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ZPRÁVA Z ÚČASTI NA l. KONFERENCI ELlSAD '9 ľ 

ELlSAD je evropská asociace knihoven a in
formačních služeb týkajících se alkoholu a ji
ných drog, která byla založena v zář í 1990 v 
Lyonu . Ve Stockholmu se kon ala vc dnech 
3l. 5. a I. 6. 1991 její první konference a vhod
ně tak navazovala na 36. mezinárodní ko nfe
renci o prevenci a léčbě alkoholismu. Byla 
pořádána švédským výborem pro informace 
o alkoholu a jiných drogách (CAN) . Přítomno 
bylo více jak 30 účastníků téměř ze všech zápa
doevropských zemí. Konference byla věnová
na možnostem vzájemné mezinárodní spolu
práce při výměně informací, nejnovějším info r
macím a způsobu zpracování ne tradiční litera
tury, která je na tomto poli hojná a obvykle 
uniká podchycení v informačních systémech . 

Dr. Ouwenhand referovalo holandském in
formačním systému klientů s problémem alko
holu či jiných drog nazývaném LADIS , který 
obsahuje všechna data poradenských střed isek . 
Tento systém dovoluje běžnou statistiku a slou
ží jako cenný nástroj pro výzkum v této oblasti . 
V r. 1990 například 51 % nově registrovaných 
klientů přišlo s problémem alkoholu a 39 % 
kvůli drogám. Na tři klienty připadá jedna 
klientka . 39 % alkoholiků a 18 % t oxikomanů 
má příjem ze své vlastní práce. Od r. 1988 
stouplo hazardn í hraní o 67 % , přitom t ři čt vr
tiny hazardních hráčů jsou mladší 34 let. Přes 
7000 klientů souhlasilo s užíváním Methadonu . 
Z nově registrovaných 29 % užívá více než jed
nou drogu. Polytoxikomanie se tále zvyšuj e, 
zvláště kombinace s kokainem (55 %). Více 
než polovina toxikomanů a přes 40 % alkoholi
ků přerušuje léčbu . Počet registrovaných klien
tů vzrostl v porovnání s rokem 1988 o 13 % , 
oproti roku 1989 04% a dosáhl ke konci roku 
1990 téměř 31 tisíc. 

Holandský insti tut pro alkohol a jiné drogy 
(N IAD) je nezávislá organizace financovaná 
Ministerstvem sociální péče , zdraví a kultury . 
Má tři oddělen í se specifickými úkoly : I. vý
zkum ; 2. výcvik a vzdělávání odborníků,; 3. 
vzdělávání a informování laické veřej nosti . 
Knihovna , která byla založena ještě před vzni
kem NIAD, je pravděpodobně nejvě tší v Evro-
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pě na tomto poli ; obsahuj e 53 tisíc značkova
ných titulů a odebírá 140 časopi sů. Má také ka
talog 40 tisíc jednotlivých č l ánků . Přibližně 
70 % literatury je v angli čtině a 15 % v ho
l andštině . 

Finská ALKO informační služba nabízí 60 ti 
síc knih a více jak 700 časopisů týkajících se al
koholu a jiných drog , ročně získává přibližně 
3000 nových titulů . 

Milan Valverius z oddělení pro závislost na 
alkoholu a jiných drogách Karolinského insti 
tutu hovořil o problematice z hlediska dopravy. 
Plynná chromatografie je nyní nejrozšířeněj
ším testem přijímaným soudem. V policejním 
autě je instalován počítač napojený na stock
holmskou centrálu, který je schopen okamžité 
analýzy dokonce i s profilem typickým pro urči 
té druhy alkoholu , takže testátor je schopen ří
ci, co dotyčný pil a jak mnoho . Bioche mické 
markery dnes již dovolují rozlišit, zda je dotyč
ný velký či menší konzument alkoholu . Toto 
měření by se mohlo používa t při rozvaze, zda 
vrátit jedinci odebranou licenci či nikoli v. 

E. Kj e llander - obchodní vedoucí MI C (Lé
kař ké informační st ředisko) v Informačním 
a knihovním středisku Karolinského institutu 
(KIBI C) informovala o tom , že MIC databáze 
získala automatické elektronické napojení na 
Národní americkou lékařskou knihovnu 
(N LM ), čímž získala přístup k dalším 31 data
bázím v Americe . MIC je skandinávským zá
stupcem MEDLARS , kompute rového systému 
produkujícího Index Medikus. Do té doby mě l 
pouze 14 databází , z nichž Medline, Drugline, 
a Alconline zasahovaly problematiku drog a al
koholu . Součástí Alconline , kterou produkuje 
Švédský výbor pro informace týkající se alko
holu a jiných drog (CAN) , je například i DAL
crRAF, bibliografická databáze týkající se 
drog, alkoholu a dopravy od r. 1980. CAN sa
motný obsahuj e knihovnu založenou v r. 1906 
a disponuj e 147 tisíci tituly a 450 časopisy . 
Komputerový informační systé m dovoluje vy
dávat vlastní čtvrtl etníky a jednou ročně švéd
skou bibliografii týkající se alkoholu a drog. 
E. Kje llander při informaci o propojení MIC 



s dalšími databázemi zduraznila, že pro prístup 
k nim není treba zvláštní smlouvy a že se pri
tom používá v zásad~ stejný jazyk, lišící se pou
ze v n~kterých · nepodstatných detailech . In
formovala dále o programu MICFORUM , kte
rý by m~1 být elektronickou sítí lékafské komu
nity a který by dovoloval účast na konferen
cích , posílání dopisu a zasahování do bulletinu . 

Vzhledem k tomu, že stále stoupá cena jed
notlivých publikací a časopisu, pfičemž nejde 
o to vlastnit vše, ale mít co nejrychlejší pfístup 
k tomu, co práv~ kdokoli potfebuje, Ize jed-

noznačn~ fíci , že jedinou správnou a nejrych
lejší cestou k získání sv~tové úrovn~ , jak z hle
diska odborného, tak i ekonomického, je zís
kání počítaču s napojením se na mezinárodní 
databáze. Toho času taky u nás je na trhu 
množství výkonných počítaču za prístupní ce
nu v Kčs . V současné.dob~, kdy Index Medicus 
pravd~podobn~ již nebude poskytován zdar
ma, se uvedená invest ice jeví adekvátní a per
spektivní. 

PhDr. M. Frouzová 
PL Praha 8 

OSOBNÉ SPRÁ VY 

ZA PROF. MUDr. JÁNOM MOLČANOM , DrSc. 

Dňa 13. novembra 1991 odišiel svedomitý le
kár , moderný psychiater a učiteľ , zakladateľ 

slovenskej klinickej psychofarmakológie, bý
valý prednosta Psychiatrickej kliniky LF UK 
a Katedry psychiatrie JLF v Bratislave - prof. 
MUDr. Ján Molčan , DrSc . 

Narodil sa II. septembra 1925 v učiteľskej 

rodine v Trenčíne. Po gymnaziálnych štúdiách 
v rodnom meste v r. 1943 začal študovať na Le
kárskej fak ulte v Bratislave . Štúdium ukončil 
v Brne v r. 1950. Jeho zači a tky neboli rahké. 
Pracoval vo svidníckej, prcšovskej a l eváŕskej 
nemocnici. V roku 1951 ho záujem o psychiat
riu priviedol do kolekt ívu mladých nadšených 

pracovníkov Psychiatrickej liečebne v Pezinku . 
Na miesto odborného asistenta na Psychiatric
kej klinike LF UK v Bratislave nastupuje Dr. 
Molčan už ako zrelý a rozhľadený psychiater 
v roku 1955 . Zaujala ho biologická psychiatria, 
ktorej ostal verný počas celého svojho života . 
Organizuje a rozvíja prácu biochemického la
bora!.ória kliniky, venuje sa štúdiu patogenézy 
endogénnych psychóz. Začalo sa naj plodnejšie 
obdobie jeho vedeckého snaženia . Prednášal 
na konferenciách doma aj v zahraničí , zapojil 
sa do postgraduálneho vzdelávania psychiat
rov, patril medzi najobľúbenejších učiteľov na 
lekárskej fakulte . V roku 1964 obhájil kandi
dátsku dizertačnú prácu , v roku 1968 bol meno
vaný docentom psychiatrie. Vedeckú prácu do
centa Molčana neprerušilo ani zrušenie vý
skumného biochemického laboratória . Plne vy
užíva svoje predpoklady pre psychofarmakolo
gický výskum - schopnosti exaktného hodnote
nia psychopatológie, ktoré získal ako žiak pro
fesora Guensbergera , bohaté vedomosti o bio
logických mechanizmoch vzniku psychických 
porúch , neutíchajúci vedecký záujem, dôsled
nosť a húževnatosť. Vďaka doc. Molčanovi sa 
Psychiatrická klinika dostáva do povedomia 
odborníkov ako centrum psychofarmakologic
kého výskumu na Slovensku . 

. S orientáCiou na bíologickú psychiatriu súvisí 
aj záujem prof. Molčana o problematiku alko
holizmu a drogových závislostí. Zameriava sa 
na štúdium psychiatrických komplikácií alko
holizmu, referuje o skúsenostiach s liečbou al
koholických psychóz, o zmenách v psychopato-
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