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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás jménem organizačního týmu pozvat 
na již XV. ročník Národní adiktologické konference Cena 
adiktologie 2020.

Letošní neveselé, ale o  to zásadnější téma jsou otázky 
spojené s  poskytováním péče stárnoucím uživatelům 
návykových látek, péčí o ně v terminálním stadiu nemo-
ci, s  jejich doprovázením v  umírání, situace související 
s péčí o tělo zemřelého, vypravení pohřbu a samozřejmě 
i  podpora a  péče o  (adiktologický) tým, který se těchto 
 aktivitách podílí.

Konferencí vás provede Naděžda Špatenková, která se 
profesně věnuje péči o zemřelé a péči o pozůstalé, včetně 
psychosociální pomoci a  přínosu truchlení. Konference 
vám nabídne celou škálu odborných příspěvků odborníků 
z celé republiky, kteří se zabývají danou problematikou.

Přihlašovat se na konferenci můžete od 15. června 2020 
na webových stránkách www.cena-adiktologie.cz.

Protože i letošní ročník konference je spojen s vyhlášením 
vítězů Ceny adiktologie a  Ceny Kiron, dovolujeme si vás 
požádat o uvedení nominací těch, o kterých se domnívá-
te, že by měli být oceněni. Prostor pro nominace najdete 
rovněž na webových stránkách www.cena-adiktologie.cz.

Konference se koná ve čtvrtek 12. listopadu 2020 
v pros torách děkanátu 1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3.

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České re-
publiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

Projekt konference je podpořen a realizován v rámci institucio-
nálního programu podpory Progres č. Q06/LF1 a v rámci Speci-
fického vysokoškolského výzkumu, č. grantu 260500.

XV. ROČNÍK NÁRODNÍ 
ADIKTOLOGICKÉ KONFERENCE

UMÍRÁNÍ, SMRT A POHŘBÍVÁNÍ 
V ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽBÁCH 
& CENA ADIKTOLOGIE 2020

12. 11. 2020 / Praha 2 / děkanát 1. LF UK

Konferenci moderuje:  
PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

08:30–09:00 Slavnostní zahájení konference –  
  úvodní slovo

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA (ministr zdravotnictví)

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA (ředitel VFN v Praze)

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

09:00–10:20 Přednáškový blok č. 1

 – Stárnoucí uživatelé návykových látek a možnosti péče 
o ně (Pešek David, Sananim, Praha)

 – Téma vyhrazeno (Kopecký Ondřej a Rusinová Kateřina, 
VFN v Praze)

 – Trestněprávní odpovědnost dealera za nedbalostní 
způsobení smrti uživatele (Badin Jaromír, Krajské ře-
ditelství policie hl. m. Prahy)

 – Úmrtí pod vlivem návykových látek – stručný statis-
tický přehled (Mravčík Viktor, Národní monitorovací 
středisko pro drogy a závislosti, Praha)

10:20–10:40 coffee break

10:40–12:00 Přednáškový blok č. 2

 – Spirituální péče / psychohygiena v pokročilém stadiu 
onemocnění v kontextu adiktologických služeb (Smej-
kal Jaromír, Podané ruce, Brno)

 – Fatální kombinace stimulantů – soudnělékařská ka-
zuistika (Bazala Róbert, ÚSL 1. LF UK a VFN v Praze)

 – Role adiktologických neziskových organizací v  oblasti 
mortality uživatelů (Randák Daniel, Prevent, Strakonice)

 – Téma smrti a umírání v adiktologické terapii (Mahrová 
Gabriela a Danielová Pavlína, Psychiatrická nemocni-
ce Marianny Oranžské, Bílá Voda)

12:00–12:30 oběd

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Úřad vlády České republiky
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12:30–14:10 Přednáškový blok č. 3

 – Abúzus návykových látek pečujících osob jako riziko-
vý faktor smrti dětí (Olecká Ivana, Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, Zlín)

 – Psychosociální podpora rodičů po smrti dítěte (Hráská 
Martina, Dlouhá cesta, Praha)

 – Sjednání pohřbu, provozovatel pohřební služby (Man-
gl Jaroslav, PS Elpis s.r.o., Praha)

 – Pohřeb a sociální pohřeb (pohřeb sjednaný obcí) (Šejvl 
Jaroslav, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, 
Cech hrobnický, z.s.)

 – Smrt uživatele NL jako náročná situace pro pomáha-
jící profesi (Špatenková Naděžda, Sanatorium Pase-
ka, Paseka)

14:10–14:40 Slavnostní vyhlášení vítězů  
  Ceny adiktologie a Ceny Kiron

14:40  Slavnostní zakončení konference

Změna programu vyhrazena
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