
XVII. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA 
SPOLOČNOSTI PRE NÁVYKOVÉ OCHORENIA 
(SNN) ČLS JEP 
(Seč 10. - 14. 4. 2011) 

V dňoch 10. - 14. 3. 2011 sa konala XVII. konferencia SNN a súčasne aj 
konferencia AT sekcie Psychiatrickej spoločnosti ČLS JEP. Konferencia sa 
konala v Pardubickom kraji, v Seči, v romantickom prostredí na brehu 
priehrady s mnohými hradmi v okolí. Miestom kongresu bol hotel Jezerka, 
prebudovaný starší hotel, dnes s moderným (až postmoderným) charakte
rom. Čo je dôležité, hotel mal aj dostatočnú kongresovú kapacitu. 

Konferencia mala hlavnú tému "Závislosti a verejné zdravie", Záštitu 
nad konferenciou prevzal minister zdravotníctva ČR doc. Heger, preziden
tom konferencie bol prim. Popov. Programový a organizačný výbor tvorili 
hlavne ľudia z Centra adiktológie Psychiatrickej kliniky VFN a LFUK 
v Prahe pod vedením doc. Miovského. 

Konferencia mala tradičný rámec, plenárne prednášky v hlavnej sále, 
paralelky v menších sálach a v salónikoch partikulárne akcie a workshopy. 

Odborný program sa začal v pondelok 11. 4. 2011 po úvodných sláv
nostných prejavoch. Prvou hlavnou prednáškou bola prednáška šéfa SNN 
prim. Popova o histórii aktivít sekcie AT a neskôr spoločnosti za 50 rokov. 
Druhou hlavnou prednáškou bol príspevok Vobofila, koordinátora drogovej 
politiky vlády ČR na tému verejné zdravie a verejná bezpečnosť. Spomínal 
hlavne problémy realizácie vládnych predsavzatí. Tretiu plenárnu prednáš
ku predniesol prof. Novotný (spoluautori Pečeňák, Heretik sr., Heretik jr. 
a Ritomský). Išlo o vyzvanú prednášku. V prednáške sa prezentovali epide
miologické údaje o alkoholizme a fajčení dospelej populácie Slovenska podľa 
výsledkov štúdie EPIAF (n = 1241). Ďalšia plánovaná úvodná prednáška 
kolegu Béma neodznela pre vážne rodinné problémy. Potom bol dostatočný 
čas na diskusiu k všetkým úvodným prednáškam. 

Popoludní 11. 4. sa rozbehol program vo viacerých paralelných stretnu
tiach. Jedno z nich venovalo pozornosť substitučnej liečbe buprenorfinom 
a metadónom (Šebeš a kol., Škodová a kol., Kmoch a kol.). Večer prebehol 
blok príspevkov o liečbe závislých žien u Apolináfa (Csémy a kol.,). Hodnoti
la sa 3-ročná liečba žien, 57 % žien abstinovalo 3 roky po liečbe. Heller a Pe
cinovská (Praha) nadviazali skúsenosťami s liečbou žien za 40 rokov, Ti
benská a kol. (Hradec Králové) hodnotili 5-ročný interval liečby závislých od 
alkoholu. 

V utorok 12. 4. sa začala konferencia blokom hlavných prednášok. 
Miovský a kol. (Praha) si položili otázku, či je ohrozený segment harm-
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reduction služieb v strednej Európe. Porovnávali sa okrem iného skúsenosti 
z Česka a Slovenska. Poukázalo sa na to, že tento segment nie je dostatočne 
legislatívne zakotvený, čo vedie aj k nejasnému Ca voľnému) financovaniu, 
resp. nedofinancovaniu. V ďalšom príspevku Popov sa zaoberal aj u nás ak
tuálnou témou záchytných staníc. Spomínala sa história vzniku záchytných 
staníc v Československu aj v Európe od roku 1951. Vtedy totiž vznikla prvá 
záchytná stanica u nás aj v Európe v Prahe z iniciatívy doc. Skálu. Pred
náška bola polemicky zahrotená, lebo podobne ako na Slovensku, tak aj 
v Česku je problém s fungovaním a financovaním ZS. Prednáška vyvolala 
primeranú diskusiu. 

V tomto bloku odznela aj druhá prednáška bratislavského tímu EPIAF 
o vzťahu úzkostlivosti a konzumu alkoholu so zameraním na rozdiely medzi 
mužmi a ženami. Po prednáške som sa musel vrátiť do Bratislavy, čo mi za
bránilo zúčastniť sa na ďalšom veľmi zaujímavom programe. 

Program bol rôznorodý - zahrnoval medicínske, psychologické i sociolo
gické aspekty problematiky závislostí. Konferencia mala dobrú a disciplino
vanú návštevnosť s veľmi nápadnou účasťou viacerých mladých kolegov 
v odbore. 

Osobne ďakujem kolegom Popovovi a Miovskému za pozvanie a za to, že 
nás poctili zaradením nášho príspevku na úvod konferencie. Samozrejme sa 
chcem poďakovať za veľmi priateľské prijatie. 

Tiež oceňujem, že v úvode konferencie sme si pripomenuli úmrtie kolegu 
a priateľa prim. MUDr. Karla Hampla. 

prof MUDr. V. Novotný, CSc. 
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