V Praze dne 25.02.2010
Vážený pane, vážená paní,
rád bych Vás pozval na již XVI. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové
nemoci ČLS JEP a 49. celostátní konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP, tentokrát na
téma: „Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v ČR v roce 2010".
Konference se koná v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně ve dnech 25. - 29.4. 2010.
Motto letošní konference bylo zvoleno s ohledem na dlouhodobě nepříznivou situaci v oblasti
škodlivého užívání uvedených návykových látek v České republice. Jak ukazují například nejnovější
údaje z populační studie Sovinové a Csémyho (2010), riziková konzumace alkoholu se týká až třetiny
dospělé mužské populace v ČR. Komorbidita provázející rizikový způsob konzumace alkoholu, ale též
tabáku a psychoaktivních léků, působí nejen závažný zdravotní, ale také celospolečenský problém.
Léčebná zařízení orientující se převážně či výhradně na „drogovou" klientelu jsou
konfrontována s výrazným nárůstem počtem klientů, kteří mají vedle problémů působených jejich
primárními - nelegálními – drogami také řadu zdravotních a sociálních potíží v důsledku užívání „drog
legálních". Vyžaduje to často výrazné změny a úpravy léčebných programů a bude zapotřebí co
nejrychleji zjistit další upřesňující údaje a připravit účinná opatření, která pomohou zabránit dalšímu
výraznému zhoršování situace v ČR.
Doufáme, že konference pomůže účastníkům udělat si konkrétní představu o této situaci a
současně bude inspirací pro úvahy a diskusi o možnostech jejího řešení. K hlavnímu tématu jsou
pozváni i významní zahraniční přednášející. Jako obvykle bude vedle hlavního tématu konference
věnován dostatečný prostor i jiným závažným tématům z oblasti prevence a léčby závislostí. Součástí
programu bude např. blok o problematice chronických virových hepatitid, který připravili kolegové
hepatologové a infekcionisté.
Věřím, že Vás zaměření konference zaujme. Veškeré podrobnosti naleznete v přiložené
pozvánce nebo na stránkách AT Konference 2010 (www.at-konference.cz).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem
Prim. MUDr. Petr Popov, předseda Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP

