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PŘEDVÁNOČNÍ PŘEMÍTÁNÍ
O (NEJEN) REDAKČNÍM
ŽIVOTĚ
Citace | FIDESOVÁ, Hana. Předvánoční přemítání o (nejen)
redakčním životě. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(4), 191.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
otevíráte poslední letošní číslo časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. Touto dobou před rokem bychom
si asi těžko dokázali představit, jak epidemie COVID-19
zasáhne naše životy po stránce osobní i pracovní, ovlivní
životy jednotlivců i celospolečenské dění.
Ani odbornému životu adiktologickému a publikační
činnosti se tento zásah nevyhnul. Některá témata se nám
mohla začít zdát méně důležitá až zbytečná, jiná naopak
nabyla na důležitosti. Témata, která jsme neřešili a vědomě či nevědomě odsouvali, nás dohnala – ať už máme na
mysli překotný a vynucený rozvoj různých forem on-line adiktologického poradenství, terapie či jiných intervencí, nebo oblast vzdělávání. Věděli jsme, že kapacity
adiktologických služeb jsou mnohde nedostačující,
a uvědomili jsme si, jak obtížné je pak reagovat na
zvýšenou poptávku služeb zejména v případech, kdy se
pacienti či potenciální pacienti v důsledku okolního dění
a prohloubení vnitřních problémů ocitají v krizi a potřebují rychlou pomoc. Zdá se však, že většina adiktologických služeb dokázala pružně zareagovat i ve složitých
podmínkách, utvrdili jsme se v tom, že se dá vyučovat
i bádat jinými způsoby než „face to face“. Po počáteční
obavě, učení se a (mnohdy přechodném) nadšení z využití nových technologií jsme si však začali uvědomovat,
že potkat kolegu či kolegyni v kanceláři, potřást si na pozdrav rukou, vidět bezprostřední reakci studentů, rozpoznat drobné nuance ve výrazu klientů dává věcem přeci
jen další rozměr, který mnohým z nás chybí. Zůstaneme-li u adiktologických služeb, velká část klientů nemá
dostatečné zázemí, technologické vybavení a další prostředky, aby vůbec mohla vést tento online život, využívání adiktologických služeb nevyjímaje. Klienti ve složité
psychické situaci, klienti s dalšími duševními poruchami
či jinými komorbiditami někdy na online řešení svých
adiktologických problémů rezignovali či jejich řešení začali odsouvat, protože je prostě neosobní, což znesnadňuje navázání důvěrného vztahu, zejména pokud již nebyl navázán dříve fyzicky, tj. „po staru“.
Jak již bylo zmíněno, v průběhu roku 2020 strádaly i pub
likační aktivity. Pomineme-li situace, kdy se pro ty, kdo
museli pracovat ve ztížených podmínkách ve zdravotnictví, sociálních službách, školství či jiných ztížených podmínkách, čas nebo chuť na publikování odborných textů
smrskly na minimum, ovlivnilo počet spontánně došlých
příspěvků i omezení, rušení a změny termínů odborných
adiktologických akcí. Tato odborná setkání často „vyprovokují“ autory příspěvků k sepsání článků na jejich
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témata, která mnohdy uzrají díky dotazům z publika či
kuloárovým konferenčním debatám. Velký dík patří těm,
kdo energii, čas a chuť na psaní článků našli, těm, kdo pomohli s jejich konečnou podobou prostřednictvím svých
odborných recenzí, a v neposlední řadě těm, kteří si našli
čas na práci v redakční radě časopisu. V této souvislosti
bych ráda zmínila změny ve složení redakční rady, které jsme ke konci roku učinili. Redakční rada se rozrostla
o dvě nové členky, a to MUDr. Lauru Krekulovou, Ph.D.,
a PhDr. Michaelu Šavrnochovou, Ph.D. Naopak, doc. PhDr.
Ladislav Vaska, Ph.D., se svého členství po zralé úvaze
vzdal s ohledem na své poněkud odlišné odborné zaměření, nicméně za téměř tři roky práce v redakční radě přišel s řadou dobrých nápadů.
Jednání redakční rady v online režimu nijak neutrpěla
a zjistili jsme, že naopak v budoucnu tuto platformu budeme rádi využívat, protože díky tomu zvládneme častější ryze pracovní setkání a diskuse k obsahu jednotlivých
čísel. Podařilo se dotáhnout webové stránky časopisu,
které jsou nyní, jak věříme, uživatelsky přátelské. Výzvou
pro budoucí rok je přepracování a zlidštění pokynů
pro autory a vytvoření a spuštění redakčního systému,
který zjednoduší život autorům a redakci a zefektivní
a zpřehlední práci oběma stranám.
Ano, vím – literární babička Boženy Němcové říkala:
„Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem.“ Slibuji,
že redakční tým časopisu Adiktologie v preventivní a lékařské praxi o zavděčení se, či chcete-li o zájem čtenářů, bude
i dál usilovat.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
zdraví a inspirace v roce 2021.
V Praze dne 7. prosince 2020
Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.
vedoucí redaktorka časopisu
Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

