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EDITORIAL 

NA PRAHU 43. ROČNÍKA 

Vážení kolegovia, čitatelia, prispievatelia a priaznivci časopisu Alkoholiz
mus a drogová závislosť, prajem vám všetkým v mene svojom i redakčnej 
rady všetko dobré aj v roku 2008. Číslo, ktoré držíte v ruke, je prvé číslo už 
43 . ročníka časopisu. Myslím si, že pre odborný časopis je to zrelý vek. 

Dovoľte mi pripomenúť predchádzajúcich šéfredaktorov, ktori časopis za
ložili, udržiavali v chode, zveľaďovali a krok za krokom zvyšovali jeho od
bornú úroveň. Treba im za to poďakovať. Boli to: 

MUDr. Izabela Hronová - 1965-1967 
Prim. MUDr. Michal Turček - 1968-1970 
Prim. MUDr. Tibor Miššík, CSc. - 1970-1990 
Doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc. - 1990-2004 

Aký bol minulý ročník? Vyšlo 5 čísiel s plnou pagmaclOu, t. j . cekove 
320 strán. Novinkou boli dva suplementy. Jeden pri priležitosti 1. konferen
cie o biologickej psychiatrii, druhý priniesol abstrakty z 5. AT dní v Bojni
ciach . Ak bude záujem Ca samozrejme prislušný sponzoring), budeme v sup
lementách pokračovať . 

V každom časopise základnými príspevkami sú prehľadné články a origi
nálne práce. S radosťou môžem konštatovať, že minulý rok vyšlo 12 origi
nálnych prispevkov, čo je nárast oproti roku 2006 aj 2005. Dlhodobo sa ne-
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darí napÍňať rubriku Psychoterapia závislostí. Vyšiel len jeden takýto prí
spevok. Pozri prehľad typov príspevkov v tabuľke: 

Rok Originálne PrehIadové Psycho- Príspevky Protidrogová Históría Správy/ 

práce práce farmakoter. z praxe politika recenzie 

2005 7 5 1 7 1 4 11 

2006 9 4 2 6 2 3 9 

2007 12 4 2 3 1 2 5 

Dúfame, že budeme mať dosť oríginálnych príspevkov aj v tomto roku. 
Takisto uvítame recenzie o knihách, ako aj správy z významných podujatí. 
Už v minulosti sme sa chceli venovať aj problematike forenznej adiktológie . 
V tomto čísle je prvý takto oríentovaný príspevok. Dúfame, že hojná zna
lecká prax sa odzrkadlí aj v príspevkoch. 

Vážení kolegovia, dúfame, že zachováte príazeň nášmu časopisu i naďa
lej a zasypete nás kvalitnými plodmi svojej odbornej aktivity. Prajem v me
ne svojom i celej redakčnej rady zdravie a pohodu v roku 2008. 
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