
SPRÁVY 

PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ 
NA „2019 ANNUAL MEETING -
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION" -
SAN FRANCISCO, 18.-22. MÁJ 2019 

V dňoch 18.- 22. mája 2019 sa konal v San Franciscu výročný míting 
Americkej psychiatrickej spoločnosti. Uvádzam informácie z niektorých 
adiktologických prednášok, na ktorých som bol prítomný. Súčasne totiž pre
biehal program v okruhoch 1 až 7 (1 - Addiction Psychiatry, 2 - Child and 
Adolescent Psychiatry, 3 - Consultation - Liaison Psychiatry, 4 - Divesity 
and Health Equity, 5 - Forensic Psychiatry, 6 - Geriatrie Psychiatry, 7 -
NIDA Research Track, 8 - Residents, Fellows and Medical Students). Zau
jímavosťou bolo, že počas celého mítingu nebola prezentovaná ani jedna 
prednáška, ktorá by sa bezprostredne týkala alkoholovej závislosti. 

V nedeľu 19. 5. 2019 odznela zaujímavá prednáška Weintrauba (Balti
more, Maryland) v sympóziu nazvanom Prescribing Medication for Opioid 
Use Disorder Through Telepsychiatry: An Innovative Approach to Expand 
Treatment. Sympózium viedol Welsch (Baltimore, Maryland). Používanie te
lemedicíny na poskytovanie psychiatrických služieb sa ukázalo ako bezpeč
né a efektívne. Existujú však obmedzené údaje o novej aplikácii telemedi
cíny pri dodávke anti-adiktív. Autor uviedol štúdiu so 177 pacientmi vo vi
dieckom Centre pre liečbu drogových závislostí v Marylande v auguste 
2015, ktorí boli liečení buprenorfínom prostredníctvom telemedicíny. Extra
hované boli údaje na preskúmanie retencie v liečbe a miery pokračovania 
v užívaní opioidov. Miera retencie v liečbe dosiahla 98 % po 1. týždni od za
hájenia, 91%po1. mesiaci, 73 % po 2 mesiacoch a 57 % po 3 mesiacoch. Je
ho zistenia naznačujú, že liečba buprenorfínom sa môže prostredníctvom te
lemedicíny účinne podávať v rámci programu liečby vo vidieckom centre. 

V dopoludňajšom bloku, venovanému syntetickým drogám v zmysle na
rastajúceho záujmu psychiatrov pre túto tému, odzneli prednášky Rama
chandrana (Los Angeles), Rosenbergovej a Memona (Boston, Massachusetts). 
Nové psychoaktívne látky predstavujú v USA rastúcu a dynamickú triedu 
zneužívaných drog. Dňa 12. júla 2016 syntetický kanabinoid spôsobil hro
madnú intoxikáciu 33 osôb v jednej štvrti mesta New York. Tento prípad bol 
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v tlači označený ako fenomén ,,Zombie", pretože sa objavili intoxikované oso
by. Typický bol katatónny klinický obraz. Získali a testovali vzorky séra, 
krvi a moču od 8 pacientov z 18, ktorí boli prepravení do miestnych nemoc
níc. Testovali vzorku bylinnej látky AK-47 24 Karat Gold, ktorá vyprovoko
vala psychózu. Vzorky sa analyzovali pomocou kvapalinovej chromatografie 

hmotnostnej spektrometrie. Syntetický kanabinoid 
metyl-2-( 1-( 4-fluórbenzyl) -lH-indazol-3-karboxamido )-3-metylbutanoát 
(AMBFUBINACA), tiež známy ako MMB-FUBINACA alebo FUB-AMB) sa 
identifikoval v AK-4724 Karat Gold pri priemernej (± SD) koncentrácii 16,0 
± 3,9 mg na gram. Deesterifikovaný metabolit kyseliny sa našiel v sére 
alebo v krvi všetkých ôsmich pacientov s koncentráciami v rozsahu od 77 do 
636 ng na mililiter. Potencia syntetického kanabinoidu identifikovaného 
v týchto analýzach je v súlade s jeho silnými depresogénnymi účinkami, 
ktoré zodpovedajú pri tejto hromadnej intoxikácii za ,7ombie like" správa
nie. AMB-FUBINACA je príkladom vznikajúcej triedy ultrapotentných syn
tetických kanabinoidov a predstavuje veľký problém v oblasti verejného 
zdravia. 

Memon sa venoval rozvoju toxických stavov po konzume syntetických ka
nabinoidov. Najviac intoxikácií v roku 2018 bolo v USA v štátoch Florida 
a Luisiana. Syntetické kanabinoidy majú 40 až 660-krát vyšší funkčný po
tenciál oproti prirodzeným kanabinoidom. Psychotické poruchy prepuknú 
do 2 až 5 hodín po ich užití. V terapii sa osvedčil kvetiapín a haloperidol, 
hlavne pri agitácii, pri manifestácii záchvatov zas benzodiazepíny. Mensen 
v roku 2018 realizoval štúdiu na vzorke 367 užívateľoch versus neužíva
teľoch syntetických kanabinoidov. ŠkálovalAltman Self-Rating Mania Scale 
(ASRM), ISI, BSI. Aktívni užívatelia boli mladší, nižšie vzdelaní, častejšie 
muži, než ženy, nezamestnaní, užívali lacné látky, viacej z nich bolo bezdo
movcov. Komorbidity iných duševných porúch zistil významne viac zastúpe
né vo vzorke užívateľov syntetických kanabinoidov. Ramachandran zvýraz
nil nepredikovateľný efekt užitia Potpourri, pričom nie je celkom známe je
ho zloženie, obsahuje „všeličo". Konzumenti preparátuAnchorage boli z jed
nej tretiny bezdomovci. Zombie vyvoláva psychotické stavy s katatónnym 
obrazom. V roku 2017 bolo známych viac ako 26 syntetických kanabinoidov. 
V roku 2018 bolo v štáte Illinois zistených viac ako 300 koagulopatií násled
kom užívania syntetických kanabinoidov. 

Podvečerné sympózium Transitioning From Methadone to Buprenorphi
ne at Urban Opioid Treatment program vedené Brennanom (New York), kde 
prezentovali svoje prednášky Lavesque (New York) a Singh (New York), vy
ústilo do konštatovaní, že v štúdii s 16 434 opioidovo závislými pacientmi 
bolo 4-krát vyššie riziko mortality u tých, ktorí užívali metadón oproti bu
prenorfinu. Vo vzťahu k retencii v liečbe bol metadón efektívnejší. Bupre
norfin je hodnotený ako bezpečnejší s menej nežiaducimi účinkami a do-
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stupnejší pre pacientov. Dôvodom na prechod z liečby metadónom na bupre
norfin býva najčastejšie potreba slobodnejšej liečby, redukcia stigmatizácie, 
vedľajších účinkov ako aj fakt lepšej bezpečnosti, napríklad vo vzťahu k pro
longácii QT intervalu, sedácie či koabúzu alkoholu a benzodiazepínov. 

Pondelkové ráno bola zaujímavá prednáška Interventions to Address 
Opioid Addiction Nory D. Volkow (NIDA). Uvádzala, že 100 miliónov ľudí 
v USA trpí bolesťou. Vysvetlila rozdiel medzi fyzickou dependenciou a ad
dikciou. Uviedla vlastnú skúsenosť s preparátom Demerol (petidín), ktorý 
jej bol podávaný počas hospitalizácie pre traumu. Fyzická dependencia zani
kla po niekoľkých dňoch po vysadení medikácie. Fyzická dependencia môže 
viesť k opakovanému užívaniu látky a k addikcii. Kto začne opioidy užívať 
pre fyzické symptómy, rozvinie sa u neho závislosť. Fentanyl má 50-krát 
vyšší návykový potenciál než heroín. Volkow pomenováva tri oblasti opioi
dovej krízy: preskribované opioidy, heroín a fentanyl. Asi len ID % z tých, 
ktorí užívajú opiody na liečbu bolesti, nie sú opioidovo závislí. Dňa 30. 11. 
2017 FDA schválila v liečbe opioidovej závislosti preparát SUBLOCADE TM 
(injekčne podávaný postupne sa uvoľňujúci buprenorfin) firmy Indivior. 
V programe klinického skúšania SUBLOCADE boli priemerné plazmatické 
koncentrácie buprenorfinu 2-3 ng/ml spojené s obsadením µ-opioidových re
ceptorov 70 %. Priemerná koncentrácia SUBLOCADE v rovnovážnom stave 
bola 3,21 ng/ml a 6,54 ng/ml pre dávky 100 mg, respektíve 300 mg. Oproti 
transmukóznemu buprenorfinu, kde bola hladina buprenorfinu udržaná iba 
po krátke obdobie, ide o úspešne zabezpečený a prolongovaný účinok. 

Buprenorfin blokuje karfentanyl, vyžaduje to však dostatočné plazmatic
ké koncentrácie. Karfentanyl má rádovo stokrát silnejšie účinky ako fenta
nyl a tisíckrát silnejšie ako heroín. V perspektíve liečby opioidovej závislosti 
Volkow poukazuje na TMS (Transcranial Magnetic Stimulation), t DCS 
(Transcranial Direct Current Stimulation), DBS (Deep Brain Stimulation) 
a imunoterapiu. Vyzdvihuje vakcináciu, zvlášť fentanylovú vakcináciu 
a liečbu monoklonálnymi protilátkami. 

V bloku Opioids, Depression and Suicide: A deadly Trio v ten istý deň sa 
od 10.00 hodiny Maria Antonia Oquendo (Philadelphia, Pensylvánia) veno
vala letálnym opioidovým predávkovaniam. Uvažovala v rôznych prípadoch, 
či išlo o náhodu alebo suicídium. Zo 44 965 samovrážd v Spojených štátoch 
amerických v roku 2016 bolo podľa CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention) asi 50 % vykonaných strelnou zbraňou a asi 15 % predávko
vaním drogami. Podiel samovrážd, ktoré boli vyvolané predávkovaním opio
idmi, sa medzi rokmi 1999 a 2014 zvýšil z 2,2 % na 4,3 %, pričom najvyšší 
nárast sa vyskytol v populácii vo veku 45 až 64 rokov. Na druhej strane 
17 % úmrtí súvisiacich s drogami (všetky drogy, nielen opioidy) boli v roku 
2010 klasifikované ako samovraždy. Podobne analýza úmrtí z predávkova
nia opioidmi v rokoch 2008 a 2009 ukázala, že 21 % z 2086 takýchto úmrtí 
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bolo pripísaných samovraždám a 16 % bolo klasifikovaných ako neurčených. 
Dokonca ľudia, o ktorých sa predpokladá, že zomreli na neúmyselné pre
dávkovanie, mali často rizikové faktory samovraždy: depresiu, poruchy uží
vania psychoaktívnych látok a finančné problémy. Medzi tými, ktorí zomreli 
na predávkovanie ilegálnou drogou (vrátane opioidov) sa miera úmyselného 
predávkovania (samovraždy) zvýšila v rokoch 1999 až 2015 o 61 % v mest
ských oblastiach a o 84 % vo vidieckych oblastiach. Údaje z roku 2006-2011 
z urgentných oddelení celého štátu hovoria o viac ako 250 OOO návštevách 
oddelenia dospelých pre predávkovanie opioidmi, pričom ukazujú, že iba 
54 % predávkovania bolo klasifikovaných ako neúmyselné, 26,5 % bolo po
važovaných za úmyselné a 20,0 % bolo neurčených. Tieto údaje spolu nazna
čujú, že skutočný podiel samovrážd na úmrtiach spôsobených predávkova
ním opioidmi je medzi 20 % a 30 %, ale mohol by byť ešte vyšší. 

Nemeroff(Austin) konštatoval, že v USA v roku 2017 bolo 47 173 suicídií, 
pričom 129 ľudí suiciduje denne, teda každých 12 minút jeden človek. 
V USA je 10. najčastejšia príčina smrti samovražda. 

Zubieta (Salt Lake City, Utah) sa venoval inter-individuálnym variáciám 
µ-opioidových receptorov. Skúmal vplyv funkčného genetického polymorfiz
mu ovplyvňujúceho metabolizmus katecholamínov na moduláciu reakcií na 
pretrvávajúcu bolesť u ľudí. Jednotlivci homozygotní pre alelu polymorfiz
mu katechol-0-metyltransferázy (COMT) (val158met) vykazovali v porovna
ní s heterozygotmi zníženú reakciu regionálneho µ-opioidného systému na 
bolesť. Tieto účinky boli sprevádzané vyšším senzorickým a afektívnym 
hodnotením bolesti a negatívnejším vnútorným afektívnym stavom. Poly
morfizmus COMTval158 teda ovplyvňuje ľudskú skúsenosť s bolesťou a mô
že byť základom inter-individuálnych rozdielov v adaptácii a reakciách na 
bolesť a iné stresujúce podnety. Endogénny opioidový mechanizmus je 
okrem iného zahrnutý aj v rozvoji depresívnej poruchy, endogénny opoioi
dový systém je downregulovaný pri perzistentnej bolesti, ako aj pri depre
sívnej poruche. Inter-individuálne variácie vedú k rozdielom v riziku nad
užívania opioidov. 

Ries (Seattle, Washington) predstavil trajektórie v liečbe opioidového na
dužívania, závislosti a predávkovania. Program HEAL (Jlelping End Addic
tion Long Term) sa zameriava na pacientov s chronickou bolesťou, ktorí na
dužívajú opioidové preparáty, iniciovali prechod k užívaniu heroínu, násled
ne z heroínu na fentanyl alebo k iným syntetickým psychoaktívnym látkam. 
V USA trpí dennodennou bolesťou 25,3 milióna dospelých. Dotkol sa apli
kácie buprenorfínu ER v mesačnom depotnom podávaní. Približne 12 milió
nov dospelých v USA má subsyndromálne príznaky opioidovej závislosti. 
Program MOUD (Medications for Opioid Use Disorder) je potrebné optima
lizovať a zabezpečiť optimálnu dÍžka trvania liečby a retenciu v nej. 
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V podvečernom sympóziu Medical Cannabis: What Every Psychiatrist 
Should Know, ktorý viedol David Alan Gorelick (Baltimore, Maryland) 
okrem jeho ešte odzneli dve prednášky. Gorelick predstavil v USA schvále
né kanabinoidové preparáty dronabinol (Marinol, Syndros), nabilon (Cesa
met), kanabidiol (Epidiolex) a nabiximol (Sativex). Prvé dva sú syntetické, 
užívajú sa orálne, zvyšné dva pochádzajú z rastlinných extraktov a užívajú 
sa sublingválne. V USA 33 štátov, Washington DC, Portorico a Guam, majú 
medicínsky kanabisový program, 13 štátov má medicínsky kanabidiolový 
program. Štyri štáty pritom nemajú kanabisový program. Ostrovy Severné 
Mariány majú iba program pre dospelých. 

Následne Hill (Beth Israel medical Center, Boston) zvýraznil, že CBD je 
schválený FDA pre dva typy pediatrickej epilepsie, čo uvádza aj Devinsky 
(2017) a Thiele (2018). U detí s epilepsiou rezistentnou na liečbu majú tie, 
ktoré trpia včasným nástupom a závažnou epilepsiou, ako je Dravetovej 
syndróm (DS) a Lennox-Gastautov syndróm (LGS), najväčšie neurovývojové 
problémy, vrátane mentálneho postihnutia a autizmu. V DS, ktorý je naj
častejšie výsledkom mutácií v géne SCNlA, sú zdravé a vývojovo normálne 
deti prítomné v prvom roku života, zvyčajne okolo šiestich mesiacov, so sta
tus epilepticus (SE) často vyvolaným horúčkou. Ďalšie epizódy SE, hemiklo
nické alebo generalizované, majú tendenciu sa opakovať a po prvom roku 
života sa vyvíjajú ďalšie typy záchvatov vrátane fokálnych dyskognitívnych 
záchvatov. Záchvaty v DS sú zvyčajne odolné voči štandardným antiepilep
tikám a od druhého roku života sa u postihnutých detí vyvinie epileptická 
encefalopatia. 

Williams (New York) konštatoval, že konzum kanabinoidov zvyšuje rizi
ko rozvoja depresívnej poruchy. Kanabinoidy zhoršujú existujúcu depresiu 
(Degenhardt 2003, Feingold a kol., 2017). Chýbajú však intervenčné štúdie 
ohľadom vplyvu konzumu kanabinoidov na depresiu. Observačná štúdia 
u pacientov s malignitami potvrdila redukciu depresívnych symptómov 
(Anderson a kol., 2019). Až u 7,2 % pacientov s už diagnostikovanou bi
polárnou afektívnou poruchou sa potvrdila závislosť od kanabinoidov oproti 
1,2 % u všeobecnej populácie. U jedincov, u ktorých sa bipolárna afektívna 
porucha manifestovala už v mladšom veku, je závislosť od kanabinoidov 
častejšia (Lev-Ran a kol., 2013). Bipolárni pacienti užívajú kanabinoidy vo 
vyšších dávkach (Feingold a kol., 2015). Konzum kanabinoidov zhoršuje 
existujúce afektívne symptómy (Lev-Ran a kol., 2013). Okrem panickej po
ruchy sa nezistila zvýšená incidencia žiadnej poruchy z úzkostného spektra 
asociovaná s iniciáciou konzumu kanabinoidov. Konzum kanabinoidov zhor
šuje existujúci úzkosť. Redukcia konzumu má za následok redukciu anxiety, 
ako aj zlepšenie kvality spánku (Hser a kol., 2017). Tiež nie sú intervenčné 
štúdie, ale jedna observačná potvrdila, že konzum kanabinoidov redukoval 
dávky užitých anxiolytík (Piper a kol., 2017). 
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V utorkovom sympóziu Addictive Substances and Sleep: How Alcohol, 
Opioids, and Cannabis Impact Sleep odzneli tri prednášky - Bostwicka, 
Mansukhaniho a Chakravortyho (Rochester, Minnesota). Prvý autor sa ve
noval apnoickým fázam v súvislosti s konzumom alkoholu. Konštatuje pri 
užití viac ako dvoch štandardných drinkov 7-krát vyššie riziko apnoických 
fáz počas spánku. Po konzume alkoholu sa adekvátne nezníži teplota tela, 
ako to býva u jedincov bez konzumu, a dostatočne sa nezvýši hladina mela
tonínu. Insomnia je silno komorbidná s alkoholovou závislosťou. 

Druhý autor konštatuje, že konzum opioidov redukuje centrálnu chemo
senzitivitu na hypoxiu/hyperkapniu. Prevalencia spánkového apnoe pri 
opioidovom konzume je u 25 % konzumenotv opioidov. V ôsmich štúdiách 
(N =560) bola zjavne potvrdená asociácia centrálneho spánkového apnoe 
s konzumom opioidov. Opioidy spôsobujú hypoxémiu a hypoventiláciu, 
dýchanie je abnormné (tzv. cluster breathing) alebo aj Biotovo dýchanie . 
Zvýšené riziko je, ak sa kombinujú opioidy s benzodiazepínmi. 

Tretí autor konštatoval súvislosť medzi konzumom kanabinoidov a poru
chami spánku. Prebehlo 6 štúdií, ktoré sa venovali tejto problematike. Uvá
dzal, že až 67 - 73 % pacientov závislých od kanabinoidov má poruchy 
spánku pri pokuse o zastavenie ich konzumu. Ak zastavia konzum kanabi
noidov, nástup REM spánku je oveľa rýchlejší. Pri odvykaní má 31 % opako
vané budenie v noci. 

Z posterov spomeniem autorov Chakraborty a kolegov z Wayne state 
Univesity (Detroit). Uvádzajú, že farmakoterapia alkoholovej závislosti 
(naltrexón, akamprosát, disulfiram, topiramát) je značne poddimenzovaná. 
V poslednom štvrťroku 2017 iba 24 % pacientov s alkoholovou závislosťou 
v oblasti Detroitu dostávalo farmaká, čo je ešte v porovnaní s národným 
priemerom (10,5 %) vysoké číslo. Z originálnych 249 pacientov 124 rutinne 
pokračovalo v liečbe u toho istého psychiatra od apríla do augusta roku 
2018. Počas tohto obdobia 56 (45 %) bola ponúknutá farmakoterapia, ale 41 
pacientov (71 %) ju odmietlo. Z tých, čo dostali farmaká, 10 dostali nal
trexón a 5 akamprosát. Po intervencii, elektronickom prevolávaní pacientov 
na kontroly a edukácii o farmakoterapii zo strany psychiatrov, sa zvýšil 
záujem o preskripciu antialkoholík o 6 %. Toto malé číslo však skresľuje aj 
fakt, že iba polovica pacientov bola na opakovaných kontrolách o ďalších 5 
mesiacov u toho istého psychiatra. Tí, ktorí liečbu farmakami odmietli, sa 
často zaradili do skupiny, kde prebiehala iba psychoterapia bez pravidel
ného kontaktu s lekárom. 

Bhat a kolegovia (Hershey, Pennsylvánia) v posteri Suspected case of oral 
baclofen withdrawal opísali prípad 44-ročnej pacientky s anamnézou de
presívnej poruchy, prijatej na hospitalizáciu po skoku z výšky 12 stôp 
(poznámka: jedna stopa je 0,305 m) z dôvodu bludov prenasledovania a slu
chových halucinácií s následkom početných zlomenín rebier, ako aj kom-
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presívnej zlomeniny L 1 stavca, pnemotoraxom a gluteálnym hematómom. 
Doma užívala atorvastatín, baklofén, cyklobenzaprín, difenhydramín, ibu
profén, ondanetrón, oxykodón, tramadol. Sama však hovorila o nepravidel
nom užívaní medikácie. Toxikológia bola pozitívna na opioidy a benzodia
zepíny. CT mozgu negatívne. Vzniklo podozrenie na anticholínergickú toxi
citu (psychóza, retencia močového mechúra, tachykardia) a odvykanie od 
benzodiazepínov. Psychóza sa začala dva dni pred prijatím, agitácia sa 
stupňovala na 2., 3. a 4. deň po prijatí. Ohľadom užívania baklofénu bola in
konzistentná informácia. Na 6. deň jej pre odvykanie jednorazovo podali ba
klofén 10 mg a klonidín pre opioidové odvykanie. Na 7. a 8. deň hospita
lizácie sa stav podstatne zlepšil. Stav sa kontinuálne zlepšoval nasledujú
cich 48 hodín, následne bola prepustená. V diskusii zaznela informácia 
o tom, že odvykacie symptómy pri bakloféne sa často prejavujú insomniou, 
zmätenosťou, bludmi, halucináciami, tachykardiou, depresiou dýchania, 
spasticitou. Náhle zastavenie konzumu baklofénu býva spojené s náhlym 
prepuknutím psychózy. Navrátanie liečby baklofénom rýchlo eliminovalo 
delirantný stav. Ťažko sa oddiferencuje iná etiológia delíria. Symptómy sa 
v tomto prípade rozvinú v čase od 12 do 72 hodín od vysadenia baklofénu. 

Fedducia a kolektív (Santa Cruz, Kalifornia) vo svojom posteri referovali 
o MDMA - asistovanej psychoterapii v liečbe úzkostnej poruchy. Išlo o am
bulantne sa liečiacich pacientov v San Anelmo v Kalifornii. Multidiscipli
nárna asociácia MAPS sponzorovala fázu 2 klinického skúšania v rokoch 
2004 až 2017 v použití MDMA asistovanej psychoterapie v liečbe posttrau
matickej stresovej poruchy. V ich prípade randomizovali pacientov s úzkost
nou poruchou. Išlo o dvojito slepé skúšanie. Trinásti pacienti dostávali 
MDMA v dávke 125 mg, 5 pacienti placebo počas dvoch 8 hodinových psy
choterapeutických sedení. Po úvodnej dávke v prvej skupine dostali ešte 
62,5 mg MDMA v čase 90 až 150 minút po prvej dávke. Primárnym cieľom 
bolo overenie, či poklesne skóre STAI oproti pôvodnému stavu. Bolo merané 
mesiac po druhom experimantálnom sedení. Po odslepení participanti zo 
skupiny MDMA mali ,ppen label" ešte jedno pridané MDMA sedenie a pô
vodná skupina s placebom dostala 3 ,ppen label" MDMA sedenia. Sledova
nie pokračovalo až do obdobia 6 a 12 mesiacov od posledného sedenia. V zá
veroch sa potvrdilo, že skupina s MDMA od začiatku mala výrazný pokles 
v škále STAI, SD-23,5 (13,2), čo potvrdilo oveľa menej anxiety oproti skupi
ne s placebom - 8,8 (14, 7). 

Najbližší výročný 173. míting AP A sa bude konať vo Filadelfii od 25. 4. 
do 29. 4. 2020. 

Predchádzať mu bude, ako každoročne, jesenná The Mental Health Ser
vices Conference v dňoch 2. - 6. októbra 2019 v New Yorku. 

MUDr. Eduard Višňovský 
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