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PROBLEMATIKA ALKOHOLOVEJ A DROGOVEJ 
ZÁVISLOSTI NA TOHTOROČNOM KONGRESE 
AMERICKEJ PSYCHIATRICKEJ ASOCIÁCIE 
(SAN FRANCISCO, 17.-22. MÁJ 2003) 

Na tohtoročnom kongrese Americkej psychiatrickej asociácie sa venovalo pomer
ne málo priestoru problematike závislostí. Farmaceutické spoločnosti nejavia o túto 
oblast veľký záujem. Na tohtoročnom kongrese to demonštroval aj fakt, že žiadne 
firmou sponzorované sympózium nebolo orientované na túto problematiku. 

Napriek tomu sa však na rôznych miestach programu dalo stretnúť s prednáška
mi alebo príspevkami na túto tému. V tzv. vedeckých a klinických reportoch odzneli 
dve prednášky. Hill a kol. (Boston) zistili na súbore 142 pacientov, že kompulzivita 
a hľadanie senzácií ako osobnostné črty korelovali so zlým coping štýlom, ako aj so 
závislosťou (p = 0,001). Bashtani a kol. (Poenix) zistili, že až u 51 veteránov zo súbo
ru 273 liečených pre drogovú závislost bol prítomný údaj o sexuálnom zneužívani 
v detstve . 

U veteránov ešte zostaneme. Súčastou kongresu bolo aj zvláštne sympózium ve
nované zdravotnému stavu vojnových veteránov. Hepatitis C v USA sa vyskytuje 
u 1,8 % všeobecnej populácie, ale až u 21,7 % pacientov systému Veteran Adminis
tration (n = 37 938 veteránov). Z nich až 74 % malo diagnózu drogovej alebo alkoho
lovej závislosti (Sloan a spol.). HCV pozitivita má negatívny dopad na liečbu 

(Willenbring a kol.). HCV pozitivita, drogová závislosť a PTSD sú zničujúcou triádou 
pre veteránov. Pri tejto komorbidite až 39 % veteránov sú bezdomovci (Straits
Troster a kol.). 

V ďalších sympóziách sa našli zaujímavé príspevky. Gorelick (Baltimore) infor
movalo GBR12909. Ide o novinku v I. fáze skúšania. Táto látka sa viaže presynap
ticky na dopamínový transportér, čo by mohlo znižiť účinky kokaínu. Skúša sa aj ko
kaínová vakcína, ktorá sa naviaže na kokaín a vytvorí bielkovinu, ktorá už ne
prechádza hematoencefalickou bariérou. Batki (Syracuse) konštatoval, že konzu
menti metamfetamínu majú rizikové sexuálne správanie a majú aj preto najvyšší 
výskyt HIV infekcie. McDowel (N.Y), McNicholas (Filadelfia) hovorili o epidemio
lógii závislosti. V USAje 1 milión heroínovo závislých, z nich len asi jedna pätina sa 
lieči. V poslednom čase sa v USA rozširuje užívanie ketamínu a gamahydroxybuty
rátu (GHB). Podobne aj Camacho (La Jolla) upozornil na nárast konzumu ketamínu 
a GHB, ale na západe USA ide hlavne o zdravotníkov. 

Jedna panelová diskusia sa venovala ·aj harm-reduction stratégii. Diskusia bola 
nejednoznačná, spochybňovalo sa, či tento typ stratégie je efektívny. Tiež sa 
poukázalo na problematickú etiku tohto prístupu. 

Navštívil som aj workshop, ktorý bol nazvaný nBenzodiazepínová kontroverzia". 
Išlo o to, že v Los Angeles zdravotnícke inštitúcie a úrady stiahli väčšinu BDZ z for
mulára okresu, teda stali sa prakticky nedostupnými. Už pred časom v New Yorku 
predpis BDZ komplikovali úrady zvláštnym BDZ receptom, ktorý sa vypisuje trojmo 
a kontroluje sa oprávnenosť predpisu. Opatrenia v L.A. viedli na jednej strane 
k dramatickému obmedzeniu spotreby BDZ. Poukázalo sa však v debate aj na fakt, 
že čast pacientov nedostala adekvátnu a indikovanú terapiu. Niektorí pacienti prišli 
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o dlhoročne efektívnu terapiu chronických anxióznych porúch. Diskusia vyznela 
v tom zmysle, že ide o typický konflikt medzi zdravotnictvom a politikou . Nebol a ni 
ekonomický zisk z tohto opatrenia. Mnohí pacienti v L.A. prešli na omnoho drahšie 
SSR!. 

Na kongrese sa predstavil aj nový časopis Americkej psychiatrickej asociácie. 
Druhé číslo bolo monotematicky venované problematike závislostí (prvé číslo proble
matike bipolárnej poruchy). Následné sympózium vedené Halesovou poukázalo 
v podstate na to, že USA majú celonárodný problém so závislosťami. Odznela tu aj 
informácia, že v USA je 14, 5 milióna závislých. 

Už v minulosti som konštatoval (Novotný, 2000), že kongresy APA nevenujú pro
blematike závislostí veľkú pozornosť. Výnimkou bol len minuloročný kongres APA 
(Novotný, 2002). Farmaceutické firmy venujú problematike len okrajovú pozornosť. 
156. kongres APA opäť nebol výnimkou. Väčšina podujatí (workshopov a sympózií) 
s tematikou AT zaujala len málo poslucháčov. Ba dakedy prednášajúci, príbuzní 
a priatelia boli vo väčšine a poslucháči v menšine. 
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