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8. SLOVENSKÁ A 47. ČESKOSLOVENSKÁ 
AT KONFERENCIA 

V dňoch 10. - 12. októbra 2008 bola opäť raz príležitosť na stretnutie 
skupiny ľudí , ktorí sa venujú závislostiam. Pod garanciou prof. MUDr. Vla
dimíra Novotného, CSc., a vďaka perfektnej starostlivosti predsedu sekcie 
DZ, MUDr. Eduarda Višňovského sa zišlo, tentoraz v Nitre, viac ako 100 od
borníkov. 

U ž pri registrácii ocenili účastníci výtlačok známeho časopisu Alkoholiz
mus a drogové závislosti, suplementurn 2, ktoré ponúklo abstrakty pre
zentácií prípravených na toto podujatie. Takto mal každý možnosť roz
hodnúť sa a vybrať si prednášky podľa svojho záujmu. Zastúpená, hoci 
skromnejšie, bola aj sekcia posterov. 

Českí a slovenskí kolegovia ponúkli spolu 39 odborných referátov, ktoré 
všetky v 8 blokoch podľa plánu aj odzneli. Prednášky sa venovali problema
tike závislosti z viacerých uhlov pohľadu. V porovnaní s predošlými obdobia
mi bola o niečo väčšia pozornosť venovaná prevencii a zisteniam o užívaní 
návykových látok u mladistvých, študentov. 

Českí kolegovia ponúkli svoje skúsenosti s postavením lekární v progra
me harm reduction, či koncepciu ambulantnej starostlivosti v adiktológii . 
Oslovili aj netradičné kazuistiky autorov E. Višňovského a L. Frankoviča. 

Tradične najpočetnejšie zastúpenie referátov bolo z bratislavských pra
covísk a z Prednej Hory, ale aj z košickej kliniky, Banskej Bystrice, Pezinka, 
Bojníc, či hostiteľskej Nitry. 

Organizátorovi prialo aj počasie a účastníkom určite chutili aj krémeše či 
veterníky z ambulancie Eda Višňovského, vlastnoručne "ordinované" zo ši
kovných rúk jeho zdravotnej sestry. 

Tým ostatným sa príjemne relaxovalo či už na spoločenskom posedení 
v priestoroch krásneho kaštieľa v Beladiciach, ako aj na divadelnom pred
stavení. Získali sme nové informácie, utužila sa spolupráca v "rodine" tera
peutov nasadených do boja za "nezávislosť", vznikli nové predsavzatia 
a plány. To všetko vďaka spolupráci a štedrosti farmaceutických spoloč
ností, zástupcovia ktorých nám boli nápomocní a aj tentoraz na tom pravom 
mieste. 

Dovidenia o rok v Bojniciach! 
M. Martinove 
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