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Konference probíhá pod záštitou:  
 
Ministra zdravotnictví – doc. MUDr. Leoše Hegra, CSc.,  
ministra práce a sociálních věcí – Dr. Ing. Jaromíra Drábka,  
primátora hlavního města Prahy – doc. MUDr. Bohumila Svobody, CSc.,  
předsedy asociace krajů ČR – JUDr. Michala Haška,  
člena Rady Pardubického kraje – JUDr. Martina Netolického,  
výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky – Mgr. 
Jindřicha Vobořila. 
 
Prezident konference: 
Prim. MUDr. Petr Popov, MHA. 
 
Předseda programového výboru: 
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. 
 
Programový výbor: 
PhDr. Ladislav Csémy, 
PhDr. Magdaléna Frouzová, 
MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D., 
doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., 
MUDr. Viktor Mravčík, 
Prim. MUDr. Petr Popov, MHA, 
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., 
MUDr. Dušan Randák. 
 
Předseda organizačního výboru:  
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. 
 
Organizační výbor: 
Mgr. Martin Bayer, 
Mgr. Ing. Vendula Běláčková, 
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., 
PhDr. Denisa Janečková, 
Bc. Tomáš Tříska, 
Lucie Vavrysová, 
Karolína Veldová. 
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MAPA A INFORMACE O MÍSTĚ KONÁNÍ 
 
 
Místo konání konference: 
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KONGRES HOTEL JEZERKA 
 
Nově zrekonstruovaný tříhvězdičkový Kongres hotel Jezerka se nachází 100 km 
od Prahy, v malebném prostředí CHKO Železné hory u Sečské přehrady. Celková 
kapacita hotelu je 230 lůžek v 96 pokojích a apartmánech, z nichž některé jsou 
vybavené klimatizací a vířivkou. 
Hotel se nachází 200 m od vodního díla Sečská přehrada, které je vhodné nejen ke 
koupání, ale také pro provozování vodních sportů, rybolovu a dalších rekreačních 
aktivit. Nedaleko hotelu se nachází zřícenina hradu Oheb.  V překrásném okolí 
hotelu můžete využít  značené turistické i cykloturistické stezky. 
Součástí hotelu jsou restaurace, dvě vinárny, kongresový sál, 7 sálů a salónků. 
Vše je vybaveno nejmodernější audio-videotechnikou a učebními pomůckami. 
Pro sportovní vyžití hotel disponuje vnitřním bazénem, venkovním bazénem, 
dětským brouzdalištěm, vířivkou a parní saunou. Dále jsou zde dvě bowlingové 
dráhy, dva tenisové kurty, dva squashové kurty, fitness, horolezecká stěna, 
indoorový trenažér na golf, vnitřní střelnice, laserová střelnice a herna. 
Hotel je vyhledávaný pro svoji ideální polohu a kvalitní servis, poskytovaný       
v moderním, příjemném prostředí. To vše a mnoho dalšího vytváří z hotelu a jeho 
okolí ideální místo pro konání kongresů,  teambuildingových či sportovních akcí nebo 
rodinné rekreace. 
Sportovní zařízení: 

• krytý bazén, 
• fitness, 
• vířivka, sauna, solárium, 
• golfový trenažér, 
• profesionální střelnice, 
• squash, 
• tenis, 
• horolezecká stěna, 
• bowling, 
• outdoorové aktivity. 
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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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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
podruhé se scházíme v příjemném prostředí u Sečské přehrady uprostřed Železných 
hor. Loňská premiéra byla úspěšná; Kongres hotel Jezerka se ukázal být vhodným 
zázemím pro naše výroční setkání a tak zde letos pořádáme XVIII. konferenci 
Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně (SNN ČLS JEP) a zároveň (historicky) 51. konferenci sekce pro 
alkoholismus a jiné toxikomanie (AT sekce) Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 

V organizaci letošní konference se objevují dvě změny oproti dosavadnímu 
tradičnímu uspořádání. První změnou je zkrácení konference o půl dne, konference 
tedy nebude končit ve čtvrtek dopoledne, ale ve středu odpoledne. Osobně nejsem 
rád, obávám se, že zkrácení konference a zhuštění programu nás ochudí nejen         
o prostor k neformálním diskusím a možnost vzájemného setkávání, tedy o to, co je 
nejvlastnějším smyslem konferencí, ale současně přispěje k větší hektičnosti, na 
kterou mnozí z nás stále častěji žehrají. (Navíc – před několika lety se již zkrácená 
konference konala, ale nebyla shledána prospěšnou a hned následující rok jsme se 
vrátili k obvyklému uspořádání.) Leč, jak se (zkráceně a zásadně měníc význam 
původního citátu…) říká „Vox populi, vox dei“, a tak výbor SNN ČLS JEP vyslyšel 
hlasy volající po zkrácení konference. Uvidíme, jak se změna osvědčí v praxi 
tentokrát. 

Druhou změnou je opuštění konceptu jednoho hlavního tématu (motta) 
konference a zavedení tematického zaměření jednotlivých programových dní 
konference. Pro každý den bude tedy vyhrazeno jedno téma. Nepočítáme-li nedělní 
pre-konferenci, tak hlavním tématem úvodního programového dne konference bude 
téma „Zdraví terapeutů (aneb: jak pečují terapeuti sami o sebe)“. Toto téma mělo být 
původně hlavním tématem celé konference a zdá se, že nás zaskočilo. Alespoň to tak 
vypadá podle minimálního počtu příspěvků, přihlášených s tímto tématem do 
programu konference. Co si o tom myslet? Že je to téma tak ožehavé, že se jím raději 
nezabýváme a nechceme jej na konferenci reflektovat? Anebo je pro nás tématem 
banálním, protože: a) o sebe pečujeme tak dobře, že už to nemůže být lepší, a tak 
vlastně necítíme potřebu se jím zabývat, nebo b) nemáme čas se jím (potažmo sebou 
samými) zabývat, protože se věnujeme důležitějším věcem – ale které to jsou…? 

Hlavním tématem úvodního sdělení konference bude návrh „Koncepce sítě 
adiktologických služeb“, kterou výbor SNN ČLS JEP po diskusi uvnitř odborné 
společnosti hodlá předložit k široké vnější diskusi dalším odborným společnostem     
a zainteresovaným institucím. „Od výměny stříkaček k podávání drog – kam směřuje 
strategie harm reduction za posledních 20 let?“ bude dalším tématem konference. 
Dvě desetiletí v oblasti „harm reduction“ znamenají v České republice většinu historie 
těchto aktivit – podstatných a často dramaticky odlišných forem, které se v tomto 
uplynulém období u nás objevily. Třetím hlavním tématem, které se na konferenci 
objeví v individuálních prezentacích, ale také ve dvou středečních odpoledních 
symposiích (proto neodjíždějte předčasně!) bude téma „Jak se přenáší věda do 
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praxe?“. „Last, but not lest“: konference se letos opět zúčastní přednášející pozvaní 
ze zahraničí, budou jimi američtí kolegové Kenzie L. Preston a David H. Epstein, 
vědečtí pracovníci z National Institute on Drug Abuse (NIDA) v Baltimoru, kteří 
přednesou dvě sdělení o využívaní elektronických technologických prostředků ve 
výzkumu, při monitoringu a léčbě závislostí.  
 
Přeji všem účastníkům konference užitečný a příjemný pobyt a těším se na setkání   
s vámi! 
 
Prim. MUDr. Petr Popov, MHA 
předseda Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
Akreditace: 
 
Asociace klinických psychologů ČR 
Česká asociace adiktologů 
Česká asociace sester 
 
 
 
Důležité informace pro účastníky AT konference 2012 
 
Základní informace 

1. Prosíme účastníky konference, aby nosili visačky na viditelném místě po 
celou dobu konaní akce.  

2. Prosíme účastníky, aby na odborný program chodili včas (platí i pro první 
ranní blok od 9.00). Pozdní příchody ruší jak přednášející, tak posluchače. 

3. Oficiální zahájení konference proběhne v pondělí 14. 5. 2012 od 9.30. 
4. Registrace na konferenci bude otevřena od neděle 13. 5. 2012 od 15.00. 
5. Zaplacení registračního poplatku na konferenci je povinné pro všechny 

účastníky (i pro přednášející). 
6. Ve všech společenských prostorách hotelu je WiFi připojení zdarma. 
7. Kouření je v interiérech hotelu zakázáno. 
8. Studenty (hradící studentský poplatek) prosíme o prokázání se studijním 

průkazem (ISIC) nebo VŠ indexem. Studentský registrační poplatek se 
vztahuje na studenty denního studia (pregraduální studium) a na interní 
studenty postgraduálního studijního programu (Ph.D. studenti).   

Odborný program 
1. Vývěskové sdělení (postery) – prosíme účastníky o předání posteru po 

příjezdu na registraci, výlep bude zajištěn organizačním výborem konference. 
Poster by měl mít maximální rozměry 2 m (v) × 1 m (š). 

2. Přednášející prosíme, aby se dostavili do sálu minimálně 10 minut před 
zahájením bloku a nahráli svoji prezentaci do PC (ve spolupráci 
s moderátorem/technikem). Používejte prosím CD nebo flash disk (nikoliv 
disketu). 

Doprava 
1. Pro účastníky, kteří nemají možnost individuální dopravy, zabezpečíme 

rozvoz k okolním autobusovým a vlakovým zastávkám. Budete-li chtít této 
služby využít, kontaktujte nás na registraci nejpozději jeden den před 
Vaším plánovaným odjezdem. Po uplynutí tohoto data nemůžeme 
garantovat poskytnutí služby! 

Doprovodný program 
1. Pro účastníky konference hotel připravil speciální nabídku v podobě: 
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• 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. 

2. Společenský program bude začínat v neděli (13. 5.) od 19 hodin workshopem 
s názvem „Sexualita adiktologických klientů“. V pondělí proběhne slavnostní 
raut, k poslechu a tanci bude hrát DJ. 

3. V úterý se bude konat sportovní, doprovodný program konference – turnaj 
v bowlingu. 

Ubytování a stravování 
1. Při rezervaci ubytování jste si na celou dobu ubytování zvolili stravu, která pro 

Vás bude připravena. 
2. Na základě objednávky dostanete příslušný počet lístků, na nichž bude 

uveden druh jídla a které budete při stravování odevzdávat. 
3. Výdej stravy bude probíhat v časech:  

• snídaně 7.30 – 8.30, 
• oběd pondělí 12.30 - 14.00, úterý a středa 11.45 - 13.45, 
• večeře 17.30 – 19.00. 

4. Coffee breaky budou k dispozici každý den v prostorách předsálí hlavního 
(kongresového) sálu, popřípadě v suterénu u salónků. 

5. Prosíme účastníky konference o vyklizení pokojů před odjezdem (zejména ve 
středu) do 10.00! 

6. Strava a ubytování budou hrazeny při registraci na recepci hotelu. 
Registrační poplatek se platí převodem na účet (prosím mějte s sebou 
potvrzení o zaplacení!), nebo v hotovosti na registraci konference                 
(v prostorách recepce hotelu). 
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PROGRAM KONFERENCE 
 
NEDĚLE: 
 
19.00 – 21.00 
Malý sál 

Uvítání účastníků (prezident konference – prim. Popov)  
WS – Venglářová, Mahrová – Sexualita adiktologických klientů 

 
 
PONDĚLÍ: 
 
9.30 – 10.00 
Hlavní (kongresový) sál 

Slavnostní zahájení  
Moderátor: Popov, P. 
 
10.00 – 11.00 
Hlavní (kongresový) sál 

Popov, Libra, Mravčík – Koncepce sítě služeb v oboru adiktologie 
(„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 
republiky“) 

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

Preston, Mezghanni, Epstein, Lin, Vahabzadeh – The Automated Clinic: 
Computerized Assessment and Treatment Interventions 
(tlumočení zajištěno) 

Moderátor: Gabrhelík, R. 
    

14.00 – 15.30 
Velký sál 

Klouček, Kraftová, Markus – Léčba – cesta ke svobodě 
Šebeš, Zimmelová – Co je to „efektivní léčba“ závislosti? 
Štěpánek – Výtvarné zrcadlo nevědomí 

Moderátor: Randák, D. 
  

Malý sál 
Frouzová – Využití intervenčních vzorců Miltona Ericksona v protidrogové 
léčbě 
Koreš, Brožová, Šnokhous – Páry v léčbě závislostí 
Šnokhous – Analýza potřeb klientů Doléčovacího centra Prevent v Českých 
Budějovicích 



 13 

Moderátor: Frouzová, M. 
 
Modrý salónek 

WS – Čamlíková – Rodinné mapy a jejich využití v léčbě závislosti 
 

Žlutý salónek 
uzavřený WS VYNSPI 
(„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky“)  

Moderátor: Miovský, M. 
 
16.00 – 17.30 
Velký sál 

Novotný – Cesta tam a zase zpátky aneb jak se nestát obětí tradice 
Mrázková – Kodependence v týmu aneb které pacienty máme raději? 
Čermáková – Externí supervize ve státním zařízení aneb zdravotnický 
personál a „práce na sobě“ 

Moderátor: Dolák, J. 
 

Malý sál 
Drápalová – Vnímání rizikovosti nových syntetických drog neboli tzv. „legal 
highs“ jejich uživateli 
Kantor, Sobek – Nové syntetické drogy v Moravskoslezském kraji aneb co 
nám přinesly Amsterodam shopy 
Petr, Vrbová – Průzkum legální dosažitelnosti injekčního materiálu v Plzni     
s většinovým zaměřením na lékárny 

Moderátor: Sklenář, V. 
 

Modrý salónek 
WS – Racková, Janů – Léčebné cíle: Pijme s rozumem 
 

Žlutý salónek 
kulatý stůl Policie vs. terénní programy (NETAD) 
(„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 
republiky“) 

Moderátor: Šejvl, J. 
 
18.00 – 19.30 
Velký sál 

Licehammerová – Propojení individuální práce a práce s rodinou: Zkušenost 
při práci s hazardními hráči a hráči on-line her 
Šuráňová – Využití principů satiterapie při léčbě závislosti na alkoholu 
Šmoldasová, Mainerová – Srovnání léčby deliria tremens s odstupem 20 let 
na Klinice psychiatrie FN Olomouc 

Moderátor: Libra, J. 
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Malý sál 

Nekulová, Šnauerová, Wichterle – Vývoj terénní práce na skryté drogové 
scéně na území Prahy z pohledu o. s. ESET HELP a jeho klientů 
Herzog – Harm reduction s injekčními uživateli substitučních látek 
Bartoníčková, Kropáčková – Aktivní vyhledávání uživatelů drog v prostředí 
malého města 

Moderátor: Dolák, J.  
 
Modrý salónek 

WS – Radimecký, Adameček, Radimecká – Víme, že čím dál tím více nevíme 
aneb vybrané paradoxy postupů používaných v pobytové léčbě závislostí 

 
Žlutý salónek 

WS – Benešová, Chytka, Hořínek, Holubová – Stop byrokracii aneb jak se 
místo psaní dokumentace věnovat klientům – Informační technologie ve 
službě adiktologům 

  
20.00 
Hlavní (kongresový) sál 

RAUT a společenský večer k 10. výročí časopisu Adiktologie 
Moderátor: Miovský, M., Popov, P., Csémy, L. 
 
 
ÚTERÝ: 
 
9.00 – 10.00 
Hlavní (kongresový) sál 

Epstein, Preston, Mezghanni, Lin, Vahabzadeh – Ecological Momentary 
Assessment (EMA): Findings from Real-Time Electronic-Diary Studies of 
Cocaine and Heroin Users in Their Daily Environments    
(tlumočení zajištěno) 

Moderátor: Gabrhelík, R. 
   

10.15 – 11.45 
Hlavní (kongresový) sál 

Kalina, Vácha, Hulík – Psychiatrické intervence v terapeutických komunitách 
Jurkovská, Tomášová – 6 let programu pro závislé pacienty s duální 
diagnózou v ESETU – zkušenosti 
Roubalová, Vondráčková, Mazáková, Pešek – Závislost a teorie citové vazby 

Moderátor: Libra, J. 
 
Malý sál 
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Běláčková, Zábranský, Vopravil, Štefunková, Langrová – Společenské 
náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR za rok 2007 
Stanoev – Socializace do drogové subkultury 
Morávek, Juránková – Drogy v českých médiích 1999–2008: setrvalá remíza 
mezi represí a minimalizací škod 

Moderátor: Mravčík, V. 
 
Modrý salónek 

WS – Frouzová – Volnost, svoboda a závislost na internetu 
     
13.45 – 14.45 
Hlavní (kongresový) sál 

Podzimek – Nové kroky v terénní práci aneb nejde jen o injekční uživatele 
Šedivý – HR v oblasti alkoholu – spolupráce s výrobci 
Neubauerová, Kopuneczová – K-centrum jako stážové pracoviště univerzity 

Moderátor: Randák, D. 
 
Malý sál 

Čablová, Csémy, Gabrhelík, Jurystová – Výchovné styly rodičů a užívání 
alkoholu a dalších návykových látek u dětí a dospívajících 
Gabrhelík, Duncan, Miovský, Furr-Holden, Šťastná, Jurystová – Máme v ČR 
efektivní preventivní intervenci snižující užívání návykových látek                   
u adolescentů 
Novák, Miovský, Vopravil, Šťastná, Gabrhelík, Jurystová – Komparace 
efektivity preventivní intervence Unplugged na užívání tabáku a konopných 
drog u dětské školní populace 

Moderátor: Dolák, J.  
 
Modrý salónek 

WS – Kalina, Vácha, Hulík – Psychiatrické intervence v terapeutických 
komunitách 

 
15.15 – 16.45 
Hlavní (kongresový) sál 

Posterová sekce 
 
Malý sál 

WS – Maierová, Andrlová – Gamblerem na vlastní kůži aneb první pomoc pro 
ně  
 

Modrý salónek 
WS – Škvařilová – Pohybová terapie jako nástroj prevence vyhoření 
 

Žlutý salónek 
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WS – Šuráňová, Licehammerová – FoFoFocusing – klíč k účinné sebereflexi 
a zvládání emocí 

 
Červený salónek 

WS – Randák a kol. – Výměnný automat – provokace nebo nutnost? 
 
17.00 – 18.00 
Hlavní (kongresový) sál 

Výroční shromáždění SNN  
(„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 
republiky“) 

Moderátor: Popov, P. 
 
18.30 – 19.30 
Hlavní (kongresový) sál 

Členská schůze ČAA  
Moderátor: Sklenář, V. 
 
20.00 

Sportovní program a posezení (předsálí a vinárna) 
 
 
STŘEDA 
 
9.00 – 10.00 
Hlavní (kongresový) sál 

Bartesová – Poškození kognitivních funkcí u pacientů závislých na alkoholu 
Kalina, Richterová Těmínová – Terapeutická komunita jako učebnice léčby 
závislostí – transteoretický pohled  

Moderátor: Popov, P. 
  

10.15 – 11.45 
Hlavní (kongresový) sál 

Kalina, Richterová Těmínová – Jádrová přesvědčení v práci s uživateli 
návykových látek 
Parula – Co po nás vlastně chce zákon o sociálních službách? 
Randák – Terapeutova běžecká terapie   

Moderátor: Libra, J. 
 
Malý sál 

Gabrhelík, Miovský – Preventivni projekt „VYNSPI“: Co se dělo a co se bude 
dít? 
Jurystová, Gabrhelík – Prevence pro rodiče: Unplugged 
Šejvl, Zapletalová, Kabíček – Testování na školách 



 17 

(„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky!)  

Moderátor: Dolák, J. 
 
Modrý salónek 

WS – Pilat, Škvařilová – „Stále na cestě“ – dokumentární film 
 
Žlutý salónek 

WS – Herzog, Laurentová – Stabilizace za peníze: kazuistiky 
 
13.45 – 14.45 
Hlavní (kongresový) sál 

Svoboda – Jak o sebe pečuje terénní pracovník v době ekonomické krize 
 
Malý sál (13.15 – 14.45) 

Sympozium Lundbeck 
(„Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 
republiky“) 

Moderátor: Mohr, P. 
 

Modrý salónek 
WS – Hanus, Termer, Hrdličková – Virtuální Harm reduction 

 
Žlutý salónek 

WS – Dvořáková, Hynoušová, Podzimek, Randák – Návrat ke kořenům nebo 
krok kupředu? 

 
15.15 – 16.45 
Hlavní (kongresový) sál 

Vavrinčíková, Burešová – Možnosti a meze poskytování zdravotní péče         
v kontextu harm reduction služeb 
Běláčková – Nové drogy – monitoring a strategie snižování rizik 
Morávek, Nekola – Regulace nových syntetických drog v ČR: Mezi 
racionálním přístupem a morální panikou 

Moderátor: Vavrinčíková, L. 
 

Malý sál 
Firemní sympozium Reckitt Benckiser 

Moderátor: Popov, P. 
 
Modrý salónek 

WS – Mifková, Hanus – Pomoz mi nést můj úděl 
 

Žlutý salónek 
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WS – Randák, Randák, Grabic – Adiktologické využití detekce návykových 
látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie 

 
16.45 – 17.15 
Hlavní (kongresový) sál 

Slavnostní ukončení konference 
Moderátor: Popov, P. 
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SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ PROGRAM  
 
 
14. 5. 2012 (Hlavní – kongresový sál, předsálí, vinárna od 20.00) 
Slavnostní večer k 10. výročí časopisu Adiktologie 
 
V prostorech předsálí proběhne slavnostní raut, po kterém bude následovat hudební 
projekce. K tanci a poslechu zahraje DJ Tomíno. 
 
 
 
15. 5. 2012 
Sportovní program 
 
Bowlingový turnaj 
 V úterý  15. 5. 2012 od 20.00. 
 Je určen pro max. 40 soutěžících. 
 Soutěžit se bude jako v minulém roce ve skupinách po pěti, které budou 

určeny náhodným losem. 
 První  a druhý s největším náhozem postupují ze skupiny. 
 16 nejlepších bude rozděleno do 4 skupin po  4, z nichž vítěz postoupí do 

finále 4 nejlepších. 
 Soutěžící na prvních třech místech se mohou těšit na speciální ceny! 

Turnaj začíná v úterý 15. 5. 2012 od 20.00 a přesný rozpis zápasů a složení skupin 
bude vyvěšen na registraci konference od 14.00 v den konání turnaje. 
 
Přihlašování k turnajům bude probíhat od neděle do úterý 9 hodin ráno na 
registraci konference. 
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ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ KONFERENCE 
 
 
Anotace ústních sdělení (řazeno abecedně) 
 
Autor: Bartesová, J.    
Název 
příspěvku: 

Poškození kognitivních funkcí u pacientů závislých na alkoholu 

Pracoviště: Psychiatrická léčebna Jihlava, PL Jihlava, Brněnská 54, 586 24, 
Jihlava 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: alkohol, diagnostika, léčba, patogeneze, poškození kognitivních 
funkcí 

 
Česká republika patří mezi státy s nejvyšší roční spotřebou alkoholu na světě. 
Závislost na alkoholu a její důsledky se ve statistikách skrývají pod nejrůzněji 
rozptýlenými a početnými „orgánovými chorobami“. Jedním z postižených orgánů při 
dlouhodobém alkoholismu je mozek. 
Příspěvek se zabývá možnými účinky alkoholu v patogenezi kognitivních poruch 
způsobených alkoholem. Seznámí posluchače se základními klinickými obrazy 
poškození mozku alkoholem, především Wernickeovou encefalopatií, Korsakovou 
psychózou, amnestickým syndromem a alkoholovou demencí. Podělí se o zkušenosti 
s diagnostikou a léčbou pacientů závislých na alkoholu s kognitivními poruchami 
získanými v PL Jihlava. V krátkosti seznámí s možnostmi vyšetření kognitivních 
funkcí Addenbrookským  kognitivním testem a s jeho výsledky u vzorku 
hospitalizovaných pacientů. 
 
Autor: Bartoníčková, I., Kropáčková, M.    
Název 
příspěvku: 

Aktivní vyhledávání uživatelů drog v prostředí malého města 

Pracoviště: Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje, Laxus      
o. s., Říční 1252/3a, 500 02, Hradec Králové 2 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: drogy, oslovování, uživatelé, vyhledávání 
 
Cílem příspěvku je seznámit posluchače se specifiky vyhledávání uživatelů drog na 
malých městech, seznámit s formami a způsoby aktivního vyhledávání uživatelů drog 
na malých městech a představit dlouhodobou praxi Laxus, o. s a Semiramis, o. s.     
V příspěvku bude přiblížen charakter malého města, od kterého se odvíjí způsob 
práce – budou představeny charakteristiky malých měst, které znesnadňují přístup na 
drogovou scénu, tedy i práci s uživateli drog a navázání kontaktu s nimi. Pozornost 
bude věnována tomu, jaká je drogová scéna právě na malých městech a co všechno 
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ovlivňuje vyhledávání uživatelů drog. Dále bude věnována pozornost způsobům        
a formám, jak vyhledávají uživatele drog pracovníci Laxus o. s. a Semiramis o. s. 
Pozornost bude věnována tomu, jaké situace mohou při vyhledávání uživatelů nastat 
a čeho by se měl pracovník vyvarovat. Bude také nastíněn průběh přímého kontaktu 
s potenciálním klientem. Představíme nepřímé způsoby vyhledávání uživatelů drog – 
tedy kontakt s uživatelem drog, který není „face to face“. 
 
Autor: Běláčková, V.      
Název 
příspěvku: 

Nové drogy – monitoring a strategie snižování rizik 

Pracoviště: Centrum adiktologie, PK 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 11,  
120 00, Praha 2 

Grantová 
podpora: 

MV-107776-1/OBV-2011 

Klíčová slova: harm reduction, nové syntetické drogy, prohibice 
 
BACKGROUND: Nové syntetické drogy představují trend v oblasti obchodu               
s psychoaktivními látkami, díky kterému se uživatelům daří získávat substance           
s vyšší čistotou a prodejcům se daří vyrábět psychoaktivní látky, které nepodléhají 
zákazu. Jedná se o látky se srovnatelným spektrem účinku jako tradiční nelegální 
drogy, jen s drobně odlišnou chemickou strukturou (kterou je možno variovat do 
neomezeného počtu derivací), ovšem zpravidla se zcela neznámými riziky. 
METODA: Na základě terénního výzkumu, analýzy internetových diskusí, rozhovorů  
s uživateli NSD a rešerše zahraniční literatury budou identifikovány strategie pro 
snižování škod v oblasti užívání NSD ve světě. 
VÝSLEDKY: Příspěvek představí poznatky o epidemiologii užívání NSD v ČR a ve 
světě a seznámí se známými strategiemi prevence škod z užívání těchto drog, a to    
s ohledem na situaci v České republice. Diskutovány budou možnosti intervencí        
v prostředí internetu, který je v současné době patrně jediným prostředím, ve kterém 
lze navázat kontakt s novou skrytou populací uživatelů drog. 
 
Autor: Běláčková, V., Zábranský, T., Vopravil, J., Štefunková, M., 

Langrová, M.     
Název 
příspěvku: 

Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog 
v České republice za rok 2007 

Pracoviště: Centrum adiktologie, PK 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 11,  
120 00, Praha 2 

Grantová 
podpora: 

IGA MZ, grant č. NS/10034-4 

Klíčová slova: alkohol, nelegální drogy, protidrogová politika, společenské 
náklady tabák, užívání návykových látek 

 
BACKGROUND: COI metodologie (společenské náklady na nemoc) v oblasti 
návykových látek vychází ze standardizovaných směrnic WHO. I přes standardy, 
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které by měly zajistit srovnatelnost výsledků v čase a prostoru se ovšem výzkumné 
metody v zemích, které tyto studie realizovaly, liší. Meta-analýza zahraničních studií 
ukázala, že po očištění jednotlivých položek jsou společenské náklady na užívání 
nelegálních drog asi jedna polovina nákladů na užívání  
alkoholu (cca 1% HDP) a jedna třetina nákladů na užívání tabáku (cca 1,5 % HDP). 
METODA: S využitím metodologie COI jsme identifikovali společenské náklady na 
užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR za rok 2007. Jednalo se jednak      
o náklady na léčbu závislostí a další služby pro uživatele drog, a jednak o náklady na 
léčbu onemocnění přiřaditelných těmto nelegálním látkám. Současně byly 
identifikovány náklady na vymáhání práva na všech úrovních trestně-právního 
sektoru, stejně jako v oblasti přestupků, a další související náklady. 
VÝSLEDKY: Společenské náklady užívání alkoholu a tabáku a nelegálních drog v ČR 
za rok 2007 byly v souladu s mezinárodními odhady, společenské náklady užívání 
nelegálních drog představovaly asi polovinu odhadu pro nelegální drogy ve světě.     
Z toho usuzujeme, že protidrogová politika v České republice je úspěšnější než         
v řadě vyspělých zemí světa. 
 
Autor: Čablová, L., Csémy, L., Gabrhelík, R., Jurystová, L.      
Název 
příspěvku: 

Výchovné styly rodičů a užívání alkoholu a dalších návykových 
látek u dětí a dospívajících 

Pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, Psychiatrická 
klinika 1. LF a VFN, Centrum adiktologie, Ke Karlovu 11, 120 00, 
Praha 2 

Grantová 
podpora: 

JLS/DPIP/2008-2/112 
0130/PRV/PK/2011 
ESF CZ.1.07/1.3.00/08.0205 

Klíčová slova: alkohol, návykové látky, primární prevence, rodina, výchovné 
styly   

 
Empirické studie ukazují, že chování rodičů a jejich výchovné styly se mohou 
významným způsobem spolupodílet na vzniku a frekvenci užívání alkoholu                
a návykových látek u dětí. Pozornost ve výzkumu rodin se věnuje především 
tématům, jako jsou rodičovská kontrola, emocionální podpora, komunikace v rodině, 
rodinná pravidla, vřelost a citová vazba. Cílem projektu „Posilování vlivu rodiny: 
mapování rodinných dovedností s cílem preventivně působit na užívání alkoholu        
a problémů souvisejících s drogami“, je zjištění stávajících skutečností týkajících se 
účinných faktorů v posilování rodin při prevenci užívání alkoholu a návykových látek  
u dětí. Sekundárním cílem projektu je zmapování sítě rodičovských organizací           
a vyhodnocení možností efektivní spolupráce mezi rodinami, školami a rodičovskými 
organizacemi. Výzkumný soubor dotazníkového šetření činil 1750 žáků a studentů ze 
základních a středních škol z Prahy, Středočeského kraje, Moravskoslezského          
a Ústeckého kraje a 750 rodičů. Část dat rodičů a dětí jsme byli schopni spárovat.     
V příspěvku představíme signifikantní vztahy a interakce mezi výchovnými styly 
rodičů a prevalencí užívání návykových látek u dětí a dospívajících. 
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Autor: Drápalová, E.     
Název 
příspěvku: 

Vnímání rizikovosti nových syntetických drog neboli tzv. „legal 
highs“ jejich uživateli 

Pracoviště: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, 
Ke Karlovu 11, 128 00, Praha 2 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: nové syntetické drogy, rizikovost, uživatelé legal highs 
 
Na drogové scéně evropských států dochází k výskytu nových trendů v užívání drog. 
Jedním z nich je i nárůst obliby nových syntetických drog, které můžeme popsat jako 
psychoaktivní látky, jež nepodléhají kontrole podle protidrogových právních předpisů. 
V České republice byl tento trend veřejností vnímán především prostřednictvím 
prodeje tzv. sběratelských předmětů sítí obchodů Amsterdam shop. Aniž by byly 
dostupné jakékoliv oficiální informace o složení a účincích nabízených produktů, jsou 
zákazníky tzv. smart shopů užívány bez ohledu na možná rizika jak z krátkodobého, 
tak dlouhodobého hlediska. 
Cílem výzkumu realizovaného pro účely diplomové práce bylo odhalit, jak rizika 
spojená s užíváním těchto produktů vnímají jejich samotní uživatelé, zdali jejich 
případná legálnost má vliv na vnímání jejich bezpečnosti a jak předcházejí rizikům, 
která mohou být spojena s užíváním těchto látek.  
Sběr dat probíhal kombinací dvou kvalitativních metod. Jednalo se o analýzu obsahu 
diskuzních fór sdružujících uživatele nových syntetických drog a semistrukturované 
rozhovory s uživateli těchto látek. 
Závěry práce pomáhají odhalit, zdali uživatelé nových syntetických drog spatřují        
v jejich užívání nějaká rizika a případně jaká. Jaké zdroje informací o těchto látkách 
využívají, jakým způsobem sdílí svoje zkušenosti a jak předchází uživatelé tzv. „legal 
highs“ možným rizikům z jejich užití. 
 
Autor: Epstein, D. H., Preston, K. L., Mezghanni, M., Lin, J.-L., 

Vahabzadeh, M. 
Název 
příspěvku: 

Ecological Momentary Assessment (EMA): Findings from Real-
Time Electronic-Diary Studies of Cocaine and Heroin Users in 
Their Daily Environments / Metodika Ecological Momentary 
Assessment (EMA): poznatky ze sledování uživatelů kokainu a 
heroinu v jejich každodenním prostředí prostřednictvím 
elektronických denních záznamů pořizovaných v reálném čase 

Pracoviště: National Institute on Drug Abuse Intramural Research Program, 
National Institutes of Health, Baltimore, Maryland, USA 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova:  
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Assessment of drug users’ behaviors outside a laboratory setting has traditionally 
relied on three methods: retrospective interviews, epidemiological surveys, and 
ethnographic fieldwork.  Each of these methods has advantages, but also has pitfalls. 
 Retrospective interviews are vulnerable to hindsight biases. Epidemiological surveys 
do not capture the phenomenology of daily experience.  Ethnographic fieldwork does 
not generate readily aggregable data for inferential statistical modeling.  With 
ecological momentary assessment (EMA), we have avoided hindsight biases and 
combined some strengths of ethnography (such as in-the-field data collection with 
chances for respondents to describe their daily experiences) with some strengths of 
epidemiology (such as collection of large quantitative data sets that can address 
many different questions in a generalizable way).  We conducted the first of our EMA 
studies of heroin and cocaine users at our outpatient methadone clinic from 2005 
through 2007, with 114 participants.  In six published papers, we have used the data 
to address such issues as: the immediate antecedents of craving episodes and drug-
use episodes; the relationship between craving and use; the relationship between 
stress and use; the concomitants of urine-verified periods of cocaine/heroin use and 
abstinence; an unusual pattern of cigarette smoking; and an unusual pattern of mood 
changes as a function of time spent at the workplace.  In this presentation, we will 
summarize these findings and briefly describe the more environmentally focused 
“geographical momentary assessment” we now have under way. 
 
Sběr dat o chování uživatelů drog mimo laboratorní prostředí je tradičně založeno na 
třech metodách: retrospektivních rozhovorech, epidemiologických šetřeních               
a etnografické práci v terénu. Každá z těchto metod má své výhody, ale i úskalí.       
U retrospektivních rozhovorů je kvalita dat závislá na správné interpretaci či paměti 
respondenta referujícího o zkoumaném období v minulosti. Epidemiologická šetření 
zase nepostihují fenomenologii každodenních zkušeností. V rámci etnografické 
terénní práce pak není možné generovat jednotná data, která by bylo možné přímo 
využít pro inferenční statistické modelování.  Metodika okamžitého vyhodnocování 
dat pořízených v přirozeném prostředí (EMA) eliminuje retrospektivní zkreslení          
a kombinuje určité přednosti etnografie (např. terénní sběr dat, během něhož mají 
respondenti možnost popsat své každodenní zkušenosti) s určitými přednostmi 
epidemiologie (např. sběr rozsáhlých souborů kvantitativních dat, jimiž lze 
zobecnitelným způsobem vyvozovat závěry o mnoha různých otázkách). První 
z našich studií uživatelů heroinu a kokainu za použití metodiky EMA jsme uskutečnili 
v naší metadonové ambulanci mezi roky 2005 a 2007 za účasti 114 participantů. 
 Získaná data se stala základem pro šest publikovaných článků, které se mimo jiné 
zabývaly tematikou bezprostředních příčin epizod bažení a užití drogy, souvislosti 
mezi bažením a užitím, souvislosti mezi stresem a užitím, průvodních okolností 
period užití kokainu/heroinu prokázaného rozborem moči a abstinence, neobvyklého 
vzorce kouření tabáku a neobvyklého vzorce změn nálady jako funkce času 
stráveného na pracovišti. V našem příspěvku nabídneme souhrn těchto zjištění         
a stručně také popíšeme environmentálněji zaměřený koncept okamžitého 
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vyhodnocování dat s důrazem na geografickou polohu sledované osoby, na němž 
v současnosti pracujeme.  
 
Autor: Frouzová, M. 
Název 
příspěvku: 

Využití intervenčních vzorců Miltona Ericksona v protidrogové 
léčbě 

Pracoviště: 1. LFUK, Centrum adiktologie Praha 
Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova:  
 
V protidrogové léčbě lze řešit některé svízelné případy intervenčními metodami, které 
používal při léčbě Milton Erickson a které byly později popsány jeho následovateli. 
Autorka ve svém referátu předkládá aplikaci těchto vzorců v léčbě závislostí. Ukazuje 
jejich vhodné použití v práci s jednotlivcem v určitých fázích léčby. Některých z těchto 
intervencí aplikuje na práci se skupinou.   
 
Autor: Gabrhelík, R., Duncan, A., Miovský, M., Furr-Holden, C. D. M., 

Stastná, L., Jurystová, L.      
Název 
příspěvku: 

Máme v České republice efektivní preventivní intervenci snižující 
užívání návykových látek u adolescentů? 

Pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Centrum 
adiktologie, Ke Karlovu 11, 120 00, Praha 2 

Grantová 
podpora: 

GACR č. 406/09/0119 
ESF č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 

Klíčová slova: prevence, randomizovaná kontrolovaná studie, rizikové chování, 
užívání drog 

 
Background: V České republice (ČR) byla provedena prospektivní, randomizovaná, 
kontrolovaná studie preventivní školské intervence „Unplugged“. Cílem intervence, 
která je zaměřena na žáky 6. tříd základních škol, je snižovat riziko užívání alkoholu, 
tabáku, konopných drog a dalších návykových látek. Intervence je vystavěna na 
modelu komprehenzivního vlivu sociálního prostředí.  
Metody: Pretest byl proveden se žáky v intervenční (N=1022) a kontrolní (N=852) 
skupině. Následovalo pět posttestů, poslední byl proveden 33 měsíců po pretestu. 
Pro zhodnocení rozdílů mezi experimentální a kontrolní skupinou byly užity 
deskriptnivní statistika a χ2 analýzy. Prevalenční podíly pravděpodobností byly 
vypočteny pro každý z výsledků v jednotlivých testových vlnách a víceúrovňové 
techniky byly užity s cílem postihnout hierarchickou strukturu dat.  
Výsledky: Multiúrovňové analýzy ukázaly statisticky významný efekt intervence          
v posledním posttestu u jakéhokoli kouření (OR=0.73, 95% CI 0.58-0.92), denního 
kouření (OR=0.62, 95% CI 0.41-0.93), časté opilosti (OR=0.57, 95% CI 0.38-0.87), 
jakéhokoli užití konopí (OR=0.67, 95% CI 0.46-0.97), častého užití konopí (OR=0.46, 
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95% CI 0.26-0.81), vše v posledních 30 dnech. Stejně i pro ukazatel celoživotní 
zkušenosti s užitím drogy (OR=0.62, 95% CI 0.49-0.78). 
Závěr: ČR má vědecky ověřenou efektivní preventivní intervenci užívání drog pro 
žáky 6. tříd. 
 
Autor: Gabrhelík, R., Miovský, M. 
Název 
příspěvku: 

Název příspěvku: Preventivní projekt „VYNSPI“: Co se dělo a co 
se bude dít? 

Pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Centrum 
adiktologie, Ke Karlovu 11, 120 00, Praha 2 

Grantová 
podpora: 

ESF CZ.1.07/1.3.00/08.0205 

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

 
Projekt (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) je realizován v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Výzva č. 08 v oblasti podpory 1. 3 – 
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt je zaměřen na 
vytvoření systematického vzdělávání v prevenci rizikového chování (RCh) pro 
pedagogické pracovníky škol a školských zařízení.  
Cílem příspěvku je nejdříve krátce představit výstupy projektu, nicméně hlavní jádro 
příspěvku bude věnováno otázkám: Co s výstupy projektu? Co se stane nebo by se 
mělo stát, až projekt skončí? Kdo by mohl / měl výstupy projektu využívat? Kdo by 
měl převzít pomyslnou „štafetu“?  
 
Autor: Herzog, A.    
Název 
příspěvku: 

Harm Reduction s injekčními uživateli substitučních látek 

Pracoviště: Terénní programy SANANIM, Na Zderaze 11, 120 00, Praha 2 
Grantová 
podpora: 

–  

Klíčová slova: injekční užívání, harm reduction, substituce buprenorfinem 
 
Příspěvek vychází z aktuální situace na otevřené drogové scéně v Praze, kde mezi 
injekčně zneužívané drogy patří ve výrazné míře substutiční léky obsahující 
buprenorfin. Příspěvek se zabývá příčinami zneužívání substistučních léků a vychází 
z názorů samotných uživatelů drog. Dále přináší konkrétní podobu injekčního 
zneužívání buprenorfinu a neinjekčního zneužívání dalších léků (Metadon, Rivotril, 
Neurol, Tramal ...). Příspěvek klade otázky, co masivní zneužívání buprenorfinu 
přineslo (jak pozitivního, tak negativního). Závěrem se příspěvek zabývá tím, jak má 
vypadat vhodná podoba práce nízkoprahových programů (terénních programů           
a kontaktních center) s injekčními uživateli drog - pacienty substituční léčby. Jak 
vhodně omezovat rizika injekčního zneužívání substitučních látek?  
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Příspěvek vychází z praktického pozorování při práci Terénních programů o. s. 
SANANIM na otevřené drogové scéně v Praze. 
 
Autor: Jurkovská, L., Tomášová     
Název 
příspěvku: 

6 let programu pro závislé pacienty s duální diagnózou v ESETU 
– zkušenosti 

Pracoviště: ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika s.r.o., 
Brigádníků 353/556, 100 00, Praha 10  

Grantová 
podpora: 

ESF 
  

Klíčová slova: duální diagnóza, léčba, pracovní rehabilitace, sociální 
rehabilitace 

 
Cíl: zhodnocení výsledků a metod týmové práce s pacienty s duální diagnózou 
během 6-letých zkušeností práce na oddělení  Návykových  nemocí ( AT) v ESETU. 
Integrovaný přístup, komplexní péče o pacienty s duální diagnózou v léčebném, 
sociálně rehabilitačním a pracovně rehabilitačním uceleném programu. 
V našem programu se nacházejí pacienti s afektivními poruchami, poruchami nálady, 
poruchami příjmu potravy psychózami a s poruchami osobnosti. Není určen pro 
pacienty z oblasti dětské psychiatrie, organickými poruchami a poruchami z oblasti 
sexuologie. Tento soubor pacientů je velmi rozmanitý a proto ho lze zkoumat pouze z 
hlediska úspěšnosti zařazení těchto pacientů do společnosti a z hlediska zkoumání 
změny kvality života u těchto pacientů. Abstinence od návykových látek je pouze 
jedním z kritérií úspěšnosti programu – ne kritériem hlavním. 
 
Autor: Jurystová, L., Gabrhelík, R., Šejvl, J. 
Název 
příspěvku: 

Prevence pro rodiče: Unplugged 

Pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Centrum 
adiktologie, Ke Karlovu 11, 120 00, Praha 2 

Grantová 
podpora: 

ESF CZ.1.07/1.3.00/08.0205 
 

Klíčová slova: návykové látky, primární prevence, rizikové chování, rodiče 
 
Preventivní intervence pro rodiče jsou obecně málo efektivní a při jejich realizaci 
narážíme dlouhodobě na problémy. 
V příspěvku představíme v České republice zatím neznámou část metodiky primární 
prevence Unplugged, 20-ti stránkový manuál tří lekcí pro rodiče.  
Program Unplugged jsou osnovy pro školní drogovou prevenci vycházející z principu 
komplexního vlivu sociálního prostředí. Unplugged je určen pro žáky 6. – 9. tříd je 
interaktivní a stimuluje aktivní účast žáků. Metodika Unplugged sestává z 12 lekcí 
(během jednoho školního roku) věnovaných prevenci užívání návykových látek. 
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Autor: Kalina, K., Richterová Těmínová, M.      
Název 
příspěvku: 

Jádrová přesvědčení v práci s uživateli návykových látek  

Pracoviště: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze / o. s. Sananim – 
nestátní zdravotnické zařízení Sananim 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: abstinenční léčba, evidence-based přístup, harm reduction, 
jádrová přesvědčení, klient, závislost  

 
Jádrová přesvědčení je pojem známý z kognitivně behaviorální terapie (Albert Ellis, 
Aaron T. Beck) a znamenají hluboko ležící, často z dětství odvozené představy         
a vzorce uvažování, podle nichž si utváříme svoje postoje vůči sobě, druhým lidem    
a světu, formulujeme svoje jednání a také filtrujeme podněty z okolí.  Jádrová 
přesvědčení v tomto pojetí nemusí vždy být adaptivní a pro člověka prospěšná, 
mohou ho uvádět mimo realitu a vést k neúspěchu a nespokojenosti. Jádrová 
přesvědčení, která jsou významná pro naši práci, nejsou totéž co „filosofie léčby“ 
nebo „vědecky zdůvodněný odborný názor,“ i když se s obojím mohou potkávat. Při 
jejich hledání nemusíme jít do vlastního dětství, ale např. do kultury a tradice 
jednotlivých zařízení a týmů a vlivu odborného vzdělání jednotlivých členů týmu. 
Můžeme k nim dospět prostřednictvím otázek následujícího typu: V co věříme, když 
něco děláme? Z jakých představ vychází naše práce s klienty? Kdo jsou pro nás 
uživatelé návykových látek, naše konkrétní klientele, osoba klienta, jeho rodina?     
Co je pro nás např. závislost, léčba, úspěch, abstinence, substituce? Jaké problémy 
nejčastěji předkládáme v supervizi?  Co nejčastěji může působit naši nespokojenost 
z výsledků naší práce, z komunikace uvnitř i navenek? – Sdělení shrnuje diskusi 
pracovníků o. s. Sananim nad těmito a podobnými otázkami. 
 
Autor: Kalina, K., Richterová Těmínová, M.      
Název 
příspěvku: 

Terapeutická komunita jako učebnice léčby závislostí – 
transteoretický pohled  

Pracoviště: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze / o. s. Sananim – 
nestátní zdravotnické zařízení Sananim 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: léčba závislostí, terapeutická komunita, transteoretický pohled, 
účinné faktory, změna  

 
Autoři rozebírají model terapeutické komunity pro závislé z hlediska několika 
známých konceptů integrace v psychoterapii: multimodální terapie,  transteoretická 
integrace podle Prochasky a Norcrosse, organizační integrace a asimilační integrace. 
Zabývají se účinnými faktory pro změnu, vývojem přístupů v čase a významem fází 
léčby, problémem abstinence jako podmínky, katalyzátoru a výsledku léčby, tématem 
pravidel apod.  V závěru se snaží ukázat, jak a čím může být model terapeutické 
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komunity přínosný pro osvětlení některých obecných otázek v léčbě závislostí, jako je 
např. význam abstinence, sebepojetí klienta, behaviorální versus celostní zaměření 
léčby apod.   
 
Autor: Kalina, K., Vácha, P., Hulík, M.       
Název 
příspěvku: 

Psychiatrické intervence v terapeutických komunitách 

Pracoviště: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze / o. s. Sananim – 
nestátní zdravotnické zařízení Sananim 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: duální diagnózy, farmakoterapie, psychiatrická intervence, 
psychoterapie terapeutická komunita,  

 
Příspěvek analyzuje soubor všech psychiatrických intervencí provedených v r. 2011 
v terapeutických komunitách Karlov a Němčice. Rozebírá zejména skupinu klientů, 
jimž byla poskytnuta soustavnější psychiatrická péče, uvádí jejich psychopatologické 
charakteristiky, použitou farmakoterapii a psychoterapeutický přístup, a z různých 
hledisek (psychiatr, klient, tým, skupina) zvažuje, zda a do jaké míry přispěla 
psychiatrická intervence k tomu, aby se klient v léčbě udržel a měl z ní prospěch. 
Zvláštní pozornost je věnována vývoji toxických psychóz během léčby v TK a 
fenoménu „odložené abstinenční psychopatologie.“ Příspěvek navazuje na sdělení a 
workshop autorů na téma „Duální diagnózy v terapeutické komunitě“ na této 
konferenci v r. 2011. 
 
Autor: Kantor, B., Sobek, M.     
Název 
příspěvku: 

Nové syntetické drogy v Moravskoslezském kraji (aneb co nám 
přinesly Amsterodam shopy) 

Pracoviště: Drogová poradna Renarkon o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 
702 00, Ostrava   

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: amsterodam shop, nové syntetické drogy 
 
Cílem příspěvku je sdílení zkušeností pracovníků odborných zařízení v 
Moravskoslezském kraji s uživateli „nových syntetických drog“ (sběratelských 
předmětů z Amsterodam shopů). 
Při práci jsme se zaměřili na dvě stěžejní témata: 

1) Jak s touto problematikou pracují odborníci v zařízeních poskytujících služby 
uživatelům drog. 

2) Jaké zkušenosti s těmito látkami mají samotní klienti těchto zařízení 
(převážně uživatelé nelegálních návykových látek). 

Data jsme získávali pomocí polostrukturovaných rozhovorů s klienty a pracovníky 
jednotlivých zařízení.  
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Z šetření vyplynuly tyto obecné závěry: 
1) Pracovníci nemají (neměli) o těchto látkách dostatek informací. 
2) Intervence pracovníků byly zacíleny především na rizika užívání 

neznámých substancí. 
3) Uživatelé „běžných“ nelegálních návykových látek využili možnosti 

experimentu s jinými (legálními a levnějšími) drogami. 
4) Zkušenosti jednotlivých uživatelů se výrazně odlišují. 

 
Autor: Klouček, E., Kraftová, R., Markus, R.     
Název 
příspěvku: 

Léčba – cesta ke svobodě 

Pracoviště: Centrum následné péče DROP IN o.p.s., Kobrova 10, 150 00, 
Praha 5 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: impulzivita, léčba závislostí, psychická odolnost, sebehodnocení  
 
Příspěvek si klade za cíl přiblížit pojetí léčby závislosti jako jevu, který omezuje 
svobodu jednotlivce kvůli ulpívání na hédonistickém stylu života s absencí 
nepříjemných prožitků. Jedním z projevů tohoto ulpívání jsou i impulzivní činy, jejichž 
motivy nejsou plně uvědomované, jsou soustředěny především na okamžitý prospěch 
a neprojdou kritickým uvažováním nad následky. 
Vycházíme přitom z chápání závislosti jako způsobu chování, které je počátku 
paradoxně pokusem o nalezení větší individuální svobody. Činnost, vedoucí nakonec 
k rozvoji závislosti, přináší prvotně osvobození od omezení, která vyplývají ze 
sebepojetí a vztahu, který k sobě závislý má.  
Právě negativní vztah k sobě a vnímání vlastní nehodnoty vede člověka ke 
kompenzaci této skutečnosti pomocí užívání drog, hraní automatů a jiných možností, 
které mají potenciál jiného prožitku sebe. Z tohoto hlediska je možné hledět na 
závislost i jako na výsledek snahy o zlepšení sebe a svých vztahů s okolním světem. 
Proto je prioritním cílem léčebného zásahu nárůst vnitřní svobody jednotlivce, snížení 
impulzivity jednání pomocí uvědomování si a přijetí obtížných emocí a získání větší 
odolnosti vůči psychické zátěži díky zkvalitnění vztahu k sobě samému. 
 
Autor: Koreš, J., Brožová, M., Šnokhous, J. 
Název 
příspěvku: 

Páry v léčbě závislostí 

Pracoviště: Doléčovací centrum Prevent, DCP Prevent, Tylova 23, 370 01, 
České Budějovice 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: léčba závislosti, párová terapie, páry v léčbě, rodinná terapie, 
závislost 
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Uvedená přehledová studie je předstupněm plánovaného výzkumu léčby párů           
v doléčování, s jehož realizací začínáme. Cílem této studie je shromáždit a utřídit 
základní informace, které máme k dispozici o problematice párů v léčbě závislostí. 
Naše základní otázky zní: Z čeho vychází předpoklad kontraindikace párů v léčbě 
závislostí v České republice? Jaké informace o tomto fenoménu mají sami pracovníci 
adiktologických služeb? Odkud tyto informace pocházejí? Jaký je jejich vlastní pohled 
na tuto problematiku? Zdroje a informace hledáme v české i zahraniční literatuře 
týkající se jak přímo léčby závislostí v různých fázích léčebného procesu, ale i běžné 
psychoterapeutické praxe. Přehledovou stať doplníme o výsledky dalšího průzkumu, 
který provedeme mezi pracovníky  adiktologických služeb v různých typech zařízení  
v ČR. 
 
Autor: Licehammerová, Š.     
Název 
příspěvku: 

Propojení individuální práce a práce s rodinou: Zkušenost při 
práci s hazardními hráči a hráči on-line her 

Pracoviště: Sdružení Podané ruce, o. s., Denní psychoterapeutické 
sanatorium Elysium, Hapalova 22, 621 00, Brno 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: gambling, hráči on-line her, počítačoví hráči, práce s rodinami, 
rodinné poradenství 

 
Při práci s hazardními hráči, hráči počítačových nebo on-line her (dále jen hráči) 
často na první setkání přicházejí spolu s nimi i jejich blízcí – partneři, manželé, 
sourozenci, rodiče. Často jsou to právě oni, kdo kontaktují naši službu a tedy i ti,        
s kým nejdříve mluvíme a koho slyšíme. Na prvním sezení se potkáváme tedy s více 
jednotlivci, které problém nějak zasahuje, ale pro delší spolupráci se často rozhoduje 
pak sám hráč. Jeho vztahy však v samotné situaci hrají důležitou roli. Zkusili jsme 
proto nastavit model práce, kdy po několika individuálních sezeních s klientem se 
setkáváme opět i s jeho blízkými.  
Při této zkušenosti se objevili další otázky. Kdy se znovu potkat s blízkými? Co na 
tomto sezení otevírat a do čeho se nepouštět? Jak ohraničovat toto setkání? Jak 
ošetřit roli konzultanta? Jak se rozhodovat o tom, v jaké sestavě budeme dále 
pokračovat? V tomto příspěvku bych ráda prezentovala naši zkušenost s tímto 
způsobem práce a otázky, které jsme řešili a stále řešíme. 
 
Autor: Morávek, J., Juránková, M.      
Název 
příspěvku: 

Drogy v českých médiích 1999–2008: setrvalá remíza mezi 
represí a minimalizací škod 

Pracoviště: Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita 
Karlova v Praze, U Kříže 8,158 00, Praha 5 

Grantová 
podpora: 

Grant GA AV ČR č. KJB701040904 

Klíčová slova: analýza rámců, drogová politika, framing, média, nelegální drogy  
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Cíl: Popsat mediální obraz nelegálních drog v ČR v letech 1999–2008. 
Východiska: Mediální obraz drog zkoumala řada českých autorů. Dosud však nebyla 
použita analýza rámců ve veřejné politice (ARVP), která odhaluje, jak mediální 
produkce definuje problém drog a okruh myslitelných řešení, čímž spoluutváří 
společenskou objednávku pro drogovou politiku (DP). 
Metody: ARVP; obsahová analýza náhodného vzorku 3071 článků a transkriptů         
z databáze Newton Media za 1999–2008. 
Výsledky: Přetrvávala „remíza“ dvou dominantních rámců – punitivního (tvořícího 
průměrně 57 % ročního počtu článků) a minimalizace škod (48 %). To mělo základ    
v mediálních aktivitách institucí s vysokým postavením v hierarchii kredibility: zdrojem 
většiny zpráv v punitivním rámci byly represivní orgány státu (74 %), v minimalizaci 
škod to byli představitelé NNO (43 %) nebo státní úředníci (18 %). Naopak 
menšinové rámce (symbolický nesouhlas 3 %, lékařské využití drog 2 %, občanské 
svobody 1 %) neměly žádné institucionální zastánce. 
Závěry: S drogami jsou v českých médiích dva okruhy problémů: 1) zločinnost, kterou 
má řešit policie, a 2) závislost a nemoc, které mají řešit NNO a medicína. Hlasy 
zdůrazňující jiné problémy nebo naopak neproblematičnost drog zůstávají na okraji. 
Mediální aktivity hlavních institucí DP tak pomáhají udržovat status quo v definování 
drogového problému. 
 
Autor: Morávek, J., Nekola, M.     
Název 
příspěvku: 

Regulace nových syntetických drog v ČR: Mezi racionálním 
přístupem a morální panikou 

Pracoviště: Fakulta sociálních věd, Universita Karlova v Praze, U Kříže 8, 
158 00, Praha 5 

Grantová 
podpora: 

GA ČR 

Klíčová slova: europeizace, hodnocení rizika, morální panika, nové syntetické 
drogy, racionální drogová politika 

 
Cíl: Vysvětlit paradox racionální drogové politiky (RDP), kdy byla prohibice některých 
nových syntetických drog (NSD) v ČR prosazena bez posouzení rizik a/nebo bez 
zvážení alternativ regulace. 
Východiska: Nedávná novela zákona o č. 167/1998 Sb., rozšiřující seznam 
zakázaných OPL o 33 látek, byla prosazena v relativní shodě všech hlavních aktérů 
české DP a pozitivně hodnocena jako adekvátní a rychlá reakce na rizika NSD. 
Evropský systém výměny informací, hodnocení rizika a kontroly umožňuje poměrně 
flexibilně reagovat na měnící se nabídku NSD na trhu právě rozšiřováním seznamu 
zakázaných látek. Hodnocení rizik nebylo provedeno u všech 33 látek. Je tento 
způsob regulace opravdu adekvátní z hlediska RDP, ke které se ČR hlásí? 
Metody: Rozhodovací proces zkoumáme pomocí analýzy mediálních sdělení             
a rozhovorů s jeho přímými aktéry. Rekonstruujeme dostupné znalosti o NSD, 
zvažované alternativy regulace a zamýšlené i nezamýšlené dopady zvoleného 
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přístupu (tj. prvky RDP) a to v širším kontextu společenské situace a regulace NSD 
na úrovni EU. 
Výsledky: Proces regulace NSD je ovlivňován nejen faktory RDP a europeizace,     
ale i morálními panikami a iniciativou represivních orgánů. 
Závěry: Za současných podmínek vyústí uvedení NSD na trh zpravidla v prohibici,     
a to bez ohledu na jejich skutečná rizika. K diskuzi dáváme návrhy změn, které by 
vytvořily prostor pro alternativní formy regulace. 
 
Autor: Nekulová, D., Šnauerová, J., Wichterle, O.     
Název 
příspěvku: 

Vývoj terénní práce na skryté drogové scéně na území Prahy z 
pohledu o. s. ESET–HELP a jeho klientů 

Pracoviště: ESET–HELP, o. s., Vejvanovského 1610, 149 00, Praha 4; 
ESET–HELP, o. s., Starodubečská 6/99, 107 00, Praha 10 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: vývoj skryté drogové scény 
 
Cílem příspěvku je seznámení se specifiky terénní práce na skryté (uzavřené) 
drogové scéně a   
s vývojem a současnými trendy v dané oblasti z pohledu terénních pracovníků o. s. 
ESET–HELP a jejich klientů, kteří se sdružují převážně v bytech na Jižním Městě.  
Kontaktování klientů ze skryté drogové scény vyžaduje ve srovnání se scénou 
otevřenou značné úsilí, se kterým se za současného tlaku na vykazování počtu 
kontaktů a výkonů musí poskytovatel služby vyrovnávat. 
Autoři vychází především z dlouhodobého pozorování dění na drogové scéně            
a z osobních rozhovorů s klienty skryté drogové scény. Otázky rozhovoru byly 
zaměřeny na zhodnocení vývoje služeb HR, vývoje přístupu terénních pracovníků     
v neposlední řadě na přání a potřeby klientů v souvislosti s poskytováním terénních 
služeb. Součástí příspěvku je prezentace osobního příběhu dlouholeté klientky 
služby. O. s. ESET–HELP je dlouhodobým poskytovatelem sociálních služeb. Služby 
terciární prevence rozvíjí od roku 1997. 
 
Autor: Neubauerová, L., Kopuneczová, J.    
Název 
příspěvku: 

K-centrum jako stážové pracoviště univerzity 

Pracoviště: K-centrum Hradec Králové, Laxus o. s., K-centrum Hradec 
Králové, Říční 1252/3a, 500 02, Hradec Králové 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: K-centrum, praxe, student 
 
Příspěvek si klade za cíl představit dosavadní spolupráci K-centra s Univerzitou 
Hradec Králové (UHK). Budou zde uváděny zkušenosti s vedením studentských praxí 
a jejich realizací. Budeme prezentovat metodický postup výběru vhodných kandidátů 
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na praxi a možnou náplň práce studentů v našem zařízení (jak máme pro studenty 
nastaveny kompetence a hranice). V souvislosti s tím budeme porovnávat, jaké 
nároky klade na studenta naše zařízení a jaké jeho příslušná katedra, ústav či fakulta 
UHK.  
Jsme svědky toho, že představy o řádné přípravě studentů na budoucí uplatnění       
v pomáhající profesi se různí. Školy kladou převážně důraz na zevrubnou teoretickou 
průpravu, zatímco poskytovatelé sociálních služeb by upřednostnili jiné modely 
vzdělávání tak, aby potenciální noví kolegové byli pro organizaci či konkrétní zařízení 
větším přínosem (psychosociální výcviky, kurzy krizové intervence, MI apod.).           
V neposlední řadě jsme též svědky rozdílných představ o možných kompetencích 
studentů v zařízení, kdy jsou na nás ze strany univerzity kladeny často dosti 
nerealistické, od praxe odtržené nároky. V závěru uvedeme zajímavosti z praxe         
a stručný statistický výčet. 
 
Autor: Novák, P., Miovský, M., Vopravil, J., Šťastná, L., Gabrhelík, R., 

Jurystová, L. 
Název 
příspěvku: 

Komparace efektivity preventivní intervence Unplugged  na užívání 
tabáku a konopných drog u dětské školní populace        

Pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Psychiatrická 
klinika VFN, Centrum adiktologie 

Grantová 
podpora: 

GAČR č. 406/09/0119;  
CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK 

Klíčová slova: evaluace, konopné drogy, primární prevence, tabák 
 
VÝCHODISKA: V rámci evaluace efektu školního preventivního programu Unplugged 
byla prokázána účinnost na užívání tabáku a konopných drog u české školní 
populace.  
CÍLE: Těžiště příspěvku spočívá v představení výsledků evaluační studie, srovnání 
prokázané efektivity v rámci třicetidenní a celoživotní prevalence kouření tabáku        
a konopných drog a komparaci hlavních trendů v užívání těchto dvou návykových 
látek.  
METODY: Celkem se randomizovaného experimentu zúčastnilo 1874 žáků ZŠ 
(průměrný věk na začátku intervence 11,82 roku). Data byla získána prostřednictvím 
dotazníku ESPAD. Pretest byl proveden těsně před zahájením intervence v 6. třídě 
ZŠ, poté následovalo 5 retestů (poslední 24 měsíců od ukončení intervence).  
VÝSLEDKY: Statisticky významné rozdíly mezi experimentální a kontrolní skupinou 
(ve smyslu pozitivního vlivu intervence na experimentální skupinu) bylo možné 
pozorovat u obou druhů návykových látek již na začátku následujícího školního roku 
po ukončení intervence.  
ZÁVĚRY: Ačkoli lze v rámci opakovaných testování vysledovat mnoho shodných 
jevů, je možné poukázat na rozdílné trendy v užívání a experimentování s danou 
drogou. Zatímco se například efektivita intervence projevila u konopných drog 
v celoživotní i třicetidenní prevalenci, u kouření tabáku tomu bylo jen v indikátoru 
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třicetidenní prevalence, dalším významným rozdílem je rozdílné trvání efektu 
intervence v čase. 
 
Autor: Novotný, M.     
Název 
příspěvku: 

Cesta tam a zase zpátky aneb jak se nestát obětí tradice 

Pracoviště: Lůžkové oddělení – MUŽI, Oddělení pro léčbu závislostí VFN, 
Apolinářská 4, 128 00, Praha 2 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: psychoterapie, supervize, týmová práce, ústavní léčba 
 
Lůžkové oddělení – MUŽI  OLZ je vysokoprahové státní zdravotnické zařízení. Naše 
oddělení poskytuje tříměsíční léčbu pro pacienty závislé na alkoholu. Základními 
terapeutickými přístupy je skupinová a komunitní psychoterapie v prostředí pravidel, 
doporučení a zákazů daných tradicí léčby v OLZ. Jako jiná zařízení prochází i to naše 
specifickým vývojem, během kterého modifikujeme jednotlivé formy léčby a hledáme 
optimální formu terapie, která by přinášela užitek pacientům a terapeutický růst pro 
členy týmu. Prošli jsme jako oddělení i jako tým několika krizovými obdobími. 
Jednotlivé fáze bychom chtěli blíže představit a zhodnotit jejich přínos pro pacienty i 
personál. V jednotlivých příspěvcích bychom se chtěli dotknout témat, jakými jsou 
například kompetence v týmu, spoluzávislost u členů týmu, loajalita k pravidlům, 
externí supervize ve státním zařízení, hranice a limity terapeutického vztahu, 
neoblíbenost člena týmu u pacientů, zneužití moci personálem, etická pravidla v 
praxi, skupinová psychoterapie versus poradenství atd. 
Na toto sdělení navazují Petra Čermáková*, PhDr. Eva Mrázková**. 
 
Autor: * Čermáková, P.     
Název 
příspěvku: 

Externí supervize ve státním zařízení aneb zdravotnický personál 
a „práce na sobě“ 

Pracoviště: Lůžkové oddělení – MUŽI, Oddělení pro léčbu závislostí VFN, 
Apolinářská 4, 128 00, Praha 2 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: psychoterapie, supervize, týmová práce, ústavní léčba 
 
Autor: ** Mrázková, E.        
Název 
příspěvku: 

Kodependence v týmu aneb které pacienty máme raději?  

Pracoviště: Lůžkové oddělení – MUŽI, Oddělení pro léčbu závislostí VFN, 
Apolinářská 4, 128 00, Praha 2 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: psychoterapie, supervize, týmová práce, ústavní léčba 
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Autor: Parula, M.      
Název 
příspěvku: 

Co po nás vlastně chce zákon o sociálních službách? 

Pracoviště: Ulice – Agentura sociální práce, o. s., Úslavská 31, 326 00, Plzeň 
Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: klient, pracovník, služby, zákon, zamyšlení  
 
Kladu si otázky, na které si neumím sám zcela odpovědět. Diskutuji je se 
spolupracovníky, supervizory apod. a proto bych je rád otevřel i na konferenci. Chtěl 
bych znát smysl a ducha zákona, který reguluje naší práci. S jakým cílem byl 
vytvořen, je-li vůbec zákon o sociálních službách vhodně formulovaný a zacílený pro 
služby drogové? Je přínosem pro klienta, pracovníka nebo pro stát? Jakou roli 
přisuzuje pracovníkovi v sociálních službách, má pracovník podle tohoto zákona 
pouze povinnosti, nebo i nějaká práva? Chce mít stát podle zákona kompetentní 
sociální pracovníky? Je legitimní určitá míra angažovanosti ve prospěch klienta nebo 
není? Můžeme při práci použít i zdravý rozum, nebo je jeho zapojení nežádoucí? 
Kam směřuje náš obor? Víme to? 
Nevím nakolik tyto a jim podobné otázky souvisejí s realitou, nebo jsou jen mojí 
fantazií, ale potřebuji se zorientovat. 
 
Autor: Petr, M., Vrbová, J.      
Název 
příspěvku: 

Průzkum legální dosažitelnosti injekčního materiálu v Plzni s 
většinovým zaměřením na lékárny 

Pracoviště: Ulice – Agentura sociální práce, o. s., Úslavská 31, Plzeň  
Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: Harm Reduction, lékárny, Plzeň, prodej injekčního materiálu 
 
Cílem průzkumu je snaha o zmapování situace v lékárnách a jejich propojení se 
službami Harm Reduction je v souladu s Akčním plánem realizace Národní strategie 
protidrogové politiky na období 2010 až 2012. Tyto cíle se dají shrnout do tří bodů:  

1. Průzkum objemu prodaného injekčního materiálu v lékárnách na území 
města Plzně. 

2. Lokalizace lékárenských zařízení s vysokým počtem prodeje injekčního 
materiálu. 

3. Nabídka spolupráce lékárnám. 
Vycházeli jsme z předpokladu minimálního zapojení plzeňských lékáren do systému 
služeb HR. Průzkum byl proveden převážně metodou dotazníkového šetření, dále 
rozhovory se zaměstnanci lékáren, byl doplněn rešerší dostupné literatury. 
Respondenty průzkumu byli zaměstnanci lékáren a zdravotnických potřeb na území 
města Plzně.  
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Průzkumem bylo zjištěno, že lékárny se podílejí na celkové spotřebě injekčního 
materiálu 10 procenty. Na území města Plzně byly dále vytipovány dvě lékárny          
s vysokým počtem prodaného injekčního materiálu. S těmito lékárnami byla 
navázána spolupráce. V současnosti lékárny distribuují sety „Harm Reduction“ 
obsahující parafernálie pro injekční uživatele drog a odkaz na naše služby. 
 
Autor: Podzimek, K.      
Název 
příspěvku: 

Nové kroky v terénní práci aneb nejde jen o injekční uživatele 

Pracoviště: o. s. Prevent, Heydukova 349, 386 01, Strakonice  
Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: terénní práce na malých a větších městech, víkendoví uživatelé  
 
Drogová scéna se v posledních letech mírně mění. Terénní programy na tento trend 
reagují a hledají nové kroky jak pracovat nejen s problémovými uživateli drog. 
Příspěvek představí zkušenosti a metody práce s víkendovými uživateli 
nealkoholových drog na malých a větších městech. Cílem příspěvku je představit 
zkušenosti s víkendovými uživateli pervitinu a také uživateli konopných drog. Zároveň 
bude představena kontaktní metoda a to distribuce šňupátek jako HR materiál. 
Konkrétněji se příspěvek zaměří na model aktivního oslovování víkendových 
uživatelů a uživatelů konopných drog. Příspěvek se také bude zabývat následnou 
prací a možnostmi opakovaných kontaktů s touto skupinou uživatelů. Příspěvek také 
bude reflektovat reakce zástupců měst a obcí na tyto nové metody práce, protože 
reakce byla a je pozitivní a přináší nám skvělou možnost jak propagovat adiktologické 
služby široké veřejnosti. 
 
Autor: Preston, K. L., Mezghanni, M., Epstein, D. H., Lin, J.-L., 

Vahabzadeh, M. 
Název 
příspěvku: 

The Automated Clinic: Computerized Assessment and Treatment 
Interventions / Automatizovaná ambulance: počítačem řízené 
vyhodnocování dat a terapeutické intervence  

Pracoviště: National Institute on Drug Abuse Intramural Research Program, 
National Institutes of Health, Baltimore, Maryland, USA 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova:  
 
Automation of clinical processes combined with electronic medical records holds 
great promise for increasing workflow efficiency, reducing the influence of human 
error, and expanding the capacity to collect and manage data. We have automated 
several major functions of our outpatient treatment research clinic for studies in drug 
abuse and dependence. Central to these functions are the Protocol Workflow System 
(PWS). At each visit to the clinic, the PWS guides the patients through the entire 
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sequence of required activities, from admission desk through specimen collection, 
interviews, counseling appointments, and nurses’ station (typically for dispensing of 
medication). Upon completion of each scheduled task, the clinic staff at the next 
station receive immediate notification that the task was completed, along with real-
time access to the information associated with it. Each workstation is equipped with 
desktop or laptop computers linked to the clinic network; at the station where urine 
specimens are collected, we use a large wall-mounted touch screen display, 
eliminating the need for a keyboard. The real-time tracking and alerting system allows 
very efficient collaboration among clinical staff.  In addition, we have developed other 
specialized applications that work in concert with PWS: the Automated Contingency 
Management (ACM) system for delivery of behavioral interventions and the 
Transactional Electronic Diary (TED) system for management of behavioral 
assessments collected on electronic diaries.  These modules are integrated into our 
larger information system to enable data sharing in real time among authorized staff.  
Adoption of the automated system has allowed us to increase the volume and quality 
of treatment delivery with a smaller size of staff and reduced budget. We will present 
on each of the three automated systems with primary focus on PWS. 
 
Automatizace klinických procesů v kombinaci s elektronickou zdravotní dokumentací 
jsou značným příslibem z hlediska zvyšování efektivity pracovního procesu, snižování 
možného vlivu lidské chyby a rozšiřování kapacit pro sběr a správu dat. Pro účely 
výzkumu v oblasti užívání drog a drogové závislosti bylo několik základních funkcí 
našeho výzkumného pracoviště zaměřujícího se na ambulantní léčbu převedeno     
do automatizovaného režimu. Mezi těmito funkcemi hraje primární roli systém řízení 
předepsaných postupů (Protocol Workflow System, PWS), který zajišťuje, aby pacient 
při každé návštěvě pracoviště postupně absolvoval všechny nezbytné úkony,           
od vstupní registrace přes odběr vzorků, pohovory, konzultace s terapeutem až po 
návštěvu služebny sester (zpravidla za účelem výdeje medikace). Po absolvování 
každého stanoveného úkonu jsou pracovníci na dalším úseku neprodleně vyrozuměni 
o splnění předchozího kroku a mají současně v reálném čase přístup k informacím, 
které se k tomuto úkonu vztahují. Každá pracovní stanice je vybavena stolním 
počítačem nebo laptopem napojeným na síť daného pracoviště; na stanici určené 
k odběru moči používáme místo klávesnice velkou nástěnnou dotykovou obrazovku. 
Systém sledování v reálném čase a průběžného upozorňování umožňuje velmi 
efektivní spolupráci personálu pracoviště. Kromě toho jsme vytvořili další speciální 
aplikace, které fungují ve shodě se systémem PWS: jedná se o systém 
automatizované incentivní terapie (Automated Contingency Management, ACM) 
určený k realizaci behaviorálních intervencí a systém zpracování elektronických 
záznamů (Transactional Electronic Diary, TED) určený k další práci s behaviorálními 
daty shromážděnými prostřednictvím těchto elektronických deníků. Tyto moduly jsou 
zakomponovány do našeho hlavního informačního systému tak, aby všichni 
oprávnění pracovníci měli k těmto datům přístup v reálném čase. Zavedení 
automatizovaného systému nám umožňuje navýšit objem a kvalitu poskytované péče 
při nižším personálním zabezpečení a nižším rozpočtu. V našem příspěvku 
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představíme všechny tři tyto automatizované systémy, avšak hlavní pozornost bude 
věnována systému PWS. 
 
Autor: Randák, D.  
Název 
příspěvku: 

Terapeutova běžecká terapie 

Pracoviště: Klinika adiktologie VFN Praha 2 a 1. LF UK v Praze, Apolinářská 
4, 128 01, Praha 2 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: běh, maraton, psychoterapie, terapeut, závislost 
 
14. 5. 2012 se v Praze konal Pražský maraton, kterého se autor příspěvku již 
opakovaně zúčastnil. Pravidelný běh spíše na dlouhých tratích autor používá jako 
odpočinek, uvolnění i jako cestu k nápadům a cestě k asociacím, které v běžném 
tempu pracovního vytížení nepřicházejí. Cílem je podělit se o postřehy a zkušenosti, 
které při běhu na některé z dlouhých tratí proudí myslí běžce - terapeuta a hledání 
odpovědí na některé z paralel s terapeutickým procesem v adiktologické praxi. Proč 
běhám? Jakou k tomu mám motivaci? Proč se opakovaně pouštím do závodu            
s nejistým výsledkem (maraton)? Mohou běhat i moji pacienti? A jaké to je když 
pacienti závodí lépe než jejich terapeuti? Osamělost běžce, nebo běhání ve skupině, 
běh na trati s vodičem, nebo spoléhání na vlastní síly a rozvahu? Cílem je tedy 
nahlédnutí na běh nejen jako na prevenci syndromu vyhoření a na téma vlastních 
možností a mezí, ale i na paralely mezi během na dlouhé trati a procesem léčby 
závislosti. 
 
Autor: Roubalová, A., Vondráčková, P., Mazáková, T., Pešek, M.    
Název 
příspěvku: 

Závislost a teorie citové vazby 

Pracoviště: o. s. Prev-Centrum – ambulantní léčba, Meziškolská 1120/2,  
169 00, Praha 6 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: citová vazba, lidský vztah, závislost  
 
Citová vazba je definována jako trvalé emoční pouto charakterizované potřebou 
vyhledávat a udržovat blízkost s určitou osobou, zejména v podmínkách stresu. Její 
základní charakter se utváří v raném dětství ve vztahu se základní pečující osobou    
a v dospělosti ovlivňuje schopnost navazovat a udržovat blízké mezilidské vztahy. 
Autoři tohoto konceptu rozlišují dva základní druhy citové vazby – jistou a nejistou. 
Závislostní chování je z pohledu této teorie vnímáno jako důsledek a řešení 
neschopnosti navázat zdravé mezilidské vztahy. Výzkumy ukazují, že u uživatelů 
návykových látek lze často najít nejistou základní citovou vazbu, která se projevuje 
tím, že hledají bezpečí, blízkost a ochranu spíše v užívání psychoaktivní látky a 
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nikoliv ve vztazích s druhými lidmi. V příspěvku budou prezentovány základní klíčové 
výzkumy týkající se závislostí a teorie citové vazby. 
 
Autor: Stanoev, M. 
Název 
příspěvku: 

Socializace do drogové subkultury       

Pracoviště: Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně, Poříčí 31, 603 00, Brno; Magistrát města Brna, 
Odbor sociální péče, Křenová 20, 602 00, Brno  

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: adolescence, drogová subkultura, subkultury mládeže 
 
Příspěvek vychází z kvalitativního výzkumu, který je zaměřen na sociální aspekty 
vývoje drogové závislosti u adolescentů a vychází z narativních rozhovorů. Příspěvek 
se snaží zmapovat jednotlivé etapy včlenění jedince do subkultury drogově závislých. 
Autor se zaměřuje na sociální aspekty a vychází jednak ze sekvenčního pojetí vzniku 
sociálních deviací, dále pak z teorie subkultur mládeže. Klíčový se jeví určitý předěl 
mezi prostředím běžných vrstevnických skupin a prostředím sociálně vyloučené 
subkultury drogově závislých. A to je určitý sociální prostor spojený s některými 
subkulturami mládeže, které vykazují prodrogovou orientaci (především taneční 
scéna, ale i jiné subkultury mládeže). Zároveň si autor klade otázku, jak pracovat       
s mládeží ovlivněnou subkulturami a jak ji ovlivňovat v období vývoje, kdy se identita 
vymezuje často konfrontačním způsobem. 
 
Autor: Svoboda, M.      
Název 
příspěvku: 

Jak o sebe pečuje terénní pracovník v době ekonomické krize 

Pracoviště: Centrum terénních programů Pardubického kraje Laxus o. s., 
Češkova 2701, 530 02, Pardubice 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: zdraví a terénní práce o samotě 
 
Příspěvek bych rád zařadil do tematického bloku Zdraví terapeutů (jak pečují 
terapeuti sami o sebe). V příspěvku bych se rád zaměřil na otázku, jak mají 
pracovníci pečovat sami o sebe v době, kdy jsou omezovány zdroje financí na 
sociální/zdravotní služby a kdy je nutné nacházet nová měřítka a kritéria toho,         
do jakých aktivit se ještě pouštět a na jaké je třeba rezignovat, abdikovat z důvodu 
nedostatku personálních a finančních zdrojů.  
Prezentaci bych rád zacílil především na terénní práci s uživateli drog a využil tak 
nejen poznatků mých, ale i poznatků a zkušeností kolegů.  
V současné době jsme mimo jiné stavěni před otázku, zda a jakým způsobem 
pracovat v terénu o samotě – práce o samotě v terénu má nepochybně určitá 
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specifika a odlišnosti, navíc v porovnání se zavedenou prací ve dvojici je něčím 
novým, neprobádaným. Za jedno z důležitých specifik považuji nemožnost 
bezprostřední podpory či okamžité zpětné vazby, což můžeme považovat                
za záležitosti klíčové pro zdraví a bezpečí terapeutů/pracovníků. 
 
Autor: Šebeš, A., Zimmelová, V.     
Název 
příspěvku: 

Co je to "efektivní léčba" závislosti? 

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

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: efektivita, klasická léčebna, substituční programy, úzdrava 
 
Autoři - kmenoví lékaři Psychiatrické léčebny Červený Dvůr – se již léta zabývají 
terapií závislých, a to zejména v rámci své mateřské „klasické“ léčebny návykových 
nemocí, ale i v rámci svého externího působení v substitučním metadonovém            
a buprenorfinovém programu o. s. Prevent v Č. Budějovicích. Oba jsou původním 
zaměřením internisté, postupně se specializující na AT problematiku. O svém 
působení na obou pracovištích hovořili již na minulé AT konferenci v r. 2011, kdy však 
„pouze“ porovnávali oba výše zmíněné způsoby terapie závislých. Ve svém nynějším 
sdělení se zamýšlejí nad „efektivitou“ těchto forem léčby – ústavní (rezidenční)           
i ambulantní – a to ne z hlediska statistického, ale lidského, nad poměrem úsilí, 
vynaloženého terapeuty, k efektu ve smyslu úzdravy. Diskutují pojem „úzdrava“         
z pohledu spíše právě lidského, filosofického, než striktně medicínského. 
 
Autor: Šedivý, J.     
Název 
příspěvku: 

HR v oblasti alkoholu – spolupráce s výrobci 

Pracoviště: Drogové informační centrum SANANIM, Ovčí hájek 2549/64a,  
158 00, Praha 13 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: alkohol, harm reduction, prevence  
 
Cílem příspěvku je oživit diskuzi na téma zapojení výrobců alkoholu do HR aktivit      
v této oblasti. Východiskem je mnohaletá praxe v rámci projektu Promile INFO, který 
financuje Plzeňský Prazdroj a který jako jediný dlouhodobě přežívá (díky stabilnímu 
financování) v prostředí letních hudebních festivalů. Příspěvek obsahuje příklad 
dobré praxe a analýzu kladů a záporů (existujících i teoretických) takové spolupráce. 
Reflektuje také práci s výrobcem alkoholu jako součást komplexního přístupu ke 
snižování rizik. Vzhledem ke vzrůstajícímu objemu financí, které výrobci alkoholu 
obecně vynakládají na služby spojené se snižováním rizik jeho užívání, je důležitá 
také úvaha, zda odmítání spolupráce není kontraproduktivní. Často jsou totiž tyto 
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prostředky vynakládány značně neefektivně a místo odborníků (kteří se často 
odmítají na podobných projektech podílet čistě z principu) programy realizují různé 
agentury, což vede k nižší kvalitě těchto programů, tím pádem i k jejich nižší 
efektivitě. 
 
Autor: Šejvl, J., Zapletalová, J., Kabíček, P. 
Název 
příspěvku: 

Testování na školách 

Pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Centrum 
adiktologie, Ke Karlovu 11, 120 00, Praha 2 

Grantová 
podpora: 

ESF CZ.1.07/1.3.00/08.0205 
 

Klíčová slova: návykové látky, primární prevence, testování, školy a školská 
zařízení 

 
Testování dětí ve školách je problémem, který je diskutován několik let, aktuální stav 
však nelze považovat za uspokojivý a nedostatky na různých úrovních přetrvávají.  
Cílem sdělení je seznámit zájemce s aktuálním stavem testování dětí na užití 
návykové látky v oblasti základního a středního školství, a to v četně požadavku 
implementace tohoto úkonu do školního řádu. 
 
Autor: Šmoldasová, J., Mainerová, B.      
Název 
příspěvku: 

Srovnání léčby deliria tremens s odstupem dvaceti let na Klinice 
psychiatrie FN Olomouc. 

Pracoviště: AT ambulance, Klinika psychiatrie FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 
775 20, Olomouc 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: clomethiazol, delirium tremens, diazepam, závislost na alkoholu 
 
Delirium tremens, které bylo popsáno před 200 lety, patří stále k závažným 
komplikacím u závislosti na alkoholu. Toto onemocnění by mělo být vzhledem ke 
svojí náročnosti na péči léčeno na JIP. Praxe je ovšem taková, že se nejčastěji léčí 
na psychiatrických odděleních, která k tomu nejsou náležitě vybavena. 
Cílem sdělení je srovnání léčby deliria tremens s odstupem dvaceti let na jednom 
pracovišti. Autorky se také dotknou definice, diagnostiky a léčby deliria tremens. 
Samotné sledování se týká ve srovnání počtu léčených, průměrného věku, pohlaví, 
stavu nemocných, odkud se na léčbu dostali, čím byli nemocní léčeni a kam byli po 
odléčení deliria odesláni. Sledování se týkalo let 1988 a 2008. 
Závěrem lze říci, že v obou souborech převažovali muži, nejčastěji užitý léčebný 
preparát byl clomethiazol a ani v jednom souboru nedošlo k úmrtí. 
 
Autor: Šnokhous, J.  
Název Analýza potřeb klientů Doléčovacího centra Prevent v Českých 
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příspěvku: Budějovicích 
Pracoviště: Doléčovací centrum Prevent České Budějovice, Tylova 23,  

370 01, České Budějovice 
Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: doléčování, hierarchie potřeb, potřeby, zakotvená teorie, závislost 
 
Příspěvek vychází z výzkumu potřeb klientů Doléčovacího centra Prevent v Českých 
Budějovicích, který zjišťoval, jaké potřeby klienti vnímají jako významné. Výzkum 
proběhl v letech 2010–2011. Výzkum vycházel ze základních teorií motivace              
v kontextu specifik práce se závislými, zejména v oblasti terciární prevence.           
Pro potřeby výzkumu byly použity písemné práce, které klienti DCP standardně 
zpracovávají v rámci svého terapeutického programu, při přestupu do druhé fáze. 
Participanty výzkumu byli klienti Doléčovacího centra Preven z let 2007–2011 
Výsledkem, analýzy, která byla prováděna pomocí technik zakotvené teorie dle 
Strausse a Corbijnové je soubor kategorií, které postihují základní potřeby závislých  
v průběhu doléčování, tak jak je oni sami definují. Vhodným nástrojem mapování 
potřeb se ukázala teorie motivů Abrahama Maslowa. Potřeby vzešlé z analýzy se 
rozdělily do hlavních kategorií: práce, peníze, bydlení, vztahy, volný čas a osobnostní 
potřeby. Tyto kategorie se navzájem prolínají (zejména prvních pět kategorií). Většina 
kategorií potřeb, má materiální i symbolickou dimenzi a obě jsou pro klienty 
významné. 
 
Autor: Štěpánek, L.     
Název 
příspěvku: 

Výtvarné zrcadlo nevědomí 

Pracoviště: Psychiatrická léčebna Jihlava, Brněnská 54, 586 24, Jihlava 
Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: arteterapie součástí léčby, vývoj abstinujícího v PL 
 
Smyslem příspěvku je ukázat další možnosti terapeutické práce se závislými pacienty 
s využitím více jak desetileté zkušenosti s arteterapií na primariátu pro léčbu 
závislých pacientů PL Jihlava. Cílem je přiblížit možnosti využití této neverbální 
výtvarné techniky jako prostředku k nahlédnutí do nevědomí s efektem otevírání 
témat jako je rodina, partnerské vztahy, práce, emoce a jejich využití při řešení 
abstinence i možnosti rozvoje kreativity a osobnosti abstinujících. Pochopení skrze 
výtvarný zážitek sebe sama, usnadnění si řady situací v osobním životě. Postavení 
arteterapeuta v terapeutickém týmu a jeho možnost spolupráce v dalších 
psychoterapeutických skupinách. Kazuistika výtvarné tvorby pacienta při soudně 
nařízené ochranné léčbě, jeho vývoj a celkový přístup k léčbě očima arteterapeuta. 
 
Autor: Šuráňová, V.  
Název Využití principů satiterapie při léčbě závislosti na alkoholu  
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příspěvku: 
Pracoviště: A Kluby ČR, o.p.s. - ambulantní léčba závislosti na alkoholu a 

hazardních hrách, Rokycanova 48, 615 00, Brno  
Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: craving, mindfulness, psychoterapie, závislost na alkoholu 
 
Příspěvek popisuje teoretická východiska mindfulness psychoterapie (satiterapie) a 
popisuje techniku využívanou v rámci individuální psychoterapie spolu s ukázkou 
jejího praktického průběhu, kterou využívá při práci s klienty závislými na alkoholu 
v ambulanci. 
 
Autor: Vavrinčíková, L., Burešová, Z. 
Název 
příspěvku: 

Možnosti a meze poskytování zdravotní péče v kontextu harm 
reduction služeb 

Pracoviště:  
 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: adiktolog, harm reduction, sociální služba, zdravotní péče 
 
Cíl: V příspěvku prezentujeme výsledky studie, které cílem byla institucionální 
analýza harm reduction služeb v ČR: možnosti a meze poskytování zdravotní péče v 
jejich kontextu a stav připravenosti na kombinaci zdravotních a sociálních služeb 
různým cílovým skupinám. 
Východiska: V České republice existuje v současnosti sít nízkoprahových zařízení, 
která poskytují harm reduction služby především uživatelům ilegálních drog. K-centra 
a terénní programy se ovšem od sebe liší nejen náplní práce, poskytovanými 
službami/výkony/podmínkami poskytování péče ale i statusem (registrovaná sociální 
služba x registrované zdravotnické zařízení x neregistrované zařízení apod.) 
Zmapováním aktuální situaci v zařízeních drogových služeb provozujících programy 
harm reduction příspěvek nastiňuje možnosti, jakými se tato zařízení mohou 
v budoucnu rozvíjet, pokud o to budou mít sama zájem. 
Popis výzkumného souboru: V rámci studie byl osloven maximální počet odborných 
zařízení v systému harm reduction služeb pro uživatele drog v ČR (N= 96 zařízení). 
Dle typu se jednalo o kontaktní centra a terénní programy. Databáze byla vytvořena 
na základě: drogového informačního serveru tzv. „Mapa pomoci“; internetové stránky 
MPSV „Registr poskytovatelů sociálních služeb“; seznamu certifikovaných sociálních 
služeb „Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách“ a kontaktů od členů 
ČAA. Vzhledem k charakteru zjišťovaných informací, byli osloveni vedoucí pracovníci 
zařízení, a to klasickou poštou i elektronicky. 
Metody: Sběr dat byl proveden formou dotazníkového šetření. V případě potřeby 
doplnění chybějících dat nebo specifikace odpovědi jsme použili telefonické interview 
a analýzu dokumentů.  
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Prezentované výsledky studie usnadní orientaci v diskutované možnosti implementaci 
harm reduction aktivit do zdravotnictví, která by reálně podpořila vícezdrojové 
financování těchto služeb. 
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Anotace workshopů (řazeno abecedně) 
 
Autor: Benešová, V., Chytka, Š., Hořínek, P., Holubová, M.  
Název 
příspěvku: 

Stop byrokracii aneb jak se místo psaní dokumentace věnovat 
klientům. Informační technologie ve službě adiktologům 

Pracoviště: PATEB s.r.o., Budějovická 625, 675 31, Jemnice  
Grantová 
podpora: 

 – 

Klíčová slova: ISP - informační systém PATEB, vedení dokumentace 
 
Cíl: prezentace informačního systému v naší léčebně, o kterém se domníváme, že 
může pomoci i v jiných léčebnách. Východiska: seznámení se strukturou léčebného 
procesu, jeho aplikace do informačního programu. 
Vzhledem k poměrně velkým legislativním požadavkům na vedení dokumentace 
dochází ke známému odklonu lékaře, zdravotnického pracovníka či adiktologa         
od klienta. Pokud tomu tak není, dochází k nedokonalému vedení dokumentace nebo 
k velké časové tísni při snaze zvládnout obojí. Dalším problémem je paralelní vedení 
informací jednotlivých členů terapeutického týmu. V naší léčebně vycházíme              
z požadavků praxe na vzájemné propojení jednotlivých složek dokumentace              
a zároveň její zjednodušení tak, aby některé dokumentační povinnosti přebral 
program. V příspěvku chceme nejprve stručně seznámit se způsobem práce v naší 
léčebně a potom ukázat jak nám v naší práci pomáhá počítačový program specificky 
vytvořený dle našich požadavků.   
 
Autor: Čamlíková, H. 
Název 
příspěvku: 

Rodinné mapy a jejich využití při léčbě závislosti 

Pracoviště: Občanské sdružení Krok, Terapeutická komunita Krok, třída 
Komenského 2124/88, 697 01, Kyjov 

Grantová 
podpora: 

 – 

Klíčová slova: rodina, rodinné mapy, závislost 
 
Cílem workshopu je poznání práce s rodinnými mapami při léčbě závislých klientů. 
Workshop má tři části: seznámení s teoretickými základy práce s rodinnými mapami  
v Modelu růstu Rodinné terapie V. Satirové, seznámení se specifikami práce se 
závislými klienty, propojení s konkrétními příklady z kazuistik ze 14 ti-leté  praxe. Dále 
zprostředkování zážitku při práci s rodinnou mapou, modelování aktuální rodinné 
mapy. 
Rodinná mapa se používá jako terapeutický nástroj, který nás učí o vnitřní a vnější 
realitě. Pracuje se na porozumění souvislostí v životech lidí a práce s dopady těchto 
událostí na život klienta. Cílem je také změna osobních postojů a negativních vzorců 
myšlení, které klientovi neslouží a které si nese z rodiny. Rodinné mapy je možno 
vytvořit pro jakýkoli typ rodiny, biologicky intaktní rodiny, rozvedené, často různě 
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kombinované, rodiny s jedním rodičem, adoptivní rodiny atd. V průběhu procesu se 
setkáváme s významnými pozitivními sekundárními zisky v rodinách při přípravě 
rodinných map, zapojení terapeutické skupiny při zpracovávání map, poznání 
intimních osobních příběhů, vnímání paralel v jejich životech.  
Závěrečné shrnutí bude doplněno analýzou zkušeností z TK Krok a možnostmi 
využití v různých typů zařízení. 
 
Autor: Dvořáková, M., Hynoušová, O., Podzimek, K., Randák, D. 
Název 
příspěvku: 

Návrat ke kořenům nebo krok kupředu? 

Pracoviště: o. s. Prostor – Kontaktní centrum a terénní programy, 
Kutnohorská 17, 280 02, Kolín 2 

Grantová 
podpora: 

 – 

Klíčová slova: harm reduction, kontaktní centrum, terénní programy 
 
V příspěvku se chceme věnovat historii vývoje týmů nízkoprahových kontaktních 
center a terénních programů pro uživatele drog. Je dobré mít tým provázaný,          
jak tomu bylo v začátcích nízkoprahových služeb nebo jako dvě oddělené služby?  
Co nás v minulosti vedlo k rozdělování služeb a co nás nyní vede k myšlence 
opětovného provázání? Jde o návrat k již funkčnímu a ověřenému modelu nebo        
o přirozený vývoj vzhledem k aktuální situaci v těchto službách? Jaká jsou možná 
rizika a výhody z pohledu návaznosti služeb a sdílení dat pro klienty, financování, 
pracovníky ve službách, vedení týmu, ...? Lze si obě varianty představit kdekoli nebo 
je každá užitečná pro specifickou lokalitu? Workshop by měl po představení tématu 
probíhat formou reflexe zkušeností jednotlivých autorů příspěvku, diskuse a práce     
v malých skupinkách. 
 
Autor: Frouzová, M. 
Název 
příspěvku: 

Volnost, svoboda a závislost na internetu 

Pracoviště: 1. LFUK, Centrum adiktologie Praha 
Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova:  
 
Autorka bude demonstrovat zacházení s internetem a jeho způsoby užívání 
v souvislosti s pyramidou zrání lidské osobnosti. Účastníci workshopu budou 
spoluvytvářet praktické preventivní strategie v péči o mládež. Dále autorka ukáže 
některé základní psychoterapeutické dovednosti v péči o problémového či závislého 
uživatele a nechá proběhnout diskusi na toto téma. Účastníci workshopu by měli 
získat větší přehled v problematice závislostního chování týkajícího se internetu a být 
ve svých intervencích do patologických míst v systému úspěšnější. 
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Autor: Hanus, R., Termer, A., Hrdličková, Z. 
Název 
příspěvku: 

Virtuální Harm reduction 

Pracoviště: Semiramis o. s., K-centrum Mladá Boleslav, K-centrum Mladá 
Boleslav, Ptácká 162, 293 01, Mladá Boleslav 

Grantová 
podpora: 

 –  

Klíčová slova: harm reduction, interaktivita, internet, sociální sítě, uživatelské 
komunity 

 
Cílem workshopu je zamyšlení nad možnostmi, které přináší současný trend 
sociálních sítí a jiných virtuálních prostorů, ve vztahu k šíření zásad Harm reduction 
mezi skrytou, službami nepodchycenou populaci uživatelů drog. Stále více osob má 
přístup k internetu, učí se nalézat informace on-line. Chybí zde interaktivní prostor 
zaměřený na zásady HR, sdílení zkušeností odborníků i uživatelů.  
Dalším možným cílem je prozkoumání možností, jak uživatelskou populaci aktivovat 
ke svépomocným aktivitám v rámci jejich uživatelské komunity. V zahraničí to již 
funguje. 
Toto téma s sebou na jedné straně nese spoustu lákavých možností a inovativních 
úvah, na druhé straně se objevují nejrůznější etické, bezpečnostní i technické otázky, 
které bychom rádi na odborném fóru otevřeli. 
Chceme toto téma nadnést bez ambice tento problém na místě vyřešit, spíše nám jde 
o otevření nového tématu s přesahem vytvoření pracovní skupiny nadšenců… 
Workshopem vás provede jeden z otců e-dekontaminace A. Termer a vždy inovativní 
pracovníci K-centra Mladá Boleslav. 
 
Autor: Herzog, A., Laurentová, H. 
Název 
příspěvku: 

Stabilizace za peníze: kasuistiky 

Pracoviště: Terénní programy SANANIM, Na Zderaze 11, 120 00, Praha 2  
Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: kazuistika, nízkoprahové programy, peerworkers 
 
Worskshop představí kasuistiky uživatelů drog, kteří v rámci našeho programu mají 
dva kontrakty: pracovní a sociálně stabilizační.  
Speciálním případem jsou kazuistiky 2 uživatelek drog, které otěhotněly. V rámci 
pracovního programu jsme museli změnit stanovený kontrakt, a nechali jsme tyto 
uživatelky pracovat jen na jejich stabilizaci. Vstoupili jsme na tenký led, pro který se 
někdy v zahraničí používá termín „incentive therapy“. 
Externí terénní programy Sananim již 15 let zaměstnávají aktivní uživatele drog 
(peerworkers). Ti docházejí na drogovou scénu, provádějí sběr injekčního materiálu  
a připravují materiál pro program Harm Reduction. Za dobu své existence prošel náš 
program mnoha změnami a stále hledá vhodnou podobu práce s aktivními uživateli 
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drog. Snažíme se odpovědět na otázku: Jaká je funkční podoba nízkoprahového 
pracovního programu. 
 
Autor: Kalina, K., Vácha, P., Hulík, M.    
Název 
příspěvku: 

Psychiatrické intervence v terapeutických komunitách 

Pracoviště: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze / o. s. Sananim – 
nestátní zdravotnické zařízení Sananim 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: duální diagnózy, farmakoterapie, psychiatrická intervence, 
psychoterapie terapeutická komunita 

 
Příspěvek ilustruje ústní sdělení se stejným názvem souborem kasuistik                     
a prohloubenou diskusí z hlediska terapeutického týmu a komunity. Navazuje na 
sdělení a workshop autorů na téma „Duální diagnózy v terapeutické komunitě“ na AT 
konferenci 2011; toto uspořádání se setkalo s dobrou odezvou a workshop byl hojně 
navštíven.             
 
Autor: Maierová, E., Andrlová, K. 
Název 
příspěvku: 

Gamblerem na vlastní kůži aneb první pomoc pro ně  

Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, katedra psychologie; Sdružení 
Podané ruce o. s., Ambulance adiktologie 

Grantová 
podpora: 

CZ.1.04/3.1.02/67.00050 

Klíčová slova: ambulantní léčba, hazardní hra, metodika práce, profily hráčů 
 
Cílem workshopu je se „hravě“ seznámit s možnostmi práce s hazardními hráči          
a jejich osobami blízkými. Inovativnost pojetí spočívá v bio-psycho-sociálním přístupu 
a case managementu, který v naší službě uplatňujeme. Jedná se o unikátní způsob 
práce pomocí nízkoprahového pojetí poskytovaných služeb za spolupráce 
psychologa, sociálního pracovníka a dalších externích odborníků. Neodmyslitelnou 
součástí workshopu je seznámení se s různými profily hráčů a osob blízkých 
navštěvující Ambulanci adiktologie. Dále bude možnost diskutovat o využívání 
různých přístupů práce- jejich výhody, nevýhody, omezení. Poslední částí workshopu 
je sebezkušenostní část, ve které mají účastníci možnost poznat více sami sebe, 
svoje hranice a svůj postoj ke hře.   
 
Autor: Mifková, E., Hanus, R. 
Název 
příspěvku: 

Pomoz mi nést můj úděl 

Pracoviště: K-centrum Pardubice, Češkova 2701, 530 02, Pardubice 
Grantová  – 
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podpora: 
Klíčová slova: doprovázení, motivace, sebedestrukce 
 
Pokud mluvíme o práci v KC, nejčastěji slyšíme slova a spojení jako motivace ke 
změně – ke změně způsobů braní, ke změně životního stylu… To je jistě v pořádku   
a u mnoha klientů máme úspěch – začnou brát bezpečněji, začnou si dávat alespoň 
některé oblasti svého života do pořádku. To je to, z čeho máme radost, to jsou 
situace, které považujeme za úspěch, to nás drží ve službách. 
Přesto se však v každém KC nachází skupina klientů, kde naše motivační přístupy 
selhávají. Jedná se často o klienty, kteří berou dlouhá léta, dlouhá léta jsou našimi 
klienty, mají za sebou mnoho VTOS, nemají žádné pracovní zkušenosti, přišli            
o všechny vztahy, mají různé nemoci. Mezi sebou si šeptáme, že s nimi už to lepší 
nebude, že jim není pomoci. Motivovat se je dlouhodobě nedaří.…. A na jejich 
otázku, proč by to měli dělat, najednou neumíme odpovědět. Všechny odpovědi 
postrádají smysl – víme to my i klient. Jak s těmito klienty pracovat? Co jim můžeme  
v KC nabídnout?  Pojďme na tyto otázky společně hledat odpovědi… 
 
Autor: Pilat, L., Škvařilová, O. 
Název 
příspěvku: 

Stále na cestě 
 

Pracoviště: Sdružení Podané ruce, o. s., Drogové služby ve vězení a 
následná péče, Francouzská 36, 602 00, Brno  

Grantová 
podpora: 

 – 

Klíčová slova: následná péče, postpenitenciární péče, vězení 
 
Promítání dokumentární film „Stále na cestě“ s následnou diskusí. 
Dlouhodobá práce s klienty ve vězení a po jejich výstupu nám potvrdila, že klienty 
oslovuje mnohem víc zkušenost zprostředkovaná někým, kdo je nebo byl jako oni. Se 
stejnými „nálepkami“: „feťák“ a „kriminálník“ Jejich pohotovost brát sdělení a vzkaz 
autentického dokumentu je významná, a lze ji využít v následující práci s klienty, jak  
v individuálních rozhovorech v rámci předvýstupního poradenství nebo s klienty na 
besedách.  
Cílem filmu je podpořit jejich motivaci k změně. Kromě toho, film klientům 
zprostředkuje, jak v realitě vypadá podpora a doprovázení, které klientům po výstupu 
nabízíme: o čem je program následné péče, co klientům dává, co od pracovníků, kteří 
je budou doprovázet, mohou očekávat. 
Protagonisty filmu jsou 3 klienti Drogových služeb ve vězení a následné péče 
Sdružení Podané ruce, o. s.: 

• Jiří, propuštěn z Věznice Rapotice, v následné péči 3 - 4 měsíce a dále 
pokračuje, 

• Veronika, propuštěna z Věznice Světlá nad Sázavou, v následné péči 15 
měsíců a dále pokračuje, 
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• Roman, propuštěn z Věznice Kuřim, následná péče byla po 20ti měsících 
úspěšně ukončena. 

 
Autor: Racková, S., Janů, L. 
Název 
příspěvku: 

Léčebné cíle; Pijme s rozumem 

Pracoviště: Psychiatrická klinika LF UK v Plzni, Psychiatrická klinika, Fakultní 
nemocnice, Alej svobody 80, 301 00, Plzeň  

Grantová 
podpora: 

 – 

Klíčová slova: abstinence, kontrolované pití, relaps, závislost na alkoholu 
 
Úspěšnost léčby závislosti na alkoholu je ovlivněna řadů faktorů: typem a délkou 
léčby, pohlavím pacienta, socioekonomickými faktory, definicí relapsu, atd. Cílem 
naprosté většiny u nás dostupných léčebných programů pro léčbu závislosti na 
alkoholu je plná a dlouhodobá (ideálně celoživotní) abstinence. Nicméně téměř 
polovina pacientů, kteří navštíví AT ambulanci, o plnou abstinenci nestojí a chtějí 
„kontrolovaně“ pít.  
Cílem našeho workshopu je na základě několika kazuistik interaktivní a zábavnou 
formou podat více informací o možnosti kontrolovaného pití u závislých pacientů. 
Zaměřit se na několik otázek: Co je kontrolované pití? Je možné kontrolované nebo 
nerizikové pití u závislých pacientů? Pro které pacienty (charakteristiky) je přijatelné 
kontrolované pití? Je kontrolované pití jako léčebný cíl přijatelné pro nás, terapeuty? 
 
Autor: Radimecký, J., Adameček, D., Radimecká, I.  
Název 
příspěvku: 

Víme, že čím dál tím víc nevíme aneb vybrané paradoxy postupů 
používaných v pobytové léčbě závislostí 

Pracoviště: WHITE LIGHT I, o. s. - terapeutická komunita, Centrum 
Adiktologie PK, 1. LF UK v Praze, PROADIS, o. s., Drážďanská 
106, 407 00, Ústí nad Labem 

Grantová 
podpora: 

 – 

Klíčová slova: bio-psycho-socio-spirituální model, nová definice závislosti, 
pobytová léčba 

 
Ve workshopu budou s účastníky diskutovány vybrané paradoxy v používaných 
postupech pobytové léčby závislého chování a přístupech k uživatelům NL                 
v porovnání s vybranými principy doporučovanými v tzv. nové definici závislosti, jež 
byly schváleny Americkou společností pro závislostní medicínu 12. dubna 2011. 
Nejde o výrazně novou či přelomovou definici závislosti. Přesto, v kontextu oboru 
adiktologie, tato definice dává podporu v Čechách pracovníky z praxe 
prosazovanému a představiteli MZ ČR zpochybňovanému bio-psycho-socio-
spirituálnímu modelu závislosti a z něj odvozovaných postupů léčby či přístupů ke 
klientům/pacientům. Diskutované poznatky staví na klinických zkušenostech              
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a pozorováních autorů a účastníků workshopu, nikoli na realizovaném výzkumu. Jde 
tedy spíše o zamyšlení nad některými specifickými tématy souvisejícími s pobytovou 
léčbou, než o strukturovanou a vyčerpávající analýzu. Jedním z hlavních výstupů 
tohoto zamyšlení bude pokus definovat klíčové parametry úspěšné léčby uživatelů NL 
a s nimi související případné úpravy v používaných léčebných postupech a 
přístupech, jež mohou být do budoucna v odborné obci dále dopracovány. 
 
Autor: Randák, D. a kol.      
Název 
příspěvku: 

Výměnný automat – provokace nebo nutnost? 

Pracoviště: Kontaktní centra Prevent Strakonice a Prachatice, Komenského 
174, 386 01, Strakonice  

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: dostupnost služeb, Harm Reduction, výměnný (prodejní) automat 
 
Výměnný automat není v nabídce drogových služeb žhavou novinkou, zároveň se ale 
v ČR nejedná o standardní prostředek pro zajištění dostupnosti Harm Reduction 
materiálu pro klienty. Tato služba umožňuje klientům nákup HR materiálu včetně 
injekčních stříkaček v podstatě non-stop. Z mnoha důvodů ale vyvolává rozporuplné 
pocity a reakce snad na všech úrovních včetně samotných poskytovatelů této služby.  
V současné době funguje v ČR pouze několik málo kusů aktivních výměnných 
automatů. Cílem tohoto příspěvku proto je v krátkosti představit filozofii této služby    
a porovnat ji s praktickými zkušenostmi jednotlivých poskytovatelů. Na těchto 
základech bychom pak rádi rozpoutali diskusi o smysluplnosti této služby – zejména  
v kontextu zachování dostupnosti HR služeb pro klienty v období systémového 
finančního útlumu podpory drogových služeb.  Zároveň bychom se rádi zamysleli nad 
využitím výměnných automatů jako prostředku ke spolupráci mezi poskytovateli této 
služby a lékárnami popř. ostatními zdravotnickými službami. Ale nevymění nakonec 
klienti spolu s použitým injekčním materiálem kontaktní a terénní pracovníky za 
plechové krabice, se kterými nemusí komunikovat…? 
 
Autor: Randák D., Randák T., Grabic R. 
Název 
příspěvku: 

Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních 
vodách pomocí kapalinové chromatografie. 

Pracoviště: Kontaktní centra Prevent Strakonice a Prachatice, Komenského 
174, 386 01, Strakonice  

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: detekce drog, spotřeba drog, zacílení adiktologických služeb 
 
Díky spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity - Jihočeským 
výzkumným centrem akvakultury a biodiverzity hydrocenóz  (CENAKVA) jsou             
k dispozici nové analytické postupy zaměřené na detekci dosud minimálně 
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sledovaných biologicky aktivních sloučenin (např. drog, farmak, chemikálií pro osobní 
potřebu člověka, pesticidů, atp.) ve vodách. Pomocí zavedených analytických metod 
je možno analyzovat i vzorky odpadních vod reprezentativně odebrané ve vybraných 
lokalitách na obsah širokého spektra farmak, návykových látek a jejich metabolitů.  
Na základě koncentrací sledovaných sloučenin v odpadní vodě a údajů poskytnutých 
provozovateli příslušných čistíren odpadních vod (ČOV) je následně možné 
odhadnout množství spotřebovaných návykových látek v oblasti napojené na 
sledovanou ČOV. Tyto údaje lze následně využít mnoha způsoby. Prezentace je 
proto zaměřena na stručné představení metodiky odběru vzorků, jejich zpracování    
a interpretaci získaných výsledků. V druhé části prezentace se pak zaměříme na 
možné využití těchto výsledků v adiktologické praxi - k rozšíření palety nápadů 
bychom rádi využili podnětů z řad pracovníků adiktologických služeb. 
 
Autor: Škvařilová, O.   
Název 
příspěvku: 

Pohybová terapie jako nástroj prevence vyhoření  

Pracoviště: Sdružení Podané ruce, o. s., Drogové služby ve vězení a 
následná péče, Francouzská 36, 602 00, Brno  

Grantová 
podpora: 

 – 

Klíčová slova: hranice, koncentrativní pohybová terapie, potřeby, taneční 
pohybová terapie 

 
Workshop je zaměřený na poznání a uvědomění si svých potřeb, hranic, ujasnění si, 
kde se nacházím a kam jdu, pro pracovníky pomáhajících profesí – jedná se 
ochutnávku práce s těmito tématy. Nabídka tohoto workshopu vychází ze zkušeností, 
že právě pracovníci pomáhajících profesí vydávají ze sebe mnoho energie a často 
postupně zapomínají na svoje potřeby, hranice, limity, na jejich respektování              
a naplňování, což vede k projevení či prohloubení syndromu vyhoření. 
Pohybové terapie (taneční pohybová terapie, koncentrativní pohybová terapie) a její 
techniky pomáhají k sebeuvědomění a sebepoznání jinou cestou než verbální 
přístupy. 
Cílem je zastavení na své profesní cestě, získání náhledu, nastartování procesu 
změny.  
Účastníkům workshopu se doporučuje mít pohodný oděv - sportovní či domácí. 
 
Autor: Šuráňová, V., Licehammerová, Š. 
Název 
příspěvku: 

FoFoFocusing – klíč k účinné sebereflexi a zvládání emocí 

Pracoviště: Pedagogická fakulta MU Brno, Anabell, o. s., A Kluby, o.p.s., 
Sdružení podané ruce, o. s., Dědická 3, Brno, 627 00 

Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: focusing, sebereflexe, zvládání emocí 



 54 

 
Focusing kultivuje porozumění svým vlastním prožitkům, které zažíváme na tělesné 
úrovni, a pomáhá porozumět jejich významům. Rozvíjí tělesně prožívání, které 
vychází z tělesné zkušenosti a je základem pro zvládání vlastních emocí i emocí       
u svých klientů, studentů, žáků. Pracovníkům v pomáhajících profesích slouží jako 
užitečný a účinný nástroj psychohygieny pro zvládání obtížných situací při své práci. 
Metodu v 60. letech vyvinul na univerzitě v Chicagu americký psycholog                     
a psychoterapeut Eugen Gendlin (žák a spolupracovník Carla Rogerse).   
Workshop je zaměřený na seznámení se s metodou focusing a s možnostmi jejího 
využití pro pomáhající pracovníky. Účastníci workshopu se budou moci seznámit 
prakticky ale i teoreticky s touto metodou. Nabídneme možnost vyzkoušet si tuto 
metodu na příkladech z vlastní praxe. Jde o bezdotykovou metodu. Je očekávána 
ochota sdílet a reflektovat vlastní zkušenosti s ostatními účastníky. 
 
Autor: Venglářová, M., Mahrová, G. 
Název příspěvku: Sexualita adiktologických klientů 
Pracoviště: Soukromá poradenská praxe, Hlaváčova 1161, 182 00,  

Praha 8 
Grantová 
podpora: 

 – 

Klíčová slova: sexuální dysfunkce, sexualita, sexuální trauma, užívání 
návykových látek 

 
Na základě letitých zkušeností z pracovních setkání na téma Sexualita klientů v rámci 
adiktologie nabízíme setkání nad případy z praxe - mezioborový pohled na dané 
téma. Autorky workshopu přináší dvojí pohled - zkušenosti z oboru sexuologie.  
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Anotace vývěskových sdělení (posterů) (řazeno abecedně) 
 
Autor: Kozák, M. 
Název 
příspěvku: 

Sexuální trauma a násilí u pacientek léčených pro syndrom 
závislosti v PL Červený Dvůr 

Pracoviště: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, ženské odd. A, Červený 
Dvůr 1, 381 010, Český Krumlov 

Grantová 
podpora: 

 – 

Klíčová slova: násilí, prostituce, sex, trauma, závislost 
 
V předkládané výzkumné práci jsem se zabýval problematikou prožitých sexuálních  
a násilných traumat u závislých žen léčených v PL Červený Dvůr a jejich vztahem      
k syndromu závislosti.  
Specifické oblasti sexuální traumatizace před rozvojem syndromu závislosti je možno 
považovat za faktory ovlivňující vývoj a zrání osobnosti včetně jejího zdravého jádra  
a sebevědomí. To se později stává zdrojem větší psychické fragility jedince, která se 
za současného výskytu a působení ostatních rizikových faktorů může stát podkladem 
většího rizika sociálně nebo zdravotně patologických jevů; ať již se jedná                    
o zneužívání návykových látek, psychická onemocnění, sexuálně rizikové chování, 
kriminalitu či problematické intimní a osobní vztahy. Zároveň se na souvislost mezi 
závislostí a traumatizací můžeme podívat i z pohledu závislosti jako významného 
rizikového faktoru pro traumatizaci samotnou. Životní styl a zhoršené sociální 
ukotvení závislého člověka jej totiž přímo vhání do rizikových situací, které v naprosté 
většině vyúsťují v další sexuální a násilná traumata. Kruh traumatizace, závislosti      
a retraumatizace se tak uzavírá. 
Ve svojí výzkumné práci tak nabízím přehled statistických výsledků z obdržených 
dotazníků, jejich vztah k původní hypotéze a k závěrům některých citovaných studií. 
Nabízím zde i některé interpretace a možná vysvětlení souvislostí v odlišnostech 
oproti obecným předpokladům. 
 
Autor: Nekulová, D., Šnauerová, J., Wichterle, O. 
Název 
příspěvku: 

Střípky ze stáže v Nizozemí 

Pracoviště: ESET–HELP, o. s., Vejvanovského 1610, 14900, Praha 4;  
Starodubečská 6/99, 107 00, Praha 10 

Grantová 
podpora: 

 – 

Klíčová slova: prezentace poznatků ze stáže v Nizozemí 
 
Pracovníci o. s. ESET–HELP se zúčastnili na podzim roku 2011 stáže v Nizozemí, ze 
které si odvezli mnohé poznatky. Na posteru budou prezentovány fotografie a stručné 
informace o navštívených zařízeních. 
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Mezi ně patří například nízkoprahové centrum ZEIST, nebo MALIEBAAN CENTRE, 
které sídlí v Utrechtu. Navštívená centra poskytují informace, rady a pomoc lidem se 
závislostí na alkoholu, drogách, lécích, hazardních hrách, nebo internetu.  
Jaká je úspěšnost léčby lidí závislých na opiátech za současného legálního 
poskytování drogy? I na takové otázky dostávali pracovníci v okolí Utrechtu odpovědi. 
Pětidenní stáž byla zorganizována ve spolupráci s nizozemskou organizací Kwintes, 
se kterou o. s. ESET–HELP dlouhodobě spolupracuje. 
Občanské sdružení ESET–HELP je dlouhodobým poskytovatelem sociálních služeb. 
Jednou z nich je terénní program pro uživatele drog. 
 
Autor: Radimecký, J., Adameček, D., Radimecká, I. 
Název 
příspěvku: 

Víme, že čím dál tím víc nevíme 

Pracoviště: WHITE LIGHT I, o. s. - terapeutická komunita, Centrum 
Adiktologie PK, 1. LF UK v Praze, PROADIS, o. s., Drážďanská 
106, 407 00, Ústí nad Labem 

Grantová 
podpora: 

 – 

Klíčová slova: bio-psycho-socio-spirituální model, nová definice závislosti, 
pobytová léčba 

 
V posteru budou představeny vybrané paradoxy v používaných postupech pobytové 
léčby závislého chování a přístupech k uživatelům NL v porovnání s vybranými 
principy doporučovanými v tzv. nové definici závislosti, jež byly schváleny Americkou 
společností pro závislostní medicínu 12. dubna 2011. Nejde o výrazně novou či 
přelomovou definici závislosti. Přesto, v kontextu oboru adiktologie, tato definice dává 
podporu v Čechách pracovníky z praxe prosazovanému a představiteli MZ ČR 
zpochybňovanému bio-psycho-socio-spirituálnímu modelu závislosti a z něj 
odvozovaných postupů léčby či přístupů ke klientům/pacientům. Prezentované 
poznatky staví na klinických zkušenostech a pozorováních autorů, nikoli na 
realizovaném výzkumu. Jde tedy spíše o zamyšlení nad některými specifickými 
tématy souvisejícími s pobytovou léčbou, než o strukturovanou a vyčerpávající 
analýzu. Jedním z hlavních závěrů tohoto zamyšlení a výzev pro další práci v oboru 
je nejasnost v definování úspěšné léčby uživatelů NL. 
 
Autor: Šultysová, E.    
Název 
příspěvku: 

Terapeutický pobyt pro zvládnutí závislosti v soukromém zařízení 

Pracoviště: Dům Emblema s.r.o., Ždírec 32, 478 01, Doksy 
Grantová 
podpora: 

– 

Klíčová slova: soukromé zařízení, terapie, závislost 
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Příspěvek je zaměřen na zkušenost s krátkodobou a velmi intenzivní léčbou závislosti 
na alkoholu. Dům Emblema nabízí terapeutické služby a pobyty pro osoby, které řeší 
problém se závislostí na alkoholu, se závislostí na návykových látkách. 
Nabízené služby: 28 denní terapeutický pobyt pro zvládnutí závislosti s následnými 
abstinentskými pobyty, které jsou nedílnou součástí doléčování. Další nabízené 
služby: pobyty pro zastavení recidivy, pro abstinenty i pro rodinné příslušníky, ... . 
K léčbě se využívají nejmodernější metody individuální, skupinové a rodinné terapie. 
Dále jóga, muzikoterapie, meditace, animoterapie, hipoterapie, a další, vše dle potřeb 
klienta. Klademe si otázku: jaký vliv bude mít na léčbu fakt, platí-li si ji klient sám 
nebo je-li mu placena. Cílem je popsání a předání zkušeností toho, co se nám v praxi 
osvědčilo. 
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ABECEDNÍ SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ KONFERENCE 
 
Ústní sdělení 
 
6 let programu pro závislé pacienty s duální diagnózou v ESETU – zkušenosti 
Aktivní vyhledávání uživatelů drog v prostředí malého města 
Analýza potřeb klientů Doléčovacího centra Prevent v Českých Budějovicích 
Cesta tam a zase zpátky aneb jak se nestát obětí tradice 
Co je to „efektivní léčba“ závislosti? 
Co po nás vlastně chce zákon o sociálních službách? 
Drogy v českých médiích 1999–2008: setrvalá remíza mezi represí a minimalizací 
škod 
Ecological Momentary Assessment (EMA): Findings from Real-Time Electronic-Diary 
Studies of Cocaine and Heroin Users in Their Daily Environments   
Externí supervize ve státním zařízení aneb zdravotnický personál a „práce na sobě“ 
Harm reduction s injekčními uživateli substitučních látek 
HR v oblasti alkoholu – spolupráce s výrobci 
Jádrová přesvědčení v práci s uživateli návykových látek 
Jak o sebe pečuje terénní pracovník v době ekonomické krize 
K-centrum jako stážové pracoviště univerzity 
Kodependence v týmu aneb které pacienty máme raději? 
Komparace efektivity preventivní intervence Unplugged na užívání tabáku a 
konopných drog u dětské školní populace 
Koncepce sítě služeb v oboru adiktologie 
Léčba – cesta ke svobodě 
Máme v ČR efektivní preventivní intervenci snižující užívání návykových látek u 
adolescentů 
Možnosti a meze poskytování zdravotní péče v kontextu harm reduction služeb 
Nové drogy – monitoring a strategie snižování rizik 
Nové kroky v terénní práci aneb nejde jen o injekční uživatele 
Nové syntetické drogy v Moravskoslezském kraji aneb co nám přinesly Amsterodam 
shopy 
Páry v léčbě závislostí 
Poškození kognitivních funkcí u pacientů závislých na alkoholu 
Prevence pro rodiče: Unplugged 
Preventivní projekt „VYNSPI“: Co se dělo a co se bude dít? 
Propojení individuální práce a práce s rodinou: Zkušenost při práci s hazardními 
hráči a hráči on-line her 
Průzkum legální dosažitelnosti injekčního materiálu v Plzni s většinovým zaměřením 
na lékárny 
Psychiatrické intervence v terapeutických komunitách 
Regulace nových syntetických drog v ČR: Mezi racionálním přístupem a morální 
panikou 
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Socializace do drogové subkultury 
Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR za rok 2007 
Srovnání léčby deliria tremens s odstupem 20 let na Klinice psychiatrie FN Olomouc 
Terapeutická komunita jako učebnice léčby závislostí – transteoretický pohled  
Terapeutova běžecká terapie 
Testování na školách 
The Automated Clinic: Computerized Assessment and Treatment Interventions 
Vnímání rizikovosti nových syntetických drog neboli tzv. „legal highs“ jejich uživateli 
Výchovné styly rodičů a užívání alkoholu a dalších návykových látek u dětí a 
dospívajících 
Výtvarné zrcadlo nevědomí 
Využití intervenčních vzorců Miltona Ericksona v protidrogové léčbě 
Využití principů satiterapie při léčbě závislosti na alkoholu 
Vývoj terénní práce na skryté drogové scéně na území Prahy z pohledu o. s. ESET 
HELP a jeho klientů 
Závislost a teorie citové vazby 
 
Workshopy 
 
Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí 
kapalinové chromatografie 
FoFoFocusing – klíč k účinné sebereflexi a zvládání emocí 
Gamblerem na vlastní kůži aneb první pomoc pro ně  
Léčebné cíle: Pijme s rozumem 
Návrat ke kořenům nebo krok kupředu? 
Pohybová terapie jako nástroj prevence vyhoření 
Pomoz mi nést můj úděl 
Psychiatrické intervence v terapeutických komunitách 
Rodinné mapy a jejich využití v léčbě závislosti 
Sexualita adiktologických klientů 
Stabilizace za peníze: kazuistiky 
Stop byrokracii aneb jak se místo psaní dokumentace věnovat klientům – 
Informační technologie ve službě adiktologům 
Víme, že čím dál tím více nevíme aneb vybrané paradoxy postupů používaných v 
pobytové léčbě závislostí 
Virtuální Harm reduction 
Volnost, svoboda a závislost na internetu 
Výměnný automat – provokace nebo nutnost? 
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Vývěsková sdělení (postery) 
 
Sexuální trauma a násilí u pacientek léčených pro syndrom závislosti v PL Červený 
Dvůr 
Střípky ze stáže v Nizozemí 
Terapeutický pobyt pro zvládnutí závislosti v soukromém zařízení 
Víme, že čím dál tím víc nevíme 
 
 
 
Filmová projekce 
 
„Stále na cestě“ - dokumentární film 
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ABECEDNÍ SEZNAM PŘEDNÁŠEJÍCÍCH A AUTORŮ 
VÝVĚSKOVÝCH SDĚLENÍ (POSTERŮ) 
 
Adameček 
Andrlová  
Bartesová  
Bartoníčková 
Běláčková 
Benešová 
Brožová 
Burešová  
Csémy 
Čablová 
Čamlíková  
Čermáková 
Drápalová 
Duncan 
Dvořáková 
Epstein 
Frouzová 
Furr-Holden 
Gabrhelík 
Grabic 
Hanus 
Herzog 
Holubová 
Hořínek 
Hrdličková  
Hulík  
Hynoušová 
Chytka 
Janů  
Juránková  
Jurkovská 
Jurystová  
Kabíček  
Kalina 
Kantor 
Klouček 
Kopuneczová  
Koreš 
Kraftová 
Kropáčková  

Langrová  
Laurentová  
Licehammerová  
Lin 
Mahrová  
Maierová 
Mainerová  
Markus 
Mazáková 
Mezghanni 
Mifková 
Miovský 
Morávek 
Mrázková 
Nekola  
Nekulová 
Neubauerová 
Novák 
Novotný  
Parula  
Pešek  
Petr 
Pilat 
Podzimek 
Popov 
Preston 
Racková 
Radimecká  
Radimecký 
Randák 
Randák 
Richterová Těmínová  
Roubalová 
Sobek  
Stanoev 
Svoboda 
Šebeš 
Šedivý 
Šejvl 
Škvařilová 
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Šmoldasová 
Šnauerová 
Šnokhous 
Šťastná 
Štefunková 
Štěpánek 
Šuráňová 
Termer 
Tomášová  
Vabzadeh  

Vácha 
Vavrinčíková 
Venglářová 
Vondráčková 
Vopravil  
Vrbová  
Wichterle  
Zábranský 
Zapletalová 
Zimmelová  
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INZERTNÍ SDĚLENÍ  
 
MÁTE ZÁJEM A CHUŤ AKTIVNĚ SE PODÍLET  
NA ROZVOJI OBORU ADIKTOLOGIE? 
 
STAŇTE SE ČLENY ČESKÉ ASOCIACE ADIKTOLOGŮ! 
 

ČAA je mladá, progresivní instituce, která si klade za cíl sjednocovat na základě 
společných odborných a profesních zájmů fyzické osoby z celé České republiky 

zabývající se adiktologií, a zároveň tento obor rozvíjet. 
VÝHODY ČLENSTVÍ V ASOCIACI 
• Možnost podílet se na rozvoji ČAA, vytvářet kvalitní a silnou organizaci 
• Možnost podílet se na projektech a naplňování vizí členů ČAA, a tím 

ovlivňovat dění v oboru adiktologie 
• Být pravidelně informován/a o aktuálním dění v oboru i v ČAA  
• Čerpat slevy pro členy, např. ve formě sníženého vstupného na 

konference během roku 
• Žádné povinnosti mimo zaplacení ročního poplatku 150Kč 

 
Naší prioritou je rozvoj celoživotního vzdělávání, adiktologického výzkumu a 

posilování postavení a možností členů asociace v ČR i v zahraničí.  
 

Česká asociace adiktologů je člensky zastoupena a pravidelně participuje na 
jednáních významných oborových komisí či výborů: 

• Akreditační komise MZ ČR pro nelékařské zdravotnické obory 
• Pracovní skupina pro návykové nemoci MZ ČR  
• Přípravný výbor a užší přípravný výbor České komory zdravotnických 

pracovníků  
• Výbor zástupců resortů a institucí RVKPP 
• Pracovní skupina RVKPP pro financování oboru  
• Pracovní skupina pro výkaznictví a terminologii drogových služeb NMS  
• Pracovní skupina ČAA pro tvorbu a definici seznamu adiktologických 

zdravotnických výkonů hrazených ze zdravotního pojištění  
• Adiktologické fórum v rámci projektu NETAD  
• Další jednání a výbory (dotační výbor RVKPP 2011 a 2012, programový 

výbor AT konference 2012, atd.) 
• Spolupráce s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a časopisem 

Adiktologie a Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP. 
 
 

Více o členství naleznete na: http://www.asociace-adiktologu.cz/prihlaska/ 
 

 

http://www.asociace-adiktologu.cz/prihlaska/
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Projekt 
Tvorba systému 

modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a 
poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni 

(VYNSPI) 
 

Hlavním cílem projektu je nabídnout systematické modulární vzdělávání pro pedagogické 
pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na použitelnost vyučovaných metodik přímo v 

hodinách a rozšířit nabídku kurzů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. 
 

V současné době na projektu participuje desítka státních i nestátních organizací v pěti vybraných 
krajích. S těmito organizacemi byly zahájeny pilotní akreditované kurzy. Konkrétně se jedná o 
• kurzy Specializačního studia pro školní metodiky prevence  
• další kurzy v rámci celoživotního vzdělávání určené pro ŠMP, třídní učitele, 

vychovatele a další pedagogické pracovníky. 
• Všechny vzdělávací programy jsou průběžně evaluovány. 

Během tří let tak projde některým ze vzdělávacích programů přes sedm set pedagogů a pracovníků 
ústavní péče. 

Výstupy Projektu: 
již realizované 

• monografie Primární prevence rizikového chování ve školství, která je zdarma 
k dispozici ke stažení na internetové adrese: 
http://www.adiktologie.cz/cz/articles/17/Monografie. 

• webová aplikace pro nabídku a realizaci kurzů na www.adiktolog.cz. Webové rozhraní 
běžnému uživateli umožňuje výběr z nabídky kurzů dle různých parametrů, registraci a také 
absolvování kurzu.  

• e-learningová aplikace „Prevence pro rozumné rodiče“ (ve spolupráci s Mentor 
Foundation, a Sananim o.s. ). Jedná se o českou verzi úspěšného britského programu 
Prevention Smart a je zdarma k dispozici na adrese http://prevence.sananim.cz/. 

připravované 
• Slovník primární prevence 
• Manuál dobré praxe  
• Minimální preventivní program 
• Celkový vzdělávací systém v primární prevenci 
• monografie Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky 
• a mnohé další publikace 

 
Výstupy projektu budou představeny na závěrečné konferenci Projektu, která se uskuteční  

ve dnech 10. -11. 9. 2012 v Praze 
 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK 
Období realizace: 2009-2012 

Realizátor: Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – www.adiktologie.cz  

Partner: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků - http://www.nuv.cz/  

 
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ 

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/17/Monografie
http://www.adiktolog.cz/
http://prevence.sananim.cz/
http://www.adiktologie.cz/
http://www.nuv.cz/
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DROGY-INFO.CZ 

 
Na stránkách www.drogy-info.cz najdete periodikum Zaostřeno na drogy, odborné 
publikace o drogové problematice vydávané Národním monitorovacím střediskem pro 
drogy a drogové závislosti, výroční zprávy o drogové situaci v ČR i v Evropě, a další 
informace. Drogy-info.cz také provozuje aplikace Mapa pomoci - strukturovaný 
adresář programů a odborníků v oblasti pomoci, prevence a léčby závislosti na 
drogách, Kalendář akcí - přehled vzdělávacích akcí a konferencí v oblasti závislostí   
a příbuzných oborech a Knihovna - databází dostupných zejména tištěných 
informačních zdrojů o drogách. Všechny vydávané publikace jsou na drogy-info.cz    
k dispozici zdarma v elektronické podobě. Tištěné verze jsou poskytovány 
odborníkům, zařazeným do stálého distribučního seznamu; jednotlivé výtisky jsou 
poskytovány dalším zájemcům na vyžádání. Národní monitorovací středisko pro 
drogy a drogové závislosti bylo ustaveno vládou v r. 2002 v sekretariátu Rady vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky s cílem sbírat, analyzovat a distribuovat informace 
o drogové situaci v ČR a koordinovat činnost ostatních institucí v tomto směru; je 
organizační součástí Úřadu vlády České republiky. Kontakty: nms@vlada.cz, 
info@drogy-info.cz. 
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	Seč u Chrudimi (Vzdálenost: 4 km)
	Zřícenina hradu Oheb (Vzdálenost: 3 km)
	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
	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.
	Cíl: V příspěvku prezentujeme výsledky studie, které cílem byla institucionální analýza harm reduction služeb v ČR: možnosti a meze poskytování zdravotní péče v jejich kontextu a stav připravenosti na kombinaci zdravotních a sociálních služeb různým c...
	Východiska: V České republice existuje v současnosti sít nízkoprahových zařízení, která poskytují harm reduction služby především uživatelům ilegálních drog. K-centra a terénní programy se ovšem od sebe liší nejen náplní práce, poskytovanými službami/...
	Popis výzkumného souboru: V rámci studie byl osloven maximální počet odborných zařízení v systému harm reduction služeb pro uživatele drog v ČR (N= 96 zařízení). Dle typu se jednalo o kontaktní centra a terénní programy. Databáze byla vytvořena na zák...
	Metody: Sběr dat byl proveden formou dotazníkového šetření. V případě potřeby doplnění chybějících dat nebo specifikace odpovědi jsme použili telefonické interview a analýzu dokumentů.

