
SPRÁVY 

SPRÁVA Z ODBORNÉHO PODUJATIA: 
13. SLOVENSKÁ A 57. ČESKO-SLOVENSKÁ 
AT KONFERENCIA 
(Bardejovské Kúpele, 28. 9. - 30. 9. 2018) 

V dňoch 28. až 30. septembra 2018 sa v hoteli Alexander v Bardejov
ských Kúpeľoch konal 13. ročník slovenskej a 57. ročník česko-slovenskej 
AT konferencie organizovanej Sekciou drogových závislostí Slovenskej psy
chiatrickej spoločnosti. Zúčastnilo sa jej 143 registrovaných účastníkov zo 
Slovenska, Českej republiky a Poľska (z toho 123 odborníkov a v tom 77 le
károv). Organizáciu zabezpečovala pani Antónia Gulišová cestou Kongre
sového oddelenia SLS. 

Plánovaný piatkový beh pre chorobu odpadol, inak odborný program pre
behol podľa avizovaného plánu. Prihlásených bolo celkovo 51 príspevkov, 
v tom dva workshopy a jeden vzdelávací kurz, poster tento rok nebol žia
den. Program bol rozdelený do tradičného trojdnia, na jednu prednášku bolo 
vyhradených aj s diskusiou 20 minút, prestávky medzi blokmi trvali pol ho
dinu. Spoločnosť ARS CME pridelila účastníkom za pasívnu účasť 17 kredi
tov, prví autori mali za aktívnu účasť navyše 10 bodov. 

Konferenciu otvoril v piatok na pravý obed M. Grohol (Bardejov), predse
da sekcie, s prezentáciou štvorročnej činnosti výboru a hospodárenia. Sekcia 
má k septembru 2018 dohromady 158 riadnych členov a každoročne vykazu
je pozitívny hospodársky výsledok, čo je dané najmä tým, že práca členov vo 
výbore aj dozornej rade je bez nároku na odmenu. Na zváženie je do budúc
na zavedenie grantovej podpory a angažovanie sa v medzinárodných spoloč
nostiach. 

Nasledoval príhovor hlavného odborníka MZ SR pre medicínu drogových 
závislostí Ľ. Okruhlicu (Bratislava). Prezentoval ročnú bilanciu svojej činno
sti, podrobne po jednotlivých mesiacoch. Konštatuje, že mediálne ako odbor 
„prehrávame", takisto sa domnieva, že by sme mali vytvárať väčší tlak na 
MZ SR (mali by sme sa viac pýtať), sú tu nikdy-nekončiace témy ako zá
chytné izby, čiastočné úspechy ako zákonná úprava o registri vylúčených 
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osôb, prebiehajúci cenzus a návrh normatív siete služieb, v pláne je prípra
va štandardov a certifikácia vzdelávania. 

Priamo na príspevok hlavného odborníka nadväzoval už tradične blok 
kolegov CPLDZ Bratislava. Z. Kamendy prezentovala výsledky zisťovania 
utility škály COWS pri sledovaní medicínsky asistovanej detoxikácie 
závislých od alkoholu a od opioidov, a osobitne pomocou analýzy krivky 
ROC demonštrovala, že hoci je škála použiteľná vo všeobecnosti na sledova
nie abstinenčného stavu, nie je špecifická pre závislosť od opioidov. J. Mu
chová s kolektívom prezentovala kvalitatívnu analýzu neoprávnených hovo
rov na linku pomoci pre problémy s hraním (0800 800 900), ktorá funguje 
od 1. 2. 2013 v pracovné dni 9.00-17.00 hod. V pozadí neoprávnených hovo
rov, ktorých je každoročne viac ako tých oprávnených, je spravidla omyl 
alebo prezváňanie, časté je ale napríklad aj ticho (mlčanie), dohromady až 
v 47 % nie je jasné pozadie. Diskutované boli niektoré riešenia, napr. výme
na osoby (z hľadiska pohlavia) prijímajúceho hovor. P. Palkovič prezentoval 
za kolektív zariadenia prieskum užívania tiamínu a magnézia z dostupných 
prepúšťacích správ, podľa toho či išlo oddelenia špecializované na liečbu 
závislostí (CPLDZ) alebo o oddelenia všeobecnej psychiatrie. Špecializované 
zariadenia častejšie ordinujú tieto preparáty (tiamín 85 vs. 36%, magné
zium 33 vs. 21 %), autori konštatujú potrebu zvýšiť ich preskripciu. B. Rášo 
s kolektívom prezentovali výsledky obsahovej analýzy hodnotového rebríčka 
dlhodobo abstinujúcich pacientov (alkohol, gambling). Pacienti v abstinencii 
oceňujú vzťahy, udávajú zvýšenie kvality života, lepšie sebahodnotenie, 
a naopak tvrdia, že im závislosť tieto vzťahy vzala, rovnako aj kvalitu živo
ta či zdravie, peniaze, prácu a ďalšie. Pozitívne hodnotia prínos abstinencie 
v tom, že ich zbavila rizikových vzťahov, falošnej spokojnosti. Odpovede 
ovplyvní aj dÍžka abstinencie. 

Po prestávke nasledoval blok tematizovaný viac organizačne či epidemio
logicky. R. Ochaba (Bratislava) prezentoval za Úrad verejného zdravotníc
tva zmeny v konzumácii alkoholických nápojov a fajčenia porovnávaním ro
kov 2016 a 2013. Zistili, že v populácii nad 15 rokov stúplo nepatrne, ale 
štatisticky signifikantne denné/obdeň pitie piva (zo 7,4 % na 8,3 %), tiež 
napr. denná/obdeň konzumácia destilátov z (1,9 % na 2,1 %), informácie 
o víne autori vynechali. Fajčenie sa viac vyhranilo, klesol počet príleži
tostných fajčiarov, stúpol ľahko počet denných fajčiarov (z 13,5 % na 
14,6 %), naopak klesol počet tých, čo prestali, a súčasne stúpol počet ne
fajčiarov (zo 66,3 % na 70,3 %). Z takýchto štatistík je jasné, že tu si argu
mentáciu vyberie pre svoje skryté ciele úplne každý. M. Šoltýsová (B. Bys
trica) prezentovala výsledky internetového prieskumu nemedicínskeho uží
vania liekov na predpis na vzorke 1579 študentov oslovených 31 vysokých 
škôl. 70 % tvorili ženy, prevalencia misúzu bola 3,3 %, pričom najčastejšie 
išlo o benzodiazepíny (13,2 % vzorky) a Z-hypnotiká (4,5 %), opioidy 2,9 %, 
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dekongestíva 2,3 %, ADHD medikáciu 1,3 %, osobitne modafinil 0,4 %. 
Najčastejšími zdrojmi boli lekáreň a obchod (50 %), internet „len" 13,5%. 
Na priek tomu, že dominovala sedatívna medikácia, motiváciou bola najčas
tejšie snaha o zmiernenie únavy a zlepšenie kognitívneho výkonu. V. Sta
nislav (Predná Hora) prezentoval (už opakovane) pohľad na adiktológiu ako 
interdisciplinárny (aj nezdravotnícky) odbor. S jeho návrhmi o potrebe revi
dovať štandardy kvality adiktologickej starostlivosti či definovať sieť špecia
lizovaných služieb možno v zásade súhlasiť, podobne možno súhlasiť s po
trebou posilnenia vzdelávania. Osobne vidí problém definície kompetenč
ných hraníc a preto aj definície spolupráce, keďže zodpovednosť každého 
z rezortov za vlastné výsledky je neprenosná. Každý ale asi bude súhlasiť, 
že zdravotnícke zariadenia by nemali byť nárazníkovou zónou problémov, 
ktoré prekračujú rámec medicínskej adiktológie, a že naopak terénne pro
gramy či kontaktné centrá, ktoré by túto funkciu mali plniť, nemôžu byť fi
nancované z verejného zdravotného poistenia. Blok ukončil príspevkom 
z praxe L. Chvíla (Opava) s prvými skúsenosťami z krajskej adiktologickej 
ambulancie pre deti a dorast v Ostrave. Ambulanciu ešte čaká vytváranie 
zmluvných vzťahov s poisťovňami, prvé skúsenosti ale hovoria pre potrebu 
výraznej individualizácie prístupu. Prístup je v zásade nízkoprahový, práca 
je to náročná, tímová, je nutné podporovať kompetencie (a zodpovednosť) aj 
rodičov, častá je absencia funkčného rodičovského vplyvu, narušená socia
lizácia, intenzita abúzu v tejto vekovej kategórii nebýva ani tak veľká, ako 
deštruktívna. 

V treťom piatkovom bloku odzneli novinky z finálnej verzie beta-draftu 
11. revízie MKCH, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia sprístupnila na 
svojej webovej stránke. Najprv M. Turček (Bratislava) priblížil koncept tejto 
revízie. Zatiaľ je to nezáväzný dokument, nie sú k dispozícii diagnostické 
kritériá pre výskum, dokument je teda zatiaľ vhodný skôr na kódovanie než 
diagnostiku, psychické poruchy sú v 6. kapitole, rozšíril sa počet podkapitol, 
kódovanie sa zásadne zmenilo, v adiktológii sa nepatrne upravila definícia 
škodlivého užívania, pribudla diagnóza jednotlivej epizódy škodlivého užíva
nia, pribudli kódy rizikového užívania látok či rizikového závislostného 
správania (predtým neboli definované explicitne ako rizikové), napriek 
niektorým podobnostiam sa však klasifikácia líši od americkej DSM-5. 
V druhej prednáške sa M. Grohol (Bardejov) sústredil na problematiku al
koholizmu v širšom zmysle, priblížil dôležité míľniky v histórii klasifikácie 
a porovnal 11. revíziu s predošlou ako aj DSM-5, konštatujúc, že ide o kom
promis. Napokon M. Patarák (B. Bystrica) poukázal na novú diagnostickú 
jednotku, zatiaľ bez oficiálneho prekladu: poruchu v dôsledku hrania video
hier/počítačových hier (gaming disorder). Jej kritériá sú analogické kri
tériám gambling disorder, avšak líšia sa od predchádzajúcej verzie, pričom 
si zachovávajú obsahovú podobnosť s DSM-5, sú však jednoduchšie a prak-
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tickejšie. Autor víta túto novú diagnostickú jednotku, ale kladie i zaujímavú 
otázku, či sú všetky behaviorálne závislosti natoľko analogické, aby mali 
spoločný model v patologickom hráčstve, alebo sú medzi nimi nejaké pod
statné odlišnosti, ktoré by vyžadovali tento model prebudovať alebo sa ho 
dokonca vzdať. 

Záver piatkového večera pripadol veľmi pozitívne hodnotenému bloku 
noviniek v behaviorálnych závislostiach. Ako prvý B. Bodnár (Košice) pre
zentoval výsledky dotazníkového prieskumu foriem hazardu u ambulant
ných pacientov s patologickým hráčstvom. Síce dominujú stále automaty 
(62,1 %), stávkovanie na šport však predstavuje zvyšok, pričom on-line for
ma je častejšia (27,6 % vs. 20,7 %). Práve on-line forma umožňuje najvýraz
nejšie denné hranie. Pri podrobnejšej analýze sa ukazuje, že podrobná 
anamnéza je mimoriadne náročná, nakoľko je potrebné sledovať jednak typ 
hazardu, jeho aktuálnu frekvenciu ale i prevalenciu v rôznej dlhej perióde 
(celoživotná, ročná, mesačná). Slovník Z-generácie nám obohatila prednáška 
M. Šoltýsovej (B. Bystrica), ktorá priblížila pojem ,phubbingu" (ignorovanie 
iných osôb sledovaním mobilu, ten kto ignoruje je ,phubber", ten kto je igno
rovaný, je ,.phubbee'\ ako jeden z vybraných problémov „technopatológie" 
(psychologické problémy spojené s užívaním technológií). V tomto kontexte 
sa používajú aj pojmy: nomophobia (no-mobile-phobia), ringxiety (fantómo
vá vibrácia mobilu), FoMO (fear of missing out), telecocooning, textaphrenia, 
textiety. Phubbing, paradoxne k pojmu „sociálne siete", môže viesť aj k so
ciálnemu vylúčeniu. Čiastočnými riešeniami sú: ,phone stack", „no-tech ho
dina", nabíjačky v spoločenských zónach, zákazy mobilov na školách a pod. 
M. Patarák (B. Bystrica) poukázal na (klasifikáciami nereflektovaný) 
problém závislostného používania internetovej pornografie, pričom napr. 
v DSM-5 sa v jednej okrajovej poznámke tak trochu zamieňa internetová 
gaming disorder (uvedená medzi poruchami na ďalšie skúmanie) s poru
chou užívania internetu ako takou, pričom viaceré iné patologické formy 
užívania internetu (podľa obsahu) vypadli (instant messaging, pornography 
use, social networking). Celý blok a celý piatkový odborný program zavŕšil 
prednosta L. Nábelek (B. Bystrica) s charizmou prečítanou esejou venova
nou úvahe o ďalšom smerovaní porúch súvisiacich s digitálnymi tech
nológiami. Veľmi pragmaticky konštatuje: „ak vo všeobecnosti prijímame 
ako fakt, že o škodlivosti (čohokoľvek) rozhoduje dávka, nepochybne to platí 
aj v prípade digitálnych médií". 

Sobotný program bol nemenej intenzívny. Ráno začalo vzdelávacím kurz
om organizovaným Sekciou drogových závislostí, v ktorom trojica riaditeľov 
CPLDZ (Ľ. Okruhlica za Bratislavu, M. Somora za B. Bystricu a B. Bodnár 
za Košice) predniesli ucelený prehľad udržiavacej/substitučnej liečby pre 
ľudí so závislosťou od opioidov. Hoci užívanie heroínu má svoj historický 
vrchol za sebou, časté sú aj iné opioidné závislosti, mení sa spektrum klien-
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tov, a môžeme konštatovať, že substitúcia buprenorfínom, hoci je u nás zo 
zákona možná na každej psychiatrickej ambulancii, nie je dostatočne využí
vaná. Dúfame, že táto možnosť prispela k osvete v odbornej obci a k prelo
meniu bariér. Blok bol napokon medzi najviac pozitívne hodnotenými. Za 
ním nasledovala plenárna prednáška B. Habrata (Varšava), ktorý poukázal 
na špecifický problém obstipácie pri opioidnej substitučnej liečbe. Hoci je to 
téma trochu ošemetná, prezentácia pôsobila osviežujúco. Z liekov je najviac 
výskytom porúch trávenia zaťažený morfín, najmenej oxykodón SR a trans
dermálny buprenorfín, ktorý je aj považovaný za anodýnum prvej voľby. 
Moderné lieky (napr. periférne účinkujúce e-opioidné antagonisty) nie sú in
dikované pri pacientoch v substitučnej liečbe, pacienti si často preto pomá
hajú sami (laxatívami, nezriedka levatívami a dokonca manuálne). Z vlast
ných výsledkov v centre uvádza autor 27,8 % výskyt neodkladnej potreby 
liečby tohto problému, vysoká prevalencia bola ale v skupine liečených me
tadónom (73,9 %). Dobré výsledky v liečbe mali s preparátom pozostá
vajúcim z lyofylizovaných kmeňov viacerých druhov rodu Lactobacillus, na 
hodnotenie konzistencie stolice použili Bristolskú 7-stupňovú škálu (Lewis, 
Heaton, 1997). 

Sobotné predobedie patrilo sympóziu AbbVie, v ktorom vystúpili zástup
covia hepatológov (Ľ. Skladaný, B. Bystrica, a M. Rác, Nitra), infektológov 
(P. Kristian, Košice) a internistov (M. Laskovský, Predná Hora). Rovnako 
šlo o pozitívne hodnotený blok, v ktorom autori poukázali po pokrok v dia
gnostike a hlavne v liečbe vírusovej hepatitídy C. Všeobecným problémom je 
predpokladaný nízky záchyt infekcie, medzi rizikové populácie patria oso
bitne injekční užívatelia drog, kde je odhadovaná prevalencia až 40-50 % 
(typický je genotyp 3, častejší je ale vo svete aj typ la, a typ 6), dôležité je 
sprístupniť ju aj napr. v penitenciárnej starostlivosti. Kolegovia z Prednej 
Hory zistili na vzorke 149 pacientov sérologickú pozitivitu u 6,7 % z nich. 
Podstatné je, že abstinencia nemá zásadný vplyv na mieru úspešnej liečby 
jednotlivca, že podiel vyliečených býva v súčasnosti vyšší ako 95 %, a že 
obávané riziko reinfekcie je všeobecne po liečbe nízke. Aktuálne sú problé
mom bariéry na strane poisťovní (ide o vysoko účinnú, dobre tolerovanú, ale 
drahú liečbu). Oba tábory, psychiatri aj hepatológovia, prijali vzájomnú po
nuku na spoluprácu. 

Sobotné poobedie zahájilo sympózium Kliniky adiktologie 1. LF UK 
a VFN v Prahe, prvé dve prednášky mal M. Barták, ktorý prezentoval vý
sledky činnosti a zameranie Centra verejného zdravia so zameraním na al
kohol, ktoré vzniklo pri klinike a je druhým špecializovaným centrom popri 
centre so zameraním na tabak. Na stránke www.alkoholpodkontrolou.cz sa 
snaží o monitoring a o korekciu informácií zaplavujúcich médiá, sociálne 
siete a iné informačné zdroje. V ďalšej prednáške pokračoval s úspechmi 
práce cez sociálne siete, po úspechu Facebooku (ženy všeobecne a osobitne 
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ženy na materských dovolenkách) a neúspechu twitterového účtu sa v sú
časnosti venujú komunikácii cez Instagram (očakáva sa mladšia veková 
skupina). J. Šejvl prezentoval odpoveď verejného zdravotníctva na epidémiu 
metanolovej otravy v ČR v r. 2012, hospitalizovaných bolo vtedy 97 osôb 
a zomrelo 36. Otravu zaznamenali ako prví v Moravskosliezskom kraji, kde 
najčastejším pôvodcom bola vodka alebo „tuzemák" od výrobcov Pod Skal
kou s.r.o, AB Style, Likérka Drak a vodku Frederic neznámeho výrobcu, 
spoločným rysom bola nízka cena. Zaujímavé je, že pri kontrole viac ako 
tisícky vzoriek v tej dobe tretina nevyhovovala z dôvodu nadlimitného obsa
hu metanolu alebo izopropanolu. Sporadické otravy sa vyskytujú dodnes. 
AUDIT-am bola v prvej vlne medzi pacientmi po otrave na vzorke 48 
valídnych dotazníkov zistené skóre 20 a viac (predpoklad závislosti) u šie
stich. Blok kliniky uzavrel primár P. Popov, ktorý sa venoval premenám 
apolináfskeho modelu v čase, a tiež tomu, čo z neho zostalo na rôznych 
iných pracoviskách. Prvotný skálovský model bol založený na biologickej 
zložke a socioterapii, až v jeho vrcholnej podobe v 80. rokoch 20. storočia 
systém liečby ovládla psychoterapia. To, čo najviac ubudlo, je asi sociotera
peutický rozmer. V minulosti bolo výraznejšie zapojenie inštitúcií a svojpo
moci. V dotazníkovom prieskume 15 pracovísk sa konštatuje, že v porovnaní 
s minulosťou už väčšina pracovísk nepoužíva tradičné formy averzívnej 
liečby, spev, otužovanie, ranné rozcvičky, beh, služby pacientov na záchytke, 
ani kluby (KLUS), čo naopak na väčšine pracovísk ostalo, sú skupinová psy
choterapia, komunitný systém, heslá, činnostná terapia, pohyb, relaxácia, 
denníky, prednášky, elaboráty a pod. Medzi nové formy liečby patria pro
gramy kontrolovaného pitia, substitučná liečba v priebehu hospitalizácie, 
programy odvykania fajčenia, liečba duálnych porúch, medikovaná detoxi
kácia. Skutočná originalita ,,Apolináfskeho" (podľa niektorých pražského) 
modelu liečby spočíva v komplexnosti programu a enormnom osobnom na
sadení členov terapeutického tímu. 

Štvrtý sobotný blok patril prednášajúcim z Prednej Hory (blok PH č. 1). 
J. Kvetková referovala o medziodborovej a medzinárodnej spolupráci v labo
ratórnej diagnostike závislostí. Priblížila projekt Sizyfos, ktorého cieľom je 
okrem iného analýza a identifikácia nových syntetických psychoaktívnych 
látok a vytvorenie databázy spolu s informáciami o ich účinkoch dostupnej 
odborníkom. M. Martinove st. sa venovala problematike doliečovania pri 
prevencii recidívy závislosti. T. Kulhan priniesol aktuálne poznatky vo sfére 
závislosti a predstavil vybrané alternatívy liečby ako hÍbková mozgová sti
mulácia, repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia, transkraniálna 
stimulácia jednosmerným prúdom, mobilnú aplikáciu na liečbu závislosti 
s názvom reSET, využitie aripiprazolu v liečbe závislostí či prvého ne
opioidného lieku na zvládanie abstinenčných stavov u závislých s názvom 
Lucemyra. Z. Fuňová prostredníctvom dvoch kazuistík poukázala na potre-
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bu spolupráce psychiatra a psychológa v liečbe depresívnych porúch u zá
vislých pacientov. O. Semerenko doplnil blok prednáškou Liečba toxickej 
psychózy. 

Piaty sobotný blok bol venovaný novinkám v liečbe závislostí. Prvú pred
nášku predniesol E. Višňovský (Nitra). Venoval sa v nej využitiu TMS 
v liečbe kokaínovej závislosti. Aktuálne je k dispozícii 6 štúdií, ktoré majú 
síce nejednotný dizajn a ide o malé súbory, ale jednoznačne hovoria o re
dukcii cravingu pri aplikácii rTMS u kokaínovo závislých. L. Migaľ (Predná 
Hora) referoval o možnosti využitia biofeedbacku a neurofeedbacku v liečbe 
alkoholovej závislosti. Ľ. Kišš (Pezinok) predstavil pilotný projekt interneto
vej intervencie pre ľudí s problematickým užívaním marihuany -AkoNehu
lit.sk. Poukázal na nedostupnosť adiktologických služieb a zhodnotil výho
dy, ale aj úskalia internetovej intervencie. Nasledovala I. Ershová (B. Bys
trica) s témou: zrkadlové neuróny. Tie podľa niektorých vedcov zohrávajú 
kľúčovú úlohu v procese napodobňovania a jazykového vzdelávania a mohli 
by byť príčinou vzniku skorej závislosti u detí alkoholikov. Ako posledná 
odznela prednáška M. Belovičovej (Bard. Kúpele) s názvom Hepatitída C vo 
vybraných resocializačných zariadeniach východného Slovenska. Najča

stejšou primárnou drogou v resocializačných zariadeniach na východnom 
Slovensku je alkohol, na západnom Slovensku heroín (52 %) a pervitín 
(34,8 %). Zo 402 testovaných klientov na východnom Slovensku bolo anti 
HCV pozitívnych 3,48 %. 

Sobotný večer končil workshopovou hodinou. V sále 3 bol Míting AA pod 
vedením Alice B. a v sále 1 hudobný workshop D. Vecheta (Brno) na tému 
Odnože taneční hudby v kontextu užívaní návykových látek. 

Medzitým sa pri okrúhlom stole zišlo 17 odborníkov, ktorí diskutovali na 
aktuálne témy. Pre krátkosť času sa podrobnejšie diskutovalo v podstate len 
o vzdelávaní. Konštatuje sa potreba vzdelávania na rôznych úrovniach, 
chýba ale jasná predstava, ako skÍbiť jednotlivé programy, pričom v prípade 
certifikácie medicínskeho vzdelávania ostáva nedoriešené ako vyhovieť pri 
vzdelávaní dvom najčastejším formám inštitúcií (špecializované centrá pre 
liečbu drogových závislostí vs. nešpecializované psychiatrické zariadenia), 
prípadne ako ešte umožniť vzdelávanie ambulantným lekárom tak, aby 
služby boli čo najviac dostupné. V. Stanislav (Predná Hora) informoval, že 
jedna žiadosť o certifikáciu programu pre nelekárskych zdravotníckych pra
covníkov už išla. 

Sobotný večer sa zakončil vyhlásením výsledkov volieb. Nový výbor má 
toto zloženie: M. Grohol (Bardejov), M. Turček (Bratislava), B. Bodnár 
(Košice), M. Patarák (B. Bystrica) a Ľ. Okruhlica (Bratislava), náhradníkmi 
sú V. Stanislav (Predná Hora) a Z. Kamendy (Bratislava). Dozornú radu 
tvoria: E. Višňovský (Nitra), M. Somora (B. Bystrica) a P. Knapík (Predná 
Hora), náhradníkmi sú J. Rybár (Bratislava) a M. Šoltýsová (B. Bystrica). 
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Zápisnica bude sprístupnená na stránke psychiatrickej spoločnosti. 
Nedeľné ráno patrilo bloku histórie. J. Šejvl (Praha) priblížil výsledky 

pokračujúceho bádania o troch zariadeniach na liečbu alkoholizmu na úze
mí bývalého Československa, resp. ešte Rakúsko-Uhorska (Velké Kunčice, 
Tuchlov a Istebné nad Oravou). P. Popov (Praha) priblížil históriu Apo
lináfa, v podstate najstaršieho dodnes fungujúceho zariadenia na liečbu zá
vislostí u nás, ktoré sa spája s menom J. Skálu, a E. Morovicsová (Bratisla
va) zasa referovala o Protialkoholickej liečebni v Bratislave - Dúbravke 
(1961-1965), ktorú viedol M. Turček. 

Blok AA a sociálnej práce začal prednáškou Patrície A. s názvom Dospelé 
deti alkoholikov. Michaela K. referovala o chápaní Boha a spirituality v pro
grame Anonymných Alkoholikov. Martin Š. sa venoval vplyvu lekárov 
a iných odborníkov na vznik a rozšírenie spoločenstva Anonymných Alkoho
likov. D. Šoltésová prišla s témou Celostný manažment pomoci závislým 
a ich blízkym z aspektu sociálnej práce. Predstavila Prešovskú organizáciu 
Trojlístok, ktorá vznikla v r. 2012 s cieľom doplniť ponuku služieb pre zá
vislých a ich blízkych v prirodzenom prostredí komunity. Ponúka indivi
duálne, skupinové, rodinné a párové poradenstvo a terapiu, pomoc pri zvlá
daní kríz a krízovú intervenciu, preventívne programy, workshopy pre 
klientelu, online poradňu a i. 

Blok psychodiagnostiky a psychoterapie bol posledným blokom konferen
cie. Patril prednášajúcim z Prednej Hory. D. Jančíková priniesla výsledky 
vlastnej práce, v ktorej sa zaoberala perfekcionizmom a reprezentáciou 
vzťahovej väzby u závislostí. Zistila, že zastúpenie dysfunkčného perfekcio
nizmu u závislých je väčšie v porovnaní s kontrolnou skupinou. V rámci re
prezentácie vzťahovej väzby u závislých je v porovnaní s kontrolnou skupi
nou väčšie zastúpenie neistej vzťahovej väzby. Nasledovala prednáška 
Ľ. Profantovej s názvom Emocionalita, agresia a zvládanie záťaže u pacien
tov so súdnym nariadením liečby. Tú doplnila kazuistikou s podtitulom „Ho
vorili mi, že som zlý chlapec". P. Knapík a K. Slancová prišli s prednáškou 
Jadrové presvedčenia-schémy a copingové štýly u závislých. M. Šutliak sa 
venoval terapeutickej metóde SUR a jej využitiu v liečbe závislosti. Tento 
model porovnal so súčasným terapeutickým modelom. Program ukončila 
M. Slabejová zaujímavou kazuistikou využitia arteterapie v liečbe závislej 
pacientky. V závere bloku ostalo v prednáškovej sále ešte asi tridsať ľudí, čo 
nás veľmi teší. 

Spomedzi blokov najviac hlasov získal OLÚP, n.o. Predná Hora, ktorá si 
však pripravila dva bloky a väčšinou sa nedalo určiť, ktorému z týchto blo
kov boli hlasy určené. Najlepšie hodnotenými blokmi sa tak stali s rovným 
počtom hlasov: Novinky v behaviorálnych závislostiach, Vzdelávací kurz 
substitučnej liečby opioidnej závislosti a Sympózium spol. AbbVie o hepa
titíde C. Najviac hlasov získala prednáška M. Grohola: Klasifikácia alkoho-
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lizmu v minulosti a v ICD-11. Príspevky a rovnako tak aj zborník abstrak
tov, o ktorý sa postarali M. Patarák a M. Turček, budú k dispozícii na 
stránke časopisu v sekcii Podujatia. 

Všetkým predsedajúcim, prednášajúcim a diskutujúcim patrí veľká vďa
ka, ako aj všetkým počúvajúcim. Osobitne je potrebné oceniť dodržiavanie 
časového harmonogramu a disciplinovanosť. Sme radi, že sa objavujú opäť 
po určitom období útlmu aj príspevky z oblasti psychoterapie, boli by sme 
veľmi radi, keby pribudli kazuistiky a pôvodné práce. 

Stretneme sa o rok v Bojniciach na 4. ročníku Dní prof. Novotného 
(11. ročník bojnických AT dní) v termíne od 11.10. do 13.10.2019 na tra
dičnom mieste v hoteli Pod zámkom. Do pozornosti ale dávame ešte 
predtým 58. ročník spoločnej česko-slovenskej AT konferencie v českej Seči 
v dňoch 2.-6. 6. 2019. 

S prianím všetkého dobrého, Vaši 

MUDr. Miroslav Grohol, MUDr. Paula Knapová 

V Bardejove 17. 10. 2018 
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