EVALUACE DOTAZNÍKŮ
XVII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 50. celostátní
konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
„Závislosti a veřejné zdraví“, 10.-14. dubna 2011, Kongres hotel Jezerka u Sečské přehrady

ÚVODNÍ POZNÁMKY

Celkový počet odevzdaných dotazníků - 78
Způsob hodnocení: 5stupňová škála odpovědí pro otázku č. 1, 3, 5, 7 a 8
(1 = velmi kvalitní,…5 = naprosto nekvalitní)
Celková známka: dána průměrem z platných dotazníků, se zaokrouhlením na 2 desetinná
místa
Slovní odpovědi vyhodnoceny dle podobností a zařazeny do okruhů

1.

Jak hodnotíte organizační zajištění konference?

Celková známka:
1,
Počet platných dotazníků:

74
77

Pozitivní ohlasy:
•
•
•
•
•

Příjemné prostředí (3 respondenti) i personál
Je tu dobře propracovaný a organizovaný systém………...2 respondenti
Kompenzace ohledně problému se snídaněmi na základě domluvy
Dodržování času přednášek a minimální prodlevy
Vše je dobré!
Pokud jste nebyli s organizací spokojeni, uveďte, prosím, s čím
konkrétně?

Týkající se místa konání konference:
•
Špatná dostupnost bez auta…………………………..............8 respondentů
•
Nespokojenost ohledně neinformování snídaní coby
„povinných“....……………………………………………..……….2 respondenti
•
Nefunkční sauna…………………………………………………..2 respondenti
•
•
•
•

Termín konference přesunout na teplejší období (květen)
Źádný krytý kuřácký prostor
Výběr místa konání spíše pro movitější – odráží se na počtu účastníků
Nedostatečná hygiena v bazéně

Týkající se organizace a programu:
•
Přehazování přednášek a rušení na poslední chvíli……….5 respondentů
•
Chyby, zmatky, časté změny v programu….……………….5 respondentů
•
špatně uvedená jména autorů………………………………...2 respondenti
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nebylo avizováno kde si změny hlídat a že je třeba se někam hlásit
Časté technické problémy
Valná hromada během veřeře
Hodně dobrých témat, která se překrývala
Nezvládnutí některého moderování
Zmatky při přijímání příspěvků, nesprávně uvedený příspěvek
v anotacích a nezvládnutá veřejnost
Nulový obsah tašek
Placení poplatku u přednášejících
Úterní „téma vyhrazeno“ – na zamyšlenou

Týkající se občerstvení:
•
Malý výběr bezmasých jídel…………………………………….. 2 respondenti
•
Nebyla k dispozici voda mimo přestávky……………………...2 respondenti
•
•
•
•
•
•
•

Catering bez sladkého – škoda
Malé občerstvení během coffeebreaků
Nemožnost teplých nápojů ráno
Nedostatek vody a kávy
Fronta na kávu
problém naobědvání v hotelu bez předchozí objednávky
problematické zajištění obědů pro ubytované mimo Jezerku

Společenský večer:
•
V programu středečního večera avizován koncert kapely a raut, ale
nebylo tomu tak
•
Źádná oficiální „seznamovačka“
•
Nízká úroveň veřerního programu a malý raut
•
Více alternativ
•
Zařadit film například do obědové pauzy

2.

Která dvě témata konference Vás nejvíce zaujala?

► seřazeno dle počtu hlasujících účastníků
► názvy uvedeny ve formátu dle sborníku abstrakt dané konference
► vyřazeny byly nečitelné, nadbytečné či jinak sporné odpovědi

Kalina, K., Hulík, M., Vácha, P. : Duální diagnózy v TK……………………………21 x
Stehlíková, D.: Epidemie HIV – AIDS v ČR……………………………………..……10 x
Randák, D., Popov, P.: Iluze a realita ambulantní léčby………………………….7x
Popov, P. – Záchytné stanice - Šedesátiletá historie - a jak dál?…………….…6 x
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Radimecký, J., Radimecká, I., Miovský, M., Sklenář: Panelová diskuse:
„Financování adiktologických služeb“….……………………………………5 x
Běláčková, V., Zábranský, T.: Marihuanové trhy v ČR a v USA – dopad
drogových politik na veřejné zdraví…..……………………………………...4 x
Hanus, R., Mifková, E.: Není relaps jako relaps………………………………..…….4 x
Hoffmanová, R., Sobotka, J.: Dramaterapie v TK…..……………………………...4 x
Klement, P.: Psychedelici všech zemí…si pomohli sami……….………………....4 x
Manová, M., Švecová, J.: Sběry stříkaček a zapojení lékáren do HR služeb jako
aktivity vedoucí k ochraně veřejného zraví….……………………………..4 x
Minařík, J. – Cesty Subutexu k injekční aplikaci………………….………………...4 x
Miovský, M., Miklíková, S., Mravčík, V.: Je skutečně ohrožen segment
harmreduction ve střední Evropě?.............................................................4 x
Pilat, L.: Motivování klientů k změně ve vazební věznici….………………………4 x
Švarc, J.: Ochranné léčení návykových nemocí v ČR…………………………...4 x
Libra, J.: Revize standardů pro adiktologické služby…………………………..….3 x
Marklová, K., Hézselyová, V., Gregor, D.: Výhody a omezení střednědobé
ústavní léčby závislostí…………………………………………………………...3x
Pavlíková, P., Hanus, R., Kopuneczová, J.: Bezpečnější aplikace – učiteli i žáky
v jednom………………………………………………………………………..….3 x
Škvařilová, O.: Taneční pohybová terapie u drogově závislých jako další
možnosti terapeutické práce..………………………………………………..3 x
Herzog, A.: Veřejné zdraví a nízkoprahové služby………………..………………..2 x
Janíková, B.: Hodnocení činnosti aplikačních místností a jejich dopadů…….2 x
Kmeťová, A., Králíková, E., Štěpánková, L., Zvolská, K.: Ekonomika tabáku….2 x
Srbová, M.: Ženy matky závislé na návykových látkách....................................2 x
Další zmíněné prezentace:
Běláčková, V., Vopravil, J.: Náklady na léčbu uživatelů v České republice –
truktura a zdroje financování
Csémy, L., Pecinovská, O., Heller, J., Přikrylová, L., Popov, P.: Vyhodnocení
výsledků ústavní léčby závislostí žen u Apolináře
Csémy, Tibenská – Úspěšnost léčby závislých na alkoholu
Heller, J., Pecinovská, O.: 40 let léčby závislých žen
Charvát, M., Maierová, E. Šťastná, L., Endrıdiová, L., Miovský, M.: Selektivní
a indikovaná prevence jako v ČR zatím nediferencovaná množina
přístupů s velkým potenciálem pro veřejné zdraví – příklad z praxe:
Metoda „Preventure“
Kmoch, V., Bečka, J., Popov, P., Sudíková, A., Kudrnová, M., Janczurová, O.
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Králíková, E., Kmeťová, A., Štěpánková, L., Zvolská, K.: Co je a co není účinná
prevence kouření
Novák, P., Holcnerová, P., Nevoralová, M., Vacek, J.: Online svépomocný
program pro osoby závislé na internetu
Plocková, M., Kropáčková, M.: Testování na hepatitidu C v podmínkách
terénního programu
Pokora, J., Chadima, Z.: Radikální a paliativní léčba v adiktologii
Princová, M., Svobodová, E., Novotná, P., Krechler, T. – Komplexní pohled na
pacienty metadonového substitučního programu
Tichá, B.: Teréní práce s lidmi škodlivě užívající alkohol a závislými
Oblíbení autoři a sekce:
•
•
•
•
•

Popov, P.
Králíková, E.
Blok vězeňství, vazební a vězeňské programy
Substituční léčba
AT péče, HR sekce

3.

Jak hodnotíte přínos zahraničních účastníků na konferenci?
Celková známka:
Počet platných dozazníků:

4.

2,96
67

Postrádal/a jste ve scénáři konference osobu, která zde měla
vystoupit nebo téma, které mělo zaznít?

Postrádané osoby:
► Dle četnosti odpovědí:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MUDr. Bém Pavel………………………………………………….8 respondentů
PhDr. Frouzová Magdalena…………………………………….6 respondentů
Prim. MUDr. Nešpor Karel, CSc. ………………………………..4 respondenti
Zahraniční účastníci mimo Slovenskou republiku……………3 respondenti
Zástupci MZ, MPSV, MŠMT…………………..……………………3 respondenti
MUDr. Kudrle Stanislav……………………………………………2 respondenti
MUDr. Mravčík Viktor
MUDr. Randák Dušan
PhDr. Radimecký Josef, Ph.D., MSc.

•
•

Zástupci zdravotních pojišťoven, krajské hygienické správy
Odborníci na veřejné zdravotnictví X adiktologové
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•
•

Situace na pražské drogové scéně – vyjádření politiků X magistátu X
policie
PL Bohnice – zástupci AT oddělení muži/ženy

Postrádaná témata a okruhy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nové legální drogy a proglematika AmsterdamShopů…….3 respondenti
Témata týkající se uzavřené drogové scény malých měst
Otázka vhodnosti užívání NL u lidí podílejících se na léčbě závislých
Příspěvek k nelátkovým závislostem
PR závislostí (jak komunikujeme s věřejností?)
Více témat k závislosti na alkoholu
Vězeňství – výměna injekčního materiálu, léčba, vztak k veřejnému
zdraví
Téma strategie a financování prevence, léčby
Odpadnuté příspěvky

5.

Splnila konference Vaše očekávání?
Celková známka:
Počet platných dotazníků:

6.

2,17
77

Kdybyste měl/a možnost něco na této konferenci změnit, co
by to bylo?
Týkající se organizačních záležitostí, bloků a přednášek:

•
•
•
•
•
•

Více rozdílných témat a větší úroveň příspěvků…………….4 respondenti
Ne příspěvky prezentující program……………………………..3 respondenti
Více workshopů a pracovních skupin………………………….3 respondenti
Zmenšit počet paralelních sekcí………………………………...3 respondenti
Skromnější podmínky vedoucí k větší účasti…………………..2 respondenti
Zlepšení organizace programu (méně chaosu)……………..2 respondenti

•
•
•
•
•
•
•
•

Jasně oddělit kam je třeba se hlásit
Promítat změny v sále během programu
Více posterových sekcí – instalace po celou dobu
Více otevřené diskuse (aktivita by musela vyjít více od posluchačů)
Začátek dříve v neděli, přednášky již od neděle
Více jednostlivých bloků, např. HR, ambulance, atd.
Pružnost v náhradě nekonajících se přednášek, je-li možné
Méně odpadnutých příspěvků a rovný, „drsnější“ přístup k VIP
přednášejícím
Větší mezinárodnost a pozvání zástupců MPSV
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•
•
•
•
•
•
•

Ještě více zlepšit dodržování časových limitů ☺
Zlepšit funkčnost Wi-fi (X vypadávání signálu v hlavním sále)
Lepší časový harmonogram a dodržování času (moderátoři)
Dřívější dostupnost abstrakt
Více praktických informací před zahájením (sportovní oblečení, platby
stravenkami, atd.)
Slečny pořadatelky – ubrat na „důležitosti“ ohledně komandování
viditelnosti akreditace, což je nedůstojné
Umožnit registraci na jeden den

•
•
•
•
•
•
•

Jiné podněty
Udělat AT jinde…………………………………………………...10 respondentů
Udělat AT méně dnů………………………………………………3 respondenti
Rozsáhlejší nabídku večerních programů……………………..2 respondenti
Přivítala bych raut poslední večer ……………………………..2 respondenti
Raut byl malý
Dostupnost veřejnou dopravou a zajištění dopravy organizátory
alespoň do nejbližšího většího města
Zkrácení o poslední dopolední program a tedy ukončení večerní
zábavou
Možná dát hudbu v dřívější dny
Málo účastníků ze strany AT pracovníků
Kryté kuřácké prostory (bar, kavárna)
Ověřit pokrytí O2
Občerstvení a dostatek vody po celou dobu konference
Pomalý a nedostatečný personál Jezerky
Společný prostor pro setkávání po programu

7.

Jakou známkou byste ohodnotil/a večerní program?

•
•
•
•
•
•
•

Celková známka:
Počet platných dotazníků:

8.

2,49
63

Jakou celkovou známkou byste ohodnotil/a tuto konferenci?
Celková známka:
Počet platných dotazníků:

2,03
77

Děkujeme všem respondentům!
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