alkoholová problematika v 95,3 % náplň prednášok. Postupne klesala a v posled
ných piatich rokoch tvorila už len 56,1 %. 

V prvom desaťročí najčastej šie sa regrutovali autori z Bratislavy, ďalej z Nitry, 
Prednej Hory, Pezinka a Banskej Bystrice. V druhom desaťročí si Bratislava udrža
la postavenie hlavného odborného centra v alkohológii . Medzi častými autormi sa 
však okrem už spomenutých tradičných centier objavili autori zo Žiliny a Bojnic. 
Pozoruhodný je celkový vzostup prispevkov z psychíatrickej kliniky FN a LF UK. 
Celkove možno povedať , že ambulancie a zariadenia, ktoré sa dominantne zaobera
jú problematikou alkoholizmu, sú odborne málo aktívne a nedostatočne reflektujú 
svoju odbornú činnosť . Výnimku tvori OLÚP Predná Hora a AT oddelenie v Pe
zinku a Banskej Bystrici. 

Témy prednášok znázorňuje tabuľka 5. V prvom desaťročí sa najčastejšie pozor
nosť venovala psychoterapii, socioterapii a súdnym aspektom. Významná pozornosť 
sa venovala aj všeobecným zásadám liečby, klinicko--psychologickým problémom 
a psychopatológii, pripadne diagnostike alkoholizmu. Iné témy, ako napriklad re
habilitácia a komplikácie alkoholizmu, alkoholológov nezaujali . 
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TabuIka 4. 

Roky 1978 - 1982 

Roky 1983 - 1987 

Bratislava I 
Bratislava PK F'N 

Nitra 

Predná Hora 

Pezinok 

Banská Bystrica 

Tabulka 5. 

1. decénium 

Psychoterapia 

Socioterapia 

Súdne a lego aspekty 

Liečba všeobecne 

Klini cká psychol ógia 

Psycho patológia 

Diagnostika 

Farmakotera pia 

Epidemiológia 

Biologické aspekty 

Alkohol. závislosť všeobecne 

Rehabilitácia 

Výuka 

Somatické komplikácie 

Alkoholová problematika 
Počty prednášok 

122 (95,3 %) Roky 1988 - 1992 63 (84,0 %) 

129 (87,2 %) Roky 1993 - 1997 69 (56, 1 %) 

60 Bratislava 51 

14 (5,6%) Bratislava PK FN 21 05,9 %) 

27 Nitra 20 

16 Predná Hora 7 

II Pezinok 12 

7 Banská Bystrica 4 

Bojnice 9 

Ži lina 8 

Témy prednášok 

2. decénium 

30 Súdne a lego aspekty 20 

29 Psychotera pia 19 

29 Diagnostika 13 

17 Komplikácie psychiatrické 13 

17 Liečba všeobecne II 

15 Epidemiológia 10 

13 Socioterapia 9 

10 Psycho patológia 7 

8 Klinická psychológia 6 

8 Alkohol. závislosť všeobecne 5 

8 Somatické komplikácie 4 

2 Prevencia 1 

2 Stereotaxia 1 

1 Alkoholizmus a poľovnictvo 1 

V ďalšom desaťročí došlo k istým posunom. Záujem o psychoterapiu mierne po
klesol a o socioterapiu poklesol značne . Pozornosť venovaná súdno-psychiatrickým 
a legálnym aspektom alkoholovej závislosti získala prioritu. Potešiteľné je, že rela
tívne vzrástol záujem o klasické medicínske domény - o diagnostiku, psychiatrické 
komplikácie i liečbu alkoholovej závislosti . Prekvapuje však nezáujem o prevenciu 
aj v súvislosti so štátnymi zdrojmi, ktoré sa hojne na prevenciu poskytujú. 
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Problematika nealkoholových závislostí 

Komplementárne k poklesu o alkoholovú problematiku narastal odborný záujem 
o iné drogové závislosti zo 4,7 % na 43,9 % (tab. 6) . Zá ujem o drogové závislosti ma· 
li predovšetkým kolegovia z Bratislavy, Pezinka a Prednej Hory. V poslednom de· 
saťročí je psychiatrická klinika v Bratislave opäť výrazne aktívna . 

Tabuľka 6. Nealkoholová problematika 
Počty prednášok 

Roky 1978 - 1982 6 (4,7 %) Roky 1988 - 1992 

Roky 1983 - 1987 19 02,8 %) Roky 1993 1997 

Bratislava 14 Bratislava 

Bratislava PK FN 2 (8 %) Bratislava PK fN 

Pezinok 4 Bratislava C PLDZ 

Pezinok 

Predná Hora 

Tabuľka 7. Témy prednášok 

1. decénium 

Všeobecne drogová závislosť 

Prchavé látky 

Závislosť od farmák 

Suicidalita 

Psychológia, psychoterapia 

Prevencia 

Poznámka: heroín prvý raz 1994 
patologické hráčstvo 1995 
halucinogény prvý raz 1997 

3 

3 

3 

2 

2 

l 

2. decénium 

Epidemiológia 

Farmakotera pia 

Všeobecne drogová závislosť 

Heroín 

Psychológia , psychoterapia 

Patologické hráčstvo 

Prchavé látky 

Prevencia 

Suicidalita 

Halucinogény 

12 Cl6.0 %) 

54 (43.9 %) 

29 

14 (21.2 %) 

7 

5 

4 

7 

7 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

2 

l 
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V oblasti nealkoholovej závislosti sa pozornosť venovala menšiemu spektru tém 
než v oblasti alkoholovej závislosti (tab. 7). Súviselo to aj s obmedzeným reper
toárom drog v prvom desaťročí . Prvá prednáška o heroíne sa prezentovala v roku 
1994, prvá prednáška venujúca pozornosť patologickému hráčstvu v roku 1995. Ha
lucinogény sa prvý raz spomínajú v roku 1997. V poslednom období v popredí záuj
mu je epidemiológia d rogových závislostí, skúsenosti s farmakoterapiou drogových 
zá vislostí . 

Nie vefmi pochopitefný je malý záujem CPLDZ (Centier pre liečbu drogových 
závislostí) o túto problematiku, okrem CPLDZ v Bratislave, keďže CPLDZ boli vy
tvorené hlavne pre drogovú problematiku. Ich skúsenosti by boli interesantné aj 
pre ostatnú odbornú psychiat rickú verejnosť. Možno poukázať, že napríklad proble
matika halucinogénov sa nedostatočne reflektuje, pričom v príslušných CPLDZ mu
sia mať už pomerne hojné skúsenosti s rôznymi fenoménmi súvisiacimí s konzu
mom halucinogénov. 

Závery 

1. Postupne klesá záujem o alkoholovú problematiku a najmä v posledných 5 ro
koch narástol záujem o problematiku iných drogových závislostí. Je to posun reflek
tujúci zmeny drogovej scény na Slovensku v posledných rokoch. 

2. Cent rá odborného záujmu o alkoholovú (a aj drogovú) problematiku zostávajú 
na Slovensku stabilné (Bratislava, Nitra, Pezinok, Predná Hora). Prekvapuje ab
sencia záujmu o odbornú prácu v mnohých AT zariadeniach, ktoré to vlastne majú 
v náplni práce. 

3. Tematicky v oblasti alkoholizmu v poslednom období zvýšili svoj podiel 
základné medicínske témy (diagnostika, terapia, komplikácie). Nie je záujem o pre
vencIu. 

4. Záujem o drogovú problematiku je zatiaf menší ako o alkoholovú závislosť, 
i keď v posledných 5 rokoch došlo k podstatnému oživeniu odborného záujmu o dro
govú problematiku. Drogový problém je rozšírený v posledných rokoch už po celom 
Slovensku. Preto prekvapuje nízky záujem CPLDZ o túto problematiku. 
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