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Mezinárodní společnost odborníků na užívání návyko-
vých látek (International Society of Substance Use Pro-
fessionals, ISSUP) pořádala ve dnech 12.–16. května 
2022 v Abu Dhabí, (Spojené arabské emiráty) konferenci 
s názvem Sjednocení celosvětové komunity při řešení problé-
mu závislosti (Unity global community). Tuto konferenci 
pořádala ISSUP ve spolupráci s  dalšími partnery mezi-
národní úrovně.

V úvodu si představme organizátory a  jejich roli v rámci 
mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání v adiktologii:

ISSUP je členská organizace, která spojuje, sjednocuje 
a poskytuje znalosti pracovníkům v oblasti prevence uží-
vání návykových látek, léčby a  podpory zotavení na ce-
lém světě. Její vizí je mít propojenou, vyškolenou, znalou 
a efektivní mezinárodní síť odborníků v oblasti prevence 
užívání návykových látek, léčby a  zotavení, kteří prová-
dějí a  podporují vysoce kvalitní, na důkazech založe-
nou a  etickou prevenci užívání návykových látek, léčbu 
a podporu zotavení.

ICUDDR – Mezinárodní konsorcium univerzit pro snižo-
vání poptávky po drogách (International Consortium of 
Universities for Drug Demand Reduction) – bylo založeno 
v roce 2016 a v březnu 2018 bylo zaregistrováno jako ne-
zisková organizace. Cílem ICUDDR je podporovat rozvoj 
kompetencí a dovedností odborníků v oblasti závislostí, 
aby bylo možno uspokojit rostoucí poptávku po službách 

prevence a  léčby. ICUDDR má za cíl usnadnit vytváření 
sítí mezi univerzitami za účelem podpory vysoce kvalit-
ního vzdělávání a  odborné přípravy v  oblasti prevence 
a léčby závislostí. Rovněž se zabývá souvisejícím apliko-
vaným výzkumem závislostí, osvětou a propagací. 

INL – Úřad pro mezinárodní protidrogové záležitosti 
a prosazování práva Ministerstva zahraničních věcí USA 
(U. S. Department of State’s Bureau of International Nar-
cotics and Law Enforcement Affairs) – se snaží zajistit 
bezpečnost Američanů doma tím, že bojuje proti me-
zinárodnímu zločinu, nelegálním drogám a  nestabilitě 
v zahraničí. INL pomáhá jiným zemím zajistit spravedl-
nost a  spravedlivost posílením jejich policejních, soud-
ních a nápravných systémů. Toto úsilí snižuje množství 
trestné činnosti a  nelegálních drog, které se dostávají 
k  pobřeží USA.

NRC – Národní rehabilitační centrum (National Rehabi-
litation Centre, SAE) – bylo založeno z  rozhodnutí Jeho 
Výsosti šejka Zayeda bin Sultana Al Nahyana v roce 2002 
s  cílem vytvořit národní centrum pro léčbu závislostí. 
NRC je pověřeno prevencí, léčbou, rehabilitací a výzku-
mem drogových a alkoholových závislostí. Následně byly 
přidány další funkce, jako je dohled, budování lidských 
kapacit, jakož i rozvoj politiky a legislativy a prosazování 
zájmů ve prospěch celé společnosti. Cílem NRC je stát se 
Národním a regionálním centrem Jeho Výsosti ve Spoje-
ných arabských emirátech.

Už z  popisu jednotlivých partnerů je patrné, že dochá-
zí ke sjednocování na úrovni mezinárodních institucí 
a konsorcií, které jsou sice svojí podstatou a zaměřením 
odlišné, vedou však důležitý dialog směrem ke sjednoco-
vání nejen terminologie, ale směřování celé politiky a vý-
voje prevence a léčby závislostí.

Program konference byl velmi zajímavý, intenzivní 
a  z  mého pohledu reagoval na aktuální dění v  oblasti 
prevence a  léčby závislostí. Součástí konference také 
bylo několik paralelních akcí (side events), tréninků 
a  mezinárodních zkoušek. Mezi nimi bych zmínila Se-
tkání National Chapters ISSUP (Národních poboček 
 ISSUP) 10.–11. května, kterého se zúčastnila i  Česká 
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republika. Toto setkání se zaměřilo na propojení všech 
National Chapters (celkem 33), osobní setkání profesi-
onálů z těchto poboček, předávání know-how, příkladů 
dobré praxe, zdrojů, kontaktů a  informací o  vývoji na 
národní úrovni, co aktuálního se v daných zemích děje 
a na vyhlídky do budoucna. Setkání bylo doplněno také 
o odborné příspěvky profesionálů z oblasti prevence zá-
vislostí z celého světa. Také zde byl workshop zaměře-
ný na další směřování National Chapters a plán obsahu 
jejich dalších setkávání. Jako další bych zmínila konání 
několika paralelních vzdělávacích akcí v oblasti Univer-
zálního kurikula léčby (UTC) a  Univerzálního kurikula 
prevence (UPC). Kurzy byly pro účastníky zdarma jako 
součást konference. Byly zaměřeny na různé kategorie 
profesionálů, od začátečníků přes trenéry, manažery 
až po supervizory. Jednotlivé kurzy byly také rozděleny 
i dle tematických okruhů kurikulí.

Konference byla obsahově zaměřena především na pre-
venci a v blocích se zaměřovala na jednotlivé oblasti pre-
vence (prevence v  rodině, environmentální prevence, 
vzdělávání v prevenci a další). 

Českou republiku reprezentovali jako keynote speakers 
prof. Michal Miovský a Mgr. Helena Horálek. Klinika adik-
tologie měla na konferenci hned několik příspěvků. Pro-
fesor Michal Miovský přednesl příspěvek s názvem Rozvoj 
a  implementace národní politiky zajištění kvality a  kontroly 
v  oblasti školní prevence rizikového chování: Případová studie 
(Developing and Implementing a National Quality Assu-
rance Policy and Control in School-based Prevention of 
Risk Behaviours: A Case Study) a několik dalších.

Já sama jsem prezentovala online kurz INEP (Helena 
Horálek: Úvod do prevence rizikového chování [Introduction 
to Evidence-based Prevention]; Helena Horálek, Rachele 
Donini, Jeff Lee: Quality of training modules in prevention 
– INEP, INEP Plus). Příspěvek se zaměřuje na vývoj kurzu 
INEP. Začíná od Univerzálního preventivního kurikula, 
které bylo vytvořeno celosvětově pod vedením Zili Slo-
body s týmem vysoce kvalifikovaných vědců a odborní-
ků na prevenci Applied Prevention Science International 
(APSI). UPC je kombinací základních informací z oblasti 
prevence se zaměřením na programy založené na důka-
zech. Tento výukový program podporuje Mezinárodní 
konsorcium univerzit pro snižování poptávky po dro-
gách – ICUDDR. Další mezinárodní institucí podporující 
šíření UPC a jeho dílčí výstupy je Mezinárodní společnost 
odborníků na prevenci a  léčbu užívání návykových lá-
tek – ISSUP. Pod vedením doc. Mgr. Romana Gabrhelíka, 
Ph.D., (Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze) vznikl 
na základě evropské adaptace projektu UPC Adapt onli-
ne kurz INEP – Introduction to Evidence-Based Preven-
tion. Kurz INEP je k dispozici již v několika jazykových 
verzích a má své rozšíření INEP Plus. Verze INEP Plus se 
skládá z několika sezení, která se střídají se samostudi-
em přednášek INEP a  jsou facilitována školitelem, kte-
rý pomáhá účastníkům kurzu prohloubit obsah kurzu 
INEP. Vzdělávání v oblasti prevence je celosvětovou prio-
ritou. V současné době se online výuka stává nezbytnou 

součástí vzdělávacích systémů. Jedním ze základů praxe 
založené na důkazech je umění kombinovat odbornost 
a interaktivitu prostředí kurzu.

Konference byla velmi plodná a opravdu propojující. V sá-
lech, diskuzích i při neformálním setkávání bylo patrné 
propojování různých světů, kontinentů, názorů, myšle-
nek i společného budoucího směřování prevence a léčby 
závislostí. Konference byla částečně vysílána online, což 
je formát doporučitelný všem, kteří nemohou přijet.

Více informací o  konferenci naleznete na https://www.is-
sup.net/about-issup/workshops/abu-dhabi-2022. Pro čle-
ny ISSUP jsou dostupné i další materiály z konference, vi-
dea a navazující workshopy.
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