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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. 

 
V hotelu je 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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AKREDITACE 
 
O udělení akreditací jsme žádali: 
 
Asociaci klinických psychologů ČR – AKP ČR-VČ/OK/034/2014 (12 kreditů) 
Českou asociaci adiktologů – ČAA/KK/005/2014 (12 kreditů) 
Českou asociaci sester – KK/812/2014 
Českou lékařskou komoru 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY AT 
KONFERENCE 2014 
 
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 28. 4. 2014 od 9.30 
v hlavním (kongresovém) sále. Přivítá Vás osobně prezident konference prim. 
MUDr. Petr Popov, MHA a celá řada pozvaných hostů. 

Registrace pro Vás bude otevřena denně, v neděli 27. 4. 2014 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) x 
1 m (š). Během posterové sekce prosím autory, aby byly přítomni u svého posteru a 
připravili si krátké povídání o něm (max. 5 min). 

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. 

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 se budete mít netradičně možnost protáhnou na tradičním bowlingovém 
turnaji. V úterý ve večerních hodinách bude připraven slavnostní raut a bude 
slavnostně předána Cena J. Skály.  

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 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:  

a. pondělí 12.30 - 14.00 
b. úterý 11.45 - 13.30 
c. středa 11.45 - 13.15 

• večeře:  
a. pondělí 17.30 - 19.00 
b. úterý 18.50 - 20.30 
c. středa 18.15 - 20.00 

 
Upozorňujeme účastníky, že v úterý bude večerní raut, žádáme Vás, abyste 
zvážili objednání večeře na tento večer. 

 
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 (na základě instrukcí na webových stránkách, 
budete při registraci požádání o potvrzení o zaplacení!), nebo v hotovosti na registraci 
konference (v prostorách recepce hotelu). 
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PROGRAM KONFERENCE 
 
 
NEDĚLE: 
 
19.00 - 20.00 
Prostory restaurace u recepce 

Uvítání účastníků (prezident konference – prim. Popov) s drobným 
občerstvením 

 
20.00 - 22.30 
Malý sál 

WS – Věchet, D., Kmoch, V., Oktábec, Z. – Science, drugs & rock and roll – 
Od ukolébavky po pohřební pochod (část I)   
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PONDĚLÍ: 
 
9.30 - 10.00 
Hlavní (kongresový) sál 

Slavnostní zahájení  
 
10.00 - 11.00 
Hlavní (kongresový) sál 

Kaltenbach, K. – Substituční léčba v těhotenství a léčba neonatálního 
abstinenčního syndromu 

Moderátor: Popov, P. 
 
11.30 - 12.30 
Hlavní (kongresový) sál 

Kalina, K. – Cesta životem a rizika závislostí 
Moderátor: Popov, P. 

    
14.00 - 15.30 
Velký sál 

Bieliková, Z. a kol. – Psychická deprivace jako příčina závislosti 
Čablová, L., Csémy, L., Miovský, M. – Typologie pití alkoholu u dětí a 
dospívajících v souvislosti s rodičovskými styly  
Sedláčková, S., Dobrinič, K., Doležalová, P. – Práce s dětmi ze 
znevýhodněného prostředí, rodin alkoholiků a drogově závislých 

Moderátor: Sklenář, O. 
 
Malý sál 
 Symposium Reckitt – Substituce  
Moderátor: Popov, P. 
 
Modrý salónek 
 Ws – Dvořák, J. – Infekční komplikace u injekčních uživatelů drog 

  
16.00 - 17.30 
Velký sál 

Pecinovská, O., Heller J. – Od závislosti k aktivnímu stáří 
Stoklasová, A., Zendulková, I. – Je mi 60 a chci se léčit. Zvládnu to? 
Dvořáček, J. – Kritika postskálovských systémů  

Moderátor: Adameček, D. 
 

Malý sál 
Slánský, T. – Specifika terapeutické práce s dospívajícími uživateli drog 
Zatřepálek, J., Jurystová, L. – Analýza preventivních možností u praktických 
lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora 
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Zapletalová, J. – Na cestě k závislosti od kolébky až po… starobní důchod 
Moderátor: Radimecký, J. 
 
Modrý salónek 

WS – Kalina, K. – Cesta životem a rizika závislosti 
 
19.00 - 20.00 
Malý sál 
 Členská schůze ČAA 
 
od 20.00 

Sportovní program a posezení (předsálí a vinárna) 
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ÚTERÝ1: 
 

Závěrečná konference projektu NETAD  
"QUO VADIS, ADIKTOLOGIE? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití" 

 
9.00 - 9.10 
Hlavní (kongresový) sál 

Zahájení závěrečné konference NETAD (Miovský, M.) 
 

9.10 - 10.00 
Hlavní (kongresový) sál 

Miovský, M. – Představení klíčových aktivit a výstupů projektu a jejich smyslu 
a dalšího využití 
   

10.15 - 11.45 
Hlavní (kongresový) sál 
 Popov, P. – Změny v systému organizace řízení SNN 
 Těmínová, M. – Etika v adiktologii 
 
13.30 - 15.30 
Hlavní (kongresový) sál 

Libra, J. – Standardy kvality a jejich role v koncepci sítě specializovaných  
adiktologických služeb 
Kalina, K. – Koncepce, struktura a příprava Doporučených postupů 
v adiktologii 
Vavrinčíková, L. – Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb 
v ČR 
 

16.00 - 17.00 
Hlavní (kongresový) sál 

Pavlovská, A. – Praxe a stáže: přehled a budoucí možnosti využití systému 
NISA 
Boxan, M. – Stáže a praxe v rámci projektu NETAD ve Společnosti Podané 
ruce o.p.s. 
Radimecký, J., Richter, J. – QUO VADIS, A.N.O.? Reflexe výsledků projektu 
NETAD a jejich dalšího využití z pohledu A.N.O 
 

17.20 - 17.45 
Hlavní (kongresový) sál 
 Sklenář, O. – Koncepce vzdělávání profese adiktologa 
                                                 
1 Upozorňujeme účastníky, že během úterý bude současně probíhat více programů, prosíme o bedlivé 
přečtení úterního programu, který je rozdělen podle sekcí 
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17.45 - 18.10 
Hlavní (kongresový) sál 

Miovský, M. – Koncepce vědy a vzdělávání: důsledky pro obor a širší 
souvislosti spojení s implementací obou dokumentů do praxe 

 
18.10 - 18.50 
Hlavní (kongresový) sál 

Miovský, M. – Diskuse 
 
18.50 - 19.00 
Hlavní (kongresový) sál 
 Zakončení konference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.



17 
 

ÚTERÝ: 
 

AT konference 2014 
 
10.15 - 11.45 
Malý sál 
 Komunikace v adiktologii I – Úvod do problematiky (Jeřábek, P.) 
 
13.30 - 15.30 
Malý sál 

Komunikace v adiktologii II – Komunikační postupy v procesu adiktologické 
péče (Radimecký, J.) 

 
16.00 - 17.00 
Velký sál 
Posterová sekce 

Běláčková, V., Janíková, B., Mravčík, V., Zábranský, T., Grohmannová, K., 
Drápalová, E., Ivanovová, L. – Nové syntetické drogy v České republice – 
epidemiologie užívání v různých cílových skupinách  
Dolejš, M., Skopal, O. – Dotazník "Výskyt rizikového chování u adolescentů 
(VRCHA)" 
Horák, M., Holečková, A. – Výzkum retence interních pacientů terapeutických 
komunit v ČR, Peru a Nikaragui 
Laštovica, M., Hazuchová, S. – Restrukturalizace péče v Psychiatrické 
nemocnici Marianny Oranžské v Bílé Vodě 
Mifková, E. – Adiktologická práce ve vězení 
Pushkina, N., Popov, P., Potměšil, P., Jeřábek, P., Šustková-Fišerová, M. – 
Hormony ovlivňující příjem potravy, úzkost a deprese v průběhu časné 
abstinence u pacientů závislých na alkoholu. 
Randák, D., Víchová, V., Nevoralová, M. – Autogenní trénink – zkušenosti z 
AT ambulance 
Šulc, O., Vařecha, F. - Boris – Elektronická databáze pro zaznamenávání 
pracovních výkonů v terénních programech drogových služeb 

 
17.20 - 18.50 
Malý sál 

Komunikace v adiktologii III – Komunikační postupy v náročných situacích 
(Mahrová, G.) 

 
19.15 - 20.15 
Velký sál 
 Valná hromada SNN 



18 
 

 
od 20.30 

Společenský večer s rautem 
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STŘEDA 
 
9.00 - 10.00 
Hlavní (kongresový) sál 

Koranda, M. – Adiktologická péče a závislosti u dětí s ADHD 
Moderátor: Popov, P. 
 
10.15 - 11.45 
Velký sál 

Halfarová, K., Měchýřová, P., Tomanová, M., Sklenářová Francová, K. – 
Transgenerační přenos závislosti na alkoholu u žen 
Bém, P., Tolimatová, J., Zajíc, R., Macek, Z., Libánská, E., Kokrda, J. – 
Vývojové fáze v rodinách závislých: „Závislost jako šance“ 
Švecová, J., Chlupová, M. – „Když se doma pije“ Dva kvalitativní výzkumy 
dětí z rodin alkoholiků  

Moderátor: Kalina, K. 
 
Modrý salónek 

WS – Kolář, J., Vrbová, K. – Chvála pomalosti (aneb když je dost času na 
doléčování)  

 
Žlutý salónek 

WS – Jeřábková, L., Jeřábek, J. – Využití tradiční čínské medicíny 
v adiktologii 

 
13.15 - 14.45 
Velký sál 

Pavlovská, A., Skořepová, H., Minařík, J., Audrlický, J. – „Od kolébky do 
hrobu“ aneb Klienti v dlouhodobé substituční léčbě  
Šebeš, A., Zimmelová, V. – Závislost či nezávislost na "doživotí"? 
Steinhäusel, A., Váchová, I., Toufarová, J., Lorencová, J. – Poruchy příjmu 
potravy v léčbě závislosti: Boj na celý život 

Moderátor: Kalina, K. 
 
Malý sál  

Jeřábek, J. – TK TAO 
Jiřišťová, R. – Na konci vesmíru bydlí prý andělé 
Zajíčková, K. – Závislost a její léčba z rituální perspektivy 

Moderátor: Jeřábek, P. 
 
Modrý salónek 

WS – Tolimatová, J., Počarovská, J., Medenčevič, J., Chlupová, M., Bém, P., 
Zajíc, R., Macek, Z., Libánská, E., Kokrda, J. – Od setkání nad kolébkou až 
po usmíření nad hrobem (koláž kazuistik) AZAP 
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15.00 - 16.30 
Velký sál 

Šídová, M., Šťastná, L. – Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti 
s těhotenstvím 
Titman Staňková, N., Titman, M. – Stříkačky a metadon v jedné místnosti - 
vliv krizového souběhu služeb na komunikaci 
Lávičková, J., Titman Staňková, N., Titman, M. – Tematická analýza a vývoj 
závislosti u klientky 

Moderátor: Kalina, K. 
 

Malý sál 
Čalovka, O., Mahrová, G., Sklenář, O. – Psychoterapie poskytovaná 
adiktologem – troufalost nebo nutnost? 
Frouzová, M. – Integrativní psychoterapie v léčbě závislostí 
Chalupová, L. – Gestalt terapie se závislými  

Moderátor: Sklenář, O. 
 
Modrý salónek 

WS – Pešková, Š., Hovorka, J. – Břichomluvec, houslista a hledač pokladů. 
Aneb trochu hodně citů. 
 

16.45 - 18.15 
Velký sál 

Siatka, R., Kotasová, S. – Mobilní telefon v procesu léčby klienta 
Plavjaniková, L., Peschiková, L. – Ne/musím tě bezmezně přijímat, abych ti/si 
mohl pomoct? 
Frouzová, M. – Vývoj výcvikového systému z hlediska jeho přínosu pro 
pracovníky v závislostech 

Moderátor: Jeřábek, P. 
 
Malý sál 
 WS – Šedivá, D., Hrouzek, P. – Závislost Mocná a Nemocná 
 
Modrý salónek 

WS – Poláková, S., Skopec, J. – Peer workers v projektu FIXPOINT - 
kazuistický příspěvek 
 

20.00 - 22.30 
Malý sál 

WS – Věchet, D., Kmoch, V., Oktábec, Z. – Science, drugs & rock and roll – 
Od ukolébavky po pohřební pochod (část II)   
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ČTVRTEK 
 
9.00 - 10.30 
Velký sál 
 Řepová, H., Šilarová, V. – Podpora žen/matek bývalých uživatelek 

nelegálních drog při vstupu na trh práce 
Gabrhelík, R., Voňková, H., Miovský, M. – Zkušenosti se sběrem dat 
u žáků 6. tříd základních škol a jejich rodičů 
Charvát, M., Maierová, E. – Poruchy osobnosti u klientů v pobytové léčbě 
patologického hráčství 

Moderátor: Gabrhelík, R. 
 
11.00 - 12.30 
Velký sál 

Bažant, J. – Metakognice u závislých na návykových látkách a patologickém 
hráčství 
Scheansová, A. – Specifika léčby závislosti u duálních diagnóz - zkušenost z 
PN Bohnice 

Moderátor: Popov, P. 
 
12.30 
Velký sál 

Zakončení konference 
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SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ PROGRAM  
 
 
27. 4. 2014 (Prostory restaurace u recepce, terasa, od 19.00) 
Přivítání účastníků prezidentem konference s drobným 
občerstvením a welcome drinkem 
 
 
28. 6. 2013 (od 20.00) 
Sportovní program 
 
Bowlingový turnaj 
 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 pondělí 28. 4. 2014 od 20.00 a přesný rozpis zápasů a složení skupin 
bude vyvěšen na registraci konference od 18.00 v den konání turnaje. 
 
Přihlašování k turnajům bude probíhat od neděle do pondělí 17 hodin na registraci 
konference. 
 
 
29. 4. 2014 (Hlavní - kongresový sál, předsálí a vinárna, od 20.30) 
Slavnostní večer s udělováním Cen J. Skály a raut 
 
V prostorech předsálí a vinárny na Vás bude čekat tradiční slavnostní raut. V hlavním 
(kongresovém) sále pak proběhne předání Cen J. Skály a vystoupí kapela BARS 
BROTHERS. 
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ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ KONFERENCE 
 
 
Anotace ústních sdělení (řazeno abecedně) 
 
Autor: Bažant Jan 
Název 
příspěvku: 

Metakognice u závislých na návykových látkách a patologickém 
hráčství 

Pracoviště: Léčebna návykových nemocí v Nechanicích 
Vaňhalova 224, Nechanice, 503 15 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: metakognice, závislosti, patologické hráčství 
 
Kognitivní modely závislostí zdůrazňují roli přesvědčení a postojů k abúzu 
psychoaktivních látek. Závislí na drogách vykazují sníženou frustrační toleranci 
nepříjemných afektů a s nimi spojených myšlenek, jsou na citlivější k emocionálnímu 
a psychickému nepohodlí a preferují psychofarmakologické prostředky k regulaci 
kognitivních prožitků. Metakognitivní modely studují přesvědčení o vlivu 
psychoaktivních látek na kognici společně s přesvědčeními o důsledcích vyhýbání se 
a abstinence od psychoaktivních látek pro myšlení a prožívání. V rámci výzkumu 
metakognice u alkoholismu se navrhuje vysvětlení bažení (cravingu) jako stavu silné 
a reflektované touhy po změně probíhajícího kognitivního prožitku spíš než přímé 
touhy po alkoholu. Obdobně nedostatek vhledu na problémy, které si hráčstvím 
gambler způsobuje, spolu se slepou vírou, že mu pokračování hraní jako způsob 
řešení obtíží pomůže, jsou příznakem dysfunkčních metakognitivních přesvědčení. 
Ukazuje se, že dysfunkční metakognitivní přesvědčení o vlivu drog na kognitivní stavy 
mohou mít dopad na případnou redukci či odvykání drogám. Obdobně také zkreslená 
přesvědčení a metakognice ovlivňují a predikují gamblerství. Příspěvek má za cíl 
přednést současný stav zkoumání metakognitivních modelů závislostí a gamblerství, 
a navrhnout způsob možného terapeutického ovlivnění maladaptivní metakognice. 
 

Autor: Bém Pavel, Tolimatová J, Zajíc, R, Macek, Z, Libánská, E, Kokrda, 
J 

Název 
příspěvku: Vývojové fáze v rodinách závislých: „Závislost jako šance“ 

Pracoviště: 
Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii, Klinika adiktologie 
VFN Praha, Apolinářská 4a, Praha 2, 12800  
Anima – terapie, o.s., 
Apolinářská 4a, Praha 2, 12800 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: rodinná terapie, psychoterapie, závislost, vývojové krize 
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Látková či nelátková závislost může vzniknout u kohokoliv a kdykoliv. Přesto lze v 
etiologii vzniku závislého chování se všemi jeho patologickými dopady vystopovat 
rizikové faktory jak na úrovni osobnostní struktury nemocného, tak také na úrovni 
vývojových etap či krizí v průběhu vývoje a „zrání“ rodiny či přesněji rodinného 
systému. 
Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii ambulantně léčí závislé a závislostí 
ohrožené rodiny, specifickou pozornost věnuje dětem a dospívajícím. Škodlivé 
užívání či závislé chování se s významně vyšší prevalencí objevuje v rodinných 
systémech právě v čase vývojových krizí, které rodina neumí řešit přirozenými 
prostředky a užívání návykových látek či závislost se tak stává symptomatickým 
vzorcem chování, které reguluje dysfunkční a stereotypně se opakující rodinné 
interakce. Proto také vidíme tak často problém závislosti v rodinách dospívajících, ale 
také v období opětné autonomizace partnerského vztahu po odchodu dětí z rodiny. 
Přednáška nabídne terapeutické implikace pro práci s jednotlivými vývojovými krizemi 
i další zkušenosti ambulantní klinické praxe.   
 
Autor: Bieliková Zuzana a kol. 
Název 
příspěvku: Psychická deprivace jako příčina závislosti 

Pracoviště: CNP Drop In 
Všestarská 830, Praha 9, 190 14 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: rodina, deprivace, sebevědomí, závislost 
 
U psychické deprivace dochází k trvalému neuspokojení psychických potřeb po 
dostatečně dlouhou dobu. Tento fenomén byl popsán u dětí z ústavní péče. Nicméně 
v posledních letech se čím dál častěji setkáváme s lidmi vykazujícími podobu 
deprivantů avšak tito lidé neprošli ústavní péčí, nýbrž byli vychováni v zdánlivě 
„normálních“ rodinách. 
V odborných kruzích se v poslední době častěji hovoří o tzv. subdeprivaci. Neboli 
deprivaci jako takové kde jsou děti vychovávány svými biologickými rodiči. Tyto 
rodiny z různých důvodů nebyli schopny poskytnout veškeré základní potřeby pro 
zdravý vývoj osobnosti dítěte. Ve vývoji dítěte vzniká prázdno, které se dá v 
dospělosti charakterizovat sníženým sebevědomím. Tuto sníženou sebehodnotu se 
snaží všemožnými způsoby zaplnit. V dětství je to například přejídání jako 
kompenzace prázdna, o kterém zde mluvíme. Patrná je také zvýšená agresivita, 
později sociálně patologické jednání, projevující se brzkým užíváním alkoholu či 
návykových látek. Neschopnost navázat kvalitní vztah s druhými lidmi, který by 
přinášel uspokojení. Tito lidé často unikají do nejrůznějších alternativních subkultur. 
Proto i například velký boom sektářství atd. Potřeba zaplnit prázdno ve svém 
sebevědomí se stává celoživotním programem. 
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Autor: Boxan Martin  
Název 
příspěvku: 

Stáže a praxe v rámci projektu NETAD ve Společnosti Podané 
ruce o.p.s. 

Pracoviště: Vzdělávací centrum I.E.S., Společnost Podané ruce o.p.s, Brno 

Grantová 
podpora: 

NETAD - Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj 
spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým 
a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. číslo: 
CZ.1.07/2.4.00/17.0111 

Klíčová slova: stáž, praxe, Společnost Podané ruce o.p.s., NETAD, projekty, OP 
VK 

 
Od poloviny roku 2013 umožnil projekt NETAD v brněnských a olomouckých centrech 
Společnosti Podané ruce o.p.s. (dříve Sdružení Podané ruce, o. s.) realizaci série 
krátkodobých stáží pro pracovníky adiktologických služeb a dlouhodobé studentské 
praxe.  Stáže sloužily především pro předávání dobré praxe a navazování spolupráce 
mezi organizacemi. Dlouhodobou praxi využívá studentka Univerzity Palackého při 
své bakalářské práci, která se zabývá zkoumáním hodnot a smyslu života u klientů 
z pohledu pracovníků. 
Příspěvek se věnuje předání základních informací o proběhlých stážích a praxi a 
reflexi jejich významu pro účastníky i hostitelskou organizaci. 
 
Autor: Čablová Lenka, Csémy Ladislav, Miovský Michal 
Název 
příspěvku: 

Typologie pití alkoholu u dětí a dospívajících v souvislosti s 
rodičovskými styly  

Pracoviště: 
Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta v Praze a 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie 
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00 

Grantová 
podpora: 

PRVOUK-PO3/LF1/9 
GAČR 13-23290S 
JLS/DPIP/2008-2/112 

Klíčová slova: rodičovské styly, primární prevence, užívání alkoholu, dětí a 
dospívající   

 
VÝCHODISKA: Aktuální studie ukazují, že chování rodičů a jejich výchovné styly se 
mohou významným způsobem spolupodílet na frekvenci a typu užívání alkoholu u 
dětí a dospívajících. Mezi faktory charakterizující rodičovský styl patří komunikace v 
rodině, rodinná pravidla, kontrola a emoční vřelost.  
CÍL: Cílem studie bylo prozkoumat vzájemný vliv rodičovského chování a stylu 
výchovy na výskyt opilosti, frekvenci pití alkoholu a následně navrhnout typologii pití 
alkoholu u dětí a dospívajících.  
METODY: Data byla získána pomocí dotazníkového šetření mezi dětmi a 
dospívajícími a jejich rodiči.  
SOUBOR: Výzkumný soubor tvořilo 1263 žáků a studentů ve věku 10 – 18 let. Validní 
data od rodičů byla získána od celkem 276 osob.  
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VÝSLEDKY: Výsledky naznačují signifikantní vztah mezi výskytem opilosti v 
posledních 30 dnech u dětí a rodinnými pravidly, kontrolou a vřelostí ze strany matky 
a vřelostí ze strany otce. Frekvence užívání alkoholu statisticky významně korelovala 
se všemi předchozími faktory, navíc zde byl signifikantní vliv komunikace v rodině a 
kontroly ze strany otce.  
ZÁVĚR: Rodičovské výchovné styly mohou významným způsobem ovlivnit vznik a 
způsob užívání alkoholu u dětí a dospívajících. V primární prevenci je proto důležité 
se zaměřit jak na jejich další výzkum, tak na praktickou aplikaci a implementaci 
konkrétních programů, v nichž jsou společně zapojeni rodiče i děti. 
 
Autor: Čalovka Ondřej, Mahrová Gabriela, Sklenář Ondřej 
Název 
příspěvku: Psychoterapie poskytovaná adiktologem – troufalost nebo nutnost?  

Pracoviště: Česká asociace adiktologů / Magdaléna, o.p.s.  
Cyprichova 706/1, Praha 11, 14900 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: adiktolog, psychoterapie, vzdělávání 
 
Příspěvek se věnuje aktuálnímu tématu poskytování psychoterapie ve zdravotnictví a 
mimo něj. Požadavky na kvalifikaci psychoterapeuta byly až dosud odvozovány 
pouze z povolání lékaře a psychologa ve zdravotnictví se zřetelem na vykazování 
výkonů v systému veřejného zdravotního pojištění. Nyní je však snahou řady 
profesionálů definovat psychoterapii jako samostatnou svébytnou profesi s jasnými 
pravidly, kdo může tuto profesi vykonávat. Cílem příspěvku je pokus o kritické 
zhodnocení předpokladů i možných překážek pro výkon psychoterapie u nelékařské 
profese adiktologa. Výstupem příspěvku je snaha o definici vlastních závěrů, tedy za 
jakých podmínek by adiktolog mohl vykonávat psychoterapii, a případně v jakých 
oblastech autoři příspěvku shledávají potřebu doplnit vzdělání teoretické i praktické 
formy tak, aby kvalifikaci pro výkon psychoterapie naplnil. V neposlední řadě je cílem 
příspěvku otevřít odbornou diskusi na toto téma neboť potřeby klinické praxe jasně 
ukazují na fakt, že zejména odborná ambulantní léčba a psychoterapie je řadě klientů 
nedostupná.  
 
Autor: Dvořáček Jiří 
Název 
příspěvku: Kritika postskálovských systémů 

Pracoviště: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr 
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr 1, Český Krumlov, 381 01   

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: apolinářský model, postskálovský systém, odvykací léčba, etika 
práce 
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Autor se ve svém příspěvku zamýšlí nad současnou podobou postskálovských 
systémů odvykací léčby, tedy léčebných systému, které se vyvinuly z Apolinářského 
modelu Jaroslava Skály. Autor se zastavuje u některých momentů, které považuje za 
eticky rizikové a jejichž řešení v postskálovských systémech má často podobu, která 
je odborně obtížně zdůvodnitelná. Těmi vybranými momenty je míra společenské 
zakázky, etická legitimita cílů léčby, hierarchie v rolích pacienta a terapeuta, 
nekompetentnost pacienta a univerzální kompetentnost terapeuta, vysoká míra 
strukturace léčby a vysoká míra regulace pacienta, hypertrofované bodovací systémy 
a systémy pravidel (s nerovnováhou mezi restrikcí a odměnami), indoktrinace 
pacienta, vševědoucnost a bezchybnost terapeuta. Autor přemýšlí o původní podobě 
těchto témat a o jejich možné narůstající deformaci s každou další generací 
terapeutů. Autor vyjadřuje obavu, že všechny zmíněné momenty mohou osobnost 
terapeuta poškozovat a měnit. Cílem příspěvku je rozpoutat diskusi o našich 
terapeutických dogmatech a diskusi o případné odvaze k partnerskému, 
nepředpojatému přístupu k pacientovi a k opuštění nepřiměřených 
pseudorodičovských pozic ve vztahu k pacientovi (autor se domnívá, že původní 
Skálův systém tyto parametry měl). 
 
Autor: Frouzová Magdalena 
Název 
příspěvku: Integrativní psychoterapie v léčbě závislostí 

Pracoviště: Skálův institut  
Apolinářská 4, Praha 2, 120 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: Závislosti, psychoterapie, integrativní psychoterapie, 
psychoterapeutické metody a techniky 

 
Autorka předkládá vývoj integrativní psychoterapie a její praktický přínos v 
psychoterapii závislostí. Jmenuje jednotlivé integrativní směry a jejich techniky, které 
se dnes v léčbě závislostí používají a také rozvíjejí. Jmenuje současné techniky 
integrativní psychoterapie, které v současné době slibují další rozvoj v této oblasti. 
Taktéž upozorňuje na vývoj klientely a její nároky na podmínky v léčbě z hlediska 
časového i odborného přístupu. Ukazuje, jak pacient v léčbě získává další dovednosti 
pro život, které vyžaduje současnost.  
 
Autor: Frouzová Magdalena 
Název 
příspěvku: 

Vývoj výcvikového systému z hlediska jeho přínosu pro pracovníky 
v závislostech 

Pracoviště: Skálův institut  
Apolinářská 4, Praha 2, 120 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: psychoterapie závislostí, výcvik v psychoterapii, růst a vývoj 
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osobnosti, společensko-politický kontext 
 
Autorka předkládá vývoj výcvikového systému ve Skálově institutu a zabývá se 
jednotlivými složkami, které jsou relevantní pro léčbu závislostí. Vytváří paralelu s 
vnějšími společenskopolitickými podmínkami, které se ve výcviku odráží a které je 
třeba brát v úvahu i v léčbě závislostí. Dále se zabývá specifickými nároky, které na 
psychoterapeuty v oblasti závislostí působí a které se snaží lektoři ve výcviku 
zpřítomňovat. 
 
Autor: Gabrhelík Roman, Voňková Hana, Miovský Michal 
Název 
příspěvku: 

Zkušenosti se sběrem dat u žáků 6. tříd základních škol a jejich 
rodičů 

Pracoviště: Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze 
Ke Karlovu 11, Praha 2, 120 00 

Grantová 
podpora: GAČR 13-23290S 

Klíčová slova: primární prevence, pedagogové, školy a školská zařízení, rizikové 
chování  

 
Cílem příspěvku je představit v České republice málo diskutované téma vhodných 
způsobů sběru dat na základních školách. Jako platformu pro představení a 
následnou diskusi použijeme randomizovanou kontrolovanou preventivní studii 
„Unplugged“, která je zaměřena na ověření účinnosti všeobecné preventivní 
intervence pro žáky 6. tříd základních škol. Pro sběr dat u žáků jsme zvolili 
elektronickou formu dotazníku, žáci dotazníky vyplňovali na počítačích 
v počítačových učebnách. V případě rodičů jsme zvolili sběr dat „tužka/papír“. Zajímá 
nás, jaké jsou možnosti a budoucnost sběru dat u zvolené populace žáků a rodičů, 
jaká jsou úskalí zvolených postupů, jak je vhodně doplňovat? Významným tématem 
jsou také možnosti párování dotazníků jednotlivých dětí a jejich rodičů a sledování 
konkrétních dětí v čase, za dodržení etických norem. 
 

Autor: Halfarová Kateřina, Měchýřová Petra, Tomanová Micheala, 
Sklenářová Francová Kateřina 

Název 
příspěvku: Transgenerační přenos závislosti na alkoholu u žen 

Pracoviště: Centrum ALMA, o.p.s.  
Milady Horákové 690/4, Praha 7, 170 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: transgenerační přenos, závislost na alkoholu, ženy 
 
Kazuistický příspěvek na téma transgeneračního přenosu závislosti na alkoholu 
ukáže na praktické příklady, kdy se závislost předává z generace na generaci, a 
jakým způsobem k přenosu dochází a jak se následně projevuje. 
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Vycházíme z předpokladu, že závislost na alkoholu se přenáší mezi generacemi 
skrze různá specifika ať už na biologické rovině, tak i na psychické, sociální a 
religiózní. Příspěvek si klade za cíl je odkrýt ve všech rovinách natolik, aby byly 
využitelné pro hledání možností intervence. 
Poznatky lze využít pro diskusi nad intervencí u žen, které transgenerační přenos 
nemají, a také specifikace intervence, "kde a jak" lze transgenerační přenos uplatnit.  
V kazuistickém příspěvku vycházíme z praxe Centra ALMA, o.p.s.. Metodou je 
strukturovaný rozhovor, kazuistika a dotazník. 
Cíl: nalezení styčných bodů, které se odrážejí ve volbě intervence u ženy závislé na 
alkoholu. Centrum ALMA o.p.s. nabízí komplexní služby pro ženy závislé na alkoholu.  
 
Autor: Chalupová Lenka 
Název 
příspěvku: Gestalt terapie se závislými 

Pracoviště: Psychiatrická nemocnice 
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, 580 23 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: uvědomování, pocit, teď a tady 
 
Výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze som ukončila v r. 2000. V tom čase som 
pracovala na otvorenom oddělení našej nemocnoce prevážně s ľuďmi s 
psychosomatickými a neurotickými problémami v uzavretom 6týždňovom 
psychoterapeutickom skupinovom programe. Po přiznání odborné způsobilosti k 
výkonu zdravotnickýho povolání- adiktolog- ministerstvem, som začala od r. 2010 
pracovať na odd. návykových nemocí. Režimová léčba, ktorá sa u nás používa pre 
věštkách nestačí. K namotivování pacientov pre celoživotnú abstinenci je potrebné 
podľa mňa siahnuť u niekoho hlbšie. Od začiatku svojho posobenia na tomto 
oddělení a zostalo mi to do teraz, som bola milo prekvapená ako hodně z nich vie 
celkom presne popísať svoje pocity, svoje uvedomenie alebo neuvedomenie si seba, 
okolia, okolností.Gestalt filozofia a její techniky mi pomáhajú nasmerovať ich k ním 
samotným.  
 
Autor: Charvát Miroslav, Maierová Eva 
Název 
příspěvku: 

Poruchy osobnosti u klientů v pobytové léčbě patologického 
hráčství 

Pracoviště: 
Katedra psychologie, Filozofická Fakulta, Univerzita Palackého v 
Olomouci 
Vodární 6, Olomouc, 779 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: pobytová léčba závislosti, patologické hráčství, poruchy osobnosti, 
PSSI, TCI-R 
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Východiska: Pobytová léčba patologického hráčství je specifická. Komplikací je např. 
nedostatečná motivace, nejasný či chybějící náhled anebo psychiatrická komorbidita 
s jinými diagnózami, zejména pak s poruchami osobnosti.  
Cíle: Hlavním cílem studie je popsat strukturu osobnosti léčených patologických 
hráčů na základě koncepce interakcí systémů osobnosti J. Kuhla a též z pohledu 
modelu osobnosti podle C. R. Cloningera. Dalším výzkumné otázky se zaměřují na 
to, jak se osobnost hráčů liší od normální populace, jaké nejčastější osobnostní 
profily či poruchy jsou u hráčů zastoupeny a jaké podskupiny klientů lze případně 
identifikovat. Výběrový soubor tvoří 147 mužů hospitalizovaných pro léčbu 
patologického hráčství v PL Bohnice, Kroměříž a Opava, jejichž průměrný věk je 34,6 
let. Validně vyplněných dotazníků je 128.  
Metody: Data jsou získána pomocí baterie klinických osobnostních testů PSSI, TCI-r 
a též pomocí dotazníku SOGS a strukturovaného rozhovoru. Kromě statistických 
testů na rozdíly jsou data analyzována i exploračními technikami jako jsou ikonové 
grafy, shluková a diskriminační analýza. 
Výsledky: Všechny subškály PSSI jsou v průměru minimálně o jednu směrodatnou 
odchylku vyšší oproti normě a lze zde vysledovat i určité subtypy osobnostních profilů 
hráčů. Výsledky z TCI-r též poukazují minimálně na dva subtypy hráčů z hlediska 
Cloningerovy teorie poruch osobnosti. 
 
Autor: Jeřábek Jan 
Název 
příspěvku: TK TAO 

Pracoviště: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Bílá Voda 
Bílá Voda, 790 69  

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: alkoholová závislost, psychosomatické souvislosti, principy tradiční 
čínské medicíny 

 
TK TAO je psychoterapeutickou komunitou, která byla založena na podzim roku 2013 
jako součást Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě. Komunita se 
zaměřuje na léčbu alkoholově závislých klientů. Vedle standardně nabízených 
adiktologických metod léčby nabízíme našim klientům metody tradiční čínské 
medicíny, jakými jsou: akupunktura, fytoterapie, čínské léčebné masáže, baňkování, 
cvičení Qi Gong. Vycházíme z předpokladu, že výše uvedené metody tradiční čínské 
medicíny pomáhají celkově harmonizovat lidský organismus a stabilizovat emoce. Na 
TK TAO se domníváme, že tradiční čínská medicína je plně kompatibilní s konvenční 
adiktologickou léčbou a že se jedná o jakousi 2. léčebnou kolej s klíčovým působením 
na: stabilizaci emocí, posilování QI, harmonizaci Yin a Yang, odstranění různých 
symptomů. V příspěvku se autor pokouší objasnit uvedené léčebné zásady, a to i s 
využitím kasuistického zlomku.  
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Autor: Jeřábek Petr 
Název 
příspěvku: Komunikace v adiktologii I. - Úvod do problematiky 

Pracoviště: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské  
Bílá Voda, 790 69 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: komunikace, adiktologie, percepce, kognice, terapeutická 
východiska 

 
Komunikace v adiktologii I je součástí kurzu Komunikace v adiktologii, který je 
akreditován MPSV ČR a je rozdělen do třech na sebe navazujících bloků. Cílem 
vzdělávací akce je posílit kompetence účastníku v oblasti vedení poradenských 
rozhovorů s klienty v adiktologické praxi. Důraz je kladen na motivační složku 
rozhovoru a praktický nácvik. Po absolvování kurzu budou účastnici vybaveni 
kompetencí k vedení poradenských rozhovorů. 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. 
První blok s názvem „Úvod do problematiky“ se zaměřuje na zvláštnosti v percepci a 
kognitivním zpracování reality u UNL, obecné základy komunikačních teorií, faktory 
podporující vznik aliance mezi profesionálem a UNL. Ozřejmují se východiska 
některých terapeutických intervencí, zvl. při práci s motivací. Blok je zaměřen rovněž 
interakčně, obsahuje i praktická cvičení ve trojicích a skupinovou práci. 
 
Autor: Jiřišťová Radovana 
Název 
příspěvku: Na konci vesmíru bydlí prý andělé 

Pracoviště: Psychiatrická nemocnice Jihlava  
Brněnská 54, Jihlava, 586 24  

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: andělé, psychoterapeutické skupiny s hlínou, léčba závislostí, 
Psychiatrická nemocnice Jihlava 

 
Smyslem příspěvku je na jednom z témat, v tomto případě na tématu Andělé, přiblížit 
práci psychoterapeutických skupin s hlínou, které jsou určeny pro závislé klienty léčící 
se v Psychiatrické nemocnici v Jihlavě (PNJ). Naše 14letá zkušenost ukazuje 
překvapivé možnosti této techniky při doplňování celkového obrazu osobnosti klienta, 
zjišťování úrovně jeho motivace a často i zasunutých témat, která klient v léčbě 
vytěsňuje. Také umožňuje nacházet při keramických skupinách i typické znaky 
skrytých duálních diagnóz. 
Práce s hlínou uvolňuje, zaměstnává ruce, odvádí pozornost a kontrolu klienta od 
obsahu jeho sdělení a spolu s jemnou motorikou, verbálně i neverbálně, odhaluje to, 
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co je ukryté pod povrchem. Často se pak klient sám diví tomu, jaké dílo mu pod 
rukama vzniklo, společně jsou hledány skryté významy jeho autorské práce. 
Příspěvek je připraven zkušenou psychoterapeutkou, vystudovanou keramičkou se 
základním psychoterapeutickým výcvikem typu SUR, arteterapeutickými výcviky Hlína 
1 a Hlína 2 a specializovaným kurzem arteterapie se státní zkouškou při FTS na KU. 
Ve svém sdělení se chce podělit o své zkušenosti z práce se závislými klienty a 
zkušenostmi s novým tématem Andělé. Příspěvek bude doplněn fotografiemi andělů 
a krátkými kazuistikami. 
 
Autor: Kalina Kamil 
Název 
příspěvku: Cesta životem a rizika závislosti 

Pracoviště: 
Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze / ZZ SANANIM  
Apolinářská 4, Praha 2, 120 00 / Ovčí Hájek 2549/64A, Praha 13, 
158 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: individuace, archetypy, individuační krize, rizika závislosti, narativní 
přístup    

 
Východiska: epigenetická vývojová teorie E. H. Eriksona, teorie individuace C. G. 
Junga, teorie odvozující užívání návykových látek z potřeby zvládat vnitřní konflikty a 
zachovat integritu („teorie samoléčení“).  
Cíle práce: Ukázat hlavní obtížná období lidského vývoje, v nichž se někteří lidé snaží 
užíváním drog změkčit nebo zmírnit intenzitu problémů, které pramení z nároků 
vývojových úkolů.  
Použité metody a způsoby analýzy: metoda zakotvené teorie na základě klinického 
materiálu, narativní přístup.   
Diskuse a závěry: Diskutovány jsou zejména preventivní a terapeutické přístupy. 
Zmírnění škod a ukončení drogové kariéry je pravděpodobnější a snazší, jestliže má 
závislý příležitost se s odbornou pomocí se svými vývojovými problémy vyrovnat a 
naučí se je zvládat. Zvláštní pozornost si zasluhuje dosud opomíjené téma abúzu a 
závislosti ve stárnutí a stáří. 
 
Autor: Kalina Kamil 
Název 
příspěvku: Koncepce, struktura a příprava Doporučených postupů v adiktologii 

Pracoviště: 
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze / SANANIM 
Apolinářská 4, Praha 2, 120 00 / Ovčí Hájek 2549/64A, Praha 13, 
158 00 

Grantová 
podpora: 

NETAD - Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj 
spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým 
a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. číslo: 
CZ.1.07/2.4.00/17.0111. 
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Klíčová slova: adiktologie, „clinical guidelines“, doporučené postupy, evidence-
based přístup, standardy dobré praxe  

 
Mezi nástroji zajišťování kvality odborné péče (quality assurance) zaujímají klíčové 
místo tzv. standardy dobré praxe. K nim patří standardy pracovišť a programů, 
v jejichž rámci se dobrá praxe může uplatnit, dále standardy postupů založených na 
diagnostickém či problémovém profilu a konečně standardy prokazatelně účinných 
metod. V naší zemi a v našem oboru je první okruh naplněný již 10 let Standardy 
odborné způsobilosti, které nedávno dočkaly významné aktualizace, s naplňováním 
dalších dvou okruhů nyní začínají Doporučené postupy. Jejich idea i koncepce se 
staly agendou odborné komunity již před několika lety, ale faktická realizace narážela 
na nedostatek finančních prostředků. Teprve v rámci projektu NETAD mohla být 
zpracována pracovní verze. 
Doporučené postupy navazují 2. rozšířené a doplněné vydání Základů klinické 
adiktologie z r. 2008, které pod názvem Klinická adiktologie  vydá GRADA v r. 2014.   
Díky této návaznosti na spíše teoretickou kolektivní monografii mohou být 
Doporučené postupy stručnou, vysoce strukturovanou a takřka heslovitou příručkou.  
Jsou vytvářeny podle doporučení EMCDDA pro tvorbu národních klinických směrnic 
(clinical guidelines) a částečně podle vzorové osnovy standardu léčebného postupu 
Národního referenčního centra MZ ČR. Důležitým rozměrem Doporučených postupů 
je „evidence based approach“, a to dvojím způsobem - jednak  uvádění průkazů 
odborné účinnosti dle odborné literatury a databází, jednak stanovení indikátorů 
směrodatných pro účinný proces a výstup příslušné intervence.         
Je přirozené, že dokument tohoto charakteru nemůže být dílem jediného autora.  Do 
autorského týmu se začlenili osvědčení autoři publikace Klinická adiktologie  i jiní 
odborníci z praxe a výzkumu. V dalších kolech doplňování a komentování 
předpokládáme zapojení dalších odborníků a široké odborné obce, tak, aby se 
doporučené postupy opíraly o žádoucí konsensus. Na tuto dokončovací etapu, která 
potrvá minimálně rok, bohužel nemáme zajištěné finanční prostředky.        
   
Autor: Lávičková Jana, Titman Staňková Nora, Titman Martin 
Název 
příspěvku: Tematická analýza a vývoj závislosti u klientky 

Pracoviště: Šafaříkova 20, Praha 2, 120 00 
Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: tematická analýza, kasuistický případ, psychodynamický přístup, 
transakční analýza 

 
Východiska: Tematická analýza je komplexně založená na kasuistickém případu 
klientky, která byla v rámci ambulantního zařízení léčena pro závislostní poruchu za 
použití metody systemického přístupu. Kasuistika tohoto případu je o to 
komplikovanější, neboť se jednalo o klientku, která byla řazena do velice specifického 
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segmentu uživatelů ilegálních návykových látek, těhotných uživatelek s indikací k 
metadonové substituci. 
Cíle práce: Metoda tematické analýzy byla v rámci kasuistického případu této klientky 
využita za účelem zjištění možností zlepšení v rámci vývoje klientky a rozšíření 
nabídky možných postupů práce.  
Použité metody a způsob analýzy: Na základě sepsané kazuistiky a veškerých 
známých informací o klientce bylo přistoupeno k tematické analýze na základě 
předem v kazuistice definovaných aspektů. Daná analýza byla provedena nejprve z 
pohledu psychodynamického přístupu, a následně bylo přistoupeno pro účely 
srovnání a získání dalšího pohledu na práci k použití transakční analýzy. 
Diskuze: Analýza kasuistického případu za pomoci využití psychodynamického 
přístupu a transakční analýzy. 
Závěry: Srovnání jednotlivých témat podrobených psychodynamickému přístupu a 
transakční analýze.  
 
Autor: Libra Jiří 
Název 
příspěvku: 

Standardy kvality a jejich role v koncepci sítě specializovaných  
adiktologických služeb 

Pracoviště: Klinika adiktologie 1. LF a VFN v Praze 
Apolinářská 4, Praha 2, 120 00 

Grantová 
podpora: 

NETAD - Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj 
spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým 
a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. číslo: 
CZ.1.07/2.4.00/17.0111. 

Klíčová slova: 
standardy kvality, živost formy a obsahu, standardy odborné 
způsobilosti, léčebné kontinuum, síť služeb, koncepce sítě služeb, 
zajištění platnosti a přesnosti plánování, implementace koncepce 
do praxe 

 
Standardy kvality je obecným označením nastavených a dodržovaných měřítek 
kvality dané soustavy. Pro služby je třeba taková měřítka definovat průběžně na 
základě živé rozpravy zejména odborné veřejnosti (svůj hlas však mají mít i uživatelé 
služeb a správci sítě služeb).  
Za dohodu odborné veřejnosti o minimálních parametrech vlastností služeb 
považujeme „standardy odborné způsobilosti a bezpečí adiktologických služeb“. 
Definují obsah obecných požadavků na služby – ve vztahu k obecné charakteristice 
služby, personálnímu a odbornému zajištění, způsobu jednání s pacienty/klienty od 
jednání se zájemci, vstup do služby, zásady jejího poskytování, vedení dokumentace, 
ukončování služby, zajištění další návaznosti. Určují požadavky na organizační 
aspekty služeb, na vnější vztahy a návaznost. Definují požadavky na prostředí, řešení 
mimořádných a nouzových situací. Definují minimální způsob hodnocení kvality, 
bezpečí a efektivity služeb. 
Speciální část standardů (návrh nového znění standardů RVKPP z roku 2014 po 
připomínkách a pilotním šetření) definuje typy služeb zejména z hlediska cílové 
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skupiny a profilu programů služby. Služby jsou definovány i ve vztahu k zabezpečení 
terapeutického kontinua (od služeb vyhledání cílové skupiny a před-léčebných, přes 
služby primární léčby až k následné péči). Na základě šetření, jak služby odpovídají 
těmto požadavkům, je službám udělen certifikát. 
Aby koncepce nebyla jen planým vyhlášením, musí korespondovat s hlavními 
principy a požadavky psaných a dodržovaných standardů. Musí respektovat jejich 
obecné i speciální požadavky – tedy i typizaci služeb. Podle těchto typů služeb je 
dlouhodobě monitorována výkonnost služeb. Podle této typizace je i šetřena odborná 
způsobilost služeb. Korespondence se standardy tedy zvyšuje přesnost a platnost 
koncepčních plánů a projektů. Sám proces standardizace služeb (praktických šetření, 
jejich certifikace) pak přispívá implementaci (uplatnění v praxi) takových koncepčních 
projektů.   
 
Autor: Mahrová Gabriela 
Název 
příspěvku: 

Komunikace v adiktologii III. - Komunikační postupy v náročných 
situacích 

Pracoviště: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské 
Bílá Voda, 790 69 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: komunikace, adiktologie, poradenský rozhovor 
 
Komunikace v adiktologii III. - jedná se o poslední navazující část kurzu Komunikace 
v adiktologii, který je akreditován MPSV ČR a je rozdělen do třech na sebe 
navazujících bloků. Cílem programu je další posílení kompetencí účastníků v oblasti 
vedení poradenských rozhovorů s klienty v adiktologiické praxi. Důraz je kladen na 
motivační složku 
rozhovoru a praktický nácvik. Po absolvování kurzu budou účastníci vybaveni 
kompetencemi k vedení poradenských rozhovorů. Program rozvíjí profesionální 
přístup a komunikaci adiktologických pracovníků s jedinci užívajícími návykové látky.  
Cílí na podporu terapeutické aliance v širokém spektru adiktologických programů a 
služeb. 
Komunikace III. přímo navazuje na první dva bloky kurzu s názvy „Úvod do 
problematiky“ a "Komunikační postupy v procesu adiktologické péče". Třetí blok 
rozpracovává komunikační přístupy v náročných situacích v adiktologické práci. 
Zaměřuje se na komunikační dovednosti v poradenském rozhovoru s intoxikovaným 
klientem, s nespolupracujícím klientem a na komunikaci s rodinnými příslušníky 
uživatelů návykových látek. Blok je zaměřen interakčně, obsahuje i praktická cvičení 
ve trojicích a ve skupinách. 
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Autor: Miovský Michal 
Název 
příspěvku: 

Koncepce vědy a vzdělávání: důsledky pro obor a širší souvislosti 
spojení s implementací obou dokumentů do praxe 

Pracoviště: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze 
Apolinářská 4, Praha 2, 120 00 

Grantová 
podpora: 

NETAD - Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj 
spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým 
a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. číslo: 
CZ.1.07/2.4.00/17.0111. 

Klíčová slova: projekt NETAD, vzdělávání, koncepce vzdělávání, věda, koncepce 
vědy a výzkumu, obor adiktologie 

 
Ačkoli se mohou někdy témata vzdělávání a vědy jevit jako nudná nebo obsolentní, 
opak je v současnosti pravdou. Proces zavádění profese adiktologa do zdravotního 
systému péče v ČR ukázal mezery a možnosti, jaké doposud nebyly jasně 
pojmenovány a reflektovány. Potřeba jasné koncepce vzdělávání má dopad jak na 
pregraduální profesní přípravu lékařů a obecně zdravotníků, ale ovlivňuje všechny 
profese pracující v adiktologických službách. Současně vývoj posledních dvou let 
ukázal, že taková koncepce musí být vizí a sdílenou představou na min. 5-10 let a že 
kratší koncepce nemají smysl a nemohou splnit účel. Současně též proces ukázal, že 
diskuse o těchto vizích a směřování oboru musí být mnohem hlubší a systematičtější. 
Totéž je pak možné říci o koncepci vědy – věda postrádá smyslu bez svého zrcadla 
v praxi a věda v adiktologii musí nutně být úzce spojena s preventivní a léčebnou 
praxí. Věda a výzkum v adiktologii musí v současné fázi vývoje oboru být výrazněji 
přichýlena k praktickým klinickým problémům a řešit to, co přináší současný stav a 
možnosti vývoje systému vzdělávání a systému preventivní a léčebné praxe. 
Představen bude návrh koncepce vědecko-výzkumné činnosti v ČR na příštích 10 let 
a jeho možné důsledky pro praxi, včetně ukázky projektu ADHD u klientů 
v terapeutických komunitách, který vznikl díky projektu NETAD a byl spuštěn 1. 1. 
2014. 
 
Autor: Miovský Michal 
Název 
příspěvku: 

Představení klíčových aktivit a výstupů projektu, jejich smyslu a 
dalšího využití 

Pracoviště: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze 
Apolinářská 4, Praha 2, 120 00 

Grantová 
podpora: 

NETAD - Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj 
spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým 
a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. číslo: 
CZ.1.07/2.4.00/17.0111. 

Klíčová slova: projekt NETAD, klíčové dokumenty, obor adiktologie, koncepce 
oboru 
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V příspěvku bude představen souhrn základní informací o průběhu a výsledcích 
projektu NETAD a jejich implementaci do praxe. Hlavní pozornost bude věnována 
klíčovým dokumentům a prvním zkušenostem s jejich praktickým využitím, tj. např. 
využitím a vlivem Koncepce sítě specializovaných služeb v oboru adiktologie na 
průběh a výsledek jednání o úhradách výkonů za práci adiktologa atd. V tomto 
kontextu a z takto praktického pohledu bude v příspěvku diskutováno, k čemu mají 
jednotlivé výstupy sloužit, jak by s nimi mělo být dále zacházeno a jak by mohly být 
využívány. Celý příspěvek pak bude uzavřen krátkou reflexí věnovanou současné 
podobě a vizi vývoje oboru adiktologie jako celku právě ve světle nyní vzniklých 
klíčových dokumentů a možností, které jsou reprezentovány zdravotními výkony 
adiktologa a de facto revolucí v systému financování léčby v našem oboru a 
možnostem, jaké celé tento proces otevírá v konceptu léčby závislosti na tabáku, 
alkoholu, nelegálních drogách a léčby patologického hráčství. Reflektována bude též 
role a situace vztahu klíčových subjektů/institucí a zvláště pak role odborných 
společností (především pak SNN ČLS JEP a ČAA).      
 
Autor: Pavlovská Amalie 
Název 
příspěvku: Praxe a stáže: přehled a budoucí možnosti využití systému NISA 

Pracoviště: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00 

Grantová 
podpora: 

NETAD - Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj 
spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým 
a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. číslo: 
CZ.1.07/2.4.00/17.0111. 

Klíčová slova: Národní informační systém v adiktologii (NISA), odborné stáže, 
ESF projekt NETAD, realizace, závěrečná zpráva 

 
Jednou z klíčových aktivit v rámci projektu NETAD byla realizace odborných stáží a 
praxí. Studenti, regionální pracovníci z adiktologických služeb, ale i akademičtí 
pracovníci a výzkumníci měli možnost využít přímou podporu pro absolvování 
tuzemské či zahraniční stáže v libovolné délce a v organizaci dle vlastního výběru. 
Cílem bylo podpořit síťování a spolupráci jednotlivých služeb a v návaznosti na to 
také zapojení pracovníků z praxe do výzkumu v adiktologii. 
Pro další podporu a udržitelnost navázané spolupráce a pokračování v síťování 
prostřednictvím stáží a společných výzkumných projektů byla vytvořena komunikační 
platforma Národní informační systém v adiktologii (NISA). Samostatný systém 
dostupný prostřednictvím webové stránky www.adiktologie.cz umožňuje potenciálním 
zájemcům o stáž vyhledávat jednotlivá zařízení a kontaktovat je, na druhé straně 
nabízí poskytovatelům služeb možnost zapojit se, zadat do systému údaje o zařízení 
a informace o poskytovaných službách a následně být kontaktováni za účelem 
realizace stáží či například spolupráce na projektu. 
V průběhu přednášky budou uvedeny informace o realizaci stáží, shrnuty základní 
výstupy v této klíčové aktivitě a představen systém NISA. 
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Autor: Pavlovská Amalie, Skořepová Hana, Minařík Jakub, Audrlický Jan 
Název 
příspěvku: „Od kolébky do hrobu“ aneb Klienti v dlouhodobé substituční léčbě 

Pracoviště: CADAS SANANIM,  
Spálená 12, Praha 1, 110 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: abstinence, dlouhodobá substituční léčba, pohled klientů 
 
Východiska: Centrum ambulantní detoxifikace a substituce (CADAS) poskytuje 
substituční léčbu uživatelům a závislým na opioidech již desátým rokem. Za tu dobu 
dveřmi ordinací prošly stovky klientů. Někteří však i po několika letech stále zůstávají 
v udržovací terapii Suboxonem. Mají práci, rodiny, zájmy, jsou finančně i sociálně 
zabezpečení, ale přesto se nechtějí vzdát užívání substituční látky. 
Cíle práce: Přednáška má za cíl zamyslet se a podívat se na klienty v dlouhodobé 
substituční léčbě - očima pracovníků zařízení i samotných klientů.  
Použité metody a způsob analýzy: Klienti byli osloveni dotazníkem nebo cíleným 
rozhovorem, který rekapituloval celé jejich období substituční léčby u nás. Data byla 
analyzována pomocí deskriptivní statistiky. 
Diskuze a závěry: Co pro klienty substituční léčba znamená? Jak ji vnímají v krátko- i 
dlouhodobé perspektivě? Směřují pracovníci klienty spíše směrem k budoucí 
abstinenci? Jsou jejich směry, cíle stejné? Jaké má substituční léčba limity z pohledu 
klienta? Co brání tomu, aby zcela sociálně stabilizovaní klienti substituci ukončili a co 
naopak svědčí pro pokračující užívání substituční látky? 
 
Autor: Pecinovská Olga, Heller Jiří 
Název 
příspěvku: Od závislosti k aktivnímu stáří 

Pracoviště: Klinika adiktologie VFN 
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: závislost, seniorky, doléčovací program, svépomocné aktivity, 
kvalita života 

 
Rozvoj závislosti na návykových látkách u starších žen s sebou přináší závažné 
zdravotní i sociální důsledky, které bez odborné pomoci často vedou k osobním i 
rodinným tragédiím. Léčba závislých žen v seniorském věku klade vysoké nároky na 
terapeuta i na pacientku a její rodinu, ale pokud dojde k vytvoření kvalitního 
terapeutického vztahu, je možné dosáhnout dlouhodobé remise s abstinencí od 
návykových látek, psychosociální rehabilitací a zásadním zlepšením kvality života 
pacientky. Příspěvek shrnuje zkušenosti autorů s léčbou závislých žen v seniorském 
věku, popisuje typické rysy vývoje závislosti u starších žen, shrnuje faktory důležité 
pro úspěšnost jejich léčby a zabývá se vlivem doléčovacího programu na kvalitu 
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života léčených seniorek, zvláštní pozornost je věnována rozvíjení svépomocných 
aktivit seniorek. Práce je doplněna kazuistickými ukázkami k ilustraci kvality života a 
možnosti seberozvoje abstinujících seniorek. 
 
Autor: Plavjaniková Lucie, Peschiková Lucie 
Název 
příspěvku: Ne/musím tě bezmezně přijímat, abych ti/si mohl pomoct? 

Pracoviště: K- centrum, CPPT o.p.s. Plzeň 
Havířská 11, Plzeň, 301 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: nízkoprahové služby, přístup ke klientům, hranice 
 
Tento příspěvek jsme se rozhodli přednést ve snaze přivést posluchače k zamyšlení 
nad otázkou, jakým způsobem ovlivňuje převažující kvantitativní hodnocení služby 
přístup pracovníků adiktologických (nízkoprahových) služeb ke klientům. 
V posledních letech vnímáme tlak donátorů na vyšší výkonnost služby ve smyslu 
kvantity výkonů a to až na úrovni obhajoby legitimity služby. Vlastní legitimitu služby 
jsme doposud odvozovali spíše v kvalitativní poloze ve smyslu naplňování odborných 
standardů.  
Naše vlastní zkušenost s tímto jevem nás vede k zamyšlení nad tím, jak se pod 
vlivem těchto faktorů mění způsoby práce s klientem a zda se tím ve vztahu mezi 
pracovníkem a klientem neposouvají hranice. Domníváme se, že zmíněný tlak vytváří 
smyčku, ve které může zůstat pracovník i klient polapen ve zcela neefektivním 
způsobu průběhu služeb. V krajní poloze této „pasti“ je možné dokonce uvažovat o 
kontraproduktivním způsobu poskytování služeb. 
 
Autor: Radimecký Josef 
Název 
příspěvku: 

Komunikace v adiktologii II - Komunikační postupy v procesu 
adiktologické péče 

Pracoviště: WHITE LIGHT I.  
Pražská 166/47, Ústí nad Labem, 400 01 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: komunikace, adiktologie, první kontakt, kontrakt, motivace 
 
Komunikace v adiktologii II. - Jedná se o navazující část v rámci kurzu Komunikace 
v adiktologii, který je akreditován MPSV ČR a je rozdělen do třech na sebe 
navazujících bloků. Cílem programu je další posílení kompetence účastníků v oblasti 
vedení poradenských rozhovorů s klienty v adiktologické praxi. Důraz je kladen na 
motivační složku rozhovoru a praktický nácvik. Po absolvování kurzu budou účastnici 
vybaveni kompetencí k vedení poradenských rozhovorů. Program rozvíjí 
profesionální přístup a komunikaci adiktologických pracovníků s jedinci užívajícími 
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návykové látky. Cílí na podporu terapeutické aliance v širokém spektru 
adiktologických programů a služeb. 
Komunikace II. přímo navazuje na první blok kurzu s názvem „Úvod do problematiky“. 
Je specificky zaměřen na komunikační postupy v navázání prvního kontaktu s 
klientem v adiktologické péči. Zabývá se uzavíráním kontraktu, procesem jeho 
budování a uzavřením adiktologické práce. Obsahem bloku je práce s motivací a její 
podpora v komunikaci s uživatelem návykových látek. Blok je zaměřen rovněž 
interakčně, obsahuje i praktická cvičení ve trojicích a ve skupinách. 
 
Autor: Radimecký Josef, Richter Jiří 
Název 
příspěvku: 

QUO VADIS, A.N.O.? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich 
dalšího využití z pohledu A.N.O 

Pracoviště: Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a 
sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním 

Grantová 
podpora: 

NETAD - Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj 
spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým 
a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. číslo: 
CZ.1.07/2.4.00/17.0111. 

Klíčová slova: 
adiktologie, NETAD, nestátní poskytovatelé služeb pro osoby 
ohrožené závislostním chováním, integrovaný a multidisciplinární 
přístup, resortismus 

 
Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro 
osoby ohrožené závislostním chováním (A.N.O.) spolupracovala v roli partnera s 
Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze při realizaci projektu NETAD. A.N.O. se 
ztotožňovala s východisky a cíli projektu, jehož výstupy měly přispět k budování 
komplexního, integrovaného a multidisciplinárního oboru adiktologie, v jehož rámci 
budou integrováni jak potenciální klienti – tj. osoby ohrožené různými druhy závislostí, 
tak specifické léčebné, edukativní, preventivní postupy a postupy sociální práce, 
jejichž efektivita je dostatečně zdokumentována a prokázána. Za tím účelem proběhla 
řada aktivit projektu, jež směřovala k propojování pracovníků z řady profesí a sektorů, 
kteří se měli – na základě diskuse, sdílení a výměny zkušeností a rozvoje spolupráce 
- podílet na tvorbě výstupů projektu a budování oboru adiktologie. Tohoto záměru se 
v rámci projektu podařilo dosáhnout, k čemuž mimo jiné přispěl vznik Adiktologického 
fóra, jež vytvořilo dosud chybějící platformu pro výše uvedenou diskusi, výměnu 
zkušeností a koordinaci aktivit v oblasti prevence a léčby osob ohrožených 
závislostmi. Adiktologické fórum se stalo klíčovou platformou, v níž byly diskutovány 
klíčové dokumenty – výstupy projektu NETAD – jejichž vznik byl pro vybudování 
moderního oboru adiktologie nezbytný. 
Přestože se na této úrovni mezioborovou a mezisektorovou spolupráci dařilo úspěšně 
rozvíjet, nepodařilo se změnit legislativní, ale ani filozofický veřejno-právní rámec, 
který by myšlence budování komplexního, integrovaného a interdisciplinárního oboru 
adiktologie vytvořil potřebné podmínky. Příčina patrně tkví v historicky zakořeněném 
resortismu ústředních orgánů státní správy, jenž v praxi vede k oborovému 
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redukcionismu, kterému je řada výstupů projektu NETAD poplatná, a to v rozporu s 
původními východisky a cíli projektu. Původně deklarovaný integrovaný a 
multidisciplinární obor adiktologie se tak ve svých výstupech – viz např. Koncepce 
specializovaných adiktologických služeb v ČR - „zredukoval“ na koncepci sítě 
zdravotnických adiktologických služeb nikoli komplexních a multidisciplinárních 
služeb, jež byly v ČR budovány od 90. let 20. století jako alternativa tehdy zastaralých 
psychiatrických služeb pro osoby ohrožené závislostmi. 
Tento praktický, byť autory projektu NETAD patrně nezamýšlený důsledek, se mj. 
projevil v tom, že současný vývoj zcela odstavil dle zákona uznané adiktology, 
dlouholeté vysokoškolsky vzdělané praktiky, kteří až dosud významnou část oboru 
budovali a řada z nich se podílí i na přípravě budoucích adiktologů, ale neabsolvovali 
Bc. studium adiktologie, od možnosti tzv. „vykazovat na pojišťovnu“. Tento vývoj 
vyvolává v A.N.O. obavy z prokazatelné diskriminace uznaných adiktologů oproti 
absolventům Bc. studia adiktologie a s ní související tendence redukovat stávající 
multidisciplinární služby na převážně zdravotnické. Takovému vývoji bude A.N.O. 
oponovat a bude vytrvale prosazovat pojetí oboru adiktologie jako 
multidisciplinárního, stavějícího na vyváženém, komplexním bio-psycho-sociálním 
přístupu k osobám ohroženým závislostmi. V příspěvku bude představena role A.N.O. 
v realizaci klíčových aktivit projektu, zvláštní pozornost bude věnována roli a 
postavení Adiktologického fóra v projektu. V závěru bude diskutována kritika výstupů 
projektu z pohledu nestátních poskytovatelů služeb pro osoby ohrožené závislostmi. 
 
Autor: Richterová Těmínová Martina 
Název 
příspěvku: Etika v adiktologii 

Pracoviště: 
SANANIM / Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 
Ovčí Hájek 2549/64A, Praha 13, 158 00 / Apolinářská 4, Praha 2, 
120 00  

Grantová 
podpora: 

NETAD - Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj 
spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým 
a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. číslo: 
CZ.1.07/2.4.00/17.0111. 

Klíčová slova: etika, etický kodex, etické kolegium, etické dilema 
 
Během roku 2013 vznikl v rámci projektu nový Etický kodex pro pracovníky 
v adiktologii, byly zpracovány Stanovy Etického kolegia a Jednací řád Etického 
kolegia.  Tyto tři dokumenty by měly přispět k zahájení činnosti Etického kolegia.  
Ve svém příspěvku se budu zabývat procesem vzniku Etického kodexu, vydefinuji 
východiska a hodnoty, ze kterých konstrukce kodexu vychází a na kterých je 
postaven.  Též se budu zabývat specifiky oboru a tím, jak jsou  zobrazeny v kodexu.   
Dále se zaměřím na problematiku vzniku a fungování Etického kolegia. Kolegium by 
mělo sloužit jako orgán, který se zabývá etickými otázkami oboru, přispívá ke kultivaci 
oboru v oblasti etiky a zároveň je místem, kam je možno adresovat stížnost na 
porušení etiky.  Proces projednávání etických podnětů vychází z principů 
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definovaných v Etickém kodexu.  Ve sdělení se pokusím nastínit složitost a náročnost 
celého procesu řešení podání k Etickému kolegiu a velkou odpovědnost členů etické 
komise. 
 
Autor: Řepová Hana, Šilarová Vilma 
Název 
příspěvku: 

Podpora žen/matek bývalých uživatelek nelegálních drog při 
vstupu na trh práce 

Pracoviště: SANANIM  
Spálená 12, Praha 1, 110 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: závislost u žen, stigmatizace, gravidita a mateřství, resocializace 
 
Obecně je závislost u žen spojena s větší stigmatizací z důvodu zklamání nejen v roli 
člověka, ale také v roli matky, ženy. U těhotných závislých žen vzniká riziko 
poškození vývoje plodu, u matek pak zanedbávání dítěte, které na jedné straně 
ohrožuje dítě a navíc často vede k prohloubení výčitek, psychickým obtížím a 
problematičtějšímu návratu do běžného života. Mimo péče o děti a zlepšení vztahů s 
rodinou je důležitým tématem překonání psychických obtíží spojených s častým 
týráním a zneužíváním z dob drogové kariéry. Problematika resocializace žen je z 
těchto důvodů komplikovanější, než je tomu u mužů. 
Pracovní a sociální agentura (PSA) SANANIM poskytuje služby klientům od roku 
2005. Úspěšnost mužů při hledání zaměstnání je přes 80%, žen o 10 % méně. 
Skupinu s nejmenší úspěšností a tedy nejvíce znevýhodněnou při uplatnění na trhu 
práce tvoří matky s malými dětmi. Z výše uvedených informací a statistických 
výsledků vychází projekt realizovaný od července 2012: „Zefektivnění vstupu na trh 
práce pro bývalé uživatele návykových látek a cílené zaměstnávání žen.“  
Tématem příspěvku na AT konferenci 2014 je zhodnocení, a sdílení zkušenosti s 
uplatněním žen/matek na trhu práce včetně limitů, na které jsme narazili v průběhu 
realizace projektu. 
 
Autor: Sedláčková Simona, Dobrinič Kateřina, Doležalová Pavla 
Název 
příspěvku: 

Práce s dětmi ze znevýhodněného prostředí, rodin alkoholiků a 
drogově závislých 

Pracoviště: 
Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, Centrum 
pro rodinu 
Litevská 8, Praha 10, 100 05 

Grantová 
podpora: ESF - udržitelnost 

Klíčová slova: slunečnicová zahrada, speciálně vzdělávací potřeby, návykové 
látky, matky, ženy uživatelky 

 
Předkládaný materiál, vznikl na pracovišti Centra pro rodinu Drop In, o.p.s., v rámci 
projektu Centrum pro rodinu - Slunečnicová zahrada. Centrum pro rodinu je 
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realizátorem projektu Integrace rodiny, jehož cílovou skupinou jsou gravidní ženy a 
matky, které mají v anamnéze užívání návykových látek a jejich děti. Projekt Centrum 
pro rodinu - Slunečnicová zahrada byl zahájen 1. 5.2010 díky dotaci ESF, pod 
záštitou MŠMT ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Doba realizace je 3 roky, s následnou udržitelností 5 let. V 
předkládaných materiálech jsou popsány první zkušenosti, které vyplývají z práce s 
dětmi, jejichž prenatální vývoj byl ovlivněn užíváním návykové látky matkou v 
těhotenství, dětmi a žáky ze znevýhodněného prostředí, dětmi a žáky se speciálně 
vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými. Jeho cílem je přiblížit práci s touto cílovou 
skupinou, a být tak inspirací pro další pedagogické pracovníky. Realizační tým Centra 
pro rodinu pracuje již 13 let s uvedenou cílovou skupinou. 
 
Autor: Scheansová Andrea 
Název 
příspěvku: 

Specifika léčby závislosti u duálních diagnóz - zkušenost z PN 
Bohnice 

Pracoviště: Psychiatrická nemocnice Bohnice 
Ústavní 91, Praha 8, 181 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: závislost, psychotická porucha, duální diagnóza, skupinová terapie, 
terapeutický vztah 

 
V tomto příspěvku budu vycházet jak ze svých zkušeností léčby závislostí na 
režimovém oddělení, tak ze svých zkušeností podpůrné terapie u lidí s psychotickou 
poruchou. Poslední dva roky se snažím své zkušenosti integrovat při vedení 
terapeutického programu pro lidi s duální diagnózou, kteří jsou hospitalizováni v PN 
Bohnice. Od června minulého roku nabízíme našim pacientům rovněž ambulantní 
podpůrnou skupinovou terapii, která je v současnosti v Praze jedinou terapeutickou 
skupinou výlučně pro lidi s duální diagnózou. Zaměřím se na odlišnosti v 
terapeutickém přístupu vůči lidem s duální diagnózou jak ve srovnání s režimovou 
léčbou závislosti, tak ve srovnání s všestranně podpůrným přístupem vůči lidem s 
psychotickou poruchou, a zdůrazním právě nutnost integrace obou modelů. Jako 
efektivní prvky terapeutického přístupu shledávám vytvoření terapeutického vztahu 
založeného na vřelé komunikaci a zájmu o pacienta, důraz na přátelskou a 
neformální atmosféru při vedení terapeutického programu, ale rovněž dodržování 
určité struktury a pravidel účasti a práce ve skupině. Uvedu zkušenosti s léčbou 
duálních diagnóz ze zahraničí i u nás a pojmenuji terapeutické cíle, které považuji za 
realistické a smysluplné. Na závěr uvedu rovněž kazuistiku pacienta v minulosti 
opakovaně hospitalizovaného a v současnosti pravidelně docházejícího na 
ambulantní podpůrnou skupinu v PN Bohnice. 
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Autor: Siatka Radim, Kotasová Stanislava 
Název 
příspěvku: Mobilní telefon v procesu léčby klienta 

Pracoviště: Psychiatrická nemocnice Bílá Voda, Terapeutická komunita Fénix 
Ves Bílá Voda 1, Bílá Voda, 790 69  

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: mobilní telefon, proces léčby, kompetence a odpovědnost, 
průzkumná sonda, kazuistika  

 
Využívání moderních informačních technologií je nedílnou součástí života dnešní 
společnosti. Takové technologie včetně mob. telefonů se tak přirozeně dostávají s 
klienty i do léčebných programů TK a zasahují do procesu léčby. 
V čem jsou přednosti a jaká úskalí vyvstávají v jejich používání klienty? Nepůsobí 
negativně v jejich léčbě? Mělo by být úplně nebo alespoň částečně omezeno jejich 
používání, nebo by měli mít klienti naprostou volnost v zacházení s nimi? To jsou 
otázky, které mohou vyvolávat diskuse v terapeutických týmech, mohou však být i 
předmětem konfliktů mezi samotnými klienty. V příspěvku se autoři zamýšlejí nad 
výše zmíněnými otázkami, nad klady a zápory užívání mob. telefonů klienty.   
V této souvislosti seznamují s režimovým modelem, který je používán v konkrétní TK 
a poukazují na určitá úskalí, která plynou ze spolupráce s ostatními odděleními 
širšího zařízení.  
Zřetel je kladen i na etické otázky a pr. předpisy, které by mohly souviset s dočasným 
omezením užívání mob. telefonů v léčebném programu.  
Linie příspěvku se nese v duchu obecného principu léčby v TK, který autoři chápou 
jako dočasné vzetí kompetencí a odpovědnosti a jejich postupné navrácení dle 
individuálních možností a připravenosti klienta.  
Příspěvek rovněž seznamuje s průzkumnou sondou, jejímž cílem bylo mapování 
názorů klientů na používání telefonů v léčbě, pro doplnění jsou použity kazuistiky. 
 
Autor: Sklenář Ondřej 
Název 
příspěvku: Koncepce vzdělávání profese adiktologa 

Pracoviště: Česká asociace adiktologů 

Grantová 
podpora: 

NETAD - Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj 
spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým 
a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. číslo: 
CZ.1.07/2.4.00/17.0111. 

Klíčová slova: adiktolog, základní kvalifikační příprava, celoživotní vzdělávání, 
specializační vzdělávání, certifikované kurzy 

 
Cílem příspěvku je představit posluchačům koncepci vzdělávání profese adiktologa a 
pokračovat v odborné diskusi na toto téma. Ve svém obsahu se autor příspěvku 
věnuje jak současné situaci a popisu základní kvalifikační přípravy v nelékařském 
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zdravotnickém oboru adiktologie, tj. bakalářský a magisterský studijní program, tak 
úvahám o možnosti rozšíření dalšího kvalifikačního stupně do budoucna. 
V návaznosti na to blíže představuje návrhy na možné dva kvalifikační stupně, tedy 
od roku 2008 uzákoněný první stupeň (adiktolog ve zdravotnictví) a připravovaný 
druhý stupeň spočívající ve specializačním vzdělávání, tj. klinický adiktolog. Vedle 
toho autor příspěvku představuje koncepci nástavbové kvalifikační přípravy v 
nelékařském zdravotnickém oboru adiktologie: celoživotní vzdělávání adiktologů. Zde 
pojednává o systému celoživotního vzdělávání, diferenciaci nástavbových činností 
adiktologa a zvláštní odborné způsobilosti (certifikované kurzy) či znalecké činnosti 
v oboru adiktologie. V závěru příspěvku se autor věnuje vědecko-výzkumné průpravě 
v oboru adiktologie. 
 
Autor: Slánský Tomáš 
Název 
příspěvku: Specifika terapeutické práce s dospívajícími uživateli drog 

Pracoviště: CESTA Řevnice 
Sádecká 169, Řevnice, 252 30   

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: adolescenti, terapie, identita, uživatel drog. 
 
Nedospělí uživatelé jsou vůči drogám obecně zranitelnější. Snadněji jim podléhají a 
rychleji se u nich vytváří závislost. Dospívání je samo o sobě provázeno celou řadou 
zásadních změn v životě jedince. Užívání drog jim zasahuje do období plnění 
vývojových úkolů – vytváření vlastní identity, posléze i intimity, zvládání výkyvů 
emočního prožívání, separace od rodičů, volby profesního směřování – a 
znemožňuje jejich zdravé zvládnutí. 
Příspěvek se zaměřuje na specifika práce s dospívajícími uživateli drog v 
koedukovaném terapeutickém zařízení, které využívá prvky komunitního uspořádání 
léčby. Za zásadní vnímáme téma hledání identity, jehož podtématy jsou partnerské a 
sexuální vztahy, vztahování se k původní rodině, hledání společenského uplatnění, 
vypořádání se s vlastními stíny, případně s prožitými traumaty.  
V průběhu pobytu přistupujeme relativně benevolentně k sexuálním vztahům, jejichž 
zákaz neřadíme ke kardinálním pravidlům. O to více jsme nuceni věnovat se 
projevům šikany. Za stěžejní považujeme práci s rodinou mladistvého uživatele a vizi 
dosažitelného vzdělání, respektive profesního uplatnění. 
Diskutovaná témata vycházejí z mnohaleté zkušenosti terapeutického týmu zařízení 
CESTA Řevnice. 
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Autor: Steinhäusel Alan, Váchová Ivana, Toufarová Jana, Lorencová 
Jana 

Název 
příspěvku: Poruchy příjmu potravy v léčbě závislosti: Boj na celý život 

Pracoviště: Psychiatrická nemocnice Jihlava 
Brněnská 54, Jihlava, 586 24  

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, závislost, ústavní léčba 
 
Příspěvek se zaměřuje na problematiku duální diagnózy poruchy příjmu potravy 
(PPP) v ústavní léčbě závislosti, které není věnováno příliš pozornosti. V úvodu se 
stručně zabývá výskytem PPP, diagnostickými kritérii, vybranými teoretickými 
východisky etiologie a rizikovými faktory vzniku PPP, které vztahuje k problematice 
závislosti. Nabízí také zamyšlení nad možnými souvislostmi s tématem poruch 
osobnosti. V další části nabídne mapující průzkum pacientek s duální diagnózou 
PPP, které byly hospitalizovány na oddělení pro léčbu závislostí v Psychiatrické 
nemocnici Jihlava v letech 2007-2013. Zde se zaměřujeme především na výskyt PPP 
u hospitalizovaných pacientek, rozdíly v zastoupení druhu PPP u jednotlivých 
závislostí a úspěšnost pacientek s PPP v léčbě závislosti. V poslední části se 
příspěvek zabývá praxí terapeutické práce s problematikou PPP na otevřeném 
koedukovaném oddělení pro léčbu závislostí v PN Jihlava a jejími nejčastějšími 
dilematy a úskalími.  
 
Autor: Stoklasová Adéla, Zendulková Iva 
Název 
příspěvku: Je mi 60 a chci se léčit. Zvládnu to? 

Pracoviště: Psychiatrická nemocnice Kroměříž 
Havlíčkova 1265, Kroměříž, 767 40 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: alkohol, závislost na alkoholu ve vyšším věku, léčba závislosti na 
alkoholu 

 
V posledních letech dochází k nárůstu prevalence závislosti na alkoholu u pacientů 
ve vyšším věku. Tito pacienti se stále častěji dostávají ke specializované léčbě. 
Pokoušeli jsme se zhodnotit, zda je pro starší populaci vhodná ústavní protialkoholní 
léčba založená na principech docenta Skály. Do souboru bylo zařazeno 20 pacientů 
ve věku 60 let a víc hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži na 
toxirehabilitačním primariátě v letech 2012/2013. Použili jsme metodu 
polostrukturovaného rozhovoru, sebemonitorovacích dotazníků a psychologického 
vyšetření. Dospěli jsme k závěru, že jako nejvhodnější se jeví vyčlenit v rámci 
stávajícího systému aktivity, které jsou určeny přímo pro starší nemocné. Vytvoření 
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specializovaného oddělení pro léčbu závislostí u starších nemocných se jeví jako 
neopodstatněné.  
 
Autor: Šebeš Andrej, Zimmelová Veronika 
Název 
příspěvku: Závislost či nezávislost na "doživotí"? 

Pracoviště: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr  
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr 1, Český Krumlov, 381 01   

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: exuser, nezávislý život, "doživotnost" 
 
Autoři - lékaři Psychiatrické léčebny Červený Dvůr - se již léta zabývají terapií 
závislých. O své činnosti – a to jak na poli ústavní odvykací léčby, tak v oblasti 
ambulantní substituční terapie, ale i o svých názorech a postojích k závislostem 
iatrogenně navozeným – přednášeli zde na třech předcházejících AT konferencích. 
Autory dělí generační věkový rozdíl, starší z nich je exuser, řídící se již 17 let 
zásadami trvalé důsledné abstinence, mladší není zatížen závislostní kariérou, je 
běžným občasným konzumentem alkoholu. Ve svém sdělení autoři prezentují své 
postoje k „nezávislému“ životu závislých a k trvalé a důsledné abstinenci jako zřejmě 
nejbezpečnějšímu a nejvýhodnějšímu, ač ne jedinému možnému stylu uspokojivého 
života závislého člověka. Dále se vyslovují k "doživotnosti" závislosti ruku v ruce se 
současně prožívaným kvalitním nezávislým životem až do jeho konce.  
 
Autor: Šídová Markéta, Šťastná Lenka 
Název 
příspěvku: Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím 

Pracoviště: Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s. 
Trnová 18, Mníšek pod Brdy, 252 10 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: kouření v těhotenství, kouření tabáku, motivace ke změně, 
informace o kouření v těhotenství 

 
Východiska: Těhotenství poskytuje kouřícím ženám příležitost změnit svůj postoj ke 
kouření tabáku. V České republice dosud chyběla práce popisující motivaci ke změně 
kouření právě v souvislosti s těhotenstvím.  
Cíle práce: Popsat základní motivaci k ukončení kouření u těhotných žen.  
Metody: Kvantitativní dotazníkové šetření. Dotazník se skládá ze čtyř částí 
(anamnéza, získávání informací o kouření v těhotenství, motivace ke změně 
kuřáckého chování, Fagerströmův test nikotinové závislosti). Motivační část je 
inspirována Reasons for Quiting Scale (RFQ). 
Hodnocení pomocí deskriptivní statistiky a neparametrických statistických testů. 
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Soubor: Práce analyzuje soubor těhotných žen, jehož sběr proběhl pomocí 
internetového formuláře (N = 96). Soubor je dělen na 4 podskupiny dle aktuálního 
kuřáckého chování.  
Výsledky: Prevalence kouření v těhotenství je v souboru 17 %. Ústředním motivem 
pro změnu kouření v těhotenství je zdraví nenarozeného potomka. Motivace žen z 
různých skupin kuřáckého chování (přestaly, omezily) se liší alespoň v dimenzi vnitřní 
motivace.  
Závěr: Všechny respondentky s kouřením v anamnéze učinily ve svém kuřáckém 
chování změnu (přestaly kouřit či kouření omezily). Těhotenství je obdobím se silným 
motivačním potenciálem pro změnu kouření ženy – budoucí matky, problémem je 
udržení abstinence po porodu, kdy přestávají působit motivy z oblasti vnější 
motivace. 
 
Autor: Švecová J, Chlupová M 
Název 
příspěvku: 

„Když se doma pije“ Dva kvalitativní výzkumy dětí z rodin 
alkoholiků 

Pracoviště: 
Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii, Klinika adiktologie 
VFN Praha, Apolinářská 4a, Praha 2, 12800  
Anima – terapie, o. s. 
Apolinářská 4a, Praha 2, 12800 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: narativní analýza, děti, dospívající, závislost, vztahy 
 
Odbornice z oblasti terapeutické práce s rodinami závislých při Anima-terapie o.s. a 
Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii se podělí o zajímavé poznatky, získané 
ze dvou kvalitativních výzkumů realizovaných mezi dětmi závislých na alkoholu. 
Použité metody výzkumné práce odráží moderní mezinárodní trendy posledních let 
v této oblasti. 
Pohledem narativní analýzy nejprve prozkoumáme svět rodiny alkoholiků tak, jak jej 
vnímají dospělé děti závislých. Jaká témata se nejčastěji objevují ve výpovědích 
těchto klientů a jak navzdory zátěži obstáli ve vývojových výzvách. Následně 
představíme studii, zkoumající duševní odolnost a zdraví dospívajících dětí alkoholiků 
-  klientů terapeutické skupiny – jejich vlastními slovy. Rámec výzkumu se opírá o 
myšlenku vztahové odolnosti a celostně chápaného konceptu zdraví. Cítí se tito mladí 
ve svých životech i přes náročné zázemí spokojeně? A jak s tím souvisí jejich 
nejenom partnerské vztahy? Autorky se těší na plodnou diskusi. 
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Autor: Titman Staňková Nora, Titman Martin 
Název 
příspěvku: 

Stříkačky a metadon v jedné místnosti - vliv krizového souběhu 
služeb na komunikaci 

Pracoviště: Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s. 
Karolíny Světlé 18, Praha 1, 110 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: nízkoprahové středisko Drop In o.p.s., transakční analýza, 
komunikace, harm reduction, substituce 

 
Příspěvek navazuje na loňskou přednášku Vývoj komunikace s klienty v 
Nízkoprahovém středisku Drop In o.p.s. - role konceptů transakční analýzy ve změně 
vnitřního paradigmatu. Přináší informace o dění ve sledovaném zařízení, kde v 
uplynulém roce proběhl z krizových důvodů prostorový souběh s programem 
substituční léčby. Různé přístupy, různé služby, do velké míry odlišná klientela - v 
zařízení tak vznikala různá pnutí mezi pracovníky, mezi klienty a především mezi 
pracovníky a klienty. Propukaly různé obavy, objevovaly se zárodky bojů o moc, 
manipulační tendence, pocity zneuznání, probíhalo hledání způsobů práce, výměny 
informací a koordinace, které by udržely komunikaci na úrovni Dospělý - Dospělý. 
Příspěvek popisuje situaci z pohledu pracovníků Nízkoprahového střediska Drop In, 
srovnává situaci před prostorovým souběhem, během něj a po něm a za využití 
některých konceptů transakční analýzy vyhledává a analyzuje příklady dobré praxe v 
krizových podmínkách tak, aby bylo lze je zařadit do repertoáru použitelných přístupů 
a také příklady špatné praxe tak, aby bylo možno se jim v budoucnu vyhnout. 
 
Autor: Vavrinčíková Lenka 
Název 
příspěvku: Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR 

Pracoviště: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 
Apolinářská 4, Praha 2, 120 00 

Grantová 
podpora: 

NETAD - Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj 
spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým 
a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. číslo: 
CZ.1.07/2.4.00/17.0111. 

Klíčová slova: koncepce, adiktologická služba, specializovaná adiktologická péče, 
certifikační standardy, adiktologická ambulance, dostupnost 

 
Příspěvek prezentuje koncepci specializovaných adiktologických služeb pro uživatele 
psychoaktivních látek a patologické hráče. Koncepce sítě služeb, klíčový dokument 
oboru adiktologie, zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o 
optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i rezidenčních služeb. 
Koncepce definuje provázanou síť specializované adiktologické péče, jejíž těžiště spočívá 
v resortu zdravotnictví i v resortu práce a sociálních věcí  - specializované adiktologické 
služby jsou společné a nedělitelné provozy definované certifikačními standardy, které 
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poskytují zdravotní péči v oboru adiktologie jako hlavní nebo podstatnou část své činnosti a 
současně zajištují odpovídající kombinaci se sociální péčí. Autorka představí kontext 
dokumentu, novodefinovanou typologii specializovaných adiktologických služeb a výsledky 
analýzy geografické dostupnosti jednotlivých typů služeb na národní i lokální úrovni. 
 
Autor: Zajíčková Klára 
Název 
příspěvku: Závislost a její léčba z rituální perspektivy 

Pracoviště: Středisko následné péče, Point 14 
Sušická 75, Plzeň, 326 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: rituál, spiritualita, společnost, léčba 
 
Slábnoucí význam rituálu v moderní společnosti, postupný úpadek duchovní tradice, 
pevných rodinných vazeb, vztahu k přírodě atp. jakožto faktory podílející se na vzniku 
a rozvoji závislosti.  
Autorka ve své dizertační práci vychází z uvedené hypotézy a za použití kvalitativního 
výzkumného designu hledá odpověď na otázky vztahu závislosti a identity jedince, 
spirituality a specifických rituálů uživatelů návykových látek a v neposlední řadě léčby 
závislosti ve smyslu novodobého rituálu přechodu. V rámci svého příspěvku představí 
některá teoretická východiska a výsledky 1. fáze výzkumu s klienty Střediska 
následné péče Point 14, kteří sami prošli různými typy léčby (TK, PL) a v současnosti 
se z tohoto pohledu nacházejí v závěrečné etapě procesu změny. 
Data byla získána prostřednictvím ohniskové skupiny a následných individuálních 
rozhovorů s vybranými klienty v duchu narativního přístupu. 
 
Autor: Zapletalová Jana 
Název 
příspěvku: Na cestě k závislosti od kolébky až po… starobní důchod 

Pracoviště: NÚV a MŠMT,  
Tesaříkova 1022, Praha 10, 102 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: 
závislost, vztah mezi charakterem hry a kvalitou komunikace, 
technologie, rizika vzniku závislosti, vývoj závislosti v kontinuu se 
životním příběhem   

 
Příspěvek se zaměří na možné příčiny závislostního chování v dětském věku ve 
vztahu k užívání nových technologií, na vztah mezi způsobem komunikace matky s 
dítětem, hrou a možným rizikem budoucího závislostního chování; na vliv školního 
prostředí, které za určitých okolností může přispívat k upevňování modelů tohoto typu 
chování. Dále se příspěvek zaměří na paradoxy spojené s novými technologiemi jako 
s nástrojem pokroku a případné destrukce pro disponované jedince, na mechanismy 
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vzniku závislosti na nových technologiích (zejména chytré telefony a tablety). Pro 
příspěvek budou využita data získaná ze studií ověřujících práci s tablety na 
vybraných školách v ČR a dále data získaná ve vztahu k tomuto tématu z projektu 
RAMPS. Pro srovnání budou využita i data z mezinárodních studií, zvláště pak studií 
USA, které mapují pozitiva i rizika využívání těchto technologií pro vzdělávání a další 
život. Závěr příspěvku bude věnován tomu, jak může vybudovaný způsob 
komunikace s novými médii ovlivnit kvalitu života starších občanů.  
 
Autor: Zatřepálek Jiří, Jurystová Lucie 
Název 
příspěvku: 

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a 
dorost na okresech Kolín a Kutná Hora 

Pracoviště: Prostor, o. s. 
Na Pustině 1068, Kolín 2, 280 02 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: primární prevence v ordinaci PLDD, intervenční nástroj CRAFFT 
 
Česká asociace adiktologů ve spolupráci s občanským sdružením Prostor v Kolíně 
realizovala na podzim roku 2013 výzkum, jehož cílem bylo zmapovat problematiku a 
možnosti preventivních intervencí u praktických lékařů pro děti a dorost v okresech 
Kolín a Kutná Hora. Prostřednictvím anonymního dotazníku bylo osloveno 36 
pediatrů. Obsahem příspěvku je prezentace výsledných dat s následnou diskuzí 
zaměřenou na přenos do praxe. Analýza mapuje také využívání intervenčního 
nástroje CRAFFT, který byl v minulých letech v českých podmínkách adaptován.  
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Následující příspěvky vznikly za podpory Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky: 
 

• Miovský, M. – Představení klíčových aktivit a výstupů projektu a jejich smyslu 
a dalšího využití 

• Popov, P. – Změny v systému organizace řízení SNN 
• Těmínová, M. – Etika v adiktologii 
• Libra, J. – Standardy kvality a jejich role v koncepci sítě specializovaných  

adiktologických služeb 
• Kalina, K. – Koncepce, struktura a příprava Doporučených postupů 

v adiktologii 
• Vavrinčíková, L. – Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb 

v ČR 
• Pavlovská, A. – Praxe a stáže: přehled a budoucí možnosti využití systému 

NISA 
• Boxan, M. – Stáže a praxe v rámci projektu NETAD ve Společnosti Podané 

ruce o.p.s. 
• Radimecký, J., Richter, J. – QUO VADIS, A.N.O.? Reflexe výsledků projektu 

NETAD a jejich dalšího využití z pohledu A.N.O  
• Miovský, M. – Koncepce vědy a vzdělávání: důsledky pro obor a širší 

souvislosti spojení s implementací obou dokumentů do praxe 
• Sklenář, O. - Koncepce vzdělávání profese adiktologa 

 
 
 
 

 
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
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Anotace workshopů (řazeno abecedně) 
 
Autor: Dvořák Jan 
Název 
příspěvku: Infekční komplikace u injekčních uživatelů drog 

Pracoviště: 
Fakultní nemocnice v Motole 
Interní klinika, 6. stanice - Infekce, Infekční centrum pro drogově 
závislé 
V Úvalu 84, Praha 5 – Moto, 150 06 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: infekční komplikace, diferenciální diagnostika, infekční 
endokarditida, virové hepatitidy 

Speciální 
požadavky: Max 30 účastníků 

 
Cíl práce: Představit nejčastější a nejzávažnější možné infekční komplikace i.v. 
uživatelů drog (mj. infekční endokarditida, virové hepatitidy, infekce měkkých tkání, 
sex. přenosné choroby), jejich diferenciální diagnostiku (v podmínkách 
adiktologických služeb - adikt. ambulancí, KC, terénních programů) a principy léčby a 
péče o takto nemocné. Tímto mj. poukázat na jeden z modelů péče o závislé, který je 
nedílnou součástí komplexního přístupu k uživatelům drog.  
Východiska práce: Infekční komplikace i.v. uživatelů drog jsou jednou z nejčastějších 
příčin nemocnosti této specifické kategorie obyvatel. S klientem s možnou nebo 
zřejmou zdravotní komplikací se adiktologický pracovník v praxi velmi často setkává. 
Nezřídka jde o středně či velmi závažné komplikace, které vyžadují diagnostiku a 
léčbu specialistou za hospitalizace, nebo alespoň vyšetření lékařem - odborníkem. 
Přístup a péče o tuto část pacientů mají svá specifika, která vyplývají jednak z 
podstaty jejich drogové závislosti, jako psychiatrického onemocnění, a také z odlišné 
epidemiologie a patogeneze některých onemocnění. 
Metodika: Stručně, srozumitelně, přehledně a s důrazem na každodenní praxi 
prezentovat možné infekční komplikace klientů, představit symptomatologii, možnosti 
testování, edukovat o rozpoznání možných příznaků a podat informace o dalších 
postupech (kam kl. odeslat, co ho čeká, jak klienta edukovat). 
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Autor: Jeřábková Libuše, Jeřábek Jan 
Název 
příspěvku: Využití tradiční čínské medicíny v adiktologii 

Pracoviště: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské 
Bílá Voda, 790 69  

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: tradiční čínská medicína, akupunkturní body, emoce v adiktologii, 
ovlivňování emocí 

Speciální 
požadavky: Max 30 účastníků 

 
Autoři sdělují zkušenosti s využitím postupů TČM v léčbě závislostí. TČM má svoje 
uplatnění v indikacích: 1. emergentní adiktologie; 2. komplexní léčba syndromu 
závislosti; 3. léčba komplikací. Staré texty TČM se o léčbě závislosti nezmiňují, 
problematika proniká do oboru cca posledních 200 let, původně především 
v souvislosti s léčbou závislosti na opioidech. Dlouhodobé systematické užívání 
většiny návykových látek vede ke stravování a poškozování řádné energie qi. Léčba 
závislosti se z hlediska TČM řídí výskytem konkrétního syndromu, který bývá pro 
daný problém typický, s ohledem na individuální konstituci pacienta. Sdělení 
předkládá základní teoretická schémata a syndromy, které ilustrují krátké kasuistiky. 
Jednotlivé případy autoři rozebírají z etiopatogenetického hlediska západní medicíny i 
TČM. Syndromologicky se nejčastěji jedná o postižení okruhu jater a srdce, což 
koreluje s častou emoční problematikou závislých (psychotraumata, problematická 
integrace emocí). Emoční zranění ovlivňuje mechanismus qi daných orgánů, včetně 
související symptomatologie.  
Od případových rozborů se odvíjejí konkrétní léčebné postupy, které jsou v příspěvku 
podrobněji rozvedeny. Součástí workshopu jsou i základní sebezkušenostní nácviky 
ovlivňování některých důležitých akupunkturních bodů, zejména se zaměřením na 
psychické (zvl. emoční) funkce.    
 
Autor: Kalina Kamil 
Název 
příspěvku: Cesta životem a rizika závislosti 

Pracoviště: Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze; ZZ SANANIM  
Nad Šárkou 71, Praha 6, 160 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: archetypy, individuační krize, rizika závislosti, tarotová symbolika, 
narativní přístup    

Speciální 
požadavky: Max 15 účastníků 
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Workshop navazuje na stejnojmenné ústní sdělení, vycházející z epigenetické 
vývojové teorie E. H. Eriksona, teorie individuace C. G. Junga a z teorií odvozujících 
užívání návykových látek z potřeby zvládat vnitřní konflikty a zachovat osobní 
integritu. Cílem je ukázat hlavní obtížná období lidského vývoje, v nichž se někteří 
lidé snaží užíváním drog změkčit nebo zmírnit intenzitu problémů, které pramení z 
nároků vývojových úkolů. Účastníci workshopu budou pomocí tarotových karet a 
jejich symboliky sestavovat imaginární životní příběh a znázorní i jeho rizika vůči 
návykovým látkám. V dalším budou hledat paralely tohoto příběhu s příběhy svých 
pacientů či klientů a diskutovat o možnostech odborné pomoci. Ke zpracování 
příběhu mohou použít arteterapeutické potřeby, které budou na místě k dispozici.  
 
Autor: Kolář Jan, Vrbová Květoslava 
Název 
příspěvku: Chvála pomalosti (aneb když je dost času na doléčování) 

Pracoviště: Lotos - doléčovací centrum, o. p. s. 
Dvořákova 588/13, Brno, 602 00   

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: závislost na alkoholu, doléčování, chráněné bydlení 
 
Cílem tohoto workshopu je prezentovat účastníkům kazuistiky klientů se závislostí na 
alkoholu, kteří v rámci pobytového doléčovacího programu nabízeného doléčovacím 
centrem Lotos v Brně využili jeho maximální délku, která činí dvacet čtyři měsíců. V 
rámci kazuistik seznámit účastníky workshopu se změnami, kterých klienti během 
programu průběžně dosahovali, a ukotvit tyto změny v kontextu principů 
psychosociální rehabilitace a prevence relapsu. Druhým cílem tohoto workshopu je 
rozvinout diskusi nad následujícími otázkami: 
Jsou dva roky příliš velký luxus? Využije je člověk dostatečně efektivně, nebo spíše 
jen oddaluje řešení skutečných problémů, které na něj čekají venku? Jaká je 
optimální délka pobytového doléčování? Co by mělo následovat po něm? Kolik to 
vlastně celé stojí? A stojí to vůbec za to? 
 
Autor: Pešková Š, Hovorka, J 
Název 
příspěvku: Břichomluvec, houslista a hledač pokladů. Aneb trochu hodně citů. 

Pracoviště: 
Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii, Klinika adiktologie 
VFN Praha, Apolinářská 4a, Praha 2, 12800  
Anima – terapie, o. s. 
Apolinářská 4a, Praha 2, 12800 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: integrativní rodinná terapie 
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Metody a techniky integrativní rodinné terapie při práci s rodinami závislých. Proměna 
„závislosti“ v rodinném kontextu i přímém přenosu. Možnost sledovat rodinnou 
„závislost“ v průběhu let. Tři báječní kluci a létající máma... Návrat ztraceného otce... 
Co nás spojuje a nepřipoutává... 
 
Autor: Poláková Simona, Skopec Jan 
Název 
příspěvku: Peer workers v projektu FIXPOINT - kazuistický příspěvek 

Pracoviště: PROGRESSIVE o. s. 
Minská 774/6, Praha 10, 101 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: tréninkové zaměstnávání, peer work, stabilizace   
Speciální 
požadavky: Max 25 účastníků 

 
Úvod: Příspěvek se zaměří na projekt FIXPOINT organizace Progressive o. s.. Jedná 
se o workshop, jehož cílem je předat zkušenosti s dlouhodobou prací s aktivními 
uživateli drog a zároveň se během diskuze zabývat názory a reflexemi účastníků. 
Sběr dat: Workshop bude čerpat ze zkušeností vedoucích pracovníků projektu s 
přímou prací s aktivními uživateli nealkoholových drog.  
Představení projektu: Projekt FIXPOINT slouží k tréninkovému zaměstnávání 
aktivních uživatelů drog – tzv. „peer workers“. Kromě práce mají možnost využívat 
asistence kmenových pracovníků a pracovat na své životní situaci. Za svou činnost 
jsou finančně ohodnoceni.  
Doba působení v projektu: Doba působení „peer workers“ v rámci projektu je v 
ideálním případě stanovena na 1 rok. Předpokládá se, že za tuto dobu dojde k určité 
sociální stabilizaci, která dotyčným nabídne nové životní možnosti.   
Cíle workshopu: 
- Zaměřit se na časový horizont působení „peer workers“ v rámci projektu.  
- Diskuse o tom, jaký časový úsek je pro působení v projektu přiměřený. V čem je 
delší doba působnosti pro dotyčné prospěšná, v čem jim může škodit. 
- Podělit se o zkušenosti, jak se během času mění životní situace „peer workers“ a 
jakým způsobem dochází ke stabilizaci. 
- Jaké jsou reálné možnosti projektu Fixpoint v souvislosti se stabilizací životní 
situace aktivních uživatelů.  
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Autor: Šedivá Dana, Hrouzek Petr 
Název 
příspěvku: Závislost Mocná a Nemocná  

Pracoviště: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 
Plzenecká 13, Plzeň, 326 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: závislost, vývojový a konstituční fenomén, narativní přístup. 
Speciální 
požadavky: Max 21 účastníků  

 
Workshop otevírá účastníkům prostor pro zastavení se nad závislostí jako 
právoplatným životním rozměrem člověka; konstitučním fenoménem uplatňujícím se v 
jeho cestě životem. Za využití narativního přístupu, prostoru, pohybu a tvořivého 
potenciálu účastníků budeme společně zaměřovat naši pozornost na to, v jakých 
polohách je závislost nosným nástrojem vývoje, a v jakých naopak získává ničivou 
sílu, se kterou se v léčebné adiktologické praxi setkáváme. Cílem workshopu je 
otevřít odbornou diskusi nad pojetím závislosti jako celoživotního vývojového 
fenoménu v širším slova smyslu. A dále na základě zažité a sdílené zkušenosti v 
rámci workshopu přinést účastníkům podněty pro jejich vlastní oborovou praxi bez 
ohledu na to, jaké místo v adiktologických službách zastávají. Sekundárním efektem 
může být rozšíření a rehabilitace pojmu závislosti jako nežádoucí patologie v kontextu 
života, vývoje člověka. Součástí workshopu je společná závěrečná reflexe nad 
tématem a procesem. 
 

Autor: Tolimatová J, Počarovská J, Medenčevič J, Chlupová M, Bém 
Pavel, Zajíc R, Macek, Z., Libánská E, Kokrda J, 

Název 
příspěvku: 

Od setkání nad kolébkou až po usmíření nad hrobem (koláž 
kazuistik) AZAP 

Pracoviště: 
Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii, Klinika adiktologie 
VFN Praha, Apolinářská 4a, Praha 2, 12800  
Anima – terapie, o. s. 
Apolinářská 4a, Praha 2, 12800 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: rodinná terapie, závislost 
 
Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii ambulantně léčí závislé a závislostí 
ohrožené rodiny. Rádi bychom posluchače / účastníky workshopu nechali nahlédnout 
do naší rodinně terapeutické praxe a otevřeli úvahy o tom, v jakém vývojovém 
kontextu se rodiny setkávají se škodlivým užíváním, závislostí či závislým chováním. 
Formou koláže kazuistik přiblížíme základní principy, zkušenosti i teoretické 
konceptualizace péče o závislé rodiny v různých vývojových etapách jejich vývoje. 
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Setkání před i nad kolébkami (uživatelů, dospělých dětí uživatelů NL, spoluzávislých), 
v transformačních fázích vývoje rodiny: přechod z MD, socializace dětí v MŠ, ZŠ, 
puberta, adolescence, prázdného hnízda, přechod do důchodu i odpouštění a 
usmíření nad hrobem – to vše osvětlí indikaci typů terapie v jednotlivých fázích léčby 
dle bio-psycho-socio- spirituálního modelu. Představíme spolupráci v týmu odborníků 
z různých škol rodinné terapie, který pečuje prostřednictvím reflektujícího týmu o 
terapeutickou kolébku, do kterého chodí nejen studenti.  
A možná se dozvíte i co je AZAP. 
 
Autor: Věchet David, Kmoch Vladimír, Oktábec Zbyněk 
Název 
příspěvku: 

Science, drugs & rock and roll - Od ukolébavky po pohřební 
pochod  

Pracoviště: ÚP ČR KrP v Brně KoP Mikulov 
Zdeňka Nejedlého, Mikulov, 692 01 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: drogy, hudba, subkultura 
  
 
Příspěvek vychází z jednak (v kuloárech) zmiňované nespokojenosti účastníků AT 
konferencí s večerním kulturním programem, jednak z množství nabízejících se 
interakcí a souvislostí týkajících se životního stylu uživatelů drog. Jednotlivé typy 
užívaných látek formovaly spolu s dalšími neméně důležitými faktory různé 
subkultury, které se postupně staly pilíři současného kulturního dědictví. Užívané 
substance a jejich účinky jsou spojeny s množstvím hudebních stylů, s kulturními 
rituály, s osudy interpretů, dostávají se do textů skladeb, ovlivňují jejich svět vnější i 
vnitřní. Hudba z jistého úhlu pohledu působí na percepci člověka podobně jako drogy 
(stimuluje, uspává, působí jako relaxancium atd.). Současně je pro posluchače i 
aktivní producenty prostředkem vyjádření sounáležitosti, vzdoru, angažovanosti atd., 
a uspokojuje jejich bio-psycho-socio-spirituální potřeby. 
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Anotace vývěskových sdělení - posterů (řazeno abecedně) 
 

Autor: Běláčková Vendula, Janíková Barbara, Mravčík Viktor, Zábranský 
Tomáš, Grohmannová Kateřina, Drápalová Eva, Ivanovová Lucie 

Název 
příspěvku: 

Nové syntetické drogy v České republice – epidemiologie užívání v 
různých cílových skupinách 

Pracoviště: Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze 
Ke Karlovu 11, Praha 2 - 120 00 

Grantová 
podpora: 

IGA MZD NT-14064-33, VG20122015075 
 

Klíčová slova: nové syntetické drogy, epidemiologie užívání, rizikovost užívání 
 
CÍL: Projekt si klade za cíl provést komplexní analýzu užívání tzv. nových 
syntetických drog (NSD), jež aktuálně ovlivňují životní styl vulnerabilních skupin 
populace v ČR a ve světě. Projekt přináší analýzu epidemiologických charakteristik 
užívání a trhu s tzv. „novými drogami“ a vyhodnocuje možnosti minimalizace škod 
spojených s jejich užíváním, jež svým rychlým nástupem přináší významná zdravotní 
rizika. 
METODOLOGIE: V roce 2013 byl uskutečněn pilotní sběr dat v tzv. party populaci 
(srpen – září 2013) a sběr dat mezi problémovými uživateli drog (prosinec 2013).  V 
tzv. party populaci bylo realizováno kvantitativní dotazníkové šetření, v populaci tzv. 
problémových uživatelů drog (vybraná kontaktní centra a terénní programy v ČR) byly 
kromě dotazníků nabírány také polo-strukturované rozhovory. V obou populacích byly 
získávány vzorky látek, které byly poskytnuty k chemické analýze. 
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY: Prezentace představí (i) epidemiologické indikátory 
užívání nových syntetických drog v České republice ve specifických ohrožených 
populacích; (ii) nejužívanější „nové drogy“ a jejich složení, rizik a a distribuční kanály; 
(iii) vzorce užívání „nových drog“ a s nimi související zdravotní rizika ve specifických 
subpopulacích. 
 
Autor: Dolejš Martin, Skopal Ondřej 
Název 
příspěvku: Dotazník "Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA)" 

Pracoviště: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra psychologie 
Křížkovského 8, Olomouc, 771 80 

Grantová 
podpora: 

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné 
přípravy studentů UP pro praxi - CZ.1.07/2.2.00/28.0143 i 

Klíčová slova: rizikové chování, osobnostní vlastnosti, adolescenti, dotazníky, 
VRCHA  

 
Různé výzkumné projekty se pokoušejí potvrdit vztahy mezi osobnostními rysy, jako 
je impulzivita, úzkostnost či extraverze, a různými formami rizikového chování, do 
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kterých se řadí užívání alkoholu, tabáku, ale i šikana či hostilita (Skopal, 2012; Woicik 
a kol., 2009; Dolejš, Skopal, 2013). Studie, která byla realizována na populaci 11-
15letých žáků a žákyň navštěvující druhý stupeň základních škol a víceletých 
gymnázií v České republice, hledá souvislosti mezi dotazníkem „Výskyt rizikového 
chování u adolescentů“ (Dolejš, Skopal, 2013) a dalšími psychodiagnostickými 
nástroji, jako je Rosenbergova škála sebehodnocení, Škála osobnostních rysů 
adolescentů. Dotazník „Výskyt rizikového chování u adolescentů“ obsahuje 18 
položek, které se zaměřují na různé formy rizikového chování a měří tři základní 
tendence, směry rizikového chování. Dotazník byl vytvořen na základě faktorové 
analýzy, jejímž základem bylo několik desítek položek, ze kterých se etablovaly tři 
základní faktory: a) abúzus, b) delikvence a c) šikana. Odborný příspěvek poskytne 
základní informace o struktuře a konstrukci dotazníku „Výskyt rizikového chování u 
adolescentů“, a také budou prezentovány výsledky z celorepublikového šetření, které 
tuto metodu obsahovalo.   
 
Autor: Horák Miroslav, Holečková Adéla 
Název 
příspěvku: 

Výzkum retence interních pacientů terapeutických komunit v ČR, 
Peru a Nikaragui 

Pracoviště: 
Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a 
mezinárodních studií, Ústav jazykových a kulturních studií 
Zemědělská 1/1665, Brno, 613 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: retence, DCI, interní pacient, terapeutická komunita 
 
Cílem výzkumu je provést měření retence u interních pacientů v terapeutických 
komunitách v České republice, Peru a Nikaragui (n=50). Retence neboli schopnost 
pacienta závislého na návykových látkách setrvat v léčbě je jedním z klíčových 
indikátorů stanoveným pro posouzení efektivity léčby drogové závislosti. Do výzkumu 
je zapojeno 5 rehabilitačních zařízení: Takiwasi (Tarapoto, Peru), Centro de 
Especialidades en Adicciones (Managua, Nikaragua), TK Renarkon (Čeladná – 
Podolánky), TK Kladno-Dubí a TK Sejřek. Všechna centra poskytují komunitní formu 
léčby s obdobnými parametry. Metodologicky je výzkum postaven na administraci 
škály Dimensions of Change Instrument (DCI). Tento nástroj pro měření retence byl 
vyvinut v roce 2006 a následně otestován institutem RAND v USA. DCI v české, 
anglické a španělské jazykové mutaci je v terapeutických komunitách využíváno s 
písemným svolením tvůrkyně škály, Dr. Maria Edelen Orlando. Administrace škály 
probíhá po dobu jednoho roku (šetření zahájeno v září 2013). V každé komunitě je 
dohledem nad anonymním vyplňováním škály pověřen jeden zodpovědný 
pracovník/terapeut. Získaná data jsou následně statisticky zpracovávána za použití 
párového t-testu a sémantického diferenciálu. Konferenční příspěvek obsahuje 
prezentaci výsledků prvních 3 měření (celkem 5). 
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Autor: Laštovica Marek, Hazuchová Sylvie 
Název 
příspěvku: 

Restrukturalizace péče v Psychiatrické nemocnici Marianny 
Oranžské v Bílé Vodě 

Pracoviště: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Bílá Voda 
Kostelní 1336/3a, Jeseník, 790 01 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské, transformace, 
restrukturalizace 

 
Během ušlého roku došlo k velkým změnám ve struktuře péče Psychiatrické 
nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě. Tyto změny, předeslané už změnou 
názvu zařízení, nastartovala snaha o transformaci systému psychiatrické péče v 
České republice a dílem i neochota systému, potažmo zdravotních pojišťoven 
proplácet péči o některé psychiatrické cílové skupiny. Nemocnice Marianny Oranžské 
na vzniklou situaci reagovala výraznou restrukturalizací svých oddělení. Došlo k 
navýšení kapacity a rozšíření skupiny v terapeutické komunitě pro drogově závislé 
„Fides“. Posílení pozice terapeutické komunity Fénix mezi psychoterapeutickými 
komunitami v ČR. Přijetí Psychoterapeutického oddělení komunitního typu pro léčbu 
alkoholové, lékové a smíšené závislosti „Harmonie“ do sekce terapeutických komunit. 
Dále dochází k úbytku gerontopsychiatrických pacientů a uvolněná kapacita je 
směřována na vznik dalšího oddělení komunitního typu „Šance“, pro více somaticky 
postiženou či méně motivovanou klientelu smíšených závislostí. Samostatnou 
kapitolou je budování nového oddělení „Tao“ se zacílením na alkoholovou závislost. 
To je pouhá část změn, kterými PN M. O. v této neklidné době prošla a dále prochází 
a my bychom chtěli odbornou veřejnost seznámit a informovat formou vývěskového 
sdělení o tomto tvůrčím procesu ve vzdáleném koutu naší republiky. 
 
Autor: Mifková Eva 
Název 
příspěvku: Adiktologická práce ve vězení 

Pracoviště: Laxus, o. s. 
Bedřicha Smetany 55, Nymburk, 28802 

Grantová 
podpora: 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a ze státního rozpočtu. 

Klíčová slova: resocializace, poradenská práce, skupinové aktivity, spolupráce 
s Vězeňskou službou 

 
Domníváme se, že adiktologická práce ve vězení je důležitou, nicméně často 
opomíjenou částí systému léčebné péče. Jak je obecně známo, řada klientů ostatních 
služeb si vězením buď již prošla, anebo jim vězení hrozí, je tedy důležité s těmito 
klienty pracovat právě již ve výkonu trestu odnětí svobody. 
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V příspěvku bude představena část nového projekt nestátní neziskové organizace 
Laxus o. s. - „Zpátky, jinak“, který je financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního 
rozpočtu ČR. 
Jedná se o program poradenské práce ve vězení, který se věnuje právě těm 
klientům, kteří mají v anamnéze užívání návykových látek a jsou aktuálně ve výkonu 
trestu odnětí svobody. Primárně je zacílen na odsouzené, kteří mají výstup z trestu 
maximálně v horizontu jednoho roku. 
Projekt je realizován terénní formou výjezdů do jednotlivých věznic. V rámci 
poradenské práce se snažíme propojit individuální a skupinové aktivity a zaměřit se 
na všechny oblasti života odsouzeného tak, aby jeho návrat do společnosti byl 
plynulý a pokud možno jiný než v minulosti. 
V příspěvku budou představeny konkrétní možnosti práce s adiktologickou klientelou 
ve VTOS a také možnosti efektivní spolupráce s Vězeňskou službou ČR. 
 

Autor: Pushkina Nina1, Popov Petr1, Potměšil Petr2, Jeřábek Pavel2, 
Šustková-Fišerová Magdaléna2 

Název 
příspěvku: 

Hormony ovlivňující příjem potravy, úzkost a deprese v průběhu 
časné abstinence u pacientů závislých na alkoholu 

Pracoviště: 

1 Klinika adiktologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze  
 2 Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v 
Praze 

Grantová 
podpora: 

IGA NT/13687-3/2012 
ESF CZ.2.17/3.1.00/36064 
PRVOUK-PO3/LF1/9 
PRVOUK-34 

Klíčová slova: závislost na alkoholu, deprese, úzkost, leptin, ghrelin, insulin 
 
Cíl: Řada výzkumných prací posledních let dokládá úlohou hormonů ovlivňujících 
příjem potravy v závislostním chování, nicméně přesný mechanismus jejich účasti 
v závislostech není dosud plně znám. Cílem předkládané studie je sledovat změny 
plasmatických hladin leptinu, ghrelinu a insulinu v průběhu prvního týdne po zahájení 
abstinence od alkoholu a hledat možné korelace s projevy deprese a úzkostí.  
Metodika: Do studie byli zahrnuti pacienti závislí na alkoholu při nástupu na 
detoxifikační pobyt a kontrolní skupina zdravých dobrovolníků. U obou skupin byly 
provedeny odběry krve pro zjištění plasmatických hladin sledovaných peptidů. 
S pacienty byly vyplněny psychologické dotazníky, monitorující úzkost a depresi. 
Výsledky: (Jsou prezentovány počáteční výsledky studie, po analýze cca 40% 
plánovaných pacientů.) Krevní hladiny všech sledovaných peptidů (zejména u leptinu) 
vykazovaly velké interindividuální rozdíly, ale v rámci kontrolní skupiny zdravých 
dobrovolníků, se při vzájemném porovnání obou odběrů průměrné hodnoty nelišily o 
více než 15%. Průměrné vstupní hladiny ghrelinu byly u alkoholiků (vůči průměru 
kontrolní skupiny) mírně zvýšené a během abstinence se ještě zvýšily. Průměrné 
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hladiny leptinu byly u alkoholiků při příjmu v porovnání s kontrolní skupinou nižší, 
během abstinence se výrazně zvýšily a přiblížily se kontrolním hodnotám. Průměrné 
vstupní hladiny insulinu u alkoholiků byly v porovnání s kontrolní skupinou výrazně 
vyšší, během abstinence se výrazně snížily a hodnoty tak klesly až pod průměrné 
hodnoty kontrolní skupiny. Vysoké vstupní skóre u pacientů ve všech 
psychologických dotaznících se v průběhu detoxifikace rychle změnilo a došlo 
k poklesu (kromě Zungovy škály deprese). Rovněž rozdílné hodnoty peptidů u 
pacientů se rychle téměř vyrovnaly s hodnotami kontrolní skupiny. Je nutné doplnit 
chybějící plánovaná data a analyzovat souvislosti mezi hladinami peptidů a projevy 
úzkosti/deprese ve skupině pacientů během detoxifikace. 
 
Autor: Randák Dušan, Víchová Veronika, Nevoralová Monika 
Název 
příspěvku: Autogenní trénink – zkušenosti z AT ambulance 

Pracoviště: 
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Praha/ Psychiatrická klinika 1. 
LF UK a VFN Praha/ Pracovní skupina pro autogenní trénink 
Sekce pro hypnózu ČLS J. E. Purkyně Praha 
Apolinářská 4, Praha 2, 120 00 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: závislost, ambulantní péče, autogenní trénink., J. H. Schultz 
 
Představení Autogenního tréninku jako tradiční evropské relaxační metody, její 
indikace, její nácvik a možnosti využití v AT ambulanci bychom Vám rádi představili 
na několika kazuistikách včetně zpětné vazby od klientů. Rádi bychom Vás zbavili 
předsudků, že Autogenní trénink je metoda jen pro motivované intelektuály a 
dlouhodobost nácviku brání využití v ambulanci, zejména pak u klientů se závislostí. 
V neposlední řadě úspora v oblasti preskripce léčiv může být motivací pro lékaře 
indikovat autogenní trénink a pro psychoterapeuty nabídnout klientům úzdravnou a 
seberozvíjející metodu a posílit tak jejich vlastní kompetence. 
 
Autor: Šulc Ondřej, Vařecha Filip 
Název 
příspěvku: 

Boris – Elektronická databáze pro zaznamenávání pracovních 
výkonů v terénních programech drogových služeb  

Pracoviště: Centrum terénních programů, Semiramis o.s. 
Ptácká 162, Mladá Boleslav 293 01 

Grantová 
podpora: - 

Klíčová slova: terénní programy, drogové služby, databáze, systém 
 
Cílem příspěvku je seznámit posluchače s databázovým systémem pro 
zaznamenávání pracovních výkonů v terénních programech (Boris). Systém jsme 
vyvinuli a dále rozvíjíme společně s firmou Fragaria, která k projektu přistupuje jako k 
dobročinné/neziskové aktivitě. 
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Díky tomuto řešení jsme významně zefektivnili vykazování a evidenci naší činnosti, 
nemluvě o generování nejrůznějších přehledů a statistických výstupů, které pro nás 
byly v minulosti „vítanou“ víkendovou aktivitou. Rádi bychom se o naše zkušenosti a 
přínos Borise podělili s ostatními. 
Boris vznikl na míru potřebám naší organizace, aktuálně však systém využívají 
terénní pracovníci nejen ve Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém kraji, ale 
i dalších krajích. Věříme, že Boris přinese kýžený efekt ve zpracování související 
agendy i dalším zařízením a umožní tak získávat podrobné informace a statistické 
výstupy nejen pro interní potřeby, ale také pro instituce působící na celorepublikové 
úrovni. 
Vážíme si možnosti představit Borise širšímu spektru odborníků na AT konferenci a 
chceme tímto přispět k diskuzi o způsobu a podobě vykazování dat v drogových 
službách, popřípadě nabídnout alternativu k současným řešením. 
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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.     
 
Tematická 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURZ PROBĚHNE V ÚTERÝ 29. 4. 2014 v Malém sále. 
Kurz je akreditován MPSV. 
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ABECEDNÍ SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ KONFERENCE 
 
Ústní sdělení 
 
Adiktologická péče a závislosti u dětí s ADHD  
Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech 
Kolín a Kutná Hora 
Cesta životem a rizika závislosti 
Etika v adiktologii 
Gestalt terapie se závislými 
Integrativní psychoterapie v léčbě závislostí 
Je mi 60 a chci se léčit. Zvládnu to? 
„Když se doma pije“ Dva kvalitativní výzkumy dětí z rodin alkoholiků  
Komunikace v adiktologii  I. - Úvod do problematiky 
Komunikace v adiktologii II - Komunikační postupy v procesu adiktologické péče 
Komunikace v adiktologii III. - Komunikační postupy v náročných situacích 
Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR 
Koncepce vědy a vzdělávání: důsledky pro obor a širší souvislosti spojení s 
implementací obou dokumentů do praxe 
Koncepce vzdělávání profese adiktologa 
Koncepce, struktura a příprava Doporučených postupů v adiktologii 
Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím 
Kritika postskálovských systémů 
Metakognice u závislých na návykových látkách a patologickém hráčství 
Mobilní telefon v procesu léčby klienta 
Na cestě k závislosti od kolébky až po… starobní důchod 
Na konci vesmíru bydlí prý andělé 
Ne/musím tě bezmezně přijímat, abych ti/si mohl pomoct? 
„Od kolébky do hrobu“ aneb Klienti v dlouhodobé substituční léčbě 
Od závislosti k aktivnímu stáří 
Podpora žen/matek bývalých uživatelek nelegálních drog při vstupu na trh práce 
Poruchy osobnosti u klientů v pobytové léčbě patologického hráčství 
Poruchy příjmu potravy v léčbě závislosti: Boj na celý život 
Práce s dětmi ze znevýhodněného prostředí, rodin alkoholiků a drogově závislých 
Praxe a stáže: přehled a budoucí možnosti využití systému NISA 
Představení klíčových aktivit a výstupů projektu a jejich smyslu a dalšího využití 
Psychická deprivace jako příčina závislosti 
Psychoterapie poskytovaná adiktologem – troufalost nebo nutnost?  
QUO VADIS, A.N.O.? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití z 
pohledu A.N.O  
Specifika léčby závislosti u duálních diagnóz - zkušenost z PN Bohnice 
Specifika terapeutické práce s dospívajícími uživateli drog 



67 
 

Standardy kvality a jejich role v koncepci sítě specializovaných  adiktologických 
služeb 
Stáže a praxe v rámci projektu NETAD ve Společnosti Podané ruce o.p.s. 
Stříkačky a metadon v jedné místnosti - vliv krizového souběhu služeb na komunikaci 
Substituční léčba v těhotenství a léčba neonatálního abstinenčního syndromu  
Tématická analýza a vývoj závislosti u klientky 
TK TAO 
Transgenerační přenos závislosti na alkoholu u žen 
Typologie pití alkoholu u dětí a dospívajících v souvislosti s rodičovskými styly  
Vývoj výcvikového systému z hlediska jeho přínosu pro pracovníky v závislostech 
Vývojové fáze v rodinách závislých: „Závislost jako šance“ 
Závislost a její léčba z rituální perspektivy 
Závislost či nezávislost na "doživotí"? 
Zkušenosti se sběrem dat u žáků 6. tříd základních škol a jejich rodičů 
Změny v systému organizace řízení SNN 
 
Workshopy 
 
Břichomluvec, houslista a hledač pokladů. Aneb trochu hodně citů. 
Cesta životem a rizika závislosti 
Chvála pomalosti (aneb když je dost času na doléčování) 
Infekční komplikace u injekčních uživatelů drog 
Od setkání nad kolébkou až po usmíření nad hrobem (koláž kazuistik) AZAP 
Peer workers v projektu FIXPOINT - kazuistický příspěvek 
Science, drugs & rock and roll - Od ukolébavky po pohřební pochod  
Využití tradiční čínské medicíny v adiktologii 
Závislost Mocná a Nemocná 
 
Vývěsková sdělení (postery) 
 
Adiktologická práce ve vězení 
Autogenní trénink – zkušenosti z AT ambulance 
Boris – Elektronická databáze pro zaznamenávání pracovních výkonů v terénních 
programech drogových služeb 
Dotazník "Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA)" 
Hormony ovlivňující příjem potravy, úzkost a deprese v průběhu časné abstinence u 
pacientů závislých na alkoholu 
Nové syntetické drogy v České republice – epidemiologie užívání v různých cílových 
skupinách  
Restrukturalizace péče v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské v Bílé Vodě 
Výzkum retence interních pacientů terapeutických komunit v ČR, Peru a Nikaragui 
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ABECEDNÍ SEZNAM PŘEDNÁŠEJÍCÍCH A AUTORŮ 
VÝVĚSKOVÝCH SDĚLENÍ (POSTERŮ) 
 
Audrlický Jan 
Bažant Jan 
Běláčková Vendula 
Bém Pavel 
Bieliková Zuzana  
Boxan Martin 
Csémy Ladislav 
Čablová Lenka 
Čalovka Ondřej 
Dobrinič Kateřina 
Dolejš Martin 
Doležalová Pavla 
Dvořáček Jiří 
Dvořák Jan 
Fidesová Hana 
Frouzová Magdalena 
Gabrhelík Roman 
Halfarová Kateřina 
Hazuchová Sylvie 
Heller Jiří 
Holečková Adéla 
Horák Miroslav 
Hrouzek Petr 
Chalupová Lenka 
Charvát Miroslav 
Chlupová M 
Janíková Barbara 
Jeřábek Jan 
Jeřábek Pavel 
Jeřábek Petr 
Jeřábková Libuše 
Jiřišťová Radovana 
Kalina Kamil 
Kaltenbach 
Kmoch Vladimír 
Kokrda J 
Kolář Jan 
Koranda Marian 
Kotasová Stanislava 
Laštovica Marek 
Lávičková Jana 
Libánská E 
Libra Jiří 
Lorencová Jana 

Macek Z 
Mahrová Gabriela 
Maierová Eva 
Medenčevič J 
Měchýřová Petra 
Mifková Eva 
Minařík Jakub 
Miovský Michal 
Nevoralová Monika 
Oktábec Zbyněk 
Pavlovská Amalie 
Pecinovská Olga 
Peschiková Lucie 
Plavjaniková Lucie 
Počarovská J 
Poláková Simona 
Popov Petr 
Potměšil Petr 
Pushkina Nina 
Radimecký Josef 
Randák Dušan 
Richter Jiří 
Richterová Těmínová Martina 
Řepová Hana 
Sedláčková Simona 
Scheansová Andrea 
Siatka Radim 
Sklenář Ondřej 
Skopal Ondřej 
Skopec Jan 
Skořepová Hana 
Slánský Tomáš 
Staňková Titman Nora 
Steinhäusel Alan 
Stoklasová Adéla 
Šebeš Andrej 
Šedivá Dana 
Šídová Markéta 
Šilarová Vilma 
Šťastná Lenka 
Šulc Ondřej 
Šustková-Fišerová Magdaléna 
Švecová J 
Titman Martin 
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Tolimatová J 
Tomanová Micheala 
Toufarová Jana 
Váchová Ivana 
Vařecha Filip 
Vavrinčíková Lenka 
Věchet David 
Víchová Veronika 

Voňková Hana 
Vrbová Květoslava 
Zajíc R 
Zajíčková Klára 
Zapletalová Jana 
Zatřepálek Jiří 
Zendulková Iva 
Zimmelová Veronika
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INZERTNÍ SDĚLENÍ  
 

Česká asociace adiktologů 
 

Česká asociace adiktologů je odborná, stavovská, 
dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní 
subjektivitou. Jsme odborná profesní organizace 
adiktologů a jiných odborných pracovníků otevřená pro 

všechny adiktology a ostatní profese působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, 
školství a ve všech oblastech soukromého nebo jiného podnikání. 
 
Kdo se může stát členem ČAA? 

• absolventi studijního oboru adiktologie na 1. LF UK 
• pracovníci působící v oboru adiktologie s působností po celé České republice 
• všichni, kterým není lhostejné, kam obor adiktologie směřuje, a chtějí se na 
transformaci a změnách podílet, např. účastí v odborných pracovních skupinách 
• všichni ti, kteří mají zájem podpořit ČAA a spolupodílet se na vytvoření silné profesní 
organizace. 

 
Členstvím v ČAA získáváte následující výhody  

• možnost ovlivňovat dění v oboru, kterému se věnujete  
• metodickou podporu a poradenství ohledně výkonu profese adiktologa 
• zastupování a hájení Vaší profese (zdravotnické výkony, další vzdělávání, 

požadavky na výkon profese, apod.) 
• možnost získávání kontaktů na kolegy v dalších organizacích 
• profesní růst 
• každý měsíc na Váš e-mail obdržíte Novinky ČAA obsahující aktuality o 

nelékařských povoláních a dění ve zdravotnictví ČR  
• slevu z účastnického poplatku na vzdělávací akce pořádané  ČAA nebo partnery 

(např. AT-konference, Konference PPRCH) 
• slevu na časopis Adiktologie 
• pomoc v rámci studia - pomoc s výběrem diplomové práce 

 
Členství schvaluje výkonný výbor ČAA na základě Vámi odeslané přihlášky a 
zaplacení členského poplatku. Přihlášku a ostatní informace naleznete na našem 
webu. Stejně tak Vám informace rádi poskytneme prostřednictvím kontaktního mailu. 
  
Naším cílem je sjednocovat na základě společných odborných a profesních zájmů 
fyzické osoby zabývající se adiktologií a rozvíjet nelékařský zdravotnický obor 
adiktologie, stejně jako podporovat rozvoj celoživotní ho vzdělávání, adiktologického 
výzkumu a upevňovat postavení a možnosti členů sdružení jak v ČR, tak i v 
zahraničí. 
 
http://www.asociace-adiktologu.cz/                     info@asociace-adiktologu.cz 
www.facebook.com/asociaceadiktologu 
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Končim s hulenim 
 
 
Internetová služba pro všechny, kteří chtějí zjistit, zda jim už hulení nepřerůstá přes 
hlavu. Jejím cílem je upozornit nejen uživatele, ale i širokou veřejnost na možná rizika 
intenzivního užívání konopí a těm, kteří chtějí své hulící návyky změnit, nabízí 
podpůrný program on-line léčby. 
 
Selftest: "Máte s hulením problém?" (Jak často jste pod vlivem? – Užíváte konopí  
spíše ve společnosti nebo o samotě? – Odkládáte občas věci, protože jste zhulení?) 
 
Rizika a bezpečnější užívání 
 
Rady a tipy, jak případně užívání konopí omezit 
 
Internetová léčebná intervence pro problémové uživatele, kteří usilují o změnu, ale 
mají obavy, že omezit užívání sami nezvládnou.  6týdenní  strukturovaný  program, 
kde uživatel  za podpory garanta prochází připravené úkoly, zaznamenává své chutě, 
pracuje na motivaci a zvládání rizikových situací.  
 
On-line prostředí zaručuje klientům naprostou anonymitu a šetří čas i finanční zdroje 
na obou stranách.  
 
 
 

www.koncimshulenim.cz 
 
 

Službu provozuje Drogové informační centrum SANANIM, garanty léčby jsou 
odborníci v oboru závislostí.

http://www.koncimshulenim.cz/
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Klinika adiktologie 
1. lékařská fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze 
a Všeobecná fakultní nemocnice 

v Praze 
Apolinářská 4 /128 00 Praha 2 

tel.: + 420 224 965 035 / fax: + 420 224 965 035 
www.adiktologie.cz / info@adiktologie.cz 

 
 
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.  
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: 

a) Klinický provoz zahrnuje 7 současných 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. 

b) Pregraduální a postgraduální výukové programy:  
• výuka studentů medicíny a stomatologie v oboru adiktologie v rámci širšího 

rámce oboru psychiatrie,  
• pregraduální výuka v bakalářském oboru adiktologie (prezenční a 

kombinovaná forma výuky v českém jazyce). 
• pregraduální výuka v magisterském a postgraduální v doktorském oboru 

adiktologie (prezenční a kombinovaná forma výuky v českém jazyce). 
c) Vědecko-výzkumná činnost a postgraduální výuka v oboru adiktologie (ve fázi 

akreditace), včetně zahraniční spolupráce v této oblasti. Zde existují dnes 3 Centra: 
• 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 
d) Celoživotní vzdělávání a rozvojové projektu v oboru adiktologie.     

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. 
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Zajímáte se o vliv návykových látek na chování 
lidí, na jejich vývoj, zdravotní stav a na jejich roli 

ve společnosti? 
Chcete se stát adiktologem, tedy odborníkem, 

který dokáže pomoci lidem 
ohroženým závislostním chováním a jejich 

nejbližšímu okolí? 
Máte zájem o to porozumět způsobům řešení problémů v oblasti veřejného a 

duševního zdraví, které vznikají v souvislosti s legálními i nelegálními drogami? 
 

Odpovědí je studium adiktologie! 
www.adiktologie.cz/studium 

 
Najdi si studium adiktologie na Facebooku, každý týden otázka k přijímačkám! 

https://www.facebook.com/studium.adiktologie 
  

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE 
Délka studia: tříleté, absolvent získává kvalifikaci pro práci ve zdravotnictví podle zákona 
č. 96/2004 Sb., kombinované a prezenční 
O studiu: Studijní program poskytuje transdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti 
efektivního case managementu, prevence a léčby v oblasti užívání návykových látek a 
snižování souvisejících zdravotních škod.  
Požadavky pro přijetí: středoškolské vzdělání nejlépe humanitního nebo všeobecného 
zaměření ukončené maturitní zkouškou 
 

MAGISTERSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE 
Délka studia: dvouleté navazující, kombinované a prezenční 
O studiu: Studijní program se zaměřuje na jednotlivé rizikové faktory užívání alkoholu, 
tabáku a nelegálních drog, jakými jsou oblast vymáhání práva, společenské normy nebo 
biomedicinské souvislosti, a vybavuje studenty schopností vyhodnotit jejich význam. 
Program současně připravuje studenty účelně komunikovat v praxi a připravuje je pro 
řízení adiktologických služeb. 
Požadavky pro přijetí: absolvent Bc. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního 
minimálně Bc. studijního programu na jiné VŠ 
  

DOKTORSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE 
Délka studia: čtyřleté, kombinované a prezenční 
O studiu: Doktorský studijní program adiktologie vede studenty k analýze různých faktorů 
rizikového prostředí pro škodlivé užívání návykových látek a pro závislostní chování. 
Jádrem programu je klinický výzkum a praxe zaměřené na oblast duševního zdraví a 
dále potom výzkum v oblasti veřejného zdraví, jejichž výstupy představují podklady pro 
na důkazech založené rozhodování ve zdravotní politice v souvislosti s užíváním 
návykových látek. Jádrem programu je metodologické vedení k transdisciplinárnímu 
výzkumu v oboru adiktologie a kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných 
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metod, které jsou v oboru adiktologie sjednoceny do komplexního epistemologického 
rámce. 
Požadavky pro přijetí: absolvent Mgr. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního 
minimálně Mgr. studijního programu na jiné VŠ 
 

ODBORNÉ STÁŽE V RÁMCI STUDIA 
K rozvíjení odborných stáží v rámci studia přispívá projekt Síťování vědecko-výzkumných 
kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým 
a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD).  
Hlavním cílem projektu je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj 
spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, veřejnou správou, 
soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. V rámci projektu vzniká síť 
institucí, organizací, zařízení a služeb v oboru adiktologie v České republice, v rámci 
které jsou realizovány stáže a odborné praxe studentů a akademických pracovníků 
(Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111). 

 
 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
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Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze  

a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze otevírá 
certifikované kurzy 

 
 
 

Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro adiktology 
(akreditace MZČR č. j. 80899/2011/VZV) 

a 
Prevence předávkování návykovými látkami u dospělých: základní kurz 

(akreditace MZČR č. j. 74013/2011/VZV) 
 
Vstupní požadavky:  
1) absolvování bc. oboru adiktologie na 1. LF UK nebo  
2) absolvování Akreditovaného kvalifikačního kurzu Adiktolog akreditovaného u 
MZČR a 
3) 2 roky praxe v oboru adiktologie ve zdravotnickém zařízení/certifikovaném 
programu  
 

Termín konání kurzů: podzim 2014 – bude upřesněn, je možné zasílat 
předběžné přihlášky na czv@adiktologie.cz 

Místo konání:  Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2 
Maximální počet účastníků (limitováno akreditací): 18 osob 

 
Cena za oba kurzy celkem: 9.350,- Kč 
Souběžně s přihlášením zašlete naskenované dokumenty potvrzující praxi včetně podepsaného 
shrnujícího přehledu o praxi, doklady o získání kvalifikace adiktologa (diplom/certifikát) a Osvědčení k 
výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu mailem na:  czv@adiktologie.cz . 
Do předmětu mailu uveďte: ADI MZ KURZY. 
Teprve po zaslání dokladů může být přihláška do kurzů definitivně potvrzena. 
 
Podmínky absolvování kurzů a získání certifikátů: 
Docházka minimálně 90% u teoretické i praktické části, aktivní účast na modelových 
situacích, závěrečný písemný test, u kurzu Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro 
adiktology navíc praktická zkouška. 
 

Více informací a formuláře naleznete na: www.adiktologie.cz, sekce Celoživotní 
vzdělávání/ Nabídka vzdělávání/ Aktuální nabídka 

 
Klinika adiktologie 
Apolinářská 4 / 128 00 Praha 2 / Česká republika  
tel.: + 420 224 965 101 / fax: + 420 224 965 035 
www.adiktologie.cz / czv@adiktologie.cz 



 

za finanční podporu děkujeme: 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

Partnerům konference: 
Hlavní město Praha 

Lundbeck Česká republika s.r.o. 
Merck Sharp & Dohme, s.r.o. 

EXBIO Olomouc s.r.o. 
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