
SPRÁVA Z 22. KONFERENCIE SPOLEČNOSTI 
PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI ČLS JEP 
A 55. KONFERENCIE AT SEKCE 
PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 
(Seč, 1. - 5. 5. 2016) 

SPRÁVY 

V dňoch 1. - 5. mája 2016 sa uskutočnil v priestoroch Kongres hotela Je
zerka pri Sečskej priehrade XXII. ročník konferencie Společnosti pro návy
kové nemoci ČLS JEP a 55. ročník konferencie AT sekcie Psychiatrické spo
lečnosti ČLS JEP. Motto konferencie ,;Pred Skála u (se Skálou) a po Skálavi" 
napovedá, že bola venovaná docentovi Jaroslavovi Skálovi, a to pri príležito
sti 100. výročia jeho narodenia, ktoré pripadá na 25. 5. 2016. 

A tak sa (hlavne) spomínalo. Spomínalo sa pochopiteľne na doc. Skálu, 
ako na osobu i ako na osobnosť. Hneď v úvodný večer boli premietnuté dva 
dokumentárne filmy. Z nich a z kuloárnych poznámok sme sa mohli všeličo 
dozvedieť, nielen to, že sa na podnet svojej družky Arnoštky Maťovej rozho
dol pre doživotnú abstinenciu, ale hlavne to, že mu jeho pacienti za to stáli. 
Samotnú abstinenciu vnímal ako prázdnu izbu, ktorú je potrebné zariadiť. 
Pacientka, ktorá ako svoju túžbu do budúcna uviedla jednoducho abstinen
ciu, ho tak mierne popudila. Nikdy nemeškal a veľa venoval charite. To 
prvé vedeli všetci, to druhé sa i jeho najbližší dozvedeli až keď chcel spísať 
poslednú vôľu. Spomedzi vlastných nerestí priznal s drobným zaváhaním 
závislosť na sexe. Pri otázke, čo by dnes v liečbe závislostí robil inak, pove
dal, že by sa podstatne viac venoval vzťahom svojich pacientov. A tak nebu
de asi náhodou, že skrytým leitmotívom konferencie, ktorý sa vinul potom 
aj mnohými prednáškami, boli vzťahy. Napokon celá konferencia v porov
naní s tou našou na Slovensku je viac psychoterapeuticky ladená. 

Konferenciu otvoril v pondelok ráno doc. Kalina prednáškou o potenciáli 
pre úzdravu. Prezentoval základné pohľady na otázku definície zdravia a fa
cilitácie jeho rozvoja. Tu opäť pripomenul Skálov názor, že liečba má byť 
ego-syntónna, jej cieľom je zvyšovať frustračnú toleranciu, odbúravanie 
a náhľad nefunkčných obranných mechanizmov a podpora adaptívnych me
chanizmov a stratégií. Jedným zo záverov prednášky bolo tvrdenie, že hlav
nou úlohou adiktologických služieb je zabezpečiť bezpečný priestor pre roz
voj pozitívnych vzťahov k druhým a k sebe. Na záver pozval prítomných na 
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budúcoročné Sympózium o skupinovej psychoterapii, ktoré sa bude konať 
v dňoch 6. - 8. 3. 2017 na rovnakom mieste v Seči pri príležitosti 50. 
výročia založenia výcvikového systému SUR. 

A spomínalo sa i ďalej, v doobedňajšom bloku doc. Rehan vyjadril svoj 
obdiv k tomu, že v dobách, keď vysokoškolské štúdium bolo časovo skutočne 
náročné, dokázal Skála vyštudovať dve fakulty - lekársku a telesnej výcho
vy. (Napokon, Skálova cesta k Apolinári nebola priamočiara, a predchádzalo 
jej neprijatie na dvoch iných miestach, kam sa uchádzal ako absolvent.) Pri
pomenul aj originálnosť osoby doc. Skálu, ktorý si mohol dovoliť to, čo iní 
nie. V dobách, keď mal terapeut slúžiť výlučne ako jednocestné zrkadlo, na 
rozsiahlu obranu jedného pacienta, ktorý vysvetľoval, ako ťažké to má s roz
vodom, doc. Skála iba poznamenal: "keď som sa ja rozvádzal, vzal som dva 
kufre a odišiel... ". Doc. Ružička, ako Skálov veľmi blízky spolupracovník, sa 
zasa vyznal, že s ním komunikuje dosiaľ. Vyzdvihol jeho pracovitosť ale ešte 
viac jeho slobodnú myseľ. Príde mi, že iba vnútorne skutočne slobodný člo
vek netrpí v prísnom režime ale naopak má z neho prospech. V podobnom 
duchu spomínali v ďalších blokoch aj mnohí ďalší, niektorí aj na vlastnú 
prax, ako primár Pokora, iní opäť na doc. Skálu. Napr. PhDr. Radimecký, 
ktorý sa venoval faktorom účinnosti v liečbe, pripomenul, že "nejvýznam
nejším faktorem účinnosti léčby U Apolináre byl shledán doc. Skála". 

Mňa osobne (M. Grohol) najviac zaujali práve historické bloky, v ktorých 
sa pripomenulo nielen to, čo bolo "so Skálou" ale i pred ním, myslím, že by 
to ocenil aj on sám. Doc. Morovicsová v pondelok poobede priblížila činnosť 
protialkoholických liečební najmä v medzivojnovom období. Špecializovaný 
historický blok bol v stredu poobede, v ktorom vystúpili Mgr. Šejvl, 
M. Černý a prim. Popov; žiaľ prof. Miovský z osobných dôvodov absentoval. 

Z prednášok sme sa dozvedeli napríklad to, že včasným zástancom absti
nentského hnutia ešte v časoch Rakúsko-Uhorska patril už T. G. Masaryk. 
K základným dokumentom tohto obdobia, ktoré mapovalo situáciu v Če
chách bola Zpráva zemského výboru království Českého o zemských ústa
vech humanitních a o stavu verejného zdraví: IV. Zpráva o rozšírení moru 
koralečního v království Českém, jakož i o prostredcích proti opilství z roku 
1901. Už v roku 1900 v Brne vznikol Spolek abstinentit s cieľom poučovania 
o škodlivých a zhubných následkoch alkoholu a nabádaniu k úplnej zdržan
livosti a potieraniu alkoholizmu. V marci 1905 sa zišiel v Prahe Zemský 
spolok proti alkoholizmu, ktorého predsedom sa stal profesor hygieny 
Gustáv Kabrhel, a ktorý sa 18. 10. 1908 pretransformoval na Českoslo
vanský abstinentní svaz, jeho miestopredsedom sa stal prof. Bretislav 
Foustka. (Slovenský abstinentný zväz založil K. B. Lányi až v roku 1922). 
V roku 1910 v Brne vznikla poradňa pre závislých od alkoholu. V roku 1911 
po vzore zurrišského Ellikonu bola otvorená liečebňa v obci Velké Kunčice 
(Kunčice pod Ondrejníkern) - pôvodne išlo o hostinec, nazývala sa aj liečeb
ňou v Parmovicích (od mena Jan Parma). Mala kapacitu 20 lôžok, s dÍžkou 
liečby 6 - 12 mesiacov. Jeho činnosť ukončila 1. svetová vojna po tom, čo je
ho klientela musela narukovať. 
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V medzivojnovom Československu zahájil na loveckom zámku v Tuchlo
ve u Teplic-Šanova svoju činnosť 11. 5. 1924 (prvý pacient nastúpil však už 
v novembri 1923) tzv. abstinentní penzionát s kapacitou 30 lôžok pod ve
dením kaplána Bedficha Koňa:fíka z Prostejova (pseudonym Jan Bečvan, 
13. 4. 1878 - 22. 2. 1944). Lekársku starostlivosť zabezpečoval 

MUDr. Jan Šimsa. Počas svojho pôsobenia mal penzionát najmenej 400 pa
cientov (chovancov) rozmanitej národnosti, svoju činnosť ukončil 30. 9. 1938 
(po zriadení protektorátu). Z tohto zariadenia vzišiel Ján Novotný, ktorý tu 
absolvoval liečbu v roku 1927, a stal sa dobrovoľným sociálnym a poraden
ským pracovníkom v Prahe, neskôr v Brne, a inicioval vznik klubov absti
nujúcich. Po vzore tohto penzionátu vznikla 2. ll. 1937 v Istebnom na Ora
ve (v zemianskom kaštieli rodiny Csillaghyovcov) podobná liečebňa s kapa
citou 22 lôžok pod vedením Emila Krausa, lekársku starostlivosť zabezpečo
val MUDr. Vladimír Fábry. Liečba bola 6-mesačná. Činnosť bola ukončená 
v máji 1939 pre nedostatok finančných prostriedkov, neskôr bola liečebňa 
využívaná pre vojenské účely. V zásade išlo o liečebne pre mužov, pokus 
zriadiť liečbu aj pre ženy v Tuchlove nebol sprvoti úspešný, potom bola 
liečebňa zasa zavretá. Dôležité je, že po celú dobu - pred l. svetovou vojnou 
aj po nej - si klienti liečbu doplácali (v Kunčiciach hradila liečbu Bratrská 
pokladna, klienti si doplácali 60 - 150 korún podľa svojho sociálneho posta
venia, v Tuchlove si hradili liečbu prevažne sami - 30 korún na deň, 
pomáhala však i rodina a Červený kríž, v liečebni v Istebnom 28 korún na 
deň). 

Obdobiu po 2. svetovej vojne sa venovali M. Černý a prim. Popou. Rok 
1948 bol z viacerých hľadísk prelomový. Bol prijatý predpis č. 87/1948 Zb., 
podľa ktorého bola nariaďovaná liečba alkoholizmu v poradniach a liečba 
ukladaná Okresnými národnými výbormi (ONV). V období "Víťazného fe
bruára" paradoxne vznikol aj Klub usilujících o st:fízlivost (KLUS), v sep
tembri bol založený Apolinár s 20 lôžkami. Rok na to Rubeš a Vencovský 
v Plzni skúšali liečbu disulfiramom a v roku 1950 prebehla štátna antabu
sová akcia. V roku 1950 pribudol tiež predpis č. 87/1950 Zb. (Trestný 
zákon), podľa ktorého u osôb, ktoré sa "oddávají nadmernému užívaní alko
holu", sú nariaďované liečby súdom. V roku 1951 vznikla v Apolináfi prvá 
záchytná stanica ako zdravotnícke zariadenie. V roku 1953 bola v Prahe 
vytvorená sieť poradní PAP/OAT. V roku 1954 bolo zoštátnené zdravot
níctvo, čím sa rozpadla sieť poskytujúca služby na Morave. V roku 1955 za
čala výuka medikov. V roku 1956 bola založená Sekce pro studium alkoho
lismu pfi Psychiatrické společnosti, z ktorej vznikla v roku 1966 Sekce pro 
studium alkoholismu a jiných toxikomanií, a následne v roku 1993 Společ
no st pro návykové nemoci. Medzitým v roku 1958 bola pre mužov založená 
pobočka v Loj oviciach , kde boli hlavne súdom nariadené liečby a recidivu
júci pacienti. V roku 1960 Petr Riesel v Chomutove prevádzkoval protialko
holickú poradňu a z domu poskytoval pacientom poradenstvo telefonicky, 
čím vlastne založil prvú linku dôvery pre závislých u nás. V roku 1962 bol 
prijatý Zákon o boji proti alkoholismu č. 120/1962 Zb. V roku 1965 bol zalo-
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žený Červený Dvur, a na Slovensku časopis Protialkoholický obzor 
(M. Turček). V roku 1967 bol otvorený SUR. V roku 1971 bola otvorená 
v Lojoviciach liečba pre ženy, v určitom období až dve tretiny pacientok 
pochádzali zo Slovenska. V roku 1993 bola v Apolináfi uzavretá záchytná 
stanica ("detox") - podobne to napokon bolo i na Slovensku, v roku 1995 bo
la otvorená detoxifikačná jednotka a v roku 1996 po rozpade OAT bola otvo
rená ambulancia ALKO. Liečba dodnes je svojim charakterom podobná, 
základom v zásade ostáva režimová komunitná liečba, hoci je väčší akcent 
na profesionalizáciu a vzdelávanie pracovníkov a naopak o niečo menšia 
účasť svojpomocnej komunity či iných inštitúcií. V kuloárnom stretnutí 
prim. Popov prezradil, že podľa Skálovho vzoru zakladal liečbu v Japonsku 
aj prof. Horiuchi. 

Boli aj prezentácie reflektujúce súčasnosť. Dr. P. Bém priblížil aktuálnu 
situáciu v oblasti medzinárodnej drogovej politiky z rokovania UNGASS 
2016. Hlavným cieľom boja proti drogám má byť "ochrana zdravia a bez
pečia ľudí". Niektoré výsledky doterajšej politiky však hovoria o nedosta
točnej efektivite a niekedy o paradoxnom vzostupe nákladov i vzostupe ná
silia a produkcie drog. Vedenie v procese zmien politiky drží Latinská Ame
rika. V tzv. "novej" paradigme ostáva prioritou verejné zdravie a bezpečie 
obyvateľov, zároveň pribúda snaha o dekriminalizáciu užívania, držania 
a pestovania, a zabezpečenie univerzálnej dostupnosti základných liekov, 
pričom prioritou represívnych orgánov by malo byť pašovanie drog a organi
zovaný zločin. Ako najvýhodnejšie z hľadiska znovu získania kontroly nad 
situáciou sa ukazuje nájsť balans medzi represiou a liberalizáciou. Ako 
vhodný prostriedok sa v tejto novej paradigme ukazuje regulácia drogových 
trhov (nie legalizácia). 

Slovenské farby na kongrese hájil Mgr. Stanislav, ktorí s kolegami z ČR 
(Machová) a Poľska (Piskorz) realizovali medzinárodnú štúdiu zameranú na 
monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti. Po
rovnávali tri pracoviská: OLUP Predná Hora (200 lôžok), Wotuw-Krakow 
(60 lôžok), Pateb-Jemnice (cca 65 lôžok). Zamerali sa na zmeny psychopa
tológie v škále SCL-90 a posunu z hľadiska tzv. štádia zmeny v dotazníku 
RCQ a Sokrates. Výsledky prezentoval M. Kotian. Výsledný súbor tvorilo 
380 pacientov (muži:ženy = 2,9:1), 12 % bolo súdom nariadených liečení. 
V zásade konštovali pokles psychopatológie a vzostup aktívnych krokov 
u pacientov. Štúdia sa však obťažne interpretovala pre odlišné liečebné 
rámce jednotlivých zariadení i pre rôznu dÍžku liečby. V podstate sa zdá, že 
už 6-týždňová liečba má preukázateľný efekt. 

Ja som sa rozhodol (M. Grohol) prispieť biologicky ahistoricky orientova
nou prednáškou o účinku etanolu. Ide o jeden z najstarších vydokumento
vaných konceptov v západnej medicíne. Vo vzťahu k pôsobeniu doc. Skálu je 
treba povedať, že po celú jeho aktívnu kariéru platila v zásade tzv. lipidová 
teória účinku celkových anestetík, ktorá sa vzťahovala aj na účinok alkoho
lov, menovite aj etanolu. Tá predpokladala, že etanol funguje do značnej 
miery ako chemicky inertná látka a spôsobuje narušenie funkcie lipidov 
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v plazmatickej membráne a tak sekundárne zmeny metabolizmu mozgu. 
Dnes vieme, že tento efekt je oveľa špecifickejší, že etanol ovplyvňuje pria
mo množstvo proteínov -ligandom a napäťovo riadených kanálov, enzýmov 
a ďalších ako tzv. alosterický modulátor. Tým sa otvárajú možnosti jeho úči
nok antagonizovať alebo modifikovať ako preventívne, tak i liečebne. Ne
viem, čo by na to povedal doc. Skála, toxikológii alkoholu sa v úvode svojej 
kariéry venoval, a myslím, že by ho to zaujalo. Domnievam sa, že liečebné 
metódy vyplývali a dodnes vyplývajú z pretrvávajúcej "chemickej skepsy". 

Sympóziu o substituční léčbe (stfeda ráno) predcházela prednáška zva
ného spíkra, kterým byl Dr. S. Walcher, mnichovský lékar (puvodne anes
teziolog), který se venuje léčbe závislostí a algeziologii. Nekolik let predse
dal profesní organizaci nemeckých lékaru - adiktologU a je držitelem oce
není Dole-Nyswander Award, které udeluje The American Association for 
the Treatment of Opioid Dependence. Na sympóziu, které bylo venováno in
dividualizovanému prístupu k substituční léčbe referoval prim. Popovo ak
tuální legislativní situaci substituční léčby v ČR. V dalším sdelení (j(moch, 
Popov, Sudíková) byla venována pozornost vysokým dávkám metadonu 
a buprenorfinu v substituční léčbe. Problematika prevodu z jedné substi
tuční látky na jinou byla prezentována ve sdeleních Veselého a Lávičkové, 
Nevšímala, Walchera a diskutována také ve společném panelu všech pre
zentujících. 

V sympóziu ADHD (stfeda podvečer) byly prezentovány výsledky výzku
mu o ADHD u klientu se závislostí v terapeutických komunitách pro dro
gove závislé: Rubášová prednesla sdelení o genderovém srovnání výsledku 
pilotní studie, doc. Kalina kasuistické studie o použití atomoxetinu 
a Chládková referovala ovlivu ADHD a zvládání záteže na prubeh a vý
sledky léčby. Sympózium zajímavým sdelením o diagnostice ADHD a kasui
stikami ze své ambulantní praxe doplnil dr. Brousil. 

Poradatelem jednoho z workshopu byli členové společenství Anonymních 
Alkoholiku, kterí se venovali tématu jednoho ze 12ti kroku AA (Osobní in
ventura - 4. krok Anonymních alkoholiku). 

Tradiční součástí konference bylo slavnostní vyhlášení a predání ceny 
Jaroslava Skály pro nejlepší adiktologickou publikaci autom z ČR za uply
nulý rok. Letos byla cena rozdelena mezi dve publikace -Kalina, K. a kol.: 
Klinická adiktologie (Grada Publishing, 2015) a Miovský, M. a kol.: Preven
ce rizikového chování detí a mládeže. 1. - IV. díl (Univerzita Karlova, 2015). 
Zvláštní ocenení navíc získal článek Riesel, P.: O potrebe naplňovat 

a rozvíjet ambulantní léčbu závislých pacient u (Adiktologie, 2015). Po 
predání cen následoval společenský večer s výbornou kapelou The Breakers 
(klasický rock 'n 'roll, boogie woogie, blues) a také Blues Brothers revival. 
Jejím "predskokanem" a skvelým prekvapením večera se stala kapela Se
cret, hudební teleso sekretariátu Rady vlády ČR pro koordinaci protidrogové 
politiky, založené a vedené reditelem Národního monitorovacího strediska 
pro drogové závislosti, MUDr. Viktorem Mravčíkem. Ten (krome hry na klá
vesy, foukací harmoniku a zpev) je autorem textu a hudby všech písní 
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s tématickými názvy ("Nová psychoaktivní látka", "Harm reduction", "Čtyfi 
pilíre" ... ). Kapelu Secret dále tvorí Bára Janíková (zpev), Tomáš Klíma 
(kytara), Bára Drbohlavová (baskytara), Roman Pešek (bicí). Tradičním kul
turním doprovodem se také na Seči stal bowlingový turnaj a rovnež jeden 
z workshopu a další hudební počin (autoru Vechet, Kmoch, Oktábec): "Roc
kopedia aneb je to pouze rock 'n 'roll? A žije punk?" 

N a záver: Celkovo bolo prihlásených 66 ústnych zdelení, 10 posterov 
v moderovanej sekcii, tri sympózia a 9 workshopov. Celá konferencia nemá 
komerčný ráz a má veľmi pohodovú atmosféru. Radi by sme vyzvali všet
kých slovenských kolegov k účasti na konferencii v budúcom roku (Kongres 
Hotel Jezerka Seč, 4. - 8.6.2017), oplatí sa! 
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