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Ve dnech 23.–25. října 2019 se konal již třetí ročník mezinárodní konference v Lisabonu 
(Portugalsko) Lisbon Addictions 2019. Lisbon Addictions je jednou z nejvýznamnějších 
evropských oborových konferencí pro oblast adiktologie s více než 1300 participanty. Konferenci 
spoluorganizuje Generální ředitelství pro intervence v oblasti závislostního chování a závislostí 
(SICAD), Společnost pro studium závislostí (SSA), Evropské monitorovací centrum pro drogy 
a drogovou závislost (EMCDDA), Mezinárodní asociace redaktorů adiktologických časopisů 
(ISAJE) a další. Zástupci Kliniky adiktologie se konference pravidelně účastní, letošní rok byl 
v tomto směru rekordní, měli jsme celkem 8 reprezentantů, z toho 5 současných studentů 
doktorského studijního programu adiktologie, kteří měli možnost na konferenci představit 
dosavadní výsledky své práce. 

Konference se profiluje jako multidisciplinární, letošním tématem byla budoucnost oboru 
adiktologie, politiky, praxe i vědy. Téma se prolínalo všemi konferenčními bloky, bylo možné 
zhlédnout i zakusit využití moderních technologií v prevenci a léčbě závislostí, např. robotů či 
„chytrých“ hodinek. Velmi zajímavé byly bloky věnované konfliktům zájmů ve vědě a výzkumu, 
vzdělávání v oboru adiktologie, protidrogovým politikám v různých zemích či například rozmanité 
sekce krátkých sdělení, kde bylo možné během krátké doby získat řadu užitečných kontaktů ke 
spolupráci. Konference propojuje oblasti prevence, léčby, politiky i vědy, a je tedy skvělou 
platformou pro setkávání odborníků z různých oblastí oboru a pro navazování spolupráce. 

Zástupci Kliniky adiktologie přispěli ke konferenčnímu programu řadou sdělení, jejich přehled 
naleznete níže. Všechny abstrakty jsou dostupné na webových stránkách konference. 
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Aktivní příspěvky zaměstnanců a studentů Kliniky adiktologie:  
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– The systematic mapping survey of academic degree university programs focus on addiction 
science: up-dated overview (structured session) 

– Preparing effective addiction workforce: a challenge from the Czech perspective (short 
communication) Petruželka Benjamin 

– Impact of increased drug law enforcement on public health: first results from Czechia (poster) 

– Impact of critical life events on ATS use trajectories (oral presentation) 


