SPRÁVY

31. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA AT
V dňoch 13. - 15. mája 1992 sa konala 31. celoštátna konferencia AT v Prahe v Psychiatrickej liečebni Praha-Bohnice. Po úvodných pozdravoch (prof. Hôschl, Dr. Hubálek, Dr. Novotný , Dr. Hampl) odborná časť konferencie
odštartovala rozsiahlou medicínsky orientovanou úvodnou prednáškou doc. Kolibáša o viacerých klinických aspektoch závislosti od alkoholu. 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 referovalopreferencii alkoholových nápojov
v okrese Trebišov. Ide o vinársky okres s maximom konzumu vína v decembri a januári .
Ďalší blok prednášok sa venoval niektorým
terapeutickým problémom v alkohológii (Skála, Profous, Procházka, Pohl, Chvíla) . Zaujala
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prcdnáška Kubičku aspoluprac. , ktorá sa za 0bcnda rozborom spotreby psychoaktívnych lútok u pražských žien (n = 152) .
Na druhý deň konferencie si účastníci mohli
vypočuť informácie o organizácii dobrých tcmplárov (Šťastný, Kostroňová) , transperon,ílnych prístupoch (Kudrle). Inými aspektmi psychoterapie sa zaoberali prednášky Straku.
Frouzovej, Csádera , Heliem a Kfiváka. Niektoré z týchto prednášok už reflektovali zmcny
napr. v motivácii pacientov v súvislosti so spuločenskými 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 vzájom ný vzťah patologických zmien EEG
a kognitívnych funkcií u sk upiny závislých .
Súčasťou konferencie boli aj 2 posterové prezentácie (Kärcsog a spoluprac. a Turček)
a workshopy. Stretli sa aj pracovné skupiny o rganizované výbormi AT sekcií, ktoré na záve r
predostreli niektoré odpo ru če ni a. Zdôraznila
sa pot reba špecializovanej li ečby závislostí,
ktorá je síce nákladná , ale ešte nákl adnej šie by
bolo ju neuskutočniť (vzostup iných medicí nskych komplikácií ...). Navrhlo sa financovanie

liečby

z d ane za alkoho l a cigarety. Znovu sa
že represia nie je úlohou zdravotníctva . Odporučilo sa hľ ada ť spôsob , ako financovať výcvik psychoterapie v liečbe závislostí
v nových podmienkach.
Celkove odznelo na konfere ncii 24 pred nášok . Priebeh konfe re ncie negat ívne ovplyvnilo
odpadnutie mnohých pred nášok i vcelku ma lá
podčiarklo ,

ú časť.
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