
s PRÁ VA O ČINNOSTI AT SEKCIE SLOVENSKEJ PSYCHIATRICKEJ 
SPOLOČNOSTI (1991 - 1994) 

Koncom roka 1990, výbor SPS poveril pri
mára MUDr. Vladimíra Novotného vedením sek
cie AT. Náplňou prvej schôdze sekcie AT SPS 
bol spo ločný seminár s PK FN 21. 2. 1991. 
V odbornej časti odzneli tri prednášky venova
né aktuá lnym problémom alkohológie. V orga
nizačncj časti zvolili za predsedu sekcie AT pri
mára MUDr. V. Novotného, CSc. Súčasne ho 
kreoval aj nový výbor sekcie AT, ktorý pracoval 
celé obdobie v zložení Dr. Chaban (Žilina), Dr. 
Čapoun (Predná Hora), Dr. I. Novotný (CPLDZ, 
Bratislava) a Dr. Gábriš (Nové Zámky), ktorý 
vykonáva l aj funkciu vedeckého sekretára sek
CIC . 

V nasledujúcom období už sekcia aktívne 
spolupracovala na príprave celoštátnej AT kon
fcrcncic, konanej v Černej na Pošumaví 22. - 25. 
mája 1991. V roku 1991 sa uskutoč nil a ešte jed
na schôdza, organizovaná spoločne so sekciou 
súdncj psychiatrie. Táto schôdza venovala po-
7ornosi problémom posudzovania opojenosti, 
pričctnosti a ochranným liečbam. 

V ďalšom období sa sekcia snaži la usporia
dai podujatia v rôznych regiónoch Slovenska. 
Schôdza v januári 1992 v Nových Zámkoch sa 
vcnovaln novelizácii zákona o ochrane pred al
koholizmom n inými toxikomániami. 

3 I. ccloštátna konferencia AT sa opäť usku
točnila zn aktívnej účasti našej sekcie v Prahe 
v máji 1992. Ďalšia schôdza sa organizova la 
\" spolupráci so Spolkom lekárov v Topoľča
noch. Témou bol vplyv alkoholu na organizmus. 
Okrem prednášok psychiatrov odzneli aj pred
nášky internistov, pneumológov a patológov. Pri 
príležitosti 20. výročia OLÚP Predná Hora sa 
uskutočnila veľm i vydarená schôdza na Prednej 
Hore aj za účasti poľských kolegov. Posledným 
podujatím v roku 1992 bola schôdza v novem-
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bri 1992 v Žiline. Na programe boli rôznorodé 
problémy z oblasti AT. 

32. konferencia AT sa konala opäť v Če
chách, v máj i 1993 v PL Horní Befkovice a bola 
spojená s oslavou okrúhleho životného jubilea 
primára MUDr. Šťastného. Naši členov i a sa na 
nej opäť aktívne zúčastnili. Ďalšia schôdza v jú
li 1993 sa uskutočnila v Nových Zámkoch. 
Náplňou bola panelová diskusia o návrhu kon
cepcie AT. Konferencia k aktuálnym súdnopsy
chiatrickým problémom a k problematike závis
losti od alkoholu sa konala v Trenčianskych 
Tepliciach od 7. - 9. 9. 1993. Išlo o hojne na
vštívenú konferenciu, účastníci boli aj z rezor
tov ministerstva vnútra, súdnictva a prokuratú
ry. O podujatí informovali aj masmédiá a z jeho 
priebehu je v tlači knižný zborník. Opäť iš lo 
o podujatie, ktoré organizovali sekciaAT a súd
nopsychiatrická sekcia v spolupráci so ZVIS SR. 

V roku 1994 sa členovia sekcie AT zúčast
nili na troch podujati ach. V poradí prvá bola 
spoluúčasť na 38. konferencii ICAA v Prahe. 
V septembri 1994 sa na Prednej Hore konala 33. 
česko-s lovenská AT konferencia s bohatou účas
ťou slovenských a českých kolegov, pričom boli 
prítomní aj hostia z Maďarska, Poľska a Bulhar
ska. Prednášky sa zamerali najmä na a lkoholo
vú a drogovú závislosť. Uskutočnila sa aj schô
dza vo Vrátnej, ktorá bola venovaná 
metadonovému programu. 

Na záver možno zhrnúť, žeAT sekcia zreali
zovala 14 podujatí. Na zrealizovaných poduja
tiach odznelo vyše 70 prednášok, pričom ďalšie 
príspevky boli súčasťou niekoľkých panelových 
diskusií. V tlači je jeden zborník. V súčasnosti 
má AT sekcia 7 I členov. 

MUDr. V. Novotný, CSC. 


