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Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Dne 9. listopadu 2021 se konal již XVI. ročník národní
adiktologické konference Cena adiktologie. Konferenci
zahájili úvodním slovem děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., ředitel VFN v Praze prof. MUDr. David
Feltl, Ph.D., MBA, a přednosta kliniky adiktologie prof.
PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Po úvodních zdravicích byli vyhlášeni laureáti letošních cen. Nejdříve byla předána Cena Kiron, kterou
letos získala Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze za projekt INEP. Projekt INEP je on-line kurz zaměřený na vzdělávání v prevenci s dopadem na národní
systém vzdělávání v prevenci rizikového chování. Je
platformou určenou pro společnou mezinárodní spolupráci a jeho cílem je zvýšit informovanost o potřebě
snižovat zdravotní, sociální a ekonomické problémy
spojené s užíváním návykových látek budováním kapacity mezinárodní prevence prostřednictvím školení
o nejúčinnějších intervencích založených na důkazech
a preventivních strategiích, profesionalizaci profesionálních standardů prevence a rozšíření evropské pracovní síly v oblasti prevence.
Cena adiktologie reprezentovaná soškou Hlavovzhůra
byla udělena in memoriam jednomu ze spoluzakladatelů moderní adiktologie v České republice, MUDr. Tomáši
Zábranskému, Ph.D.
Osobnost tohoto výjimečného a vizionářského lékaře,
epidemiologa, vědce a výzkumníka není nutné představovat. Cena adiktologie mu byla udělena za celoživotní
přínos oboru adiktologie, za šíření dobrého jména našeho oboru v zahraničí a za rozvoj racionální drogové politiky v ČR a ve světě. Náš kolega Tomáš patřil k vynikajícím
epidemiologům a výzkumníkům. K jeho stěžejním pracím v této oblasti patří tzv. Projekt PAD (Projekt analýzy
dopadů nové drogové legislativy a pozdější ekonomicko-epidemiologická studie společenských nákladů užívání
alkoholu, tabáku a nelegálních drog. Později se věnoval
léčebným účinkům konopí a výrazně přispěl k formulaci
a prosazení zákona o léčebném konopí. Byl ceněným odborníkem i v zahraničí a díky svým zahraničním kontaktům byl jedním z těch, kdo přivedl do Prahy řadu předních světových odborníků a konferencí s mezinárodním

dosahem. Tomáš byl precizní, a přitom odvážný vědec,
prosazoval inovativní metody a neváhal vstupovat i do
odborně a společensky citlivých oblastí. Byl osobností
v každém smyslu slova.
V letošním roce byl odborný program konference zaměřen na dvě stěžejní témata – prvním bylo doktorské
studium adiktologie na 1. LF UK. V úvodních dopoledních blocích byl zhodnocen vznik a vývoj doktorského
studijního programu adiktologie v uplynulých 10 letech
a byla představena jeho současná koncepce, která prošla systematickým vývojem. V dalších přednáškách se
jejich autoři věnovali koncepci vědeckého přístupu k závislostem a výzkumným designům a metodologii v adiktologii. Svůj prostor dostala rovněž specificky vědecká
témata – teorie závislosti a zejména téma věda v adiktologii a jak na ni. Ta reflektovala někdy opomíjený úhel
pohledu v našem oboru na adiktologickou vědu jako
profesi. Do programu jsme rovněž zařadili téma rozvoje
vědeckých dovedností a poukázali na praktický přístup
k analýze dat.
Druhým stěžením tématem byla problematika virových
hepatitid, možností jejich prevence, diagnostiky a léčby.
Jednalo se kompaktní blok pěti přednášek. Přednášející se ve svých příspěvcích věnovali stěžejním tématům,
jako je eliminace virové hepatitidy C mezi lidmi užívajícími drogy injekčně a jak jsme v ČR daleko, praktickým
aspektům eliminace HCV infekce v rizikových subpopulacích společně včetně screeningu a léčby virové hepatitidy C v sociálně vyloučené lokalitě v Brně a samozřejmě
otázkám vztahu infekčních onemocnění, substituční léčby a péče v oblasti duševního zdraví. S ohledem na specifičnost daného tématu jsme si vyžádali sdělení, které
bylo zaměřeno na zjednodušení léčby HCV infekce v současné době.
Poslední blok byl věnován představení designu výzkumných prací, kterým se aktuálně věnují studenti doktorského studijního programu adiktologie. Konferencí prováděl zástupce přednosty pro vědu a výzkum přednosty
Kliniky adiktologie doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
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Podrobné informace o programu letošní národní adiktologické konference, jakož i další informace o tomto projektu
najdete na webových stránkách www.cena-adiktologie.cz.
Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Projekt národní adiktologické konference Cena adiktologie
Úřad vlády České republiky
2021 byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a za
významné finanční podpory firmy AbbVie, s.r.o.

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Konference Lisbon Addictions 2022
Lisbon Addictions 2022 (#LxAddictions22) will take place at the Lisbon Congress Centre from 23 to 25 November
2022, under the overarching theme of Global Addictions.
The upcoming conference will present cutting-edge research to help characterise, understand and respond to
addiction and addictive behaviours today. It will also provide opportunities for early-stage researchers to enhance their careers through dedicated showcase sessions,
networking activities and mentoring.
The event is organised by the Portuguese General-Directorate for Intervention on Addictive Behaviours and
Dependencies (SICAD); the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA); the journal
Addiction/Society for the Study of Addiction (Addiction/
SSA); and the International Society of Addiction Journal
Editors (ISAJE). The event receives support from a variety of international, European and national organisations,
networks and projects.

Thematic tracks
Under the overall theme of Global Addictions, potential contributors are invited to submit abstracts for the
following tracks:
–
–
–
–
–
–
–
–

Global perspectives on addictions and drug markets
Prevention cultures
Alcohol dependence and problems
Addictions and mental health
Hepatitis C, other infectious diseases and drug-relat
ed harms
Behavioural addictions
Current and future challenges in global drug policy
Open track (for abstracts not fitting into the above)

Key dates
Deadline for abstract submission: 31.01.2022
Deadline for early-bird registration: 31.03.2022
Conference: 23–25. 11. 2022
Adapted from https://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2022/

