EVALUACE DOTAZNÍKŮ
XXIV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 57. celostátní
konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
3. - 7. června 2018, Kongres hotel Jezerka u Sečské přehrady
ÚVODNÍ POZNÁMKY

Celkový počet odevzdaných dotazníků - 88
Způsob hodnocení: 5stupňová škála odpovědí pro otázku č. 1, 2, 4, 7 a 8
(1 = velmi kvalitní,…5 = naprosto nekvalitní)
Celková známka: dána průměrem z platných dotazníků, se zaokrouhlením na 2 desetinná místa
Slovní odpovědi vyhodnoceny dle podobností a zařazeny do okruhů

1. Jak hodnotíte organizační zajištění konference?
Celková známka:

1,53

Pokud jste nebyli s organizací spokojeni, uveďte, prosím, s čím konkrétně?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klimatizace (zima v sále, teplo jídelna či sál)
umístěný zajímavých témat do malých prostor
přehazování přednášek v blocích, změny programu
chybějící káva, voda mimo přestávky
nepřišel email s potvrzením registrace, problémy s registrací
drahé jídlo, pití
nepříjemný personál hotelu
chybí drobné občerstvení během přestávek
chybí mikrofony v malých sálech

9x
3x
3x
2x
2x
2x
3x

2. Jak hodnotíte odborný program konference?
Celková známka:

1,78

3. Která dvě témata konference Vás nejvíce zaujala?
► seřazeno dle počtu hlasujících účastníků
► názvy uvedeny ve formátu dle sborníku abstrakt dané konference
► vyřazeny byly nečitelné, nadbytečné či jinak sporné odpovědi

PŘEDNÁŠKY:
• Dlouhý, P. - Hepatitida C: diagnóza - léčba – eradikace
24x
• Kalina, K., Richterová Těmínová, M. - Management reformy a efektivita péče
15x
• Radimecký, J. - Za stejné prachy více muziky? Aneb poněkud radikální úvaha o tom, co ve
stávajícím systému adiktologických služeb v ČR změnit
12x
• všechny přednášky o stárnoucích uživatelích
9x
• Štáfková, M., Brtníková, V. - Systém adiktologické péče pro děti a dorost v ČR aneb "vařila
myšička kašičku".
8x
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miklovičová, A. - ADHD – cesty k diagnóze
6x
blok o problematice mládeže v adiktologii
4x
Šejvl, J. - Abstinentní pensionát Tuchlov
4x
Bardynová, S. - PsyCare - psychedelická harm reduction na parties a festivalech
3x
všechny přednášky o reformě
3x
Krejčí, J., Pethöová, L. - „Need speed for underground?“ Harm Reduction na
nemainstreamových hudebních akcích.
3x
zahraniční blok
3x
duální diagnózy - celkově
3x
Uholyeva, X. - Když drogy pomáhají: počáteční pozitiva užívání návykových látek podle
žadatelů o ambulantní léčbu
2x
Bartesová, J. - Let smrtihlava
2x
sympozium Indivior
2x
Zatřepálek, J., Chaloupková, M. - Tréninková místa pro aktivní uživatele drog jako součást
komplexního přístupu adiktologických služeb
2x
Morávková, K., Staňková, N., Titman, M. - Co způsobuje obtíže při poskytování odborných
služeb klientům s duální diagnózou? (Spolupráce zdravotních a sociálních služeb-křehké, ale
potřebné partnerství)
2x
Jandáč, T., Vácha, P. - Specifika přístupu k mladistvým závislým v TK
2x
Veitová, L., Vávra, J. - Dramaterapeutické projektování u osob se závislostí
2x
bloky BETRAD
2x
Rous, Z. - Patologičtí hráči v léčbě
2x
všechny přednášky o substituční léčbě
2x
Fidesová, H., Kmoch, V. - Informovaný souhlas v adiktologii – dobrý sluha nebo zlý pán?
2x
Blok Historie léčby závislostí II
2x
Popov, P., Miovský, M. - ČR 2018: "Apolinářský model" versus "Socio - psycho - spirito biologický model" (léčby) závislostí ?
Janouškovec, V. Sklenář, O. - Pilotní program - síť komplexních specializovaných
adiktologických ambulancí
Bém, P., Nezdarová, E. - Péče o staré a chronické v mezích zákona (Kontaktního centra
SANANIM)
Pokora, J. - Jak proběhla "reforma" psychiatrie na brněnském detoxu.
Solčány, J., Radimecký, J., Zahálka, M. - Zpívá celá rodina? Aneb co by se terapeutovi při
zapojování rodin a blízkých osob do léčby klientů se závislostmi stát nemělo!
Tomáš, Jaroslav, Helena - Principy fungování, kontakt s veřejností
Jeřábek, J. - Reforma adiktologické péče v kontextu spolupráce zdravotnické organizace a
sociálních služeb
Koreš, J., Horáková, D. - Neprohraj se v praxi, aneb samostatná ambulantní léčba nelátkových
závislostí
Havlíčková, M. - Za inspirací na ostrovy aneb komunita pro rodiče s dětmi po anglicku
Rášo, B., Alexanderčíková, Z., Okruhlica, Ľ. - „Čo mi abstinencia dala, čo mi závislosť vzala“ –
reflexie pacientov
Mladá, K. - Budoucnost Adiktologie v nemocniční péči
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• Gabrhelík, R., Nechanská, B., Mravčík, V., Handal, M., Skurtveit, S. - Stav novorozenců
vystavených v prenatálním období užívání psychoaktivních látek
• Dvořáková, Z., Příhodová, K., Kážmér, L. - Snižování nadměrné konzumace alkoholu pomocí
moderních technologií
• Kulhánek, A., Kohoutek, L., Táborská, P. - Národní linka pro odvykání kouření – zhodnocení
služby po prvním roce provozu
• témata příspěvky týkající se zahrnutí partnera/rodiny do léčby
WORKSHOPY:
• WS – Barták, M., Petruželka, B., Rolová, G., Zachová, K., Šejvl, J., Rogalewicz, V., Miovský,
M., Nejedlá, M. - Alkohol pod kontrolou.cz

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

1,56

5. Postrádal/a jste ve scénáři konference osobu, která zde měla vystoupit nebo
téma, které mělo zaznít?
Postrádané osoby:
• Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
• MUDr. Karel Nešpor, CSc.
• Jindřich Vobořil
• MUDr. Magdaléna Frouzová
• Zábranský
• Petr Jeřábek
• Nepustil
• vystupují pořád ti samí, je třeba podpořit nové přednášející
• zástupci zdravot. Pojišťoven
• zástupci MPSV a MZ
• Radkin Honzák
• Tomáš Harant
• Pavel Bém
• Gabor Maté
• Jiří Libra
• MUDr. Ivo Prodětka?
• Winkler
• MUDr. Zvěřina
• Vladimír Sklenář
• Jakub Minařík
• Grof
• Doležel
• známí uživatelé
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•
•
•
•

Páleníček
Kubů
dr. z Ústí nad Labem
prim. MUDr. Dvořáček

Postrádaná témata a okruhy:
• adiktolog ve vězení
• psychoterapie
• další dvanáctikrokové programy
• málo příspěvku k hl. tématu konference
• sebepéče + ohodnocení adiktologů
• víc témat k OL
• více témat dětské péče
• financování
• networking
• více zahraničních lektorů
• vzdělávací systém x reforma
• konkrétní kroky k reformě - jen se mluví a nic neděje
• HIV
• témata se orientují na formu práce se závislým, uniká obsah
• techniky práce
• koncepce ČR v AT
• léčebné konopí
• psychedelika - výzkum
• téma krizových služeb pro osoby užívající návykové látky

2x
2x
2x
2x

6. Kdybyste měl/a možnost něco na této konferenci změnit, co by to bylo?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

noční hluk
změnit místo konání (malá kapacita hotelu)
rozmanitější zajímavější témata
organizace stravování (př. zkrátit dobu čekání na oběd)
vyšší nároky na přijetí příspěvků
více koncertů a společenských programů, rautů
roztáhnout časový formát pro diskuze
prodej knih
časově rozdělit přednášky v blocích, aby mohli posluchači přebíhat
nedávat paralelní sekce
více témat do praxe, z K-center, terénních programů
nezvat psychiatrickou reformu
grafologie
méně powerpointu
aby nezavíral bar ve 23.00
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• méne grafů a statistik
• zarazila mě neznalost či nepochopení myšlenky reformy psychiatrie, která je pro adiktology
vstřícná
• vadilo mi veřejné pohrdání psychiatry
• více workshopů
• více odborných lékařských témat
• více příspěvků o alkoholismu
• méně prezentací institucí
• možnost check outu po posledním příspěvku
• ne dva bloky projektu BETRAD
• velké množství překrývajících se témat týkajících se substituce a zneužívání léků
• čitelnější visačky uživatelů
• som vysoko spokojená
• nic bych neměnila :-)

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

1,67

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

1,66

Děkujeme všem respondentům!
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