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Neděle 21. 5. -  Ponděl í  22.5

Pondělí 22. května 2006

Společenský program

Čas Velký sál

18:00 –19:30 Velký sál:
Panelová diskuse: Protidrogová politika a legislativa
(diskuse politiků před odborníky)

Společný program

Čas Jméno a funkce

9:00 -10:00

Úvodní slovo:

- prim. MUDr. Petr Popov
 předseda SNN ČLS JEP

- Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. 
 děkan 1. LF UK Praha

- 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

10:00 - 10:45 Úvodní přednáška:

- prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík - profesor University Karlovy

 Spiritualita a závislost

Neděle 21. května 2006

I. blok programu

Společný program

Čas Jméno Název příspěvku

11:00 – 13:00

BROŽA Jiří Spiritualita - naděje i nebezpečí

ZVÁNOVCOVÁ Irena  Klientova spiritualita a psychoterapie

KALINA Kamil  / RICHTEROVÁ 
- TĚMÍNOVÁ Martina

Spiritualita v terapeutické komunitě

NERAD Mischa Problematika zavislostí u veteránů

II. blok programu

Sekce A

Čas Jméno Název příspěvku

14:30 – 15:30
KUDA Aleš Výchova žen (dívek) v komunitách 
KLOUČEK Evžen /JIROUŠOVÁ 
Monika

Práce s klienty/rodiči 

Sekce B

Čas Jméno Název příspěvku

14:30 – 15:30
KALINA Kamil Psychiatrická komorbidita - komplikce

POKORA Jiří  / MOŠŤÁK Pavel 
Komorbidita (duální diagnosa) u pacientů na oddělení 
pro léčbu návykových nemocí
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Sekce C

Čas Jméno Název příspěvku

14:30 – 15:30

ČÍŽEK Jiří, TIBENSKÁ Andrea 
a MARTINEK Cyril 

Sledování efektivity odvykací léčby v LNN Nechanice

CSÉMY Ladislav
Výsledky léčby závislosti na alkoholu v Apolinářském ambu-
lantním programu

Program konference

Sympózium a pracovní dílny

Sympózium

Čas Jméno Název příspěvku

16:00 – 18:00
Sanofi-Aventis, MUDr. Eva 
Libigerová 

Dysthymie a závislosti

Pracovní dílny I - IV

Čas Jméno Název příspěvku

16:00-18:00 VĚTROVEC Martin Krize terénní práce
16:00-18:00 VODŇANSKÁ Jitka Polarity experimentální konstelace

16:00-18:00
MIOVSKÁ Lenka / MIOVSKÝ 
Michal / RADIMECKÝ Josef 
/ ZÁBRANSKÝ Tomáš

Monotématický blok - Konopné drogy a politika

16:00-18:00
ADAMEČEK David/IBLOVÁ 
Pavlína/JIROVÝ František

Ten, který věřil a nevěřil

Společenský večer

Čas Jméno Název příspěvku

od 20:00
Sanofi-Aventis,
MUDr. Eva Libigerová 

Uvítací raut:
- Slavnostní ceremonie - jubileum pana docenta Skály
- Vystoupení tanečního souboru Duncan
- Hudba hradní stráže
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Úterý 23. května 2006

I. blok programu

Společný program

Čas Jméno Název příspěvku

9:00 –11:00

VOTAVOVÁ Milada
Hledání smysluplnosti života jako součást ovlivňování 
životního stylu

FAJRAJZLOVÁ Monika / KUBÍ-
KOVÁ Eva 

Technopárty jako iniciační rituál

JIROVÝ František Jak doprovázet duchovními krajinami

HOLUB Tomáš Závislost na misích

II. blok programu

Společný program

Čas Jméno Název příspěvku

11:30–13:00

MILÁČKOVÁ Markéta / SMOLÍK 
Štěpán

Otázka smyslu života v kontextu substituční léčby

OKRUHLICA Ľubomír 
Medicínský model - priebeh závislostí - humanistické 
důsledky

PLOCOVÁ Monika Lidská duše a závislost

Sympózium

Čas Jméno Název příspěvku

13:30–15:00 Schering-Plough
Subutex (buprenorfin) v substituční terapii opiátové 
závislosti

III. blok programu

Sekce A

Čas Jméno Název příspěvku

14:30 – 15:30

HOLUB Martin / Mikuláš Juraj / 
Tichý Vlastimil

Psychotické poruchy vyvolané návykovými látkami 
a jejich léčba

SCHMIDTOVÁ Jana
Fetální alkoholový syndrom ( FAS)  a spektrum vroze-
ných alkoholových poruch (FASD)

Sekce B

Čas Jméno Název příspěvku

14:30 – 15:30
MÜLLEROVÁ Pavlína Právní poradenství v nízkoprahových zařízeních
POLÁČEK Jaroslav / JUNOVÁ 
Dagmar

Katamnestické sledování výsledků léčby u mladistvých

Sekce C

Čas Jméno Název příspěvku

14:30 – 15:30

KREKULOVÁ Laura / Řehák Vra-
tislav

Demografické, epidemiologické a klinické charakteris-
tiky uživatelů drog registrovaných v pražském ambu-
lantním centru

ZÁBRANSKÝ Tomáš / MRAVČÍK 
Viktor

Virová hepatitida C a injekční uživatelé drog: závěry 
studie
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Pracovní dílny

Pracovní dílny I - IV

Čas Jméno Název příspěvku

16:00-18:00
ŠTĚPÁNKOVÁ Magda / KUN-
DRÁTOVÁ Iva

Závislost a já

16:00-18:00 KADLECOVÁ Jana 
Přítomnost učitele na aktivitách primární prevence: ano, či 
ne? 

16:00-18:00
Odbor pro koordinaci proti-
drogové politiky Úřadu vlády 
ČR

Víceúčelové drogové služby - “agentury”

16:00-18:00
HORÁČKOVÁ - KOVAŘÍKOVÁ 
Jaroslava /GRIGORIADISOVÁ 
Karin

Osho katarzní dynamická technika - Hatlatilka

MAHROVÁ Gabriela / KŘÍŽ 
Tomáš

Spolupráce mezi terapeutickými komunitami a programy 
následné péče

Společenský večer

Čas

od 20:00 Promítání dokumentárního filmu Nebylo to marný a diskuse s autorkou Helenou Třeštíkovou
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Středa 24. května 2006

I. blok programu

Společný program

Čas Jméno Název příspěvku

09:00 – 10:30

ZACHARIÁŠ Miroslav / ŠAFRÁ-
NEK Martin

Spiritualita a rituály v TK Němčice

MIKULÁŠ Juraj / HOLUB Martin 
/ TICHÝ Vlastimil 

Biologické mechanizmy zneužívání návykových látek

BĚLÁČKOVÁ Vendula
Teorie ekonomické regulace v kontextu protidrogové 
politiky

II. blok programu

Pracovní dílny I - IV

Čas Jméno Název příspěvku

11:00-13:00
JARGUS Marek/KONVALINKOVÁ 
I. M. 

Církev a harm reduction

11:00-13:00
ZÁRYBNICKÁ Pavla/JOANIDISO-
VÁ Ludmila 

Dotek jako součást  komunikace

11:00-13:00 BALOUS Petr/BLAŽEK Vladimír Arteterapie a spiritualita

11:00-13:00 STANÍČEK Jiří Možnosti sekundárního výměnného programu

III. blok programu

Sekce A

Čas Jméno Název příspěvku

14:30-16:00

KORANDA Marian / STANČÍKO-
VÁ D. 

Dětské a dorostové detoxifikační centrum - jeho místo 
v protidrogové péči

KRÁLÍKOVÁ Eva /
ŠTĚPÁNKOVÁ Lenka

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu - pionýrské pří-
stupy doc. Skály v Českém a celosvětovém kontextu 
současných doporučení

GROHMANOVÁ Kateřina
Užívání drog ve věznicích - zúčastněné strany, jejich 
zájmy a priority

Sekce B

Čas Jméno Název příspěvku

14:30-16:00

HAMPL Karel Komplexní přístup k léčbě (nejen) závislostí

ONDREJKOVIČ Peter Otázky konzumácie marihuany

ZÁBRANSKÝ Tomáš / POPOV 
Petr

Pilotní projekt substituční léčby ve výkonu vazby a tres-
tu odnětí svobody

Sekce C

Čas Jméno Název příspěvku

14:30-16:00

GAJDOŠÍKOVÁ Hana 
Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s ko-
nopím

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
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IV. blok programu

Sekce A

Čas Jméno Název příspěvku

16:30-18:00

MAJZLÍKOVÁ Jana 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

Společenský večer

Čas

od 20:00
Vystoupení kapely Bengas
Závěrečný raut

Sekce B

Čas Jméno Název příspěvku

16:30-18:00

KAČÁNIOVÁ Jarmila Protidrogová výchova v rodině

MIOVSKÁ Lenka /MIOVSKÝ 
Michal

Evaluace primárně preventivního komunitního programu 
- výsledky retestu u žáků ZŠ

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

Sekce C

Čas Jméno Název příspěvku

16:30-18:00

GABRHELÍK Roman / VACEK 
Jaroslav / MIOVSKÁ Lenka / 
MIOVSKÝ Michal

Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb urče-
ných jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín

VACEK Jaroslav / GABRHE-
LÍK Roman / MIOVSKÁ Len-
ka / MIOVSKÝ Michal

Výsledky školní dotazníkové studie na území bývalého okre-
su Nový Jičín

JANÍKOVÁ Barbara/HOŠKO-
VÁ Helena 

KC včera, dnes a zítra?
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Čtvrtek 25. května 2006

I. blok programu

Pracovní dílny I - IV

Čas Jméno Název příspěvku

09:00-11:00

SLEZÁKOVÁ Silvia / OKRÚHLI-
CA, Ľubomír

Postoje odborných pracovníkov vo zdravotnictve k pa-
cientom zo zavislosťou

DVOŘÁK Daniel / ĎURECH Ol-
dřich  / 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

11:00-11:30 Slavnostní zakončení konference
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Teorie ekonomické regulace 
v kontextu protidrogové politiky
Běláčková, V.
Studentka adiktologie,  Centrum adiktolo-
gie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty 
a VFN, Univerzita Karlova v Praze

Abstrakt:
Východiskem „Theory of economic regulati-
on“ nositele NC Georga Stiglera je skuteč-
nost, že tržní subjekty mohou využít stát 
v jeho donucovací pravomoci. Kromě výhod 
pro vlastní trh mohou mít zájem ovlivnit  
situaci na trhu komplementů a substitu-
tů k jejich výrobkům. Práce se soustřeďu-
je na základní mechanismy regulace trhu 
s léčivy, legálními a nelegálními droga-
mi. Cílem příspěvku je ověřit hypotézu, 
že prohibice některých psychoaktivních 
a návykových látek je v zájmu farmaceu-
tického, tabákového a alkoholového prů-
myslu, které produkují substituty k ne-
legálním látkám. Z historie drogové poli-
tiky víme, že se na její povaze významně 
podílelo náboženství. Součástí tématu je 
tedy také to, zda jsou spiritualita a potaž-
mo jednotlivá náboženství komplementem 
nebo substitutem k psychotropním lát-
kám. Cílem práce je rovněž přispět k ter-
minologickému vyjasnění pojmu regulace.

Klíčová slova:
regulace – nelegální drogy – legální drogy – 
náboženství – ekonomická substituce a kom-
plementarita.

Spiritualita – naděje i nebezpečí
Broža, J.

Abstrakt:
Spiritualitu, která je obvykle pojímána 
jako něco člověka přesahujícího, máme 
většinou tendenci vnímat především jako 
pozitivní, motivující faktor na cestě k lep-
šímu já. O spiritualitě se často hovoří 
jako o hodnotě, ke které v průběhu živo-

ta dospíváme, a pokud se nám to podaří, 
stáváme se vyrovnanější a spokojenější.
Autor se zamýšlí nad spirituálním světem, 
který je pouze vnitřní a většinou nepozna-
nou části nás samých. Prostor, který nám 
umožňuje stávat se integrovanou a smyslu-
plnou součástí světa, pokud v něm převažu-
jí „andělé“, ale může působit také ďábelsky, 
pokud je z většiny naplněn „čerty“.
Má terapeut odvahu se s touto částí spiritu-
ality setkávat, dokáže jí být nablízku a být 
i v tomto světě přítomným průvodcem na 
klientově cestě? 

Klíčová slova:
spiritualita – vnitřní svět – objektní repre-
zentace – moc.

Sledování efektivity odvykací 
léčby v LNN Nechanice
Čížek, J., Martinek, C., Tibenská, A.
Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci 
Králové, Léčebna návykových nemocí v Ne-
chanicích

Abstrakt:
Sdělení přináší dosavadní výsledky sle-
dování efektivity střednědobé odvykací 
léčby v léčebně návykových nemocí v Ne-
chanicích ( bývalý okres Hradec Králové). 
Provoz byl zahájen v roce 1996, v součas-
né době disponuje 56 lůžky pro dobrovol-
nou odvykací léčbu mužů i žen závislých 
na psychoaktivních látkách a patologic-
kém hráčství. Sledování efektivity léč-
by bylo započato v roce 2003 u pacientů, 
kteří ukončili léčbu po více než 60 dnech 
pobytu. Informace o abstinenci pacientů 
získáváme pomocí dotazníku, který zasí-
láme rodinným příslušníkům v interva-
lech půl roku, rok a dva roky po léčbě.

Klíčová slova:
odvykací léčba – efektivita – závislost na 
alkoholu – závislost na aávykových látkách 
– patologické hráčství.
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Luxus v Laxusu? Možnosti 
a meze naplňování bio-psycho-
-sociálního modelu v nestátním 
zdravotnickém zařízení
Dvořák, D., Ďurech, O., Ženíšková, J. 
Ambulantní centrum Laxus, Hradec Králové

Abstrakt:
Příspěvek představuje model ambulantní 
léčby drogově závislých v nestátním zdravot-
nickém zařízení – Ambulantním centru o. s. 
Laxus. Principem tohoto modelu je zejména 
posílení psychosociální roviny péče o klienta  
při zachování kvalitní bio-medicínské péče.
Popisuje hledání rovnováhy mezi biomedicín-
ským přístupem, který převažuje v klasických 
zdravotnických zařízeních a psychologickým 
či sociálním poradenstvím a terapií.  Je tedy 
určitým odklonem od léčby nemoci směrem 
k člověku s jeho individuálními problémy.
Součástí péče o klienty je posílení jejich sociál-
ně-právního postavení ve společnosti, podpora 
rozvoje jejich rodinných, partnerských a sociál-
ních vztahů, posílení vědomí vlastní hodnoty.
Výhodou tohoto modelu může být intenzivněj-
ší a provázanější péče o klienta, větší dostup-
nost, širší spektrum nabízených služeb.
V příspěvku také zvažujeme možnosti a me-
ze takto koncipované služby v rámci systému 
zdravotnictví a péče o uživatele drog vůbec.

Klíčová slova:
bio-psycho-sociální model – nestátní zdravot-
nické zařízení – závislost.

Monitoring reálného stavu 
primární prevence na školách 
v Pardubickém kraji
Dvořák, D., Ďurech, O.
ADYKT, o. s., Vysoké Mýto

Abstrakt:
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 znač-
nou rozdílnost v přístupu a realizaci primár-
ní prevence na jednotlivých školách. 
Výsledky jsou porovnávány se základními stan-
dardy primární prevence. Ukazuje se, že poměr-
ně častým problémem je vůbec rozlišení preven-
tivních 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 nelegál-
ních návykových látek.

Klíčová slova:
primární prevence – návykové látky – sociál-
ně patologické jevy – monitoring – evaluace.

Technoparty jako iniciační rituál
Fajrajzlová, M., Kubíková, E.
Terénní program, CPPT, o. p. s., Plzeň

Abstrakt:
Příspěvek krátce přiblíží současnou technoscé-
nu a seznámí posluchače s různými typy ritu-
álů. Především se zaměří na  Van Gennepovu 
teorii přechodového rituálu, jejíž jednotlivé 
fáze budou vysvětleny na iniciačních rituálech 
tradičních kultur a následně aplikovány právě 
na účastníky technoparty. 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 technoparty změnil něco na tomto chování.

Klíčová slova:
techno scéna – rituály – A. Van Gennep – 
dospívání

Zhodnocení stavu užívání návy-
kových látek a služeb určených 
jejich uživatelům na území 
bývalého okresu Nový Jičín
Gabrhelík, R., Vacek, J., Miovská, L., 
Miovský, M.
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Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze

Abstrakt:
V příspěvku se budeme věnovat diskusi 
o projektu, který byl zaměřen na evalua-
ci drogových služeb a zjištění stavu užívá-
ní návykových látek mezi žáky základních 
a studenty středních škol v regionu bývalého 
územněsprávního celku - okresu Nový Jičín. 
Referát si klade za cíl 1) podat přehled nej-
důležitějších zjištění a 2) nastínit možnosti 
a omezení, která se pojí s aplikací použité 
metodiky při evaluaci drogových služeb v re-
gionálních podmínkách.

Klíčová slova:
evaluace – drogové služby – užívání drog 
– uživatel drog.

Trestněprávní aspekty spojené 
s nedovoleným nakládáním 
s konopím
Gajdošíková, H.
Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze

Abstrakt:
Autorka se zabývá trestněprávními aspek-
ty nedovoleného nakládání s konopím. 
Pozornost věnuje různým formám nedovo-
leného nakládání s konopím, tj. pěstování, 
distribuci,  přechovávání konopí i šíření toxi-
komaniemi. Součástí příspěvku bude taktéž 
systém trestů ve vztahu ke „konopným“ dro-
govým trestným činům a jeho aplikace v pra-
xi s využitím kazuistiky. Cílem příspěvku je 
seznámit posluchače jak s aktuální právní 
úpravou, tak se změnami, které měl přinést 
dosud neschválený nový trestní zákoník.

Klíčová slova:
konopí – trestněprávní aspekty – drogový 
trestný čin – právní úprava.

Užívání drog ve věznicích 
zúčastněné strany, jejich zájmy 
a priority
Grohmannova, K.
Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze

Abstrakt:
Užívání návykových látek je definováno 
jako vážný společenský problém. Jednotlivé 
strany, které se podílejí na jeho řešení v pro-
středí věznic, tvoří velmi specifický sys-
tém. Příspěvek se zaměřuje na identifikaci 
základních charakteristik tohoto systému 
a prostřednictvím porovnání různých zájmů 
a priorit jednotlivých zainteresovaných sub-
jektů vymezuje prostor pro možnou vzájem-
nou spolupráci. Zabývá se také aktuální situ-
ací, nabídkou poskytovaných služeb a spekt-
rem uplatňovaných opatření v dané oblasti.

Klíčová slova:
užívání návykových látek – vězení – služby 
– opatření – spolupráce.

Stimulancia a opioidy z pohledu 
médií
Grohmannová, K.
Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze

Abstrakt:
Mediální obsahy představují zdroj pro výzkum 
obecných významů, představ týkajících se 
společenských jevů a hodnot. Příspěvek shr-
nuje výsledky analýzy obsahu mediálních 
sdělení zaměřené na obraz užívání a uživa-
telů stimulancií a opioidů v českých médiích. 
Věnuje se především otázkám způsobu pre-
zentace užívání stimulancií a opioidů, vytvá-
ření a udržování různých stereotypů jakož-
to „věrného“ obrazu skutečnosti. Zabývá se 
přitom nejen obsahem a formou vybraných 
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mediálních sdělení, ale také jejich kvalitou 
a nastiňuje možné dopady.

Klíčová slova:
mediální obsahy – analýza obsahu mediál-
ních sdělení – užívání stimulancií a opioidů 
– stereotypy.

Komplexní přístup k léčbě 
(nejen) závislostí
Hampl, K.
Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí, 
Mělník

Abstrakt:
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 biologic-
ké, psychologické a sociální je obecně známý. 
Obsah spirituální složky je zatím víceméně 
předmětem úvah, zkoumání a spekulací.
Spirituální složka se týká hlavně pacien-
ta, 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.

Klíčová slova:
bio-psycho-socio-spirituální přístup – vnímá-
ní – víra.

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

Abstrakt:
Práce se zabývá diagnostikou a léčbou  psy-
chotických stavů toxické etiologie, (dle MKN 
10  F1X0 akutní intoxikace, F1X3 odvykací 

stav, F1X4 odvykací stav s deliriem,  F1X5 
toxické psychózy , F1X7 psychotická porucha  
s pozdním začátkem) u pacientů léčených 
psychiatrickým oddělením ÚVN Praha  v le-
tech 2001 až 2006. Do souboru jsou zahrnuti 
jak pacienti  hospitalizovaní na psychiatric-
kém oddělení ÚVN, tak pacienti hospitalizo-
vaní na somatických odděleních ÚVN a lé-
čení psychiatrickým oddělením prostřednic-
tvím konziliárních vyšetření.

Klíčová slova:
odvykací stav – toxická psychoza – delirium 
– akutní intoxikace.

Užívání pervitinu v Čechách oči-
ma pamětníka
Horyna, D.
KC Sananim, Praha

Abstrakt:
Rád bych se ve svém příspěvku podělil o zku-
šenost s posunem v motivaci k užívání pervi-
tinu od spirituality (potřeby poznání smyslu 
existence a  sebe sama) k pouhé potřebě oka-
mžitého požitku. Má drogová kariéra trva-
la s přestávkami 27 let. A tak jsem osobně 
zažil období prvních experimentů s injekčně 
aplikovaným pervitinem v polovině sedmde-
sátých let, drogový boom na počátku deva-
desátých let i vyloženě konzumní přístup na 
počátku tohoto milénia.

Klíčová slova:
kariéra – motivace – spiritualita.

Nejčastější úskalí pomáhajících 
profesí a jejich prevence
Hrubá, D.
Krizové a kontaktní centrum, Prachatice

Abstrakt:
Pracovníci pomáhajících profesí jsou náchyl-
nější ke vzniku syndromu vyhoření (burn 
out syndrom). Syndrom vyhoření popsal 
poprvé v letech 1974-1975 americký psychi-
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atr Herbert J. Freudenberger a sociální psy-
choložka Christina Maslachová z Kaliforn-
ské 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 zaměst-
nání dotyčného jedince nepřinese očekáva-
né výsledky. K tomuto jevu dochází vlivem 
několika faktorů, které mnohokrát bývají 
samotnými pracovníky opomíjeny. Jedná se 
především buď o neznalost samotného syn-
dromu, nebo o něm pracovníci vědí, ale nijak 
se na něj nepřipravují. V pozadí je vždy urči-
tý nepoměr mezi velkým pracovním nasaze-
ním, 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, fyzic-
ké a na úrovni sociálních vztahů. Taktéž ve 
vývoji syndromu můžeme definovat 4 stadia. 
Důležité je syndrom včas diagnostikovat 
a hlavně mu účinně předcházet. Prvořadý 
význam má prevence ze strany zaměstnava-
tele 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 prá-
ci, poskytnout odpovídající finanční ohodnoce-
ní, které má význam praktický i morální, dele-
govat pravomoce nadřízených na podřízené, 
vedoucí pracovníci na všech úrovních by měli 
být schopni komunikovat a neměli by zbytečně 
psychicky traumatizovat podřízené, 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 
supervizním vedením dle stanovených stan-
dardů odborné způsobilosti. Důležitá je mož-
nost sdělit na supervizi otevřeně vše tak, jak 
to opravdu cítíme, vnímáme, hodnotíme a ná-
sledně hledat společně přijatelná východiska.
Prevenci vycházející z pracovníka samotného 
můžeme dále rozdělit na prevenci syndromu 

v pracovní době (např. snížit nároky, nepo-
máhat všem, naučit se odmítat, stanovit si 
priority, plánovat čas, dělat přestávky, vyja-
dřovat 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 nepraco-
vat a o práci hovořit jen minimálně, sporto-
vat, 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 praktiko-
vat již od počátku působení v pomáhající pro-
fesi, pokud chceme v této profesi co nejdéle 
setrvat. Zkušenosti ale potvrzují, že většina 
pracovníků pomáhajících profesí se těmto pre-
ventivním bodům začne věnovat až v případě 
propuknutí syndromu vyhoření, a to v přípa-
dě, 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.

Klíčová slova:
pomáhající profese – syndrom vyhoření – 
potřeby – osobní a profesní rozvoj – prevence 
–  supervize.

Název KC včera, dnes a zítra?
Janíková, B., Hošková, H. 
Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze

Abstrakt:
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 níz-
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koprahových služeb v ČR a věnuje se mož-
nostem dalšího vývoje těchto služeb.

Klíčová slova:
kontaktní centrum – kvalita – efektivita 
– nízkoprahová služba.

Jak doprovázet duchovními 
krajinami?
Jirový, F.
Terapeutická komunita pro drogově závislé 
Nová Ves, Chrastava

Abstrakt:
Autor se ve svém příspěvku zamýšlí na tím, 
jak u klientů podporovat zdravý vztah k tran-
scendentní 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 bytost-
né hlubiny, nebo je poslat rovnou do pekel?

Klíčová slova:
zdravá a nezdravá duchovní cesta – transcen-
dentní skutečnost – vztah – praxe – svoboda 
– postmodern.

Protidrogová výchova v rodine
Kačániová, J.
Katedra pedagogiky, Národohospodárska 
fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Abstrakt:
Rodina má v syntéze všetkých faktorov formu-
júcich 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 všet-
kých smeroch a tiež aj protidrogovú orientá-
ciu mladého človeka. Na druhej strane stále 
častejšie zaznamenávame v súčasnosti krízu 
v spolužití v rodinách, kde sa narušuje plne-
nie  jej základných funkcií, jako je napríklad 
funkcia výchovná, socializačná, emocionál-

na, 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 pre-
venciou drogových závislostí, ktorej realizá-
cia aj v rodine je stále naliehavejšia, hlavne 
pre stúpajúcu tendenciu dopytu po droge 
a zvyšujúcej ponuke. Tento stav si vyžadu-
je zintenzívnenie zainteresovanosti rodiny 
v primárnej prevencii drogových závislostí.
V príspevku rozoberiem:
1/ charakteristiku rodín,ktoré sa priamo ale-
bo nepriamo podieľajú na vzniku drogovej 
závislosti,
2/ charakteristiku rodín, ktoré napomáhajú 
predchádzaniu závislostiam,
3/ sprostredkujem niektoré výsledky 
z prieskumu o realizácii pritidrogovej výcho-
vy v rodine,
4/ načrtnem možné protidrogové výchovné 
postupy, ktoré by mohli nasmerovať k lepšej 
prevencii vzniku závislostí.

Klíčová slova:
prevencia drogovej závislosti – funkcie rodiny 
– protidrogové výchovné postupy.

Spiritualita v terapeutických 
komunitách pro závislé
Kalina, K.1, Richterová-Těmínová, M. 2
1,2SANANIM, Centrum adiktologie, 1Psychi-
atrická klinika 1. lékařské fakulty a VFN, 
Univerzita Karlova v Praze

Abstrakt:
Téma „Drogy a spiritualita“ je nejčastěji spojo-
váno s některými halucinogeny, které mohou 
zprostředkovat jistou formu transcendujících 
zážitků. Užívání těchto látek však obvykle 
nevede k léčbě syndromu závislosti v terape-
utické 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 závislé na 
opiátech a stimulanciích nemusíme spirituál-
ním rozměrem zabývat. Droga vede k rozvra-
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tu duchovní dimenze člověka, ale oživení, roz-
šíření této dimenze je od léčby neodmyslitelné.
TK jsou dnes většinou sekulární, nezapřou 
však své kořeny v křesťanských společen-
stvích, 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 následu-
jícími aspekty:
1) význam společenství pro objevení a oživení 
sebepřesahující zkušenosti,
2) význam účinných faktorů  TK pro duchov-
ní rozvoj člověka,
3) význam „změny“ jako životního obratu,
4) význam rituálů v komplexní terapii v TK. 
Na závěr autoři upozorňují na ostych a obra-
ny, na které u klientů i personálu často   
narážejí témata „spirituálních potřeb člově-
ka“ a „spirituálního rozměru léčby“.  Dosud 
jsme se nenaučili o těchto věcech mluvit tak 
otevřeně jako  o sexu.

Klíčová slova:
terapeutické komunity – spiritualita – spole-
čenství – účinné faktory – změna – rituály.

Psychiatrická komorbidita 
– komplikace v léčbě a po léčbě
Kalina, K.  
Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze

Abstrakt:
Klienti s psychickými komplikacemi syndro-
mu závislosti (duální diagnózy) představu-
jí dnes nemalý podíl v klientele léčebných 
a doléčovacích zařízení (podle dílčích šetře-
ní nejméně 20-30 %). Nejčastěji se vyskytují 
poruchy osobnosti a depresivní a anxiozně-
-depresivní  stavy, pomineme-li paranoid-
ní syndromy u uživatelů pervitinu. Duální 
diagnózy mohou značně komplikovat průběh 
léčby i doléčování a přinášejí zvýšené nároky 
na personál i ostatní klienty. Léčebné progra-

my pro závislé  (např. terapeutické komuni-
ty) mohou za určitých předpokladů příznivě 
ovlivnit i tyto psychické komplikace. K těmto 
předpokladům patří především širší zaměře-
ní na osobnost a vztahy (nejen na úzce vyme-
zenou závislostní problematiku) a  dostatečná 
erudice terapeutických týmů.  Psychiatrické 
konzultace a citlivá farmakoterapie ale tvoří 
v současnosti již nezbytnou složku komplexní 
odborné péče: umožňují řadě klientů v léčeb-
ném programu či v programu následné péče 
vytrvat a mít z něj prospěch. Problematiku 
psychických komplikací v léčbě a doléčování 
z pohledu konzultujícího psychiatra  ilustruje 
referát několika krátkými kazuistikami.

Klíčová slova:
psychiatrická komorbidita – duální diagnózy 
– terapeutické komunity – následná péče – 
psychiatrické intervence – komplexní terapie.

Práce s klienty – rodiči ( forma, 
obsah, cíle )
Klouček, E.,  Jiroušová, M.
Centrum následné péče Drop In, Praha

Abstrakt:
Příspěvek  se zaměřuje na práci s  rodinnými 
příslušníky, partnery a příbuznými  minu-
lých nebo současných uživatelů  návykových 
látek a patologických hráčů.  Rodinné, pří-
padně partnerské okolí je v prvé řadě jednak 
rizikovým jednáním uživatelů návykových 
látek či patologických hráčů postiženo, záro-
veň se ale v některých případech na pokračo-
vání 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
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3. Skupinový kontakt
– pravidla skupin 
– cíle skupinové práce
4. Fáze skupinové práce
– 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) 
• ochrana a přijetí
• zpracování vin
– fáze 3 – skupina jako moje rodina
– fáze 4 – ukončení členství ve skupině

Klíčová slova:
uživatelé návykových látek – patologičtí 
hráči – práce s rodiči – individuální kontakt 
– skupinový kontakt.

Dětské a dorostové detoxikační 
centrum – jeho místo v proti-
drogové péči ČR
Koranda, M., Stančíková, D.
Dětské a dorostové detoxikační centrum, 
NMSKB, Praha

Abstrakt:
Dětské a dorostové detoxikační centrum 
(DaDDC) vzniklo v září 2003. Cílovou 
populací jsou nejen děti a mládež do ukon-
čeného 18. roku života, jež splňují dle 
kritérií MKN 10 podmínky pro označení 
závislosti na psychotropních látkách, ale 
i problémoví uživatelé či experimentátoři 
s alkoholovými i nealkoholovými drogami.
DaDDC nabízí komplexní program péče sys-
tematické propojení s rodinou, školou a za-
jištění následné léčby po ukončení terapie 
ve státních i nestátních zařízeních. Po dobu 
minimálně jednoho roku od zahájení spolu-
práce s pacientem (rodinou) sledujeme úspěš-
nost terapie. Zajišťujeme spolupráci s kurá-
tory a školou,  vyhodnocení počtu pacientů 

a vývojové trendy, typy aplikovaných drog, 
stupeň závislosti. Provádíme srovnání s dal-
šími zeměmi EU.

Klíčová slova:
dítě a adolescent jako uživatel drogy – expe-
rimentátor – detoxifikační léčba – komplexní 
program – interpretace dat – vývojové trendy.

Léčba závislosti na tabáku 
a alkoholu pionýrské přístupy 
doc. Skály v českém a celosvě-
tovém kontextu současných 
doporučení
Králíková, E., Štěpánková, L.
Centrum léčby závislosti na tabáku III. 
interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Abstrakt:
Závislost na tabáku i alkoholu má mnoho spo-
lečného a již roku 1952 si doc. Skála všiml, že 
přestat kouřit dělá pacientům větší potíže 
než přestat pít – to stále platí i dnes, úspěš-
nost 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 poscho-
dí Apolináře nekuřáckou, pak i celé oddělení: 
od zavedení úplného zákazu kouření výraz-
ně poklesl počet pacientů žádajících o léčbu.
Zájemců výhradně o odvykání kouření bylo 
v Apolináři jen málo, zkoušelo se tam i vy-
pěstování podmíněného reflexu na tabák.
Obecně se ve světové literatuře doporučo-
valo přestat nejprve s alkoholem, pak tepr-
ve s kouřením. Poslední doporučení ale 
považují za výhodnější léčbu obou závislos-
tí naráz. Navíc, pokud se pacient z jedné 
závislosti vyléčí, druhá nabývá na intenzitě.
V tom je pionýrský přístup doc. Skály, který spo-
lečnou léčbu propagoval již před padesáti lety.
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Klíčová slova:
závislost na tabáku a alkoholu – doporučení 
léčby.

Demografické, epidemiologické 
a klinické charakteristiky uživa-
telů drog registrovaných v Praž-
ském ambulantním centru kom-
plexní somatické péče v letech 
2003-2005.
Krekulová, L., Řehák, V.
Poradna pro choroby jater, Nuselská polikli-
nika, Praha
Grantová podpora: NIH - 5R01AI056319 - 04

Abstrakt:
Pražské ambulantní centrum komplexní 
péče o klienty se somatickými komplikacemi 
užívání drog registrovalo v letech 2003–2005 
téměř 600 nových klientů s anamnézou uží-
vání drog. Vedle služeb interní a hepatolo-
gické ambulance poskytuje i opiátovou sub-
stituční léčbu a psychosociální poradenství. 
Epidemiologická analýza popisuje demogra-
fické složení skupiny, zaměřuje se zejména na 
charakteristiky disponující k rizikovému způ-
sobu života, vlastní vzorce rizikového chová-
ní a korelaci s výskytem virových hepatitid.
V období 3 let byla prevalence antiHCV séro-
pozitivity 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.

Klíčová slova:
užívání drog – somatické komplikace – epide-
miologická analýza – rizikové chování.

Výchova dívek(žen) v komunitách
Kuda, A.
o. s. Sananim

Abstrakt:
Ve svém sdělení bych se rád zamyslel nad 

odlišností potřeb závislých žen léčících se v te-
rapeutických komunitách. Svět drog považu-
ji za svět především „mužský“. Prostředí TK 
také svým způsobem svádí spíše k výkonu, 
což je dominantou mužů. A co ženský svět? 
Co potřebují naše klientky pro hledání „žen-
ské role“ a identifikování  se s ní? Co nabízejí 
v této otázce TK? Do jaké míry odpovídá naše 
nabídka opravdovým potřebám žen?

Klíčová slova:
závislost – terapeutická komunita – psycho-
terapie – gender.

Závislost jako spirituální učitel
Kudrle, S.
Soukromá praxe 

Abstrakt:
Autor nahlíží na pojem závislosti jako na jed-
nu z variant možné psychospirituální krize, 
kdy samotný rozvoj závislosti se stává učite-
lem o hranicích a mezích ega  a sebekontro-
ly. Závislost „tlačí“ na jedince, aby se vzdal 
určitého přežitého sebekonceptu, odevzdal se 
Vyšší moci a zažil tak transformativní krizi 
vedoucí k možnému novému uspořádání živo-
ta a existence. I nadále však „učitel“ přísně 
vede žáka, pokud je „pokoušen“ k recidivám. 
Dobrá každodenní následná praxe zprostřed-
kující kontakt s vyšší mocí může být spoleh-
livou ochranou.

Klíčová slova:
touha – nutkání – závislost – psychospiritu-
ální krize – smrt a znovuzrození – Vyšší moc.

Děti do 15 let ohrožené důsled-
ky užívání návykových látek 
– kvalitativní analýza této cílové 
skupiny prostřednictvím terén-
ního výzkumu protidrogových 
koordinátorů a pediatrů 
Majzlíková, J.
Děčínské doléčovací centrum, Centrum soci-
álních služeb Děčín, p. o.
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Abstrakt:
Terénní výzkum pražských protidrogových 
koordinátorů a pediatrů je součástí výzkumné 
studie Analýza současného stavu a potřeb v ob-
lasti adiktologických služeb pro děti do 15 let 
ohrožené důsledky užívání návykových látek. 
Cílovou skupinu tvoří 14 protidrogových koor-
dinátorů a 4 pediatři. Pro sběr dat byla použita 
semistrukturovaná interview a pro jejich ana-
lýzu metoda zachycení vzorců („gestaltů“). Mezi 
výsledky patří popis dětí do 15 let, které mají 
zkušenosti s návykovými látkami, a drogových 
služeb, s nimiž protidrogoví koordinátoři a pedi-
atři spolupracují při řešení problémů spojených 
s užíváním návykových látek. Byla zazname-
nána potřeba rozšířit služby pro děti (primární 
prevence, telefonní linka, síť zařízení, pobytové 
programy na zvýšení sebehodnoty), zřídit specia-
lizovaná zařízení pro děti (ambulantní, lůžková, 
nízkoprahová) a restrukturalizovat ústavní péči.

Klíčová slova:
kvalitativní výzkum – semistrukturovaná 
interview – děti do 15ti let – adiktologické služby

Biologické mechanismy zneuží-
vání návykových látek a speci-
fická farmakoterapie u pacientů 
se schizofrenií a bipolární afek-
tivní poruchou
Mikuláš, J., Holub, M. Tichý, V.
Psychiatrické oddělení, Ústřední vojenská 
nemocnice, Praha

Abstrakt:
Zabýváme se otázkou vysokého výskytu zneu-
žívání návykových látek u pacientů se schizo-
frenií a bipolární afektivní poruchou, předpo-
kládanými biologickými mechanismy v pozadí  
a specifickou problematikou farmakoterapie 
schizofrenie a bipolární afektivní poruchy 
u pacientů zneužívajících návykové látky

Klíčová slova:
schizofrenie – bipolární afektivní porucha – závis-
lost – biologické mechanizmy – farmakoterapie.

Otázka smyslu života v kontex-
tu substituční léčby
Miláčková, M., Smolík, Š.
Centrum poradenství pro mládež a rodiny, 
o. s. Prev-Centrum

Abstrakt:
Centrum poradenství pro mládež a rodiny, 
o. s. Prev-Centrum, nabízí v rámci svých 
služeb již třetím rokem program substi-
tuční léčby Subutexem®.  Dosavadní zku-
šenosti s prací se specifickou skupinou 
klientů vedou terapeutický tým k revizi 
koncepce ve směru komplexnější a záro-
veň efektivnější péče, mimo jiné právě 
s ohledem na nové trendy bio-psycho-so-
cio-spirituálního modelu závislostí. Další 
rozvoj zahrnuje rovněž snahy o propojení 
a konkrétní zarámování do teoretického 
kontextu některých východisek huma-
nistické psychologie, spojených zejména 
s osobnostmi V. E. Frankla, C. R. Rogerse 
a A. Maslowa. Příspěvek seznámí s pilot-
ním výzkumem pracoviště opírajícím se 
kromě zmíněných koncepcí i o výsledky 
šetření pomocí Logo-Testu E. S. Lucasové.

Klíčová slova:
smysl života – Subutex® – substituční 
léčba – bio-psycho-socio-spirituální model 
závislostí.

Zhodnocení realizace tzv. mini-
málního preventivního progra-
mu na základních školách Prahy 
6 a okolí prostřednictvím kvali-
tativní části kvaziexperimentál-
ní evaluační studie
Miovský, M.1, Miovská, L.2, Trapková, B.3
1Psychologický ústav Akademie věd ČR
2Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 
1. LF UK a VFN v Praze
3Prev-Centrum Praha
Grantová podpora: GAČR č. 406/04/P250
Notice: Studie byla provedena ve spolupráci 
s o.s. Prev-Centrum Praha. 
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Abstrakt
Background: Projekt evaluace primárně pre-
ventivního programu si klade za hlavní cíl 
porovnat rozdíl mezi výsledkem intervence 
spočívající v realizaci preventivního pro-
gramu na komunitní bázi a aplikací pouze 
tzv. minimálního preventivního programu. 
Projekt je postaven jako kvaziexperimentál-
ní pětiletá studie bez randomizace ve výbě-
ru účastníků. V kvalitativní části studie 
se realizátoři pokoušejí získat podrobnější 
informace o způsobu realizace obou srovná-
vaných programů, porovnávat tyto informace 
s oficiálními dokumenty k oběma typům pro-
gramům a mít tak k dispozici nezávislý zdroj 
kvalitativních dat o východiscích a charakte-
ru prováděných a výzkumem srovnávaných 
preventivních intervencí. Kvalitativní údaje 
přitom slouží také jako podpora při vytvá-
ření interpretační báze pro výsledky samot-
ného kvaziexperimentu a snahou je využít 
výhod plynoucích ze vzájemného spárování 
jak kvantitativních, tak kvalitativních dat. 
Metody: Pro kvalitativní část byla pro výběr 
souboru zvolena metoda totálního výběru 
- nominováni byli všichni školní metodici 
prevence na sledovaných školách v expe-
rimentální i kontrolní skupině. Ze základ-
ního souboru 25 metodiků se nakonec stu-
die zúčastnilo 19 metodiků. S ostatními se 
i přes snahu výzkumníků interview provést 
nepodařilo. Hlavní metodou pro získávání 
dat bylo polostrukturované interview, jehož 
hlavní položky vycházely z obsahové analý-
zy dokumentace k oběma typům programů. 
Výsledky: Výsledky prokázaly očekávané 
značné rozdíly v úrovni realizace jednotli-
vých programů především v kontrolní sku-
pině. Naopak prokázaly značnou míru kon-
zistence v pojetí a aplikaci komunitního pre-
ventivního programu, což v prvním případě 
souvisí s inkoherentním systémem vzdělává-
ní metodiků prevence,  nedostatečně sjedno-
cenou metodikou minimálních preventivních 
programů a s mnoho značnými dokumenty 
k tomuto pojetí prevence, které umožňují 

velmi různorodý výklad a tím prakticky zne-
možňují přísnější evaluaci. Naopak ve dru-
hém případě je výsledek zřetelně ovlivněn 
faktem, že program koordinuje a zodpovídá 
za něj jediná organizace, která navíc zajišťu-
je jednotný systém vzdělávaní všech zapoje-
ných skupin a důrazně vyžaduje dodržování 
jednotných pravidel při realizaci programu.

Klíčová slova:
Evaluace – primární prevence – rizikové 
chování – minimální preventivní program 
– školní metodik prevence

Analýza potřeb potenciálních 
zaměstnavatelů léčených uživa-
telů drog v Praze
Morávek, J.
Institut sociologických studií, Fakulta soci-
álních věd UK Praha
Grantová podpora: JPD 3, projelt “After-
Care as a Way of Managing, Risks of Drug 
Users’ Social Exclusion“

Abstrakt:
Příspěvek představuje výsledky analýzy 
potřeb potenciálních zaměstnavatelů léče-
ných uživatelů drog v Praze (APPZ).
APPZ je koncipována jako kvalitativní 
sociologický výzkum, jenž se řídí zásada-
mi zakotvené teorie. Metodologie využívá 
přístupů výzkumu trhu (testování kon-
cepce produktu/služby). Hlavní technikou 
sběru dat jsou polostrukturované rozho-
vory. 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 so-
ciální agentury o. s. SANANIM a dalších pro-
jektů při zprostředkování práce pro léčené 
uživatele drog.
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Klíčová slova:
následná péče – zprostředkování zaměstnání 
– zaměstnavatelé – výzkum.

Právní poradenství v nízkopra-
hových službách
Müllerová, P.
Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze

Abstrakt:
Příspěvek se zabývá různými aspekty práv-
ního 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 kon-
krétní zkušenosti s poskytováním právního 
poradenství a výsledky této práce v konkrét-
ním 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 nízkopra-
hovými zařízeními poskytovány.

Klíčová slova:
právní poradenství – trestní právo – níz-
koprahové služby – problémový uživatel drog.

Problematika závislosti u trau-
matizovaných veteránů
Nerad, J. M.
Centrum ‚45, Rijnzichtweg 34, 2342 AX 
Oegstgeest, Nizozemsko

Abstrakt:
V roce 2005 bylo v Nizozemsku 146 500 vete-
ránů – bývalých příslušníků nizozemské 
armády, kteří se zúčastnili buď bojových 
akcí pod vlajkou Nizozemského králov-
ství, nebo zhruba padesáti mezinárodních 
mírových misí pod vlajkou Spojených náro-
dů. Prevalence PTSD kolísá a je u různých 
skupin veteránů odlišná, nejnižší u veterá-

nů z Kambodže a nejvyšší u veteránů z Li-
banonu. Podrobně nebyly epidemiologické 
studie o komorbiditě (PTSD a závislost na 
psychotropních látkách) u nizozemských 
veteránů dosud provedeny, proto se musí-
me spokojit s údaji z výzkumu amerických 
veteránů, kde tato komorbidita kolísá mezi 
39–73 %. Centrum ‚45 je národním centrem 
pro léčbu obětí organizovaného násilí, včet-
ně veteránů. V léčbě veteránů je konfrontace 
s výše uvedenou komorbiditou neodvratná.
Klíčová slova: valecni veterani, PTSD, zavis-
losti na psychotropnich latkach, Centrum ‚45

Medicínsky model priebeh závis-
losti humanistické dôsledky
Okruhlica, Ľ.
Centrum pre liečbu drogových závislostí 
– Inštitút drogových závislostí, Bratislava

Abstrakt:
Moderné medicínske diagnostické systémy 
(MKCH-10 a DSM-IV) umožňujú stanovenie 
diagnózy závislosti u človeka len vtedy, ak 
aspoň tri základné kritériá, prejavy boli prí-
tomné v priebehu posledných 12 mesiacov. 
Ak niekto abstinuje dlhšie a nemá prejavy 
závislosti, diagnóza je minulosťou. Človek 
je považovaný za zdravého. V prípade opä-
tovného objavenia sa závislosti je správne 
hovoriť o novom ochorení. Materiál a me-
todika: Z tohoto aspektu sme prehodno-
tili 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 pr-
vú liečbu vôbec v živote, alebo o opakovanú 
liečbu, kde buď išlo o liečbu po predošlej 
viac ako 12mesačnej 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 ktoré-
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ho ak pacient mal v živote raz stanovenú 
diagnózu závislosti, tak mu už zostala bez 
ohľadu na dĺžku intervalov prípadnej abs-
tinencie 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 zbavu-
jú veľkú časť pacientov sociálnej stigmy 
chronicky chorých, handikepovaných ľudí.

Klíčová slova:
MKN-10 – DSM-IV – diagnózy – liečba – 
chronický priebeh – závislosť.

Otázky konzumácie marihuany
Ondrejkovič, P. 
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 
UKF, Nitra

Abstrakt:
Príspevok sa vracia k otázke bagatelizácie 
konzumu mariuhany, uvádza miesta pôso-
benia THC v mozgu, kategorizuje názory na 
konzumáciu marihuany a pokúša sa nájsť 
odpoveď, ako je možné, že na jednu skutoč-
nosť jestvuje toľko rôznych, ba protichodných 
názorov. Súčasťou príspevku je i porovnanie 
účinku marihuany a alkoholu.

Klíčová slova:
marihuana – THC – mozgová kôra – hipocam-
pus – malý mozog – bazálne gangliá – názo-
ry na konzumáciu marihuany a ich príčiny.

Nízkoprahová zařízení v ČR v l. 
2002-2005 stav a vývoj v klien-
tele a službách jí poskytnutých
Petrošová, B.
Národní monitorovací středisko pro drogy 
a drogové závislosti, Úřad vlády ČR, odbor 
protidrogové politiky

Abstrakt:
Příspěvek vychází z analýzy údajů nízkopra-
hových 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 týkají-
cí se klientely, která služeb těchto zařízení 
využívá (počty klientů, uživatelů drog, jejich 
pohlaví, průměrný věk, užívané drogy) a ty-
pu a rozsahu služeb jim poskytnutých. Data 
jsou extrapolována na všechna česká níz-
koprahová zařízení, je zhodnocena kvalita 
a využití sítě služeb těchto zařízení vzhle-
dem k odhadu populace problémových uži-
vatelů drog v ČR. Data ze závěrečných zpráv 
jsou doplněna údaji z výzkumů provedených 
v tomto typu zařízení v uvedeném období.

Klíčová slova:
síť služeb – nízkoprahová zařízení – harm 
reduction – dostupnost služeb – problémové 
užívání drog – injekční uživatelé drog.

Projekt ochrany práv uživatelů 
drog
Pfeiferová, Š.
Liga lidských práv, Praha

Abstrakt:
Projekt ochrany práv uživatelů drog (POPUD) 
uskutečnila Liga lidských práv v letech 2003
2004 a jeho cílem byly identifikace, sledová-
ní 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 spoluprá-
ci s nízkoprahovými službami (Drop In, 
SANANIM) a vyzkoušet různé možnosti kon-
taktování klientů a metody práce s nimi.
Příspěvek popisuje jak výsledky monitorin-
gu, tak i praktické zkušenosti s nabízením 
bezplatné právní pomoci. Ukazuje se, že ke 
zlepšení problematiky z dlouhodobého hle-
diska nestačí nabízet pomoc obětem, ale je 
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nutné zvyšovat právní povědomí problémo-
vých uživatelů drog a posilovat nezávislou 
kontrolu nad činností policistů v oblasti 
dodržování lidských práv.

Klíčová slova:
uživatelé drog – lidská práva – policie – práv-
ní povědomí.

Lidská duše a závislost
Plocová, M.
Poradna pro choroby jater, Nuselská polikli-
nika, Psychiatrická léčebna Bohnice

Abstrakt:
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 pova-
žováno hlubinné odkrývání přirozeného já, 
návrat k vlastním pocitům, intuici a neroz-
vinutým schopnostem, které zůstaly pod tla-
kem uvěznění skryty.
Dalším důležitým prvkem je odkrývání  
kořenů vzniku závislosti, které často smě-
řují hluboko do dětské duše závislého. Ona 
dětská duše nemá z nějakého důvodu mož-
nost nastoupit svou přirozenou cestu vývoje. 
Odtud vychází prevence závislostí.
Jako člověk-psychoterapeut nastíním léčebné 
využití vlastní prožitkové zkušenosti v psy-
choterapii a léčbě závislostí.

Klíčová slova:
duše – závislost – únik – pocity – intuice.

Komorbidita (duální diagnóza) 
u pacientů léčených na oddělení 
pro léčbu návykových nemocí 
v Psychiatrické léčebně v Brně-
-Černovicích
Pokora, J., Mošťák, P.
Psychiatrická léčebna v Brně-Černovicích

Abstrakt:
Autoři vyhodnotili u 71 pacientů léčených v I. 
čtvrtletí roku 2005 na oddělení pro léčbu návy-
kových 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 osob-
nosti (u 15 pacientů,což je 21,1 % celého soubo-
ru). U 10 pacientů (14 %) bylo diagnostikováno 
organické poškození CNS různého stupně.
V diskusi autoři upozorňují na důsledky psychi-
atrické komorbidity.Komorbidita snižuje prav-
děpodobnost, že pacient řádně dokončí dobrovol-
nou protialkoholní léčbu. Zanedbatelný není ani 
nárůst nákladů na léky (téměř u poloviny paci-
entů byly ordinovány léky ze skupiny psycho-
farmak). V závěru autoři konstatují, že komor-
bidita zhoršuje compliance pacienta a tím i cel-
kovou prognózu. Vzhledem k závažnosti tohoto 
problému se autoři výhledově chystají zpracovat 
větší  vzorek pacientů s podrobnější analýzou 
psychiatrické komorbidity a jejích důsledků.

Klíčová slova:
závislost na alkoholu – komorbidita – dvojí 
diagnóza – porucha osobnosti – organický 
psychosyndrom – compliance.

Katamnestické sledování 
výsledků léčby na oddělení pro 
mládež ohroženou závislostmi 
Poklad v Bílé Třemešné, součás-
ti Výchovně-léčebného ústavu 
pro mládež Husův domov ve 
Dvoře Králové nad Labem, prů-
běžné výsledky 
Poláček, J., Junová, D. 
Výchovně-léčebný ústav pro mládež Husův 
domov, Dvůr Králové

Abstrakt:
Autor předkládá průběžné výsledky katamne-
stického sledování dalšího množství drogově 
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závislých mladistvých po léčbě závislostí na 
oddělení pro mládež ohroženou závislostmi 
Poklad v Bílé Třemešné. Katamnestické sledo-
vání po 1, 3 a 5 letech po léčbě shledáváme jako 
jednu z velmi půkazných metod ověření léčeb-
ných výsledků. Pro zjednodušení hodnocení 
jsou výsledky katamnestického sledování rozdě-
leny do 7 kategorií, od prakticky úplné a trvalé 
abstinence až po úmrtí v souvislosti s drogou.

Klíčová slova:
drogové závislosti – mladiství – výsledky léčby.

Primární fikce prevence užívání 
drog?
Radimecký, J.
Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze

Abstrakt:
Příspěvek je pokusem o kritické čtení tezí o zá-
kladních východiscích primární prevence: a) 
užívání drog by nemělo být společensky akcep-
tovanou formou chování mladých lidí, b) preven-
tivní programy by měly vést k tomu, aby si děti 
a mladí lidé uvědomovali, že užívání drog s se-
bou 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 ilu-
strováno, 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.

Klíčová slova:
drogová prevence – mladí lidé – normalita 
– chování

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

Abstrakt:
Fetální alkoholový syndrom FAS a spektrum 
vrozených alkoholových poruch – FASD, pat-
ří mezi závažné vrozené poruchy, jejichž spo-
lečným kauzálním faktorem způsobujícím 
postižení je intrauterinní expozice plodu alko-
holem. Postižení se projevuje hyperaktivitou, 
nižším intelektem, poruchami chování, faciál-
ními 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 vzdělávací-
ho programu a prevence následné traumatizace 
dítěte. Specifickým úkolem je edukace žen ve fer-
tilním věku. Na rozdíl od zahraničí nebyly dosud 
v ČR realizovány žádné preventivní programy.

Klíčová slova:
Fetální alkoholový syndrom – FAS – spektrum 
vrozených alkoholových poruch – FASD – FAE 
– částečné FAS (partial FAS/FAE- fetal alcohol 
effect) – ARBD (alcohol related birth defects) 
– ARND (alcohol related neurodeveloptmental 
disorder) – abusus alkoholu matkou v těhotenství.

Postoje odborných pracovníkov 
v zdravotnictve k pacientom so 
závislosťou
Slezáková, S.,  Okruhlica, L.
Centrum pre liečbu drogových závislostí 
– Inštitút drogových závislostí

Abstrakt:
Na príklade našich dvoch prieskumov chceme 
ilustrovať niektoré subjektívne činitele, ktoré 
zo strany zdravotníckych pracovníkov môžu 
obmedzovať  poskytovanie zdravotníckych slu-
žieb pre ľudí trpiacich závislosťou. V prvom 
prieskume medzi psychiatrami sme zistili, že 
zo 6 prezentovaných diagnóz by pacienta s di-
agnózou závislosti od  drog  ošetrili psychiatri 
v priemere na  poslednom  mieste v poradí, na 
predposlednom mieste by sa umiestnil pacient 
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so závislosťou od alkoholu. Príčinami môžu 
byť predsudky, morálne motivované posto-
je a prístupy zo strany psychiatrov, často na 
nevedomej úrovni. Problém odsúvania paci-
entov lekármi nie je špecifickým slovenským 
javom, podobné zistenia boli aj inde v zahrani-
čí. Podobné problémy s postojmi k týmto paci-
entom sme zaznamenali v prieskume zame-
ranom na zisťovanie dostupnosti sterilných 
ihiel v lekárňach na Slovensku. Zistili sme, že 
dostupnosť sterilných injekčných ihiel a strie-
kačiek v lekárňach nie je 100%. Zo 180 oslove-
ných lekární mali sterilné ihly len v 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 reak-
cií verejnosti, ďalej to boli obavy vyplývajúce 
z možného agresívneho správania sa užíva-
teľov drog a obavy zo straty časti ostatnej kli-
entely. Ako ukázali zistenia našich priesku-
mov, samotná existencia siete zdravotníckych 
služieb pokrývajúca celé územie krajiny ešte 
nestačí na zabezpečenie rýchleho prístupu  k  
zdravotníckym službám. Dostupnosť je v prí-
pade ľudí so závislosťou od psychoaktívnych 
látok často významne ovplyvnená subjek-
tívnymi postojmi poskytovateľov. Z ilustrácii 
našich dvoch zistení sú postoje zdravotníckych 
pracovníkov iba časťou dopadov, ktoré nega-
tívne vplývajú na pacientov so závislosťou.

Klíčová slova:
postoje – zdravotnícki pracovníci – liečba – 
dostupnosť liečby – pacienti so závislosťou.

Problematika nařizování pitev 
u úmrtí osob pod vlivem OPL – 
status quo, implikace pro klíčo-
vý indikátor drogové epidemio-
logie, návrhy dalšího postupu  
Šejvl, J.
Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze

Abstrakt:
Autor se zabývá problematikou nařizování 
pitev u úmrtí osob pod vlivem návykových 
látek, zejména diferenciací postupu pod-
le § 115 odst. 1 trestního řádu a vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o po-
stupu při úmrtí a o pohřebnictví. Svoji pozor-
nost věnuje zejména postupu Policie České 
republiky, zajišťování kadaveru, ale i důkaz-
ním prostředkům, které se u něj nalézají, a ne-
správným postupům, jež mohou  přinést nega-
tivní důsledky pro další objasňování „drogové 
mortality“. Dále účasti orgánů činných v trest-
ním řízení u pitvy, ideálnímu postupu a dal-
ším specifikům této oblasti. Cílem příspěvku je 
podat obecnou informaci o této problematice.

Klíčová slova:
úmrtí pod vlivem návykových látek – pitva 
– trestní řád – Policie České republiky.

Romská terapeutická komunita 
(RTK), chráněné dílny, chráněné 
bydlení
Štandlová, D.
Magistrát města Brna, Odbor zdravotnictví MMB

Abstrakt:
Město Brno systematicky a dlouhodobě 
buduje v rámci protidrogové politiky města 
síť zařízení, která se zabývají protidrogovou 
prevencí.
Aktuálním problémem je v městě Brně neor-
ganizovaná mládež, děti a mládež ze sociálně 
slabých a nepřizpůsobených rodin. Tato cílo-
vá skupina je potencionálně velmi riziková 
z důvodu snižování věkové hranice užívání 
tabáku, alkoholu a  těkavých látek.
Specifickým problémem je užívání návyko-
vých látek (tolerovaných a netolerovaných) 
dětmi a mládeží romské minority. 
Je nutno spolupracovat se zástupci rom-
ských aktivit ve městě Brně (IQ Roma servis, 
Společenství Romů na Moravě, Drom a dal-
ší), domluvit se na společných postupech a  
doplnit stávající romské aktivity tak, aby 
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bylo možno komplexně problém užívání návy-
kových látek řešit  především v cílové skupi-
ně  mládeže  a mladých lidí  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 a resocializaci tak, 
že by se klient po absolvování pobytu v RTK 
mohl začlenit do společnosti a být samo-
statný, 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 …).

Použití škál při práci na kontakt-
ním místě pro uživatele drog
Trunečková, O., Čalovka, O., Kozáková, Z.
RIAPS, Trutnov

Abstrakt:
RIAPS Trutnov K centrum ve spolupráci s o.  
s. Semiramis K centrum Nymburk v součas-
né době zahajují program použití škál při 
práci s klienty KM. Cílem programu je sle-
dování účinnosti  zvoleného způsobu inter-
vencí prostřednictvím vyhodnocování škál 
pozitivních změn v klientově chování a mí-
ry sociální integrace. Současně jsou škály  
v programu využívány i jako prostředek ke 
zvyšování náhledu klienta na vlastní situaci 
a motivační prostředek.

Klíčová slova:
kontaktní místo – škála – pozitivní změny 
u klientů.

Výsledky školní dotazníkové 
studie na území bývalého okre-
su Nový Jičín
Vacek, J., Gabrhelík, R., Miovská, L., 
Miovský, M.

Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze

Abstrakt:
V příspěvku představíme výsledky jedné ze 
substudií projektu, který byl zaměřen na 
evaluaci drogových služeb  a stavu užívá-
ní návykových látek mezi žáky základních 
a studenty středních škol v regionu bývalého 
územněsprávního 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).

Klíčová slova:
evaluace – dotazníková studie – užívání drog 
– uživatel drog – školní populace.

Virová hepatitida typu C u in-
jekčních uživatelů drog v ČR 
– rozšíření a nové infekce  
Zábranský, T., Mravčík, V.
Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze, Národní monitorovací stře-
disko pro drogy a drogové závislosti

Abstrakt:
V prezentaci shrnují autoři výsledky sero-
prevalenční studie virové hepatitidy typu C 
u injekčních uživatelů drog v ČR a zabývají 
se faktory, jež jsou u této subpopulace aso-
ciovány se zvýšením rizika infekce, a prak-
tickými důsledky pro prevenci a drogovou 
politiku. V diskusní části shrnují metodické 
obtíže a omezení studie – použité samplo-
vací metody, spolehlivost sebevýpovědních 
dotazníkových metod pro zjišťování míry 
rizikového chování v populaci uživatelů drog,  
vlastnosti  rychlých testů na seropozitivitu 
VHC – a navrhují další postup. V závěrečné 
části prezentace jsou představeny předběžné 
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výsledky séroincidenční studie VHC a jejich 
možné interpretace s ohledem na (ne)účin-
nost současných postupů minimalizace rizik.

Klíčová slova:
VHC – injekční užívání drog – seroprevalence 
– seroincidence – rizikové faktory – drogová 
politika.

Spiritualita a rituály v terapeu-
tické komunitě
Zachariáš, M., Šefránek, M. 
Terapeutická komunita SANANIM Němčice

Abstrakt:
Autoři se dívají na rituály v terapeutické 
komunitě pro drogově závislé jako na prak-
tické 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 sdě-
lení je obrazová a fotografická dokumentace.

Klíčová slova:
spiritualita – rituály – terapeutická komuni-
ta – drogová závislost.

Klientova spiritualita a psycho-
terapie
Zvánovcová, I.
Středisko pro psychoterapii a RT OLZ VFN 
Praha

Abstrakt:
Na pozadí krátkého kazuistického sdělení 
a na základě dlouhodobé individuální terapie 
klienta závislého na alkoholu budu dokumen-
tovat 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 terapeutic-
kým směrem.  Mám za to, že tento terapeutic-
ký přístup napomohl k otevření spirituálních 
témat. Jsem přesvědčena, že s ohledem na  sou-
časný bio- psycho-socio-spirituální model závis-
losti se  před terapeuty objevuje nová výzva  
a tou je vytvoření spirituálního kontextu terape-
utického procesu při léčbě klientů se závislostí.

Klíčová slova:
spiritualita – psychoterapie – existenciální 
analýza – spirituální témata.

Integrovaný model liečby a re-
socializácie závislých  v neštát-
nom zariadení Sanatóriu AT, 
Bratislava
Žemličková, J.
Sanatórium AT

Abstrakt:
Závislosť je komplikovaný mechanizmus 
a zasahuje do celého komplexu myslenia 
a správania klienta. 
Cieľom prednášky je predstavenie režimu 
terapie a modelu bio-psycho-sociálnej sta-
rostlivosti, ďalej predstavenie princípov tera-
peutického 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 najuchvacujúcej-
šie na nej je  –  že  klient získaním schopnosti 
regulácie baživosti mení  kvalitu svojho života.
Opieram sa o skúsenosti, ktoré som získa-
la na oddelení Sanatória AT v Bratislave,  
neštátneho zdravotníckeho zariadenia, zame-
raného na liečbu drogových závislostí v Slo-
venskej republike.

Klíčová slova:
integrovaný model – autoregulácia.
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Ten, který věřil a nevěřil
Adameček, D., Iblová, P., Jirový, F.
Terapeutická komunita pro drogově závislé 
Nová Ves, Chrastava

Abstrakt:
Autoři předkládají ke společné práci kazuis-
tiku klienta terapeutické komunity, ve které 
chtějí s pomocí účastníků pracovní dílny pro-
zkoumat biologický, psychologický, sociální 
a spirituální rozměr léčby a míru zastoupení 
těchto rozměrů v terapeutické práci v jednot-
livých časových úsecích léčby.

Klíčová slova:
kazuistika – bio-psycho-socio-spirituální pří-
stup – proces změny.

Arteterapie a spiritualita
Balous, P., Blažek, V.
Teen Challenge Plzeň

Abstrakt:
Spiritualita je pozadím, na němž se odehrává 
životní příběh individua; je potřebou, jejíž napl-
ňování 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 kli-
entovy pozitivní sebeobrany, jeho emocionál-
ní a psychické rovnováhy a nalezení svého 
místa ve společnosti prostřednictvím osob-
ního vztahu s Bohem. Své místo v něm má 
i arteterapie. Patří v léčbě závislostí k běžně 
používaným technikám, které skrze výtvarné 
techniky umožňují sebereflexi, komunikaci, 
rozvíjení emocionality a tvořivosti za úče-
lem odstranění nebo zmírnění obtíží klien-
ta. Artetarapie praktikovaná v Terapeutické 
komunitě Vršíček nabízí kromě standardních 
témat vztahujících se k problematice závis-
losti i témata reflektující aspekt křesťanské 
víry (já a moje víra, malování biblického pří-

běhu, 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 morál-
ní, etické a existencionální otázky dotýka-
jící se důležitých lidských hodnot a postojů. 
V samotném aktu malování je akcentována 
emocionalita, prožitek z vlastní práce a kre-
ativita umožňující vyjádřit vlastní interpre-
taci příběhu. Výsledný artefakt pak nabízí 
prostor k verbální interpretaci, analýze, kdy 
je využíváno kompozičního schématu, použi-
tých barev i náhody jako momentu pronikání 
nevědomých obsahů do obrazu. Důležitou roli 
zde sehrává symbol jako prostředek komuni-
kace a informace; zároveň svým charakterem 
poskytuje bezpečný prostor k projekci trauma-
tizujících obsahů. Zobrazené scény se mohou 
stát paralelami vlastní osobní historie, důle-
žitých životních momentů; prostředí skupiny 
je i metaforickým obrazem širokého křesťan-
ského společenství, do kterého se klient může 
po ukončení základního programu zapojit.

Klíčová slova:
spiritualita – arteterapie – emocionalita 
– společenství.

Oshova katarzní dynamická 
technika „Hatlatilka„ 
Horáčková Kováříková, J. ,  
Grigoriadisová, K.
Psychiatrická léčebna Bílá Voda

Abstrakt:
Hatlatilkou je demonstrována katarzní dyna-
mická technika, která prohlubuje a zintenziv-
ňuje terapeutický proces přirozenou cestou. 
Během techniky má klient možnost  setkat 
se se svými „ bolestmi duše“, tyto pojmenu-
je a může příjmout, čímž přijímá sám sebe. 
Oshovy meditační techniky jsou součástí 
programu rezidenční protialkoholní léčby na 
specializovaném psychoterapeutickém oddě-
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lení.  „Dovolte si vyjádřit během 90 minut, 
cokoli potřebujete.  Mysl neustále zvažuje ve 
slovech. Technika pomáhá rozpouštět stere-
otyp neustálé verbalizace a dovoluje emocím 
potkat se s tělem . . .“
Technika má několik fází :
1. tanec
2. setkání
3. hatmatilka
4. setkání
5. sdílení

Klíčová slova:
prázdnota – napětí – katarze – setkání – přijetí.

Církev a harm reduction (kněz 
a sestra v akci)
Jargus, M., Immaculata Konvalinková, M.
Diecéze ostravsko-opavská, farnost Ostrava 
Radvance, KC Net Karviná, VV Ostrava, DC 
Koňákov, CP Havířov, KC Drug Azyl Brno

Abstrakt:
1. Církev a harm reduction – jak jdou tyto 
pojmy dohromady? Na základě biblickém, 
teologickém a praktickém se pokusíme vytvo-
řit 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 po-
stojům 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 hříš-
níky (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 kon-
ference Anglie a Walesu,

jako zcela legitimní jsou zde jmenovány také 
přístupy harm reduction a substituční tera-
pie – pragmatické procesy podporující pozi-
tivní změny, které zamezují ještě většímu zlu.
3. Křesťané ve službách harm reduction 
(zkušenosti z praxe)
3.1. Zahraniční zkušenosti
3.2. 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 reducti-
on si můžeme dovolit potkat lidi s drogovým 
problémem tam, kde jsou, neodsuzovat a ne-
moralizovat je, dát jim zažít zájem a respekt, 
být s nimi, skrze dlouhotrvající vztah důvě-
ry 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.

Klíčová slova:
církev – Harm reduction – křesťanský – dro-
gový – duchovní.

Přítomnost učitele na aktivitách 
primární prevence: ano, či ne?
Kadlecová, J.
P-centrum, středisko pro primární prevenci 
CPPT, o. p. s. Plzeň

Abstrakt:
Programy všeobecné specifické primární pre-
vence 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-psy-
chologických poraden, atp. Programy mohou 
být koncipovány jako jednorázové aktivity, 
nebo jako kontinuální dlouhodobé programy.
Workshop je zaměřen na otázku přítomnosti peda-
goga 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.
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Klíčová slova:
specifická primární prevence – učitel – třídní 
kolektiv – preventista.

Kognitivní funkce u uživatelů 
konopných drog
Miovská, L., Miovský, M. 
Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze
Podpořeno grantem GAČR č.406/04/P250

Abstrakt:
Příspěvek se zabývá úrovní kognitivních funk-
cí u uživatelů konopných drog. Vztahem mezi 
kognitivními schopnostmi a užíváním konop-
ných drog se již zabývala řada zahraničních 
studií. Je nutné rozlišovat mezi důsledky akutní 
intoxikace konopnými drogami a důsledky dlou-
hodobého užívání. Experimentální studie s kont-
rolní skupinou neuživatelů konopných drog pod-
porují existenci krátkodobého vlivu užívání na 
pozornost, schopnost vykonávat psychomotoric-
ké úkoly a na krátkodobou paměť. Dlouhodobý 
vliv užívání konopných drog nebyl doposud 
prokázán. Někteří autoři uvádějí, že u těžkých 
uživatelů přetrvává reverzibilní snížení kogni-
tivních funkcí až 28 dní po zahájení abstinence.

Klíčová slova:
kognitivní funkce – užívání konopných drog – vní-
mání – paměť – pozornost – reakční čas – učení.

Marihuana: Podivuhodná his-
torie vztahu lidstva k jedné 
rostlině (v rámci pracovní dílny: 
monotematický blok Konopné 
drogy a politika)
Radimecký, J. 
Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze

Abstrakt:
Příspěvek se pokouší zmapovat, jak se konopí 
stalo nelegální drogou, což je ilustrováno na 

konkrétních příkladech z historie. Dále shr-
nuje novodobou historii vztahu ke konopným 
drogám v USA jako zemi s největším vlivem 
na současnou podobu mezinárodního systé-
mu kontroly zacházení s drogami OSN, jež 
mají konkrétní dopady na podobu současné-
ho režimu kontroly konopí a jeho modifikací 
v různých zemích světa včetně ČR. Historický 
exkurs ilustruje bezradnost a pokrytectví 
režimu prohibice konopí a stávajícího politic-
kého establishementu, který trvá na zachová-
ní současného stavu s proklamovaným cílem 
eliminovat výrobu a užívání marihuany, přes-
tože vede spíše k protichůdným výsledkům.

Klíčová slova:
konopí – droga – historie – prohibice – sys-
tém kontroly drog.

Možnosti sekundárního výměn-
ného programu
Staníček, J.
Laxus, o. s.

Abstrakt:
Možnosti nepřímé terénní práce a sekundár-
ní výměnný injekční program.
Efektivní terénní práce na uzavřené drogo-
vé scéně, v maloměstských a venkovských 
komunitách musí využívat nepřímé metody 
práce s klienty. Klíčovým modelem  nepří-
mé práce s injekčními uživateli drog je tzv. 
sekundární výměnný program. 
Praxe „zprostředkovaných výměn“ je větši-
nou 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 nepří-
stupných skupin injekčních uživatelů drog 
a možnost další práce.
Systematickým využíváním tohoto přístupu 
lze dosáhnout i významného zapojení klien-
tů do vlastního procesu služeb a tím i zvýšit 
odpovědnost za úspěšnost naplňování cílů 
programů harm reduction.
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Klíčová slova:
sekundární výměnný program – terénní prá-
ce s uživateli drog – Harm Reduction – zapo-
jení uživatelů do služeb

Závislost a já
Štěpánková, M., Kundrátová, I.
Městské centrum sociálních služeb a preven-
ce  Triangl
Oddělení Poradny pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy

Abstrakt:
Triangl, oddělení Poradny pro rodinu, man-
želství a mezilidské vztahy na Praze 14, 
nabízí školám primárněpreventivní pro-
gramy sociálně patologických jevů v rámci 
kolektivu školní třídy. Program je realizo-
ván minimálně ve třech setkáních v průbě-
hu 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 vní-
máme jako klíčové pro zdravý vývoj jed-
notlivců. V programech využíváme princi-
pů zážitkové pedagogiky. Stavíme tak na 
individuálních zážitcích jednotlivých žáků.
I naše pracovní dílna bude probíhat v tom-
to duchu. Účastníci si budou moci zažít 
atmosféru prvního setkání primárně-
preventivního programu zaměřeného na 
téma „Drogy a závislost“ na pozadí mezi-
lidských vztahů. Individuální prožitky 
účastníků budeme společně dávat do sou-
vislosti s jejich profesními zkušenostmi.

Klíčová slova:
primární prevence sociálně patologických 
jevů – zážitková pedagogika – vrstevnické 
vztahy – práce s třídním kolektivem – závis-
lost na návykových látkách.

Polarity experimentální konste-
lace
Vodňanská, J.

Abstrakt:
Experimentální konstelace se pokouší pomo-
cí  metaforických prostředků práce s tělem 
zprostředkovat poznání  nejrůznějších život-
ních polarit, ve kterých je nám žíti.

Teorie marihuany jako vstupní 
drogy 
Zábranský, T.
Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze

Abstrakt:
Rozsah a trvání diskuze o marihuaně jako 
„vstupní droze“ implicitně dokazuje, že  si 
většina odborné i neodborné veřejnosti uvě-
domuje, že ostatní nelegální drogy působí vět-
ší 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 spo-
lu s jejich kritickou analýzou. Krátce se rovněž 
zmiňujeme o relevanci experimentálních studií 
na zvířatech pro problematiku „vstupní drogy“.  
Shrnujeme, že současné vědecké poznatky neu-
možňují existenci fenoménu „vstupní drogy“ 
s naprostou jistotou vyloučit, a docházíme k zá-
věru, že teorie „všeobecné náchylnosti“ je nic-
méně podle současného stavu vědění a uzná-
vaných kritérií kauzality  pravděpodobnější.

Klíčová slova:
marihuana – vstupní droga – souhrn poznat-
ků – kauzalita.

Dotek jako součást komunikace
Zárybnická, P., Joanidisová, L. 
Ambulantní program následné péče CPPT, 
o. p. s. Plzeň
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Abstrakt:
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 tě-
lem jako PT metodu. Rády bychom jen nabíd-
ly 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 oteví-
rá prostor pro intimitu a nový rozměr vztahu 
mezi pracovníkem a klientem. V souvislosti 
s tím je důležité  umět  se správně a včas 
vymezit a učit tomu i naše klienty.

Klíčová slova:
tělo – dotek – vztah – pracovník – klient
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Projekt „A nebo…“
Dolejš, M., Charvát, M., Kolařík, M.
Katedra Psychologie FF UP, Olomouc
Grantová podpora: ESF č. CZ.04.1.03/
3.2.15.1/0042

Abstrakt:
Katedra psychologie FF UP a její partneři, 
PPP Olomouckého kraje a Centrum adikto-
logie 1. LF UK, připravili a realizují nový 
vzdělávací projekt, který je realizován od 
listopadu 2005. Jedná se o nabídku dvou-
semestrálního kurzu o celkovém rozsahu 
160 hodin pro školní metodiky prevence, 
výchovné poradce, školní psychology a ji-
né pedagogické pracovníky zapojené do 
problematiky prevence sociálně patologic-
kých jevů u dětí a mládeže na základních 
a středních školách v Olomouckém kraji.
Projekt je financován z prostředků ESF 
Operačního programu rozvoje lidských zdro-
jů, a z prostředků  státního rozpočtu pro-
střednictvím MŠMT. 
Oficiální název zní: „Prostor pro terciární vzdě-
lávání a kooperaci subjektů v oblasti prevence 
sociálně patologických jevu a sociální exklu-
ze 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 mo-
tivaci k činnostem, které nejsou vůbec jedno-
duché, přesto velmi potřebné. Každá skupi-
na bude mít kolem 25 účastníků, což zhruba 
odpovídá klasickému třídnímu kolektivu.

Klíčová slova:
vzdělání – školní metodici prevence – základ-
ní a střední školy – sociální exkluze – prožit-
kově-nácvikově zaměřený vzdělávací kurz.

Tvorba mandal v TK jako spiri-
tuální cesta
Doležalová, P.
Středočeský kraj 

Abstrakt:
Vytváření mandal usnadňuje klientům tera-
peutické komunity cestu ke svému nitru a na-
cházení celistvosti ve vlastní symbolice samot-
né mandaly. Proces tvoření i vzniklé obrazy 
odrážejí vnitřní rozpoložení, které osciluje 
mezi temnými, tajemnými stránkami duše 
a mystickými obrazy. Mandaly umožňují kli-
entům hlubokou posvátnou koncentraci, pono-
ření se k archetypálním symbolům, nachá-
zení své identity a potencionalit. Setkání  
se záblesky vlastní duchovnosti zobrazené 
v mandalách jako by bylo cestou k uvědomová-
ní si smyslu života, k seberealizaci a možnos-
ti sebepřesahů na základě svých objevených 
zdrojů. Mandaly umožňují klientům rozvíjet 
sebepoznání, důchovní růst, ekospirituali-
tu nebo podporují nacházení cesty k Bohu.

Klíčová slova:
mandala – terapeutická komunita – spiritu-
alita.

Drogovo závislí v CPLDZ OLÚP 
Predná Hora, n. o., poster
Endrödiová, L., Koprdová, E.
OLÚP Predná Hora, Muráň

Abstrakt:
Autorky sa zamerali na sondu drogovo závis-
lých liečených v OLÚP  Predná Hora, n. o. 
v období januára až decembra 2005. Chcú 
poukázať na aktuálne zloženie klientely 
CPLDZ. Poukazujú na typy primárnej drogy, 
niektoré sociodemografické ukazovatele (vek, 
pohlavie, lokalita bydliska, vzdelanie, zamest-
nanosť…), psychiatrickú (tox. psychózy, 
depresie, úzkostné stavy…) i nepsychiatrickú 
komorbiditu (HCV, caries dentis…). Zámerom 
bolo len zmapovanie aktuálnej situácie v na-
šom zariadení pre možnosť porovnania s iný-
mi adiktologickými pracoviskami a CPLDZ.

Klíčová slova:
droga – drogovo závislí klienti – komorbidita 
– sociodemografia.
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Príbehy osobnej zmeny u závis-
lých po úspešnej  resocializácii. 
Klimas, J.
Katedra psychológie FF TU v Trnave
Grantová podpora: VEGA No. 1/1387/04

Abstrakt:
Príspevok prináša súhrnné výsledky výs-
kumného projektu zameraného na skúma-
nie osobných zmien u závislých v resocia-
lizácií a faktorov, ktoré k týmto zmenám 
prispeli. Opiera sa o výpovednú hodnotu 
príbehov účastníkov výskumu, skonštruo-
vaných na základe hypotetických zážitkov 
osobnej zmeny. Na skúmanie komplexných 
zážitkov osobnej zmeny bol zvolený kva-
litatívny prístup, ktorého metódou bolo  
semištrukturované  interview. Nahraných 
a analyzovaných bolo 10 interview, usku-
točnených s klientami 2 resocializačných 
centier na Slovensku. Výpovede partici-
pantov boli analyzované prostredníctvom 
„Konsenzuálneho kvalitatívneho výskumu“ 
/CQR/. Najpočetnejšie z vytvorených kate-
górii, ktoré reprezentujú zmeny u závislých 
v resocializácii, boli zahrnuté do vytvá-
rania typických príbehov resocializantov.

Klíčová slova:
príbehy osobnej zmeny – resocializácia – kva-
litatívny výskum.

Poster – Česká asociace 
streetworku (ČAS)
Lukáčová, M., Racek, J., Herzog, A.
ČESKÁ ASOCIACE STREETWORKU

Abstrakt:
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.

Definování problému v české 
drogové politice – výsledky 
pilotní analýzy expertních dis-
kurzů o nelegálních drogách 
a jejich uživatelích
Morávek, J.
Institut sociologických studií, Fakulta soci-
álních věd, UK Praha

Abstrakt:
Širším záměrem autora je zjistit, jak je orga-
nizována debata o drogové politice v ČR. 
Prezentovaný sociologický výzkum se zamě-
řuje na příspěvek odborníků k definování 
drogového problému (policy problem). 
Kvalitativní metodologie výzkumu spočívá 
na foucaultovské analýze diskurzu a na sub-
jektivistických přístupech v „policy analysis“. 
Techniky zahrnují rešerše on-line, rozhovory 
s experty a lingvistický rozbor expertních tex-
tů. Analýza ilustruje, jak čeští experti znázor-
ňují svět nelegálních 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 probí-
hajícím výzkumu.

Klíčová slova:
drogová politika – definování problému – 
experti – výzkum – analýza diskurzu.

Závislost na opioidech, substi-
tuce buprenorfinem kazuistiky
Šmoldasová, J. 
Psychiatrická klinika FN Olomouc

Abstrakt:
Závislost na opioidech vzniká jak u primárně 
zdravých jedinců, tak i u somaticky nemoc-



Adiktologie286

ných. Závislost u obou má však společné jme-
novatele v podobě těžkých stavů spojených 
s odvykáním, sociálních dopadů a často dlouhé 
a trnité cesty, která by měla vést k abstinen-
ci. Na 3 případech ( 2 žen a 1 muže) autorka 
popisuje závislost na rozdílných typech opioi-
dů, druh a délku léčby, přiznání si závislosti 
a změny v postojích k okolí a sobě samotným. 
Všechny tři kazuistiky mají jedno společné, 
a to substituční léčbu buprenorfinem, který 
jim úspěšně pomáhá na cestě k abstinenci.

Klíčová slova:
opioid – závislost – léčba – buprenorfin.

Centrum adiktologie (CA)
Šucha, M.
Centrum adiktologie, Psychiatrická klini-
ka 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita 
Karlova v Praze
Grantová podpora: ESF č. CZ.04.3.07/
3.1.01.1/0182

Abstrakt:
Příspěvek představuje odborné pracoviště 
Centrum adiktologie, které se zabývá  výu-
kou a výzkumem různých forem lidského 
konání, jež mohou vést k vytvoření závislos-
ti. Pracoviště sídlí na Psychiatrické klinice 1. 
lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy 
v Praze. Jádro činnosti Centra adiktolo-
gie tvoří tři oblasti (i) vysokoškolská výuka 
(nový bakalářský studijní obor), (ii) výzkum 
a vývoj nových přístupů prevence, léčba a ná-
sledná péče o postižené a (iii) tvorba progra-
mu celoživotního vzdělávání pro profesionály 
v oboru. Centrum adiktologie zahájilo svoji 
činnost 1. září 2005.

Klíčová slova:
adiktologie – výuka – výzkum – celoživotní 
vzdělávání.
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The Theory of Economic 
Regulation in the Context of 
Drug Policy 
Běláčková, V.
Student of addiction studies at the Centre 
for Addictology, Psychiatric Clinic, 1st 
Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic

Abstract:
The “Theory of Economic Regulation” of 
Nobel Prize winner Georgie Stigler states 
that market players tend to use governmen-
tal regulations in their own interest. Apart 
from giving advantages to their own mar-
kets, they also aim to influence the market 
situation of its complements and substitutes. 
The talk concentrates on the basic mechanis-
ms of the regulation of the pharmaceutical, 
alcohol, and tobacco markets in order to see 
whether they can gain any advantage by the 
prohibition of other psychoactive substan-
ces. The history of the war on drugs reveals 
that religion and the church have always 
played a role in substance regulation. Part 
of the question, however, is also whether 
spirituality and religion act as substitutes 
for or complements to psychoactive substan-
ces. Another goal of the talk is to make an 
addition to the use of the term “regulation”.

Key words:
regulation – illegal drugs – legal drugs – reli-
gion – economic substitution and comple-
mentarity.

Spirituality – Hope, as well as 
Danger
Broža, J.
OSVČ

Abstract:
Spirituality, usually considered as tran-
scending the person, is mostly perceived as 
a positive, motivating factor on the road to 
a better “I”. Spirituality is frequently spoken 

of as a value towards which we strive throu-
ghout life, and, if we are successful, we beco-
me more balanced and satisfied.
The author contemplates the spiritual world, 
which is only internalised and usually not 
even recognised by our very selves.  Space 
allows us to become an integrated and mea-
ningful part of the world if “angels” predo-
minate in it, but it can also come across as 
demonic if “devils” predominate in it.
Does the therapist have the confidence to 
encounter this part of spirituality, to be clo-
se to it and to be in the spiritual world as 
a presence in the client’s voyage?

Key words:
spirituality – inner world – object represen-
tation – power.

Monitoring of the Effectiveness 
of Drug Treatment in the 
Nechanice Addiction Treatment 
Resort 
Čížek, J., Martinek, C., Tibenská, A.
Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci 
Králové, Léčebna návykových nemocí v Ne-
chanicích, Nechanice 503 15

Abstract:
This article brings out the actual outcomes 
of monitoring the effectiveness of medium-
-term addiction treatment in the health 
resort for addictions in Nechanice (16 km 
from Hradec Králové). Its activities started 
in 1996, and today the health resort posses-
ses 56 beds for voluntary addiction treat-
ment for men and women that are addicted 
to psychoactive substances and pathological 
gambling. Monitoring the effectiveness of 
therapy started in 2003, with patients who 
finished their therapy after a stay of 60 
days. We uncover information about patients’ 
abstinence by means of a questionnaire for 
family members, which we send out at inter-
vals of 6, 12 and 24 months after treatment.
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Key words:
addiction treatment – effectiveness – addic-
tion to alcohol – addiction to habit-forming 
substances – pathological gambling.

LUXUS IN LAXUS? The chances 
and limits of topping of bio-psy-
cho-social model in a non-go-
vernment organisation
Dvořák, D., Ďurech, O., Ženíšková, J.
Ambulantní centrum Laxus, Okružní 699, 
P.O. box 21, 530 03  Hradec Králové

Abstract:
The article introduces the model of outpati-
ent treatment of drug users in a non-gover-
nment organisation - the outpatient centre 
Laxus o.s. The main principle of this model 
is the consolidation of the psycho-social level 
of care of clients while retaining high-quality 
bio-medical care .
It describes the finding of a balance between 
bio-medical access to the patient, which is pre-
dominant in traditional medical services, and 
psychological or social consultancy and therapy.
The consolidation of the client’s status in soci-
ety, support for their relationships and conso-
lidation of their awareness of their own value 
are integral parts of the system of client care. 
The advantages of this model may include 
more intensive client care and a greater avai-
lability and spectrum of services on offer. 
In this article we consider the potential and 
limitations of a service conceived in such 
a way and care for drug users.

Key words:
bio-psycho-social model – non-government 
organisation – addiction.

Monitoring of the real situa-
tion of primary prevention at 
schools in the Pardubice region 
Dvořák, D., Ďurech, O.
ADYKT o.s. , Vraclav – Sedlec 15, 566 01  
Vysoké Mýto

Abstract:
Monitoring of the realisation of primary pre-
vention at primary and secondary schools in 
the Pardubice region took place in 2005. The 
results of this monitoring show significant 
differences in access to and realisation of 
primary prevention at various schools.
The results are compared with the basic 
norms of primary prevention. The results 
indicate that differences between preventive 
programmes for the first and second stages 
at primary schools are often a problem.
It seems that fulfilling the goals of the 
Minimal Preventive Programme and its eva-
luation is relatively difficult. So the Minimal 
Preventive Programme remains only a dec-
laration.
We think about the relationship between the 
extent of primary prevention and the extent 
of the use of habit-forming drugs. 

Key words:
primary prevention – habit-forming drugs 
– socio-pathological phenomena – monitoring 
– evaluation.

Techno Parties as an Initiation 
Ritual
Fajrajzlová M., Kubíková E.
Terénní program, CPPT, o.p.s. Plzeň, 
Havířská 11, 301 00

Abstract:
The paper briefly introduces the contempo-
rary techno scene and several types of ritu-
al to the audience. In particular, it stresses 
the theory of A. Van Gennep, which deals 
with three parts of transitional rituals. 
These parts will be explained via the initia-
tion rituals of traditional societies and then 
illustrated with the behaviour of people at 
techno parties. The primary aim is to point 
out the destructive behaviour which is com-
mon to both traditional societies in rituals 
and groups of young people at techno parties. 
The question is whether a positive approach 
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to techno parties on the part of society (and 
parents) could have an effect on behaviour 
that endangers health.

Key words:
techno scene – rituals – A. Van Gennep 
– adolescence.

The evaluation of the drug use 
situation and services designed 
for drug users in the Nový Jičín 
district
Gabrhelík, R., Vacek, J., Miovská, L., 
Miovský, M.
Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic

Abstract:
In the paper we will discuss a project focused 
on the evaluation of drug services and drug 
use among the student population in the 
Nový Jičín district. The aim of the paper is: 1) 
to present the most important findings and 2) 
outline the pros and cons associated with the 
application of the methods used in the eva-
luation of drug services in regional settings.

Key words:
evaluation – drug services – drug use – drug 
user.

Criminal Aspects of the Illegal 
Handling of Cannabis 
Gajdošíková, H.
Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic

Abstract:
The author deals with the criminal aspects of 
the illegal handling of cannabis. She focuses her 
attention on the different forms of the illegal 
handling of cannabis, i.e. growing, distribution, 
and possession of cannabis and the promotion 
of drug use. The sentencing structure connected 

with cannabis drug crimes and practical appli-
cations, including a case study, will be another 
part of her contribution. The goal of the contribu-
tion is to inform participants about the current 
legal regulations and about the changes in the 
new (still yet to be authorised) Criminal Code.

Key words:
cannabis – criminal aspects – drug crime 
– legal regulation.

Drug use in prisons – partici-
pants, their interests and prio-
rities
Grohmannova, K.
Center for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic

Abstract:
Drug use is defined as a serious social problem. 
All those involved with this problem in the pri-
son environment create a specific system. This 
presentation focuses on the identification of the 
main characteristics of the system and, through 
comparison of the interests and priorities of those 
involved, provides space for possible mutual coo-
peration in various ways. The presentation also 
includes a description of the current situation, 
the services that are provided, and the palette of 
measures applied in the area under discussion.

Key words:
drug use – prison – services – measures 
applied – cooperation.

Stimulants and opioids from 
the media’s point of view
Grohmannová, K.
Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic

Abstract:
The contents of the media represent a sou-
rce for research into general meanings and 
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concepts attributed to social phenomena and 
values. The contribution summarises the 
results of a content analysis of media infor-
mation focused on the depiction of the use 
and users of stimulants and opioids in the 
Czech media. It is concerned mainly with 
the ways in which the use of stimulants and 
opioids is presented. The presentation covers 
the creation and maintenance of stereotypes 
that are considered as an “accurate” picture 
of reality. Moreover, not only does it analyse 
the content and the form of selected media 
information, but also outlines its quality, as 
well as its possible impacts.

Key words:
media contents – content analysis – use of 
stimulants and opioids – stereotypes.

Comprehensive Approach to 
(Not Only) Addiction Treatment 
Hampl, K.
Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí, 
Bezručova 715, Mělník, 276 01

Abstract:
No abstract in English
Key words: No key words in English

Substance-Induced Psychotic 
Disorders and the Treatment 
Thereof
Holub M., Mikuláš J., Tichý V.
Psychiatrické oddělení, Ústřední vojenská 
nemocnice, U vojenské nemocnice 1200, 
16902 Praha 6

Abstract:
The work presents diagnostics and the treat-
ment of psychotic disorders of toxic etiology 
(according to ICD 10 F1X0 acute intoxicati-
on, F1X3 withdrawal state, F1X4 withdrawal 
state with delirium, F1X5 toxic psychosis, 
F1X7 residual and late-onset psychotic disor-
der) of  patients treated by the Department 
of Psychiatry in the years 2001 to 2006.

The group studied included patients hospi-
talised in the Department of Psychiatry and 
patients at somatic departments treated on 
a consultation liaison basis.

Key words:
withdrawal state – toxic psychosis – delirium 
– acute intoxication.

Looking Back: Pervitin Use in 
the Czech Lands
Horyna, D.
KC Sananim  Osadní 2, 170 00 Praha 7
Abstract:

No abstract in English
Key words: No key words in English

The Most Common Pitfalls of 
the Helping Professions and 
how to Prevent Them
Hrubá, D.
Krizové a kontaktní centrum, U stadionu 
397 Prachatice 383 01

Abstract:
Workers in the helping professions are more inc-
lined to the rise of burn-out syndrome. This syn-
drome was first described in 1974-1975 by an 
American psychiatrist, Herbert J. Freudenberger, 
and a social psychologist, Christina 
Maslach, from the University of California.
Generally, it could be defined as a type of 
stress and emotional fatigue, frustration and 
exhaustion. If a sequence of events concer-
ning a relationship, a mission, or the lifes-
tyle or job of the individual concerned does 
not bring the expected results, the burn-out 
syndrome arises as a consequence. This phe-
nomenon comes about as a result of the influ-
ence of several factors which the workers very 
often neglect. The problem is, above all, either 
ignorance of the syndrome or the fact that the 
workers know about it but do not get ready 
for it. In the background there is always a cer-
tain disproportion between a great commit-
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ment to work (a great need to manage work 
duties in the best manner) on one side and 
the results and level of satisfaction with work 
on the other side. The burn-out syndrome can 
be observed on three levels: psychic, physical, 
and of social relationships, and we can also 
define four phases in its development. It is 
very important to diagnose the syndrome in 
time and especially to deal with it efficiently. 
Prevention from both the employer’s and the 
employee’s side is of paramount importance.
An organisation should focus on the professio-
nal growth and further education of its employe-
es; it should create conditions for effective team 
work, provide adequate financial evaluation, 
which has both practical and moral impor-
tance, and delegate competence from super-
visors to subordinate workers. The leaders on 
each level should be able to communicate and 
should not unnecessarily traumatise subordi-
nate workers. Nor should moral evaluation be 
forgotten. External supervision is immense-
ly important. It should be an integral part of 
work and it should be taking place at least once 
per month under the leadership of a qualified 
supervisor, following the standards of special 
qualification. It is very important that there 
is a chance to speak out about everything, how 
we feel it, perceive it and evaluate it, and then 
to search for an acceptable way out together.
The prevention of a worker succumbing to 
the syndrome can be further divided into the 
prevention of the syndrome within working 
hours (for example reducing strain, not hel-
ping everybody, learning to reject, determi-
ning priorities, planning one’s time, taking 
breaks, expressing one’s feelings, entrusting 
others with problems, not fearing to ask 
somebody’s advice, thinking in a positive 
way, learning to communicate, keeping one’s 
prudence, making up for lost energy, accep-
ting offers of help, educating oneself, being 
interested in one’s health.....) and outside 
working hours (i.e. caring about a good life 
style, learning to relax, pursuing hobbies, 
not working at home and talking less about 

work, doing sports, spending time outdoors, 
not looking for friends among colleagues 
and clients, taking care of relationships, 
going in for culture, avoiding exaggerated 
consumption of alcohol and tobacco......).
When engaged in a helping profession, it is 
important that all these recommendations 
are followed from the very beginning if we 
want to stay in this profession for a long 
time. However, experience affirms that 
most workers in the helping professions 
start to follow these precautionary points 
after showing symptoms of the burn-out 
syndrome and when they want to persist 
in that profession. In some cases there is 
no alternative but to leave the profession 
temporarily or permanently. Such a step 
needs not only courage and insight into 
oneself but also great acknowledgement.

Key words:
the helping profession – burn-out syndrome 
– needs – personal and professional develop-
ment – prevention – supervision.

Contact Centres: Yesterday, 
Today and Tomorrow?
Janíková, B., Hošková, H.
Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic

Abstract:
The authors of the presentation deal with 
the present situation in low-threshold servi-
ces. They focus on the concept of the quality 
of the services offered and possible chan-
ges in their adjustment. The presentation 
results from a review of low-threshold servi-
ces in the Czech Republic from their begin-
ning. The presentation deals with possibi-
lities for the development of these services.

Key words:
contact centre – quality – effectiveness – low-
-threshold service.
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How to guide clients through 
spiritual landscapes?
Jirový, F.
Terapeutická komunita pro drogově závislé 
Nová Ves, Nová Ves 55, 463 31 Chrastava 

Abstract: 
The author is trying to find out how to sup-
port a healthy attitude on the part of clients 
towards transcendent reality, if we have 
decided not to neglect this dimension of the 
human being. What is it necessary to empha-
sise and what should we avoid? Are we gui-
ding the clients to discover the depths of their 
selves or are we sending them straight to hell?

Key words:
healthy and unhealthy spiritual way – tran-
scendent reality – attitude – practice – free-
dom – postmodern.

Drug education in families 
Kačániová, J. 
Katedra pedagogiky, Národohospodárska 
fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
Dolnozemská cesta 1, 852 35

Abstract:
The family plays an irreplaceable role in 
the synthesis of all factors influencing the 
formation of a human personality. It is so 
because from the first days in the life of the 
child the family shapes particularly the emo-
tional features of his personality, especially 
those that apply to the interpersonal relati-
ons between parents and their children. The 
quality of these relations has a distinctively 
positive formative impact upon the influ-
ence of parents on their child in all directi-
ons, including the anti-drug tendency of the 
young person. On the other hand, at present 
the crisis of family relationships is more and 
more evident. It can be recognised in families 
that do not fulfil their basic functions, e.g. 
educational, socialising, emotional or even 
economic. Such a diagnosis of contemporary 

families cannot be treated with indifferen-
ce, but quite the opposite; it is necessary to 
search for ways of cementing families and ful-
filling the role of the family. This is especially 
important in relation to drug prevention. As 
drug demand and supply has been growing, 
so family drug prevention has become more 
and more urgent. This situation requires 
a more intensive interest of the families in 
the primary prevention of drug addiction.
In my study I present: 
1/ the features of families that contribute, 
more or less directly, to the establishment of 
drug addiction;
 2/ the features of families that facilitate the 
prevention of the formation of drug addictions;
3/ some survey findings about possibilities of 
drug prevention in families; 
4/ plausible anti-drug educational techniques 
that could lead to better drug prevention.

Key words:
prevention of drug dependency – functions of 
family – anti-drug educational techniques.

Spirituality in Therapeutic 
Communities for Addicted 
People 
Kalina, K.1, Richterová-Těmínová, M.2
1,2SANANIM, Ovčí Hájek 64A/2548, 158 00 
Praha 5 – Nové Butovice 
1Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic

Abstract:
The topic of spirituality is most frequently lin-
ked to hallucinogenic drugs, which may inter-
mediate some forms of transcendental experi-
ence. This is usually not the case of clients tre-
ated in TCs for drug addicts. Drugs with a high 
potential for addiction hardly have any spiritu-
al potential, which does not mean that the spi-
ritual potential of clients does not exist. “Hard 
drugs” can destroy the spiritual dimension of 
their users, but treatment can revitalise it.
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TCs at the present are mostly secularised, 
but they cannot disregard their roots in 
some Christian communities, aimed at spi-
ritual development. Even the secular TC is 
(according to D. Deitch) “a place of a belief”, 
which should not be understood as “a place 
of a religion”.
The authors present the following aspects of 
the topic:
1) the community in itself as a medium for 
the revelation and enrichment of a self-tran-
scending experience;
2) therapeutic aspects of the TC as potential 
stimuli for spiritual development;
3) therapeutic change as a turning-point of  life; 
4) the sense of rituals for touching the spiri-
tual dimension of the TC.
At the end, the authors point out that there 
is shyness and defensiveness related to con-
sidering “spiritual needs” and “the spiritual 
dimension of treatment”, both among clients 
and staff. It is still difficult to talk about  these 
issues with the same openness as about sex.

Key words:
therapeutic community – spirituality – com-
munity – change – therapeutic factors – rituals.

Psychiatric Co-morbidity – 
Complications in Treatment and 
After-Care 
Kalina, K. 
Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague,  Czech Republic

Abstract:
Psychic complications of the dependence 
syndrome (dual diagnoses) can be found in 
at least 20-30% of the clientele of treatment 
and aftercare facilities. Various forms of per-
sonality disorders, depressions and anxious-
-depressive syndromes belong among the 
most frequent complications, as well as para-
noid syndromes linked to methamphetamine. 
Dual diagnoses can substantially complicate 

both treatment and aftercare, and they can 
make difficulties for the staff and the other 
clients. Treatment programmes for drug 
addicts (e.g. therapeutic communities) are 
able to improve even these cases under cer-
tain conditions, e.g. if the treatment takes 
into consideration the client’s personality 
and interpersonal relationships (and not only 
the dependent behaviour in the narrow sen-
se), and if the staff is trained appropriately. 
However, psychiatric intervention is also at 
present a necessary component of compre-
hensive care. It can help many clients to 
remain in the programme and to benefit from 
it. The topic of psychic complications in treat-
ment and aftercare is presented from the 
viewpoint of a consulting psychiatrist and it 
is illustrated with several short case studies.

Key words:
psychiatric co-morbidity – dual diagnoses – 
therapeutic communities – aftercare – compre-
hensive treatment – psychiatric intervention.

Working with Clients/Parents 
(Form, Content, Objectives)
Klouček, E.,  Jiroušová, M.
Centrum následné péče DropIn, Holečkova 
33, Praha 5 150 00

Abstract:
The report is focused on therapeutical work 
with the family and relatives of substance 
abusers or gamblers. The family environ-
ment is deeply affected by the risky and 
dangerous behaviour of substance users or 
gamblers, but sometimes the family environ-
ment plays a major role in maintaining this 
behaviour. It is important to detect and ana-
lyse the current situation in the family and 
all the circumstances (of drug abuse history 
or gambling). But it is also important to help 
the family not to repeat ritualised behaviour, 
so that other changes are then possible. 
1. Therapeutic approach, therapeutic style 
and limits to work with the parents and part-



Adiktologie 297

2006 / 6 / 2

Suplementum

Abstrakta anglická - ústní sdělení 

ners of substance - abusers or gamblers 
2. Individual meeting
– description of current situation
– content
– goals
3. Group meetings
• group rules
• goals of group psychotherapy
Stage 0 – entering the group
• introduction, expectations, actual problems
• response and behaviour of therapists and 
the group
Stage 1 – defence mechanisms – “It is my child”
• exchange of experiences and ideas
• response and behaviour of therapists and 
the group
Stage 2 – member of the group – “It is me here”
• a. protection and acceptance
• b. work on feelings of guilt
Stage 3 – group as my family
Stage 4 – terminating the membership of the 
group

Key words:
substance users – gamblers – therapeuti-
cal work with parents – individual meeting 
– group meeting.

Child and Adolescent 
Detoxication Centre – Its 
Position within Czech Drug 
Services
Koranda, M., Stančíková, D.
Dětské a dorostové detoxikační centrum, 
NMSKB, Vlašská 36, Praha 1

Abstract:
Child and Adolescent Detoxication Centre 
(ChaADC) - its place in anti-drug treatment 
in the Czech Republic.
The ChaADC was established in September 
2003. The target population is represented by 
children and adolescents below the age of 18 - 
users and/or experimenters with alcoholic and 
non-alcoholic drugs. This particular group 
of problematic young patients corresponds, 

according to the IDC 10 criteria, to the label 
of “dependence on psychotropic substances”.
ChaADC offers a comprehensive programme 
of systematic interconnection with the family, 
school, and social assistants or probation offi-
cer. Consequently, after the end of therapy, 
ChaADC helps provide a follow-on treatment 
both in state and non-state facilities (NGOs).
Assessment, data interpretation, progress 
tendencies, types of drugs applied, the level 
of drug dependency. 
Drug addiction. Comparison with some other 
EU countries.

Key words:
child and adolescent drug user – experimen-
ter – detoxification therapy – comprehensive 
programme – data interpretation – progress 
tendencies.

Tobacco and Alcohol 
Dependence Treatment 
- Prof. Skála’s Pioneer 
Approaches in the Czech and 
International Context of Current 
Recommendations
Králíková, E., Štěpánková, L.
Centrum léčby závislosti na tabáku III. 
interní kliniky 1.LF UK a VFN, Praha

Abstract:
Tobacco dependence and alcohol depen-
dence are similar in many aspects. In 1952 
Prof. Skala noticed that stopping smoking 
was more difficult for his patients than stop-
ping drinking. Still today, the abstinence 
rates are higher for alcohol dependence than 
tobacco dependence treatment. At that time 
each 9-bed room in Apolinář had a dedica-
ted smoking area. Their statistics repeatedly 
showed the average length of life of their pati-
ents to be around 60 years: tobacco dependen-
ce did not allow them to enjoy their life after 
successful alcohol dependence treatment.
In 1964 the patients’ room on the second 
f loor in Apolinář became fully smoke-
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-free, then the whole ward. After the smo-
king ban was introduced, the number of 
patients asking for the alcohol dependen-
ce treatment decreased slightly. Those 
interested in stopping smoking were just 
a few. In Apolinář they also tried conditi-
oned reflex work connected to tobacco use.
In the literature we mostly found a recom-
mendation to stop drinking first, then to stop 
smoking. Recent guidelines prefer to stop 
both dependencies together. Additionally, 
after one dependency has been cured, the 
remaining one may become more intensive.
In this regard too Prof. Skála was a pioneer, 
recommending the treatment of both depen-
dencies at the same time about 50 years ago.

Key words:
tobacco and alcohol dependence – treatment 
guidelines.

Demographic, Epidemiological 
and Clinical Characteristics of 
Drug Users Registered with the 
Prague Outpatient Centre for 
Comprehensive Somatic Care in 
the Years 2003-2005
Krekulová, L., Řehák, V.
Poradna pro choroby jater, Nuselská polikli-
nika, Táborská 57, Praha 4
Grant support:  NIH - 5R01AI056319 - 04

Abstract:
Demographic, epidemiological and clinical 
characteristics of drug users registered in 
Prague’s clinic of comprehensive somatic 
care in the years 2003-2005.
The Prague outpatient centre for the compre-
hensive treatment of somatic complications of 
drug use registered nearly 600 new clients with 
a history of drug use between 2003 and 2005. 
As well as an internal medicine and hepatology 
clinic, the centre also provides opiate substitu-
tion treatment and psychosocial counselling.
Epidemiological analysis describes the demo-
graphic structure of the group with respect to 

characteristics determining a risky lifestyle, 
in particular risk behaviour patterns correla-
ted with the occurrence of viral hepatitis.
Within the span of three years the antiHCV 
seroprevalence in the studied sample was 65%, 
of whom nearly 70% had an active replicative 
form of HCV infection. Serologic markers of HBV 
infection were present in approx. 50% of cases.
The high frequency of serious diagnoses iden-
tified documents the efficiency of this kind of 
specialised facility.

Key words:
drug use – somatic complications – epidemi-
ological analysis – risk behaviour.

Tutoring (Young) Women in 
Communities
Kuda, A.

Abstract:
No abstract in English
Key words: no key words in English

Addiction as a Spiritual Mentor
Kudrle, S.
Soukromá praxe

Abstract:
The author considers addiction as a possible 
variety of psycho-spiritual crisis, where the 
development of the addiction itself becomes a te-
acher of the limits and boundaries of the Ego 
and of self-control. Addiction creates a “pressu-
re” on people to release certain outdated self-
-concepts, surrender to a Higher Power and 
enter a transformative crisis that can lead to 
a new completion of live strategy and existence. 
But, from now on, the teacher leads the pupil 
strictly, if he is tempted to relapses. Following 
good everyday practices mediating contact with 
the Higher Power can maintain solid protection.

Key words:
desire – craving – psychospiritual crisis 
– death and rebirth – Higher Power.
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Children under 15 Endangered 
by Drug Use – Qualitative 
Analysis of This Target Group 
as a Whole Using Field 
Research Conducted by Drug 
Coordinators and Paediatricians  
Majzlíková, J.
Děčínské doléčovací centrum, Centrum soci-
álních služeb Děčín, p.o., Fügnerova 665/18, 
405 01 Děčín

Abstract:
Field research carried out by  Prague’s drug coor-
dinators is part of the study “Analysis of current 
status and needs in the field of drug services  
for  children aged up to 15 years who are endan-
gered by the consequences of  drug use”.  The 
target group includes 14 drug coordinators and 
4 paediatricians.  Semi-structured interviews 
were used for data collection and for their ana-
lysis a qualitative method (interception gestalt) 
was used. Some of the results are descriptions of 
children up to 15 years old who have experience 
with addictive drugs, and drugs services that are 
used for cooperation by drug coordinators and 
paediatricians when solving problems connected 
with the use of addictive drugs. The need for the 
expansion of services for children (such as prima-
ry prevention, a free phone line, network of agen-
cies, and stays in programmes to improve self-
-esteem) was noted, as was the need to establish 
facilities (outpatient, hospital care, low-threshold 
services) and restructure inpatient treatment.

Key words:
qualitative research – semi-structured inter-
view – children aged up to 15 – drug services.

Biological Mechanisms of 
Substance Abuse and Specific 
Pharmacotherapy in Patients 
with Schizophrenia and Bipolar 
Affective Disorder
Mikuláš, J., Holub, M., Tichý, V. 
Psychiatrické oddělení, Ústřední vojenská nemoc-
nice, U vojenské nemocnice 1200 16902 Praha 6 

Abstract:
We discuss the question of the high preva-
lence of substance abuse in patients with 
a diagnosis of schizophrenia and bipolar 
affective disorder, its underlying biologi-
cal mechanisms, and specific problems of 
the pharmacotherapy of schizophrenia and 
bipolar affective disorder in substance-abu-
sing patients.

Key words:
schizophrenia – bipolar affective disorder – 
biological mechanisms – pharmacotherapy.

The Meaning of Life in the 
Context of Substitution 
Treatment
Miláčková, M., Smolík, Š.
Centrum poradenství pro mládež a rodiny, 
o.s. Prev-Centrum, Meziškolská 1120/2, 
169 00 Praha 6

Abstract:
For the last three years, the NGO the 
Counselling Centre for Youngsters and 
Families, Prev-Centrum, has been offering 
the Subutex® substitution programme. The 
experience gained from work with the spe-
cific group of clients in the programme has 
led to the revision of the approach based 
on the bio-psycho-socio-spiritual model of 
addiction, with the goal of providing more 
comprehensive and effective care. The pro-
gramme‘s development includes focusing on 
the links with the theoretical framework of 
humanistic psychology, and especially with 
the concepts of V. E. Frankl, C. R. Rogers 
and A. Maslow. The paper provides infor-
mation about the Counselling Centre for 
Youngsters and Families pilot research based 
on the results of E. S. Lucas‘s Logo-Test.

Key words:
meaning of life – Subutex® – substitution 
treatment – bio-psycho-socio-spiritual model 
of addiction.
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Evaluation of So-called 
Minimum Prevention 
Programme at Primary 
Schools in Prague 6 District 
and Surrounding Areas Using 
Qualitative Part of Quasi-
Experimental Evaluation Study
Miovský, M.1, Miovská, L.2, Trapková, B.3
1Psychologický ústav Akademie věd ČR
2Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 
1. LF UK a VFN v Praze
3Prev-Centrum Praha
Grant support: GAČR č. 406/04/P250
Notice: Study conducted in cooperation with 
o.s. Prev-Centrum Praha.

Summary
Background: The key objective of this primary 
prevention programme evaluation project is to 
compare the differences between the results of 
an intervention featuring a community-based 
primary prevention programme and the appli-
cation of a so-called minimum prevention pro-
gramme. The project is designed as a quasi-
-experimental five-year study without any 
randomisation in the selection of participants. 
In the qualitative part, the investigators have 
sought to obtain more information on the ways 
in which both programmes under comparison 
are implemented and to compare such infor-
mation with official documents pertaining to 
both types of programmes in order to acquire 
an independent source of qualitative data on 
the underlying features and the nature of the 
preventive interventions performed and com-
pared as part of the research study. In addi-
tion, qualitative data are used to support the 
development of the interpretation basis for the 
results of the quasi-experiment in an effort to 
capitalise on the advantages ensuing from the 
matching of both quantitative and qualitative 
data. Methods: Sampling for the qualitative 
part was carried out using the Total Sample 
method – all the prevention methodologists in 
the schools under study, included both in the 
experimental and control groups, were nomi-

nated. Finally, out of a population comprising 
25 methodologists, 19 methodologists took part 
in the study. Despite the investigators’ efforts, 
it was not possible to conduct interviews with 
the remaining methodologists. The principal 
method used to collect data was a semi-structu-
red interview whose main items were based on 
the content analysis of documentation pertai-
ning to both types of programmes. Results: As 
expected, the results showed significant diffe-
rences in the standards of implementation of 
individual programmes, particularly as far as 
the control group was concerned. In contrast, 
they showed a considerable degree of consisten-
cy in the concept and application of the commu-
nity-based prevention programme, which, in 
the former case, is associated with the incohe-
rent system of training for prevention methodo-
logists, gaps in the harmonisation of the mini-
mum prevention programme methodology, and 
the ambiguity of the documents covering this 
prevention approach, which provide grounds 
for a wide range of interpretations, thus impe-
ding any more rigorous evaluation. On the con-
trary, in the latter case, the result is obviously 
influenced by the fact that the programme is 
coordinated and managed by a single organi-
sation which is, moreover, responsible for an 
integrated system of training for all the groups 
involved and strictly enforces compliance with 
all the programme implementation rules.
 
Key words:
Evaluation – primary prevention – risky 
behaviour – minimum prevention program-
me – school prevention methodologist.

Needs Assessment of Potential 
Employers of Prague’s Drug 
Users in Treatment 
Morávek, J.
Institut sociologických studií, Fakulta sociál-
ních věd UK Praha, U Kříže 8, 158 00 Praha 5
Grant support: JPD 3, project “After-Care 
as a Way of Managing, Risks of Drug Users’ 
Social Exclusion“
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Abstract:
The contribution presents the results of an 
analysis of the needs of former drug users‘ 
potential employers in Prague.
The analysis is designed as a qualitative soci-
ological research based on the principles of 
Grounded Theory. Its methodology uses market 
research approaches (product/service concept 
testing). Data collection mainly relies on semi-
-structured interviews. The theory is based on 
two frameworks: staff recruitment and aftercare.
The research objective of the analysis is 
to describe the ways potential employers 
in Prague perceive the possibilities of 
and obstacles to the recruitment of for-
mer drug users. Practical outcomes con-
sist of recommendations for the service 
concept with regard to employers’ needs.
The analysis contributes to successful job 
mediation for former drug users by a not-for-
-profit Work and Social Agency in Prague, as 
well as by other projects.

Key words:
aftercare – job mediation – employers – 
research.

Legal Counselling in Low-
Threshold Services
Müllerová P.
Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic

Abstract:
The talk deals with various aspects of 
legal counselling in low-threshold cen-
tres. It concerns a specific service focu-
sed on criminal law counselling, which is 
designed for problem drug users. The talk 
will present experiences of legal counsel-
ling and its results in one low-threshold 
centre. We will also deal with the signifi-
cance of legal counselling for motivational 
work with clients and consider its position 
among the other low-threshold services.

Key words:
legal counselling – low-threshold services 
– criminal law – drug user.

Full Title: The Issue of Addiction 
in Traumatised Veterans
Nerad, J. M.
Centrum ‚45, Rijnzichtweg 34, 2342 AX 
Oegstgeest, Holland 

Abstract:
In 2005 there were in the Netherlands 146,500 
veterans, ex-members of the Dutch army, who 
in the past had either fought under the flag of 
the Dutch Monarchy or participated in some 
fifty peace-keeping missions under the flag of 
the United Nations. The prevalence of PTSD 
symptoms differs in different groups of vete-
rans: the lowest prevalence is in the group of 
Cambodian veterans, the highest in the group of 
Lebanon veterans. The prevalence of substance 
abuse in veterans with PTSD (comorbidity) in 
the Netherlands is not exactly known. That is 
why we have to use figures from research on 
American veterans: this comorbidity (PTSD 
and substance abuse) ranges from 39% to 73%. 
Centre ‚45 is the National Treatment Centre for 
the victims of organised violence, including the 
veterans. In the treatment of the veterans we are 
continuously confronted with this comorbidity.

Key words:
veterans – PTSD – alcohol and drug abuse 
– Centre ‚45.

Medical Model – Course of 
Dependence – Humanistic 
Implications
Okruhlica, Ľ.
Centrum pre liečbu drogových závislostí 
– Inštitút drogových závislostí, Hraničná 2, 
827 99 Bratislava, Slovakia

Abstract:
No abstract in English
Key words: no key words in English
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Marijuana Consumption Issues 
Ondrejkovič, P. 
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 
UKF, Krakova 1, 94974 Nitra

Abstract:
The article deals with the question of the 
belittlement of marijuana consumption, 
considers where the action of THC in the 
brain takes place, classifies ideas related to 
marijuana consumption and tries to find the 
answer, as far as possible, to the question of 
why there exist so many different and even 
contradictory opinions regarding one topic. 
Another part of the contribution is a compa-
rison of the effects of marijuana and alcohol.

Key words:
marijuana – THC – cerebral cortex – hippo-
campus – little brain – base ganglion – ideas 
of marijuana consumption and its causes. 

Low-threshold Facilities in the 
Czech Republic in the Years 
2002-2005 – The State of Them 
and Developments in Clients 
and Services Delivered to Them
Petrošová, B.
Národní monitorovací středisko pro drogy a dro-
gové závislosti, Úřad vlády ČR – odbor proti-
drogové politiky, nábř. Edvarda Beneše 4, 11801

Abstract:
The presentation is based on the analysis 
of data from the final reports of low-thre-
shold facilities involved in the implemen-
tation of drug policy in the framework of 
subsidies from the state budget adminis-
trated by the National Drug Commission 
in 2002-2005. Data about clients (number 
of clients, number of drug users, their 
sex, mean age, drugs used) and about the 
quantity and types of services provided 
to them were collated, and consequent 
extrapolation resulted in data repre-
senting all Czech low-threshold facili-

ties. The network of these facilities was 
reviewed in the context of the quality and 
accessibility of these services. The pre-
sentation is completed by data from stu-
dies carried out in this field in 2002-2005.

Key words:
harm reduction services – low-threshold 
facilities – accessibility of services – problem 
drug use – injecting drug users.

The Protection of Drug Users‘ 
Rights Project
Pfeiferová, Š.
Liga lidských práv, Na Rybníčku 16, 12000  
Praha 2

Abstract:
The Protection of Drug Users‘ Rights Project 
was carried out by the Czech League of 
Human Rights in 2003-04. Its objectives 
consisted of identifying, monitoring, and 
addressing cases of breaches of the fun-
damental human rights of problem drug 
users by members of the Czech police forces.
The pilot project succeeded in mapping the 
situation in the field, starting cooperation 
with Prague’s low-threshold services, such as 
the Drop In Centre and SANANIM Contact 
Centre, and testing various outreach methods.
The contribution describes both the results of 
monitoring and practical experience based on 
offering free legal aid. In order to improve the 
human rights situation of problem drug users 
in the long term, it is necessary not only to offer 
help to victims but also to raise legal awareness 
among problem drug users and to promote inde-
pendent mechanisms of monitoring the police 
as regards their adherence to human rights.

Key words:
drug users – human rights – police – rights 
knowledge.

The human soul and dependence
Plocová, M.
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Poradna pro choroby jater, Nuselská polikli-
nika, Táborská 57, Praha 4,140 00
Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 
Praha 8, 180 00

Abstract:
The human soul and dependence
The presentation deals with a look deep into 
the soul of a person with their own experien-
ce of dependence.
It will touch the narrow connection of depen-
dence, feelings and intuition. As a conse-
quence of a disturbance in the functioning 
of feelings, an “immured I” evolves, which 
often marks the beginning of dependence. An 
important component of dependence therapy 
is the profound uncovering of a “natural I”, 
the look back to one’s own feelings, intuition 
and undeveloped abilities, which were hid-
den under the pressure of immurement.
Another important component is the uncove-
ring of the roots of the origin of the depen-
dence, which frequently leads us deep inside 
the infantile soul of the dependent person. 
That infantile soul, for some reason, cannot 
move along the natural path of its evolutio-
nary process. That is where the prevention of 
dependence begins.
As a psychotherapist, and as a human being, 
I will outline the therapeutic value of perso-
nal experience in psychotherapy and in the 
treatment of dependence.

Key words:
soul – dependence – escape – feelings – intuition

Commorbidity (Dual 
Diagnosis) in Patients Treated 
at the Addiction Treatment 
Department of the Brno-
Černovice Mental Hospital
Pokora, J., Mošťák,P.
Psychiatrická léčebně v Brně-Černovicích, 
Húskova 2, 618 00 Brno

Abstract:

The presence of another psychiatric disorder 
was evaluated in 71 patients treated for alco-
hol dependence. We find out that in 28 pati-
ents (39.4%) another psychiatric disorder was 
diagnosed together with alcohol dependence. 
We diagnosed a personality disorder in 15 
patients (21.1%), an organic mental disorder 
in 10 patients (14%), affective disorders etc.
Psychopharmacological agents were prescri-
bed for 13 patients (46.4%).
We conclude that patients with psychiatric 
commorbidity (dual diagnosis) have a worse 
prognosis than patients without commorbi-
dity because of more frequent drop-out, pre-
mature dismissal because of drinking alcohol 
during treatment etc. The authors plan to go 
on studying commorbidity in patients trea-
ted for alcohol dependence.

Key words:
alcohol dependence – commorbidity – dual 
diagnosis – personality disorder – organic 
mental disorder – compliance.
  
Follow-up on Treatment Results 
at the Poklad Department 
for Teenagers Threatened by 
Dependencies in Bílá Třemešná, 
which is a part of the Husův 
domov Educational and 
Treatment Institution for Young 
People in Dvůr Králové nad 
Labem: Interim results
Poláček, J., Junová, D. 
Výchovně léčebný ústav pro mládež Husův 
domov Vrchlického 700, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem

Abstract:
We present the results of the follow-up inves-
tigation of the further fortunes of drug-ad-
dicted teenagers after the treatment of their 
dependencies at the department for teena-
gers threatened with dependencies, Poklad, 
in Bílá Třemešná. We regard the follow-up 
investigations 1, 3 and 5 years after the treat-
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ment as the only truly conclusive method for 
the verification of the treatment’s results. To 
make the evaluation simpler, the results of 
the follow-up investigation are divided into 7 
categories, ranging from practically total and 
permanent abstinence from drugs and spirits 
up till death connected with drugs.

Key words:
drug addiction – teenagers – results of treat-
ment.

Primary Fiction of Drug Use 
Prevention?
Radimecký, P.
Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic

Abstract:
Author attempts to critically read rationale 
of drug prevention: a) drug use should not be 
socially accepted behaviour of young people, 
b) drug prevention programmes should make 
young people aware about serious health and 
social risks related to drug use, c) vast majo-
rity of the society doesn´t use drugs, and d) 
drug use is by the society not perceived as 
„normal“. With the use of concrete examples 
it will be illustrated that these rationale are 
more science-fiction rather than reality of 
the life in the Czech society, and thus present 
a serious barrier to an impact of drug pre-
vention on the behaviour of young people.

Key words:
drug prevention – young people – normality 
– behaviour.

Fetal Alcohol Syndrome ( FAS) 
and Fetal Alcohol Spectrum 
Disorder (FASD)
Schmidtová J.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a 2. 
LF UK Praha, Fakultní nemocnice Motol, 
V Úvalu 84, Praha 5

Abstract:
Fetal Alcohol Syndrome (FAS) and Fetal 
Alcohol Spectrum Disorder (FASD) are 
serious developmental disorders which 
occur if a fetus is exposed to alcohol 
while in the uterus. The conditions are 
characterised by hyperactivity, substan-
dard intellect, behavioural problems and 
a wide pattern of other mental and phy-
sical defects. It is not rare that children 
with FAS/FASD are often sexually and 
physically abused. As these children grow 
into adolescence and adulthood, they often 
become addicted to alcohol and drugs and 
have problems with criminality. Early 
recognition of the risk, proper diagnoses 
and appropriate educational interventi-
on are important. The essential feature 
of prevention is to provide information to 
women who are pregnant or anticipating 
a pregnancy. In contrast to other coun-
tries, no prevention programmes have 
yet been realised in the Czech Republic.

Key words:
Fetal Alcohol Syndrome (FAS) and Fetal 
Alcohol Spectrum Disorder (FASD) – FAE – 
partial FAS/FAE fetal alcohol effect – ARBD 
alcohol-related birth defects – ARND alcohol-
-related neurodevelopmental disorder – abu-
se of alcohol in pregnancy.

Healthcare Professionals’ 
Attitudes to Patients with 
Dependencies
Slezáková, S., Okruhlica, Ľ.
Centrum pre liečbu drogových závislostí 
– Inštitút drogových závislostí, Hraničná 2, 
827 99 Bratislava, Slovenská republika

Abstract:
No abstract in English
Key words: no key words in English

Full Title: The Issue of 
Ordering Autopsies in Deaths 
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of People under the Influence 
of Narcotic and Psychotropic 
Substances – Status Quo, 
Implications for the Drug 
Epidemiology Key Indicator: 
Proposal for Further Steps
Šejvl, J.
Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic

Abstract:
No abstract in English
Key words: no key words in English

Roma Therapeutic Community 
(RTK), Sheltered Workshops, 
Sheltered Housing.
Štandlová, D.
Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 
č. 3, 601 67 Brno, Odbor zdravotnictví MMB

Abstract:
No abstract in English
Key words: no key words in English

Using Scales in Working with 
Drug Users at Drop-In Centres 
Trunečková, O., Čalovka, O., Kozáková, Z.
RIAPS, Náchodská 359, 54101 Trutnov, 
začleněné zařízení Sdružení ozdravoven a lé-
čeben Trutnov

Abstract:
The RIAPS Trutnov drop-in centre, in co-ope-
ration with the SEMIRAMIS Nymburk drop-
-in centre, is currently starting a program-
me for the application of scales in working 
with clients at the drop-in centre. The goal 
is monitoring the effects of selected methods 
of interventions through evaluating scales of 
positive shifts in clients’ behaviour and mea-
sure of social integration. At the same time 
the scales are used as an instrument to incre-
ase and change client‘s points of view on their 
situation and as a motivational instrument.

Key words:
drop-in centre – scale – positive shifts in cli-
ents’ behaviour.

The Results of Questionnaire 
Survey Research into Drug Use 
in the School Population of the 
Nový Jičín District
Vacek, J., Gabrhelík, R., Miovská, L., 
Miovský, M.
Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University 
Prague, Czech Republic

Abstract:
In our paper we will give information about the 
results of one substudy of the project focused on 
the evaluation of drug services and drug use in 
the school population in the Nový Jičín district. 
This questionnaire survey research is an inves-
tigation of the extent of drug use in the school 
population aged 12–18 (representative random 
stratified sample, the ESPAD methodology).

Key words:
evaluation – questionnaire survey research 
– drug use – drug user – school population.

Viral Hepatitis C in Injecting 
Drug Users in the Czech 
Republic – Spread and New 
Infection
Zábranský, T.1 , Mravčík, V.2
1Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic
2Národní monitorovacího středisko pro dro-
gy a drogové závislosti
Grant support:  PHARE Programme 
“Strengthening” and internal resources of 
the National Focal Point for Drugs and 
Drug Addiction

Abstract:
The presentation sums up the results of an 
HCV seroprevalence study among Czech inje-
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cting drug users. It focuses on the factors asso-
ciated with an increased risk of being infected 
and the practical impacts of these findings for 
prevention and for drug policy. In the discussi-
on the methodological difficulties and limitati-
ons of the study are reviewed – particularly the 
sampling method used, the reliability of self-re-
porting on risky behaviours, and the properties 
of rapid tests – and some possible further steps 
are proposed. In the last part of the presentation 
the authors introduce the preliminary results 
of the HCV seroincidence study and possible 
interpretations that may have an impact on 
the evaluation of harm reduction methods.

Key words:
viral hepatitis C – injection drug use – sero-
prevalence – seroincidence – risk factors 
– drug policy.

Spirituality and Rituals in a The-
rapeutic Community
Zachariáš, M., Šefránek, M.
Terapeutická komunitě SANANIM Němčice, 
Zámek 1, 387 19  Němčice u Volyně

Abstract:
The authors consider rituals in a therape-
utic community for drug-dependent people 
as the fulfilment of the spiritual dimension 
of treatment.
In their contribution they focus on a prac-
tical demonstration of particular rituals 
in the therapeutic community SANANIM 
Němčice. Rituals are shown from the the-
rapeutic viewpoint, as a more traditio-
nal, public, and significant community 
dimension is covered. From the clients’ 
point of view, on the contrary, their ritu-
als have a more personal or even intimate 
character. The contribution is enhanced 
with photo and pictorial documentation.

Key words:
spirituality – rituals – therapeutic communi-
ty – drug addiction.

The Client’s Spirituality and 
Psychotherapy
Zvánovcová, I.
Středisko pro psychoterapii a RT OLZ VFN 
Praha 2, Apolinářská 4a, 128 08

Abstract:
The Client’s spirituality and psychotherapy
Against a background of a short case report 
and based on long-term individual therapy, 
I am going to document the appointment 
with an alcohol-addicted client’s spirituality.
I have asked the following questions:
What was a key issue making possible or con-
tributing to the entrance of the client’s spiritu-
ality into therapy and which functions of the 
therapy were supported by this spirituality?
Existential analysis was the main direction of 
therapy. I believe that this psychotherapeutic 
attitude has helped to open spiritual topics.
Based on the progressive addiction model, 
which is compounded by the biological, psy-
chological, sociological and spiritual compo-
nents, I am convinced that a new challenge 
is arising before therapists - the creation of 
the spiritual context of the therapy process 
relating to addicted clients’ treatment.

Key words:
spirituality – psychotherapy – existential 
analysis – spiritual topics.

Integrated Treatment Model 
and Resocialisation of Addicted 
People in a Non-Governmen-
tal Facility, AT Sanatorium, 
Bratislava
Žemličková, J.
Sanatorium AT, 851 03 Bratislava, Slovakia

Abstract:
Resocialisation of addicted people at the AT 
Sanatorium in Bratislava. Addiction creates 
a complicated mechanism that affects the 
whole system of thinking and behaviour of 
a client.
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Aim of my lecture: presentation of the thera-
peutic regime and the model of bio-psycho-so-
cial care; next, the principles of the therapeu-
tic regime, as well as the impossibility of the 
regulation of intrapsychical conflict which 
interferes in the individuality of the client.
Resocialisation is a part of social prevention 
and is a specific activity of social work with 
the intention of minimising the client’s crisis. 
Resocialisation helps the client to monitor his 
disease, which is so important, because the 
client is accompanied by the addiction all his 
life. The most amazing thing is that the client 
gains the ability to regulate his craving and 
changes and improves the quality of his life.
I rely on my experience which I gained in the 
AT Sanatorium in Bratislava, which is a pri-
vate health institution focused on the treat-
ment of drug addiction in the Slovak Republic.

Key words:
therapeutic regime – intrapsychical conflict.
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Believing and Not Believing
Adameček, D., Iblová, P., Jirový, F.
Terapeutická komunita pro drogově závislé 
Nová Ves, Chrastava

Abstract:
No abstract in English
Key words: no key words in English

Art Therapy and Spirituality
Balous, P., Blažek, V.
Teen Challenge Plzeň

Abstract:
No abstract in English
Key words: no key words in English

Osho Catharic Dynamic 
Technique “Double-talk”
Horáčková Kováříková, J., 
Grigoriadisová, K.
Psychiatrická léčebna Bílá Voda, Bílá Voda 
1, 790 69

Abstract:
Double-talk is a demonstration of a ca-
thartic dynamic technique which deepens 
and intensifies the therapeutic trend in 
a natural way. During practice the cli-
ent has a chance to meet his “pains of the 
soul”; he is able to denominate and accept 
them, and thereby he accepts himself. The 
Osho meditation technique is part of the 
royal alcoholism treatment programme in 
the specialised psychotherapeutic ward.
Allow yourself to express during 90 minutes 
whatever you need. Consider your mind con-
stantly in words. The technique helps melt 
routinised continuous verbalism and allows 
the emotion to meet the body…..
The technique has several cycles:
1. dance
2. meeting
3. double-talk
4. meeting
5. participation

Key words:
emptiness – pension – catharsis – meeting 
– acceptance.

The Church and Harm reduction 
(Priest and Nun in Action)
Jargus, M.1, Immaculata Konvalinková, M.2
1Diecéze ostravsko-opavská, farnost Ostrava 
Radvanice, Těšínská 236/244, Ostrava 
Radvanice, 716 00 – (externě KC Net 
Karviná, VV Ostrava, DC Koňákov, CP 
Havířov)
2KC Drug Azyl,Vídeňská 3, Brno, 639 00

Abstract:
1. The Church and Harm Reduction – How 
do these go together? We would like to create 
a bridge which connects both Christian and 
Harm Reduction approaches on a Biblical, 
theological and practical basis.
2. Sources of Christian approach (Bible, 
Theology, Church documents).
3. Christians in Harm Reduction services 
(Foreign and Czech experience, Role of Nun, 
Priest, Laity).

Key words:
church – Harm Reduction – Christian – drug.

TEACHERS’ ATTENDENCE 
AT PRIMARY PREVENTION 
ACTIVITIES: YES OR NO?
Kadlecová, J.
P-centrum, středisko pro primární prevenci 
CPPT, o.p.s. Plzeň

Abstract:
Universal specific primary prevention pro-
grammes of drug abuse and connected risk 
behaviour are delivered to class groups of pri-
mary and secondary schools as a part of school 
lessons. They are provided by external profes-
sionals from non-government organisations, 
pedagogical and psychological advice bureaux, 
and so on.  Programmes may be drafted as sin-
gle events or ongoing long-term programmes.
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The workshop is aimed at teachers’ atten-
dance at primary prevention activities. It 
considers all participants – class groups of 
pupils or students, teachers, and prevention 
activists, and offers space for discussion.

Key words:
specific primary prevention – teacher – class 
groups – prevention activist

Cognitive Functions in Cannabis 
Users 
Miovská, L., Miovský, M.
Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic
Grant support: GAČR č.406/04/P250

Abstract:
The presentation is about the level of cogniti-
ve functions of cannabis users. Many foreign 
studies investigated the relationship between 
cognitive abilities and cannabis use. It is neces-
sary to distinguish between the consequences 
of acute intoxication and the consequences 
of long-term use. Experimental studies with 
a control group of cannabis non-users support 
evidence that there is a short-lasting impact on 
attention, ability to do psychomotor tasks and 
short-term memory. No long-lasting impact of 
cannabis use has been proved to date. Some 
authors claim that reversible reduction of 
the cognitive functions of heavy users lasts 
as long as 28 days after starting abstinence.

Key words:
cognitive functions – cannabis use – perception 
– memory – attention – reaction time – learning.

Marijuana: The Strange History 
of People’s Relationship with 
One Plant 
Radimecký
Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic

Abstract:
Presentation attempts to illustrate how 
cannabis became a dope while using par-
ticular examples from history. It sums up 
a modern history of relation towards hemp 
in the USA as the most influential count-
ry in relation to a development of an inter-
national drug control system within the 
United Nations which has its impacts on the 
recent systems of cannabis control as well 
as its modification in individual countries 
around the world including Czech Republic. 
Historical tour illustrates helplessness and 
hypocrisy of existing establishment that 
insists on status quo with the aim to eli-
minate production and use of marihuana 
which however, seems to lead to an opposite.

Key words:
hemp – dope – history – prohibition – system 
of drug control.

The Potential of Indirect Field 
Work and the Secondary 
Needle Exchange Programme
Staníček J. 
Laxus o.s., Okružní 699, Hradec Králové 
500 03
Abstract:
No abstract in English
Key words: no key words in English

Dependence and Me
Štěpánková, M., Kundrátová, I.
Městské centrum sociálních služeb a preven-
ce - Triangl, oddělení Poradny pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy Praha 14 
– Černý most

Abstract:
Triangle, a family, marriage and relation-
ship counselling organisation in Prague 14, 
offers primary social pathology prevention 
programmes in classrooms. The programme 
is realised during a minimum of three mee-
tings throughout the school year. During the 
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meetings we address issues connected with 
risky and socially undesirable behaviour. 
During this time we also try to have a positi-
ve effect on peer relations in the classroom. 
We perceive these as key factors for the heal-
thy development of an individual. In our pro-
grammes, we utilise the principles of experi-
ential pedagogy. In this way we build on the 
individual experience of each schoolchild.
Our workshop will be held in this spirit. 
The participants will have an opportunity 
to experience the atmosphere of the first 
meeting of the primary preventive pro-
gramme focused on the subject of “Drugs 
and Dependence” within the context of 
interpersonal relations. Together we will 
look for a connection between each parti-
cipant’s individual experience in the work-
shop and their professional experience.

Key words:
primary prevention of social pathology – 
experiential pedagogy – peer relationships – 
work with the classroom – drug dependence.

Experimental Constellation 
Polarities
Vodňanská, J.
Abstract:
Using metaphorical means of working with 
the body, the experimental constellation will 
attempt to mediate the cognition of the vari-
ous life polarities in which we are to live.

Key words: no key words in English

The Marijuana-as-a-Gateway-
Drug Theory 
Zábranský, Z.
Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic

Abstract:
The extent and length of the discussion 
on marijuana as a “gateway drug” can ser-

ve as implicit evidence that the majority 
of experts and laypersons are well aware 
of the fact that other illegal drugs cause 
much greater health and social harm. The 
presentation defines the “gateway theory” 
and reviews major scientific studies dealing 
with this topic that have been published in 
peer-reviewed journals within the last 10 
years. Then the main competing explanati-
on of the normal succession in drug initiati-
on is introduced – the theory of “the general 
propensity to use drugs” – together with 
two significant studies of general propensi-
ty modelling. We briefly mention the rele-
vance of animal studies for “gateway drug” 
discussions. We conclude that the gateway 
theory cannot be rejected completely, but 
the “general propensity” theory meets the 
Bradford-Hill criteria for causality better.

Key words:
marijuana – gateway drug – literature review 
– causality.

A Touch as Part of Communication 
Zárybnická, P., Joanidisová, L. 
Ambulantní program následné péče CPPT, 
o. p. s., Plachého 6, Plzeň 301 00
Abstract:
All of us encounter a situation in which one 
contemplates touching the client or accepting 
the client’s touch, from shaking hands up to 
a statement of relief, compassion.....
Our workshop is not focused on body 
work as a psychotherapeutic method. We 
just want to open up the space for wil-
ling and conscious exploration of the 
way one handles touch in his/her work, 
whether it is used intentionally or not.
Through the body we are born, through the 
body we die; it provides our contact with 
the world. Our clients often use their bodies 
just as the channel for a drug, but seldom as 
a source of information and understanding of 
themselves in the world. A simple touch can 
be the first step to self-acceptance. 
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At the same time we feel that every touch 
opens up an intimate space and new dimen-
sion of the therapeutic relationship; accor-
ding to this, it is important to be capable of 
proper and well-timed self-limitation and to 
educate our clients about this ability.

Key words:
body – touch – relationship – professional 
– client.
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Project “Or else …”
Martin Dolejš, Mgr. Miroslav Charvát, 
Mgr. Marek Korařík
Katedra Psychologie FF UP; Křížkovského 
10; 771 80 Olomouc
Grant support: the European Social Fund 
and the Czech Ministry of Education; 
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0042

Abstract:
No abstract in English
Key words: no key words in English

Creation of Mandalas in 
Therapeutic Communities as 
a Spiritual Way
Pavla Doležalová 
Středočeský kraj

Abstract:
The creation of mandalas for clients in a the-
rapeutic community facilitates both a voyage 
to one‘s heart and a discovery of one‘s entirety 
through the symbolism of the mandala itself.  
The process of creation and the resulting ima-
ges reflect an inner state of mind, which oscil-
lates between obscure, secret aspects of the soul 
and mystical images.  Mandalas allow clients 
a deep, solemn concentration, immersion into 
archetypal symbols, and the chance to find one‘s 
identity and potential. Meeting the glimmers of 
self-spirituality featured in mandalas is like 
a road to an appreciation of the meaning of life, 
to self-realisation and the possibility of overco-
ming difficulties on the basis of revealed streng-
ths and resources. Mandalas enable clients to 
cultivate introspection, spiritual growth, ecos-
pirituality or support in finding a path to God.

Key words:
mandala – therapeutic community – spirituality.

Drug Addicts in CPLDZ OLÚP 
Predná Hora, n. o.
Endrödiová L., Koprdová E.
OLÚP Predná Hora n. o., 049 01 Muráň SR

Abstract:
In this poster the authors describe drug abu-
sers treated at OLÚP (Special Psychiatric 
Clinic for Addicts) Predná Hora n. o. during 
the period from January to December 2005. 
They want to refer to patients actually 
treated at CPLDZ (Centre for Treatment 
Drug Abusers). In the group that we fol-
lowed we found out about various types 
of primary drug, some sociodemographic 
parameters such as age, gender, hou-
sing location, education and employment, 
psychiatric comorbidity (toxic psychosis, 
depression, anxiety states, etc.) and also 
non-psychiatric comorbidity (Hepatitis C 
Virus, Caries Dentis, etc.). The goal of this 
study was only to describe the actual situ-
ation in our clinic for the purposes of com-
parison with other centres for drug addicts.

Key words:
drug – drug-addicted – comorbidity – soci-
odemography.

Stories of Personal Changes 
in Addicts Following Their 
Successful Resocialisation
Klimas, J.
Katedra psychológie FF TU v Trnave, 
Hornopotočná 23, 918 43 TRNAVA 
Grant project VEGA No. 1/1387/04

Abstract:
This presentation introduces a summary of 
the results of a research project aimed at stu-
dying personal changes in addicts treated in 
resocialisation centres and factors that led 
to these changes. The results are presented 
through the stories of participants based on 
hypothetical experiences of personal change. 
We chose a qualitative approach in studying 
these complex experiences and semistructu-
red interviews as our research method. 
There were 10 interviews analysed in this 
study, recorded with the clients of 2 resocia-
lisation centres in Slovakia. The transcripts 
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were analysed by means of the Consensual 
Qualitative research method (CQR). The most 
frequent categories created were used to form 
typical stories of addicts in resocialisation.

Key words:
stories of personal change – resocialisation 
– qualitative research.

Poster – Czech Streetwork 
Association (CSA)
Lukáčová, M., Racek, J., Herzog, A.
ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK

Abstract:
No abstract in English
Key words: no key words in English

Defining a Problem in Czech 
Drug Policy – Results of Pilot 
Analysis of Expert Discourses 
on Illicit Drugs and Their Users
Morávek, J.
Institut sociologických studií, Fakulta sociál-
ních věd UK Praha, U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Abstract:
The author’s broad intention is to find out how 
the debate on Czech drug policy is organised. 
This sociological research specifically focuses 
on the contribution of Czech experts to the 
definition of the substance use/abuse problem.
The research’s qualitative methodology is 
based on Foucauldian discourse analysis and 
on subjectivist approaches in policy analysis. 
It draws on on-line research, interviews with 
experts and a linguistic analysis of a sample 
of expert texts. It illustrates how Czech drug 
experts depict the world of illicit substances 
and their users/abusers. The author thus 
intends to help analyse certain controversies 
in the definition of the substance use/abu-
se problem and clarify the public debate on 
drugs and drug policy in the Czech Republic.
The poster describes the results of a pilot 
analysis of expert texts on substance use/

abuse. Furthermore, it promotes an opportu-
nity to participate in the ongoing research.

Key words:
drug policy – problem definition – experts 
– research – discourse analysis.

Opioid Dependency, 
Substitution with 
Buprenorphine – Case Studies
Šmoldasová, J.
Psychiatrická klinika FN Olomouc, I. 
P. Pavlova 12, 775 20 Olomouc 
Grant project, MoH No. 36a/05-OZP/2

Abstract:
Opioid dependency occurs in primarily heal-
thy individuals as well as in patients suffe-
ring from physical diseases. In both cases the 
dependence has common features – severe 
withdrawal symptoms, social impacts and the 
often long and complicated way that may lead 
to abstinence. In 3 cases (2 women and 1 man) 
the author demonstrates their dependence on 
various types of opioids, the different types 
and duration of treatment, their acceptance of 
their dependence and development of attitu-
des towards their surroundings and towards 
themselves. The three case studies have one 
common denominator – substitution treat-
ment with buprenorphine, which successfully 
helps them to live lives leading to abstinence.

Key words:
opioid – dependency – treatment – buprenor-
phine.

Centre for Addictology (CA)
Šucha, M.
Centre for Addictology, Psychiatric Clinic, 
1st Medical Faculty, Charles University, 
Prague, Czech Republic
Grant support: ESF no. CZ.04.3.07/
3.1.01.1/0182.
Abstract: No abstract in English
Key words: no key words in English
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ADAMEČEK David

ÁLVAREZ Roman

ANTALOVÁ Libuše

BALOUS Petr 

BARTESOVÁ Jana

BARTOŠEK Jan 

BARTOŠOVÁ Jana

BARTOŠOVÁ Radka

BÁRTOVÁ Jana

BÁRTOVÁ Lucie

BĚLÁČKOVÁ Vendula

BELKOVÁ Petra

BÉM Pavel

BENEŠ Pavel

BENEŠOVÁ Věra

BERDYCHOVÁ Martina

BLANAŘ  

BLAŽEJOVSKÁ Jana

BLAŽEK Vladimír

BLEHOVÁ Irena

BOBOVNÍK Peter

BOČKOVÁ Barbora

BOŘKOVÁ Pavlína

BOXAN Martin

BREJCHA Tomáš

BROŽA Jiří

BRUNCLÍK Štefan

BULLOVÁ Veronika

CRONOVÁ Hana

CSÉMY Ladislav

CZEPCOVÁ Nina

ČAMLÍKOVÁ Hana

ČERMÁKOVÁ Markéta

ČERNÁ Alena

ČERNÝ Gustav

ČÍŽEK Jiří

DOBEŠ Jan 

DOBROZEMSKÁ Kateřina

DOLEŽALOVÁ Pavla

DOUDOVÁ Irena

ĎURECH Oldřich

DVOŘÁČEK Jiří

DVOŘÁK Daniel

ENDRÖDIOVÁ Lenka

FAJRAJZLOVÁ Monika

příjmení jméno 

FIALOVÁ Hana

FIALOVÁ Věra

FRŰHBAUEROVÁ Eva

GABRHELÍK Roman

GABRIEL Radim

GAJDOŠÍKOVÁ Hana

GEBAUEROVÁ Jana

GEBLEROVÁ Eva

GILÁNYI Lukáš

GLASER Roman 

GRIGORIADISOVÁ K.

GROHMANNOVÁ Kateřina

GRUNTOVÁ Kateřina

GÚTHOVÁ Milada

HAMPL Karel

HARANT Tomáš

HARLENDEROVÁ Ivana

HEJDOVÁ Barbora

HEJROVÁ  

KAŠPÁRKOVÁ Martina

HNÍZDIL Richard

HOFFMAN  

HOLUB Martin

HOLUB Ladislav

HOLUB Tomáš

HOLUBOVÁ Marie

HOOZOVÁ Anna

HORÁČKOVÁ/KOVAŘÍKOVÁ Jaroslava

HORÁK Jiří

HORNOVÁ Jana

HORYNA Dan 

HOŠEK Marek

HOŠKOVÁ Helena

HRBÁČ Pavel 

HRUBÁ Dagmar

HRUBÝ Lukáš Carlos

HUDÁKOVÁ Hana

CHARVÁT Miroslav

CHOVANEC Martin 

IBLOVÁ Pavlína

JANÍKOVÁ Barbara

JANOUŠKOVEC Vojtěch

JANYŠKOVÁ Nina

JARGUS Marek

JAVŮREK Tomáš
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JELÍNEK Vít

JEŘÁBEK Petr 

JEŘÁBKOVÁ Libuše

JIROUŠOVÁ Monika

JIROVÝ František

JOANIDISOVÁ Ludmila

JUNOVÁ Dagmar

KAČABA Ivo

KAČÁNIOVÁ Jarmila

KADLECOVÁ Jana

KAFKOVÁ Jitka

KALINA Kamil 

KALUSOVÁ Aneta

KANDLER Michal 

KARHÁNEK Jaroslav

KASKOVÁ Olga

KAŠPAROVÁ Marcela

KAVANOVÁ Kamila

KLAUS David

KLOUČEK Evžen

KLUPÁKOVÁ Kamila

KOBLIŽKOVÁ Radka

KONVALINKOVÁ Immaculata Marie

KOPECKÁ Helena

KOPRDOVÁ Edita

KORANDA Marian

KOSTÍNKOVÁ Lenka

KOSTKA Michal 

KOTKOVÁ Veronika

KOTOUČOVÁ Anna

KOTRBOVÁ Ivana

KOVÁCSOVÁ Erika

KOVÁŘ Roman 

KOZÁKOVÁ Zuzana

KRAFTOVÁ Renata

KRÁLÍKOVÁ Eva

KREKULOVÁ Laura

KŔÍŽOVÁ Lenka

KRUTILOVÁ Dagmar

KŘÍŽ Tomáš

KUBÍKOVÁ Eva

KUDA Aleš

KUDRLE Stanislav

KUNDRÁTOVÁ Iva

KUŠNIEROVÁ Jaroslava

příjmení jméno 

KYZOUR Milan

LENEROVÁ Slávka

LEVOVÁ Eva

LIBINGEROVÁ  

LUDVÍKOVÁ Jiřina

LUKÁČOVÁ Markéta

LUKEŠOVÁ Dagmar

MADZIOVÁ Monika

MAHROVÁ Gabriela

MAJER Michal

MAJZLÍKOVÁ Jana

MAKOVSKÁ/DOLANSKÁ Pavla

MAREK Ronald

MARTANOVÁ Veronika

MARTINEK Cyril

MARTINKOVÁ Michaela

MATĚJČKOVÁ - ZEZULOVÁ Iva

MIFEK Petr

MIKLOŠOVÁ Zuzana

MIKULÁŠ Juraj

MILÁČKOVÁ Markéta

MINARIČOVÁ Martina

MINAŘÍK Jakub

MIOVSKÁ Lenka

MIOVSKÝ Michal 

MIXOVÁ Radana

MORÁVEK Jan 

MOŠŤÁK Pavel 

MRÁČKOVÁ Eva

MUSÍLKOVÁ Jaroslava

NEDVĚD Tomáš

NECHUTNÁ Dagmar

NEKOLOVÁ Michaela

NĚMCOVÁ Anna

NĚMEC Michal

NERAD Jindrich M.

NEUMANN Tomáš

NEVŚÍMAL Petr

NIKLOVÁ Taťána

NOUZOVÁ Pavla

NOVÁK Pavel

NOVOTNÝ Ivan 

NYERGES Karel

OKRUHLICA Lubomír

ONDREJKOVIČ Peter
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příjmení jméno 

PALKOVIČOVÁ Miroslava

PELOUŠKOVÁ Renata

PERNIČKA Michal

PETR Tomáš

PETRŽELKOVÁ Veronika

PFEIFEROVÁ Štěpánka

PLAČEK Pavel 

PLACHÝ Bohuslav 

PLATZ Ivan 

PLÍHALOVÁ Lucie

PLOCOVÁ Monika

POKORA Jiří

POLÁČEK Jaroslav 

POLÁKOVÁ Simona

POPOV Petr 

POTOCKÝ Michal

PROCHÁZKA Marek

PROKEŠ Bořivoj

PROSKOVÁ Zora

RABOCH Jiří

RADIMECKÁ Ivana

RADIMECKÝ Josef

RANDÁK Daniel

RAŠKA Pavel

RAŠKOVÁ Věra

RŮŽIČKA Lukáš

RYCHLÁ Kamila

RYCHTÁŘOVÁ Martina

ŘEHÁK Vratislav

ŘEŘICHOVÁ Lucie

ŘEZNÍČKOVÁ Miloslava

SALAJKOVÁ Daniela

SEDLÁČKOVÁ Irena

SEDLÁČKOVÁ Kateřina

SCHAFEROVÁ Michaela

SCHUBERTOVÁ Renáta

SCHWARC Štefan

SKÁLA Jaroslav

SKÁLOVÁ Zuzana

SKŘIVÁNKOVÁ Magdaléna

SLÁMOVÁ Hana

SLÁMOVÁ Hana

SLEZÁKOVÁ Silvia

SLUNKOVÁ - HLOUŠKOVÁ Zdeňka

SMOLÍK Štěpán 

příjmení jméno 

SOLČÁNY Jakub

STANÍČEK Jiří

STEHLÍK Václav

STIBALOVÁ Kateřina

STRAŠIL Jiří

SYSLOVÁ Dana 

SZEMZÖ Ivana

ŠEDIVÁ Dana 

ŠEDIVÁ Viera

ŠEFRÁNEK Martin

ŠEJVL Jaroslav

ŠILAROVÁ Vilma

ŠINFELTOVÁ Drahuše

ŠKVAŘILOVÁ Olga

ŠMÍD Josef

ŠMOLDASOVÁ Jarmila

ŠNELER Jan 

ŠTANDLOVÁ Dimitrovka

ŠTEFANOVÁ Marie

ŠTELIAR Imrich

ŠTĚPÁNKOVÁ Magda

ŠUPKOVÁ Danuše

ŠVADLENOVÁ Jana

TĚMÍNOVÁ Martina

TERMER Aleš

TIBENSKÁ Andrea

TICHÝ Vlastimil

TOMAN Jan 

TRUMPEŠOVÁ Marcela

TRUNEČKOVÁ Olga

TURCHICHOVÁ Magdalena

URBÁŘOVÁ Věra

VACEK Josef

VACEK Jaroslav

VALENTOVÁ Kateřina

VASILESCU Andrea

VĚTROVEC Martin

VIMMEROVÁ Michaela

VLČEK Martin

VODŇANSKÁ Jitka

VOTAVOVÁ Milada

VOZARIK Štěpán

WÜNSCH Josef

ZÁBRANSKÝ Tomáš

ZAHÁLKA Martin
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ZACHARIÁŠ Miroslav

ZAJDÁKOVÁ Svatava

ZAPPOVÁ Petra

ZÁRYBNICKÁ Pavla

ZAVADIL Mirek

ZENÁHLÍKOVÁ Vladimíra

ZIM Martin

ZIMA Tomáš

ZITTA  

ZVÁNOVCOVÁ Irena

ZVĚDĚLÍKOVÁ Miroslava

ŽEMLIČKOVÁ Jana

ŽENÍŠKOVÁ Jana

ORLÍKOVÁ Barbora

MATĚJOVÁ Arnoštka

ŠKOPKOVÁ Helena

MULLEROVÁ Pavlína

ZBOŘILOVÁ Lydie

KORČÁKOVÁ Marcela

NOVÁKOVÁ Michalela

SLAVĚTÍNSKÁ Zdeňka

SCHMIDTOVÁ Jana

DOLÁK Jiří

FROULÍKOVÁ  

STEINHAVLOVÁ  

SAMBRIKOVIČ Daniel

KONEČNÝ Jaroslav

SEDLÁČKOVÁ Simona

BULVOVÁ Hana

VÍCHOVÁ Veronika

MARKUS Radek
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BĚLÁČKOVÁ Vendula Teorie ekonomické regulace v kontextu protidrogové politiky

BROŽA Jiří Spiritualita - naděje i nebezpečí

CSÉMY Ladislav
Výsledky léčby závislosti na alkoholu v Apolinářském ambulantním progra-
mu

ČÍŽEK Jiří Sledování efektivity odvykací léčby v LNN Nechanice

DVOŘÁK Daniel
Luxus v Laxusu? Možnosti a meze naplńování bio-psycho-sociálního modelu 
v nestátním zdravotnickém zařízení

DVOŘÁK Daniel
Monitoring reálného stavu primární prevence na školách v Pardubickém 
kraji

FAJRAJZLOVÁ Monika Technoparty jako iniciační rituál

FAJRAJZLOVÁ Monika Technopárty jako iniciační rituál

GABRHELÍK Roman
Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživate-
lům na území bývalého okresu Nový Jičín

GAJDOŠÍKOVÁ Hana Trestněprávní aspekty spojené s nedovoleným nakládáním s konopím

GROHMANOVÁ Kateřina Stimulancia a opioidy z pohledu médií

GROHMANOVÁ Kateřina Užívání drog ve věznicích - zúčastněné strany, jejich zájmy a priority

HALÍK Tomáš Spiritualita a závislost

HAMPL Karel Komplexní přístup k léčbě (nejen) závislostí

HOLUB Martin Psychotické poruchy vyvolané návykovými látkami a jejich léčba

HOLUB David Závislost na misích

HORYNA Dan Užívání pervitinu v Čechách očima pamětníka

HRUBÁ Dagmar Nejčastější úskalí pomáhajících profesí a jejich prevence

JANÍKOVÁ Barbara K centra včera, dnes a zítra?

JIROVÝ František Jak doprovázet duchovními krajinami

KAČÁNIOVÁ Jarmila Protidrogová výchova v rodině

KALINA Kamil Psychiatrická komorbidita - komplikce

KALINA Kamil Spiritualita v terapeutické komunitě

KLOUČEK Evžen Práce s klienty a rodiči 

KORANDA Marian Dětské a dorostové detoxifikační centrum - jeho místo v protidrogové péči

KRÁLÍKOVÁ Eva
Léčba závislosti na tabáku a alkoholu - pionýrské přístupy doc. Skály v Čes-
kém a celosvětovém kontextu současných doporučení

KREKULOVÁ Laura
Demografické, epidemiologické a klinické charaktristiky uživatelů drog regis-
trovaných

KUDA Aleš Výchova žen (dívek) v komunitách 

KUDRLE Stanislav závislost jako spirituální učitel

MAJZLÍKOVÁ Jana Děti do 15ti let ohoržené důsledky užívání návykových látek

MIKULÁŠ Juraj Biologické mechanizmy zneužívání návykových látek

MILÁČKOVÁ Markéta Otázka smyslu života v kontextu substituční léčby

MIOVSKÝ Michal
Zhodnocení realizace tzv. minimálního preventivního programu na základ-
ních školách Prahy 6 a okolí prostřednictvím kvalitativní části kvaziexperi-
mentální evaluační studie

MORÁVEK Jan Analýza potřeb potenc. zaměstnavatelů léčených uživ. v Praze

MÜLLEROVÁ Pavlína Právní poradenství v nízkoprahových zařízeních

NERAD Jindřich Problematika zavislosti u veteránů

OKRUHLICA Lubomír Medicínský model - priebeh závislostí - humanistické důsledky

ONDREJKOVIČ Peter Otázky konzumácie marihuany
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PETROŠOVÁ Blanka
Nízkoprahová zařízení v ČR v l. 2002 - 205+ stav a vývoj v klientele a služ-
bách

PFEIFEROVÁ Štěpánka Projekt ochrany práv uživatelů drog

PLOCKOVÁ Monika Lidská duše a závislost

POKORA Jiří Komorbidita (duální diagnosa) u pacientů na odd. pro léčbu návyk. nem.

POLÁČEK Jaroslav Katamnestické sledování výsledků léčby u mladistvých

RADIMECKÝ Josef Primární fikce prevence užívání drog?

SCHMIDTOVÁ Jana
Fetální alkoholový syndrom ( FAS)  a spektrum vrozených alkoholových po-
ruch (FASD)

SLEZÁKOVÁ Silvia Postoje odborných pracovníkov vo zdravotnictve k pacientom zo zavislostou

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

ŠTANDLOVÁ Dimitrovka Romská terapeutická komunita (RTP), Chráněné dílny a Chráněné bydlení

TRUNEČKOVÁ Olga Použití škál při práci na konkrétním místě pro uživatele drog

VACEK Jaroslav Výsledky školní dotazníkové studie na území bývalého okresu Nový Jičín

VĚTROVEC Martin Krize terénní práce

VOTAVOVÁ Milada Hledání smysluplnosti života jako součást ovlivňování živ. stylu

ZÁBRANSKÝ Tomáš
Mortalita uživatelů OPL v ČR v letech 1998 - 2005; výsledky, implikace 
a výhledy

ZÁBRANSKÝ Tomáš Pilotní projekt substituční léčby ve výkonu vazby a trestu

ZÁBRANSKÝ Tomáš Virová hepatitida C a injekční uživatelé drog: závěry studie

ZACHARIÁŠ Miroslav Spiritualita a rituály v TK Němčice

ZVÁNOVCOVÁ Irena Klientova spiritualita a psychoterapie

ŽEMLIČKOVÁ Jana 
Integrovaný model liečby a resocializácie závislých v neštátnom zariadění, 
Sanatóriu AT, Bratislava

Seznam ústních sdělení podle prvních autorů a názvů
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Analýza potřeb potenc. zaměstnavatelů léčených uživ. v Praze MORÁVEK Jan

Biologické mechanizmy zneužívání návykových látek MIKULÁŠ Juraj

Demografické, epidemiologické a klinické charaktristiky uživatelů drog 
registrovaných

KREKULOVÁ Laura

Děti do 15ti let ohoržené důsledky užívání návykových látek MAJZLÍKOVÁ Jana 

Dětské a dorostové detoxifikační centrum - jeho místo v protidrogové 
péči

KORANDA Marian 

Zhodnocení realizace tzv. minimálního preventivního programu na 
základních školách Prahy 6 a okolí prostřednictvím kvalitativní části 
kvaziexperimentální evaluační studie

MIOVSKÝ Michal

Fetální alkoholový syndrom ( FAS)  a spektrum vrozených alkoholo-
vých poruch (FASD)

SCHMIDTOVÁ Jana

Hledání smysluplnosti života jako součást ovlivňování živ. stylu VOTAVOVÁ Milada

Integrovaný model liečby a resocializácie závislých v neštátnom zaria-
dění, Sanatóriu AT, Bratislava

ŽEMLIČKOVÁ Jana 

Jak doprovázet duchovními krajinami JIROVÝ František

K centra včera, dnes a zítra? JANÍKOVÁ Barbara

Katamnestické sledování výsledků léčby u mladistvých POLÁČEK Jaroslav

Klientova spiritualita a psychoterapie ZVÁNOVCOVÁ Irena

Komorbidita (duální diagnosa) u pacientů na odd. pro léčbu návyk. 
nem.

POKORA Jiří

Komplexní přístup k léčbě (nejen) závislostí HAMPL Karel

Krize terénní práce VĚTROVEC Martin

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu - pionýrské přístupy doc. Skály 
v Českém a celosvětovém kontextu současných doporučení

KRÁLÍKOVÁ Eva

Lidská duše a závislost PLOCKOVÁ Monika

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

DVOŘÁK Daniel

Medicínský model - priebeh závislostí - humanistické důsledky OKRUHLICA Lubomír

Monitoring reálného stavu primární prevence na školách v Pardubic-
kém kraji

DVOŘÁK Daniel

Mortalita uživatelů OPL v ČR v letech 1998 - 2005; výsledky, implika-
ce a výhledy

ZÁBRANSKÝ Tomáš

Nejčastější úskalí pomáhajících profesí a jejich prevence HRUBÁ Dagmar

Nízkoprahová zařízení v ČR v l. 2002 - 205+ stav a vývoj v klientele 
a službách

PETROŠOVÁ Blanka

Otázka smyslu života v kontextu substituční léčby MILÁČKOVÁ Markéta

Otázky konzumácie marihuany ONDREJKOVIČ Peter

Pilotní projekt substituční léčby ve výkonu vazby a trestu ZÁBRANSKÝ Tomáš 

Postoje odborných pracovníkov vo zdravotnictve k pacientom zo zavis-
lostou

SLEZÁKOVÁ Silvia 

Použití škál při práci na konkrétním místě pro uživatele drog TRUNEČKOVÁ Olga

Práce s klienty a rodiči KLOUČEK Evžen

Právní poradenství v nízkoprahových zařízeních MÜLLEROVÁ Pavlína

Primární fikce prevence užívání drog? RADIMECKÝ Josef

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

ŠEJVL Jaroslav 

Problematika zavislosti u veteránů NERAD Jindřich

Projekt ochrany práv uživatelů drog PFEIFEROVÁ Štěpánka 
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Suplementum

Seznam ústních sdělení podle autorů a názvů

Název sdělení Příjmení Jméno

Protidrogová výchova v rodině KAČÁNIOVÁ Jarmila

Psychiatrická komorbidita - komplikce KALINA Kamil

Psychotické poruchy vyvolané návykovými látkami a jejich léčba HOLUB Martin

Romská terapeutická komunita (RTP), Chráněné dílny a Chráněné 
bydlení

ŠTANDLOVÁ Dimitrovka

Sledování efektivity odvykací léčby v LNN Nechanice ČÍŽEK Jiří

Spiritualita - naděje i nebezpečí BROŽA Jiří

Spiritualita a rituály v TK Němčice ZACHARIÁŠ Miroslav

Spiritualita a závislost HALÍK Tomáš

Spiritualita v terapeutické komunitě KALINA Kamil

Stimulancia a opioidy z pohledu médií GROHMANOVÁ Kateřina

Technoparty jako iniciační rituál FAJRAJZLOVÁ Monika

Technopárty jako iniciační rituál FAJRAJZLOVÁ Monika

Teorie ekonomické regulace v kontextu protidrogové politiky BĚLÁČKOVÁ Vendula

Trestněprávní aspekty spojené s nedovoleným nakládáním s konopím GAJDOŠÍKOVÁ Hana

Užívání drog ve věznicích - zúčastněné strany, jejich zájmy a priority GROHMANOVÁ Kateřina

Užívání pervitinu v Čechách očima pamětníka HORYNA Dan 

Virová hepatitida C a injekční uživatelé drog: závěry studie ZÁBRANSKÝ Tomáš

Výchova žen (dívek) v komunitách KUDA Aleš

Výsledky léčby závislosti na alkoholu v Apolinářském ambulantním 
programu

CSÉMY Ladislav

Výsledky školní dotazníkové studie na území bývalého okresu Nový 
Jičín

VACEK Jaroslav

závislost jako spirituální učitel KUDRLE Stanislav 

Závislost na misích HOLUB David

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

GABRHELÍK Roman



Pracovn í  d í lny
a  vývěsková  sdě len í
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Příjmení jméno Název pracovní dílny

Adameček, D. Ten, který věřil a nevěřil

Balous, P. Arteterapie a spiritualita

Horáčková Kováříková, J. Oshova katarzní dynamická technika „Hatlatilka”

Jargus, M. Církev a harm reduction (kněz a sestra v akci)

Kadlecová, J. Přítomnost učitele na aktivitách primární prevence: ano, či ne?

Miovská, L. Kognitivní funkce u uživatelů konopných drog

Radimecký, J. 
Marihuana: Podivuhodná historie vztahu lidstva k jedné rostlině (v rámci pracovní 
dílny: monotematický blok  Konopné drogy a politika)

Staníček, J. Možnosti sekundárního výměnného programu

Štěpánková, M. ZÁVISLOST A JÁ

Vodňanská, J. Polarity experimentální konstelace

Zábranský, T.
Teorie marihuany jako vstupní drogy (v rámci pracovní dílny: monotematický blok 
 Konopné drogy a politika)

Zárybnická, P. Dotek jako součást komunikace

Název pracovní dílny Příjmení jméno

Arteterapie a spiritualita Balous, P.

Církev a harm reduction (kněz a sestra v akci) Jargus, M.

Dotek jako součást komunikace Zárybnická, P.

Kognitivní funkce u uživatelů konopných drog Miovská, L.

Marihuana: Podivuhodná historie vztahu lidstva k jedné rostlině (v rámci pracov-
ní dílny: monotematický blok  Konopné drogy a politika)

Radimecký, J. 

Možnosti sekundárního výměnného programu Staníček, J.

Oshova katarzní dynamická technika „Hatlatilka” Horáčková Kováříková, J.

Polarity experimentální konstelace Vodňanská, J.

Přítomnost učitele na aktivitách primární prevence: ano, či ne? Kadlecová, J.

Ten, který věřil a nevěřil Adameček, D.

Teorie marihuany jako vstupní drogy (v rámci pracovní dílny: monotematický 
blok  Konopné drogy a politika)

Zábranský, T.

ZÁVISLOST A JÁ Štěpánková, M.

Seznam pracovních dí len
podle názvů

Seznam pracovních dí len
podle autorů
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Suplementum

Pracovní dílny a vývěsková sdělení

Příjmení jméno Název vývěskového sdělení

Dolejš, M. Projekt „A nebo…“

Doležalová, P. Tvorba mandal v TK jako spirituální cesta

Endrödiová, L. Drogovo závislí v CPLDZ OLÚP Predná Hora, n. o.

Klimas, J. Príbehy osobnej zmeny u závislých po úspešnej  resocializácii

Lukáčová, M. Poster – Česká asociace streetworku (ČAS)

Morávek, J.
Definování problému v české drogové politice – výsledky pilotní analýzy expertních dis-
kurzů o nelegálních drogách a jejich uživatelích

Šmoldasová, J. Závislost na opioidech, substituce buprenorfinem  kazuistiky

Šucha, M. Centrum adiktologie (CA)

Seznam vývěskových sdělení
podle autorů

Seznam vývěskových sdělení
podle názvů

Název vývěskového sdělení Příjmení jméno

Centrum adiktologie (CA) Šucha, M.

Circle of Life, o.s. – Doléčovací program Koněšín  

Definování problému v české drogové politice – výsledky pilotní analýzy expertních dis-
kurzů o nelegálních drogách a jejich uživatelích

Morávek, J.

Drogovo závislí v CPLDZ OLÚP Predná Hora, n. o. Endrödiová, L.

K- centrum Město Benešov  

K- centrum Příbram – nabídka služeb  

Poster – Česká asociace streetworku (ČAS) Lukáčová, M.

Prezentace Teen Challenge Plzeň – Terapeutické komunity Vršíček  

Príbehy osobnej zmeny u závislých po úspešnej  resocializácii Klimas, J.

Projekt „A nebo…“ Dolejš, M.

Struktura programů OS WHITE LIGHT I.  

Tvorba mandal v TK jako spirituální cesta Doležalová, P.

Užívanie drog v rekreačnom prostredí  

Závislost na opioidech, substituce buprenorfinem  kazuistiky Šmoldasová, J.
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ADAMEČEK David JARGUS Marek

BALOUS Petr JIROUŠOVÁ Monika

BĚLÁČKOVÁ Vendula JIROVÝ František

BELKOVÁ Petra JOANIDISOVÁ Ludmila 

BLAŽEK Vladimír JUNOVÁ Dagmar

BROŽA Jiří KAČÁNIOVÁ Jarmila 

CSÉMY Ladislav KADLECOVÁ Jana 

ČÍŽEK Jiří KALINA Kamil 

DOLEJŠ Martin KAŠPAROVÁ Marcela

DOLEŽALOVÁ Pavla KLIMAS Jan

ĎURECH Oldřich KLOUČEK Evžen

DVOŘÁK Daniel KOLAŘÍK Marek

ENDRODIOVÁ Lenka KONVALINKOVÁ Immaculata Marie

FAJRAJZLOVÁ Monika KOPRDOVÁ Edita

GABRHELÍK Roman KORANDA Marian 

GAJDOŠÍKOVÁ Hana KOZÁKOVÁ Zuzana

GRIGORIADISOVÁ Karin KRÁLÍKOVÁ Eva

GROHMANOVÁ Kateřina KREKULOVÁ Laura 

HALÍK Tomáš KŘÍŽ Tomáš

HAMPL Karel KUBÍKOVÁ Eva 

HERZOG, A. KUDA Aleš 

HOLUB Martin KUDRLE Stanislav 

HOLUB Tomáš KUNDRÁTOVÁ Iva

HORÁČKOVÁ - KOVAŘÍKOVÁ Jaroslava LIBIGEROVÁ, Eva

HORYNA Dan LUKÁČOVÁ Markéta

HOŠKOVÁ Helena MAHROVÁ Gabriela

HRUBÁ Dagmar MAJZLÍKOVÁ Jana

CHARVÁT, M. MARTINEK Cyril 

IBLOVÁ Pavlína MIKULÁŠ Juraj 

JANÍKOVÁ Barbara MILÁČKOVÁ Markéta

Abecední seznam 
přednášej íc ích, spoluautorů 
a autorů vývěskovývch sdělení
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Suplementum

Pracovní dílny a vývěsková sdělení

MIOVSKÁ Lenka ŠEJVL Jaroslav 

MIOVSKÝ Michal ŠMÍD Josef

MORÁVEK Jan ŠMOLDASOVÁ, J.

MORÁVEK Jan ŠTANDLOVÁ Dimitrovka 

MOŠŤÁK Pavel ŠTELIAR Imrich

MRAVČÍK Viktor ŠTĚPÁNKOVÁ Lenka

MÜLLEROVÁ Pavlína ŠTĚPÁNKOVÁ Magda

NYERGES Karel ŠUCHA Matúš

OKRUHLICA Lubomír TIBENSKÁ Andrea

OLDŘICH Ďurech TICHÝ Vlastimil

ONDREJKOVIČ Peter TRUMPEŠOVÁ Marcela

PETROŠOVÁ Blanka TRUNEČKOVÁ Olga 

PFEIFEROVÁ Štěpánka VACEK Jaroslav

PLOCOVÁ Monika VĚTROVEC Martin 

ŠAFRÁNEK Martin POKORA Jiří  

POLÁČEK Jaroslav VOTAVOVÁ Milada

POPOV Petr ZÁBRANSKÝ Tomáš 

RACEK,J. ZAHÁLKA Martin

RADIMECKÁ Ivana ZACHARIÁŠ Miroslav

RADIMECKÝ Josef ZÁRYBNICKÁ Pavla

RICHTEROVÁ - TĚMÍNOVÁ Martina ZVÁNOVCOVÁ Irena 

ŘEHÁK Vratislav ŽEMLIČKOVÁ Jana 

SCHMIDTOVÁ Jana ŽENÍŠKOVÁ Jana 

SLÁMOVÁ Hana

SLEZÁKOVÁ Silvia  

SMOLÍK Štěpán  

STANČÍKOVÁ D.  

STANÍČEK Jiří  

STEHLÍK Václav  

VODŇANSKÁ Jitka  



Stat is t ika  účastn íků
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Obr. 1: Rozložení podle pohlaví

Obr. 2: Rozložení podle dosaženého pregraduálního vzdělání



Adiktologie 339

2006 / 6 / 2

Suplementum

Statistika

Obr. 3: Rozložení dle věku

Obr. 4: Rozložení podle pracoviště
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Obr. 5: Rozložení podle resortů
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