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SPRAvY 

Na VIII . slovenskom psychiatrickom zjazde nechýbala ani problematika 
závislostí. Prispevky s touto témou boli sústredené nielen do dvoch blokov, 
ale objavili sa aj na iných miestach. 

Prvý blok v piatok 20. júna 2008 (predsedajúci Višňovský a Okruhlica) 
mal velmi pestré príspevky. Kolegovia z Prednej Hory sa zaoberali osob
nostnými faktormi ako možnými prediktormi správania gamble ra (Benkovič 
a kol.) . Okruhlica a kol. (Bratislava) predniesli prvé ucelené skúsenosti s po
dávaním vareniklínu fajčiarom. Višňovský (Nitra) referovalo samovraždách 
u závislých, kto ri sa ambulantne liečia. Problematiku ilustroval kazuistika
mi. Novotný a kol. (Bratislava) prezentovali niektoré vybrané výsledky z po
pulačnej štúdie EPIAF (n = 1251, 11,0 % závislých od alkoholu, 28,1 % 
závislých od nikotínu). Benkovič a Garaj (Bojnice) porovnali kvalitu života 
50 liečených alkoholikov a 50 neliečených osôb. Posledný prednášajúci 
(Okruhlica) v tomto bloku sa venoval problematike samomedikácie a schi
zofrénii. 

Podobne pestrý bol aj druhý blok v sobotu 21. júna 2008 venovaný závis
lostiam (predsedajúci M. Martinove a N ábelek). V prvej prednáške N ábel ek 
a kol. (Banská Bystrica) odôvodňovali, že existuje podtyp závislosti od inter
netu, závislosť od kybersexu. Okruhlica a kol. (Bratislava) referovali o uží
vaní amfetamínov v metadónovom udržiavacom programe. Skúsenosti so 
študentmi základných škôl s návykovými látkami zisťovali Martinove a Hi
lovská (Predná Hora). O potrebe zisťovania alkoholémie pri vstupe do liečby 
diskutovali vo svojom prispevku Alexanderčíková a kol. (Bratislava). 

Ako som už v úvode spomenul, adiktologická problematika sa objavila aj 
v iných blokoch. V bloku o suicidalite Vozárová a Ostatník (Predná Hora) 
referovali o závislých pacientoch, v bloku o komorbidite referovali o komor-
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bidite závislých Bodnár a kol. (Košice), v tom istom bloku o komorbidite 
úzkostných porúch s alkoholizmom a nikotinizmom Pečeňák a kol. (Bra
tislava). V bloku Varia sa objavila pekná prednáška Turčeka (Bratislava) 
o afektívnych poruchách pri užívaní kokaínu. 

Ako vidno, na zjazde odznel celkom pekný rad prispevkov s témou závis
lostí. O tieto príspevky bol aj dostatočný záujem. Škoda len, že niektorí 
prednášajúci ubrali čas na diskusie nedodržaním vyhradeného času na 
prednášku. 

Väčšina prednesených príspevkov vyšla ako abstraktá v suplemente 
nášho časopisu (ADZ, 2008, SupI. 1). Ako šéfredaktor dúfam, že časom si 
niektoré príspevky budeme môcť prečítať aj in extenso v našom časopise. 

Prof MUDr. Vladimír Novotný, CSc. 
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