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Program konference

Neděle 21. května 2006
Společenský program
Čas
18:00 –
19:30

Velký sál:
Panelová diskuse: Protidrogová politika a legislativa
(diskuse politiků před odborníky)

Pondělí 22. května 2006
Společný program
Čas

Jméno

Název příspěvku

Úvodní slovo:
- prim. MUDr. Petr Popov
předseda SNN ČLS JEP
- Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.
děkan 1. LF UK Praha
09:00
10:00

- Mgr. Josef Vacek
statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje
- MUDr. Pavel Bém
primátor hlavního města Prahy
- Ing. Ivo Kačaba
ředitel Odboru pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu
vlády ČR
- plk. MUDr. Štefan Brunclík
ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha
Úvodní přednáška:

10:00
10:45

- prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík - profesor University Karlovy
Spiritualita a závislost

I. blok programu: 11:00 – 13:00
I. blok: Společný program
Čas

Jméno
BROŽA Jiří

Spiritualita - naděje i nebezpečí

ZVÁNOVCOVÁ Irena
11:00 –
13:00

Název příspěvku

KALINA Kamil /
RICHTEROVÁ TĚMÍNOVÁ Martina

Klientova spiritualita a psychoterapie
Spiritualita v terapeutické komunitě

Problematika zavislostí u veteránů
NERAD Mischa

II. blok programu: 14:30 – 15:30
II. blok: Sekce A
Čas
14:30 –
15:30

Jméno
KUDA Aleš
KLOUČEK Evžen
/JIROUŠOVÁ Monika

Název příspěvku
Výchova žen (dívek) v komunitách
Práce s klienty/rodiči

II. blok: Sekce B
Čas
14:30 –
15:30

Jméno
KALINA Kamil

Název příspěvku
Psychiatrická komorbidita - komplikce

POKORA Jiří /
MOŠŤÁK Pavel

Komorbidita (duální diagnosa) u pacientů
na oddělení pro léčbu návykových
nemocí

II. blok: Sekce C
Čas

14:30 –
15:30

Jméno
Název příspěvku
ČÍŽEK Jiří,
Sledování efektivity odvykací léčby v LNN
TIBENSKÁ
Nechanice
Andrea a
MARTINEK Cyril
CSÉMY Ladislav Výsledky léčby závislosti na alkoholu v
Apolinářském ambulantním programu

Sympózium a pracovní dílny: 16:00 – 18:00
Sympózium
Čas
16:0018:00

Jméno
Sanofi-Aventis,
MUDr. Eva
Libigerová

Název příspěvku
Dysthymie a závislosti

Pracovní dílna I.:
Čas
16:0018:00

Jméno

Název příspěvku

VĚTROVEC Martin Krize terénní práce

Pracovní dílna II.:
Čas
16:0018:00

Jméno
VODŇANSKÁ Jitka

Název příspěvku
Polarity experimentální konstelace

Pracovní dílna III.:
Čas
16:0018:00

Jméno
Název příspěvku
MIOVSKÁ Lenka /
MIOVSKÝ Michal /
RADIMECKÝ Josef Monotématický blok - Konopné drogy a
politika
/ ZÁBRANSKÝ
Tomáš

Pracovní dílna IV.:
Čas
16:0018:00

Jméno
ADAMEČEK
David/IBLOVÁ
Pavlína/JIROVÝ
František

Název příspěvku
Ten, který věřil a nevěřil

Společenský večer
Čas
Velký sál:
Uvítací raut:
Od 20:00

- Slavnostní ceremonie - jubileum pana docenta Skály
- Vystoupení tanečního souboru Duncan
- Hudba hradní stráže

Úterý 23. května 2006
I. blok programu: 9:00 – 11:00
I. blok: Společný program
Čas

Jméno
VOTAVOVÁ Milada

9:00 –
11:00

Název příspěvku
Hledání smysluplnosti života jako
součást ovlivňování životního stylu

FAJRAJZLOVÁ
Technopárty jako iniciační rituál
Monika / KUBÍKOVÁ
Eva
JIROVÝ František

Jak doprovázet duchovními krajinami

HOLUB Tomáš

Závislost na misích

II. blok: Společný program: 11:30 – 13:00
II. blok: Společný program
Čas

11:30–
13:00

Jméno
MILÁČKOVÁ
Markéta / SMOLÍK
Štěpán

Název příspěvku
Otázka smyslu života v kontextu
substituční léčby

OKRUHLICA
Ľubomír

Medicínský model - priebeh závislostí
- humanistické důsledky

PLOCOVÁ Monika

Lidská duše a závislost

Pozvání na oběd - Sympózium
Čas
13:30–
15:00

Schering-Plough

Subutex (buprenorfin) v substituční
terapii opiátové závislosti

III. blok programu: 14:30 – 15:30
III. blok: Sekce A
Čas

14:30 –
15:30

Jméno
HOLUB Martin /
Mikuláš Juraj / Tichý
Vlastimil
SCHMIDTOVÁ Jana

Název příspěvku
Psychotické poruchy vyvolané
návykovými látkami a jejich léčba
Fetální alkoholový syndrom ( FAS) a
spektrum vrozených alkoholových
poruch (FASD)

III. blok: Sekce B
Čas

14:30 –
15:30

Jméno
MÜLLEROVÁ
Pavlína
POLÁČEK Jaroslav /
JUNOVÁ Dagmar

Název příspěvku
Právní poradenství v nízkoprahových
zařízeních
Katamnestické sledování výsledků
léčby u mladistvých

III. blok: Sekce C
Čas

14:30 –
15:30

Jméno

Název příspěvku
Demografické, epidemiologické a
KREKULOVÁ Laura / klinické charakteristiky uživatelů drog
Řehák Vratislav
registrovaných v pražském
ambulantním centru
ZÁBRANSKÝ Tomáš Virová hepatitida C a injekční uživatelé
drog: závěry studie
/ MRAVČÍK Viktor

Pracovní dílny: 16:00 – 18:00
Pracovní dílna I.:
Čas
16:0018:00

Jméno
Název příspěvku
ŠTĚPÁNKOVÁ
Závislost a já
Magda /
KUNDRÁTOVÁ Iva

Pracovní dílna II.:
Čas
16:0018:00

Jméno

Název příspěvku
Přítomnost učitele na aktivitách
KADLECOVÁ Jana
primární prevence: ano, či ne?

Pracovní dílna III.:
Čas
16:0018:00

Jméno
Název příspěvku
Odbor pro
koordinaci
Víceúčelové drogové služby protidrogové
"agentury"
politiky Úřadu vlády
ČR

Pracovní dílna IV.:
Čas
16:0018:00

Jméno
Název příspěvku
HORÁČKOVÁ KOVAŘÍKOVÁ
Osho katarzní dynamická technika Jaroslava
Hatlatilka
/GRIGORIADISOVÁ
Karin

Pracovní dílna V.:
Čas
16:0018:00

Jméno
MAHROVÁ
Gabriela / KŘÍŽ
Tomáš

Název příspěvku
Spolupráce mezi terapeutickými
komunitami a programy následné péče

Společenský večer
Čas
Od 20:00

Kinosál:
Promítání filmu o docentu Skálovi a diskuse s autorkou

Středa 24. května 2006
I. blok programu: 09:00 – 10:30
I. blok: Společný program
Čas

09:00 –
10:30

Jméno
ZACHARIÁŠ
Miroslav /
ŠAFRÁNEK Martin

Název příspěvku
Spiritualita a rituály v TK Němčice

MIKULÁŠ Juraj /
HOLUB Martin /
TICHÝ Vlastimil
BĚLÁČKOVÁ
Vendula

Biologické mechanizmy zneužívání
návykových látek
Teorie ekonomické regulace v kontextu
protidrogové politiky

II. Blok - pracovní dílny: 11:00 – 13:00
Pracovní dílna I.:
Čas
11:0013:00

Jméno
JARGUS
Marek/KONVALINKOVÁ
I. M.

Název příspěvku
Církev a harm reduction

Pracovní dílna II.:
Čas
11:0013:00

Jméno
ZÁRYBNICKÁ
Pavla/JOANIDISOVÁ
Ludmila

Název příspěvku
Dotek jako součást komunikace

Pracovní dílna III.:
Čas
11:0013:00

Jméno
BALOUS
Petr/BLAŽEK
Vladimír

Název příspěvku
Arteterapie a spiritualita

Pracovní dílna IV.:
Čas
11:0013:00

Jméno
STANÍČEK Jiří

Název příspěvku
Možnosti sekundárního výměnného
programu

III. blok programu: 14:30 – 16:00
III. blok: Sekce A
Čas

Jméno
KORANDA Marian /
STANČÍKOVÁ D.
KRÁLÍKOVÁ Eva /

14:3016:00

ŠTĚPÁNKOVÁ Lenka

GROHMANOVÁ
Kateřina

Název příspěvku
Dětské a dorostové detoxifikační
centrum - jeho místo v protidrogové
péči
Léčba závislosti na tabáku a alkoholu pionýrské přístupy doc. Skály v
Českém a celosvětovém kontextu
současných doporučení
Užívání drog ve věznicích zúčastněné strany, jejich zájmy a
priority

III. blok: Sekce B
Čas

Jméno
HAMPL Karel

14:3016:00

Název příspěvku
Komplexní přístup k léčbě (nejen)
závislostí

ONDREJKOVIČ
Peter

Otázky konzumácie marihuany

ZÁBRANSKÝ
Tomáš / POPOV
Petr

Pilotní projekt substituční léčby ve
výkonu vazby a trestu odnětí svobody

III. blok: Sekce C
Čas

14:3016:00

Jméno
GAJDOŠÍKOVÁ
Hana

Název příspěvku
Trestněprávní aspekty nedovoleného
nakládání s konopím

PFEIFEROVÁ
Štěpánka

Projekt ochrany práv uživatelů drog

ŠEJVL Jaroslav

Problematika nařizování pitev u úmrtí
pod vlivem OPL - status quo, implikace
pro klíčový indikátor drogové
epidemiologie; návrhy dalšího postupu

IV. blok programu: 16:30 – 18:00
IV. blok: Sekce A
Čas

Jméno
MAJZLÍKOVÁ Jana

Název příspěvku
Děti do 15ti let ohrožené důsledky
užívání návykových látek

MORÁVEK Jan

Analýza potřeb potenc.
zaměstnavatelů léčených uživatelů
drog v Praze

GROHMANOVÁ
Kateřina

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

16:3018:00

IV. blok: Sekce B
Čas

Jméno
KAČÁNIOVÁ
Jarmila

Název příspěvku
Protidrogová výchova v rodině

MIOVSKÁ Lenka
/MIOVSKÝ Michal

Evaluace primárně preventivního
komunitního programu - výsledky
retestu u žáků ZŠ

16:3018:00
RADIMECKÝ Josef

Primární fikce prevence užívání drog?
Otázky k některým východiskům
programů primární prevence v
Čechách

IV. blok: Sekce C
Čas

16:3018:00

Jméno
GABRHELÍK
Roman / VACEK
Jaroslav / MIOVSKÁ
Lenka / MIOVSKÝ
Michal

Název příspěvku
Zhodnocení stavu užívání návykových
látek a služeb určených jejich
uživatelům na území bývalého okresu
Nový Jičín

VACEK Jaroslav /
GABRHELÍK
Roman / MIOVSKÁ
Lenka / MIOVSKÝ
Michal

Výsledky školní dotazníkové studie na
území bývalého okresu Nový Jičín

JANÍKOVÁ
Barbara/HOŠKOVÁ
Helena

KC včera, dnes a zítra?

Společenský večer
Čas
Od 20:00

Velký sál / v případě pěkného počasí venkovní gril
Vystoupení kapely Bengas
Závěrečný raut

Čtvrtek 25. května 2006
I. blok programu: 09:00 – 11:00
I. blok: Společný program
Čas

09:0011:00

Jméno
Název příspěvku
SLEZÁKOVÁ Silvia / Postoje odborných pracovníkov vo
OKRÚHLICA,
zdravotnictve k pacientom zo
Ľubomír
zavislosťou
DVOŘÁK Daniel /
ĎURECH Oldřich /
ŽENÍŠKOVÁ Jana

Luxus v Laxusu? Možnosti a meze
naplňování bio-psycho-sociálního
modelu v nestátním zdravotnickém
zařízení

HORYNA Dan

Užívání pervitinu v Čechách očima
pamětníka

KUDRLE Stanislav

Závislost jako spirituální učitel

Závěr
Čas
11:0011:30

Slavnostní zakončení konference

Anotace příspěvků konference

Anotace ústních sdělení
(řazeno abecedně)
Jméno, příjmení

Běláčková, V.
Teorie ekonomické regulace v kontextu protidrogové
Název
politiky
Forma
Ústní sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
Pracoviště
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace
Východiskem „Theory of economic regulation“ nositele NC Georgie Stiglera je
skutečnost, že tržní subjekty mohou využít stát v jeho donucovací pravomoci. Kromě
výhod pro vlastní trh mohou mít zájem ovlivnit, situaci na trhu komplementů a
substitutů k jejich výrobkům. Práce se soustředí na základní mechanismy regulace
trhu s léčivy, legálními drogami a nelegálními drogami. Cílem práce je ověřit
hypotézu, že prohibice některých psychoaktivních a návykových látek je v zájmu
farmaceutického, tabákového a alkoholového průmyslu, které produkují substituty
k nelegálním látkám. Z historie drogové politiky vidíme, že se na její povaze
významně podílelo náboženství. Součástí otázky je tedy také to, zda je spiritualita a
potažmo jednotlivá náboženství komplementem nebo substitutem k psychotropním
látkám. Cílem příspěvku je zároveň přispět k terminologickému vyjasnění pojmu
regulace.

Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Broža, J.
Spiritualita – naděje i nebezpečí
Ústní sdělení

Anotace
Spiritualitu, která je obvykle pojímána jako něco člověka přesahujícího, máme
většinou tendenci vnímat především jako pozitivní, motivující faktor na cestě
k lepšímu já. O spiritualitě se často hovoří jako o hodnotě, ke které v průběhu života
dospíváme a pokud se nám to podaří, stáváme se vyrovnanější a spokojenější.
Autor se zamýšlí nad spirituálním světem, který je pouze vnitřní a většinou
nepoznanou části nás samých. Prostor, který nám umožňuje stávat se integrovanou
a smysluplnou součástí světa, pokud v něm převažují „andělé“, ale může působit
také ďábelsky, pokud je z většiny naplněn „čerty“.
Má terapeut odvahu se s touto částí spirituality setkávat, dokáže jí být nablízku a být
i v tomto světě přítomným průvodcem na klientově cestě?
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Čížek, J., Martinek, C., Tibenská, A.
Sledování efektivity odvykací léčby v LNN Nechanice
Ústní sdělení
Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci Králové,
Léčebna návykových nemocí v Nechanicích
Anotace

Sdělení přináší dosavadní výsledky sledování efektivity střednědobé odvykací léčby
v léčebně návykových nemocí v Nechanicích ( okres Hradec Králové). Provoz byl
zahájen v roce 1996, v současné době disponuje 56 lůžky pro dobrovolnou odvykací
léčbu mužů i žen závislých na psychoaktivních látkách a patologickém hráčství.
Sledování efektivity léčby bylo započato v roce 2003 u pacientů, kteří ukončili léčbu
po více než 60 dnech pobytu. Informace o abstinenci pacientů získáváme pomocí
dotazníku, který zasíláme rodinným příslušníkům v intervalech půl roku, rok a dva
roky po léčbě.
Jméno, příjmení

Dvořák, D., Ďurech, O., Ženíšková, J.
Luxus v Laxusu?
Název
Možnosti a meze naplňování bio-psycho-sociálního modelu
v nestátním zdravotnickém zařízení
Forma
Ústní sdělení
Pracoviště
Ambulantní centrum Laxus, Hradec Králové
Anotace
Příspěvek představuje model ambulantní léčby drogově závislých v nestátním
zdravotnickém zařízení – Ambulantním centru o.s. Laxus. Principem tohoto modelu
je zejména posílení psychosociální roviny péče o klienta, při zachování kvalitní biomedicínské péče.
Popisuje hledání rovnováhy mezi biomedicínckým přístupem, který převažuje
v klasických zdravotnických zařízeních a psychologickým či sociálním poradenstvím
a terapií. Tedy určitý odklon od léčby nemoci směrem k člověku s jeho
individuálními problémy.
Součástí péče o klienty je posílení jejich sociálně-právního postavení ve společnosti,
podpora rozvoje jejich rodinných, partnerských a sociálních vztahů, posílení vědomí
vlastní hodnoty.
Výhodou tohoto modelu může být intenzivnější a provázanější péče o klienta, větší
dostupnost, širší spektrum nabízených služeb.
V příspěvku také zvažujeme možnosti a meze takto koncipované služby v rámci
systému zdravotnictví a péče o uživatele drog vůbec.
Jméno, příjmení

Dvořák, D., Ďurech, O.
Monitoring reálného stavu primární prevence na školách
Název
v Pardubickém kraji
Forma
Ústní sdělení
Pracoviště
ADYKT o.s., Vysoké Mýto
Anotace
V Pardubickém kraji proběhl v roce 2005 monitoring zaměřený na způsob realizace
primární prevence na základních a středních školách. Bylo osloveno více jak 200
škol.
Výsledky tohoto monitoringu ukazují značnou rozdílnost v přístupu a realizaci
primární prevence na jednotlivých školách.
Výsledky jsou porovnávány se základními standardy primární prevence. Ukazuje se,
že poměrně častým problémem je vůbec rozlišení preventivních programů pro první
a druhý stupeň ZŠ.
Zdá se, že je poměrně obtížné smysluplně naplnit obsah Minimálního preventivního
programu a jeho evaluace. Ten tak zůstává spíše jen písemnou deklarací.
Zabýváme se také otázkou vztahu kvality primární prevence a mírou užívání
nelegálních návykových látek.

Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Fajrajzlová M., Kubíková E.
Techno párty jako iniciační rituál
Ústní sdělení
Terénní program, CPPT, o.p.s. Plzeň
Anotace
Příspěvek krátce přiblíží současnou techno scénu a seznámí posluchače s různými
typy rituálů. Především se zaměří na A. Van Gennepovu teorii přechodového rituálu,
jejíž jednotlivé fáze budou vysvětleny na iniciačních rituálech tradičních kultur a
následně aplikovány právě na účastníky techno party. Důraz bude kladen na
charakteristický znak jedné z fází, a tím je destruktivní chování. Nabízí se otázka,
zda by pozitivní přístup společnosti (a rodičů) k techno party změnil něco na tomto
chování.
Jméno, příjmení

Gabrhelík R., Vacek J., Miovská L., Miovský M.
Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb
Název
určených jejich uživatelům na území bývalého okresu
Nový Jičín
Forma
Ústní sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
Pracoviště
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace
V příspěvku se budeme věnovat diskusi projektu, který byl zaměřen na evaluaci
drogových služeb a stavu užívání návykových látek mezi žáky základních a studenty
středních škol v regionu bývalého územně-správního celku - okresu Nový Jičín.
Referát si klade za cíl 1) podat přehled nejdůležitějších zjištění a 2) nastínit možnosti
a omezení, která se pojí s aplikací použité metodiky při evaluaci drogových služeb
v regionálních podmínkách.
Jméno, příjmení

Gajdošíková, H.
Trestněprávní aspekty spojené s nedovoleným
Název
nakládáním s konopím
Forma
Ústní sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
Pracoviště
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace
Autorka se zabývá trestněprávními aspekty nedovoleného nakládání s konopím.
Pozornost věnuje různým formám nedovoleného nakládání s konopím, tj. pěstování,
distribuci, přechovávání konopí i šíření toxikomaniemi. Součástí příspěvku bude
taktéž systém trestů ve vztahu ke „konopným“ drogovým trestným činům a jeho
aplikace v praxi s využitím kazuistiky. Cílem příspěvku je seznámit posluchače jak
s aktuální právní úpravou, tak se změnami, které měl přinést dosud neschválený
nový trestní zákoník.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Grohmannova, K.
Užívání drog ve věznicích-zúčastněné strany, jejich zájmy
a priority
Ústní sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské

fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace
Užívání návykových látek je definované jako vážný společenský problém. Jednotlivé
strany, které se podílejí na jeho řešení v prostředí věznic, tvoří velmi specifickým
systém. Příspěvek se zaměřuje na identifikaci základních charakteristik tohoto
systému a prostřednictvím porovnání různých zájmů a priorit jednotlivých
zainteresovaných subjektů vymezuje prostor pro možnou vzájemnou spolupráci.
Zabývá se také aktuální situací, nabídkou poskytovaných služeb a spektrem
uplatňovaných opatření v dané oblasti

Jméno, příjmení
Název

Grohmannová, K.
Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Forma

Ústní sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
Pracoviště
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace
Mediální obsahy představují zdroj pro výzkum obecných významů, představ
týkajících se společenských jevů a hodnot. Příspěvek shrnuje výsledky analýzy
obsahu mediálních sdělení zaměřené na obraz užívání a uživatelů stimulancií a
opioidů v českých médiích. Věnuje se především otázkám způsobu prezentace
užívání stimulancií a opioidů, vytváření a udržování různých stereotypů jakožto
„věrného“ obrazu skutečnosti. Zabývá se přitom nejen obsahem a formou vybraných
mediálních sdělení, ale také jejich kvalitou a nastiňuje možné dopady.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Hampl, K.
Komplexní přístup k léčbě (nejen) závislostí
Ústní sdělení
Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí, Mělník
Anotace
Komplexní přístup k léčbě má čtyři složky, každou s jiným hlavním činitelem. Jedná
se o složku biologickou – lékař, psychologickou – psychoterapeut, sociální – sociální
pracovník a spirituální – pacient. Obsah složky biologické, psychologické a sociální
je obecně známý. Obsah spirituální složky je zatím víceméně předmětem úvah,
zkoumání a spekulací.
Spirituální složka se týká hlavně pacienta, jeho vnímání endogenních a exogenních
podnětů, které mu dávají podnět k vytvoření vlastního postoje ke všední nebo
mimořádné realitě a jeho víry v možnost řešení a pomoci v situacích, které vnímá
jako nepříznivé až katastrofické nebo nepochopitelné.

Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Holub M., Mikuláš J., Tichý V.
Psychotické poruchy vyvolané návykovými látkami a jejich
léčba
Ústní sdělení
Psychiatrické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice,

Praha
Anotace
Práce se zabývá diagnostikou a léčbou psychotických stavů toxické etiologie, (dle
MKN 10 F1X0 akutní intoxikace, F1X3 odvykací stav, F1X4 odvykací stav s deliriem
, F1X5 toxické psychozy , F1X7 psychotická porucha s pozdním začátkem) u
pacientů léčených psychiatrickým oddělením ÚVN Praha v letech 2001 až 2006. Do
souboru jsou zahrnuti jak pacienti hospitalizovaní na psychiatrickém oddělení ÚVN,
tak pacienti hospitalizování na somatických odděleních ÚVN a léčených
psychiatrickým oddělením prostřednictvím
konziliárních vyšetření.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Horyna, D.
Užívání Pervitinu v Čechách očima pamětníka
Ústní sdělení
KC Sananim , Praha
Anotace
Rád bych se ve svém příspěvku podělil o zkušenost s posunem v motivaci k užívání
Pervitinu od spirituality (potřeby poznání smyslu existence a sama sebe) k pouhé
potřebě okamžitého požitku.Má drogová kariéra trvala s přestávkami 27 let. A tak
jsem osobně zažil období prvních experimentů s injekčně aplikovaným Pervitinem
v polovině sedmdesátých let, drogový boom na počátku devadesátých let i vyloženě
konzumní přístup na počátku tohoto milenia.
Hrubá, D.
Nejčastější úskalí pomáhajících profesí a jejich prevence
Ústní sdělení (náhradník)
Krizové a kontaktní centrum, Prachatice
Anotace
Pracovníci pomáhajících profesí jsou náchylnější ke vzniku syndromu vyhoření (burn
out syndrom). Syndrom vyhoření v letech 1974 - 1975 poprvé popsal americký
psychiatr Herbert J. Freudenberger a sociální psycholožka Christina Maslach z
Kalifornské univerzity. Lze ho obecně definovat jako druh stresu a emocionální
únavy, frustrace a vyčerpání, k němuž dochází v důsledku toho, že sled určitých
událostí týkajících se vztahu, poslání, životního stylu nebo zaměstnání dotyčného
jedince nepřinese očekávané výsledky. K tomuto jevu dochází vlivem několika
faktorů, které mnohokrát bývají samotnými pracovníky opomíjeny. Jedná se
především buď o neznalost samotného syndromu, nebo o něm pracovníci vědí, ale
nijak se na něj nepřipravují. V pozadí je vždy určitý nepoměr mezi velkým pracovním
nasazením, velkou potřebou co nejlépe zvládnout pracovní povinnosti na jedné
straně, a mezi výsledky a mírou pocitu uspokojení z práce na straně druhé.
Syndrom vyhoření můžeme sledovat na třech úrovních – psychické, fyzické a na
úrovni sociálních vztahů. Taktéž ve vývoji syndromu můžeme definovat 4 stádia.
Důležité je syndrom včas diagnostikovat a hlavně mu účinně předcházet.
Prvořadý význam má prevence ze strany zaměstnavatele a také ze strany
samotného pracovníka.
Organizace by se měla zaměřit na profesní růst a další vzdělávání svých
zaměstnanců, měla by vytvářet podmínky pro efektivní týmovou práci, poskytnout
odpovídající finanční ohodnocení, které má význam praktický i morální, delegovat
pravomoce nadřízených na podřízené, vedoucí pracovníci na všech úrovních by měli
být schopni komunikovat a neměli by zbytečně psychicky traumatizovat podřízené,
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

zapomínat by se nemělo na morální ocenění. Nesmírně důležitá je externí
supervize. Ta by měla být nedílnou součástí práce a měla by probíhat minimálně
jednou měsíčně pod odborným supervizím vedením dle stanovených standardů
odborné způsobilosti. Důležitá je možnost sdělit na supervizi otevřeně vše tak, jak to
opravdu cítíme, vnímáme, hodnotíme a následně společně hledat přijatelná
východiska.
Prevenci vycházející z pracovníka samotného můžeme dále rozdělit na
prevenci syndromu v pracovní době (např. snížit nároky, nepomáhat všem, naučit
se odmítat, stanovit si priority, plánovat čas, dělat přestávky, vyjadřovat své pocity,
svěřovat se s problémy, nebát se požádat o radu, myslet pozitivně, učit se
komunikovat, zachovat rozvahu, doplňovat energii, využívat nabídek pomoci,
vzdělávat se, zajímat se o své zdraví...) a na prevenci syndromu mimo pracovní
dobu (dbát na správnou životosprávu, naučit se relaxovat, pěstovat koníčky, doma
nepracovat a o práci hovořit jen minimálně, sportovat, chodit do přírody, kamarády a
známe si nehledat mezi klienty a kolegy, pečovat o vztahy, věnovat se kultuře,
vyhýbat se přílišné konzumaci alkoholu a tabáku...).
Všechna tato doporučení je důležité praktikovat již od počátku působení
v pomáhající profesi, pokud chceme v této profesi co nejdéle setrvat. Zkušenosti ale
potvrzují, že většina pracovníků pomáhajících profesí se těmto preventivním bodům
začne věnovat až v případě propuknutí syndromu vyhoření a to v případě, že v této
profesi chtějí i nadále setrvat.
V některých případech ale už nezbývá nic jiného než trvale či dočasně odejít
z profese. Tento čin vyžaduje nejen odvahu a náhled na sebe sama, ale i velké
uznání.
Jméno, příjmení

Janíková, B., Hošková, H.

Název
Forma

KC včera, dnes a zítra?
Ústní sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
Pracoviště
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace
Autorky příspěvku se zabývají současnou situací v nízkoprahových zařízeních,
přičemž se zaměřují na pojetí kvality poskytovaných služeb a na možné změny v
jejich nastavení. Příspěvek sleduje pohled na začátky nízkoprahových služeb v ČR a
věnuje se možnostem dalšího vývoje těchto služeb.
Jméno, příjmení
Název
Forma

Jirový, F.
Jak doprovázet duchovními krajinami?
Ústní sdělení
Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves,
Pracoviště
Chrastava
Anotace
Autor se ve svém příspěvku zamýšlí na tím, jak u klientů podporovat zdravý vztah
k transcendentní skutečnosti, pokud už jsme se rozhodli tento rozměr člověka
neopomíjet. Na co je potřeba klást důraz a čeho se vystříhat? Doprovázet klienty při
poznávání jejich bytostné hlubiny, nebo je poslat rovnou do pekel?

Jméno, příjmení
Název
Forma

Kačániová, J.
Protidrogová výchova v rodine
Ústní sdělení
Katedra pedagogiky, Národohospodárska fakulta
Pracoviště
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Anotace
Rodina má v syntéze všetkých faktorov formujúcich osobnosť jedinca
nezastupiteľné miesto preto, že od prvých dní života formuje najmä emocionálne
stránky osobnosti, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov rodičov
a detí. Ich kvalita výrazne pozitívne formuje aj pôsobenie rodičov na dieťa vo
všetkých smeroch, a tiež aj protidrogovú orientáciu mladého človeka. Na druhej
strane v súčasnosti stále častejšie zaznamenávame krízu v spolužití v rodinách, kde
sa narušuje plnenie jej základných funkcií jako je napríklad funkcia výchovná,
socializačná, emocionálna, neraz aj ekonomická. Voči tomuto stavu súčasnej rodiny
sa nemožno stavať ľahostajne ale naopak, treba hľadať cesty k jej stmeleniu a
naplneniu jej poslania. V súvislosti s prevenciou drogových závislostí, ktorej
realizácia aj v rodine je stále naliehavejšia, hlavne pre stúpajúcu tendenciu dopytu
po droge a zvyšujúcej ponuke. Tento stav si vyžaduje zintenzívnenie
zainteresovanosti rodiny v primárnej prevencii drogových závislostí.
V príspevku rozoberiem:
1/ charakteristiku rodín,ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na vzniku
drogovej závislosti,
2/ charakteristiku rodín, ktoré napomáhajú predchádzaniu závislostiam,
3/ sprostredkujem niektoré výsledky z prieskumu o realizácii pritidrogovej výchovy
v rodine
4/ načrtnem možné protidrogové výchovné postupy, ktoré by mohli nasmerovať
k lepšej prevencii vzniku závislostí.

Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Kalina K., Richterová-Těmínová M.
Spiritualita v terapeutických komunitách pro závislé
Ústní sdělení
SANANIM, Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1.
lékařské fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace

Téma „Drogy a spiritualita“ je nejčastěji spojováno s některými halucinogeny, které
mohou zprostředkovat jistou formu transcendujících zážitků. Užívání těchto látek
však obvykle nevede k léčbě syndromu závislosti v terapeutické komunitě (dále TK)
a zdá se, že platí pravidlo „čím vyšší má droga potenciál pro závislost, tím nižší má
potenciál spirituální.“ To neznamená, že se u klientely závislá na opiátech a
stimulanciích nemusíme spirituálním rozměrem zabývat. Droga vede k rozvratu
duchovní dimenze člověka, ale oživení, rozšíření této dimenze je od léčby
neodmyslitelné.
TK jsou dnes většinou sekulární, nezapřou však své kořeny v křesťanských
společenstvích, jejichž smyslem byl duchovní rozvoj. I sekulární TK jsou (podle slov
D. Deitche) „místem víry“, přičemž „víra“ je něco jiného než „náboženství“.
Autoři se ve svém sdělení zabývají následujícími aspekty:
1) význam společenství pro objevení a oživení sebepřesahující zkušenosti,
2) význam účinných faktorů TK pro duchovní rozvoj člověka,
3) význam „změny“ jako životního obratu,

4) význam rituálů v komplexní terapii v TK.
Na závěr autoři upozorňují na ostych a obrany, na které u klientů i personálu často
narážejí témata „spirituálních potřeb člověka“ a „spirituálního rozměru léčby“.
Dosud jsme se nenaučili o těchto věcech mluvit tak otevřeně jako o sexu.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Kalina K.
Psychiatrická komorbidita – komplikace v léčbě a po léčbě
Ústní sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace

Klienti s psychickými komplikacemi syndromu závislosti (duální diagnózy) představují
dnes nemalý podíl v klientele léčebných a doléčovacích zařízení (podle dílčích šetření
nejméně 20-30%).
Nejčastěji se vyskytují poruchy osobnosti a depresivní a
anxiosně-depresivní stavy, pomineme-li paranoidní syndromy u uživatelů pervitinu.
Duální diagnózy mohou značně komplikovat průběh léčby i doléčování a přinášejí
zvýšené nároky na personál i ostatní klienty. - Léčebné programy pro závislé (např.
terapeutické komunity) mohou za určitých předpokladů příznivě ovlivnit i tyto
psychické komplikace. K těmto předpokladům patří především širší zaměření na
osobnost a vztahy (nejen na úzce vymezenou závislostní problematiku) a
dostatečná erudice terapeutických týmů.
Psychiatrické konsultace a citlivá
farmakoterapie ale tvoří v současnosti již nezbytnou složku komplexní odborné péče:
umožňují řadě klientů v léčebném programu či v programu následné péče vytrvat a
mít z něj prospěch. - Problematiku psychických komplikací v léčbě a doléčování
z pohledu konsultujícího psychiatra ilustruje referát několika krátkými kasuistikami.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Klouček E., Jiroušová M.
Práce s klienty – rodiči ( forma, obsah, cíle )
Ústní sdělení
Centrum následné péče DropIn, Praha
Anotace
Příspěvek se zaměřuje na práci s rodinnými příslušníky, partnery a příbuznými
minulých nebo současných uživatelů návykových látek a patologických hráčů.
Rodinné případně partnerské okolí je v prvé řadě jednak rizikovým jednáním
uživatelů návykových látek, či patologických hráčů postiženo, zároveň se ale v
některých případech na pokračování takového chování přímo podílí. Je třeba
pracovat nejen na rozboru stávající situace a případných důsledcích, ale především
na tom, aby se neopakovalo stereotypní chování, které brání jakékoli změně.
1. Terapeutický přístup, styl a hranice při práce s partnery, rodiči-klienty
2. individuální kontakt
- Popis situace
–
obsah
–
cíle
3. Skupinový kontakt
1. Pravidla skupin
2. cíle skupinové práce

3.
Fáze 0 – vstup do skupiny
•
představení, očekávání, aktuální potíže
•
reakce terapeutů a skupiny
Fáze 1 – obrana proti skupině (je tady moje dítě)
•
burza zkušeností a nápadů
•
reakce terapeutů a skupiny
Fáze 2 – člen skupiny (Už jsem tady já)
•
a. ochrana a přijetí
•
b. zpracování vin
Fáze 3 – skupina jako moje rodina
Fáze 4 – ukončení členství ve skupině
Jméno, příjmení

Koranda, M., Stančíková, D.

Název

Dětské a dorostové detoxikační centrum – jeho místo v
protidrogové péči ČR

Forma
Pracoviště

Ústní sdělení
Dětské a dorostové detoxikační centrum, NMSKB, Praha
Anotace

Dětské a dorostové detoxikační centrum (DaDDC) vzniklo v září 2003. Cílovou
populací jsou nejen děti a mládež do ukončeného 18. roku života, jež splňují dle
kritérií MKN 10 podmínky pro označení závislosti na psychotropních látkách, ale i
problémový uživatel či experimentátor s alkoholovými i nealkoholovými drogami.
DaDDC nabízí komplexní program péče - systematické propojení s rodinou, školou
a zajištění následné léčby po ukončení terapie ve státních i nestátních zařízeních.
Po dobu minimálně jednoho roku od zahájení spolupráce s pacientem (rodinou)
sledujeme úspěšnost terapie. Zajišťujeme spolupráci s kurátory a školou.
Vyhodnocení počtu pacientů a vývojové trendy, typy aplikovaných drog, stupeň
závislosti. Srovnání s dalšími zeměmi EU.
Jméno, příjmení

Králíková, E., Štěpánková, L.
Léčba závislosti na tabáku a alkoholu - pionýrské přístupy
Název
doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných
doporučení
Forma
Ústní sdělení
Centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky 1.LF
Pracoviště
UK a VFN, Praha
Anotace
Závislost na tabáku i alkoholu má mnoho společného a již roku 1952 si doc. Skála
všiml, že přestat kouřit dělá pacientům větší potíže než přestat pít – to stále platí i
dnes, úspěšnost léčby závislosti na tabáku je menší než závislosti na alkoholu. Již
tehdy zřizovali pro každou devítičlennou světnici v Apolináři tzv. kuřácký koutek.
Tamější statistiky opakovaně ukazovaly, že průměrné dožití pacientů bylo kolem 60

let. Závislost na kouření zavinila, že trvale a důsledně abstinující pacient se vlastně
nedožil odměny prodlouženého věku.
V roce 1964 se stala světnice ve druhém poschodí Apolináře nekuřáckou,
pak i celé oddělení: od zavedení úplného zákazu kouření výrazně poklesl počet
pacientů žádajících o léčbu.
Zájemců výhradně o odvykání kouření bylo
v Apolináři jen málo, zkoušelo se tam i vypěstování podmíněného reflexu na tabák.
Obecně se ve světové literatuře doporučovalo přestat nejprve s alkoholem,
pak teprve s kouřením. Poslední doporučení ale považují za výhodnější léčbu obou
závislostí naráz. Navíc, pokud se pacient z jedné závislosti vyléčí, druhá nabývá na
intenzitě.
V tom je pionýrský přístup Doc. Skály, který společnou léčbu propagoval již
před padesáti lety.
Jméno, příjmení

Krekulová, L., Řehák, V.
Demografické, epidemiologické a klinické charakteristiky
Název
uživatelů drog registrovaných v Pražském ambulantním
centru komplexní somatické péče v letech 2003-2005.
Forma
Ústní sdělení
Pracoviště
Poradna pro choroby jater, Nuselská poliklinika, Praha
Anotace
Pražské ambulantní centrum komplexní péče o klienty se somatickými
komplikacemi užívání drog registrovalo v letech 2003 – 2005 téměř 600 nových
klientů s anamnézou užívání drog. Vedle služeb interní a hepatologické ambulance
poskytuje i opiátovou substituční léčbu a psychosociální poradenství.
Epidemiologická analýza popisuje demografické složení skupiny, zaměřuje se
zejména na charakteristiky disponující k rizikovému způsobu života, vlastní vzorce
rizikového chování a korelaci s výskytem virových hepatitid.
V období 3 let byla prevalence antiHCV séropozitivity ve studovaném vzorku 65%,
téměř 70% z nich mělo aktivní, replikující formu HCV infekce. Sérologické známky
prodělané HBV infekce byly přítomny u přibližně 50% osob.
Vysoká frekvence záchytu závažných diagnóz dokumentuje efektivitu takto
zaměřeného centra.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Kuda, A.
Výchova dívek(žen) v komunitách
Ústní sdělení

Anotace
Ve svém sdělení bych se rád zamyslel nad odlišností potřeb závislých žen, léčících
se v terapeutických komunitách. Svět drog považuji za svět především „mužský“.
Prostředí TK také svým způsobem svádí spíše k výkonu, což je dominantou mužů. A
co ženský svět? Co potřebují naše klienty pro hledání a identifikaci se „ženskou
rolí“?. Co nabízejí v této otázce TK? Do jaké míry naše nabídka odpovídá
opravdovým potřebám žen?
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Kudrle, S.
Závislost jako spirituální učitel
Ústní sdělení
Soukromá praxe

Anotace
Autor nahlíží na pojem závislosti jako na jednu z variant možné psychospirituální
krize, kdy samotný rozvoj závislosti se stává učitelem o hranicích a mezích Ega a
sebekontroly. Závislost „tlačí“ na jedince vzdát určité přežité sebekoncepty, odevzdat
se Vyšší moci a zažít tak transformativní krizi vedoucí k možnému novému
uspořádání života a existence. I nadále však „učitel“ přísně vede žáka pokud je
„pokoušen“ k recidivám. Dobrá každodenní následná praxe zprostředkující kontakt
s vyšší mocí může být spolehlivou ochranou
Jméno, příjmení

Majzlíková, J.
Děti do 15ti let ohrožené důsledky užívání návykových
látek – kvalitativní analýza této cílové skupiny
Název
prostřednictvím terénního výzkumu protidrogových
koordinátorů a pediatrů
Forma
Ústní sdělení
Děčínské doléčovací centrum, Centrum sociálních služeb
Pracoviště
Děčín, p.o
Anotace
Terénní výzkum pražských protidrogových koordinátorů a pediatrů je součástí
výzkumné studie Analýza současného stavu a potřeb v oblasti adiktologických
služeb pro děti do 15ti let ohrožené důsledky užívání návykových látek. Cílovou
skupinu tvoří 14 protidrogových koordinátorů a 4 pediatři. Pro sběr dat byla použita
semistrukturovaná interview a pro jejich analýzu metoda zachycení vzorců
(„gestaltů“). Mezi výsledky patří popis dětí do 15ti let, které mají zkušenosti
s návykovými látkami, a drogových služeb, se kterými protidrogoví koordinátoři a
pediatři spolupracují při řešení problémů spojených s užíváním návykových látek.
Byla zaznamenána potřeba rozšířit služby pro děti (primární prevence, telefonní
linka, síť zařízení, pobytové programy na zvýšení sebehodnoty), zřídit specializovaná
zařízení pro děti (ambulantní, lůžkové, nízkoprahové) a restrukturalizovat ústavní
péči.
Jméno, příjmení

Mikuláš J., Holub M. Tichý V.
Biologické mechanizmy zneužívání návykových látek a
Název
specifická farmakoterapie u pacientů se schizofrenií a
bipolární afektivní poruchou.
Forma
Ústní sdělení
Psychiatrické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice,
Pracoviště
Praha
Anotace
Zabýváme se otázkou vysokého výskytu zneužívání návykových látek u pacientů se
schizofrenií a bipolární afektivní poruchou, předpokládanými biologickými
mechanizmy v pozadí a specifickou problematikou farmakoterapie schizofrenie a
bipolární afektivní poruchy u pacientů zneužívajících návykové látky
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Miláčková, M., Smolík, Š.
Otázka smyslu života v kontextu substituční léčby
Ústní sdělení
Centrum poradenství pro mládež a rodiny, o.s. PrevCentrum

Anotace
Centrum poradenství pro mládež a rodiny, o.s. Prev-Centrum nabízí v rámci svých
služeb již třetím rokem program substituční léčby Subutexem®. Dosavadní
zkušenosti s prací se specifickou skupinou klientů vedou terapeutický tým k revizi
koncepce ve směru komplexnější a zároveň efektivnější péče, mimo jiné právě
s ohledem na nové trendy bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislostí. Další
rozvoj zahrnuje rovněž snahy o propojení a konkrétní zarámování do teoretického
kontextu některých východisek humanistické psychologie, spojených zejména s
osobnostmi V. E. Frankla, C. R. Rogerse a A. Maslowa. Příspěvek seznámí
s pilotním výzkumem pracoviště opírajícím se kromě zmíněných koncepcí i o
výsledky šetření pomocí Logo-Testu E. S. Lucasové.
Jméno, příjmení
Název
Forma

Miovská, L., Miovský, M.
Kognitivní funkce u uživatelů konopných drog
Ústní sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
Pracoviště
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace
Příspěvek se zabývá úrovní kognitivních funkcí u uživatelů konopných drog. Vztahem
mezi kognitivními schopnostmi a užíváním konopných drog se již zabývala řada
zahraničních studií. Je nutné rozlišovat mezi důsledky akutní intoxikace konopnými
drogami a důsledky dlouhodobého užívání. Experimentální studie s kontrolní
skupinou neuživatelů konopných drog podporují existenci krátkodobého vlivu užívání
na pozornost, schopnost vykonávat psychomotorické úkoly a na krátkodobou paměť.
Dlouhodobý vliv užívání konopných drog nebyl doposud prokázán. Někteří autoři
uvádějí, že u těžkých uživatelů přetrvává reverzibilní snížení kognitivních funkcí až 28
dní po zahájení abstinence.
Jméno, příjmení

Morávek, J.
Analýza potřeb potenciálních zaměstnavatelů léčených
Název
uživatelů drog v Praze
Forma
Ústní sdělení
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd UK
Pracoviště
Praha
Anotace
Příspěvek představuje výsledky analýzy potřeb potenciálních zaměstnavatelů
léčených uživatelů drog v Praze (APPZ).
APPZ je koncipována jako kvalitativní sociologický výzkum, jenž se řídí zásadami
zakotvené teorie. Metodologie využívá přístupů výzkumu trhu (testování koncepce
produktu/služby). Hlavní technikou sběru dat jsou polostrukturované rozhovory.
Teorie je zasazena do dvou rámců – personálního výběru a následné péče.
Výzkumným cílem APPZ je popsat, jak potenciální zaměstnavatelé v Praze vnímají
možnosti a překážky zaměstnávání léčených uživatelů drog. Praktickým výstupem
jsou doporučení pro koncepci služby s ohledem na potřeby zaměstnavatelů.
Analýza přispívá k úspěšnosti Pracovní a sociální agentury o. s. SANANIM a dalších
projektů při zprostředkování práce pro léčené uživatele drog.

Jméno, příjmení
Název
Forma

Müllerová P.
Právní poradenství v nízkoprahových službách
Ústní sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
Pracoviště
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace
Příspěvek se zabývá různými aspekty právního poradenství v nízkoprahových
službách. Jedná se o specifickou službu zaměřenou na poradenství v trestněprávní
problematice, která je určená problémovým uživatelům drog. V příspěvku budou
představeny konkrétní zkušenosti s poskytováním právního poradenství a výsledky
této práce v konkrétním nízkoprahovém zařízení. Dále se budeme zabývat
významem právního poradenství při motivační práci s klientem a zamyslíme se také
nad postavením právního poradenství mezi dalšími službami, které jsou
nízkoprahovými zařízeními poskytovány.
Jméno, příjmení
Název
Forma

Nerad, J.M.
Problematika zavislosti u traumatizovanych veteranu
Ústní sdělení
Centrum '45, Rijnzichtweg 34, 2342 AX Oegstgeest,
Pracoviště
Nizozemsko
Anotace
V roce 2005 bylo v Nizozemsku 146 500 veteranu – byvalych prislusniku nizozemske
armady, kteri se zucastnili bud bojovych akci pod vlajkou Nizozemskeho kralovstvi
nebo zhruba padesati
mezinarodnich mirovych misi pod vlajkou Spojenych narodu. Prevalence PTSD
kolisa a je u ruznych skupin veteranu odlisna, nejnizsi u veteranu z Kambodzi a
nejvyssi u veteranu z Libanonu. Podrobne epidemiologicke studie o komorbidite
(PTSD a zavislost na psychotropnich latkach) nebyly u nizozemskych veteranu
dosud provedeny, proto se musime spokojit s udaji z vyzkumu americkych veteranu,
kde tato komorbidita kolisa mezi 39 – 73%. Centrum '45 je narodnim centrem pro
lecbu obeti organizovaneho nasili, vcetne veteranu. V lecbe veteranu je
konfrontace s vyse uvedenou komorbiditou neodvratna.
Jméno, příjmení

Okruhlica, Ľ.
Medicínsky model - priebeh závislosti - humanistické
Název
dôsledky
Forma
Ústní sdělení
Centrum pre liečbu drogových závislostí – Inštitút
Pracoviště
drogových závislostí, Bratislava
Anotace
Moderné medicínske diagnostické systémy (MKCH-10 a DSM-IV) umožňujú
stanovenie diagnózy závislosti u človeka len vtedy, ak aspoň tri základné kritériá,
prejavy boli prítomné v priebehu posledných 12 mesiacov. Ak niekto abstinuje dlhšie
a nemá prejavy závislosti, diagnóza je minulosťou. Človek je považovaný za
zdravého. V prípade opätovného objavenia sa závislosti je správne hovoriť o novom
ochorení. Materiál a metodika: Z tohoto aspektu sme prehodnotili zdravotnú
dokumentáciu pacientov, ktorí v roku 2004 prišli požiadať o liečbu v CPLDZ
Bratislava. Skupinu 1 tvorilo 376 pacientov s diagnózou nealkoholovej závislosti,
skupinu 2 tvorilo 305 pacientov so závislosťou od alkoholu. V oboch sme

katamnesticky zisťovali, či sa jednalo o prvú liečbu vôbec v živote, alebo o
opakovanú liečbu, kde buď išlo o liečbu po predošlej viac ako 12-mesačnej
abstinencii a vtedy bol stav hodnotený ako nové ochorenie, alebo o chronický
recidivujúci priebeh. Porovnali sme počet nových a chronických pacientov pri použití
starého prístupu, podľa ktorého ak pacient mal v živote raz stanovenú diagnózu
závislosti, tak mu už zostala bez ohľadu na dĺžku intervalov prípadnej abstinencie
ako to isté ochorenie po celý život, s novým prístupom. Výsledky: Pri starom prístupe
bolo v skupine s nealkoholovou závislosťou 29% chronických pacientov versus 21%
pri použití moderných kritérií a v skupine so závislosťou od alkoholu to bolo 32%
versus 15% po novom. Moderné medicínske kritériá pre priebeh závislosti ako
choroby okrem iných pozitív, zbavujú veľkú časť pacientov sociálnej stigmy chronicky
chorých, handikepovaných ľudí.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Ondrejkovič, P.
Otázky konzumácie marihuany
Ústní sdělení
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Nitra
Anotace
Príspevok sa vracia k otázke bagatelizácie konzumu mariuhany, uvádza miesta
pôsobenia THC v mozgu, kategorizuje názory na konzumáciu marihuany a pokúša
sa nájsť odpoveď, ako je možné, že na jednu skutočnosť jestvuje toľko rôznych, ba
protichodných názorov. Súčasťou príspevku je i porovnanie účinku marihuany
a alkoholu.
Jméno, příjmení

Petrošová, B.
Nízkoprahová zařízení v ČR v l. 2002-2005 - stav a vývoj
Název
v klientele a službách jí poskytnutých
Forma
Ústní sdělení
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové
Pracoviště
závislosti, Úřad vlády ČR – odbor protidrogové politiky
Anotace
Příspěvek vychází z analýzy údajů nízkoprahových zařízení získaných ze
závěrečných zpráv o realizaci programů protidrogové politiky v rámci dotačního
řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v letech 2002-2005.
Porovnávána jsou data týkající se klientely, která služeb těchto zařízení využívá
(počty klientů, uživatelů drog, jejich pohlaví, průměrný věk, užívané drogy) a typu a
rozsahu služeb jim poskytnutých. Data jsou extrapolována na všechna česká
nízkoprahová zařízení, je zhodnocena kvalita a využití sítě služeb těchto zařízení
vzhledem k odhadu populace problémových uživatelů drog v ČR. Data ze
závěrečných zpráv jsou doplněna údaji z výzkumů provedených v tomto typu
zařízení v uvedeném období.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Pfeiferová, Š.
Projekt ochrany práv uživatelů drog
Ústní sdělení
Liga lidských práv, Praha
Anotace
Projekt ochrany práv uživatelů drog (POPUD) uskutečnila Liga lidských práv v letech
2003-4 a jeho cílem byla identifikace, sledování a řešení případů porušování

základních lidských práv problémových uživatelů drog bezpečnostními složkami
v ČR.
V pilotním projektu se podařilo zmapovat situaci v dané oblasti, navázat spolupráci
s nízkoprahovými službami (Drop In, SANANIM) a vyzkoušet různé možnosti
kontaktování klientů a metody práce s nimi.
Příspěvek popisuje jak výsledky monitoringu, tak i praktické zkušenosti s nabízením
bezplatné právní pomoci. Ukazuje se, že ke zlepšení problematiky z dlouhodobého
hlediska nestačí nabízet pomoc obětem, ale je nutné zvyšovat právní povědomí
problémových uživatelů drog a posilovat nezávislou kontrolu nad činností policistů
v oblasti dodržování lidských práv.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Plocová, M.
Lidská duše a závislost
Ústní sdělení
Poradna pro choroby jater, Nuselská poliklinika,
Psychiatrická léčebna Bohnice
Anotace

Lidská duše a závislost
Předmětem sdělení je hlubinný pohled do duše člověka s vlastním prožitkem
závislosti.
Dotýká se úzkého propojení závislosti, pocitů a intuice. V důsledku narušení funkce
pocitů vzniká uvězněné já, které bývá často u zrodu závislostí.
Za důležitý prvek v léčbě závislostí je považováno hlubinné odkrývání přirozeného já,
návrat k vlastním pocitům, intuici a nerozvinutým schopnostem, které zůstaly pod
tlakem uvěznění skryty.
Dalším důležitým prvkem je odkrývání kořenů vzniku závislosti, které často směřuje
hluboko do dětské duše závislého. Ona dětská duše nemá z nějakého důvodu
možnost nastoupit svou přirozenou cestu vývoje. Odtud vychází prevence závislostí.
Jako psychoterapeut-člověk nastíním léčebné využití vlastní prožitkové zkušenosti
v psychoterapii a léčbě závislostí.
Jméno, příjmení

Pokora,J.,Mošťák,P.
Komorbidita (duální diagnóza) u pacientů léčených na
Název
oddělení pro léčbu návykových nemocí v Psychiatrické
léčebně v Brně-Černovicích
Forma
Ústní sdělení
Pracoviště
Psychiatrická léčebna v Brně-Černovicích
Anotace
Autoři vyhodnotili u 71 pacientů léčených v I.čtvrtletí roku 2005 na oddělení pro léčbu
návykových nemocí v psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích přítomnost další
psychiatrické diagnózy
(komorbidity).Základní diagnózou byl syndrom závislosti na alkoholu.U 28
pacientů,což je více než 1/3 (39,4%) byla diagnostikována kromě syndromu
závislosti ještě další duševní porucha.
Nejčastěji se jednalo o poruchu osobnosti (u 15 pacientů,což je 21,1% celého
souboru).
U 10 pacientů (14%) bylo diagnostikováno organické poškození CNS různého
stupně.
V diskusi autoři upozorňují na důsledky psychiatrické komorbidity.Komorbidita

snižuje pravděpodobnost,že pacient řádně dokončí dobrovolnou protialkoholní
léčbu.Zanedbatelný není
ani nárůst nákladů na léky (téměř u poloviny pacientů byly ordinovány léky ze
skupiny psychofarmak).V závěru autoři konstatují,že komorbidita zhoršuje
compliance pacienta a tím i celkovou prognózu.Vzhledem k závažnosti tohoto
problému se autoři výhledově chystají zpracovat větší vzorek pacientů s podrobnější
analýzou psychiatrické komorbidity
a jejích důsledků.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Poláček, J, Junová, D.
Katamnestické sledování výsledků léčbyna oddělení pro
mládež ohroženou závislostmi Poklad v Bílé Třemešné,
součásti Výchovně léčebného ústavu pro mládež Husův
domov ve Dvoře Králové nad Labem, průběžné výsledky.
Ústní sdělení
Výchovně léčebný ústav pro mládež Husův domov, Dvůr
Králové
Anotace

Autor předkládá průběžné výsledky katamnestického sledování dalšího množství
drogově závislých mladistvých po léčbě závislostí na oddělení pro mládež ohroženou
závislostmi Poklad v Bílé Třemešné. Katamnestické sledování po 1, 3 a 5 letech po
léčbě shledáváme jako jednu z velmi půkazných metod ověření léčebných výsledků.
Pro zjednodušení hodnocení jsou výsledky katamnestického sledování rozděleny do
7 kategorií, od prakticky úplné a trvalé abstinence až po úmrtí v souvslosti s drogou.
Jméno, příjmení
Název
Forma

Radimecký, J.
Primární fikce prevence užívání drog?
Ústní sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
Pracoviště
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace
Příspěvek je pokusem o kritické čtení tezí o základních východiscích primární
prevence: a) užívání drog by nemělo být společensky akceptovanou formou chování
mladých lidí, b) preventivní programy by měly vést k tomu, aby si děti a mladí lidé
uvědomovali, že užívání drog s sebou přináší velká zdravotní a sociální rizika, že c)
převážná část společnosti drogy neužívá, a že d) užívání drog není společensky
vnímáno jako „normální“. Na konkrétních příkladech bude ilustrováno, že tato
východiska jsou spíše science-fiction než realitou života v české společnosti a
představují tak významnou překážku dopadu preventivních aktivit na chování
mladých lidí.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Schmidtová, J.
Fetální alkoholový syndrom ( FAS) a spektrum vrozených
alkoholových poruch (FASD)
Ústní sdělení
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha,
Fakultní nemocnice Motol
Anotace

Fetální alkoholový syndrom - FAS a spektrum vrozených alkoholových poruch –
FASD, patří mezi závažné vrozené poruchy jejichž společným kauzálním faktorem
způsobující postižení je intrauterinní expozice plodu alkoholem. Postižení se
projevuje hyperaktivitou, nižším intelektem, poruchami chování, faciálními znaky,
psychickými problémy a dalšími odchylkami od normy. Nezřídka jsou vystaveni i
brachiálnímu násilí a sexuálnímu zneužívání.V adolescenci a v dospělosti bývají
závislí na návykových látkách, dopouštějí se i závažných trestných činů. Důležitá je
včasná diagnostika postižených dětí, volba adekvátního vzdělávacího programu a
prevence následné traumatizace dítěte. Specifickým úkolem je edukace žen ve
fertilním věku. Na rozdíl od zahraničí v ČR dosud nebyly realizovány žádné
preventivní programy.
Jméno, příjmení

Slezáková, S., Okruhlica, L.
Postoje
odborných
pracovníkov
v udravotnictve
Název
k pacientom so závislosťou
Forma
Ústní sdělení
Centrum pre liečbu drogových závislostí – Inštitút
Pracoviště
drogových závislostí
Anotace
Na príklade našich dvoch prieskumov chceme ilustrovať niektoré subjektívne činitele,
ktoré zo strany zdravotníckych pracovníkov môžu obmedzovať poskytovanie
zdravotníckych služieb pre ľudí trpiacich závislosťou. V prvom prieskume, medzi
psychiatrami sme zistili, že zo 6 prezentovaných diagnóz by pacienta s diagnózou
závislosti od drog ošetrili psychiatri v priemere na poslednom mieste v poradí, na
predposlednom mieste by sa umiestnil pacient so závislosťou od alkoholu. Príčinami
môžu byť predsudky, morálne motivované postoje a prístupy zo strany psychiatrov,
často na nevedomej úrovni. Problém odsúvania pacientov lekármi nie je špecifickým
slovenským javom, podobné zistenia boli aj inde v zahraničí. Podobné problémy s
postojmi k týmto pacientom sme zaznamenali v prieskume zameranom na zisťovanie
dostupnosti sterilných ihiel v lekárňach na Slovensku. Zistili sme, že dostupnosť
sterilných injekčných ihiel a striekačiek v lekárňach nieje 100%. Zo 180 oslovených
lekární mali sterilné ihly len 99 (55%) lekárňach. V Bratislave by len v 14 (38%)
lekárňach z 36 predali sterilné striekačky vnútrožilovým užívateľom drog. V
odpovediach boli ako najčastejšie príčiny neochoty predaja sterilných striekačiek
uvádzané obavy z reakcií verejnosti, ďalej to boli obavy vyplývajúce z možného
agresívneho správania sa užívateľov drog a obavy zo straty časti ostatnej klientely.
Ako ukázali zistenia našich prieskumov, samotná existencia siete zdravotníckych
služieb pokrývajúca celé územie krajiny ešte nestačí na zabezpečenie rýchleho
prístupu k zdravotníckym službám. Dostupnosť je v prípade ľudí so závislosťou od
psychoaktívnych látok často významne ovplyvnená subjektívnymi postojmi
poskytovateľov. Z ilustrácii našich dvoch zistení sú postoje zdravotníckych
pracovníkov iba časťou dopadov, ktoré negatívne vplývajú na pacientov so
závislosťou.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Šejvl, J.
Problematika nařizování pitev u úmrtí osob pod vlivem
OPL – status quo, implikace pro klíčový indikátor drogové
epidemiologie, návrhy dalšího postupu
Ústní sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze

Anotace
Autor se zabývá problematikou nařizování pitev u úmrtí osob pod vlivem návykových
látek, zejména diferenciací postupu podle § 115 odst. 1 trestního řádu a vyhláškou
Ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví. Svoji
pozornost věnuje zejména postupu Policie České republiky, zajišťování kadaveru,
ale i důkazním prostředkům, které se u něj nalézají a nesprávným postupům, které
mohou přinést negativní důsledky pro další objasňování „drogové mortality“. Dále
účasti orgánů činných v trestním řízení u pitvy, ideálního postupu a dalším specifikům
této oblasti. Cílem příspěvku je podat obecnou informaci o této problematice.
Jméno, příjmení

Štandlová, D
Romská terapeutická komunita (RTK), Chráněné dílny,
Název
Chráněné bydlení.
Forma
Ústní sdělení
Pracoviště
Magistrát města Brna, Odbor zdravotnictví MMB
Anotace
Město Brno systematicky a dlouhodobě buduje v rámci protidrogové politiky města
síť zařízení, která se zabývá protidrogovou prevencí.
Aktuálním problémem ve městě Brně je neorganizovaná mládež , děti a mládež ze
sociálně slabých a nepřizpůsobených rodin. Tato cílová skupina je potencionálně
velmi riziková z důvodu snižování věkové hranice užívání tabáku, alkoholu a
těkavých látek.
Specifickým problémem je užívání návykových látek (tolerovaných a
netolerovaných) dětmi a mládeží romské minority.
Je nutno spolupracovat se zástupci romských aktivit ve městě Brně (IQ Roma
servis, Společenství Romů na Moravě, Drom a další), domluvit se na společných
postupech a doplnit stávající romské aktivity tak, aby bylo možno komplexně
problém užívání návykových látek řešit především v cílové skupině mládež a mladí
lidé romské minority.
Systémovým řešením by mohlo být zřízení romské terapeutické komunity,
chráněného bydlení a chráněných dílen s návazností na stávající romské aktivity.
Navrhovaný projekt a poskytované služby romských aktivit by poskytly komplexní
péči problémovému uživateli návykových látek ve smyslu motivace k léčbě, léčbě a
resocializaci tak, že by se klient po absolvování pobytu v RTK mohl začlenit do
společnosti a být samostatný, tj. pracovat, bydlet, pečovat o rodinu a celkově změnit
životní styl.
Financování navrhovaného projektu je možné ze strukturálních fondů EU dle
aktuálních priorit rezortů (MPSV, MV, MZ …).
Jméno, příjmení

Trunečková O., Čalovka O., Kozáková Z.
Použití škál při práci na kontaktním místě pro uživatele
Název
drog
Forma
Ústní sdělení
Pracoviště
RIAPS, Trutnov
Anotace
RIAPS Trutnov - K centrum ve spolupráci s o. s. Semiramis - K centrum Nymburk v
současné době zahajuje program použití škál při práci s klienty KM. Cílem programu
je sledování účinnosti zvoleného způsobu intervencí prostřednictvím vyhodnocování
škál pozitivních změn v klientově chování a míry sociální integrace. Současně jsou
škály v programu využívány i jako prostředek ke zvyšování náhledu klienta na
vlastní situaci a motivační prostředek.

Jméno, příjmení

Vacek J., Gabrhelík R., Miovská L., Miovský M.
Výsledky školní dotazníkové studie na území bývalého
Název
okresu Nový Jičín
Forma
Ústní sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
Pracoviště
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace
V příspěvku představíme výsledky jedné ze substudií projektu, který byl zaměřen na
evaluaci drogových služeb a stavu užívání návykových látek mezi žáky základních a
studenty středních škol v regionu bývalého územně-správního celku - okresu Nový
Jičín. Školní dotazníková studie uskutečněná na reprezentativním vzorku žáků 7. a 9.
tříd základních škol a studentů 2. a 4. ročníků středních škol a učilišť sledovala míru
jejich zkušeností s užíváním psychoaktivních látek a názory na ně (metodika
ESPAD).
Jméno, příjmení

Zábranský, T., Mravčík, V.
Virová hepatitida typu C u injekčních uživatelů drog v ČR –
Název
rozšíření a nové infekce
Forma
Ústní sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze, Národní
Pracoviště
monitorovacího středisko pro drogy a drogové závislosti
Anotace
V prezentaci autoři shrnují výsledky seroprevalenční studie virové hepatitidy typu C u
injekčních uživatelů drog v ČR a zabývají se faktory, jež jsou u této subpopulace
asociovány se zvýšením rizika infekce, a praktickými důsledky pro prevenci a
drogovou politiku. V diskusní části shrnují metodické obtíže a omezení studie –
použité samplovací metody, spolehlivost sebevýpovědních dotazníkových metod pro
zjišťování míry rizikového chování v populaci uživatelů drog, a vlastnosti rychlých
testů na seropozitivitu VHC – a navrhují další postup. V závěrečné části prezentace
jsou představeny předběžné výsledky séroincidenční studie VHC a jejich možné
interpretace s ohledem na (ne)účinnost současných postupů minimalizace rizik.

Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Zachariáš, M., Šefránek, M.
Spiritualita a rituály v terapeutické komunitě
Ústní sdělení
Terapeutická komunitě SANANIM Němčice
Anotace
Autoři se dívají na rituály v terapeutické komunitě pro drogově závislé jako na
praktické naplnění spirituálního rozměru léčby. V příspěvku se zaměřují na
praktickou ukázku konkrétních rituálů z Terapeutické komunity SANANIM Němčice.
Uvádějí rituály z pohledu terapeutického – ty jsou více tradiční, veřejné, s výrazným
komunitním rozměrem a také z pohledů klientů – jejich rituály jsou naopak více
osobní až intimní povahy. Součástí sdělení je obrazová a fotografická dokumentace.

Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Zvánovcová, I.
Klientova spiritualita a psychoterapie
Ústní sdělení
Středisko pro psychoterapii a RT OLZ VFN Praha
Anotace
Klientova spiritualita a psychoterapie
Na pozadí krátkého kasuistického sdělení a na základě dlouhodobé individuální
terapie klienta závislého na alkoholu budu dokumentovat setkání s klientovou
spiritualitou.
Kladla jsem si následující otázky:
Jaké byly klíčové body, které umožnily vstup klientovy spirituality do terapie, a jakou
roli sehrála spiritualita v procesu terapie.
Existenciální analýza byla hlavním terapeutickým směrem. Mám zato, že tento
terapeutický přístup napomohl k otevření spirituálních témat.Jsem přesvědčena, že
s ohledem na současný bio- psycho-socio-spirituální model závislosti se před
terapeuty objevuje nová výzva, a tou je vytvoření spirituálního kontextu
terapeutického procesu při léčbě klientů se závislostí.

Jméno, příjmení

Žemličková, J.
Integrovaný model liečby a resocializácie závislých
Název
v neštátnom zariadení Sanatóriu AT, Bratislava
Forma
Ústní sdělení
Pracoviště
Sanatorium AT
Anotace
Závislosť je komplikovaný mechanizmus a zasahuje do celého komplexu myslenia
a správania klienta.
Cieľ prednášky. predstavenie režimu terapie a modelu bio-psycho-sociálnej
starostlivosti, ďalej predstavenie princípov terapeutického režimu a taktiež
neschopnosti autoregulácie intrapsychických konfliktov,
ktoré zabraňujú
individualizácii klienta.
Resocializácia je súčasťou sociálnej prevencie a je zameraná na minimalizovanie
dlhodobo pretrvávajúcich krízových situácií u klienta. Pomáha klientovi bdieť nad
jeho chorobou, čo je dôležité, pretože sprevádza klienta nepretržite, počas celého
života. Avšak to najuchvacujúcejšie na nej je – že klient získaním schopnosti
regulácie baživosti mení kvalitu svojho života.
Opieram sa o skúsenosti, ktoré som získala na oddelení Sanatória AT v Bratislave,
neštátneho zdravotníckeho zariadenia, zameraného na liečbu drogových závislostí
v Slovenskej republike.

Anotace pracovních dílen

Jméno, příjmení
Název
Forma

Adameček D, Iblová, P., Jirový, F.
Ten, který věřil a nevěřil
Pracovní dílna
Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves,
Pracoviště
Chrastava
Anotace
Autoři předkládají ke společné práci kazuistiku klienta terapeutické komunity, ve
které chtějí s pomocí účastníků pracovní dílny prozkoumat biologický,
psychologický, sociální a spirituální rozměr léčby a míru zastoupení těchto rozměrů
v terapeutické práci v jednotlivých časových úsecích léčby.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Balous P., Blažek, V.
Arteterapie a spiritualita
Pracovní dílna
Teen Challenge Plzeň
Anotace
Spiritualita je pozadím, na němž se odehrává životní příběh individua; je potřebou,
jejíž naplňování dává životní rozměr a smysl. Touhy po celistvosti a duchovním
naplnění využívá celá řada terapií pracujících s okruhem různých problémů, mimo
jiné i s fenoménem závislosti.
Mezi ně patří i hnutí Teen Challenge, jehož práce je založena na religiózní bázi.
Mezi hlavní cíle jeho programu patří získání klientova pozitivního sebeobranu, jeho
emocionální a psychické rovnováhy a nalezení svého místa ve společnosti
prostřednictvím osobního vztahu s Bohem. Své místo v něm má i arteterapie. Patří
v léčbě závislostí k běžně používaným technikám, která skrze výtvarné techniky
umožňuje sebereflexi, komunikaci, rozvíjení emocionality a tvořivosti za účelem
odstranění nebo zmírnění obtíží klienta. Artetarapie praktikovaná v Terapeutické
komunitě Vršíček nabízí kromě standardních témat vztahujících se k problematice
závislosti i témata reflektující aspekt křesťanské víry (Já a moje víra, malování
biblického příběhu, oblíbené pasáže z Nového zákona,…).
Tématem prezentujícím formou workshopu arteterapii v Terapeutické komunitě
Vršíček je namalování jakéhokoli biblického příběhu, který by jedince nejvíce oslovil.
V příbězích Bible jsou manifestovány základní morální, etické a existencionální
otázky dotýkající se důležitých lidských hodnot a postojů. V samotném aktu
malování je akcentována emocionalita, prožitek z vlastní práce a kreativita
umožňující vyjádřit vlastní interpretaci příběhu. Výsledný artefakt pak nabízí prostor
k verbální interpretaci, analýze, kdy je využíváno kompozičního schématu, použitých
barev i náhody jako momentu pronikání nevědomých obsahů do obrazu. Důležitou
roli zde sehrává symbol jako prostředek komunikace a informace; zároveň svým
charakterem poskytuje bezpečný prostor k projekci traumatizujících obsahů.
Zobrazené scény se mohou stát paralelami vlastní osobní historie, důležitých
životních momentů; prostředí skupiny je i metaforickým obrazem širokého
křesťanského společenství, do kterého se klient může po ukončení základního
programu zapojit.
Jméno, příjmení
Název
Forma

Horáčková Kováříková J. , Grigoriadisová K.
Osho katarzní dynamická technika „ Hatlatilka „
Osho catharic dynamic technologie“Double-talk“
Pracovní dílna

Pracoviště

Psychiatrická léčebna Bílá Voda
Anotace
Hatlatilkou je demonstrována katarzní dynamická technika , která prohlubuje a
zintenzivňuje terapeutický proces přirozenou cestou.Během techniky má klient
možnost se setkat se svými „ bolestmi duše“ , tyto pojmenuje a může příjmout , čímž
přijímá sám sebe. Osho meditační techniky jsou součástí programu rezidenční
protialkoholní léčby na specializovaném psychoterapeutickém oddělení .
„ Dovolte si vyjádřit běhehem 90 minut cokoli potřebujete. Mysl
neustále zvažuje ve slovech. Technika pomáhá rozpouštět stereotyp neustálé
verbalizace a dovoluje emocím potkat se s tělem. . .
Technika má několik fází :
1.
2.
3.
4.
5.

tanec
setkání
hatmatilka
setkání
sdílení

Jméno, příjmení
Název
Forma

Jargus, M., Immaculata Konvalinková, M.
Církev a Harm reduction (Kněz a Sestra v akci)
Pracovní dílna
Diecéze ostravsko-opavská, farnost Ostrava Radvance,
KC Net Karviná, VV Ostrava, DC Koňákov, CP Havířov, KC
Pracoviště
Drug Azyl- Brno
Anotace
1. Církev a Harm reduction – jak jdou tyto pojmy dohromady? Na základě biblickém,
teologickém a praktickém se pokusíme vytvořit most, který nabídne vzájemné
propojení přístupu křesťanského a harm reduction k drogovému problému.
2. Zdroje křesťanského (katolického) pohledu na drogovou problematiku:
2.1 Biblické
Bible nabízí řadu inspirativních textů k postojům blízkým principům harm reduction:
Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí (Iz 42,3 resp. Mt 12,20)

Lékaře nepotřebují zdraví ale nemocní, nepřišel jsem zachránit spravedlivé ale
hříšníky (Lk 5,31-32) a další

2.2 Teologické
Katechismus katolické církve (1994), Sociální učení církve, Pastorální dokumenty:
Church: drugs and drug addiction (2002) – Papežská rada pro zdravotně-pastorální
péči
Catholic Reflection (2000) – Biskupská konference Anglie a Walesu

jako zcela legitimní jsou zde jmenovány také přístupy Harm reduction a substituční
terapie – pragmatické procesy podporující pozitivní změny, které zamezují ještě

většímu zlu.
3. Křesťané ve službách Harm reduction (zkušenosti z praxe)
3.1. Zahraniční zkušenosti

KC v ČR
3.3 Sestra v akci (KC Brno) – role řeholní sestry
3.4 Kněz v akci (KC Karviná) – role kněze

4. Díky Evangeliu a principům Harm reduction si můžeme dovolit potkat lidi
s drogovým problémem tam, kde jsou, neodsuzovat a nemoralizovat je, dát jim zažít

zájem a respekt, být s nimi, skrze dlouhotrvající vztah důvěry připravovat půdu pro
změnu k lepšímu, laskavě a trpělivě je doprovázet a to někdy až ke smrti. A
dokonce formou zádušní mše a modliteb ještě i po smrti.

Jméno, příjmení

Kadlecová, J.
Přítomnost učitele na aktivitách primární prevence: ano či
Název
ne?
Forma
Pracovní dílna
P-centrum, středisko pro primární prevenci CPPT, o.p.s.
Pracoviště
Plzeň
Anotace
Programy všeobecné specifické primární prevence užívání návykových látek a
souvisejícího rizikového chování se uskutečňují s třídními kolektivy základních a
středních škol v rámci školní výuky. Realizují je externí odborníci z neziskových
organizací, pedagogicko-psychologických poraden, atp. Programy mohou být
koncipovány jako jednorázové aktivity, nebo jako kontinuální dlouhodobé programy.
Workshop je zaměřen na otázku přítomnosti pedagoga na aktivitách primární
prevence. Na tuto oblast se dívá pohledem všech tří zúčastněných subjektů –
třídního kolektivu žáků nebo studentů, učitelů, preventistů a nabízí prostor pro
diskusi.

Jméno, příjmení

Radimecký, J.
Marihuana: Podivuhodná historie vztahu lidstva k jedné
Název
rostlině. (v rámci pracovní dílně: Monotématický blok Konopné drogy a politika)
Forma
Pracovní dílna
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
Pracoviště
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace
Příspěvek se pokouší zmapovat, jak se konopí stalo ilegální drogou, což je
ilustrováno na konkrétních příkladech z historie. Dále shrnuje novodobou historii
vztahu ke konopným drogám v USA jako zemi s největším vlivem na současnou
podobu mezinárodního systému kontroly zacházení s drogami OSN, jež mají
konkrétní dopady na podobu současného režimu kontroly konopí a jeho modifikací
v různých zemích světa včetně ČR. Historický exkurs ilustruje bezradnost a
pokrytectví režimu prohibice konopí a stávajícího politického establishmentu, který
trvá na zachování současného stavu s proklamovaným cílem eliminovat výrobu a
užívání marihuany, přestože vede spíše k protichůdným výsledkům.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Staníček, J.
Možnosti sekundárního výměnného programu
Pracovní dílna
Laxus o.s.,
Anotace
Možnosti nepřímé terénní práce a sekundární výměnný injekční program.
Efektivní terénní práce na uzavřené drogové scéně, v maloměstských a venkovských
komunitách musí využívat nepřímé metody práce s klienty. Klíčovým modelem

nepřímé práce s injekčními uživateli drog je tzv. sekundární výměnný program.
Praxe „zprostředkovaných výměn“ je většinou vnímána pouze jako poskytovaná
služba, kdy klient donáší a získává injekční materiál pro okruh svých známých.
Sekundární výměnný program však v sobě skrývá potenciál metody pronikání do
nepřístupných skupin injekčních uživatelů drog a možnost další práce.
Systematickým využíváním tohoto přístupu lze dosáhnout i významného zapojení
klientů do vlastního procesu služeb a tím i zvýšit odpovědnost za úspěšnost
naplňování cílů programů Harm Reduction.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Štěpánková M., Kundrátová I.
ZÁVISLOST A JÁ
Pracovní dílna
Městské centrum sociálních služeb a prevence - Triangl,
Oddělení Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské
Vztahy
Anotace

Triangl, oddělení Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy na Praze 14,
nabízí školám primárně preventivní programy sociálně patologických jevů v rámci
kolektivu školní třídy. Program je realizován minimálně ve třech setkáních v průběhu
jednoho školního roku. V jednotlivých setkáních se dotýkáme témat spojených
s rizikovým a společensky nežádoucím chováním, přičemž se snažíme pozitivně
působit na vrstevnické vztahy, které vnímáme jako klíčové pro zdravý vývoj
jednotlivců. V programech využíváme principů zážitkové pedagogiky. Stavíme tak na
individuálních zážitcích jednotlivých žáků.
I naše pracovní dílna bude probíhat v tomto duchu. Účastníci si budou moci zažít
atmosféru prvního setkání primárně preventivního programu zaměřeného na téma
„Drogy a závislost“ na pozadí mezilidských vztahů. Individuální prožitky účastníků
budeme společně dávat do souvislosti s jejich profesními zkušenostmi.

Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Vodňanská, J.
Polarity experimentální konstelace
Pracovní dílna

Anotace
Experimentální konstelace se pokusí pomocí metaforických prostředků práce
s tělem zprostředkovat poznání nejrůznějších životních polarit, ve kterých je nám
žíti.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Zábranský, T.
Teorie marihuany jako vstupní drogy (v rámci pracovní
dílně: Monotématický blok - Konopné drogy a politika)
Pracovní dílna
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace

Rozsah a trvání diskuse o marihuaně jako „vstupní droze“implicitně dokazuje, že
většina odborné i neodborné veřejnosti si uvědomuje, že ostatní nelegální drogy
působí větší škody na zdraví i společenských vztazích. Prezentace se věnuje definici
teorie „vstupní drogy“ a nejdůležitějším epidemiologickým studiím na dané téma,
které byly publikovány v editovaném odborném tisku v posledních cca deseti letech.
Pak je představena hlavní teorie, konkurující oblíbené „vstupní droze“ – koncept
„všeobecné náchylnosti k užívání drog” a dvě významné studie, které srovnávaly
průkaznost obou teorií ve světle dnes dostupných dat, spolu s jejich kritickou
analýzou. Krátce se rovněž zmiňujeme o relevanci experimentálních studií na
zvířatech pro problematiku „vstupní drogy.“ Shrnujeme, že současné vědecké
poznatky neumožňují existenci fenoménu „vstupní drogy“ s naprostou jistotou
vyloučit, a docházíme k závěru, že teorie „všeobecné náchylnosti“ je nicméně podle
současného stavu vědění a uznávaných kritérií kauzality pravděpodobnější.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Zárybnická, P., Joanidisová, L.
Dotek jako součást komunikace
Pracovní dílna
Ambulantní program následné péče CPPT, o. p. s, Plzeň
Anotace
Každý se v praxi setkáváme se situacemi, kdy zvažujeme zda se klienta dotknout
nebo dotek přijmout. Od prostého podání ruky po vyjádření podpory, účasti…
Workshop není přímo zaměřen na práci s tělem jako PT metodu. Rády bychom jen
nabídly prostor pro vědomé zkoumání, jak s doteky zacházíme, jak je pro naši práci
využíváme či nevyužíváme.
S tělem se rodíme i umíráme, umožňuje nám kontakt se světem. Naši klienti však
často své tělo používají pouze jako kanál pro drogu. A málokdy ho vnímají jako zdroj
informací o sobě ve světě. Pouhý dotek pak může být prvním krokem k jejich přijetí.
Současně vnímáme, že každé dotknutí otevírá prostor pro intimitu a nový rozměr
vztahu mezi pracovníkem a klientem. V souvislosti s tím je důležité se umět správně
a včas vymezit a učit tomu i naše klienty.

Anotace vývěskových sdělení
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Dolejš, M., Charvát, M., Kolařík, M.
Projekt „A nebo…“
Vývěskové sdělení
Katedra Psychologie FF UP, Olomouc
Anotace
Katedra psychologie FF UP, a její partneři PPP Olomouckého kraje a Centrum
adiktologie 1. LF UK připravili a realizují nový vzdělávací projekt, který je realizován
od listopadu 2005. Jedná se o nabídku dvousemestrálního kurzu o celkovém
rozsahu 160 hodin pro školní metodiky prevence, výchovné poradce, školní
psychology a jiné pedagogické pracovníky zapojené do problematiky prevence
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na základních a středních školách
v Olomouckém kraji.
Projekt je financován z prostředků ESF - Operačního programu rozvoje lidských
zdrojů a z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT.
Oficiální název zní: „Prostor pro terciární vzdělávání a kooperaci subjektů v oblasti
prevence sociálně patologických jevu a sociální exkluze u dětí a mládeže v
Olomouckém kraji“. Používáme i kratší variantu, pod kterou budeme i nadále tento
projekt prezentovat: „A nebo...“.
Zaměření kurzu je prožitkové a nácvikové. Důležitou potřebou, je vytvoření
prostoru pro sdílení zkušeností, vzájemnou podporu a motivaci k činnostem, které
nejsou vůbec jednoduché přesto velmi potřebné. Každá skupina bude mít kolem 25
účastníků, což zhruba odpovídá klasickému třídnímu kolektivu.

Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Doležalová, P.
Tvorba mandal v TK jako spirituální cesta
Vývěskové sdělení
Středočeský kraj
Anotace
Vytváření mandal klientům terapeutické komunity usnadňuje cestou ke svému nitru
a nacházení celistvosti ve vlastní symbolice samotné mandaly. Proces tvoření i
vzniklé obrazy odráží vnitřní rozpoložení, které osciluje mezi temnými, tajemnými
stránkami duše a mystickými obrazy. Mandaly umožňují klientům hlubokou
posvátnou koncentraci, ponoření se k archetypálním symbolům, nacházení své
identity a potencionalit. Setkání se záblesky vlastní duchovnosti zobrazenou v
mandalách jako by bylo cestou k uvědomování si smyslu života, k seberealizaci a
možnosti sebepřesahů na základě svých objevených zdrojů. Mandaly umožňují
klientům rozvíjet sebepoznání, důchovní růst, ekospiritualitu nebo podporují
nacházení cesty k Bohu.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Endrödiová L., Koprdová E.
Drogovo závislí v CPLDZ OLÚP Predná Hora, n. o., poster
Vývěskové sdělení
OLÚP Predná Hora, Muráň
Anotace
Autorky sa zamerali na sondu drogovo závislých liečených v OLÚP Predná Hora

n.o. v období január až december 2005. Chcú poukázať na aktuálne zloženie
klientely CPLDZ. Poukazujú na typy primárnej drogy, niektoré sociodemografické
ukazovatele (vek, pohlavie, lokalita bydliska, vzdelanie, zamestnanosť…),
psychiatrickú (tox. Psychózy, depresie, úzkostné stavy…) i nepsychiatrickú
komorbiditu (HCV, caries dentis…). Zámerom bolo len zmapovanie aktuálnej situácie
v našom zariadení, pre možnosť porovnania s inými adiktologickými pracoviskami a
CPLDZ.

Jméno, příjmení

Klimas, J.
Príbehy osobnej zmeny u závislých po úspešnej
Název
resocializácii.
Forma
Vývěskové sdělení
Pracoviště
Katedra psychológie FF TU v Trnave
Anotace
Príspevok prináša súhrnné výsledky výskumného projektu zameraného na
skúmanie osobných zmien u závislých v resocializácií a faktorov, ktoré k týmto
zmenám prispeli. Opiera sa o výpovednú hodnotu príbehov účastníkov výskumu,
skonštruovaných na základe hypotetických zážitkov osobnej zmeny. Na skúmanie
komplexných zážitkov osobnej zmeny bol zvolený kvalitatívny prístup, ktorého
metódou bolo semištrutkurované interview. Nahraných a analyzovaných bolo 10
interview, uskutočnených s klientami 2 resocializačných centier na Slovensku.
Výpovede participantov boli analyzované prostredníctvom „Konsenzuálneho
kvalitatívneho výskumu“ /CQR/. Najpočetnejšie z vytvorených kategórii, ktoré
reprezentujú zmeny u závislých v resocializácii boli zahrnuté do vytvárania
typických príbehov resocializantov.
Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Lukáčová, M., Racek, J., Herzog, A.
Poster – České asociace streetwork (ČAS)
Vývěskové sdělení
ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK
Anotace
Prezentace ČAS – stručně o asociaci (poslání, historie, členská základna, cíle)
a. prezentace nově vzniklé Kanceláře ČAS – foto, adresa, nabídka
zapůjčení či
pronájmu prostor k vzdělávání, supervizi apod.
b. informace o tom co jsou NZDM
c. představení projektů JPD3 a OPRLZ – nabídka kurzů
d. nabídka aktuálních seminářů pořádaných ČAS
e. informace o Výroční ceně ČAS

Jméno, příjmení
Název
Forma
Pracoviště

Morávek, J.
Definování problému v české drogové politice – výsledky
pilotní analýzy expertních diskurzů o ilegálních drogách a
jejich uživatelích
Vývěskové sdělení
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd UK
Praha

Anotace
Širším záměrem autora je zjistit, jak je organizována debata o drogové politice
v ČR. Prezentovaný sociologický výzkum se zaměřuje na příspěvek odborníků
k definování drogového problému (policy problem).
Kvalitativní metodologie výzkumu spočívá na foucaultovské analýze diskurzu a na
subjektivistických přístupech v policy analysis. Techniky zahrnují rešerše on-line,
rozhovory s experty a lingvistický rozbor expertních textů. Analýza ilustruje, jak
čeští experti znázorňují svět ilegálních drog a jejich uživatelů. Tím hodlá autor
rozkrýt určité kontroverze při definování drogového problému a přispět k reflexi a
vyjasnění veřejné debaty o drogách.
Vývěska popisuje výsledky pilotní analýzy expertních textů o nelegálních drogách.
Dále informuje o možnosti participovat na probíhajícím výzkumu.

Jméno, příjmení

Šmoldasová, J.
Závislost na opioidech, substituce buprenorfinem Název
kazuistiky
Forma
Vývěskové sdělení
Pracoviště
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Anotace
Závislost na opioidech vzniká jak u primárně zdravých jedinců, tak i u
somaticky nemocných. Závislost u obou má vsak společné jmenovatele v podobě
těžkých stavů spojených s odvykáním, sociálních dopadů a často dlouhé a trnité
cesty, která by měla vést k abstinenci. Na 3 případech ( 2 žen a 1 muže) autorka
popisuje závislost na rozdílných typech opioidů, druhu a délky léčby, přiznání si
závislosti a změnách v postojích k okolí a sobe samotným. Všechny tři kazuistiky
mají jedno společné, a to substituční léčbu buprenorfinem, který jim úspěšně
pomáhá na cestě k abstinenci.
Jméno, příjmení
Název
Forma

Šucha, M.
Centrum adiktologie (CA)
Vývěskové sdělení
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské
Pracoviště
fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Anotace
Příspěvek představuje odborné pracoviště - Centrum adiktologie, které se zabývá
výukou a výzkumem různých forem lidského konání, jež mohou vést k vytvoření
závislosti. Pracoviště sídlí na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty a VFN
Univerzity Karlovy v Praze. Jádro činnosti Centra adiktologie tvoří tři oblasti - (i)
vysokoškolská výuka (nový bakalářský studijní obor), (ii) výzkum a vývoj nových
přístupů - prevence, léčba a následní péče o postižené a (iii) tvorba programu
celoživotního vzdělávání pro profesionály v oboru. Centrum adiktologie zahájilo svoji
činnost 1. září 2005.

Abecední seznam příspěvků konference
Analýza potřeb potenc. zaměstnavatelů léčených uživatelů drog v Praze
Arteterapie a spiritualita
Biologické mechanizmy zneužívání návykových látek
Církev a harm reduction
Demografické, epidemiologické a klinické charakteristiky uživatelů drog registrovaných
v pražském ambulantním centru
Děti do 15ti let ohrožené důsledky užívání návykových látek
Dětské a dorostové detoxifikační centrum - jeho místo v protidrogové péči
Dotek jako součást komunikace
Dysthymie a závislosti
Evaluace primárně preventivního komunitního programu - výsledky retestu u žáků ZŠ
Fetální alkoholový syndrom ( FAS) a spektrum vrozených alkoholových poruch (FASD)
Hledání smysluplnosti života jako součást ovlivňování životního stylu
Integrovaný model liečby a resocializácie závislých v neštátnom zariadení, Sanatóriu
AT, Bratislava
Jak doprovázet duchovními krajinami
Katamnestické sledování výsledků léčby u mladistvých
KC včera, dnes a zítra?
Klientova spiritualita a psychoterapie
Komorbidita (duální diagnosa) u pacientů na odd. pro léčbu návyk. Nemocí
Komplexní přístup k léčbě (nejen) závislostí
Krize terénní práce
Léčba závislosti na tabáku a alkoholu - pionýrské přístupy doc. Skály v Českém a
celosvětovém kontextu současných doporučení
Lidská duše a závislost
Luxus v Laxusu? Možnosti a meze naplňování bio-psycho-sociálního modelu v
nestátním zdravotnickém zařízení
Medicínský model - priebeh závislostí - humanistické důsledky
Monitoring reálného stavu primární prevence na školách v Pardubickém kraji
Monotématický blok - Konopné drogy a politika
Mortalita uživatelů OPL v ČR v letech 1998 - 2005; výsledky, implikace a výhledy
Možnosti sekundárního výměnného programu

Nejčastější úskalí pomáhajících profesí a jejich prevence
Nízkoprahová zařízení v ČR v l. 2002 - 2005+ stav a vývoj v klientele a službách
Osho katarzní dynamická technika - Hatlatilka
Otázka smyslu života v kontextu substituční léčby
Otázky konzumácie marihuany
Pilotní projekt substituční léčby ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody
Polarity experimentální konstelace
Postoje odborných pracovníkov vo zdravotnictve k pacientom zo zavislosťou
Použití škál při práci na kontaktním místě pro uživatele drog
Práce s klienty/ rodiči
Právní poradenství v nízkoprahových zařízeních
Primární fikce prevence užívání drog? Otázky k některým východiskům programů
primární prevence v Čechách
Problematika nařizování pitev u úmrtí pod vlivem OPL - status quo, implikace pro
klíčový indikátor drogové epidemiologie; návrhy dalšího postupu
Problematika zavislosti u veteránů
Projekt ochrany práv uživatelů drog
Protidrogová výchova v rodině
Přítomnost učitele na aktivitách primární prevence: ano, či ne?
Psychiatrická komorbidita - komplikce
Psychotické poruchy vyvolané návykovými látkami a jejich léčba
Romská terapeutická komunita (RTP), Chráněné dílny a Chráněné bydlení
Sledování efektivity odvykací léčby v LNN Nechanice
Spiritualita - naděje i nebezpečí
Spiritualita a rituály v TK Němčice
Spiritualita a závislost
Spiritualita v terapeutické komunitě
Spolupráce mezi terapeutickými komunitami a programy následné péče
Stimulancia a opioidy z pohledu médií
Technopárty jako iniciační rituál
Téma vyhrazeno
Ten, který věřil a nevěřil
Teorie ekonomické regulace v kontextu protidrogové politiky
Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím
Užívání drog ve věznicích - zúčastněné strany, jejich zájmy a priority
Užívání pervitinu v Čechách očima pamětníka
Víceúčelové drogové služby - "agentury"
Virová hepatitida C a injekční uživatelé drog: závěry studie
Výchova žen (dívek) v komunitách
Výsledky léčby závislosti na alkoholu v Apolinářském ambulantním programu

Výsledky školní dotazníkové studie na území bývalého okresu Nový Jičín
Závislost a já
Závislost jako spirituální učitel
Závislost na misích
Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na
území bývalého okresu Nový Jičín

Vývěsková sdělení
Centrum adiktologie (CA)
Circle of Life, o.s. – Doléčovací program Koněšín
Definování problému v české drogové politice – výsledky pilotní analýzy expertních
diskurzů o ilegálních drogách a jejich uživatelích
Drogovo závislí v CPLDZ OLÚP Predná Hora, n. o., poster
K- centrum Město Benešov
K- centrum Příbram – nabídka služeb
Poster – České asociace streetwork (ČAS)
Prezentace Ambulantního programu AT centra
Prezentace Teen Challenge Plzeň – Terapeutické komunity Vršíček
Príbehy osobnej zmeny u závislých po úspešnej resocializácii.
Problematika anxiolytik a hypnotik na úseku AT na PK FN Plzeň v číslech
Projekt „A nebo…“
Struktura programů OS WHITE LIGHT I.
Tvorba mandal v TK jako spirituální cesta
Užívanie drog v rekreačnom prostredí
Závislost na opioidech, substituce buprenorfinem - kazuistiky
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ADIKTOLOGIE
Odborný časopis pro prevenci,
léčbu a výzkum závislostí
dovolujeme se Vám oznámit, že v lednu 2006 tomu bude šest let, co byl
založen a vychází odborný časopis ADIKTOLOGIE, věnovaný prevenci,
léčbě a výzkumu závislostí. Jeho vydavatelem a distributorem je
Sdružení SCAN, které jej vydává ve spolupráci a pod záštitou
Psychologického ústavu Akademie věd ČR, Společnosti pro návykové
nemoci České lékařské společnosti J.E.Purkyně, Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, Národního monitorovacího střediska
pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády ČR a České
neuropsychofarmakologické společnosti ČSL JEP.
Časopis vychází čtyřikrát ročně. Cena jednoho čísla je 89,- Kč
(bez poštovného).
Roční předplatné včetně poštovného (4 čísla vč. příloh) je 280,- Kč
(pro SK je cena předplatného 350,- Kč).

Objednávky na předplatné na adrese vydavatele:
Sdružení SCAN, Hanákova 710, 666 03 Tišnov
Fax.: 549/413534, E-mail: scan@tisnov.cz

Navštivte naše internetové stránky
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PROGRAM A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ
XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci
ČLS J.E. Purkyně
a 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické společnosti
ČLS J.E. Purkyně

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.
Za jazykovou a obsahovou stránku anotací
a názvů příspěvků odpovídají autoři.
V roce 2006 jak účelovou publikaci vydala:
Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP a
Centrum adiktologie PK 1.lékařské fakulty a VFN
Univerzita Karlova Praha
www.snn.euweb.cz / www.adiktologie.cz
Vydání první
Náklad 350 kusů
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