AT KONFERENCE 2013
XIX. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP
a 52. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Konferenci pořádá:
Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně
a AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně
ve spolupráci
s odbornými partnery:
A.N.O.,
Česká asociace adiktologů,
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná
fakultní nemocnice v Praze
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti,
PROADIS, o. s.,
SANANIM, o. s.,
Sdružení Podané ruce,
s partnery:
Hlavní město Praha,
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Sekretariát Rady vlády pro drogy a drogové závislosti,
s mediálními partnery:
Časopis Alkoholismus a drogové závislosti,
Časopis Adiktologie.
a s podporou:
Reckitt Benckiser (Czech) spol s.r.o. – hlavní partner konference
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Merck Sharp and Dohme s.r.o.
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Kniha abstrakt
2. června - 6. června 2013
Kongres hotel Jezerka
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Konference probíhá pod záštitou:
Ministra školství, mládeže a tělovýchovy - prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M.
Ministra zdravotnictví - doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.
Ministryně práce a sociálních věcí - Ing. Ludmily Müllerové
Primátora hlavního města Prahy - doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.
Prezident konference:
Prim. MUDr. Petr Popov, MHA.
Předseda programového výboru:
MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D.,
Programový výbor:
MUDr. David Adameček
doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Prim. MUDr. Petr Popov, MHA
PaedDr. Martina Richterová Těmínová
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Předseda organizačního výboru:
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Organizační výbor:
Mgr. Ing. Vendula Běláčková
Kateřina Böhmová
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Lukáš Franc
PhDr. Denisa Janečková
Mgr. Ondřej Skopal
Lucie Vavrysová
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MAPA A INFORMACE O MÍSTĚ KONÁNÍ
Místo konání konference:
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KONGRES HOTEL JEZERKA
Nově zrekonstruovaný tříhvězdičkový Kongres hotel Jezerka se nachází
100 km od Prahy, v malebném prostředí CHKO Železné hory u Sečské přehrady.
Celková kapacita hotelu je 230 lůžek v 96 pokojích a apartmánech, z nichž některé
jsou vybavené klimatizací a vířivkou.
Hotel se nachází 200 m od vodního díla Sečská přehrada, které je vhodné
nejen ke koupání, ale také pro provozování vodních sportů, rybolovu a dalších
rekreačních aktivit. Nedaleko hotelu se nachází zřícenina hradu Oheb. V
překrásném okolí hotelu můžete využít značené turistické i cykloturistické stezky.
Součástí hotelu jsou restaurace, dvě vinárny, kongresový sál, 7 sálů a salónků.
Vše je vybaveno nejmodernější audio-videotechnikou a učebními pomůckami.
Pro sportovní vyžití hotel disponuje vnitřním bazénem, venkovním
bazénem, dětským brouzdalištěm, vířivkou a parní saunou. Dále jsou zde dvě
bowlingové dráhy, dva tenisové kurty, dva squashové kurty, fitness,
horolezecká stěna, indoorový trenažér na golf, vnitřní střelnice, laserová
střelnice a herna.
Hotel je vyhledávaný pro svoji ideální polohu a kvalitní servis, poskytovaný v
moderním, příjemném prostředí. To vše a mnoho dalšího vytváří z hotelu a jeho okolí
ideální místo pro konání kongresů, teambuildingových či sportovních akcí nebo
rodinné rekreace.
Sportovní zařízení:
 krytý bazén,
 fitness,
 vířivka, sauna, solárium,
 golfový trenažér,
 profesionální střelnice,
 squash,
 tenis,
 horolezecká stěna,
 bowling,
 outdoorové aktivity.
Nově je v hotelu k dispozici jedno z nejmodernějších Wellness & Spa v České
republice, které se rozprostírá na více než 800m2. Obsahuje 7x saunu, 3x relaxační a
ochlazovací bazén, 3x vířivka, masáže a spousty dalších aktiv.
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ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Seč u Chrudimi (Vzdálenost: 4 km)
Město Seč se nachází asi 16 km jihozápadně od Chrudimi, leží v samotném centru
Železných hor.
Zřícenina hradu Oheb (Vzdálenost: 3 km)
Hrad Oheb na ostrohu nad hladinou byl postaven ve 14. stol. a roku 1553 byl již
neobydlený.
Zřícenina hradu Vildštejn (Seč) (Vzdálenost: 3 km)
Vildštejn - zbytky zříceniny drobného hrádku z poloviny 14. století. Nachází se nad
tunelem u hráze Sečské vodní nádrže.
CHKO Železné hory
Celé Železné hory jsou bohatě pokryty zelení. Lesy jsou střídány loukami, pastvinami
a poli.
Zřícenina hradu Rabštejnek (Vzdálenost: 17 km)
Zřícenina hradu Rabštejn, nazývaného také Rabštejnek, stojí na nevýrazné skalce
poblíž Rabštejnské Lhoty na Chrudimsku.
Zřícenina hradu Strádov (Vzdálenost: 17 km)
Zřícenina hradu se nachází na skalnatém ostrohu nad pravým břehem Chrudimky
cca 5 km jižně od Slatiňan.
Zřícenina hradu Lichnice (Vzdálenost: 14 km)
Zřícenina hradu stojí na skalnatém návrší (480 m. n. m.), vzniklém přerušením
hřebene Železných hor dvěma roklemi.

Zdroj a více informací: www.hotel-jezerka.cz
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EDITORIAL / ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SNN ČLS JEP
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
doufám, že úsloví „Do třetice všeho dobrého“ se bezezbytku naplní v případě
naší letošní konference, která se potřetí uskuteční v Kongres hotelu Jezerka na Seči.
Bude to celkově již XVIII. konference Společnosti pro návykové nemoci České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SNN ČLS JEP) a v historii AT
konferencí půjde současně letos o 51. konferenci Sekce pro alkoholismus a jiné
toxikomanie (AT sekce) Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Co se historie týče, letos
na podzim si připomeneme 65. výročí založení Apolináře. Z původního
Protialkoholního oddělení, ve kterém MUDr. Jaroslav Skála - s entuziasmem jemu
vlastním - postupně vybudoval ucelený systém léčby závislostí na alkoholu a jiných
drogách, vzešla v průběhu jeho bohaté historie řada impulsů a inspirace pro další,
nově vznikající zařízení pro léčbu závislostí v Československu. Budeme mít možnost
- v kontextu s mottem letošní konference „Vývoj a obsah paradigmatu oboru
adiktologie v ČR„ diskutovat o tom, jak se vyvíjel a kam dospěl apolinářský model
v různých zařízeních a léčebných programech v naší zemi.
Po loňském pokusu o zkrácení konference se letos opět vracíme (a opět na
základě zpětných vazeb od členů SNN) k původnímu osvědčenému modelu s větší
časovou dotací. Tím se programovému výboru podařilo zařadit do programu všechna
sdělení, která jeví známky potřebné kvality a současně omezit počet paralelních
sekcí.
V průběhu konference se uskuteční několik odborných symposií se
specifickým programem, zaměřeným na některá významná aktuální témata. První
z nich se bude zabývat vývojem paradigmatu v léčbě závislostí na alkoholu a
novinkou ve farmakoterapii v léčbě závislosti na alkoholu. Téma „kontrolovaného pití“
které zmiňoval (jako jeden z alternativních léčebných cílů) docent Skála již v 80.
letech minulého století, je tématem sice stále kontroverzním, ale v odborných kruzích
málo diskutovaným. Při dalším symposiu o dostupnosti a kvalitě substituční léčby
budou prezentovány výsledky rozsáhlého mezinárodního výzkumného projektu
INSIGHT a v rámci tohoto symposia vystoupí mezinárodně uznávaný slovinský
adiktolog Andrej Kastelić. Kolega Kastelić bude přednášet také v rámci dalšího
symposia o problematice hepatitidy C. Odbornou úroveň konference jistě zvýší i účast
dalších pozvaných zahraničních řečníků – budou jimi nám již dobře známý prof.
Robert West, odborník na problematiku kouření z londýnské University College a
významný adiktolog z Centra pro výzkum závislostí v Utrechtu Jean-Paul Grund, který
aktuálně spolupracuje s Klinikou adiktologie.
Novinkou letošní konference bude vzdělávací projekt akreditovaný
Ministerstvem práce a sociálních věcí – kurs „Komunikace v adiktologii“. Doufáme, že
to zvýší dostupnost účasti na konferenci pro kolegyně a kolegy, kteří tak budou mít
možnost zúčastnit se konference díky účasti na akreditované vzdělávací akci, resp.
spojit současně účast na dvou akreditovaných akcích, vzhledem k tomu, že naše
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konference je akreditována Českou lékařskou komorou, Českou lékařskou
společností, Českou asociací adiktologů a Českou asociací sester.
Na konferenci budeme mít letos opět zvané přednášející ze zahraničí, budou
jimi američtí kolegové Kenzie L. Preston a David H. Epstein, vědečtí pracovníci
z National Institute on Drug Abuse (NIDA) v Baltimore, kteří přednesou dvě sdělení o
využívaní elektronických technologických prostředků ve výzkumu, při monitoringu a
léčbě závislostí.
Děkuji těm, kteří se podíleli na přípravě odborného programu a zajištění potřebného
zázemí, přeji všem účastníkům letošní konference na Seči užitečný a příjemný pobyt
a těším se opět na setkání s Vámi !
Prim. MUDr. Petr Popov, MHA
předseda Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP

Akreditace:
Asociace klinických psychologů:
Česká asociace adiktologů:
Česká asociace sester:
Česká lékařská komora:

AKP ČR - VČ/OK/036/2013
ČAA - ČAA/KK/006/2013 (30,5 hod)
ČAS - KK/722/2013 (30,5 hod)
ČLK - 0004/16/2006 (30 kreditů)
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Důležité informace pro účastníky AT konference 2013
Vážení a milí účastníci,
vítáme Vás na dalším ročníku AT konference. Věříme, že se Vám na konferenci bude
líbit a odnesete si mnoho inspirujících poznatků.
Oficiální zahájení konference proběhne v pondělí 3. 6. 2013 od 9.30
v hlavním sále. Přivítá Vás osobně prezident konference prim. MUDr. Petr Popov,
MHA a celá řada pozvaných hostů.
Registrace pro Vás bude otevřena denně, v neděli 2. 6. 2013 od 15.00.
Zaplacení registračního poplatku je povinné pro všechny účastníky, tzn. i
pro aktivní přednášející. Nárok na slevu mají vždy studenti po předložení
studentského průkazu, důchodci a členové Společnosti pro návykové nemoci ČLS
JEP.
Pokud na konferenci budete mít poster, předejte jej po příjezdu na registraci. My
o něj budeme pečovat a včas jej vyvěsíme. Poster by měl mít max. rozměry 2 m (v) ×
1 m (š).
Přednášející prosíme, aby se dostavili do sálu minimálně 10 minut před
zahájením bloku a nahráli svou prezentaci do PC (ve spolupráci
s moderátorem/technikem). Používejte prosím CD nebo flash disk (disketa již patří do
muzea a technika není vybavena mechanikou pro její načtení).
Jsme si vědomi toho, že hotel leží na docela odlehlém místě. Jako kompromis
proto nabízíme pro účastníky, kteří nemají možnost individuální dopravy, rozvoz
k okolním autobusovým a vlakovým zastávkám. Budete-li chtít této služby využít,
kontaktujte nás na registraci nejpozději jeden den před Vaším plánovaným odjezdem.
Připravili jsme pro Vás doprovodný společenský program. V neděli na Vás
čeká neformální zahájení konference s drobným občerstvením a welcome drinkem.
V pondělí ve večerních hodinách bude stejně jako každý rok připraven slavnostní raut
a bude slavnostně předána Cena J. Skály. V úterý je možnost protáhnout si kosti na
tradičním bowlingovém turnaji. A letos nově bude k příležitosti posledního
konferenčního večera hrát kapela Černí baroni a bude pro Vás přichystán raut.
Každý den pro Vás budou připraveny Coffee breaky v prostorách předsálí
hlavního (kongresového) sálu, popřípadě v suterénu u salónků.
Ve všech společenských prostorách hotelu je WiFi připojení zdarma.
Upozorňujeme, že ve všech interiérech hotelu je zakázáno kouřit. Kouření je
povoleno na vyhrazených místech (před hlavním vchodem, na terase a na nádvoří).
Pro účastníky konference hotel navíc připravil speciální nabídku v podobě:
 2 hodiny v aquacentru - zdarma,
 1 hodina na sportovišti - možnost výběru z těchto sportovišť: bowling,
squash, tenis - zdarma,
 tělocvična se stolním tenisem - zdarma,
 fitness - zdarma.
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Abychom zabránili nehorázně dlouhým čekacím dobám při obědech a večeřích,
dopředu jste si navolili stravu na celou dobu konání konference. Na základě
objednávky dostanete příslušný počet lístků, na nichž bude uveden druh jídla a které
budete při stravování odevzdávat. Upozorňujeme, že v době vydávání obědů nebude
otevřena restaurace u recepce.
Výdej stravy bude probíhat v časech:




snídaně 7.30 - 8.30,
oběd pondělí 12.30 - 14.00, úterý a středa 11.45 - 13.15,
večeře pondělí 17.30 - 19.00, úterý a středa 18.15 - 19.30

Upozorňujeme účastníky, že v pondělí a ve středu bude večerní raut, žádáme
Vás, abyste zvážili objednání večeře na tyto dny (v pondělí z tohoto důvodu
není v programu vyhrazeno místo na večeři, program probíhá až do 19.30)
Nezapomeňte, že hotel požaduje vyklizení pokojů do 10.00 v den, kdy odjíždíte!
Strava a ubytování budou hrazeny při registraci na recepci hotelu. Registrační
poplatek se platí převodem na účet (prosím mějte s sebou potvrzení o zaplacení! viz
výše), nebo v hotovosti na registraci konference (v prostorách recepce hotelu).
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PROGRAM KONFERENCE
NEDĚLE:
19.00 - 21.00
Prostory restaurace u recepce, terasa
Uvítání účastníků (prezident konference - prim. Popov) s drobným
občerstvením

PONDĚLÍ:
9.30 - 10.00
Hlavní (kongresový) sál
Slavnostní zahájení
10.00 - 11.00
Hlavní (kongresový) sál
Kalina, K. - „Starý“ a „nový“ model léčby: konfrontace, koexistence a
překlenování paradigmat
Moderátor: Popov, P.
11.30 - 12.30
Hlavní (kongresový) sál
Popov, P. - Apolo 65
Moderátor: Miovský, M.
14.00 - 15.30
Velký sál
Symposium Lundbeck - "Nový" způsob léčby závislosti na alkoholu
Popov, P. - Strategie snižování spotřeby při léčbě závislosti na alkoholu
Miovský, M. - Význam psychosociální podpory v léčbě závislosti na alkoholu
v kontextu strategie snižování rizik a škod
16.00 - 17.30
Hlavní (kongresový) sál
Kudrle, S. - Paradigma adiktologie rok po Sečské výzvě
Richterová Těmínová,M., Čtrnáctá, Š., Minařík, J. - Kde se vzal SANANIM,
kde se vzala adiktologie?
Kmoch, V., Kuběna, A., Sudíková, A., Novotný, M., Gláslová, K., Šerý, O.,
Zvolský, P. - Genetika závislosti - změna paradigmatu v čase
Moderátor: Popov, P.
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Velký sál
Lávičková, J., Gabrhelík, R., Voňková, H., Kozák, J. - Paradigma lékové
závislosti v adiktologie
Šebeš, A., Zimmelová, V. - Iatrogenní závislosti - kdy problém, kdy
milosrdenství?
Čablová, L., Konečná, M. - Nutriční návyky a kvalita stravování u klientů v
kontaktních centrech ČR
Moderátor: Jeřábek, P.
Malý sál
WS - Veselý, J., Fialová, H., Hlaváč, J., Nováková, D., Polanecká, M. Primární prevence: Workshop s Popelkou
Modrý salónek
WS - Tolimatová, J., Medenčevič J. a kol. - Rodinná terapie z Apolináře indikační seminář
18.00 - 19.30
Velký sál
Heller, J., Pecinovská, O. - Je závislost léčitelná?
Bém, P. - Rodinná terapie v Apolináři
Jablečníková, O. - Závislé a nezávislé sebepojetí
Moderátor: Bém, P.
Malý sál
WS - Švarc, J. - Léčba závislostí v ochranném léčení v ČR
Modrý salónek
WS - Nevšímal, P., Dolejší, M. - "Don´t listen to what they say. Go see!"
Žlutý salónek
WS - Myšáková, K., Maierová, E., Andrlová, K. - Svépomoc pro hazardní
hráče a jejich blízké
20.00
Hlavní (kongresový) sál
Společenský večer - předání cen J. Skály a raut
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ÚTERÝ:
9.00 - 10.00
Hlavní (kongresový) sál
West, R. - Smoking cessation treatment for people with alcohol and
substance use disorder
(Odborná pomoc při odvykání kouření u osob s poruchami z užívání alkoholu
a jiných návykových látek)
(tlumočení zajištěno)
(„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky“)

Moderátor: Miovský, M.

10.15 - 11.45
Velký sál
Králíková, E. - Závislost na tabáku - opomíjené téma u jinak závislých
Štěpánková, L. - Souběžná léčba závislosti na tabáku a alkoholu
Čamlíková, H., Skácelová, L. - Výchova k sobě aneb Kočičí terapie napříč
rodinou
Moderátor: Kalina, K.
Malý sál
Nepustil, P. - Přestávání s pervitinem jako vztahová trajektorie
Hloušek, R., Matoušek, P., Nepustil, P. - Přechodové byty - hledání identity
mezi sociálními a adiktologickými službami
Žák, T. - Mimo dosah
Moderátor: Richterová Těmínová, M.
Modrý salónek
WS - Termer, A. - 22 let svobodné drogové scény v ČR očima HR služeb
13.15 - 14.45
Velký sál
Radimecký, J., Radimecká, I. - Nechápu to mozkem aneb psychiatrická
medikace - podpora a/nebo překážka v pobytové léčbě závislých uživatelů
drog v terapeutické komunitě?
Nevšímal, P., Fialová, H. - Změny patologických rysů osobnosti a
copingových stylů v průběhu léčby v TK
Paulík Lichková, A. - Z vězení do terapeutické komunity
Moderátor: Jeřábek, P.
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Malý sál
Vopravil, J. - Drogový trh a jeho ekonomické dopady
Miovský, M. - Klíčové dokumenty oboru adiktologie: základní předpoklad
dalšího úspěšného vývoje oboru
Nerud, M. - Počítání oveček
Moderátor: Gabrhelík, R.
Modrý salónek
Pavlovská, A. - Kulatý stůl zástupců sítě následné péče NETAD (uzavřené
jednání)
(„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky“)

Žlutý salónek
WS - Nepustil, P. - Hlasy v pozadí: vztahový přístup k "závislosti"
15.00 - 16.30
Hlavní (kongresový) sál
Symposium Reckitt Benckiser, MSD - Systém péče o drogově závislé s
hepatitidou
Hobstová, J. - Léčba virové hepatitidy C u intravenózních uživatelů drog současný stav a perspektiva.
Kastelić, A., Maticic, M. - Národní směrnice pro zvládání léčby hepatitidy C u
uživatelů drog ve Slovinsku
Herzog, A. - Léčba Hepatitidy typu C v prostředí injekčních uživatelů drog
Velký sál
Posterová sekce
16.45 - 18.15
Velký sál
Mladá, K. - Současná podoba bodovacích systémů na vybraných
specializovaných oddělení pro léčbu závislostí v psychiatrických léčebnách a
nemocnicích v ČR
Kalina, K. - Kontrola chování v ústavní a rezidenční léčbě závislostí - vývoj
skálovského paradigmatu
Titman Staňková, N., Titman, M. - Vývoj komunikace s klienty v
Nízkoprahovém středisku Drop In o.p.s. - role konceptů transakční analýzy ve
změně vnitřního paradigmatu
Moderátor: Popov, P.
Malý sál
Radimecký, J. - Shit happens aneb dokud se nic nestane, tak se tu nic
nestane... ?!
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Orlíková, B. - Zahraniční spolupráce v oblasti drog v ČR
Gabrhelík, R., Vonková, H., Miovský, M. - Univerzalita školní preventivní
intervence cílené na užívání konopných drog
Moderátor: Sklenář, O.
Modrý salónek
WS - Valnoha, J., Gabrhelíková, P. - Paradigma adiktologie multidisciplinarita nebo eklekticismus? Pozice adiktologie mezi jinými vědami
Žlutý salónek
WS - Hanus, R., Mifková, E. - Paliativní přístup v K-centru aneb Pomoz mi
nést můj úděl…
Červený salónek
WS - Veselý, V., Kolouchová, M., Mrkvička, Z., Trojan, L. - Léčba závislostí jak to vidí A. A. Jihlava
20.00
Sportovní program a posezení (předsálí a vinárna)
Modrý salónek
WS - Kalina, K., Mladá, K., Pavlovská, A., Titman Staňková, N. - Studium
adiktologie - co nám přináší, přineslo a může přinést

STŘEDA
9.00 - 10.00
Hlavní (kongresový) sál
Symposium - Dostupnost a kvalita léčby závislosti na opioidech - Projekt
INSIGHT
Kastelić, A. - INSIGHT-Perspectives on the status of international opioiddependence treatment
Popov, P. - Situace v České republice v evropské perspektivě - výsledky
z projektu INSIGHT
10.15 - 11.45
Hlavní (kongresový) sál
Antošková, J., Slezáková, S., Kantorková, A. - Celoslovenská linka pomoci
pre problémy s hraním
Licehammerová, Š., Klášterecký, T. - Práce s gamblery: Nové přístupy a
možnosti práce - brněnská zkušenost
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Maierová, E., Charvát, M., Miovský, M. - Poruchy osobnosti a vztahová vazba
u patologických hráčů
Moderátor: Popov, P.
Velký sál
Sklenář, O. - Zdravotní výkony adiktologa
Čalovka, O., Kozáková, Z., Radoňová, Z. - Problémoví uživatelé alkoholu v
kontaktním centru - zkušenosti z Podkrkonoší
Bouška, J., Sklenář, O. - Umyvadlem to nekončí
Moderátor: Radimecký, J.
Malý sál
Komunikace v adiktologii I (Jeřábek, P.)
Modrý salónek
WS - Bartesová J., Fialová V. - QUANTUM SATIS EST
Žlutý salónek
WS - Hrdličková, Z., Krejčová, V., Krucká Svárovská, D. - Z Káčka do léčby "dlouhá" cesta
13.15 - 14.45
Velký sál
Skopal, O., Dolejš, M. - Analýza psychodiagnostických nástrojů
identifikujících osobnostní rysy související s rizikovým chováním adolescentů
- pilotní studie
Reichelová, L., Gabrhelík, R., Vacek J. - Specifika zvládání přechodu z
ústavní léčby do ambulantní v závislosti od struktury osobnosti - pilotní studie
Moderátor: Jeřábek, P.
Malý sál
Komunikace v adiktologii II (Radimecký, J.)
Modrý salónek
WS - Titman Staňková, N., Kalina, K., Titman, M. - Analýza komunikace v
Nízkoprahovém středisku Drop In o.p.s. pomocí konceptů transakční analýzy
Žlutý salónek
WS - Randák, D., Víchová, V. - Ambulantní paradigmata z praxe a pro praxi
15.15 - 16.45
Velký sál
Laštovica, M., Skoupilová, J., Konečný, D. - Terapie tmou, zkoumání
možností využití v PL Bílá Voda při práci s adiktologickou klientelou
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Šmoldasová, J. - Averzivní léčba a léčba disulfirmem v ČSSR - kazuistiky
Běláčková, V., Kmetonyová, D., Drápalová, E., Ivanovová, L., Zábranský, T.,
Csémy, L. - Nové syntetické drogy a monitoring jejich výskytu mezi různými
skupinami uživatelů
Moderátor: Gabrhelík, R.
Malý sál
Komunikace v adiktologii III (Mahrová, G.)
Modrý salónek
Šejvl, J., Vavrinčíková, L. - Pomáhající profese a bezpečností složky NETAD
(„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky“)

Žlutý salónek
WS - Kalina, K., Mladá, K. - Kontrola chování v ústavní a rezidenční léčbě
závislostí
17.15 - 18.15
Velký sál
Výroční shromáždění SNN ČLS JEP
(„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky“)

20.00
Prostory restaurace u recepce, terasa
RAUT a společenský večer s hudbou

ČTVRTEK
9.00 - 10.00
Velký sál
Grund, J. P. - The Czech concept of addictology. Towards a comprehensive
Mmdel of addiction science, treatment and prevention (or, reflections of a
foreign observer)
(Český koncept adiktologie. Směřování ke komplexnímu modelu výzkumu,
léčby a prevence závislostí (aneb postřehy zahraničního pozorovatele)
(tlumočení zajištěno)
(„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky“)

Moderátor: Miovský, M.
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10.15 - 11.45
Velký sál
Pešek, M. - Závislost na jehle - teorie, rozpoznání a možnosti terapie
Dvořáková M., Holeček M. - Externí terénní program - prodloužená ruka
terénních programů
Minařík, J., Audrlický, J., Skořepová, H., Pavlovská, A., Kalina, K. - CADAS
SANANIM - 10 let zkušeností s ambulantní detoxifikací a substitucí
Moderátor: Kalina, K.
Malý sál
Komunikace v adiktologii IV (Richterová-Těmínová, M.)
Modrý salónek
Janíková, B., Vacek, J., Bezdíček, O., Miovský, M., Popov, P., Fidesová, H. Přeživší po otravě metylalkoholem
Sklenář, O., Šejvl, J. - Adiktolog jako soudní znalec?
Frydrych, J. - Interpretace aktuálního vývoje drogové scény (metamfetamin,
marihuana) v ČR z pohledu NPC (charakter produkce, nabídka, kvalita, ceny,
zapojení organizovaného zločinu)
Moderátor: Sklenář, O.
11.45 - 12.15
Velký sál
Zakončení konference
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SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ PROGRAM
2. 6. 2013 (Prostory restaurace u recepce, terasa, od 19.00)
Přivítání
účastníků
prezidentem
konference
s drobným
občerstvením a welcome drinkem
3. 6. 2013 (Hlavní - kongresový sál, předsálí a vinárna, od 20.00)
Slavnostní večer s udělováním Cen J. Skály a raut
V prostorech předsálí a vinárny proběhne slavnostní raut. V hlavním (kongresovém)
sále pak proběhne předání Cen J. Skály a také křest nové knihy s názvem
„Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii“ pana doc. MUDr. PhDr.
Kamila Kaliny, CSc., která vyšla v nakladatelství Grada.

4. 6. 2013
Sportovní program
Bowlingový turnaj
 V úterý 4. 6. od 20.00.
 Je určen pro max. 40 soutěžících.
 Soutěžit se bude jako v minulém roce ve skupinách po pěti, které budou
určeny náhodným losem.
 První a druhý s největším náhozem postupují ze skupiny.
 16 nejlepších bude rozděleno do 4 skupin po 4, z nichž vítěz postoupí do
finále 4 nejlepších.
 Soutěžící na prvních třech místech se mohou těšit na speciální ceny!
Turnaj začíná v úterý 4. 6. 2013 od 20.00 a přesný rozpis zápasů a složení skupin
bude vyvěšen na registraci konference od 14.00 v den konání turnaje.
Přihlašování k turnajům bude probíhat od neděle do úterý 9 hodin ráno na registraci
konference.

5. 6. 2013 (Prostory restaurace u recepce, terasa, od 20.00)
Slavnostní večer s rautem a vystoupením kapely
V prostorech hlavní terasy hotelu a restaurace u recepce proběhne slavnostní večer s
rautem. K tanci a poslechu bude hrát kapela Černí baroni.
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ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ KONFERENCE
Anotace ústních sdělení (řazeno abecedně)
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Antošková, J., Slezáková, S., Kantorková, A.
Celoslovenská linka pomoci pre problémy s hraním
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
krízová intervencia, patologické hráčstvo, poradenstvo, telefonická
linka pomoci

Od 1. februára 2013 vznikla na podnet zákona 439/2012 o hazardných hrách nová
celoslovenská anonymná telefonická linka pomoci pre problémy s hraním, ktorá je na
Slovensku unikátna. Linka je určená pre ľudí s problémom s hraním, ich príbuzným,
ako aj odbornej verejnosti. Jej cieľmi sú krízová intervencia, poradenstvo, podpora
motivácie a v neposlednom rade aj poskytovanie odborných informácií a informácií o
možnostiach liečby patologického hráčstva na celom Slovensku. Jej opodstatnenosť
podporuje aj fakt, že počet pacientov hospitalizovaných s diagnózou patologické
hráčstvo (F63.0) v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach stúpol z 232 v roku
1996 na počet 270 v roku 2011 (podľa NCZI SR). Cieľom príspevku je priblížiť
východiská a význam fungovania linky pomoci pre problémy s hraním, ako aj prvé
skúsenosti z jej prevádzky.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Bém, P.
Rodinná terapie v Apolináři
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
integrovaný přístup, patologická homeostáza, reflexní tým

Rodinná terapie závislostí v Apolináři má více než čtyřicetiletou tradici. U jejích
kořenů stál Jaroslav Skála a její další vývoj ovlivnili především Petr Boš a Jitka
Vodňanská. „Apolinářský model integrované rodinné terapie“ vychází z Batesonovské
epistemologie a čerpá z inspiračních zdrojů, které do České republiky přinesla
Virginie Satirová a se specifickým zaměřením na problematiku závislostí manželé
Stantonovi a Peter Steinglass.
Závislost v rodinném systému představuje patologický homeostatický mechanismus,
který udržuje rodinné interakce i dysfunkční stereotypy chování. Závislý často
vystupuje v rodině jako její „zachránce“. Důležité jsou role členů rodinného systému,
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hranice mezi nimi, ale také vývojové cykly, rodinné hodnoty, tradice a transgenerační
témata.
Specifický je ekosystémový přístup a netradiční setting s reflexním týmem. Významná
jsou transpersonální témata, rodinné konstelace a spiritualita. Integrovaná rodinná
terapie v Apolináři kombinuje strukturální i strategické intervence/techniky, je
pragmatická, klade důraz na přítomnost, je zaměřená více na proces než obsah a je
obvykle spíše krátká. Cílem terapie je adekvátní rodinná organizace a změna
homeostatických patologických stereotypů.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Běláčková, V., Kmetonyová, D., Drápalová, E., Ivanovová, L.,
Zábranský, T., Csémy, L.
Nové syntetické drogy a monitoring jejich výskytu mezi různými
skupinami uživatelů
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
"IGA MZD č. NT 14064-3/2013
nové syntetické drogy, online monitoring, snižování rizik

BACKGROUND: Cílem jejich monitoringu nových syntetických drog je identifikovat (i)
jaké látky jsou nejčastěji užívané a prodávané v prostředí internetu, (ii) jak uživatelé
NSD vnímají rizika spojená s jejich užíváním, (ii) jaké strategie používají uživatelé
NSD, aby předešli rizikům, která mohou být spojena s užíváním těchto látek.
METODA: V rámci výzkumu byla využita kvalitativní obsahová analýza internetových
diskuzních fór sdružujících uživatele NSD (16 internetových diskuzních fór s celkovým
počtem 832 příspěvků), kvalitativní analýza polostrukturovaných rozhovorů s 20
uživateli NSD a kvantitativní analýza dat získaných v prostředí tanečních parties; při
analýze byla využita metoda tzv. zakotvené teorie.
VÝSLEDKY: Někteří uživatelé vnímají rizikovost NSD jako malou, což souvisí i s tím,
že “legálnost“ látek považují za signál ohledně jejich nízké účinnosti. Vnímání
rizikovosti se v průběhu užívání NSD mění a uživatelé se vůči dříve podceňovaným
NSD chovají obezřetněji. Uživatelé NSD využívali jako nástroje snižování rizik užívání
menšího množství látky, volbou vhodného settingu a snahou nekombinovat NSD s
jinými látkami a navzájem. Studie současně představí monitoring obchodů s těmito
drogami a metody, které vedou k odhadu, které z prodávaných látek jsou nejčastěji
užívané a jaká jsou jejich rizika. Výsledky monitoringu poukazují na obtížnost sběru
dat o této skupině látek.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová

Brandová, N., Brožová, M.
Zvládání "chutí" u abstinujících závislých
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Doléčovací centrum Prevent České Budějovice
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Brno

podpora:
Klíčová slova:

abstinence, "chutě", závislost

Příspěvek popisuje výzkum v rámci diplomové práce na FSS Masarykovy univerzity v
Brně. Cílem diplomové práce je přispět k vytvoření teorie objasňující to, jakým
způsobem si závislí ve fázi doléčování uvědomují své „chutě“ a jak s nimi zacházejí.
V centru našeho zájmu stojí strategie, které abstinující závislí používají ke zvládání
"chutí", proces, který vede k samotnému uvědomění "chutí", faktory, které závislí
shledávají v rámci abstinence jako rizikové atd. Součástí práce je kvalitativní výzkum,
který je proveden podle metody zakotvené teorie. Sběr dat proběhl formou
ohniskových skupin a individuálních polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný
soubor tvořili abstinující klienti Doléčovacího centra Prevent v Českých Budějovicích.
Výsledkem výzkumu jsou teoretické kategorie tvořené analyzovanými daty.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Bouška, J., Sklenář, O.
Umyvadlem to nekončí...
Magdaléna, o.p.s.
adiktolog, adiktologická ambulance, ambulantní
doléčovací program, nestátní zdravotnické zařízení

léčba,

Autoři příspěvku (Magdaléna, o.p.s.) si dali za cíl představit posluchačům v konkrétní
a praktické rovině svoje zkušenosti ohledně postupu při registraci nestátního
zdravotnického zařízení ve formě adiktologické ambulance, výhody a nevýhody jejího
provozu a dopad statutu zdravotnického zařízení na fungování dané služby. Jako
prostředek k tomu zvolili dva praktické příklady. První příklad představuje vznik a
nezbytné úkony ke zřízení zcela nové služby „adiktologické ambulance“ v okresním
městě Beroun, kde dříve služba tohoto typu neexistovala a bylo nutné začít úplně od
začátku (hledáním vhodných prostor, přípravou na registraci, technickým i
personálním vybavením, atd). Druhý příklad představuje proces registrace
adiktologické ambulance na stávajícím a léta fungujícím zařízení, v tomto případě
Ambulantním doléčovacím programu Magdaléna, o.p.s. v Praze a demonstruje nutné
změny a kroky které bylo nezbytné uskutečnit. Představuje zamýšlené i nezamýšlené
změny v provozu doléčovacího centra, zamýšlí se nad pojmem "léčba" v kontextu
zdravotních a sociálních služeb, reflektuje vliv změny statutu na pracovníky i klienty,
atd.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:

Čablová, L., Konečná M.
Nutriční návyky a kvalita stravování u klientů v kontaktních
centrech ČR
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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Grantová
podpora:
Klíčová slova:

PRVOUK-P03/LF1/9, NETAD CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK
kontaktní centrum, malnutrice, nutriční návyky, uživatelé drog

Vliv výživy na zdraví patří mezi nejdiskutovanější témata současnosti, v kontextu
adiktologických služeb se však zatím jedná o poměrně málo zmapovanou oblast.
Cílem příspěvku je otevřít téma výživy a kvality stravování u klientů v nízkoprahových
kontaktních centrech v České republice. V příspěvku budou představeny výsledky
analýzy nutričního stavu klientů, stravovacích návyků z pohledu denního přijmu
základních živin, vyváženosti diety, pitného režimu a spokojenosti s poskytovaným
nutričním servisem. Výzkumný soubor obsahoval 88 participantů, procentuálně činil
42 % žen a 58 % mužů. Studie byla realizována prostřednictvím dotazníkového
šetření, kdy byly zjišťovány základní demografické údaje, skutečnosti týkající se
užívání návykových látek (druh, forma, frekvence) a stravovací návyky (frekvence
příjmu základních živin a tekutin, nutriční preference a kvalitativní změny ve výživě v
souvislosti s užíváním konkrétní návykové látky). Výsledky ukazují, že u více než 50
% klientů se vykytují nevhodné nutriční návyky. Ve výsledcích se současně objevují
významné kvalitativní rozdíly ve stravování mezi jednotlivými skupinami uživatelů.
Reflektována byla také spokojenost klientů se službami nutričního servisu a
diskutovány návrhy na možná zlepšení v rámci konkrétních kontaktních center.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Čalovka, O., Kozáková, Z., Radoňová, Z.
Problémoví uživatelé alkoholu v kontaktním centru - zkušenosti
z Podkrkonoší
RIAPS Trutnov - Kontaktní centrum
adiktologické služby, kontaktní centrum, problémoví uživatelé
alkoholu

Škodlivé užívání alkoholu a závislost na alkoholu je v České republice jev, který
výrazným způsobem ovlivňuje somatické, psychické a sociální aspekty zdraví z
pohledu jedince i celé společnosti. Kontaktní centra, která by poskytovala služby
uživatelům alkoholu, jsou stále spíše výjimkou, ačkoliv jim v tom např. z hlediska
legislativy nic nebrání. Nízkoprahové adiktologické služby jsou uživatelům alkoholu
dostupné často velmi obtížně. Ambulantní péče v rámci AT ambulancí či ordinací
psychiatrů je v mnoha případech pro tyto osoby svým vysokým prahem
neakceptovatelná a oni ji buď vůbec nevyužívají či z ní vypadávají. Koncepty redukce
konzumace či redukce rizik jsou mimo oblast injekčního užívání drog zatím také spíše
diskutovány, než plně přijímány. Cílem příspěvku je předat informace o více než
ročních zkušenostech práce s cílovou skupinou problémových uživatelů alkoholu v
Kontaktním centru RIAPS Trutnov. Poskytování těchto služeb částečně vychází z
navrhované Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb. Provoz pro
uživatele alkoholu je časově oddělen, aby nedocházelo k mísení cílových skupin.
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Zároveň je otevírací doba stanovena tak, aby klienti službu využívali buď střízliví či
pod co nejmenším vlivem alkoholu. Zmíněny budou i výhody oboustranné spolupráce
mezi K-centrem a ambulancemi psychiatrů a úskalí, která péče o uživatele alkoholu v
kontaktním centru přináší.
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Čamlíková, H., Skácelová, L.
Výchova k sobě aneb Kočičí terapie napříč rodinou
PPP Brno, Sládkova 45, Brno 613 00
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
následná péče, primární prevence, protektivní výchova, rizikové
faktory v rodině, terapeutická komunita

Příspěvek vznikl propojením zkušeností dvou odborníků v různých drogových
službách. Nečekané setkání dvou inspirací ze života koček potvrzuje poznání, že
včasná, kvalitní prevence v oblasti rozvoje sociálních dovedností a prevence
rizikového chování s důrazem na ochranu a bezpečí dětí, je může v pozdějším věku,
při protektivním přístupu rodičů, omezovat a zneschopňovat. Tuto paralelu využíváme
jako jednu z možností, jak pracovat s rodinou. Dovolujeme si porovnávat výchovu v
lidské a kočíčí rodině. Představujeme ambici na přesah preventivních aktivit zážitkové a srozumitelné propojení primární, sekundární a terciální prevence.
Opíráme se o zkušenosti z oblasti primární prevence na brněnských základních
školách, a z oblasti sekundární a terciální prevence v TK Krok v Kyjově a následné
péči po ukončení léčby v TK.
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Dvořáková, M., Holeček, M.
Externí terénní program - prodloužená ruka terénních programů
Drogové služby o.s. Prostor
harm reduction, externí terénní pracovníci, uzavřená drogová
scéna

Cílem příspěvku je seznámit účastníky konference se zkušenostmi terénních
pracovníků občanského sdružení Prostor s externím terénním programem, který
působil v lokalitách Kolínska a Kutnohorska téměř dva roky. Obstarávali jej dva
externí terénní pracovníci. V těchto lokalitách je dlouhodobě uzavřená drogová scéna
a terénním pracovníkům se tak zprostředkovaně podařilo oslovit a poskytnout služby
harm reduction i uživatelům omamných a psychotropních látek, kteří z nějakého
důvodu nechtějí, nebo nemohou využívat služby terénních programů. Bezmála
dvouletá spolupráce mezi terénními pracovníky a externími pracovníky z řad klientů
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skýtala kromě distribuce zdravotního materiálu také předávání teoretických znalostí
především ze zdravotní a sociální oblasti. Terénní pracovníci poté zpětně získávali
základní informace o uzavřené uživatelské scéně. Tato spolupráce však byla
ukončena pro opakované porušování pracovních povinností z řad externích terénních
pracovníků.
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Frydrych, J.
Interpretace aktuálního vývoje drogové scény (metamfetamin,
marihuana) v ČR z pohledu NPC (charakter produkce, nabídka,
kvalita, ceny, zapojení organizovaného zločinu)
ředitel NPC SKPV PČR
-

Cílem příspěvku je úvaha nad škálou norem, které upravují nakládání s nelegálními
drogami z pohledu represe a přednést limity, které oslabují efektivitu využití
preventivního potenciálu sankce ve vztahu k příležitostnému, náhodnému a
experimentálnímu užívání drog.
Rovněž představím některé teze legislativních návrhů, které by měly sloužit k zvýšení
efektivity vymáhání práva a zároveň k snížení obecně vnímané dostupnosti
nelegálních drog ve veřejném prostoru a zároveň působily jako „denormalizační“
faktor ve vztahu k užívání těchto látek ve společnosti. Uvedené úvahy doplním
funkčními modely z jiných evropských států, na kterých představím vzájemnou
podmíněnost systémů protidrogové represe různých úrovní, nezastupitelnou roli
vymáhání netrestních deliktů a jejich sankcí včetně důvodů, pro které není možné
selektivně přebírat všechny osvědčené intervenční modely západoevropské
provenience.
Součástí příspěvku bude rovněž diskuse týkající se otázky vztahu žité normality a
formálního práva v oblasti užívání nelegálních OPL.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Gabrhelík, R., Vonková, H., Miovský, M.
Univerzalita školní preventivní intervence cílené na užívání
konopných drog
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
GAČR č. 13-23290S
dospívající, konopné drogy, univerzální prevence, užívání
návykových látek

Cíl: Zjistit, jaký je vliv školní preventivní intervence na užívání konopí u českých
adolescentů s různými úrovněmi rizikových faktorů a poskytnout důkazy o
univerzálnosti intervence.
26

Metody: Randomizovaná kontrolovaná preventivní studie se šesti vlnami testování v
rozmezí 33 měsíců. Použili jsme dvě úrovně logistického modelu náhodně
zachycených panelových dat, nejprve na statistické významnosti vlivu intervence na
užívání konopí, s kontrolou charakteristik dětí a časových modelů a vícestavových
proměnných. Poté jsme analyzovali účinky interakce mezi intervencí a vlastnostmi
dětí na užívání konopí a vzáhli to k definici univerzálních preventivních intervencí.
Setting: Střední školy v České republice v letech 2007-2010.
Soubor: 1874 dětí (průměrný věk 11,82 roků) v úvodním testování.
Výsledky: Podle našich výsledků je preventivní intervence efektivní. Všechny vybrané
charakteristiky dětí (pohlaví, vztah k matce, prospěch, spokojenost se sebou,
porušování pravidel, myšlenky na sebepoškození, strukturování volného času) jsou
relevantní ve vztahu k užívání konopí, s výjimkou vztahů s jejich přáteli.
Závěry: Empiricky jsme ověřili, že preventivní intervence je ve vztahu ke konopným
drogám univerzální ve dvou směrech. Všichni adolescenti účastnící se intervence
profitují.
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Grund, J. P.
The Czech concept of addictology. Towards a comprehensive
model of addiction science, treatment and prevention (or,
reflections of a foreign observer)
(Český koncept adiktologie. Směřování ke komplexnímu modelu
výzkumu, léčby a prevence závislostí (aneb postřehy
zahraničního pozorovatele)
CVO - Addiction Research Center, Utrecht &
Department of Addictology, 1st Faculty of Medicine, Prague
PRVOUK-P03/LF1/9, Síťování vědecko-výzkumných kapacit a
cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,
soukromým
a
neziskovým
sektorem
v
adiktologii
(NETAD); CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Illicit drug use in the Czech Republic and the country’s response to this phenomenon
are historically rather different than in the surrounding countries - both East and West.
In contrast to most EU countries where imported drugs, such as heroin and cocaine
dominate the scenes of problem drug users, since the 1960s the Czech hard drug
problem revolves largely around methamphetamine, which is primarily produced by
drug users themselves. During the days of communist rule, drug treatment in most
countries east of the Iron Curtain was greatly influenced by the ideological Russian
concept of Narcology. However, already in 1948, the Czech Republic diverged from
the party line when Prof Jaroslav Skala established introduced the first residential unit
for alcohol treatment in Prague University Hospital, based on the principles of
therapeutic communities (Kalina, 2006). After the Velvet Revolution the Czech
completely abandoned the pseudoscientific narcology approach and embarked on the
development of a completely new system of addiction treatment and prevention,
including a wide range of services, from “Drop-ins,” nutritional supplements and social
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work to therapeutic communities, based on AA principles. When the threat of HIV
among people who inject drugs became palpable, HIV prevention services, such as
needle exchange and counselling were added to the palette of drug services without
much controversy or ideological discussions, and, in 2002, opioid substitution
treatment. In short, over the years a pragmatic and evidence based approach
developed that emphasized public health, social interventions and individual liberties
or human rights.
In 200X, Miovsky introduced the term “addictology” to describe the Czech approach
and in 2005, with the establishment with the Centre for Addictology at the 1 st Faculty
of Medicine of Charles University, the concept became the foundation for a new and
distinct field of scientific inquiry in the country, centred around substance use and
addictive behaviours. In the following years a Bachelor and Master’s program in
addictology were established and 2013 marks the start of a new, international PhD
program, a remarkable accomplishment.
Stricktly speaking, “addictology” would translate into “Addiction Science,” but it
represents a trans-disciplinary, issue-driven framework for the entire Czech approach
to potentially addictive substances and behaviours that merges biomedical,
psychological and social scientific perspectives. Addictology’s goal is twofold: As a
scientific and educational entity, it aims to contribute to building and cultivating the
identity of a newly emerging field of study and profession in the Czech Republic,
independent from, but well connected to the medical disciplines, psychology, social
work and other specializations. Addictology’s ultimate goal is to advance mental and
public health policy in the Czech Republic by contributing to evidence-based
prevention, treatment, harm reduction and drug market interventions.
In my presentation, I will reflect on the concept of addictology and its pivotal concepts
- addictive behaviour, risk environment and trans-disciplinarity. Using a number of
examples, I will discuss the relevance of these concepts and why addictology
provides a 21st Century framework for understanding and responding to the many
dynamically interlocking influences involved in the use of psychoactive substances from the interaction between drug and brain chemistry to the relations between
substance use patterns and drug control regimes.
(tlumočení zajištěno)

Fenomén užívání nelegálních drog v České republice i způsob, jakým na něj tato
země reaguje, se z historického hlediska dosti liší od okolních států, ať už na východ
či na západ od českých hranic. Na rozdíl od většiny zemí EU, kde problémovému
užívání drog dominuje heroin, kokain a další dovážené drogy, v České republice se
někdy od 60. let minulého století problém tvrdých drog pojí zejména
s metamfetaminem, který si uživatelé drog primárně vyrábějí sami. V době
komunistických vlád byla ve většině zemí na východ od „železné opony“ léčba
drogově závislých ve velké míře ovlivněna ruským ideologickým konceptem
narkologie. Již v roce 1948 se však Česká republika odchýlila od stranické linie, když
prof. Jaroslav Skála založil při fakultní nemocnici v Praze první lůžkové oddělení pro
léčbu alkoholismu, které vycházelo z principů terapeutických komunit (Kalina, 2006).
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Po „sametové revoluci“ Češi zcela opustili pseudovědeckou narkologii a začali
pracovat na vytváření úplně nového systému léčby a prevence závislostí,
zahrnujícího široké spektrum služeb od kontaktních center, zajišťování potravinového
servisu a sociální práce až po terapeutické komunity vycházející ze zásad AA. Se
sílící hrozbou HIV mezi injekčními uživateli drog byla paleta služeb pro uživatele drog
bez velkých kontroverzí a ideologických diskusí dále rozšířena o intervence
zaměřené na prevenci HIV, zejména výměny jehel a související poradenství, a v roce
2002 pak o opioidovou substituční léčbu. Postupně se tak vyvíjel pragmatický a
vědecky podložený přístup, který vyzdvihoval prvky veřejného zdraví, sociálních
intervencí a individuálních svobod či lidských práv.
V souvislosti s charakteristikou tohoto českého přístupu začal v roce 200X Miovský
používat termín „adiktologie“, který se následně v roce 2005, kdy při 1. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy vzniklo Centrum adiktologie, stal základem nového
samostatného vědního oboru v zemi, zaměřeného na užívání návykových látek a
problematiku závislostního chování obecně. V následujících letech zde bylo
zavedeno bakalářské a magisterské studium adiktologie a rok 2013 bude svědkem
mimořádného počinu v podobě otevření nového mezinárodního doktorského
studijního programu.
V úzkém smyslu slova odpovídá „adiktologii“ ekvivalentní výraz „nauka o
závislostech“. Pojem „adiktologie“ však velmi výstižně charakterizuje transdisciplinární
koncepční rámec celého českého přístupu k potenciálně návykovým látkám a
závislostnímu chování, který v sobě propojuje biomedicínská, psychologická a
společenskovědní hlediska. Adiktologie má dvojí cíl: jako vědní a vzdělávací entita
chce přispívat k budování a kultivování identity nově se rozvíjejícího oboru a profese
v České republice, nezávisle na lékařských disciplínách, psychologii, sociální práci a
dalších odbornostech, byť v těsném sepjetí s nimi. Nejvyšším cílem adiktologie je pak
přispívat k zvyšování úrovně politiky České republiky v oblasti duševního a veřejného
zdraví svým aktivním podílem při realizaci výzkumem podložených intervencí v oblasti
prevence, léčby, minimalizace rizik a drogových trhů.
Ve své prezentaci se zamýšlím nad konceptem adiktologie a pojmy, které jsou pro něj
určující - závislostní chování, rizikové prostředí a transdisciplinarita. S využitím řady
příkladů pojednám o relevanci těchto pojmů a důvodech, proč adiktologie poskytuje
pro 21. století rámec, jehož prostřednictvím bude možné lépe poznat a reagovat na
mnohé dynamicky provázané vlivy působící na oblast užívání psychoaktivních látek počínaje interakcí mezi drogou a chemickými procesy v mozku a konče souvislostmi
mezi vzorci užívání návykových látek a režimy kontroly drog.
(„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky“)
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Heller, J., Pecinovská, O.
Je závislost léčitelná?
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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Stres působí - zvláště u jedinců geneticky disponovaných - morfologické změny
mozku, které vedou ke změnám prožívání a chování a v interakci s návykovou látkou
pak k rozvoji závislosti, která dále mění a destruuje prožívání i chování postiženého
jedince. Cílem léčby závislosti je změna chování závislého, podložená vytvořením
náhledu a změnou prožívání na základě rehabilitace somatické, psychické, sociální i
spirituální. Jednostranné zaměření léčby pouze na vytvoření náhledu či pouze na
změnu chování vede k poškození pacienta a znehodnocení prostředků vynaložených
na léčbu. K obnovení zdraví je zapotřebí komplexního léčebného systému,
realizovaného prostřednictvím motivovaného a kompetentního multidisciplinárního
terapeutického týmu. Referát popisuje apolinářský program pro léčbu závislých žen,
jeho principy, funkci jednotlivých složek i jeho výsledky.
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Hloušek, R., Matoušek, P., Nepustil, P.
Přechodové byty - hledání identity
adiktologickými službami
Poradenské Centrum Pasáž
Sdružení Podané ruce, o.s.
-
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Příspěvek ve formě přednášky pojednává o vzniku služby "Přechodové byty Pasáž" v
rámci organizace Sdružení Podané ruce, o. s. a její registraci jako sociální služby chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním (první registrovaná drogová
služba v tomto formátu v ČR). Příspěvek přibližuje komplikace vzniku, utváření a
(sebe)identifikace služby, která stojí mimo tradiční a referenční rámec stávajících
adiktologických služeb. A to ve více směrech - vůči donorům a poskytovatelům
sociálních služeb, vůči ostatním adiktologickým službám včetně těch uvnitř vlastní
organizace a vůči současnému pojetí a odborné percepci pobytových adiktologických
služeb. Rovněž se zaměřuje na oblasti inspirace mimo oblast závislostí a na
zkušenosti ze zahraničí s provozem podobných služeb. Příspěvek vychází z
praktických zkušeností pracovníků Přechodových bytů Pasáž a jeho cílem je vytvořit
diskuzi nad jejich možnou přenositelností i do jiných služeb a jak jsou mantinely
současných služeb v oblasti závislostí nastaveny obecně.
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Jablečníková, O.
Závislé a nezávislé sebepojetí
PROGRESSIVE o.s.
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O čem je vlastně řeč, když závislý a nezávislý mluví „O SOBĚ“? Co stojí za zmínku,
pakliže nás někdo vyzve k reflexi sama sebe a jak k takovému dílu, jehož jsme
autorem i tématem přistoupit? Příspěvek srovnává závěry z kvalitativní tematické
analýzy narativu „JÁ“ u tří skupin informantů: 1. aktuálních problémových uživatelů
drog, 2. pacientů s diagnostikovanou závislostí na návykových látkách aktuálně v
léčbě, 3. tzv. bývalých uživatelů, kteří již více než 8 let abstinují. Říkají nám něco
jiného? Jinak? A nebo jinak něco jiného? Prezentace odpovídá na klíčové otázky „CO
a JAK“. Příspěvek cílí k zachycení odlišnosti v psychickém prostoru závislé a
potencionálně nezávislé osobnosti. Nabízí netypický teoretický background analytické
tradice, sémantického hlediska a konceptu mentalizace dle Fonagy a Target.
Interpretace výzkumných dat zachycuje měnící se význam tématu závislosti a další
změny v symbolickém zacházení se sama sebou. Podněcuje tak k diskusi o genezi,
progresi a léčbě závislosti na návykových látkách.
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Janíková, B., Vacek, J., Bezdíček, O., Miovský, M., Popov, P.,
Fidesová, H.
Přeživší po otravě metylalkoholem
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
N/A
adiktologie, metylalkohol, neuropsychologie, otrava, poškození

Cílem příspěvku je přinést první předběžné výsledky o skupině přeživších osob a
okolnostech otravy metylalkoholem po vlně otrav na podzim 2012. Od září 2012 bylo
zaznamenáno cca 100 hospitalizací pro otravu metylalkoholem, nyní je v našem
vzorku 19 osob. Ve spolupráci čtyř klinik VFN V Praze -pracovního lékařství,
neurologie, adiktologie a oční kliniky a spolupracujícího IKEM Praha vznikla studie
nabízející přeživším specializované vyšetření a zároveň sběr dat pro studii v
pražských odborných pracovištích. V rámci příspěvku budou představeny výsledky
pouze adiktologické části studie, která se zaměřuje na okolnosti otravy,
sociodemografické charakteristiky, spotřebitelské faktory, adiktologické a
neuropsychologické zhodnocení stavu respondentů. Sběr dat probíhá kontinuálně od
2. 1. 2012 odběrem dotazníků a rozhovorem s respondentem v místě bydliště
respondenta a vyšetřením v pražském odborném zařízení. Data jsou zpracována
pomocí statistických metod a kvalitativně pomocí metody zakotvené teorie. Výsledky
nejsou v tuto chvíli zcela zpracovány, předpokládáme uzavření sběru v březnu 2013,
zpracování dat v dubnu 2013. Studie přináší poznatky z jedinečného souboru osob
po otravě metylalkoholem. I když v této chvíli nejsou zcela výsledky hotovy, věříme,
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že se nám je do konání konference podaří zpracovat a že účastníky AT konference
budou zajímat vzhledem ke specifičnosti tématu.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Kalina, K.
„Starý“ a „nový“ model léčby: konfrontace, koexistence a
překlenování paradigmat
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze / o.s. SANANIM a
zdravotnické zařízení SANANIM
koexistence, konfrontace, léčba závislostí, „nový“ model léčby,
paradigmata, „starý“ a překlenování paradigmat

Pojem „starý“ a „nový“ model léčby vznikal v 90. letech minulého století v USA a v
západní Evropě jako odlišení tradičních ex-userských terapeutických komunit a
modifikovaných rezidenčních, denních i ambulantních terapeutických forem a
přístupů. Rozdíly byly shledávány např. v následujících parametrech: pojetí závislosti
a osobnosti závislého, vhodný začátek a trvání léčby, cíl léčby (abstinence versus
kvalita života), prostředky, jimiž je cíl dosahován, zacházení s morálním principem a
rovněž téma motivace, zapojení do léčby a vytrvání v ní - zda je odpovědnost
výhradně na straně klienta nebo rovněž na straně terapeutů a zařízení. Tehdy
vytvořený pojem „účinné léčby“ (NIDA, 2000) zahrnuje např. včasný začátek, práci s
motivací, podporu zapojení klienta do léčby, více individualizovaný přístup, prevenci
relapsu, léčebné kontinuum a postupné terapeutické cíle pro redukci rizika. Po více
než 20. letech se ukazuje, že ani ve velmi vyspělých zemích nejsou parametry
„účinné léčby“ vždy a všude naplňované, a „starý“ a „nový“ model léčby je stále v
různých stadiích konfrontace, koexistence a překlenování paradigmat. Nabízí se
otázka, jak je to bylo a je v ČR, s našimi zjevně odlišnými východisky a historickým
vývojem, v jakých stadiích konfrontace, koexistence či překlenování paradigmat se
nacházíme a kde probíhá dělící čára mezi nimi.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Kalina, K.
Kontrola chování v ústavní a rezidenční léčbě závislostí - vývoj
skálovského paradigmatu
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze / o.s. SANANIM a
zdravotnické zařízení SANANIM
bodovací systémy, léčba závislostí, paradigmata, pravidla a
sankce, Skálův model, terapeutické komunity, ústavní léčba
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Klasickým přístupem ke kontrole chování v ústavní léčbě závislostí je Skálův
bodovací systém. I když je v současnosti někde různě modifikován, principy jsou v
podstatě stejné. České bodovací systémy vycházejí ze skinerovského behaviorálního
konceptu (manipulace s následky na principu odměna/trest), ale v řadě parametrů
nenaplňují požadavky na moderní behaviorální terapii a liší se od historických i
současných přístupů tzv. pobídkové léčby (token economy, contingency
management). Toto hledisko by v jejich dalším výzkumu nemělo být zanedbáno. Je
však nutné se také zabývat způsoby kontroly chování v rezidenční léčbě v
terapeutických komunitách pro závislé (dále TK), které v 90. letech u nás vznikaly
často jako alternativa či dokonce protiklad skálovského typu léčby závislostí. TK sice
mají svá „kardinální pravidla“ a vlastně by se měly řídit Kooymanovým postulátem
„komunita s mnoha pravidly je mrtvá“ (Kooyman, 1993, česky 2005, též in Kalina,
2000, 2008), ale řada z nich si vytvořila systém „podpravidel“, ať už psaných či
zvykových, soustavu sankcí a sankcí za nesplněné sankce. Tento systém se leckdy
přibližuje skálovským či post-skálovským bodovacím systémům a sdílí s nimi i některé
jejich slabiny. Protože požadavek struktury a řádu je od léčby závislostí
neodmyslitelný, nabízí se otázka, jak ho efektivně zajistit v ústavní či rezidenční léčbě
v souladu s principy TK.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Kmoch, V., Kuběna, A., Sudíková, A., Novotný, M., Gláslová, K.,
Šerý, O., Zvolský, P.
Genetika závislosti - změna paradigmatu v čase
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IGA MZ ČR č. NR9298-3/2007
epigenetika, genetika, opioidní systém

Cíl: Přehled o změně genetického paradigmatu závislosti
Východiska: Před 150 lety /1863/ J.G.Mendel dokončuje zásadní část experimentů s
hrachem. Před 60 lety /1953/ popisují v časopise Nature J.D.Watson a F.Crick
strukturu molekuly DNA. Naše práce se soustředí na opioidní systém a jeho modulaci
v populaci závislých ve srovnání se zdravými kontrolami. Příjem alkoholu může být
výsledkem kompenzace dědičného deficitu endogenního opioidního systému (opioid
compensation hypothesis). Pití alkoholu moduluje syntézu a sekreci opioidních
peptidů i vazebné schopnosti opioidních receptorů. Alkohol stimuluje uvolnění
dopaminu v mozku (Ncl. accumbens), které je regulováno opioidními receptory. Jsouli tyto receptory zablokovány, člověk necítí požitek z alkoholu a snižuje se i
alkoholový craving. U abstinujících uživatelů alkoholu je popisována nižší hladina
betaendorfinu v mozkomíšním moku ve srovnání se zdravými kontrolami (Genazzani
et al., 1982).
Použité metody, analýzy: Přehled, genetická asociační studie na 847 osobách, Fisher
exact test.
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Závěry: Vztah k závislostem nebyl pro A118G (Asn40Asp) polymorfizmus genu pro
Mí opioidní receptor (OP 3) v naší genetické studii prokázán. Genetické studie
podporují i neurovývojovou hypotézu vzniku alkoholové závislosti. Ke změně
paradigmatu připřispívá rozvoj epigenetiky, proteomiky a optogenetiky, dochází k
obratu v názoru na expresi genů.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Králíková, E.
Závislost na tabáku - opomíjené téma u jinak závislých
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Centrum pro
závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
NT 12170-5
léčba, závislost na tabáku, závislosti

Cíl: obrátit pozornost adiktologů a dalších profesí, které se zabývají léčbou závislostí,
k užívání tabáku u jejich pacientů - především k jasnému doporučení a nabídce léčby
alespoň v omezeném rozsahu podle vlastních časových možností.
Východisko: Léčba jiných závislostí je vhodnou příležitostí k léčbě závislosti na
tabáku, není však prakticky využívána, ačkoli mezi pacienty detoxů a obecně mezi
závislými je vysoká prevalence kouření tabáku (70 - 80 %). Jednou z bariér je i
kouření samotných terapeutů včetně studentů adikotologie.
Metody: data ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) - vykazování diagnóz,
vlastní zkušenosti, kazuistika.
Závěr: Zdravotnický personál/adiktologové stále nevěnují dostatečnou pozornost ani
diagnostice, ani léčbě závislosti na tabáku, ačkoli prevalence kouření tabáku je mezi
jejich pacienty vysoká a tito pacienti umírají předčasně především na nemoci
způsobené tabákem - jak si ostatně povšiml již před téměř 50 lety doc. Skála.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Kudrle, S.
Paradigma adiktologie rok po Sečské výzvě
Soukromá psychiatrická a psychoterapeutická ambulantní praxe
kontexty adiktologie, sečská výzva

Autor sdělení se zamýšlí nad celospolečenským kontextem podporované baživosti a
patologických návyků vedoucích k syndromu závislosti na různých úrovních a
reflektuje úlohu adiktologie namířenou proti těmto trendům podporujícím režimní a
ekonomické zájmy. Vnímá adiktologii tudíž svým způsobem jako „protirežimní“. Hledá
tak vysvětlení pro její okrajově zastávané místo co do společenského významu
oboru. Hledá vysvětlení pro likvidačně nastavené zákonné podmínky, které nadále,
rok po Sečské výzvě, ohrožují zájmy jak motivovaných klientů, tak i zájmy jejich
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terapeutů, ba dokonce hrozí vyvoláním újmy pro obě strany. Reflektuje bezmoc a
snad i malé naděje tyto nedůstojné podmínky efektivně měnit. Vyzývá k zamyšlení o
poslání oboru a k realizaci aktivit, které by toto paradigma nakonec pomohly změnit.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Laštovica, M., Skoupilová, J., Konečný, D.
Terapie tmou, zkoumání možností využití v PL Bílá Voda při
práci s adiktologickou klientelou.
Psychiatrická léčebna Bílá Voda (TK Fides)
adiktologie, REST (Restricted Environmental Stimulation
Technique), terapie tmou, PL Bílá Voda, terapeutické principy,
závislost

Terapie tmou, zkoumání možností využití v PL Bílá Voda při práci s adiktologickou
klientelou. V rámci našeho příspěvku se seznámíme s historií a základními fakty
REST (Restricted Environmental Stimulation Technique). Okrajově se seznámíme
s výzkumem tohoto přístupu a jeho výsledky. Pokusíme se charakterizovat jeho
terapeutické principy. Zamyslíme se nad možnostmi využití pro práci se závislostí
v rámci existujícího systému péče. Pokusíme se zvážit jak možný přínos, tak rizika
metody. Budeme prezentovat probíhající kroky a úvahy o metodě, jejím využití a
možnosti realizace v adiktologickém programu PL Bílá Voda. Nabídneme vlastní
zážitky a postřehy ze sebezkušenotního pobytu terapeutů ve tmě. Na závěr bychom
chtěli vyvolat diskuzi o vhodnosti a možnostech využití přístupu při naší práci v širší
odborné veřejnosti.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Lávičková, J., Gabrhelík, R., Voňková, H., Kozák, J.
Paradigma lékové závislosti v adiktologie
externí spolupráce
chronická bolest, ilegální návykové látky, legální návykové látky,
lékové závislosti, opioidní analgetika na lékařský předpis

Cíle práce: Cílem přehledového příspěvku je poukázání na problematiku lékových
závislostí v adiktologii a specifické cílové skupiny klientů a pacientů v rámci
zdravotnického systému ČR. Dalším cílem tohoto příspěvku je zobrazení stavu pojetí
lékových závislostí v minulosti a současného stavu v rámci adiktologických služeb. V
neposlední řadě je také cílem tohoto příspěvku zobrazení užívání předepisovaných
léků v kombinaci s návykovými látkami (legálního a ilegálního charakteru)u specifické
a doposud ne zcela zachycené klientely, u pacientů s diagnózou chronické bolesti.
Východiska práce: Přehledový příspěvek vychází z dvou rozsáhlých studií proběhlých
na vzorku pacientů s diagnózou chronické bolesti a rozsáhlé rešerže literatury, které
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se velice podrobně zabývají problematikou chronické bolesti a nadměrného užívání
až přímo abuzivního užívání předepisovaných medikamentů (opioidních analgetik).
Použité metody: Pro účely přehledového příspěvku byly použity data a výstupy z
kvantitativní a kvalitativní studie a analýza odborné literatury vztahující se k této
problematice.
Závěry: Vzhledem k vysoké vulnerabilitě této specifické skupiny klientů je nutné
poukázat na řešení situace týkající se zvyšující prevalence a zájmu o užívání ilegální
návykové látky, marihuany. Vytvoření doporučení zařazující tyto pacienty do
indikačních skupin u užívání marihuany pro lékařské účely.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:

Licehammerová, Š., Klášterecký, T.
Práce s gamblery: Nové přístupy a možnosti práce - brněnská
zkušenost
Sdružení Podané ruce, o.s.
Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium

Grantová
podpora:

Projekt První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny je financován z
prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Reg. číslo
projektu: CZ.1.04/3.1.02/67.00050

Klíčová slova:

gambling, metody práce, patologické hráčství, přímá práce,

Od roku 2011 probíhá v Brně a Olomouci realizace projektu „První pomoc pro
patologické hráče a jejich rodiny“. Jedním z výstupů tohoto projektu má být i metodika
pro práci s gamblery, sázkaři a jejich blízkými. Filosofií při tvorbě této metodiky je pro
nás zjišťovat z vlastní zkušenosti co nejvíce o fenoménu hráčství, všech jeho
formách, o hráčích samotných, i o jejich blízkých. Snažíme se využívat tuto
jedinečnou příležitost a nebráníme se nejrůznějším alternativním přístupům, včetně
experimentálních metod, jako jsou vzhledem k naší cílové skupině a typu služby
například terénní práce, Skype konzultace, přístup harm reduction, konzultace
v přirozeném prostředí hráčů, a další.
Jaké přístupy se nám nejvíce osvědčily a jaké nikoliv? Jak využít poznatky a
zkušenosti získané při aplikaci těchto metod v přímé práci s klienty? A jak být
kreativní a přitom držet jasnou strukturu a koncept práce?
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:

Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Maierová, E.1, Charvát, M.1, Miovský, M.2
Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů
Katedra psychologie, FF UP, Olomouc-pracoviště prvních dvou
autorů1
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze2
patologické hráčství, pobytová léčba, osobnostní rysy, vztahová
vazba
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Východiska: Problematika patologického hráčství je závažný celospolečenský
problém, který nabývá na významu nejen v oblasti adiktologie a psychologie, ale
souvisí i s jinými společenskými oblastmi jako je zdravotnictví, sociální oblast,
komunální politika atd. Cílem příspěvku je představit realizovaný design výzkumu a
jeho dílčí zajímavá data. Zejména představit a popsat výzkumný soubor s
konsekvencemi hráčské kariéry, psychiatrické komorbidity, sociálního zázemí atd.
Výzkumný soubor: Tvoří pacienti specializovaných pobytových oddělení pro
patologické hráče, jedná se o PL Bohnice, Opava, Kroměříž. Výzkumný vzorek v této
fázi činí cca 110 klientů.
Metody získávání dat: jsou dotazník na diagnostiku patologického hráčství SOGS,
dotazníky na osobnostní rysy a poruchy osobnosti PSSI, TCI-r. Dále dotazník na
vztahovou vazbu ECR a interview (anamnestické údaje, hráčská kariéra, zkušenost s
jinými návykovými látkami, oblast pracovní, rodinná, zdravotní komplikace atd.). Na
závažnost patologického hráčství poukazuje i naše studie, která představuje
související psychologické, zdravotní, sociální a trestně právní problémy. Zaměřujeme
se též na mapování sklonů k suicidiálním myšlenkám a pokusům.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Minařík, J., Audrlický, J., Skořepová, H., Pavlovská, A., Kalina, K.
CADAS SANANIM - 10 let zkušeností s ambulantní detoxifikací a
substitucí
o.s. SANANIM - zdravotnické zařízení SANANIM
buprenorfin, buprenorfin-naloxon, CADAS SANANIM, detoxifikace,
metylphenidát, substituce

Centrum ambulantní detoxifikace a substituce (součást zdravotnického zařízení
SANANIM) vzniklo v roce 2003 jako specializované zařízení pro léčbu závislostí. V
posledních letech každoročně projde naším centrem cca 300 klientů s diagnózou
závislosti, z čehož 1/3 jsou klienti substitučního či detoxifikačního programu. Dalších
50 nedrogových klientů tvoří blízcí uživatelů drog a ve zbytku jde o klientelu s
duálními diagnózami. Substituční a detoxifikační program funguje již 10 let a za tu
dobu jím prošly stovky klientů. Desítky klientů se úspěšně detoxifikovaly a nemalá
část z nich přešla do abstinenčně orientované léčby ambulantní nebo rezidenční
nebo do programů následné péče. Podařil se nám přechod ze substitučního
preparátu buprenorfin na buprenorfin s naloxonem u všech klientů programu. Ne
zcela běžnou službou, o kterou se pokoušíme, je substituce, resp. detoxifikace
metylphenidátem u klientů se závislostí na pervitinu. V příspěvku shrnujeme 10 let
zkušeností s těmito programy.
Autor:
Název
příspěvku:

Miovský, M.
Klíčové dokumenty oboru adiktologie: základní předpoklad
dalšího úspěšného vývoje oboru
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Pracoviště:
Grantová
podpora:

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Grant ESF reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OPVK a PRVOUKP03/LF1/9.

Klíčová slova:

klíčové dokumenty, obor adiktologie

Každý obor je definován profesní skupinou či skupinami, které jej tvoří a náplní
činnosti. Mezi standardní nástroje definování oboru patří skupina dokumentů, které
pomáhají vymezit jeho rámec a hranice. Mezi takové dokumenty patří koncepce
služeb a jejich dostupnosti, vzdělávací koncepce, koncepce vědy a výzkumu,
doporučené postupy atd. Autor příspěvku reflektuje vývoj a tvorbu těchto dokumentů
v oboru adiktologie a vysvětluje další směřování jednotlivých skupin a institucí,
podílejících se na těchto úkolech, spolu s vysvětlením smyslu a poslání těchto
dokumentů, případně konsekvencí spojených s jejich implementací. Součástí
příspěvku je představení již hotových dokumentů a komentář k jejich dalšímu osudu a
reflexe práce na těch, které teprve vzniknou či nyní začínají pracovat kolektivy na
jejich vzniku.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Mladá, K.
Současná podoba bodovacích systémů na vybraných
specializovaných oddělení pro léčbu závislostí v psychiatrických
léčebnách a nemocnicích v ČR
Denní stacionář, o.s. SANANIM
behaviorální terapie, bodovací systém, Jaroslav Skála, odměna,
střednědobá ústavní léčba, trest

Bodovací systém je nejen vzhledem k osobnosti svého zakladatele a historickému
vývoji hluboce zakořeněný v našem systému léčby drogově závislých. V odborných
publikacích jsou však o tomto tématu pouze ojedinělé zmínky a ani v odborné
společnosti mu není věnována patřičná pozornost.
Cílem výzkumu, realizovaného pro účel diplomové práce, bylo (1) popsat původní
podobu bodovacího systému navrženou doc. Jaroslavem Skálou (2) popsat
současnou podobu bodovacích systémů (3) popsat rozdíly v současné podobě
bodovacích systémů a „skálovským“ bodovacím systémem (4) zjistit, zda existují
snahy pracovat s podobou bodovacích systémů (5) popsat důvody, díky kterým se
vybraná oddělení uchylují ke změnám v bodovacích systémech.
Základní soubor pro sběr dat tvořila všechna specializovaná oddělení pro léčbu
závislostí v psychiatrických léčebnách a nemocnicích v České republice. Sběr dat
probíhal kombinací dvou kvalitativních metod. Jednalo se o analýzu dokumentů a
semistrukturované rozhovory s vedoucími vybraných zařízení a pamětnicí z období
formování původní podoby bodovacího systému.
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Závěry výzkumné práce odhalují, jaká byla původní podoba bodovacího systému, v
jakých formách se s bodovacím systémem můžeme setkat nyní a jaké jsou mezi
původní podobou a současným stavem rozdíly. Dále popisuje snahy o práci s
podobou bodovacích systémů a jednotlivé důvody vedoucí k těmto změnám.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Nepustil, P.
Přestávání s pervitinem jako vztahová trajektorie
Sdružení Podané ruce, Poradenské centrum Pasáž, Vídeňská 3,
639 00 Brno
pervitin, vztahová trajektorie, vztahové bytí

Cílem příspěvku je navrhnout alternativní způsob, jak rozumět zkušenostem lidí, kteří
přestávají s dlouhodobým užíváním pervitinu.
Mým východiskem je vztahová verze sociálního konstrukcionismu, zejména koncept
vztahového bytí (Gergen, 2009), a dále narativní rozhovory s 20 osobami, které bez
jakékoliv institucionální podpory přestaly před více než pěti lety s intenzivním
užíváním pervitinu trvajícím déle než 1 rok. Pro analýzu těchto rozhovorů jsem využil
koncept sociální poetiky (Shotter, 2008).
S využitím konceptu vztahového bytí můžeme přestávání s pervitinem nahlížet jako
vztahovou trajektorii vedoucí k novému pocitu sounáležitosti. Významnou úlohu zde
hrají druzí - a to nejen aktuálně přítomné ztělesněné osoby, ale také hlasy z minulých
i anticipovaných budoucích vztahů. Toto uchopení procesu přestávání s pervitinem
bude dokumentováno s pomocí ukázek z rozhovorů.
Vztahová teorie a praxe bude v příspěvku nabídnuta jako paradigma vycházející ze
současné sociální psychologie, které může být využito jak alternativně k jiným
modelům, tak komplementárně s nimi.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Nerud, M.
Počítání oveček
Jihočeský kraj - Krajský úřad
dostupnost služeb, IUD, PUD, regiony, statistiky

Protidrogová politika je v ČR realizována na bezesporu vědeckém základu již téměř
20 let. Můžeme si tedy být jisti tím, že se když ne všechny, tedy alespoň ty
nejzákladnější údaje o stavu drogové scény blíží realitě? Cílem příspěvku je ukázat,
jak se liší údaje o PUD a především IUD, které jsou regionům přisuzovány na základě
celostátně zpracovaných statistik, a jak ve skutečnosti vypadá situace v regionech,
pokud se zeptáte přímo těch, kdo s touto cílovou skupinou pracují. Autor se dotazoval
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na situaci v jednotlivých okresech Jihočeského kraje nízkoprahových služeb, tedy
terénních pracovníků a pracovníků kontaktních center. Byly srovnány jednak
incidenční odhady podle údajů NMS, respektive Hyg. Stanice hl. m. Prahy, údaje ze
závěrečných zpráv poskytovatelů služeb a odborné odhady těchto poskytovatelů.
Kromě zjevného nesouladu ve výsledcích mezi realistickými odhady profesionálů a
údaji odhadovanými z centrální úrovně se objevily i zajímavé souvislosti mezi
specifickou situací v užívání nelegálních drog a dalšími sociálně-patologickými jevy v
těch nejmenších regionech, dostupností služeb podle jejich charakteru a počtem
klientů z řad uživatelů atd. Statistické údaje a srovnání za rok 2011 a 2012.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Nevšímal, P., Fialová, H.
Změny patologických rysů osobnosti a copingových stylů v
průběhu léčby v TK
Magdaléna, o.p.s.
osobnostní rysy, porucha osobnosti, terapeutická komunita

Autoři se zaměřili na toto téma vzhledem k nedostatku původních českých výzkumů v
této oblasti. Téma vlivu psychoterapie a zejména vlivu terapie v terapeutické
komunitě na osobnostní rysy je doposud zanedbávané. Příspěvek nejprve ve
stručném přehledu přiblíží výsledky výzkumů v zahraniční i české literatuře zaměřené
na vliv léčby v terapeutických komunitách na patologické rysy osobnosti u jejich
klientů. Zaměřuje se i na různé hypotézy nahlížející na závislost, její vznik a případný
vliv na osobnost či poruchu osobnosti. Vychází přitom z rešerše zadané autory za
účelem provedení podobné výzkumné studie v České republice.
Současně představí právě probíhající výzkum ve dvou terapeutických komunitách TK
Magdaléna a TK ADVAITA. Tento výzkum se zabývá otázkou změny osobnostních
rysů vlivem léčby v TK, za použití testových metod MMPI-2 a SVF 78, a přináší
průběžná data z výzkumu probíhajícího více než jeden rok. Celkově se předpokládá
doba trvání více než 2 roky. V rámci výzkumu se autoři zaměřují i na změnu
copingových stylů v průběhu léčby v TK.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Orlíková, B.
Zahraniční spolupráce v oblasti drog v ČR
Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky
drogová problematika, drogové služby, mezinárodní organizace,
zahraniční spolupráce
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Příspěvek by měl poskytnout informace o zahraniční spolupráci a mezinárodních
projektech organizací a institucí v ČR, které vyplývají z výsledků průzkumu mezi
českými organizacemi a institucemi zabývajících se drogovou problematickou, jenž
probíhal od konce r. 2012. Průzkum si klade za cíl zmapovat mezinárodní aktivity v
oblasti drog v ČR, zjistit, kde a za jakým účelem probíhá spolupráce se zahraničními
partnery, jakou inspiraci, pomoc a informace získávají české organizace ze zahraničí.
Jednalo se o dotazníkový průzkum mezi českými pomáhajícími organizacemi
(kontaktovány na základě informací z průzkumu Sčítání adiktologických služeb) a
dalšími institucemi. Prezentací výsledků týkající se zahraniční spolupráce a
mezinárodních projektů bychom chtěli kolegy z oboru informovat o stávajících
aktivitách, jednak o možnostech, které se v tomto ohledu nabízejí, díky nimž mohou
získat informace, spojit se zahraničními partnery a mít větší šanci získat finanční
podporu z evropských a jiných zahraničních/mezinárodních fondů, podpořit změny
drogové politiky na mezinárodní úrovni.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
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Paulík Lichková, A.
Z vězení do terapeutické komunity
Terapeutická komunita Nová Ves, Advaita o.s.
návaznost služeb, terapeutická komunita, vězení (VTOS / VV)

Příspěvek nabízí zamyšlení, jak se v dlouhodobé léčbě v terapeutické komunitě daří
klientům, kteří v minulosti absolvovali výkon trestu odnětí svobody nebo výkon vazby.
Co jim tato zkušenost dala nebo vzala? Co si z vězení do léčby přinesli? A jak se ke
své minulosti vraceli? Odpovědi přináší ohlédnutí za statistikami (kvantitativní část)
Terapeutické komunity Nová Ves, které reflektuje dosavadních 15 let fungování
komunity (srovnávání vybraných statistických ukazatelů klientů s vězeňskou minulostí
a bez ní, velikost výzkumného vzorku: 284 osob) a strukturované rozhovory s
vybranými klienty (kvalitativní část), kterých se uvedené charakteristiky týkají. Autorka
téma zpracovala s přihlédnutím k vlastním předchozím zkušenostem s prací s
uživateli drog ve vězení (v rámci drogových služeb ve vězení), s akcentem na to, s
čím se mohou potýkat pracovníci služeb, které klienty z vězení do dlouhodobé léčby
doporučují a nabízí k úvaze možnosti, jak tuto spolupráci zkvalitnit a klientům z
vězení nástup do dlouhodobé léčby usnadnit.
(Příspěvek patří do bloku PROADIS.)
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:

Pešek, M.
Závislost na jehle - teorie, rozpoznání a možnosti terapie
ambulantní léčba o.s. Prev-Centrum
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Klíčová slova:

závislost na jehle, needle fixation, injekční užívání drog,
substituční léčba

Injekční zneužívání substitučních léků zůstává aktuálním tématem i v roce 2013.
Vede k zamýšlení se nad dalšími možnými intervencemi, mimo např. preskripce
preparátu s nulovým potenciálem zneužití, kterými by bylo možné dosáhnout
omezení tohoto rizikového chování a jeho důsledků v cílové populaci. „Závislost na
jehle“ je fenomén známý již několik let prakticky po celém světě, tedy všude tam, kde
si lidé zvykli injekčně zneužívat psychoaktivní látky. Příspěvek seznámí posluchače s
teoretickým rámcem „needle fixation“ vytvořeným britskými odborníky (R. Pates a A.
McBride) a nabídne autorovu zkušenost s jeho uplatněním v české praxi v rámci
substituční léčby buprenorfinem v o.s. Prev-Centrum. Příspěvek si klade za cíl
zodpovědět následující otázky: Co je to vlastně závislost na jehle a jak může
vzniknout? Na která témata se v rozhovoru s klientem zaměřit? Jak postupovat, aby
si klient přestal aplikovat nitrožilně a využil některou z méně rizikových alternativ?
Nedílnou součástí příspěvku je snaha poukázat na důležitost podpůrné
psychosociální složky v průběhu substituční léčby závislosti na opioidech.
Autor:
Název
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Popov, P.
Apolo 65
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v
Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Apolinář, Skála, TDA, paradigma léčby závislosti

Apolinář si letos na podzim připomene svůj vznik. Před 65 lety zahájilo činnost
Protialkoholní oddělení, které vedl MUDr. Jaroslav Skála. Zařízení, na jehož odkaz
navazuje Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze, se stalo vzorem pro celou řadu dalších léčebných institucí v ČR i v zahraničí.
Skála postupně v Apolináři vybudoval ucelený systém léčby závislostí na alkoholu a
jiných drogách; „apolinářský model“ se pak dále vyvíjel – nejen v původním zařízení.
Princip „trvalé a důsledné abstinence“ (TDA), se stal na několik desetiletí prvkem,
zásadně ovlivňujícím paradigma léčby závislosti na alkoholu v Československu a
následně i v České republice. Některé léčebné postupy, které byly zavedeny,
ověřovány a studovány v Apolináři, byly pak jinde používány a také - více či méně
tvůrčím způsobem - rozvíjeny v různých, často velmi odlišných podmínkách.
Apolinářské výročí je tak příležitostí nejen k oslavám, ale zejména k rekapitulaci a
hodnocení dosavadních výsledků a současně k sebereflexi a vzájemné inspiraci
všech Skálových následovníků.
Autor:
Název

Radimecký, J.
Shit happens aneb dokud se nic nestane, tak se tu nic
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příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

nestane...?!
WHITE LIGHT I, o.s., Ústí nad Labem
alkohol, drogová politika, historie, prohibice

Až úmrtí více než dvou desítek lidí na otravu metanolem, vydávaným na černém trhu
za alkohol, vyprovokovalo českou vládu k akci - k vyhlášení prohibice. Do té doby byl
alkohol oblíbencem politiků, který pomáhal plnit státní pokladnu. Jak jinak si vysvětlit,
že jsme jedinou zemí v EU, kde je povolena reklama na alkohol včetně té televizní?
Užívání nelegálních drog je v ČR díky síti služeb vytvořené do r. 2004 dlouhodobě
relativně pod kontrolou. A co na to vláda? Od té doby snižuje dotace na činnost
těchto služeb, jež postupně ubývají. Je to proto, že k žádnému průšvihu dosud
nedošlo?
V příspěvku bude představeno několik - odborné veřejnosti patrně známých průšvihů z historie drogové politiky, které změnily její dosavadní priority a/nebo
nečinnost politiků, kteří rozhodovali o financování adiktologických služeb. Podíváme
se do USA, Velké Británie, Švýcarska a Německa, abychom se vrátili zpět domů a
položili si otázku: „umíme se poučit z chyb druhých nebo budeme čekat na ten „náš“
průšvih?
Autor:
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Pracoviště:
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Radimecký, J. a Radimecká, I.
Nechápu to mozkem aneb psychiatrická medikace - podpora
a/nebo překážka v pobytové léčbě závislých uživatelů drog v
terapeutické komunitě?
Terapeutická komunita pro léčbu závislých uživatelů návykových
látek WHITE LIGHT I, Mukařov (okr. Litoměřice)
duální diagnózy, farmakoterapie, psychiatrická léčba, terapeutická
komunita

Každoročně prezentované statistiky naznačují pokračující trend nárůstu počtu
závislých uživatelů návykových látek v pobytové léčbě s duálními diagnózami.
Výzkumy příčin rozvoje a vzniku závislostí uvádějí jako jednu z možných příčin
sebemedikaci uživatelů návykových látek, kteří jejich užíváním potlačují subjektivně
prožívané nepříjemné úzkostné či depresivní stavy a/nebo výkyvy nálad apod.
Klinická práce v terapeutické komunitě nicméně provokuje k otázce, zda jsou údaje o
nárůstu počtu duálních diagnóz uživatelů v pobytové léčbě věrným zobrazením reality
nebo je lze - přinejmenším z části - přičíst na vrub trendu redukce psychiatrické léčby
převážně na farmakoterapii. S ohledem na tuto zkušenost autoři argumentují, že
požadavek standardů odborné způsobilosti, aby byli všichni klienti paušálně
podrobeni vstupnímu psychiatrickému vyšetření, některým klientům v procesu léčby
jejich závislosti spíše škodí, než pomáhá.
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Tuto hypotézu, již je potřeba potvrdit nebo vyvrátit výzkumem, budou autoři ilustrovat
s využitím několika kazuistik klientů terapeutické komunity. Ti byli spolupracujícím
externím psychiatrem medikováni v důsledku stanovených psychiatrických diagnóz,
jež však byly následně přehodnoceny na běžné projevy spojené s odvykacími stavy a
průvodními jevy procesu sebepoznávání klientů terapeutické komunity ve stavu
nezměněného vědomí, který již léta nezažili.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Reichelová, L., Gabrhelík, R., Vacek J.
Specifika zvládání přechodu z ústavní léčby do ambulantní v
závislosti od struktury osobnosti - pilotní studie
Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
PRVOUK-P03/LF1/9
craving, ecological momentary assesment, osobnost

Cíl práce: Zkoumat vztah osobnostní struktury ke complianci v přechodu z rezidenční
léčby závislosti na ambulantní léčbu. Práce je substudií v rámci projektu
„Metamfetamin: Craving při přechodu z rezidenční do ambulantní léčby“. Východiska:
Mnoho studií potvrzuje vysokou míru komorbidních onemocnění všech okruhů u
závislé klientely. Komorbidita zvyšuje riziko relapsu. Chybí ale studie, které zkoumají,
jakým způsobem se jednotlivé osobnostní rysy podílejí na vzniku relapsu.
Soubor: Příspěvek popisuje pilotní šetření u 2 respondentů s dg. F15.2 rekrutovaných
na Toxi ambulanci KAD v Praze. U obou bylo vyloučené aktuální psychotické
onemocnění a závažné poruchy kognitivních funkcí.
Metody: Pro určení osobnostní struktury byla vytvořena baterie z dotazníkových a
projektivních psychodiagnostických metodik doplněná o anamnézu. V průběhu
posledních 3 týdnů ústavní léčby a prvních 3 týdnů ambulantní léčby klienti
zaznamenávali informace o náladě a přítomnosti některého z 12 spouštěcích faktorů
pomocí zařízení umožňujících sběr dat v reálném čase a přirozeném prostředí
(Ecological momentary assesment). Dodržování abstinence bylo kontrolováno
dechovými zkouškami a testy metabolitů drog v moči.
Závěry: Příspěvek popisuje průběh pilotní studie, nově vytvářenou metodiku a první
výsledky studie s důrazem na specifika průběhu dle struktury osobnosti.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
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Richterová Těmínová, M., Čtrnáctá, Š., Minařík, J.
Kde se vzal SANANIM, kde se vzala adiktologie?
SANANIM
osobnosti oboru, SANANIM, východiska,léčba
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Jedná se o teoretickou přednášku, jejímž cílem je zmapovat filozofické,
psychoterapeutické, adiktologické, politické a další zdroje, které zformovaly pojetí
prevence a léčby v SANANIMu. Na základě těchto zdrojů zformulujeme účinné
faktory péče v léčebném systému SANANIM. Nabídneme posluchačům specifika
modelu SANANIM, která obohatila celý systém adiktologické péče v České republice.
Ve sdělení budou zmíněny klíčové postavy české adiktologie, které sehrály
významnou roli v budování uceleného systému péče a pojetí léčby.
V rámci sdělení se též pokusíme zobrazit úzký a zjednodušený pohled jiných
medicínských, psychoterapeutických a psychologických oborů na obor adiktologie.
Též se pokusíme podívat na význam ikon - person, podle jejichž činů je náš obor
posuzován, viděn a hodnocen, a přitom tento obraz nemusí být zcela pravdivý.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Sklenář, O.
Zdravotní výkony adiktologa
Česká asociace adiktologů
adiktolog, adiktologické služby, úhradová vyhláška, zdravotní
výkony

Cílem příspěvku je posluchačům přiblížit proces, který doposud absolvovala pracovní
skupina profesní organizace České asociace adiktologů ohledně zdravotních výkonů
adiktologa se snahou o jejich zařezaní do Seznamu zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami (tj. změna úhradové vyhlášky). Bližším cílem prezentace je popsat
jednotlivé navrhované zdravotní výkony, popis jejich vzniku a smyslu, rozbor přípravy
registračních listů, přiblížení vyjednávání ohledně zdravotních výkonů s MZ ČR až po
současný stav věci a pohled do blízké budoucnosti. Současně je účelem prezentace
zasadit celý tento proces do širšího měřítka, tj. Koncepce sítě specializovaných
adiktologických služeb, konkrétní dopad zdravotních výkonů adiktologa na systém
financování adiktologických služeb v ČR, vliv na jejich fungování v praxi, apod.
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Sklenář, O., Šejvl, J.
Adiktolog jako soudní znalec?
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Institucionální program podpory PRVOUK-P03/LF1/9.
adiktolog, adiktologie, soudní znalec, trestní řízení, znalecký
posudek
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Příspěvek se věnuje problematice soudního znalectví v oblasti adiktologie a
možnostem uplatnění nelékařské zdravotnické profese adiktologa v roli soudního
znalce.
Autoři příspěvku na úvod popisují základní teze zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a
tlumočnících ve znění pozdějších předpisů, a představují proces získávání
znaleckých dovedností a jmenování znalcem, včetně zápisu do seznamu znalců u
příslušného krajského soudu. V druhé části příspěvku pak nejprve popisují výkon
znalecké činnosti v obecné rovině, včetně odpovědnosti znalce a následně se
zaměřují na oblast adiktologie, specificky na typologii otázek, na které by měl znalec adiktolog podávat odpovědi v rámci trestního řízení. Cílem prezentace je ukázat
současný stav v oblasti vybraných znaleckých posudků podaných znalci psychology a
psychiatry vůči osobám, které užívají návykové látky, a ukázat meze a možnosti
znalce - adiktologa, včetně snahy o zahájení odborné diskuse ohledně uplatnění
profese adiktologa v této oblasti.
Autor:
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Skopal, O., Dolejš, M.
Analýza psychodiagnostických nástrojů identifikujících osobnostní
rysy související s rizikovým chováním adolescentů - pilotní studie
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v
Olomouci
SGS-IGA FF_2013_012
adolescence, návykové látky, osobností rysy, psychodiagnostické
nástroje, rizikové chování

Hlavním cílem příspěvku je podat výsledky pilotní studie k výzkumnému projektu s
názvem „Analýza psychodiagnostických nástrojů identifikujících osobnostní rysy
související s rizikovým chováním adolescentů“, který má ambici posílit především
oblast diagnostiky osobnostních rysů v souvislosti s rizikovým chováním a vytvořit
novou screeningovou metodu pro adolescenty v českých podmínkách. Hlavní
výzkumné otázky jsou tyto: 1) Jakým způsobem osobnostní charakteristiky
dospívajícího jedince souvisejí s tendencemi k rizikovému chování a užívání
návykových látek? 2) Které psychodiagnostické metody nejlépe identifikují rizikové
osobnostní faktory u adolescentů? Výzkumná metoda - samotný projekt je rozdělen
do dvou základních úrovní: 1) kriticko-teoretická analýza psychodiagnostických
nástrojů zaměřených na osobnostní charakteristiky adolescentů a oblast rizikového
chování; 2) tvorba a kompilace nové psychodiagnostické metody inspirované
relevantními dotazníky a inventáři s následným ověřením jednotlivých škál a položek
v pilotní studii. Výzkumný soubor v rámci pilotního šetření tvoří respondenti ve věku
12-16 let. V příspěvku budou tedy prezentovány především výsledky a závěry pilotní
studie, zaměřené na administraci vybraných testových položek během pěti
návazných setkání s žáky vybraného školského zařízení.

46

Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Šmoldasová, J.
Averzivní léčba a léčba disulfirmem v ČSSR - kazuistiky
AT ambulance, Klinika psychiatrie FN Olomouc
alkoholické nápoje, averzivní léčba, disulfiram,antabus

Před rokem 1989 se při léčbě osob závislých na alkoholu užívala v lůžkových
zařízeních averzivní terapie. Léčba spočívala ve střídavém podávání různých
alkoholických nápojů a čaje s následnou aplikací emetika. Těchto sezení nemocný
během léčby absolvoval od tří až do dvaceti. Cílem bylo vyvolání podmíněného
reflexu s nauseou či vomitem při setkání nemocného s alkoholickým nápojem.
Nepříjemné zážitky s touto terapií popisuje také ve svých zápiscích celoživotní třicet
čtyři let až do své smrti abstinující pacient pana docenta Skály pan Kotulán. K další
podpůrné léčbě závislosti na alkoholu se používal a stále používá Antabus
(disulfiram). Po proběhlé disulfiram etanolové reakci se nemocnému podává lék
Antabus dvakrát týdně při optimální délce jednoho roku. Autorka léčbu prezentuje na
dvou kazuistikách z období ČSSR, včetně vzpomínek jedhoho z pacientů na léčbu s
odstupem 30 ti let.
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Šebeš, A., Zimmelová, V.
Iatrogenní závislosti - kdy problém, kdy milosrdenství?
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
iatrogenní závislosti, kdy problém?, kdy milosrdenství?

Autoři - lékaři Psychiatrické léčebny Červený Dvůr - se léta zabývají terapií závislých.
O své činnosti - jak na poli ústavní odvykací léčby, tak v oblasti ambulantní
substituční terapie - přednášeli zde na loňské i předloňské AT konferenci. Oba se
kromě „klasických“ závislostí již léta setkávají s kontroverzní záležitostí - se
závislostmi, iatrogenně navozenými. Všímali si jich již při svém dřívějším
internistickém působení - ať to byly závislosti na opioidech u bolestivých stavů různé
etiologie, a nebo „neurózy“, či deprese provázené masivním zneužíváním
benzodiazepinů, původně řádně ordinovaných lékařem. Zabývají se jimi i nyní při
odvykací léčbě obdobných pacientů, přicházejících do léčebny z AT ordinací, kdy
ambulantní léčba většinou selhala. Autoři tyto pacienty vnímají jako pouhou špičku
ledovce ve srovnání s celkovým počtem iatrogenně závislých lidí, získávajících své
návykové medikamenty především od praktických lékařů. Uvědomují si neostrou
hranici mezi „snesitelnými“ bolestmi a bolestmi „nesnesitelnými“ při vědomí zcela
individuálního vnímání bolesti každým z nás. Diskutují následující: 1/ Pro koho a kdy
je závislost (zejména na opioidech) problém a pro koho a kdy vlastně milosrdenství?
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2/ Koho máme léčit a komu více prospějeme tím, že jeho závislost neléčíme? 3/ Kde
je ona hranice mezi léčit či neléčit, máme však vůbec právo ji stanovovat?
Autor:
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Štěpánková, L.
Souběžná léčba závislosti na tabáku a alkoholu
Centrum pro závislé na tabáku, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK
IGA MZČR, NT 12170-5/2011
alkohol, léčba, závislost na tabáku

Úvod: Dle literárních údajů je 70-80% pacientů v protialkoholní léčbě závislých
současně na tabáku. Oproti původním obavám, že odvykání kouření v průběhu léčby
závislosti na alkoholu je příliš náročné a snižuje abstinenci od alkoholu, současné
údaje prokazují opak. Proto jsme ve spolupráci Centra pro závislé na tabáku a Kliniky
adiktologie zahájili roku 2011 dobrovolný program zaměřený na odvykání kouření u
pacientů hospitalizovaných pro závislost na alkoholu.
Metoda: Pacienti byli léčeni kombinací psychosociální intervence (otevřená skupina
1x týdně) a ve většině případů i farmakoterapie, zaměřené na léčbu závislosti na
tabáku (náhradní terapie nikotinem, vareniklin, bupropion). Hodnocena byla pouze
krátkodobá úspěšnost, tj. udávané a pomocí CO validizované nekouření v době
ukončení léčby - v průměru po několika týdnech od zahájení programu.
Výsledky: Léčby v našem centru se postupně účastnilo 51 pacientů. Průměrný počet
návštěv jednoho klienta byl 4.8 (7 pacientů přišlo pouze 1x, hodnoceni automaticky
jako neúspěšní). Z počtu 51 pacientů bylo na konci léčby v našem centr úspěšných
27 a neúpěšných 24 pacientů (CO validizovaná abstinence byla 52.94 %).
Závěr: Program zaměřený na odvykání kouření může být úspěšný i v podmínkách
hospitalizace pro závislost na alkoholu. V rámci diskuze budou probrány naše
zkušenosti, výsledky, výhody a nevýhody tohoto typu programu.
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Titman Staňková, N., Titman, M.
Vývoj komunikace s klienty v Nízkoprahovém středisku Drop In
o.p.s. - role konceptů transakční analýzy ve změně vnitřního
paradigmatu.
Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s
harm reduction, komunikace, Nízkoprahové středisko Drop In
o.p.s., poradenství, transakční analýza

Příspěvek analyzuje vývoj zařízení poskytující HR služby desocializovaným
uživatelům návykových látek z hlediska struktury vztahů a komunikace uvnitř zařízení
a především vůči klientům. Vztah zařízení s klienty se vyvíjí od sblížení pomocí
společného nepřítele (socialistický režim) směrem k profesionalitě díky vlastnímu
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ohrožení ze strany nových systémových nároků a ztráty respektu od klientů. Cestu
nachází v dospělém přístupu uvnitř i vůči klientům a v plné akceptaci osobních
rozhodnutí klientů a nesení jejich následků.
Analýza využívající koncepty transakční analýzy se zaměřuje jednak na celkový
postoj zařízení, tak na konkrétní typické komunikační situace mezi pracovníky a
klienty. Po počáteční nesystemizované komunikaci Dospělý - Dospělý se zařízení
pod tlakem systémových požadavků dostává do způsobu komunikace Rodič - Dítě,
který se ale jeví nefunkční a zařízení hledá a nachází nový, profesionální, způsob
nastolení komunikace Dospělý - Dospělý.
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Vopravil, J.
Drogový trh a jeho ekonomické dopady
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
EU project JUST/2010/DPIP/AG/1410: New methodological tools
for policy and programme evaluation
drogový trh, hrubý domácí produkt, politiku, prevalenční odhady,
systém národních účtů, výdaje na protidrogovou

Klinika adiktologie spolupracovala v letech 2011-2012 na evropském projektu „New
methodological tools for policy and programme evaluation“ v oblasti workstreamu 6:
Ekonomické dopady drogového trhu. Cílem bylo vytvořit metodiku odhadu drogového
trhu ze strany poptávky (na základě prevalenčních odhadů užívání nelegálních drog)
včetně jeho fungování (domácí produkce, dovoz, vývoz). Pomocí velkoobchodních a
maloobchodních cen drog pak byl drogový trh přepočten na finanční ukazatele, které
byly začleněny do systému národních účtů. Výsledná přidaná hodnota z drogového
trhu pak činí 0,21 % hrubého domácího produktu České republiky. Druhá část
workstreamu byla zaměřená na sběr účelově určených výdajů na financování
protidrogové politiky (rozdělených podle zdrojů financování: ze státního a místních
rozpočtů; podle místa realizace: na celorepublikové úrovni a v krajích; podle typu
služeb: prevence, harm reduction, léčba, vymáhání práva) a na odhady účelově
neurčených výdajů spojených s užíváním nelegálních drog ze zdravotního pojištění
(pomocí systému zdravotních účtů) a na vymáhání práva (policii, státní zastupitelství,
soudy, vězeňskou službu). Na závěr byly tyto výdaje porovnávány s vývojem
celkových veřejných výdajů a s finančním ohodnocením drogového trhu, zejména s
obchodní marží neboli nezdaněnými zisky drogových dealerů.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:

West, R.
Smoking cessation treatment for people with alcohol and
substance use disorder
(Odborná pomoc při odvykání kouření u osob s poruchami z
užívání alkoholu a jiných návykových látek)
Health Behaviour Research Centre
49

Grantová
podpora:

Department of Epidemiology and Public Health
University College London
PRVOUK-P03/LF1/9, Síťování vědecko-výzkumných kapacit a
cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,
soukromým
a
neziskovým
sektorem
v
adiktologii
(NETAD); CZ.1.07/2.4.00/17.0111

People undergoing treatment for alcohol and substance use disorder are highly likely
to smoke tobacco. They are typically heavy and highly dependent users, and many
will suffer disability and die prematurely as a result of their tobacco use. This
presentation reviews evidence that can help determine whether these individuals
should be offered help to stop smoking and if so what kind of help would be
appropriate. It examines: 1) what the health benefits are likely to be from smoking
cessation given the problems arising from their concurrent drug or alcohol use and life
circumstances; 2) the likely effectiveness of the kind of help that might be offered; 3)
the likely take up of the offer of help; 4) the likelihood of spontaneous cessation in the
absence of an offer of help; 5) the potential effect of trying to stop, or succeeding in
stopping tobacco use on recovery from their alcohol or substance user disorder; and
6) practical issues concerning offer of help with tobacco use cessation in this group
including issues of timing and staff attitudes, expertise and training. It sets this within
the context of a general model of behaviour and motivation, COM-B+PRIME, and the
predictions of such a model for behaviour change intervention strategies in this
population.
(tlumočení zajištěno)

Osoby podstupující léčbu pro poruchy způsobené užíváním alkoholu nebo jinými
návykovými látkami jsou velmi často současně uživateli tabáku. Obvykle patří mezi
silné a vysoce závislé kuřáky a mnozí z nich v důsledku své konzumace tabákových
výrobků utrpí nějaké zdravotní postižení nebo předčasně zemřou. Tato prezentace
poskytuje přehled objektivních projevů a skutečností, na jejichž základě jsme schopni
lépe určit, zda by se těmto osobám měla nabídnout pomoc při odvykání kouření a
pokud ano, jaký typ pomoci by byl vhodný. Je zde pojednáno o 1) možném
zdravotním přínosu abstinence od tabáku vzhledem k problémům plynoucím pro tyto
osoby z jejich současného užívání alkoholu nebo drog a jejich životní situace, 2)
pravděpodobné efektivitě nabízené pomoci, 3) pravděpodobnosti přijetí takové
nabídky pomoci, 4) pravděpodobnosti, že daná osoba přestane sama kouřit i bez
nabídky odborné pomoci, 5) možném efektu snahy přestat kouřit nebo úspěšné
abstinence od tabáku po úzdravě z problémového užívání alkoholu nebo jiných
návykových látek a o 6) praktických otázkách týkajících se nabídky pomoci
s odvykáním kouření u této skupiny, včetně problematiky správného načasování a
přístupu, odborné kvalifikace a proškolení personálu. Toto téma tak spadá do
kontextu základního modelu chování a motivace, COM-B+PRIME, a predikcí tohoto
modelu z hlediska intervenčních strategií zaměřených na dosažení změn v chování u
této populace.
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(„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky“)
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Žák, T.
Mimo dosah
o.s. Prostor
neinjekční užívání, nové přístupy, špatně oslovitelné skupiny

Příspěvek si klade za cíl popsat cílovou populaci nízkoprahových kontaktních služeb,
které se nedaří v dostatečné míře kontaktovat současnými přístupy a nastínit
možnosti, jak tyto skupiny "mimo dosah" oslovit. Jako vstupní data budou použita
veřejně dostupná data v rámci ČR (Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České
republice za jednotlivé roky, ESPAD, Výzkum v NZDM, atd.) a dále pro podrobnější
analýzu budou využita vnitřní data a metodiky drogových služeb (KC/TP) o. s.
Prostor.
Druhou část budou tvořit kasuistiky lidí, které budou zpracovány na základě
rozhovorů s aktivními či bývalými uživateli drog, kteří nejsou v kontaktu s žádnými
adiktologickými službami.
V závěru budou porovnány obě skupiny (v dosahu i mimo dosah) z pohledu rizik,
potřeb a přístupů k nim. Jako příklad uvádím cílovou skupinu víkendových
neinjekčních uživatelů pervitinu, kteří mají zkreslené informace o adiktologických
službách, strach z prozrazení jejich užívání a minimální motivaci ke změně životního
stylu.
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Anotace workshopů (řazeno abecedně)
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Bartesová, J., Fialová, V.
QUANTUM SATIS EST
PL Jihlava
duální diagnózy, ústavní léčba

Naším workshopem bychom rády přispěly k přiblížení možností práce s
komplikovanějšími typy závislých klientů v ústavní léčbě. Prostřednictvím konkrétních
kazuistik bychom chtěly účastníky workshopu seznámit s léčebnými intervencemi u
různých typů duálních diagnóz a komplikovanějších osobnostních struktur. Náš
přístup vychází z klasické komunitní práce s klientem, ale naše ústavní léčba nabízí i
možnosti individualizované péče. Vybraly jsme záměrně klienty, jejichž příběhy
můžeme sledovat i po ukončení léčby (s poškozením kognitivních funkcí, s poruchami
osobnosti, se schizotypní poruchou osobnosti, s bipolární poruchou, agresory). Z
pohledu psychiatra a psychologa chceme takto přispět k diskuzi o systému péče o
závislé klienty, u nichž v mnoha případech je ústavní léčba nezbytnou součástí
adiktologické péče.
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Hanus, R., Mifková, E.
Paliativní přístup v K-centru aneb Pomoz mi nést můj úděl…
K-centrum Mladá Boleslav, Semiramis o.s., Ambulantní centrum
Hradec Králové, Laxus o.s.
Motivace, paliativní, smrt, sociální služby

Pokud mluvíme o práci v KC, nejčastěji slyšíme slova a spojení jako motivace ke
změně - ke změně způsobů raní, ke změně životního stylu… To je jistě v pořádku a u
mnoha klientů máme úspěch - začnou brát bezpečněji, začnou si dávat alespoň
některé oblasti svého života do pořádku. To je to, z čeho máme radost, to jsou
situace, které považujeme za úspěch, to nás drží ve službách. Přesto se však v
každém KC nachází skupina klientů, kde naše motivační přístupy selhávají. Jedná se
často o klienty, kteří berou dlouhá léta, dlouhá léta jsou našimi klienty, mají za sebou
mnoho VTOS, nemají žádné pracovní zkušenosti, přišli o všechny vztahy, mají různé
nemoci. Mezi sebou si šeptáme, že s nimi už to lepší nebude, že jim není pomoci. A
nahlas se znovu a znovu pokoušíme motivovat, přesvědčit ke změně…. a na otázku
klienta proč by to měl dělat, najednou neumíme odpovědět. Všechny odpovědi
postrádají smysl - víme to my i klient. A nemluvíme o tom. Neotvíráme s klientem
rozhovor na téma, že způsob jeho života je sebedestrukce, cesta ke smrti, která
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skončí pravděpodobně dřív, než by mohla, kdyby… Není tedy čas vyslovit otázku
doprovázení klientů ke konci nahlas? A kdo se tématu bojí víc. Klient? Pracovník?
Každopádně toto téma vyžaduje taková zřídla energie, která netryskají ani na
Islandu…
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Hrdličková, Z., Krejčová, V., Krucká Svárovská, D.
Z Káčka do léčby - "dlouhá" cesta
K-centrum Mladá Boleslav, Semiramis, o.s.
léčba, motivace, poradenství, spolupráce

V cestě klienta za léčbou se objevuje mnoho úskalí různého charakteru, otázkou je
do jaké míry je klient schopen touto cestou projít sám a kdy nastává čas předléčebné
intervence ze strany KC.
Podle různých údajů a zkušeností v ČR vypadává z předléčebného poradenství více
než polovina klientů, z toho značná část hned po prvním či druhém kontaktu, další
významná část v době, kdy se již blíží plánovaný nástup léčby.
Cílem workshopu je diskuze o aspektech, které hrají významnou roli v udržení klienta
v poradenském předléčebném programu….. Pojďme se tedy bavit o tom, do jaké míry
se na úspěšném vstupu do léčby podílí sám klient, pracovníci KC, ale i další instituce
(dle individuálních potřeb klienta), které mohou hrát významnou roli při klientově
cestě za změnou - do léčby.
Součástí workshopu je i aktivní zapojení posluchačů do práce s kasuistikami klientů
žádajících zprostředkování léčby.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
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Kalina, K., Mladá, K.
Kontrola chování v ústavní a rezidenční léčbě závislostí
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze / o.s. SANANIM zdravotnické zařízení SANANIM
bodovací systémy, léčba závislostí, paradigmata, pravidla a
sankce, Skálův model, terapeutické komunity, ústavní léčba

Workskop navazuje na samostatné referáty obou autorů, v nichž K. Mladá prezentuje
výsledky svého výzkumu historické a současné podoby bodovacích systémů na
specializovaných odděleních pro léčbu závislostí v léčebnách a nemocnicích, K.
Kalina obecně shrnuje téma kontroly chování na skinerovském behaviorálním
principu a zabývá se rovněž alternativami bodovacího systému v rezidenční léčbě v
terapeutických komunitách pro léčbu závislostí (dále TK). TK u nás vznikaly v 90.
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letech jako alternativa či protiklad skálovského typu léčby závislostí, ale řada z nich si
vytvořila systém „podpravidel“, který se leckdy přibližuje skálovským či postskálovským bodovacím systémům a sdílí s nimi i některé jejich slabiny. Workshop by
měl být vlastně panelovou diskusí, tu však do parametrů konference nelze zadat.
Očekáváme účast pracovníků léčeben a nemocnic, které skálovský či postkálovský
bodovací systém používají, stejně jako z těch oddělení, kde se nepraktikuje nebo
která od něj ustoupila. K účasti budou vyzváni účastnící výzkumu K. Mladé a rovněž
budou požádáni zástupci TK. Naším záměrem je sdílení zkušeností, hledání
odpovědí na otázku, jak efektivně zajistit strukturu a řád v ústavní či rezidenční léčbě
závislostí, a v neposlední řadě identifikace témat pro další výzkum v této oblasti.
Autor:
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Kalina, K., Mladá, K., Pavlovská, A., Titman Staňková, N.
Studium adiktologie - co nám přináší, přineslo a může přinést
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze / o.s. SANANIM zdravotnické zařízení SANANIM
ČAA, perspektivy, pracovní uplatnění, přínosy, reflexe, SNN,
studium adiktologie

Bakalářské studium adiktologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze bylo zahájeno v
denní (prezenční) formě v akademickém roce 2005/2006, kombinovaná forma r.
2009/2010. O rok později, v akademickém roce 2010/2011, byla otevřena denní
(prezenční) forma navazujícího magisterského studia a v současném r. 2012/2013
probíhá první ročník kombinované formy. Všechny tyto formy mají v současném
akad. roce cca 400 studentů, což je více, než mají některé samostatné fakulty např.
humanitních směrů UK i jiných univerzitách. Dvoustupňové studium multidisciplinární
s tímto zaměřením v rámci zdravotnických odborností vyučovaných na lékařských
fakultách je unikátní v ČR (zřejmě i v Evropě a možná i v celosvětovém měřítku), a
zasluhuje tudíž mimořádnou pozornost. Workshop je míněn jako uzavřené setkání
absolventů, pedagogů a případně i studentů přítomných na konferenci s cílem
diskutovat z různých pohledů, co komu studium adiktologie přináší, přineslo a
přinese, zmapovat možnosti pracovního uplatnění adiktologů, jejich zakotvení ve
Společnosti pro návykové nemoci a České asociaci adiktologů apod., a v neposlední
řadě uvažovat o tom, co po absolutoriu studia můžeme mít nadále společného,
včetně perspektiv doktorandského postgraduálu, navrhované specializace „klinický
adiktolog“ či uplatnění v psychoterapii.
Autor:
Název
příspěvku:
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Myšáková, K., Maierová, E., Andrlová, K.
Svépomoc pro hazardní hráče a jejich blízké
Sdružení Podané ruce, o.s., Ambulance adiktologie
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Grantová
podpora:
Klíčová slova:

CZ.1.04/3.1.02/67.00050
hazardní hra, svépomoc, svépomocný web

Ambulance adiktologie prostřednictvím projektu „První pomoc pro patologické hráče a
jejich rodiny“ provozuje svépomocný web pro výše uvedenou cílovou skupinu. Cílem
workshopu je představit specificky léčebný přístup svépomocných skupin
realizovaných prostřednictvím svépomocných webů. V úvodu workshopu stručně
srovnáme tradice a momentální situaci svépomocných webů pro hazardní hráče v
zahraničí s jejich fungováním v České republice. V další části se prostřednictvím
praktických ukázek věnujeme práci se svépomocným webem (technická náročnost
webu, odborné a obsahové materiály související s problematikou hazardního hraní,
správa webu, návštěvnost, moderovaná diskuse,…).
S účastníky workshopu proběhne diskuze o pozitivních a případných negativních
stránkách těchto webů, o možnostech využití při práci s klienty a o efektivitě tohoto
způsobu práce.
Autor:
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Nepustil, P.
Hlasy v pozadí: vztahový přístup k "závislosti"
Sdružení Podané ruce, Poradenské centrum Pasáž, Vídeňská 3,
639 00 Brno
společné zkoumání, vztahové bytí, závislost

Workshop bude navazovat na můj předchozí ústní příspěvek "Přestávání s pervitinem
jako vztahová trajektorie" a jeho cílem bude poukázat na vztahovou podstatu jevů a
procesů, které se označují jako závislost.
Na úvod zopakuji některé základní předpoklady a myšlenky vztahové teorie a praxe,
představované zejména prací Kennetha Gergena a jeho konceptem vztahového bytí.
Hlavní část workshopu bude spočívat ve společném dialogickém zkoumání
konkrétního případu, který může být představen dobrovolníkem z řad účastníků. Do
procesu budou zapojeni všichni přítomní.
V závěru proběhne reflexe procesu společného zkoumání a zároveň poukázání na
možnosti praktického uplatnění vztahové teorie a praxe - zejména v oblasti práce s
lidmi, kteří mají problémy s užíváním látek a/nebo jsou označováni jako závislí.
Autor:
Název
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Nevšímal, P., Dolejší, M.
"Don´t listen to what they say. Go see!"
Magdaléna, o.p.s.
CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/134057
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Klíčová slova:

terapeutická komunita, stáže, zahraniční know how

Workshop je zaměřen na předání zkušeností ze zahraničí české odborné veřejnosti a
na vysvětlení metody stáží ECEtt - "training by travel". Stáže probíhaly pod hlavičkou
mobility v rámci programu Leonardo da Vinci - VETPRO, který se zaměřuje na
celoživotní vzdělávání profesionálů. Metoda ECEtt byla použita pro výměnu
zkušeností formou stáží, které realizovala Magdaléna, o.p.s. pro profesionály z
terapeutických komunit a doléčovacích center z celé České republiky. Tyto stáže v
délce 1 týdne se uskutečnily v rámci projektu ECEtt Leonardo Mobility 2011 - 2013.
První část workshopu bude zaměřena na proces přípravy stáže v zahraničí. V další
části se workshop zaměří na vlastní průběh stáží. Proběhne diskuze se stážisty o
přínosu jejich zkušeností a získaných dovedností ze zahraniční stáže a předávání
know how od zahraničních partnerů do jednotlivých organizací v ČR.
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Pavlovská, A.
Kulatý stůl zástupců sítě následné péče NETAD
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce
mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým
sektorem v adiktologii (NETAD); CZ.1.07/2.4.00/17.0111
následná péče, NETAD, síťování, výzkumné záměry

Uzavřené setkání členů sítě následné péče o uživatele návykových látek v rámci
projektu NETAD („Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce
mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v
adiktologii“), č. projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0111, je realizováno s cílem podpořit
vzájemnou spolupráci služeb v této oblasti a tvorbu sítě služeb i jednotlivců
ochotných participovat na projektu NETAD i vlastních výzkumných záměrech.
V rámci setkání jsou mapovány jednotlivé potřeby této specifické sítě, včetně jejích
potřeb ve vědecko - výzkumné oblasti, kde budou hledána společná témata vědecko
- výzkumného zájmu. Na společném setkání bude věnována rovněž pozornost
možnostem, které nabízí projekt NETAD jednotlivým účastníkům participujícím v této
síti, případně i výměně zkušeností.
(„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky“)
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Název
příspěvku:
Pracoviště:
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Randák, D., Víchová, V.
Ambulantní paradigmata z praxe a pro praxi
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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podpora:
Klíčová slova:

autogenní trénink, TDA, YOHARI OKNO

Jedná se o přehledový příspěvek naší práce v Alko ambulanci. Cílem je představit
naši práci skrze 2 teoretická východiska: TDA (trvalá a důsledná abstinence) a Yohari
okno, 2 modely z praxe a pro praxi ("vlaková kolej" a "pod pokličkou", 2 techniky (30
TDA -třicetidenní test abstinence a Semafor) a 1 relaxační metodu (Autogenní trénink
- nová cesta k uvolnění a k sobě). Vzhledem k tomu, že onemocnění závislosti
nepostihuje jen jednu kvalitu, tak i naše ambulantní paradigma není jen jednou
kvalitou, ale mixem, který se snaží reagovat na různé úrovně problematiky
onemocnění. Metody naší práce jsou: psychiatrická diagnostika a péče, individuální
psychoterapie, skupinová psychoterapie a farmakoterapie s důrazem na
Antabusovou terapii. Necháme na Vašem posouzení, nakolik se náš přístup podobá,
prolíná nebo je v protikladu k Vašim přístupům? Závěrem bychom rádi dali prostor pro
diskusi.
Autor:
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Šejvl, J., Vavrinčíková, L.
Spolupráce mezi terénními adiktologickými službami a
bezpečnostními složkami
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce
mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a
neziskovým
sektorem
v
adiktologii
(NETAD); CZ.1.07/2.4.00/17.0111
městská policie, pomáhající profese, Policie ČR, přestupkové a
trestní řízení, terénní program

Workshop navazuje na minulé setkání projektu NETAD, kterým jsme otevřeli diskusi
na téma vzájemné spolupráce mezi nízkoprahovými adiktologickými službami a
bezpečnostními složkami zejména v oblasti terénní práce a veřejného pořádku. Cílem
je nalézt komunikační platformu vedoucí k vzájemné spolupráci zdánlivě
nekompatibilních segmentů systému služeb ve společnosti.
Vytvoříme prostor pro představení regionálních systémů spolupráce přes jednotlivé
kazuistity nízkoprahových adiktologických programů, členů protidrogových komisí v
komunální politice a příslušníků městské/republikové policie. Do diskuse přizveme i
zástupce Unie soudců a Unie státních zástupců a Krajských protidrogových
koordinátorů.
Naším záměrem je podpořit tvorbu opatření proti/drogové politiky na komunální
úrovni, při respektování potřeb jednotlivých zúčastněných subjektů (společnosti,
cílové skupiny a adiktologických služeb).
(„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky“)
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Švarc, J.
Léčba závislostí v ochranném léčení v ČR
Psychiatrická léčebna Bohnice
léčba závislostí, ochranné léčení, trestní řízení

Kazuistický interaktivní 90 minutový workshop, kde bude probráno:
- Které právní předpisy upravují OL
- Změny těchto zákonů po r. 2009
- Ukládání OL dle tr. zákoníku, ukládání OL mladistvým a dětem dle ZSM
- Další povinná léčebná v trestním řízení
- Nařizování OL (kdo komu kam kdy)
- Ukončování OL, přeměna ústavního na ambulantní (a naopak) a ústavního na
zabezpečovací detenci (a naopak)
- Přetrvávající legislativní nedostatky a aplikační problémy současné justiční praxe,
zejm.
· problematika prodlužování OL
· nemožnost vykonat OL ústavní ve výkonu trestu odnětí svobody
· náklady OL a zdravotní pojištění
- Systém léčení (terapeutické aktivity)
- Charakteristiky a nejčastější problémy klientů v OL
- Hlavní cíle OL
- Efektivita OL
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Termer, A.
22 let svobodné drogové scény v ČR očima HR služeb
Terénní programy Sananim
drogová scéna, harm reduction, klienti, represe, služby,
substituce, změna

Workshop předpokládá účast pracovníků adiktologických služeb HR z různých koutů
republiky. Klade si za cíl se trochu ohlédnout do minulosti, a sdílením zkušeností
zmapovat, jak od 90. let reagují služby HR na vývoj drogové scény a událostí v
protidrogové politice. Podíváme se, jak se proměňuje struktura klientů v čase a místě,
jak se mění jejich promořenost, stereotypy v užívání, co se děje na scéně když je
zavedena substituce, když se objevují další drogy, jaké změny proběhly celkově,
včetně vlivu drogové legislativy, a jak na tyto změny a trendy reagují služby HR. Ne
na celém území České republiky tyto změny probíhají stejně, v některých regionech
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se za 22 let svobodné drogové scény změnilo jen málo, nebo možná vůbec.
Výsledkem workshopu by měla být myšlená "mapa změny", na základě sdílených
zkušeností odborníků ze služeb HR. V ideálním případě později s tiskovým výstupem
v některé z odborných publikací vztahujících se k drogové problematice.
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Titman Staňková, N., Kalina, K., Titman, M.
Analýza komunikace v Nízkoprahovém středisku Drop In o.p.s.
pomocí konceptů transakční analýzy
Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s
harm reduction, komunikace, Nízkoprahové středisko Drop In
o.p.s., poradenství, transakční analýza

Workshop navazuje na ústní sdělení Vývoj komunikace s klienty v Nízkoprahovém
středisku Drop In o.p.s. - role konceptů transakční analýzy ve změně vnitřního
paradigmatu prezentací souboru kasuistik, které ilustrují typické skupiny klientů
navštěvující Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s. Cílem workshopu je účastníky
podrobněji seznámit s koncepty transakční analýzy a možnostmi jejich praktického
využití v komunikaci s klienty v rámci poskytování služeb harm reduction (výměna
injekčního materiálu, poradenský rozhovor).
Účastníci budou seznámeni se základní teorií transakční analýzy (diagnostika
egostavů Rodič, Dospělý, Dítě; typy transakcí; hry; scénář), kterou si následně budou
moci sami vyzkoušet v rámci aktivního rozboru prezentovaných kasuistik.
Soubor prezentovaných kasuistik vychází z diplomové práce autorky.
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Tolimatová, J., Medenčevič J. a kol.
Rodinná terapie z Apolináře - indikační seminář
Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii, Klinika adiktologie
VFN Praha, Apolinářská 4a, Praha 2, 12800
rodinná terapie, závislost

Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii ambulantně léčí závislé a závislostí
ohrožené rodiny. Cílem workshopu je nechat nahlédnout do naší rodinně terapeutické
praxe a otevřít diskusi. Úvodem přiblížíme základní principy péče o rodiny, s důrazem
spíše na praktické informace o průběhu rodinně terapeutické péče a návaznosti na
další typy péče na klinice. Zmíníme i co nám pomáhá při spolupráci v týmu odborníků
z různých škol rodinné terapie.
Hlavní část bude věnována indikačnímu semináři, na kterém se budete moci podělit o
zkušenost, kdy tento typ terapie nabízíte a porozmýšlet o tom, pro koho a kdy je
rodinná terapie vhodná. Navážeme ukázkou rodinně terapeutckého sezení, budete si
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moci vyzkoušet roli účastníka terapie či člena reflexního týmu a prostřednictvím
zážitku se dotknout praxe.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Valnoha, J., Gabrhelíková, P.
Paradigma adiktologie - multidisciplinarita nebo eklekticismus?
Pozice adiktologie mezi jinými vědami.
Sdružení Podané ruce, o.s., Brno
adiktologie, eklekticismus, pozice, věda

Workshop je zaměřen na vymezení pozice oboru adiktologie a jejích základních
paradigmat ve vztahu k dalším vědám jako jsou psychologie, psychiatrie, sociální
práce a dalšími. Budeme při tom vycházet z historického členění věd Augusta Comta,
které se pokusíme rozšířit o moderní obory humanitních věd a následně stanovit
jejich vzájemné překryvy či „nárazový“ prostor. V průběhu workshopu budeme hledat
odpovědi na otázky: Je adiktologie typický multidisciplinární nebo eklektický obor?
Bere si adiktologie know-how jiných vědních oborů? Berou si know-how z jiných
vědních oborů i jiné vědy? V čem je adiktologie specifická oproti jiným oborům, které
se také věnují práci se závislými? Jak je adiktologie vnímána představiteli ostatních
oborů? Je obor adiktologie potřeba? Jedním z nosných prvků workshopu bude také
práce se „Seznamem a definicí výkonů“ v drogových službách dle RVKPP a jejich
přiřazení jednotlivým vědním oborům a poté opět diskutování nad pozicí, významem
a praktickým přínosem adiktologie.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
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podpora:
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Veselý, J., Fialová, H., Hlaváč, J., Nováková, D., Polanecká, M.
Primární prevence: Workshop s Popelkou
Centrum prevence, Sdružení Podané ruce, o.s.
A.N.O., primární prevence, rizikové chování

Workshop navazuje na příspěvek "Primární prevence: Popelka pro všechny" a je
připraven aktivními členy sekce primární prevence Asociace nestátních organizací A.N.O. (CPPT, o.p.s., Institut Filia, o.s., Magdaléna, o.p.s., Sdružení Podané ruce,
o.s., Renarkon, o.p.s.). Tento workshop má za cíl přiblížit svět primární prevence
všem, kdo mají zájem naslouchat, získávat informace a zapojit se do diskuze ohledně
primární prevence rizikového chování. Workshop je otevřeným setkáním členů i
nečlenů sekce primární prevence A.N.O. V průběhu workshopu se budou účastníci
interaktivně zapojovat do preventivních technik, diskuzních fór, debat a kladení
otázek na různá témata z oblasti primární prevence. Workshop se také zaměřuje na
primární prevenci rizikového chování a jejího vnímání na poli adiktologickém.
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Veselý, V., Kolouchová, M., Mrkvička, Z., Trojan, L.
Léčba závislostí - jak to vidí A.A. Jihlava
SOŠ sociální Jihlava, Fibichova 978/67
A.A. - anonymní alkoholici, doléčování spolupráce

Workshop chce představit principy léčby svépomocných skupin Anonymních
alkoholiků, jejich modifikace a především práci skupiny A.A. v Jihlavě. Smyslem je
ukázat, jak svépomocná skupina A.A. při dobré spolupráci s PL Jihlava výrazně
pomáhá ulehčit cestu k abstinenci při léčbě závislosti. Desetiletá zkušenost
spolupráce ukazuje, jak dobře chápající suportivní skupina A. A. může zmírnit pocity
stigmatizace a bolesti spojené jak ústavní léčbou samotnou, tak s abstinencí v dalším
životě. Je to nepřetržitá interakce mezi systémem léčby v PL a "doléčováním" ve
skupině A. A. Není to jednorázový akt, ale dlouhodobý proces.
Seznamte se s příběhy několika lidí, kteří díky A. A. abstinují, a s jejich zkušenostmi.
WORKSHOP
1. Historie A.A. - velmi krátce - vznik, vývoj ve světě a v ČR.
2. Vznik A.A. v Jihlavě a její vývoj
3. Rozdíly mezi skupinami A. A. v ČR a jejich pohled na léčbu v PL.
4. terapeutický náhled na program A.A.
5. Spolupráce A.A. Jihlava s PL Jihlava, AT poradnami, VOR Jihlava a význam léčby
na PL
6. Pohled na léčbu závislostí v minulosti a současnosti.
7. Trvalá abstinence - doléčovací program
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Anotace vývěskových sdělení (posterů) (řazeno abecedně)
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Exnerová, M., Krajíčková, S.
Komplexní aktivity zaměřené na zdravé vztahy v kolektivu na ZŠ
Centrum primární prevence Semiramis o.s.
CZ.1.07/1.2.00/14.0032 ESF OP VK
primární prevence, rizikové chování, zdravé vztahy

Prostřednictvím posteru chceme představit projekt Centra primární prevence
Semiramis o.s. s názvem: Komplexní aktivity zaměřené na zdravé vztahy v kolektivu
na základních školách. Globálním cílem projektu bylo vytvoření a zavedení
komplexního dlouhodobého programu specifické primární prevence rizikového
chování pro žáky druhého stupně základních škol, včetně podpůrných služeb v
oblasti prevence pro pedagogické pracovníky a rodiče. V současné době je projekt
realizován celkem na šestnácti základních školách na území Středočeského a
Královéhradeckého kraje. Nedílnou součástí nově vytvořeného programu dlouhodobé
primární prevence rizikové chování je samozřejmě i prevence závislostního chování.
Další výše uvedené cílové skupiny (pedagogové, rodiče) jsou podporovány
prostřednictvím několika klíčových aktivit, o nichž poster také podrobněji informuje.
Projekt byl zahájen 1. 7. 2010 a bude ukončen v červnu 2013.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Halfarová, K., Tomanová, M.
Ženy a alkohol
ALMA FEMINA
ambulantní péče, poradenství, rodina, závislost na alkoholu, ženy

Poster seznamuje účastníky s projekty Centra Alma Femina. Centrum nabízí několik
modelů péče o ženy, které jsou ohrožené závislostí na alkoholu nebo jsou již na
alkoholu závislé. Příspěvek poukazuje na odlišné modely péče o tyto jednotlivé
skupiny žen, s důrazem na možná styčná témata. V rámci analýzy těchto modelů
poukazujeme na odlišné cíle v rámci každého modelu včetně jednotlivých intervencí.
Zajímavou otázkou jsou ženy, které jsou ohroženy závislostí na alkoholu a
vyhledávají poradenství. Příspěvek se snaží hledat odpověď na otázku o modelu
péče o tyto ženy.
Metody: kazuistiky, subjektivní a objektivní rozhovor, analýza produktů, kvantitativní
sběr dat.
Cílem příspěvku je poukázat na možné modely léčby závislosti na alkoholu u žen a
specifika ambulantní péče o ženy ohrožené závislostí.
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Hrnčiarová, J., Tibenská, A., Bažant, J., Martínek, C., Žirko, R.,
Veselá, A., Němcová, L., Valešová, D., Maixnerová, R., Hrubeš,
P.
Sledování úspěšnosti léčby v Léčebně návykových nemocí v
Nechanicích
Léčebna návykových nemocí Nechanice
Psychiatrická kliniky FN Hradec Králové
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové
abstinence, doléčování, léčba závislosti, recidiva

Kolektiv terapeutů Léčebny návykových nemocí Nechanice pokračuje ve sledování
úspěšnosti programu střednědobé léčby závislostí. Našim cílem je zjistit, do jaké míry
abstinují pacienti, kteří ukončili střednědobý odvykací léčbu v Léčebně návykových
nemocí v Nechanicích. Odvykací léčba zde probíhá na principu sloučení režimové,
komunitní terapie a skupinové psychoterapie. Je určena pro dospělé pacienty závislé
na psychoaktivních látkách (alkohol, ilegální drogy, medikamenty, patologické hráče).
Po půl roce, roce, dvou letech po propuštění z léčby se dotazujeme příbuzných
pacientů ohledně jejich abstinence. Sledujeme také další související okolnosti - zda
se doléčují, zda užívají jiné návykové látky, či některé ukazatele kvality jejich života.
Zohledňujeme také informace od terapeutů, u kterých jsou dispenzarizováni.
Sledujeme rozdíly úspěšnosti v abstinenci podle pohlaví, typů návykových látek
(alkohol, ilegální drogy, medikamenty, patologické hráčství) a různých způsobů
ukončení programu (řádný, předčasný, disciplinární). V posteru prezentujeme
výsledky. Jsou pro nás zpětnou vazbou o efektivitě léčebného programu.
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Jandová, D., Gärtnerová, L., Baňacká, K., Vančurová, M.
Pracovníci a klienti CRaNP na začátku své cesty
Most k naději, Centrum pro rodinu a následnou péči
abstinence, následná péče, recidiva, úspěšnost

Shrnuli jsme 20 měsíců zkušeností v projektu Centrum pro rodinu a následnou péči v
Mostě, se zaměřením na cílovou skupinu klientů zapojených do doléčovacího
programu (následná péče). Jako podklady k prezentaci výstupů jsme využili
sledovaná statistická data o klientech, osobní rozhovory s klienty a z nich získané
anamnestické údaje. Vedle indentifikujících kritérií (pohlaví, typ primární návykové
látky) jsme se zaměřili na úspěšnost našich klientů v programu (délka setrvání v
programu, zapojování rodinných příslušníků, uplatnění se na trhu práce). Zajímalo
nás také, odkud nejčastěji klienti do následné péče přicházejí a nabízíme přehled
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modelu péče o ně. Vzhledem k tomu, že projekt CRaNP je financován z ESF
prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR, shrnujeme v závěru naše
subjektivní vnímání rozdílů mezi úvodními očekáváními před realizací projektu oproti
realitě, na kterou jsme museli reagovat v průběhu projektu.
Autor:
Název
příspěvku:
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Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Nový, O.
FIXPOINT - bezpečnostní kontejnery na infekční odpad
PROGRESSIVE o.s.
likvidace injekčních stříkaček, public health

Projekt FIXPOINT existuje v Praze od roku 2009. Je inspirován obdobnými projekty,
které v některých vyspělých světových aglomeracích fungují již léta. Jedná se o
specifickou, ačkoliv pasivní ochranu veřejného zdraví (public health). Projekt
FIXPOINT spočívá v instalaci bezpečnostních kontejnerů v různých rizikových
lokalitách na území Hl. M. Prahy. Tyto kontejnery slouží intravenózním uživatelům
drog k likvidaci použitých injekčních stříkaček. Místo bezpečné likvidace mohou také
využít občané či příslušníci městské policie, kteří se tak rozhodnou například z
důvodu nebezpečnosti nalezeného injekčního materiálu na potenciálně rizikovém
místě. Projekt byl během předminulého roku (2011) rozšířen o zaměstnance z řad
aktivních uživatelů drog a vznikly tak pozice „podporovaného zaměstnávání“. Zároveň
se otevřely možnosti pro další práci s uživateli návykových látek a v neposlední řadě i
možnosti výměny cenných informací pro řadové terénní pracovníky o. s.
PROGRESSIVE. V příspěvku bychom rádi obeznámili posluchače se současnou
formou projektu, dosavadními výsledky a úspěchy i neúspěchy projektu.
Autor:
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Pečtová, K.
Attachment osob zneužívajících návykové látky
Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o.
Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta obor: Klinická
psychologie
attachment, emoční regulace, závislost

Ve výzkumné studii, sledujeme vztahovou vazbu osob, které zneužívají návykové
látky. Předpokládáme, že tito lidé disponují nejistou vztahovou vazbou. Východiska
výzkumné studie jsou ukotvena v pojetí závislosti na návykových látkách, jako
důsledku nemožnosti běžného fungování v mezilidských vztazích. Patologické
vztahové vzorce jsou pravděpodobně založeny již v dětství. Z původních studií
attachmentu je známo, že pokud se nedaří vybudovat, základní vztah mezi matkou a
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dítětem, stává se rizikovým faktorem pro další vývoj dítěte a také pro jeho budoucí
vztahy. Odlišnosti v typech attachmentu (vnitřních modelech citové vazby) výrazně
souvisí s rozdíly v efektivnosti emoční regulace a individuální adaptace jedince.
Různé typy attachmentu implikují různé typy emoční regulace. Jistá citová vazba je
spojována s efektivní emoční regulací a přiměřenou adaptací. Nejistá organizace
citové vazby vede k dysregulaci a nejisté adaptaci jedince. Užívání návykových látek
pak slouží jedinci k regulaci emoční nestability a úzkosti a k zvládnutí situací, v nichž
selhává vlastní regulace emocí a chování.

Následující příspěvky vznikly za podpory Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky:







Grund - The Czech concept of addictology. Towards a comprehensive model
of addiction science, treatment and prevention (or, reflections of a foreign
observer) (Český koncept adiktologie. Směřování ke komplexnímu modelu
výzkumu, léčby a prevence závislostí (aneb postřehy zahraničního
pozorovatele)
Pavlovská - Kulatý stůl zástupců sítě následné péče NETAD
Šejvl, Vavrinčíková - Pomáhající profese a bezpečnostní složky NETAD
Výroční shromáždění SNN ČLS JEP
West - Smoking cessation treatment for people with alcohol and substance
use disorder (Odborná pomoc při odvykání kouření u osob s poruchami z
užívání alkoholu a jiných návykových látek)

„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky“
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Symposium Lundbeck - "Nový" způsob léčby závislosti na
alkoholu
PONDĚLÍ 3. 6. 2013, 14.00 – 15.30, Velký sál
Autor:
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příspěvku:
Pracoviště:
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podpora:
Klíčová slova:

Popov, P.
Strategie snižování spotřeby při léčbě závislosti na alkoholu
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Podpořeno programem instucionální podpory vědy č. PRVOUKP03/LF1/9.
léčba závislosti na alkoholu, nalmefen, strategie snižování spotřeby
alkoholu

Léčba závislosti na alkoholu v naší zemi v období po 2. světové válce vycházela tzv.
“apolinářského modelu”, resp. principu “trvalé a důsledné abstinence” (TDA). Autorem
tohoto léčebného konceptu byl MUDr. Jaroslav Skála, který však také v naší odborné
literatuře publikoval na téma „kontrolovaného pití”. To uváděl jako jeden
z alternativních léčebných cílů. V současné době je strategie snižování spotřeby
alkoholu u osob s poruchami působenými škodlivým užíváním alkoholu, resp. se
závislostí na alkoholu považována za jednu z účinných léčebných strategií a některé
země ji zahrnuly mezi doporučené léčebné postupy. Tato strategie umožňuje
zahrnout do léčby I pacienty, kteří nejsou (aktuálně, či vůbec) rozhodnuti k plné
abstinenci ale zvažují alternativu snížení konzumace alkoholu. Zásadní změnu
paradigmatu léčby závislosti na alkoholu také katalyzuje vývoj ve farmakologii, resp.
úspěšné klinické studie s opioidním modulátorem nalmefenem, který by měl v
dohledné době rozšířit možnost farmakoterapie při léčbě závislosti na alkoholu.
Zásadně by však vždy mělo jít o komplexní léčebný postup, zahrnující vedle
farmakoterapie take psychosociální podporu pacienta.
Autor:
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Miovský, M.
Význam psychosociální podpory v léčbě závislosti na alkoholu v
kontextu strategie snižování rizik a škod
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Podpořeno programem instucionální podpory vědy č. PRVOUKP03/LF1/9.
léčba závislosti na alkoholu, strategie snižování spotřeby alkoholu,
nalmefen, psychosociální podpora, BRENDA

Moderní léčba závislostí prochází vývojem, v jehož rámci je odbornou veřejností více
než v minulosti reflektován fakt, že je nutné léčebné a preventivní přístupy zpřístupnit
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pro širší spektrum pacientů, včetně pacientů, kteří z nějakého důvodu nejsou ochotni
nebo schopni plně abstinovat. Kritickému hodnocení je znovu podroben koncept
kontrolovaného pití, resp. okolností, za kterých je možné u pacienta posílit jeho
schopnost obnovit kontrolu nad pitím, případně u něj dosáhnout alespoň výraznějšího
snížení rizik spojených s užíváním vysokých dávek alkoholu. Jedná se o velice
komplexní a složitý, mnoho desítek let diskutovaný problém, jemuž mj. věnoval
značnou pozornost též dlouholetý šéfredaktor časopisu Addiction Griffith Edwards.
Bylo a je vyvíjeno a testováno množství psychosociálních podpůrných programů, jimž
je možné podpořit léčebný proces a které mohou pomoci alespoň mírnit následky pití.
Jedná se o intervence, které je možné aplikovat samostatně, stejně jako v kombinaci
s farmakoterapeutickou léčbou. Jako velmi výhodné se ukazuje pro další rozvoj
těchto strategií např. s novým léčebným preparátem nalmefenem a mezi doporučené
intervence patří tzv. BRENDA.
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Symposium Reckitt Benckiser, MSD - Systém péče o
drogově závislé s hepatitidou
ÚTERÝ 4. 6. 2013, 15.00 – 16.30, Hlavní (kongresový) sál
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Hobstová, J.
Léčba virové hepatitidy C u intravenózních uživatelů drog současný stav a perspektiva
Infekční centrum pro drogově závislé - FN Motol, Praha
virová hepatitida C, léčba, epidemiologie

Do roku 1992 byla virová hepatitida C především posttransfuzní hepatitidou,
označovanou jako hepatitida non A-non B. Po objevení viru hepatitidy C v roce 1989
začaly být krevní deriváty důsledně kontrolovány na přítomnost tohoto viru a
hepatitida C téměř zmizela ze seznamu infekcí přenášených krevními transfuzemi a
postoperačně. Od roku 1992 je akutní hepatitida C zpravidla důsledkem nesterilního
vpichu při užívání drog. V podstatně menší míře se hepatitida C přenáší sexuálním
stykem ( 1-2%) a pro novorozence může být zdrojem virémická matka, při čemž tento
vertikální přenos je pozorován přibližně do 5%. Hepatitida C je v současnosti
označována jako hepatitida uživatelů drog a skutečně v našich ordinacích se
v současné době adepti na antivirovou léčbu rekrutují téměř všichni z řad této
komunity. Většina z nich nemá hepatitidu C dlouho, nemají pokročilý zánět, který již
přešel do jaterní cirhózy a jejich léčba je proto ve vysokém procentu úspěšná.
Antivirová léčba není ale prosta nežádoucích účinků a adherence k léčbě je zásadní
podmínkou k zahájení této i finančně náročné léčby. Prezentovány vlastní zkušenosti
s léčbou hepatitidy C u uživatelů drog a zdůrazněny velmi dobré výsledky u
spolupracujících uživatelů.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Kastelić, A., Maticic, M.
Národní směrnice pro zvládání léčby hepatitidy C u uživatelů drog
ve Slovinsku
Center for Treatment of Drug Addiction Ljubljana
hepatitis C, drug users, national guidelines, Slovenia

Since the recognition of hepatitis C virus in 1989 it has been clear that intravenous
drug users are at highest risk for acquiring the infection due to parenteral mode of its
transmission. Hepatitis C virus is the main cause of chronic hepatitis, cirrhosis and
hepatocellular carcinoma. In Slovenia, the strategy for the complex management of
hepatitis C virus infection has been established in 1997 and 1999. Nowadays, simple
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and accessible diagnostic tools are available to diagnose the infection and the
treatment of chronic hepatitis is successful in 48–95 %. Due to several preventive
strategies the prevalence of hepatitis C virus infection among intravenous drug users
on substitution treatment has decreased from 50–60 % at the beginning of the
nineties to 16.5 % infected in 2006 and estimated up to maximum 25% nowadays.
To improve the detection of the infected drug users, their further follow up and
management by the hepatitis specialists, the Slovenian national consensus guidelines
for the management of hepatitis C virus infection in drug users have been set up in
2007 updated every two years since then. They comprise the stepwise diagnostic and
treatment procedures as well as counselling all being performed in close cooperation
between the hepatitis specialists and therapists in drug addiction treatment
programmes.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Herzog, A.
Léčba Hepatitidy typu C v prostředí injekčních uživatelů drog
SANANIM, o.s., Terénní programy
Injekční užívání drog, hepatitida typu C, testování, léčba hepatitidy

Příspěvek mapuje problematiku vztahující se k onemocnění hepatitidou typu C u
aktuálních injekčních uživatelů drog. Východiskem jsou zkušenosti terénních
pracovníků občanského sdružení SANANIM, kteří pracují v Praze v prostředí tzv.
otevřené drogové scény. Co víme o promořenosti populace injekčních uživatelů drog
hepatitidou? Jaké jsou typické způsoby nákazy? Jak a jak často se injekční uživatelé
chovají rizikově? Jaké mají znalosti a postoje ohledně této nemoci? Následně
příspěvek přibližuje aktuální situaci z hlediska testování aktivních injekčních uživatelů
drog na hepatitidu typu C. Jaké jsou naše možnosti včas zachytit nové případy
onemocnění? Co testování komplikuje? Jaká jsou specifika pro testování této
populace? Dlouhodobě se setkáváme s injekčními uživateli drog před nástupem do
léčby, v jejím průběhu i po jejím skončení. Proto na závěr se příspěvek věnuje i
hledání odpovědi na otázku, na kolik jsou aktivní injekční uživatelé drog schopni
absolvovat léčbu interferonem.
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Symposium Dostupnost a kvalita léčby závislosti na
opioidech – Projekt INSIGHT
Středa 6. 6. 2013, 9.00 – 10.00, Hlavní (kongresový) sál
Autor:
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příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Kastelić, A.,
INSIGHT-Perspectives on the status of international opioiddependence treatment
Center for Treatment of Drug Addiction Ljubljana
opioid dependence treatment, INSIGHT, EQUATOR

The variability in the level of access to opioid-dependence treatment and standards of
care around the world were studied in the International Survey Informing Greater
Insights in Opioid Dependence Treatment (INSIGHT). The project was initiated to
explore the attitudes, experience and practice with regards to treatment among
healthcare professionals, patients and out-of-treatment opioid users in Central and
Eastern Europe, Africa and Asia. Standardised questionnaires based on those used
in the European Quality Audit of Opioid Treatment (EQUATOR) project were used to
collect data on patients and physicians from the following countries: Croatia, the
Czech Republic, Indonesia, Israel, Malaysia, Poland, Romania, Slovenia and South
Africa.
Key findings and higlights will bepresented and how opioid-depemdence treatment in
these countries measure up against evidence-based care. The study also reviews the
diverse approaches to opioid-dependence treatment in the INSIGHT countries
including different policies of reimbursement, treatment availability and treatment
settings.
opioid-dependence treatment in the INSIGHT countries including different policies of
reimbursement, treatment availability and treatment settings.
Autor:
Název
příspěvku:
Pracoviště:
Grantová
podpora:
Klíčová slova:

Popov, P.
Situace v České republice v evropské perspektivě – výsledky
z projektu INSIGHT.
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
léčba závislosti na opioidech, projekt INSIGHT, projekt EQUATOR

Dostupnost a kvalita léčby závislosti na opioidech je v celosvětovém měřítku stále
nedostatečná. Léčba často neodpovídá současnému stavu vědeckého poznání a
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nenaplňuje potřeby ochrany veřejného zdraví. Koordinovaný mezinárodní výzkum,
srovnávající různé způsoby léčby a jejich výsledky může přinést důležité poznatky a
přispět tak ke zlepšení systému a kvality léčby.
Ve sdělení budou prezentovány první informace z mezinárodního výzkumného
projektu INSIGHT (International Survey Informing Greater Insights in Opioid
Dependence Treatment), který srovnává dostupnost a kvalitu substituční léčby v
jedenácti zemích (V České republice, Chorvatsku, Indonésii, Israeli, Jižní Africe,
Malajsii, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Turecku a Ukrajině). Projekt INSIGHT
navazuje na project EQUATOR (The European Quality Audit of Opioid Treatment),
realizovaný v roce 2011 v jedenácti zemích západní Evropy.
V rámci projektu INSIGHT bylo ve všech zúčastněných zemích provedeno
dotazníkové šetření mezi lékaři a pacienty v substituční léčbě. Výjimkou byla
Ukrajina, kde byli dotazováni pouze lékaři; v Chorvatsku a v ČR byli navíc dotazováni
také neléčení uživatelé drog. Ve Slovinsku, Rumunsku a Polsku byli kromě pacientů a
lékařů dotazovány také zdravotní sestry.
Výzkum se pokouší odpovědět na následující otázky:





Jaká je dostupnost léčby pro pacienty?
Jak vypadá léčba v praxi?
Jak je léčba efektivní?
Jaké jsou lokální priority a bariéry pro zvyšování dostupnosti a kvality léčby?

Nabízí se tak nejen zajímavé srovnání souhrnných klíčových výsledků z ČR s
výsledky ostatních participantů výzkumu INSIGHT a EQUATOR, ale zejména
možnost konfrontovat výsledky jejich české části s jinými domácími daty a následné
použití k přípravě materiálu pro jednání se zástupci odpovědných institucí o další
budoucnosti léčby závislostí na opioidech v ČR.
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OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO KURZU KOMUNIKACE V ADIKTOLOGII
Název kurzu:
KOMUNIKACE V ADIKTOLOGII
Filozofie a zaměření kurzu:
Program rozvíjí profesionální přístup a komunikaci adiktologických pracovníků
s jedinci užívajícími návykové látky (UNL). Cílí na podporu terapeutické aliance
v širokém spektru adiktologických programů a služeb. Je zaměřen interakčně,
obsahuje i praktická cvičení ve trojicích.
Tématická náplň
Témata jsou rozvržena do 3 navazujících bloků:
BLOK 1: Úvod do problematiky
- zvláštnosti v percepci a kognitivním zpracování reality u UNL;
- obecné základy komunikačních teorií;
- faktory podporující vznik aliance profesionál + UNL.
BLOK 2: Komunikační postupy v procesu adiktologické péče
- první kontakt;
- budování kontraktu;
- práce s motivací;
- nácviky ve trojicích frekventantů, reflexe.
BLOK 3: Komunikační postupy v náročných situacích
- komunikace s intoxikovaným klientem;
- komunikace v rušivým klientem;
- komunikace s rodinným příslušníkem;
- nácviky ve trojicích frekventantů, reflexe.
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ABECEDNÍ SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ KONFERENCE
Ústní sdělení
„Starý“ a „nový“ model léčby: konfrontace, koexistence a překlenování paradigmat
Adiktolog jako soudní znalec?
Analýza psychodiagnostických nástrojů identifikujících osobnostní rysy související s
rizikovým chováním adolescentů - pilotní studie
Apolo 65
Averzivní léčba a léčba disulfirmem v ČSSR - kazuistiky
CADAS SANANIM - 10 let zkušeností s ambulantní detoxifikací a substitucí
Celoslovenská linka pomoci pre problémy s hraním
Drogový trh a jeho ekonomické dopady
Externí terénní program - prodloužená ruka terénních programů
Genetika závislosti - změna paradigmatu v čase
Iatrogenní závislosti - kdy problém, kdy milosrdenství?
INSIGHT-Perspectives on the status of international opioid-dependence treatment
Interpretace aktuálního vývoje drogové scény (metamfetamin, marihuana) v ČR z
pohledu NPC (charakter produkce, nabídka, kvalita, ceny, zapojení organizovaného
zločinu)
Je závislost léčitelná?
Kde se vzal SANANIM, kde se vzala adiktologie?
Klíčové dokumenty oboru adiktologie: základní předpoklad dalšího úspěšného vývoje
oboru
Kontrola chování v ústavní a rezidenční léčbě závislostí - vývoj skálovského
paradigmatu
Léčba Hepatitidy typu C v prostředí injekčních uživatelů drog
Léčba virové hepatitidy C u intravenózních uživatelů drog – současný stav a
perspektiva
Mimo dosah
Národní směrnice pro zvládání léčby hepatitidy C u uživatelů drog ve Slovinsku
Nechápu to mozkem aneb psychiatrická medikace - podpora a/nebo překážka v
pobytové léčbě závislých uživatelů drog v terapeutické komunitě?
Nové syntetické drogy a monitoring jejich výskytu mezi různými skupinami uživatelů
Nutriční návyky a kvalita stravování u klientů v kontaktních centrech ČR
Paradigma adiktologie rok po Sečské výzvě
Paradigma lékové závislosti v adiktologie
Počítání oveček
Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů
Práce s gamblery: Nové přístupy a možnosti práce - brněnská zkušenost
Problémoví uživatelé alkoholu v kontaktním centru - zkušenosti z Podkrkonoší
Přechodové byty - hledání identity mezi sociálními a adiktologickými službami
Přestávání s pervitinem jako vztahová trajektorie
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Přeživší po otravě metylalkoholem
Rodinná terapie v Apolináři
Shit happens aneb dokud se nic nestane, tak se tu nic nestane...?!
Situace v České republice v evropské perspektivě – výsledky z projektu INSIGHT.
Smoking cessation treatment for people with alcohol and substance use disorder
Souběžná léčba závislosti na tabáku a alkoholu
Současná podoba bodovacích systémů na vybraných specializovaných oddělení pro
léčbu závislostí v psychiatrických léčebnách a nemocnicích v ČR
Specifika zvládání přechodu z ústavní léčby do ambulantní v závislosti od struktury
osobnosti - pilotní studie
Strategie snižování spotřeby při léčbě závislosti na alkoholu
Terapie tmou, zkoumání možností využití v PL Bílá Voda při práci s adiktologickou
klientelou
The Czech concept of addictology. Towards a comprehensive model of addiction
science, treatment and prevention (or reflections of a foreign observer)
Umyvadlem to nekončí...
Univerzalita školní preventivní intervence cílené na užívání konopných drog
Výchova k sobě aneb Kočičí terapie napříč rodinou
Výroční shromáždění SNN ČLS JEP
Vývoj komunikace s klienty v Nízkoprahovém středisku Drop In o.p.s. - role konceptů
transakční analýzy ve změně vnitřního paradigmatu
Význam psychosociální podpory v léčbě závislosti na alkoholu v kontextu strategie
snižování rizik a škod
Z vězení do terapeutické komunity
Zahraniční spolupráce v oblasti drog v ČR
Závislé a nezávislé sebepojetí
Závislost na jehle - teorie, rozpoznání a možnosti terapie
Závislost na tabáku - opomíjené téma u jinak závislých
Zdravotní výkony adiktologa
Změny patologických rysů osobnosti a copingových stylů v průběhu léčby v TK
Zvládání "chutí" u abstinujících závislých

Workshopy
"Don´t listen to what they say. Go see!"
22 let svobodné drogové scény v ČR očima HR služeb
Ambulantní paradigmata z praxe a pro praxi
Analýza komunikace v Nízkoprahovém středisku Drop In o.p.s. pomocí konceptů
transakční analýzy
Hlasy v pozadí: vztahový přístup k "závislosti"
Kontrola chování v ústavní a rezidenční léčbě závislostí
Kulatý stůl zástupců sítě následné péče NETAD
Léčba závislostí - jak to vidí A.A. Jihlava
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Léčba závislostí v ochranném léčení v ČR
Paliativní přístup v K-centru aneb Pomoz mi nést můj úděl…
Paradigma adiktologie - multidisciplinarita nebo eklekticismus? Pozice adiktologie
mezi jinými vědami.
Primární prevence: Workshop s Popelkou
QUANTUM SATIS EST
Rodinná terapie z Apolináře - indikační seminář
Spolupráce mezi terénními adiktologickými službami a bezpečnostními složkami
Studium adiktologie - co nám přináší, přineslo a může přinést
Svépomoc pro hazardní hráče a jejich blízké
Z Káčka do léčby - "dlouhá" cesta

Vývěsková sdělení (postery)
Attachment osob zneužívajících návykové látky
FIXPOINT - bezpečnostní kontejnery na infekční odpad
Komplexní aktivity zaměřené na zdravé vztahy v kolektivu na ZŠ
Pracovníci a klienti CRaNP na začátku své cesty
Sledování úspěšnosti léčby v Léčebně návykových nemocí v Nechanicích
Ženy a alkohol

75

ABECEDNÍ SEZNAM PŘEDNÁŠEJÍCÍCH
VÝVĚSKOVÝCH SDĚLENÍ (POSTERŮ)
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INZERTNÍ SDĚLENÍ
Specializované oborové služby SANANIM
- odborné vzdělávání v oboru adiktologie, aktuální témata i kurzy na míru
Nemusíte být nutně studentem lékařské fakulty, abyste mohli proniknout do
adiktologické problematiky.
Specializované oborové služby SANANIM nabízejí všem zájemcům, kteří si potřebují
či chtějí prohlubovat znalosti v oblasti drogových závislostí, odborné vzdělávací kurzy
- od jednodenních, které účastníka uvedou do problematiky, až po intenzivní
zaměřené také na praktické dovednosti a předávání zkušeností. Kurzy vedou zkušení
lektoři z o.s. SANANIM s bohatými zkušenostmi z praxe.
Specialitou SOS SANANIM je nabídka přípravy kurzu na míru, kterou mohou využít
především profesionálové ze spřízněných oborů, kde s problematikou přicházejí do
styku (sociální odbory, kurátoři, policie).
harm reduction - léčba - prevence relapsu - substituce - práce s rodinnými příslušníky
- gender a drogy - závislost na alkoholu
SANANIM - péče o drogově závislé a jejich blízké
www.sananim.cz
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Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a
VFN v Praze
Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla k
1. 1. 2012 spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde na tomto poli o zcela unikátní
spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak
nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.
Kliniku adiktologie tvoří tým odborníků v oboru adiktologie, psychologie, psychiatrie,
práva, epidemiologie, sociální práce, ekonomie, kriminologie a speciální pedagogiky,
kteří mají zkušenosti s léčbou závislostí, domácím i mezinárodním výzkumem,
rozvojovými projekty a vysokoškolskou výukou.
Klinika adiktologie se zaměřuje na klinický lůžkový provoz a na výuku a výzkum
v adiktologii, oboru zkoumajícím rizikové prostředí užívání návykových látek a
závislostní chování. Hlavní činnost kliniky je rozdělena do celkem čtyř oblastí:
 Klinický provoz zahrnuje 7 oddělení OPZ VFN v Praze (lůžkové oddělení
muži, lůžkové oddělení ženy, detoxifikační oddělení, Centrum metadonové
substituce, ambulance pro alkoholové závislosti, ambulance pro
nealkoholové závislosti, Centrum pro psychoterapii a rodinnou terapii)
 Vědecko-výzkumná činnost, včetně zahraniční spolupráce v této oblasti
(Centrum primární prevence užívání návykových látek, Centrum diagnostiky,
terapie a rehabilitace poruch a onemocnění spojených s užívání návykových
látek, Centrum pro studium trestně-právních a kriminologických souvislostí s
užívání návykových látek a harm reduction intervence)
 Celoživotní vzdělávání a rozvojové projekty v oboru adiktologie (kursy
akreditované Českou asociací adiktologů, Českou asociací sester a
Ministerstvem zdravotnictví apod., vzdělávání školních metodiků prevence)
 Výukové programy v oboru adiktologie - transdisciplinární obor zaměřený na
oblast návykového chování a rizikového prostředí užívání návykových látek:
o BC: pregraduální výuka v 3 letém bakalářském studijním programu
adiktologie (prezenční a kombinovaná forma výuky v českém jazyce)
- získání kvalifikace pro samostatnou práci ve zdravotnictví dle
zákona č. 96/2004 Sb.
o MGR: pregraduální výuka v 2 letém magisterském studijním
programu adiktologie (prezenční a kombinovaná forma výuky
v českém jazyce)
o PHD: postgraduální výuka ve 4 letém doktorandském studijním
programu adiktologie (prezenční a kombinovaná forma výuky
v českém jazyce) od akademického roku 2013/2014
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ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME:

Hlavnímu partnerovi konference:
Reckitt Benckiser (CZECH) spol. s r.o.

Partnerům konference:
Hlavnímu městu Praze
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
nal von minden GmbH
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