SPRÁVA O AT KONFERENCII
PRI OLÚP NA PREDNEJ HORE

Sekcia drogových závislostí (AT) PS SLS a Odborný liečebný ústav psychiatrický na Prednej Hore usporiadali 43. česko - slovenskú a 6. slovenskú
AT konferenciu v dňoch 16. - 18. septembra 2004 v malebnej prírode
Muránskej planiny, na Prednej Hore. Ústrednou témou konferencie bola situácia o závislostiach na Slovensku a v Čechách po vstupe do EÚ pod
názvom "Závislo sť bez hraníc".
Spolu 123 účastníkov malo príležitosť počuť nové informácie o tejto problematike prednesené nielen psychiatrami a psychológmi, ale aj pedagógmi
a renomovanými účastníkmi z iných odborov.
Program troch dní bol rozdelený na 7 blokov. V prvom z nich hneď na
úvod , prostredníctvom hlavného odborníka sekcie DZ MUDr. Ľ . Okruhlicu,
CSc., odznel referát o problematike drogových závislostí v podmienkach
súčasnej reformy zdravotníctva. Zástupca Štátneho zdravotného ústavu
MZ SR, národný koordinátor pre kontrolu tabaku PhDr. R. Ochaba informovaloaktuálnom probléme kontroly tabaku v Európskej únii. Multidimenzionálny rozmer závislosti potvrdil kvalitným prednesom aj doc. MUDr.
F. Gazdík z Národného referenčného centra pre liečbu hepatitíd. Autor charakterizoval priebeh hepatitídy C, vyskytujúcej sa aj u závislých, upozornil
na cesty jej prenosu , rozviedol súčasné možnosti interferónovej liečby tohto
závažného ochorenia.
Tradične kvalitní prezentátori z bratislavskej kliniky, prof. MUDr.
V. Novotný, CSc., prof. PhDr. A. Heretik, CSc., a ich spolupracovníci sa zamerali na problematiku alkoholizmu . Pripomenuli stále aktuálnu tému alkoholických psychóz, ako aj poukázali na faktory sebaúčinnosti u závislých
od alkoholu.
O svoje skúsenosti s českými užívateľmi konopných drog v liečebných
programoch v ČR sa podelil pražský kolega PhDr. M. Miovský a poukázal aj
na súčasné trendy užívania návykových látok v tejto skupine. Kvalitný referát MUDr. L. Hosáka zo PK z Hradca Králové o štruktúre osobnosti a prediktoroch abstinencie u metamfetamínových závislých odmenil aj tých
najnáročnejších poslucháčov .

Nechýbali ani referencie na také citlivé témy, ako je závislosť u mladistvých, či závislosť rodičov a jej dôsledky na deti. Otvoril sa problém zneužívania návykových látok na stredných školách, v rómskej osadovej populácii, či v azylových domoch. Azda prvý raz na Slovensku MUDr. J . Benkovič z Prednej Hory prezentoval skúsenosti s liečbou nových foriem nelát-
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kových závislostí. Priestor na prezentáciu mali aj spol upracovníci z protidrogových centier, resocializačných zariadení, ale aj denného stacionára. Tá
úprimná a hrdá vďaka patrí zvlá šť prezentujúcim spolupracovníkom z Prednej Hory.
Konferencia dala priestor aj šiestim autorom v sekcii posterov. Kolegovia
mali okrem toho jedinečnú príležitosť vychutnať si profesionalitu
PhDr. M. Markovej v aktuálnom workshope zameranom na základy prezentácie.
Aj vďaka podpore a ústretovosti 13 sponzorujúcich farmaceutických spolo čností bol ranný, obedňajší a večerný priestor plne využitý a venovaný
kvalitným firemným sympóziám. Tam odznelo ďalších 11 referátov, ktoré
zdôraznili priority a opodstatnenie liečby antidepresívami, neuroleptikami,
neuroprotektívami a inými novodobými liekmi aj u závislých pacientov.
Organizátorov príjemne prekvapilo, že odznelo všetkých 33 prihlásených
prednášok. Všetkým autorom vyslovujeme úprimné poďakovanie, všetkým
zúčastneným ďakujeme za skvelú pracovnú atmosféru, ale aj za tú spolo čenskú na diskotéke , či pri promenáde v plavkách pri bazéne.
Všetkým, ktorí pomohli, prispeli a spolupodieľali sa na zorganizovaní
konferencie, ešte raz naše úprimné poďakovanie. Bolo pre nás potešením
byť s vami. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, na vaše nové odborné referáty,
skúsenosti, ale aj priateľstvá.
Za

organizačný

tím

Dr. M. Martinove, Predná Hora
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