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Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Dne 21. října 2021 uspořádala Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze v aule Kliniky adiktologie tiskovou konferenci na téma
50. výročí zahájení léčby závislosti žen.
Tiskové konference se zúčastnil prof. MUDr. David Feltl,
Ph.D., MBA, ředitel VFN v Praze, prof. PhDr. Michal
Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie, MUDr. Petr
Popov, MHA, primář Kliniky adiktologie, a MUDr. Olga
Pecinovská, vedoucí lékařka ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie.

Obrázek 2 | Na otázky novinářů odpovídá prof. M. Miovský

lečnosti a nejhorší akceptovatelnost závislých žen, která
vyplývá ze společenského vnímání role matky. Ženy též
chodí do léčby později, díky čemuž je start léčby složitější.
Podrobnější příspěvky k tématu přednesli prim. MUDr.
Popov a MUDr. Pecinovská, jejíž samostatnou zprávu přinášíme na str. 223 tohoto čísla časopisu.

Obrázek 1 | Tiskové konferenci předsedali zleva: prof. D. Feltl, ředitel VFN
v Praze, prof. M. Miovský, přednosta Kliniky adiktologie, MUDr. P. Popov, primář
Kliniky adiktologie, MUDr. O. Pecinovská, vedoucí lékařka ženského lůžkového
oddělení Kliniky adiktologie

Profesor Feltl zahájil program několika slovy o Všeobecné fakultní nemocnici. Umístil ji na vrchol pyramidy českého zdravotnictví, s tím, že takový post znamená odlišovat se něčím od podobných institucí. Jedním z unikátů
VFN je právě Klinika adiktologie, která jinde není.
Profesor Miovský vystoupil ve dvojroli proděkana 1. lékařské fakulty UK a přednosty Kliniky adiktologie, která
je společným pracovištěm obou institucí, fakulty i nemocnice. Uvedl, že zdejší protialkoholní léčba se původně profilovala skvělou mužskou léčbou a poukázal na roli
PhDr. Luďka Kubičky, CSc., který zavedl ženská specifika.
Prof. Miovský zdůraznil stigmatizaci ženského pití ve spo-

V závěrečné diskusi se účastníci vrátili ke dvěma důležitým informacím: 1. Každá pátá pacientka léčebny pracuje ve zdravotnictví. 2. Data covidového období ukazují,
že k nejvíce zasaženým cílovým skupinám patří samoživitelky (i samoživitelé) s jedním a více dětmi. První bod
okomentoval profesor Feltl: pracoviště by mělo poskytnout psychosociální podporu, vytvořit mechanismus
práce s kolektivem, včas identifikovat nebezpečí. Je to
obrovské téma, vzniká „vnitřní klient“ zdravotnictví a je
třeba se tomu věnovat. Primář Popov v té souvislosti připomněl akci Suchý únor, příští rok se bude věnovat i politikám zaměstnavatelů, co s tím mohou dělat. My můžeme
poskytnout know-how. Ke druhému bodu se vyjádřil profesor Miovský. K vlastním problémům samoživitelek se
přidala skutečnost, že malé děti „spadly“ do online výuky
(se všemi známými souvislostmi). Je třeba zkoncentrovat
pomoc, ta se zatím v celku ztrácí.
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