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VEDECKO-PRACOVNÁ SCHÓDZA SEKCIE AT NA PR E DN EJ HORE
(ll. - 12. 6. 1992)
Pri príležito~ti -lO . výročia exis tenci e OJborn.:ho lie čeb n é ho ústavu psychiatrického na
Pn:dn..:j Hore konala sa \ed ecko-pracov ná
sd1ildza. Hlavn ým organizátorom schôdze bol
takisto jubilujúci riaditel' primúr V. Lapoun .
Po príhovoroch ho~tí sa začal vedecko-pracovný program . ~rvou prednú~kou. prednesenou v zastúpení. bola prednú; ka prof. Pogúdyho o núvrhu vl<í d y na riešenie problematiky
drogov)•ch z(tvislostí. Rovn akou proble matikou s načrtnutím pohľadu Ministerstva zdravotn íctva sa zaobera la MUDr . Chmelová.
V. Novotný a kolektív bratislavskej kliniky prezentoval prvé skúsenosti s vlastným invent<Írom
markerov alkoholizmu na nesel e ktovanej populác ii somatických oddelení (n = 13X) . Autori poukázali na vysokú koreláciu vlastného inventúra s dotazníkom CAGE a ADS. Prvý pracovný poldeň zakončili prednáškou kolegovia
z Poľska (Dercgowski a spol.) . ktorí priblížili
posluch áčo m hi stóriu vzniku nemocnice vo
Warte. ktorú sa zaoberá liečb ou drogových závislostí. Poľskí kolegovia upozornili na zvláštny
typ alkoholového delíria. ktoré vzniká po pití
pašovaného technického alkoholu z bývalého
ZSSR . Od typického delíri a sa odlišovalo vystupňovaním neurologick)'ch príznakov i poruchami vedomia. Priemern á dÍžka delíria bola
X - IO dní. remisia nastupovala pomaly od
2 mesiacov do pol roka.
Na druhý deň referoval Gábriš ( . Zámky)
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o seminári venovanom protitoxikomanickej
politike. Jurášová a Juráš (Pezinok) pokračo
vali v súbore predmíšok venovaných osobnosti
alkoholika . Tentoraz z pohľadu možnej prog·
nózy re misie . Turček (Nitra) sa v prednáške zaoberal emočnými ~tavmi u pacientov so závislosiou i alkoholickými psychózami.
V poslednej čast i podujatia (Frankovii'. Bojnice) odzne la prednáška o s kú seno~t iach s re·
habilit ácio u v M aďarsk u. o e pidemio lógii závislo~ti od alkoho lu v okrese Bardejov (Grohol.
Bardejov) . Zúvažné je ziste nie. že v okrese
Bardejov vytrvalo. napriek všetkým snahám
klesú priemerný vek dožitia alkoholika. Fran·
kovi č a spol. (Bojnice) referovali o prvých skúse nostiach s AT problematikou na novom psychiatrickom oddelení v Bojn iciach. Pomer mužov k ženúm v Bojniciach X : l. Zitverečná
prednáška sa venovala alkoholizmu žie n z ma·
teri álu ústavu na Prednej Hore (Karpinský) .
Návštevnost' podujatia bola vysoká a zúčast·
nili sa na ňom nielen psychiatri.
Kladom podujatia bol fakt . že odzneli všetky
prihlúsené príspevky . chýbala však väčšia dis·
kusia.
Mimoriadna bola pohostinnosť domácich .
K ~pokojnosti prispela iste aj preze ntácia firiem Merckle (hepatoprotektíva). He nkel (de·
zinfekčné prostriedky v zdravotníctve) a Pro·
comp (počítačové systémy v zdravotníctve) .
V. Nol'olllý

