EVALUACE DOTAZNÍKŮ
XXII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 55. celostátní
konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
1. - 5. května 2016, Kongres hotel Jezerka u Sečské přehrady
ÚVODNÍ POZNÁMKY

Celkový počet odevzdaných dotazníků - 63
Způsob hodnocení: 5stupňová škála odpovědí pro otázku č. 1, 2, 4, 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:

1,22

Pokud jste nebyli s organizací spokojeni, uveďte, prosím, s čím konkrétně?
• Nevyvážený přístup k přednášejícím – někomu moderátoři tolerovali i velké překročení času,
jinému ne. Šlo cítit, že na konferenci jsou dva druhy lidí – rovní a rovnější.
3x
• Káva k dispozici pouze o přestávkách
3x
• Přesuny v programu
2x
• Nejde proud na pokoji, když tam člověk není
• Malé porce jídla
• Chybí občerstvení během dne
• Široké spektrum odborného programu
• Personál hotelu
Děkujeme, bylo to na vysoké úrovni.
Byla jsem velice spokojená, konference se vydařila.

2. Jak hodnotíte odborný program konference?
Celková známka:

1,67

3. 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

PŘEDNÁŠKY:
• Pešek, M. - Smrt a umírání v kontextu adiktologie
• Sympozium ADHD
• Témata se substituční léčbou
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• Kolář, J. - Toxikomanie v normalizačním Československu: Státní ideologie a rozhodovací
proces
6x
• Bém, P. - Nové paradigma na obzoru? (R)Evoluce v mezinárodní regulaci nelegálních drog a
drogových trhů (UNGASS 2016 a Global Commission on Drug Policy)
6x
• Pavlovská, A., Skořepová, H., Novotná, J., Audrlický, J., Kalina, K. - Abstinence vs. substituce:
kudy vede ta správná cesta ke změně?
4x
• Sympozium historie AT: Vybrané historické milníky vývoje oboru adiktologie v České republice v
souvislostech: co víme o procesu vývoje oboru před Jaroslavem Skálou a v době jeho působeni
v Apolináři?
4x
• Sympozium INDIVIOR: V centru zájmu pacient: individualizovaný přístup k substituční léčbě
4x
• Walcher, S. - Substitution Therapy - Germany's disliked child
4x
• Přednášky věnované vzpomínkám na J. Skálu
4x
• Titman Staňková, N., Titman, M. - Pravidla v adiktologických službách z pohledu transakční
analýzy aneb jak se do lesa volá, tak se volá do lesa
2x
• Orlíková, B. - Metamfetamin a deprese
2x
• Hrnčiarová, J., Weissová, L., Vránová, J., Němcová, L. - Závislost na benzodiazepínech z
pacientů v substituční léčbě
2x
• Vodňanská, J. + kolektiv autorů SPaRT a ANIMA - Apolinář v nejlepších letech - vzpomínání
Jitky Vodňanské na velkou cestu s Jaroslavem Skálou od Pražského jara téměř do současnosti
2x
• Radimecký, J. - Co funguje v léčbě závislostí před Skálou (se Skálou) a po Skálovi?
2x
• Krtičková, M. - Střednědobá léčba závislosti na stimulanciích v lůžkových psychiatrických
zařízeních v České republice
2x
• Šedivý, J., Hanková, O., Minařík, G. - S klientem na chatu: On-line léčebná intervence 2x
• Příspěvky v bloku s forenzní psychiatrií (Pokora, J. - Forenzně-psychiatrické posuzování
alkoholové ebriety, Švarc, J. - Nepříčetnost způsobená návykovými látkami (role znalce),
Vlčková Zenáhlíková, V. - Historie, současnost a budoucnost forenzního posuzování v oboru
návykových nemocí)
2x
• Kalina, K. - Koncept „potenciálu pro úzdravu“ v adiktologie
2x
• Weissová, L. - Pacienti s komorbidní poruchou osobnosti v střednědobé ústavní odvykací léčbě
• témata s alkoholem
• Mravčík, V. - Opiátová substituční léčba v ČR
• Svobodová, V. - Psychoanalytické pojetí práce v adiktologické ambulanci - kazuistika klienta
• Minařík, J., Gabrhelík, R., Pavlovská, A. - Léčba závislých na pervitinu metylphenidátem z
pohledu pacientů
• Kabíček, J. - Síť
• Jurkovič, P. - Smysl a mysl – zkušenosti s biblioterapií na pozadí existenciální analýzy a
logoterapie při práci se závislostmi
• Drbohlavová, B. - Uživatelé konopí jako klienti pomáhajících služeb
• Přednášky prim. Popova
• Hönigová, K. - Práce adiktologa na psychiatrickém oddělení a substituční léčba závislosti na
opioidních analgetikách
• Drbohlavová, B., Mravčík, V., Rous, Z., Tion Leštinová, Z., Chomynová, P., Grohmannová, K.,
Janíková, B., Vlach, T. - Hazardní hraní v České republice a jeho socioekonomické dopady
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• Stanislav, V., Machová, L., Piskorz, E. - Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby
závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou
• Marek, R. – Vyabstinuj, jak umíš!
• Bartesová, J. - Quo vadis? aneb Víme, kde je náš ocas?
• Grohol, M. - Mechanizmus účinku etanolu
• Miklovičová, A., Culková, M., Matečková, J. - Jak šel čas s léčbou závislosti v Psychiatrické
léčebně Šternberk
• Cinková, L., Mahrová, G. - Praktické postupy v terapii nikotinové závislosti u klientů v
Terapeutické komunitě
WORKSHOPY:
• WS – Frouzová, M. - Základní psychoterapeutické strategie u duálních diagnóz
5x
• WS – Frouzová, M. - Krátká dynamická psychoterapie v závislostech
3x
• Mítink AA a obecně jejich program
3x
• Ws – Skopec, J., Poláková, S., Kazbal, A. - Navzdory drogám do práce!
• obecně všechny WS

4. Jak hodnotíte přínos zahraničních účastníků na konferenci?
Celková známka:

1,95

5. Postrádal/a jste ve scénáři konference osobu, která zde měla vystoupit nebo
téma, které mělo zaznít?
Postrádané osoby:
• Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
• Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
• Zástupci z MZ
• Klienti (přebytek akademiků)
• MUDr. Stanislav Kudrle
• Paní Arnoštka Maťová
• MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
• Mgr. Hana Fidesová Ph.D.
• Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.
• Spolek NARATIVE
• MUDr. Petr Riesel, CSc.
• PhDr. Lenka Čablová
• Pan Bílek (terapeut PN Bohnice)

3x
2x

Postrádaná témata a okruhy:
• reforma v psychiatrii
• nové syntetické drogy
• více světových témat, spolupráce se světem
• transpersonální tématika
Strana 3 z 4
Český adiktologický institut, o. s., Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

2x
2x
2x

EVALUACE DOTAZNÍKŮ
XXII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 55. celostátní
konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
1. - 5. května 2016, Kongres hotel Jezerka u Sečské přehrady
•
•
•
•
•
•
•

problematika PC her
online gambling
duální diagnózy
HIV/AIDS
ADHD a závislosti
alkohol - harm reduction
výzkum psychedelik v současnosti

6. Kdybyste měl/a možnost něco na této konferenci změnit, co by to bylo?
Týkající se organizačních záležitostí, bloků a přednášek:
• dostupnost MHD
• výběr moderátorů – u některých povýšené chování, kritika
• u přednášek povinně mikrofony
• chybějící stoly v malém a velkém sále – nelze zapisovat poznámky
• málo prostoru pro posterovou sekci (místem i časem)
• zvýšit úroveň přednášek a přednášejících
• tvrdé postele 
• počasí 
• mnoho témat a přednášek v jeden čas (nedělat souběžně bloky)
• několik bloků se stejným tématem, běží souběžně
• delší hudební program
• více zvaných příspěvků z jiných oborů
• lépe informovat o změně programu
• některý program by si zasloužil velký sál
• v době přestávek z automatu teče jen káva, ale je uvedeno i CARO a kakao
• méně luxusu, příznivější ceny
• více kazuistik
• zkusit diskuzní WS tak, aby podporovaly zasíťování péče
Nic – všechno bylo na vysoké úrovni.

4x
2x
2x
2x

2x
2x

5x

7. Jakou známkou byste ohodnotil/a večerní program?
Celková známka:

1,4

8. Jakou celkovou známkou byste ohodnotil/a tuto konferenci?
Celková známka:

1,43

Děkujeme všem respondentům!
Strana 4 z 4
Český adiktologický institut, o. s., Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

