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31. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA AT 

V dňoch 13. - 15. mája 1992 sa konala 31. ce
loštátna konferencia AT v Prahe v Psychiatric
kej liečebni Praha-Bohnice. Po úvodných po
zdravoch (prof. Hôschl, Dr. Hubálek, Dr. No
votný , Dr. Hampl) odborná časť konferencie 
odštartovala rozsiahlou medicínsky orientova
nou úvodnou prednáškou doc. Kolibáša o via
cerých klinických aspektoch závislosti od alko
holu. Primár Hampl referovalo 130-člennom 
súbore exitovaných alkoholikov. Alkoholici 
dosahovali priemerný vek o 14 rokov nižší než 
ostatná populácia . Novými trendmi v prevencii 
sa zaoberal primár Nešpor. Primár Turček re
ferovalopreferencii alkoholových nápojov 
v okrese Trebišov. Ide o vinársky okres s maxi
mom konzumu vína v decembri a januári . 

Ďalší blok prednášok sa venoval niektorým 
terapeutickým problémom v alkohológii (Ská
la, Profous, Procházka, Pohl, Chvíla) . Zaujala 
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prcdnáška Kubičku aspoluprac. , ktorá sa za 0-

bcnda rozborom spotreby psychoaktívnych lú
tok u pražských žien (n = 152) . 

Na druhý deň konferencie si účastníci mohli 
vypočuť informácie o organizácii dobrých tcm
plárov (Šťastný, Kostroňová) , transperon,íl
nych prístupoch (Kudrle). Inými aspektmi psy
choterapie sa zaoberali prednášky Straku. 
Frouzovej, Csádera , Heliem a Kfiváka. Nie
ktoré z týchto prednášok už reflektovali zmcny 
napr. v motivácii pacientov v súvislosti so spu
ločenskými zmenami. 

Tím z bratislavskej kliniky (Kolibáš, Novot· 
ný , André) upozorňoval na abúzus iných ná\'y· 
kových látok u alkoholikov závislých na súbore 
200 pacientov kliniky a na zmeny v odstupe 
dvadsaťročia. 

Osobnosťou závislých sa zaoberal Cséll1)' 
i Juráš a Jurášová . J uráš a Jurášová prezentova-



li aj vzájomný vzťah patologických zmien EEG 
a kognitívnych funkcií u skupiny závislých . 

Súčasťou konferencie boli aj 2 posterové pre
zentácie (Kärcsog a spoluprac. a Turček) 
a workshopy. Stretli sa aj pracovné skupiny or
ganizované výbormi AT sekcií, ktoré na záver 
predostreli niektoré odporuče ni a. Zdôraznila 
sa potreba špecializovanej li ečby závislostí, 
ktorá je síce nákladná , ale ešte nákladnej šie by 
bolo ju neuskutočniť (vzostup iných medicín
skych komplikácií . . . ). Navrhlo sa financovanie 

liečby z dane za alkohol a cigarety. Znovu sa 
podčiarklo , že represia nie je úlohou zdravot
níctva . Odporučilo sa hľadať spôsob , ako finan
covať výcvik psychoterapie v liečbe závislostí 
v nových podmienkach. 

Celkove odznelo na konferencii 24 predná
šok . Priebeh konferencie negat ívne ovplyvnilo 
odpadnutie mnohých prednášok i vcelku malá 
účasť. 

MUDr. V. Novotný 
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