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SPRÁVA 

V dňoch 2. - 4. októbra 2015 prebehol v konferenčnej miestnosti Hotela 
pod Zámkom v Bojniciach druhý ročník Dní prof. Vladimíra Novotného 
(9. bojnická AT konferencia) organizovaný Sekciou drogových závislostí Slo
venskej psychiatrickej spoločnosti SLS v spolupráci s miestnym Psychiatric
kým oddelením NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. 

Konferencia bola klasifikovaná ako celoslovenská s medzinárodnou 
účasťou. Spoločnosť SACCME pridelila za účasť na celom podujatí 13 kredi
tov (+ 10 pre prvého autora, + 5 pre druhého). Zúčastnilo sa jej rekordných 
187 registrovaných účastníkov z radov profesionálov a pomocných orga
nizácií, z toho asi desiatka odborníkov z Českej republiky a Poľska. Prvý 
deň sa zapísalo 150 účastníkov, druhý 149 a posledný 128. 

Hlavnými témami boli: 1. Akútne intoxikácie v psychiatrii; 2. Adherencia 
v liečbe závislostí; 3. Nové drogy, nové závislosti. 

Konferencia bola štruktúrovaná do tradičného "troj dnia". V piatok, ktorý 
začal prezentáciou hlavného odborníka pre medicínu drogových závislostí 
dr. Okruhlicu, odznel blok CPLDZ Bratislava, venovaný mimo iného proble
matike adherencie v liečbe závislosti od alkoholu, následne blok venovaných 
zdravotných a sociálnym dôsledkom alkoholizmu, a napokon problematika 
akútnych intoxikácií, v ktorých prezentovali príspevky aj pozvaní účastníci 
z ČR (predseda Společnosti pro návykové nemoci prim. Popov a predseda 
AT sekcie Českej psychiatrickej spoločnosti JEP prim. Chvíla). V sobotu od
znel doobeda historický blok, v ktorom sme si pripomenuli 50. výročie časo
pisu Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), po ňom po
sterová sekcia, ktorú viedol dr. Višňovský. Poobede odznela problematika 
drogových a nových závislostí v dvoch blokoch, po nich blok Prednej Hory, 
a na záver sa mohli prítomní zúčastniť modelového stretnutia Anonymných 
alkoholikov. Nedeľa bola venovaná behaviorálnym závislostiam a veľmi 
pekné prednášky odzneli aj v bloku venovanom psychoterapii. Farmaceu
tické spoločnosti podporili tento rok tri sympóziá. Na webových stránkach 
časopisu boli sprístupnené prezentácie v PDF formáte po odsúhlasení autor
mi. 

Spolu odznelo 50 príspevkov (45 prednášok, 5 posterov) + spomínaný ho
dinový workshop vedený členmi AA. Najväčšími prispievateľmi boli špeciali-
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zované inštitúcie (OLÚP n.o., Predná Hora - 12 príspevkov; CPLDZ Bratis
lava - 7 príspevkov. Chýbali, žiaľ, príspevky z ostatných špecializovaných 
inštitúcií. Najvyššie hodnotené boli príspevky dr. Grohola (Opioidný systém 
a jeho význam v rozvoji a liečbe závislosti od alkoholu - spolu 9 hlasov), 
dr. Pataráka (Pokus o rekonceptualizáciu systému odmeny - spolu 7 hlasov; 
Šalvia divotvorná a jej duša - 5 hlasov) a dr. Kvetkovej a dr. Martinove ml. 
(Posudzovanie spôsobilosti vodičov - legislatívne zmeny sú nutné - spolu 4 
hlasy), ďalších 35 príspevkov získalo v záverečnom hodnotení 1 až 3 hlasy. 

V záverečný deň bol distribuovaný dotazník spokojnosti, ktorý vyplnilo 
a vrátilo 82 prítomných. Spokojnosť s organizáciou počas podujatia bola vy
soká - priemerná známka 4,72, a takisto celková spokojnosť s konferenciou 
- priemerná známka 4,52 (5 je maximálna spokojnosť). Z 82 respondentov 
sa 81 vyjadrilo za návrat do Bojníc o dva roky, čo odzrkadľuje akiste nielen 
atraktivitu miesta ale aj mimoriadne ústretový personál celého hotela. Pre
behlo aj hlasovanie za miesto konania konferencie budúci rok s týmito vý
sledkami: Bardejovské Kúpele 31 hlasov, Vyhne 25 hlasov, iné 18 hlasov, 
bez preferencie 5, neudané 5. Výbor sa teda rozhodol zorganizovať budúci 
rok konferenciu v Bardejovských Kúpeľoch v práve rekonštruovanom hoteli 
Minerál. 

Konferencia sa s rastúcim počtom účastníkov stáva stále nákladnejšou, 
naopak záujem farmaceutických spoločností o podporu skôr klesá. Bude pre
to v budúcnosti potrebné rátať s vyššou spoluúčasťou participujúcich 
(približné náklady prerátané na jedného účastníka sú asi vo výške 100 € -
napriek tomu, že organizačný výbor tradične pracuje bez nároku na odmenu 
či úhradu ubytovania a cestovného, pričom registračný poplatok sa teraz po
hybuje vo výške 15 - 25 €). Pevne verime, že sa odborná pospolitosť nedá 
odradiť možnými finančnými nákladmi (dúfame, že porastú len minimálne), 
a že podporí svojím členstvom stavovské organizácie a budúci rok sa v hoj
nom počte stretneme opäť. Všetky bližšie informácie budú poskytované prie
bežne mailom priamo členom sekcie na poskytnuté adresy a ďalej na 
stránkach časopisu a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. 

Ja osobne mám veľmi dobrý pocit z priebehu celého podujatia, je radosť 
organizovať konferencie pre pospolitosť tak vysoko pohodovú a zároveň di
sciplinovanú, akou je komunita pracovníkov v oblasti závislostí. Ospravedl
ňujem sa tým, ktorí odišli skôr a nemali možnosť vyplniť dotazník a vyjadriť 
tak svoj názor, no inak by sme znevýhodnili prednášajúcich posledný deň, 
čo sa deje často a na väčšine konferencií. Ďakujem teda všetkým Vám, ktorí 
ste sa zúčastnili, ďakujem členom organizačného výboru (prim. Hrabovskej, 
dr. Frankovičovi, dr. Turčekovi, dr. Višňovskému, dr. Patarákovi a dr. Bod
nárovi) a v neposlednom rade pracovníčkam kongresového oddelenia SLS 
(p. Gulišová, p. Vojtková), a teším sa na stretnutie o rok v Bardejovských 
Kúpeľoch v dňoch 30. 9. - 2. 10. 2016. 

MUDr. Miroslav Grohol 
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