
7. SLOVENSKÁ A 45. ČESKOSLOVENSKÁ 
AT KONFERENCIA NA PREDNEJ HORE 
(6. - 8. októbra 2006 ) 

Podujatie organizovala sekcia Drogové závislosti PS SLS za podpory 
a koordinácie OLÚP na Prednej Hore. Konferencia prebiehala tri dni za 
prítomnosti 90 - 100 vedychtivých účastníkov . Ešte aj posledný deň (ne
deTa! ) v prednáškovej miestnosti bolo dosť zainteresovaných poslucháčov. 

Program bol zadelený do 7 tematických blokov, kde odznelo spolu 
35 prednášok. Plánované prezentácie, ktoré z rôznych dôvodov neodzneli, 
boli promptne nahradené inými, dokonca pribudla a odznela i ďalšia neplá
novaná prednáška. 

Okruh tém bol zameraný na závislosti , ale aj na interdisciplinárne okru
hy, ako napr. na aktuálnu tému o hepatitíde C. Nakoniec hlavný titul kon
ferencie znel: "Závislosť ako interdisciplinárny problém". Prednášky obsiahli 
všetky oblasti , a to prevenciu, liečbu i doliečovanie závislosti . Niektoré in
formovali o skúsenostiach z praxe , ďalšie sa venovali aj výskumom v súvis
losti s liečbou závislostí. Prezentovali sa aj predbežné výsledky prevalencie 
a lkoholovej a nikotínovej závislosti na Slovensku (prof. Heretik a prof. No
votný). 

Uskutočnili sa dve farmaceutické sympóziá s odbornou prezentáciou 
(Shering, Desitin ). Na podujatí sa zúčastnili a informovali o novostiach aj 
ďalšie farmaceutické spoločnosti . 

Prínosom boli príspevky kolegov z Čiech (napr. prim. Popov, 
doc. Miovský, doc. Hosák ). Cenná bola aj príležitosť stretnúť sa a vymeniť 
si navzájom odborné skúsenosti , začať tvoriť ďal šie plány na spoluprácu. 

Posterová sekcia ponúkla kvalitné vývesky z nosného tematického okru
hu, celkove v počte 11 posterov. 

Na odbornom podujatí prebehli zároveň aj voľby nového výboru sekcie 
DZ, predsedom sa stal MUDr. Višňovský, členmi výboru prof. Novotný, pri
márka Martinove, prim. Nejdlová, prim. Somora a prim. Chaban. Ako vid
no, členovia nového výboru sekcie sú z rôznych oblastí Slovenska. 

Večer ponúkol účastníkom aktívny oddych na diskotéke a nasledujúci vo 
Vitálnom svete. 

N aše poďakovanie patrí v neposlednom rade generálnemu sponzorovi 
konferencie, farmaceutickej spoločnosti Lundbeck, ako aj ďalším farmaceu
tickým spoločnostiam za ich podporu a priazeň . A samozrejme, aj riaditeľovi 
Prednej Hory prim. O. Martinove a celému jeho kolektívu za to , že vytvorili 
prijemné a priateľské prostredie na rokovanie . Prim. M. Martinove patri 
vďaka , že 4 roky viedla sekciu Drogových závislostí SPS s prehľadom a nad
šením. Za 4 roky utešene narástol aj počet členov sekcie (t. č . cca 200 čle
nov). 

Prof MUDr. V. Novotný, CSc. 
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