SPRÁVA Z II. KONFERENCIE
NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA
(Praha, 28. - 30. júna 2012)

V dňoch 28. - 30. júna 2012 som sa na pozvanie organizátorov zúčastnil
na II. konferencii Neuropsychiatrického fóra, ktorá sa konala v Prahe
v priestoroch Národnej technickej knižnice.
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Neuropsychiatrické fórum predstavuje novú medziodborovú platformu,
ktorá si kladie za cieľ umožniť efektívnejšiu komunikáciu lekárov a ďalších
pracovníkov neurovedných disciplín a podporiť tak ich užšiu spoluprácu.
Oslovuje nielen generáciu mladých neurológov, neurochirurgov a psychiatrov, ale aj skúsených kolegov týchto špecializácií. Zárukou vysokej úrovne
podujatia bola účasť špičkových prenášateľov z rôznych oblastí neurovedy.
Po úvodnej prednáške profesora Hoschla venovanej problematike placeba nasledovali zaujímavé tematické bloky nových poznatkov z oblasti spánkových porúch, závislostí, psychóz (o. i. prednáška profesora Libigera o empatii, zrkadlových bunkách a teórii myslenia v súvislosti s psychotickými
príznakmi), detskej neuropsychiatrie, demencií, afektívnych a extrapyramídových porúch (o. i. Roth, Uhrová: Neuropsychiatrické komplikácie Parkinsonovej choroby z pohľadu neurológa a psychiatra). Blok venovaný poruchám spánku ponúkol pohľady na etiológiu, prejavy i dôsledky insomnie
od odborníkov v KBT-psychoterapii, neurológii a adiktológii (primár Popov).
Blok prednášok zameraný na problematiku "nových" závislostí obsahoval
štyri príspevky. Kolega Páleníček z pražského Psychiatrického centra informoval o nových syntetických drogách, pričom konštatoval, že počas rokov
1997 - 2010 sa objavilo 150, v samotnom roku 2010 41 nových psychoaktívnych látok. Internistka docentka Králíková vo svojom príspevku prezentovala nové formy užívania tabaku, medziiným porciovaný tabak (švédsky
SNUS-tabak napr. užíva až 25 % Švédov), elektronické cigarety, pripravovanú smernicu EÚ o jednotnom balení tabakových výrobkov, či kontroverzné plány tabakových spoločností na výrobu "zdravších" cigariet. Prednáška
doktora Kmocha, člena organizačného výboru konferencie, priniesla informácie o nových opiátoch (o.i. rôzne formy metadónu, fentanyl, oxycodon,
meperidín a dextrometorfan). Posledná prednáška bloku bola venovaná nelátkovým závislostiam - priblížil som v nej prítomným vzrušujúcu anabázu
novej diagnostickej jednotky - patologického hráčstva - na ceste za uznaním a zodpovedajúcim klasifikačným zatriedením a poukázal na jej prepojenosť s poruchou systému odmeňovania a dysreguláciou serotonínergnej neurotransmisie.
V príjemnej komunikácii s vedúcimi osobnosťami Neuropsychiatrického
fóra (MUDr. Dušek, MUDr. Fiala, MUDr. Kmoch) som v mene výboru Neuropsychiatrickej spoločnosti SLS potvrdil záujem o úzku a priateľskú spoluprácu. Nedá mi nedodať, že projekt Neuropsychiatrického fóra vznikol
pod záštitou a zásluhou spolupráce popredných českých odborných spoločností - Českej neurologickej spoločnosti ČLS JEP, Českej psychiatrickej
spoločnosti ČLS JEP a Českej neuropsychofarmakologickej spoločnosti, čo
by mohlo inšpirovať k preklenutiu nedorozumení a animozít aj ich slovenských partnerov.
MUDr. Ludvík Nábelek, PhD.
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