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National Chapter Czech Republic
slaví první rok v ISSUP
Barbora Povýšilová
e-mail | barbora.povysilova@lf1.cuni.cz

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

International Society of Substance Use Professionals
(ISSUP), která začínala jako mezinárodní nezisková organizace sdružující odborníky v oboru adiktologie po celém světě, se dnes se svou několikatisícovou členskou základnou pyšní jako největší odborná společnost na světě.
Společnost ISSUP vznikla na podporu rozvoje odborníků
pracujících v prevenci užívání návykových látek, léčbě
a doléčování v adiktologii. ISSUP sdružuje odborníky ze
zemí po celém světě za účelem propojování mezinárodních odborných společností, vzdělávání a sdílení vědomostí pomocí webinářů, konferencí a online přednášek,
jež obsáhnou širokou škálu témat a specializací.
Konference Cena adiktologie 2020 byla skvělou příležitostí k oficiálnímu oznámení o zapojení České republiky
k ISSUP pod názvem „National Chapter Czech Republic“.
Dne 12. listopadu 2020 tak bylo všem oznámeno, že se Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze stala hostitelskou
organizací a ujala se koordinační role na národní úrovni.
Slavnostní oznámení proběhlo za přítomnosti přednosty
Kliniky adiktologie profesora Michala Miovského a výkonné ředitelky ISSUP Joanny Travis-Roberts (obrázek 1).

Uvidíte detailní popis tří komponent, které jsou pro celý
proces stěžejní. Webinář také nabízí přehled dostupných
standardů kvality pro různé zeměpisné oblasti a přehled
typů standardů kvality (obrázek 2).

Obrázek 2 | Úvodní slide webináře prof. Miovského

Doc. Roman Gabrhelík promluvil o prevenci a léčbě závislostního chování během epidemie COVID-19. Ve webináři se dozvíte, které cílové skupiny mohly být danými
restrikcemi pandemie COVID-19 postiženy, jaké typy rizikového chování by měly vyžadovat pozornost odborníků na závislosti, a kroky, které by měly být podniknuty
a zaměřeny na výše zmíněné cílové skupiny (obrázek 3).

Obrázek 1 | Projev Joanny Travis-Roberts, generální ředitelky ISSUP, o připojení
České republiky k ISSUP

Za rok působení v ISSUP zastupovaly českou národní kapitolu čtyři naše významné osobnosti z oblasti adiktologie
v online webinářích, které si lze zpětně pustit ze záznamu
na stránkách www.issup.net v sekci „Knowledge Share“.
Prof. Michal Miovský přednášel o implementaci systému
kontroly kvality ve školní prevenci. Ve svém webináři
představuje případovou studii více než dvacetiletého vývoje národního systému řízení kvality v České republice.

Obrázek 3 | Doc. Gabrhelík s úvodním slidem svého webináře

Dalším přispěvatelem byl dr. Adam Kulhánek, který představil tehdy relativně nově zavedený nekuřácký režim
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detoxifikační jednotky na Klinice adiktologie. Se svým
příspěvkem vystoupil v první části ze série tří přednášek
o závislosti na tabáku (obrázek 4).

Obrázek 4 | Dr. Kulhánek s ostatními účastníky webináře o závislosti na tabáku

A poslední přednášela Mgr. Anna Volfová ve webináři,
jenž dohromady čítal čtyři témata a byl primárně zaměřen na studenty a mladé vědecké pracovníky. Ve své prezentaci představila několik tipů, jak studenti mohou společnými silami založit studentskou organizaci (obrázek 5).

Obrázek 5 | Představení studentské asociace ČASA Mgr. Volfovou

Jak jednoduše nepromeškat další z přednášek (nejen) našich profesionálů z adiktologie? Na webových stránkách
www.issup.net se lze jednoduše přihlásit ke členství, jež
je bezplatné. Velkým benefitem členství je přístup k publikacím z celého světa, záznamům z konferencí či tematickým online webinářům. Člen však neplní pouze pasivní
roli, může se aktivně zapojovat do diskuzí, sdílet své publikace nebo uspořádat webinář na odborné téma a reprezentovat tím naši zemi, naši národní kapitolu (obrázek 6).

Obrázek 6 | Logo ISSUP Czech Republic
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