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OSOBNÍ ZPRÁVY
S hlubokým zármutkem sdělujeme všem našim studentům, pedagogům, klinickým pracovníkům i přátelům, že dne 2. dubna 2018 nás po
dlouhém a těžkém boji s nemocí opustil náš dlouholetý kolega, skvělý
lékař a blízký kamarád prim. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D., dlouholetý
ředitel Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě. Petr
i přes svoji těžkou nemoc do poslední chvíle pracoval, byl s námi v kontaktu a snažil se dělat, co bylo v jeho silách, tak jako po celý svůj život.
Pomáhal výboru SNN ČLS JEP a byl zapojen do dalších aktivit. Svým
nasazením a opravdovostí byl pro nás pro všechny neutuchajícím
zdrojem a vzorem profesní i lidské angažovanosti, píle a obětavosti.
Jeho specifický humor, nadsázka i moudrost a podpora, to vše budeme
postrádat. Petr nám bude chybět i s jeho nevšední schopností spojovat
lidi i myšlenky a nebát se dělat věci jednoduše a s nadhledem.
Za vedení Kliniky adiktologie a její tým a za vedení Společnosti pro návykové nemoci
MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D.

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
přednosta Kliniky adiktologie
1. LF UK a VFN v Praze

prim. MUDr. Petr Popov, MHA
primář Kliniky adiktologie
1. LF UK a VFN v Praze a předseda
výboru SNN ČLS JEP

ZPRÁVY
NÁRODNÍ ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE
CENA ADIKTOLOGIE A CENA KIRON 2017
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze společně se SCAN, z. s., a Ministerstvem zdravotnictví uskutečnily společně dne 30. listopadu 2017
již XII. ročník národní adiktologické konference Cena adiktologie.
Stěžejní konferenční téma bylo Dětská péče v adiktologii: krátká reflexe dosavadních zkušeností a nových možností.
Úvodního slova se již tradičně ujali prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK, dále náměstkyně ministra zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová, náměstek ředitelky VFN v Praze MUDr. Jan Bříza, CSc.,
a MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP. Úvodní část konference moderoval přednosta Kliniky adiktologie prof. PhDr. Michal
Miovský, Ph.D.
Po úvodních slovech byli vyhlášeni držitelé Ceny Kiron a Ceny adiktologie za rok 2017. Cena Kiron je udělována za nejlepší adiktologický počin v roce 2017. Tu získal tým pracovníků lůžkového oddělení
muži a centra substituční léčby Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN
v Praze za realizaci modelu léčby pacienta v substituční léčbě za jeho
současné hospitalizace na klasickém lůžkovém oddělení pro léčbu závislostí. Ocenění za tým pracovníků převzal prim. MUDr. Petr

Úvodní slovo přednesl děkan 1. LF UK prof. MUDr.
Aleksi Šedo, DrSc.
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Popov; podrobnosti o tomto počinu si můžete přečíst v rozhovoru,
který vyšel v tomto čísle.
Cenu adiktologie, sošku Hlavovzhůra od prof. Kurta Gebauera, získala
PaedDr. Martina Richterová Těmínová za výjimečný a dlouhodobý přínos pro obor adiktologie. Laureátka Ceny adiktologie se ze zdravotních
důvodů nemohla osobně předání ocenění zúčastnit, a tak pro ni Cenu
převzala kolegyně PhDr. Ilona Preslová.
Samotná konference byla rozdělena do tří přednáškových bloků – mezi
stěžejní témata prvního bloku patřila péče o těhotné uživatelky, rodiče
uživatele a jejich děti (Ilona Preslová), téma mýty a fakta v léčbě mladistvých (Petr Vácha) a představení práce s dětmi v adiktologické ambulanci (Tomáš Vejrych).

Cena adiktologie – soška Hlavovzhůra pro PaedDr.
Martinu Richterovou-Těmínovou

V druhém odborném bloku představila Jitka Vávrová Dětské a dorostové detoxifikační centrum Nemocnice Pod Petřínem (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze), Stanislav Kunc představil modelové situace při vstupu dětského pacienta do ambulance
dětské a dorostové adiktologické ambulance a Simona Sedláčková vývoj práce s matkami uživatelkami směřující k časovým osám a stabilizaci rodinného systému.
V poobědovém bloku jsme se věnovali screeningu a krátké intervenci v oblasti návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost (Pavel Kabíček), představení dětského programu a kazuistického
příběhu s názvem „Malá velká Vilma“ od pracovníků SPaRT Kliniky
adiktologie a závěrečným příspěvkem bylo představení zasazení adiktologické ambulance pro děti a dospívající do sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v pražském Prev-centru, se kterým
nás seznámily Anna Franková a Michaela Namyslovová.
Kapacita konferenčního sálu nestačila zájmu posluchačů a mnozí
z nich byli nuceni vyposlechnout příspěvky ve stoje. Jak vyplynulo ze
závěrečné diskuse, téma péče o děti a dospívající v adiktologické ambulanci je svým potenciálem a obsahem tím, co všichni považují za
nutné rozvíjet a kultivovat.

Primář MUDr. Petr Popov, MHA, s Cenou Kiron

Konference byla podpořena institucionálním programem podpory Progres č. Q06/LF1 a účelové podpory Ministerstva zdravotnictví
ČR. Konference se konala na základě finanční podpory Ministerstva
zdravotnictví v rámci projektu Podpora systému a rozvoje vzdělávání
v oboru adiktologie pro rok 2017 (OZS/6/4141/2017).
Konference se realizovala za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.
Zájemci o účast na letošní Ceně adiktologie si mohou poznamenat datum 22. listopadu 2018, kdy se bude konat další ročník národní adiktologické konference, opět v prostorách děkanátu 1. LF UK. Téma konference je prozatím vyhrazeno.
Mgr. Jaroslav Šejvl
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
E-mail: jaroslav.sejvl@lf1.cuni.cz

Tým pracovníků Kliniky adiktologie 1. LF UK – laureáti
Ceny Kiron

