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Předehra s šefredaktorkou
Velice mě těší, že nový
školní rok přinesl a stále přináší spoustu nového a zajímavého. O spolku ČASA jste už jistě
všichni slyšeli, ale možná někteří z Vás neví, že vychází studentský adiktologický časopis.
Říkala jsem si, že když už ti naši
adiktologové jsou tak aktivní,
mohli by založit i studentský
časopis. Jak už to tak bývá,
když si to vymyslíte, tak si to
zrealizujte…
A tak vznikl časopis České asociace studentů adiktologie
s názvem ČASÁk, s kterým
bych Vás ráda teď seznámila.
Doufám, že Vám přinese něco
nového, zajímavého a užitečného.
V tomto prvním čísle se
dozvíte vše důležité o ČASE.

Pokud jste nečetli knihy, o
kterých se dočtete v kulturní části
časopisu, tak je určitě doporučujeme. Pokud jste se nestihli účastnit
některých událostí s adiktologickou tématikou, nezoufejte a
přečtěte si, jak to probíhalo a o
čem to bylo. Přečtěte si rozhovor s
MUDr. Mravčíkem, aspoň se dozvíte pár drbů :-) Otestujte své znalosti v závěrečné části časopisu.
Těším se, že v příštím čísle
otiskneme co nejvíce vašich příspěvků, čímž na Vás apeluji, abyste
se nebáli a psali o všem,

co Vás zaujme na praxích, ve škole, v práci nebo ve
volném čase. Budeme moc rádi
za jakýkoli příspěvek do časopisu, se kterým se budete chtít
podělit.
Aby Vás příliš dlouhý
úvod neunavil, přeji Vám hezké
čtení, hodně štěstí v novém roce a mnoho úspěchů ve studiu.

Bc. Martina Košťáková
Šéfredaktorka ČASÁku

Předehra s předsedkyní
Vážené čtenářky, vážení čtenáři

loňský rok se podařilo přivést k světu projekt, kterým
je studentská asociace adiktologů. Byla bych velmi ráda,
kdybyste o Asociaci přemýšleli jako o místě pro nás
všechny. Přála bych si, aby
byla pomyslným bílým papírem, který můžeme společně
zaplňovat.

Je pravdou, že již není tím bílým papírem jako na
počátku, ale pomalu a jistě
se vykresluje díky Vám, kteří
se nebojíte do toho jít a vymýšlíte skvělé věci, které
také realizujeme. Jednou
z těch skvělých věcí je právě
tento studentský časopis,
který, doufáme, Vám bude
přinášet zajímavé informace,
možná zaplní čas při čekání
na vyučujícího nebo Vás napadne nějaký zajímavý příspěvek.
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Důkazem toho, že studenti adiktologie nejsou pasivními
příjemci moudra, které nám přináší studium, ale naopak se na
svět dívají kriticky a kreativně, je
to, že se nám do tohoto prvního
čísla nevešla ani polovina článků,
které nám přišly. Za to velmi děkujeme!
Dost předehry, jděte na
věc!

Anna Vondrová
Předsedkyně ČASA, z.s.

ČASA
Proč se k nám přidat

Kdo jsme



ČASA z. s. je univerzitním spolkem studentů
adiktologie působící na území České republiky
fungující na základě dobrovolnosti.

Naše cíle






Studium
Sdružovat studenty ADI
Pomáhat jim ve studiu a profesním uplatnění
Propagace oboru adiktologie
Veřejné přednášky, účast na konferencích, propagace
na středních školách, filmový klub
 Spolupracovat s akademickou obcí a profesionály i z
jiných oborů
 v ČR i v zahraničí

Naše idea
Naším posláním je zastupovat potřeby a zájmy studentů Adiktologie . Snažíme se neustále rozvíjet naši
činnost a akce. Chceme tak poskytnout studentům
možnost k růstu jak profesionálnímu, tak osobnímu.
Poskytujeme prostor se učit a sdílet mezi sebou navzájem a spolupracovat s akademiky a odborníky.
Snažíme se zvýšit povědomí o zásadách adiktologie,
snížit mylné představy o oboru a integrovat adiktologické koncepty do společnosti.
Jak na to:
registrací na webu
www.addictology.net
zaplacením členského poplatku
A je to!

Asociace by měla být platformou pro
Vaše nápady, které se ve větší grupě
snadněji prosazují a realizují. Proto nás
neváhejte kontaktovat s Vašimi nápady
- jsou motorem Asociace!
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Účast na projektech
Vymýšlení nových projektů a
realizace vašich nápadů
Vylepšování studia
Získání nových zkušeností
Pracovní příležitosti
Formování oboru
a další…

Kdo se může stát členem
Oboru adiktologie v ČR

Bakalářského, magisterského,
doktorského programu

Prezenční i dálkové formy
Můžete nás sledovat, kontaktovat a
podpořit na:
Webu:
http://www.addictology.net/
Facebooku:
https://www.facebook.com/
addictology.cz?fref=ts
Twitteru :
https://twitter.com/Adi_students
Mailem:
addictology.students@gmail.com

V rámci spolupráce s ČAA jsme vytvořili prostor v ČASÁku pro aktuality a zprávy o dění v České asociaci adiktologů. Nepravidelně zde tedy naleznete i tuto sekci.
„Naším cílem je sjednocovat na základě
společných odborných a profesních zájmů
fyzické osoby zabývající se adiktologií a
rozvíjet nelékařský zdravotnický obor
adiktologie, stejně jako podporovat rozvoj
celoživotní ho vzdělávání, adiktologického
výzkumu a upevňovat postavení a možnosti členů sdružení jak v ČR, tak i v zahraničí.“

Česká asociace adiktologů
je odborná, stavovská, dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou.
Jsme odborná profesní organizace
adiktologů a jiných odborných
pracovníků otevřená pro všechny
adiktology a ostatní profese působící v resortu zdravotnictví, sociálního péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného
podnikání.

Kdo se k nám může přidat?
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Členství schvaluje výkonný výbor ČAA
na základě Vámi odeslané přihlášky a
zaplacení členského poplatku. Přihlášku a ostatní informace naleznete na
našem webu. Stejně tak Vám informace rádi poskytneme prostřednictvím
kontaktního mailu.

Absolventi studijního oboru adiktologie na
1. LF UK
Pracovníci působící v oboru adiktologie s
působností po celé České republice
Všichni Ti, kterým není lhostejné, kam obor
adiktologie směřuje, a chtějí se na transformaci a změnách podílet, např. účastí v odborných pracovních skupinách
Všichni Ti, kteří mají zájem podpořit ČAA a
spolupodílet se na vytvoření silné profesní
organizace

Co tím získáte?




Chcete vědět víc?






http://www.asociaceadiktologu.cz/
info@asociace adiktologu.cz
www.facebook.com/
asociaceadiktologu
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Možnost ovlivňovat dění v oboru
Metodickou podporu a poradenství
ohledně výkonu profese adiktologa
Zastupování a hájení Vaší profese
(zdravotnické výkony, další vzdělávání, požadavky na výkon profese,
apod.)
Možnost získávání kontaktům kolegy v dalších organizacích
Profesní růst
Pomoc v rámci studia - pomoc s
výběrem diplomové práce

Úhrada zdravotní péče odbornosti 919
(adiktolog) z veřejného zdravotního
V lednu 2014 vyšla Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.
134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Ta obsahuje celkem 6 nových zdravotních výkonů profese adiktologa. Během let
2013 – 2015 proběhla celá řada jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR), Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČP ZP) a Zdravotní
pojišťovnou ministerstva vnitra (ZP MV). Výsledkem těchto jednání je dohoda, že zdravotní pojišťovny začnou od ledna 2016 uzavírat nové smlouvy s odborností 919 (adiktolog).
Počet zařízení dle jednotlivých zdravotních pojišťoven:
VZP – celkem 7 nových smluv od 1. 1. 2016
ČP ZP – celkem 6 nových smluv od 1. 1. 2016
ZP MV – celkem 7 nových smluv od 1. 1. 2016

PŘÍ
SPĚ

VEK

ČAA

V případě největší zdravotní pojišťovny v ČR, tedy VZP, půjde o tzv. „pilotní provozy“. Cílem programu je během předem stanoveného období nastavit efektivní spolupráci mezi zdravotní pojišťovnou a odborností 919, sledování a vyhodnocení průběhu poskytování zdravotní péče,
její úspěšnost a efektivitu, případně komplikace při poskytování zdravotní péče u léčby pacientů
s dg. skupiny F10 – F19 a F63 v rámci odbornosti 919. Výstupem programu bude písemně zpracovaná závěrečná zpráva za každého poskytovatele zdravotní péče odbornosti 919 zařazeného do
programu.

Požadavky zdravotních pojišťoven pro žádost o uzavření smlouvy
Poskytovatel zdravotní péče s odborností adiktolog/919:
 je držitelem rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb a má uzavřeno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
 absolvoval úspěšně výběrové řízení dle příslušných obecně závazných právních předpisů
 bude poskytovat smluvený rozsah hrazených služeb/soubor výkonů v definované a účelně stanovené ordinační době
 na pracovišti pracuje po celou pracovní dobu adiktolog s Osvědčením MZ ČR k výkonu povolání
adiktologa bez odborného dohledua s příslušnou zvláštní odbornou způsobilostí (S4),
souběh úvazků lékařů a nelékařů (maximálně 1,2 úvazku celkem)
 splňuje věcné a technické parametry dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální
vybavení zdravotnických zařízení a personálního zajištění
 splňuje personální požadavky dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb pro ambulanci adiktologa a adiktologický stacionář.
Ambulance adiktologa je dle vyhlášky č. 99/2012 Sb. personálně zajištěna:
a) adiktologem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu as příslušnou zvláštní odbornou způsobilostí (S4)
b) lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech nebo psychiatrem (je zajištěna jeho dostupnost).
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ROZHOVOR S
MUDr. VIKTOREM MRAVČÍKEM

Vedoucí NMS.. Podílí se jako expert na řadě mezinárodních projektů v oblasti drogové politiky a monitorování
drogové situace. Vyučuje na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty . Je editorem a hlavním autorem Výročních
zpráv o stavu ve věcech drog v České republice.

Jak vy jste se jako lékař vlastně dostal k oboru
adiktologie?
Já jsem po škole pořádně nevěděl, co chci dělat.
Chvilku po státnicích jsem nedělal nic, měl jsem nějaké brigády a vzal jsem si čas na rozmyšlenou, až
mi došly úplně peníze, tak jsem si řekl - chlapče,
musíš do práce. Začal jsem přemýšlet kam, a protože jsem z Českého Těšína, tak jsem si rozmýšlel místo poblíž, a napadla mě Karviná. To byl rok 1993.
Sedl jsem na autobus a vydal jsem se do Karviné,
tam jsou dva špitály a tam že zajdu na personální a
požádám o práci. Cestou v autobusu mě napadlo,

Zdroj:drogy-info

že v Karviné je také Okresní hygienická stanice a že

se tím zabývala, tehdy nebyla moc velká. Tak jsem

ta epidemiologie vlastně není tak špatný obor. Tak

se stal členem úzké skupiny, která realizovala pro-

jsem vystoupil, našel okresní hygienu, požádal o

jekt analýzy dopadu nové drogové legislativy –

práci a dostal ji. Nastoupil jsem v lednu 1994 a za-

projekt PAD. Vedoucí projektu byl Dr. Zábranský,

čal pracovat jako epidemiolog v Karviné. Nejdřív

přítel a spolužák z medicíny. Tak jsem se dostal

jsem dělal infekční epidemiologii, pak neinfekční, a

k projektu PAD, což byl velký projekt, který stimu-

tam to vlastně začalo, respektive když jsem se

loval rozvoj řady výzkumných a monitorovacích

z perspektivy infekční epidemiologie začal zabývat

aktivit, které běží dodnes. Byli jsme tehdy mladí a

rizikovými skupinami, začali jsme, jako Okresní hy-

nadšení. Jádro týmu tvořili Tomáš Zábránsky, Mi-

gienická stanice, spolupracovat se zařízeními pro

chal Miovský, Hana Gajdošíková (dnes Fidesová) a

uživatele drog, poskytovat testováni HIV a žloute-

já. Pak jsem dostal nabídku šéfovat novému moni-

nek v kontaktních centrech v okrese Karviná. V roce

torovacímu středisku, které vzniklo při Úřadu vlá-

1995 jsme rozjeli výměnu injekčních stříkaček a za-

dy, a tu nabídku jsem přijal.

čali pracovat také s prostitutkami. Takže takhle

Co je nejzajímavější část práce z toho, co děláte na Úřadu vlády?

jsem se vlastně dostal k adiktologii.

A jak jste se z Karviné dostal na Úřad vlády?
Mě to fakt baví, i když kolikrát jsem z toho unaveMěnili jsme stříkačky, dělali i jiné akce, konala se

ný. Vždycky na začátku výroční zprávy si říkám, že

řada akcí v klubech, testovalo se v klubech, jezdili

je to pořád dokola to samé. Ale v průběhu se ob-

jsme na Noc plnou hvězd, to byl takový velký roko-

jeví další nové věci, které mě baví. Takže se vlast-

vý festival, kam jsme jezdili testovat a podob-

ně nedá říct, že dělám pořád to samé. Vyvíjí se

ně.Začal jsem publikovat výsledky a psát o našich

ten fenomén vůbec, i způsob, kterým se na něj

aktivitách do odborných časopisů. Komunita, která

díváme – viz například nové psychoaktivní látky.

se tím zabývala, tehdy

Přicházejí stále nové věci a nové
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stimuly, které vás nenechají v té každodenní rutině
vyhořet. Přidávají se nová témata k těm, která děláme už od roku 2002. Teď je tam více alkoholu, více

Co byste řekl na to, kdyby vaše děti šly studovat adiktologii?

tabáku (nejen nelegální drogy), děláme monitoring

Já mám 3 děti. Mám syna a dvě dcery ve věku

gamblingu a dopadů gamblingu, děláme nově výroč-

17, 14, 13 let. Říkám jim, hlavně dělejte to, co

ní zprávu o hazardním hraní. Je to rozmanité. U kou-

vás baví. Studovat musíte, prostě půjdete na vy-

ření teď budeme zodpovědní za národní stránky pro

sokou školu, to je základ. Vzděláni je součást po-

odvykání kouření (pozn. redakce:

www.koureni-

vinností, které si musí odbýt, všichni chodí do

zabiji.cz), které budou uvedeny na všech krabičkách

hudební školy, všichni aktivně sportují, snažíme

cigaret. Takže to jsou takové výzvy a zajímavé věci,

se jim dát do života co nejvíc včetně vzděláni.

které mě baví.

Kdyby si vybrali adiktologii, tak by si ji vybrali.

Učím na fakultě, to je věc, která mě hodně chytla
v poslední době. Baví mě práce se studenty. Hlavně

Hlavně, aby je to bavilo a byli spokojeni.

Jak se žije chlapovi z Českého Těšína

ten váš ročník, ten byl aktivní, hrozně mě to baví.
Baví mě i vést bakalářské a doktorské práce. Mám

Je to změna, kolikrát si kladu otázku, jestli jsme

jich prý už hodně, takže to musím redukovat, ale mě

udělali dobře. Možnosti pro děti jsou tady větší

to všechno baví.

než v Těšíně, oni už jsou vlastně Pražáci. Ale nám

Ohodnocení od studentů?

se ženou se změnil život hodně. Těšín je malé
město, všichni se znají, měl jsem tam hodně přá-

Asi je to někde dostupné, že? Asi bych se na to měl

tel, kapelu, která vlastně pořád formálně existu-

podívat, ale ještě jsem se k tomu nedostal.

je, měli jsme zkoušky, hráli jsme koncerty, to

Jak vy se díváte na obor adiktologie?

všechno skončilo, jen výjimečně se sejdeme. Takže sociální dimenze mého života hodně utrpěla.

Celosvětově se dějí zajímavé věci, například legaliza-

Málokdy chodím ven někam se známými nebo

ce nabídky marihuany v USA či Uruguayi. Je kolem

s manželkou. Třeba někam na pivo tady v Praze,

toho velká debata i v mezinárodním kontextu, začí-

to jen naprosto výjimečné, to už se víc dostanu

ná se kolem toho i vědecky bádat. Modely dostup-

na pivo, když jsem venku na cestách. A jinak ve

nosti legálního konopí jsou různé. Zajímavou otáz-

volném čase se věnuji rodině a jsem s rodinou.

kou je, jak hodnotit účinnost a dopady této politiky.
Je také řada zajímavých projektů, které se snaží no-

Jak dokážete relaxovat?

vě zarámovat adiktologii a politiku v oblasti závislos-

No, asi v tom nejsem úplně dobrý, trávím hodně

tí a podívat se na návykové látky v jednom kontextu

volného času prací. Různé resty, články, odborné

a nikoliv postaru zvlášť na legální a nelegální. Když

publikace dělám o dovolené, ve volném čase, to

se dají do jednoho kontextu, na obou stranách se

se jinak nedá. Takže vlastně pravidelně pracuji

ukáží zajímavé věci a jejich kontury se zvýrazní.

víc než 8 hodin denně, ale říkám si – tak co, po-

V této souvislosti se výzkumníci zamýšlejí nad tím,

řád jsem relativně mladý, v produktivním věku,

co je vlastně cílem drogových politik, jestli je to

tak teď zkusím zapracovat pro dobro naší společ-

zdraví, veřejné zdraví a zdraví jednotlivců, nebo je-

nosti a pro dobro veřejného zdraví a zkusím si

jich bezpečnost. Poukazuje se na to, že cílem drogo-

odpočinout později (smích).

vých politiky by mělo být tzv. well-being, čili životní
pohoda a spokojenost, a že drogové politiky by ji
neměly snižovat.
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Děkujeme za rozhovor
Matěj Černý

Odborná sekce pro výkon
adiktologa
Dne 8. června 2015 členská schůze jednohlasně schválila návrh výkonného výboru ČAA na založení odborné
sekce v rámci ČAA. Sekce je primárně zaměřena na výkon profese adiktologa ve zdravotnictví.
V rámci pravidelných setkání (1-2x ročně) budou řešena témata z oblasti ambulantní péče, výkonu profese
adiktologa v lůžkových zařízeních a sociálních službách a dále praktické a metodické aspekty provozu adiktologické
ambulance, návrhy na změny vyhlášek a metodických pokynů.
Dalším cílem je rozvoj komunikace se zdravotními pojišťovnami (ZP), sdílení zkušeností se ZP, vykazováním
dat ZP a sdílení dobré praxe profese adiktologa. Výkonným výborem byl navržen termín úvodního setkání dne 13.
října 2015 ve Žďáru nad Sázavou (prostory Spektrum, Žižkova 16, http://www.spektrum.kolping.cz/) od 10 do 17
hodin.
Na programu historicky prvního setkání sekce byly převážně praktické otázky spojené s výkonem profese
adiktologa v Adiktologických ambulancích. Hovořilo se o procesu zapojování do financování adiktologů z veřejného
zdravotního pojištění. Dále se účastníci zabývali jednotlivými výkony, které jsou definovány v úhradové vyhlášce. Diskuze se také rozpoutala při diskuzi nad úlohou adiktologa v ambulanci. Došlo také na otázky ryze praktické, jako je
vedení dokumentace nebo možnost prolomení mlčenlivosti. Celodenního zasedání se zúčastnilo přibližně 30 účastníků.
PŘÍSPĚV
EK ČAA
Příští setkání je plánováno na 15. Března 2016 v rámci konference v Bílé Vodě.

FILMOVÉ NÁŠLEHY
19.1.2016
Ahoj, chtěl bych Vás za sebe a studentský spolek ČASA z.s. pozvat na druhé Filmové nášlehy od 18:00 v Akademickém klubu.
Na programu bude britský dokument Klášterní detox. Po promítání bude následovat diskuze s PhDr. Josefem Radimeckým, Ph.D.

PhDr. Josef Radimecký Ph.D.
Uznávaný odborník na léčbu závislostí, odborný ředitel sdružení White Light I., vedoucí TK Mukařov, odborník na
drogovou politiku, který se též hodně věnuje certifikacím služeb u nás i v zahraničí (například v zemích střední a
západní Asie).

Klášterní detox
Vítejte v thajském klášteře Thamkrabok, kde probíhá jeden z nejúspěšnějších, ale zároveň také nejpodivnějších
programů odvykání závislosti na drogách. Takto vypadá odpověď exotického Thajska na drahé západní kliniky: staneme se svědky toho, jak drogově závislí hledají spásu v těžkém boji o holý život. Klášterní detox představuje neobvyklý a inspirativní způsob překonání závislosti. Není divu, že se Thajsko během několika posledních let stalo
útočištěm závislých ze všech koutů světa. Chrám Thamkrabok totiž od 50. let dvacátého století proslul jako jedno z
nejtvrdších, ale také nejúčinnějších míst, kde je možné zbavit svůj život drog. Závislí na heroinu, cracku a jiných
látkách tady dobrovolně podstupují křest ohněm. Chtějí si zasloužit nový, čistý start do života. V Thamkraboku
nastupuje místo moderních prostředků a medicíny víra ve spásnou očistu duše a uzdravení srdce.
Budeme se na Vás moc těšit. :)
Matěj Černý , Vedoucí filmové sekce ČASA z.s.
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"ŠLEHÁRNY"
V

měsíci listopadu proběhla veřejná debata na téma aplikační místnosti, "Šlehárny". De-

bata se uskutečnila 11. 11. 2015 v prostorách Evropského domu k příležitosti oslavy 25. narozenin
společnosti Sananim. Jako hosté se debaty zúčastnili PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc., zakladatel TK White Light I. a odborný pracovník centra adiktologie. Dalším hostem byla Mgr. Barbara Janíková z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, dále Mgr. Jiří Richter, ředitel o.s. Sananim a předseda A.N.O. Asociace nestátních organizací. Pozvání přijali i Mgr. Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka pro hl. m. Prahu a JUDr. Jaromír Badin, vedoucí protidrogového oddělení a
pracovní skupiny ZERO Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Debatou provázel Petr Třešňák z
týdeníku Respekt. Posluchači byli z řad odborné veřejnosti, pracovníci adiktologických služeb či
studenti oboru adiktologie.

Na začátku debaty byl posluchačům osvětlen pojem aplikační místnost, a proč se v odborné veřejnosti nepoužívá termín "šlehárna". Následovalo vysvětlení struktury a historie aplikačních
místností, zejména s ohledem na zkušenosti ze západních zemí. Byly zmíněny různé již fungující
aplikační místnosti po celém světě, včetně praktických informací jako jsou například otevírací doba nebo cílová skupina. Posléze byla diskuze stočena k otázkám právního rázu, kde se debatoval
právní rámec možností aplikačních místností v ČR.

Kamenem úrazu při založení aplikačních místností v ČR se jeví trestní zákoník, který neumožňuje držení a jiné nakládání s návykovou či omamnou látkou. Z čehož vyplývá, že donesení si
a manipulace s návykovou látkou v aplikační místnosti je trestným činem. Tato skutečnost velmi
ztěžuje potenciální myšlenku založení a fungování aplikační místnosti v ČR.

Zajímavým okamžikem bylo promítání videonahrávky, kde se aktéři a zároveň pracovníci v
adiktologických službách dotazovali kolemjdoucích na názory případného otevření aplikační místnosti v jejich okolí. Respondenti nebyli striktně proti samotnému založení aplikační místnosti, stejně jako hosté či zástupci městských části hl. m. Prahy. Závěr: "Aplikační místnost ano, ale ne u
nás!"

Myšlenka založení aplikačních místností má jistě své místo v adiktologických službách,
avšak není samospasná, pokud zde nebude zajištěn dostatečně propracovaný systém adiktologických služeb. Nutná je také spolupráce odborníků, policie ČR, občanů či orgánů státní správy ČR.
Bc. Petra Kašíková, Bc. Marie Filipovská
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Nechte se unést
ve F a u s ť á k u
Fausťák je Akademický klub 1.
lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který
neslouží jen akademikům, ale především
studentům. Je otevřen každý pracovní
den od 10:30 do 18:00, v pátek do 15:00.
Pokud se zde koná koncert/beseda/
přednáška/jakýkoliv jiný program, je otevřeno obvykle déle.
Fausťák je mimo akce vhodným
místem pro studijní účely, osvěžením i
zahřátím, klidem i místem, kde si můžete
se spolužáky či známými poklábosit. Pokud jste krabičkáři (chystáte si jídlo do
krabiček do školy :-) ) , můžete zde využít
mikrovlnné trouby k ohřátí pokrmu. Pro
lepší náladu si můžete zakoupit víno
z nabídky a pivaře jistě potěšíme nealkoholickým Birellem. Další dostupné nealko
nápoje jsou džusy, minerální vody, presso, čaje, slazené limonády a další. Pro
mlsouny bývají v nabídce sladké oplatky
nebo naopak slané tyčinky a křupky. Prodáváme zde také fakultní předměty –
flash disky, mikiny, ručníky, termo hrnky a
další.

Psychoterapeutický
výcvik SUR aneb
výpověď očitého
svědka
Potkal jsem v léčbě dva psychoterapeuty, charismatické
osobnosti, bývalé uživatele návykových látek. Oba dva absolvovali
psychoterapeutický výcvik SUR, a tak jsem měl o mém psychoterapeutickém výcviku celkem jasno. Do konce února jsem podal přihlášku, napsal pětistránkový životopis a byl pozván na pohovor.
Měl jsem informaci, že „kluky berou všechny“. Skutečně na pohovorech byla naprostá většina žen. Mužů je opravdu ve výcvicích
málo, jak vtipně poznamenala moje spolužačka Anička, jednou ty
výcviky budou mít muži zdarma. Podle mého laického pozorování
je největší přetlak na přijetí u žen ve věku 30 až 40 let, takže studentky, kterým je lehce přes dvacet, mají dobrou šanci. Lektoři se
snaží o zastoupení všech věkových kategorií ve skupinách.
Asi za dva měsíce přišla pro mne radostná zpráva, že jsem
přijat, mám zaplatit poplatek za první rok, který si mohu rozložit do
dvou splátek, takže jsem odeslal první splátku deset tisíc. Celý výcvik v délce pěti let stojí 100 000,-Kč, za šestidenní pobyt v útulném
penzionu, kde probíhalo první setkání, jsem zaplatil necelé čtyři
tisíce. Týdenní pobyty jsou dva ročně, k tomu ještě nějaká víkendová setkání, celková investice do pětiletého výcviku je zhruba
150 000,- Kč. Pro úspěšné absolvování výcviku je kromě jiných požadavků nutné absolvovat nejméně 80% programů.

Každý měsíc si můžete prohlédnout novou výstavu obrazů, která je rozmístěná po všech místnostech AK a pokaždé Vás samozřejmě přivítá milá a přá-N E T W O R K I N G Mám dobré dojmy z prvního setkání, úžasní lidé, poznal
telská obsluha, kde tři členové týmu jsou
jsem několik technik, které budu chtít využít k práci s klienty, hlavz AdiktologieJ .
ně s prvky arteterapie.
Adresa Fausťáku je Karlovo náměstí 40,
Praha 2. Odkaz, kde naleznete program
na celý měsíc:

Psychoterapeutických výcviků je celá řada: SUR, Integrativní a Gestalt terapie, Systemická psychologie, Integrativní psychoterapie zaměřená na tělo, Analytická (jungiánská) psychoterapie,
Web: http://www.lf1.cuni.cz/program
Daseinsanalýza, Existenciální analýza a logoterapie (a určitě nějaké
další). Nevím který je vhodnější pro práci se závislými, ale to je na
Facebook: https://www.facebook.com/
vás si vybrat, je také různá cena a myslím, že SUR vychází v tomto
akademickyklub1lf
A W A R Esrovnání
NESS
velmi dobře. Informace o SUR: http://www.sur.cz/
Na Vaši návštěvu – ať už v rámci programu či mimo – se budeme moc těšit!
ACCESSABILITY

Vladěna Sobasová,
místopředsedkyně ČASA, z.s.

František Trantina,
tajemník ČASA, z.s.
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Dílko staršího vydání (1996), leč možná trochu pozapomenuté. Příběh zpočátku sleduje životní osud Davida, který jakožto čtrnáctiletý utekl s domova
spolu se svou dívkou. Oba mladí lidé jsou nesmírně citliví a složité
prostředí jim jejich dospívání rozhodně neulehčuje. Po několika
dnech živoření ve městě se jich ujímá skupinka mladých squatterů. Jenže právě v tomto okamžiku se do děje začíná promítat heroin a můžeme sledovat, jak prostupuje život jednotlivců
i celé skupiny čím dál více. Herák mi osobně přišel způsobem vyprávění příběhu i svým pohledem jako svěží vánek v beletrii věnované návykovým látkám. Hlavním rozdílem, která knihu odlišuje od mnohých dalších, je výborně popsaná fáze experimentu, včetně života komunity mladých lidí ve squatu. Melwin Burrgees snad až kazuisticky popisuje, jakým způsobem
komunita funguje, její priority a cíle. Vidíme postupný propad celé skupiny i jednotlivců, neúspěšné pokusy o odvykání i spory o drogu, které kdysi dobré přátelé zasahují. Knihu bych zařadila jako odechovku, která zpříjemní jeden až dva večery, nechá nakouknout pod pokličku,
ale zároveň je docela jemná a nesnaží se být explicitní nebo věrná v popisu života.

Herák

S podtitulem: Příběh dítěte, které nikdo nemiloval. Začátkem 90. let americký školní
systém nemilosrdně odděloval z kolektivu všechny děti, které se něčím vymykaly – vznikaly
třídy pro autisty, mentálně retardované, pro žáky s dyslexií. Kniha zavede čtenáře do třídy, která se stala sběrným bodem pro
děti se specifickými potřebami, které ale nebyly zařaditelné do
žádné ze škatulek. A jejich učitelka Torey nastupuje nelehkou
desítiměsíční cestu, která by krom získání poznatků o světě, měla děti přiblížit reálnému životu a sociálnímu prostředí. Jako poslední přichází do třídy dívka, která odtáhla malého chlapce, přivázala jej ke stromu a zapálila – Spratek, tedy Sheila. Od nejistých začátků plných zloby
a agrese, během kterých nahradí učitelka figuru matky, jež jí opustila v dětství, se pomalu vlivem stálého prostředí Sheila uklidňuje a nachází vzor. Během knihy se Sheila vyrovnává především s otázkou, proč jí její matka opustila, ale jejího bratra sebou odvezla, ale také
s rozpornými pocity, které jí provázejí především kvůli rozdílnosti přístupu její učitelky ve
škole a jejího otce doma. Haydenová díky svým zkušenostem zaznamenala nejen příběh týraného dítěte, ale také jejího okolí a v neposlední řadě učitelky, která je denně konfrontována s krutou realitou „zraněných dětství“.

Spratek

Martina Váhalová, editorka ČASÁku

Výsledky ADIKVÍZU: 1) C, D 2)C, D, 3) A 4) B 5) B, C
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ADIkvíz
Ověřte si své znalosti
U každé otázky je správná alespoň jedna odpověď, u některých
otázek je správných více odpovědí. Test je zákeřný, ale na to
jste ze školy zvyklí. Za každou správně zodpovězenou otázku je
jeden bod, částečně správně zodpovězena je bez bodu. Výsledky se dozvíte, pokud zalistujete zpět na Kulturní pásmo .

4.Nejstarší zmínka o problémo-

1.Který z bývalých prezidentů byl

vém uživatel alkoholu je v:

abstinentem?
a)
b)
c)

d)

a)

armádní generál Ludvík Svoboda
Klement Gotwald
Edward Beneš
Tomáš Garrigue Masaryk

b)
c)
d)

2.Mezi hesla svépomocných skupin Anonymní alkoholici patří:
a)
b)
c)

d)

Bojuj za prohibici!
Jedna sklenka stačí!
Dnes ne a zítra se uvidí!
Napodobuj úspěšně!

5.Alkohol je v lidském těle odbouráván:
a)

3.Molekulový vzorec Etylalkoholu

b)
c)

je:
a)
b)
c)
d)

Cestopis The Travels of Marco
Polo, (Čingischán Bum Bej III.)
Kniha Genesis, (Praotec Noe)
Staré pověsti české, Alois Jirásek, (Praotec Morava)
Cestopis „El viaje de CristóbalColón“, (kapitán lodi Hispaniola Pablo Notoricus, zvaný Čolek)

C2H5OH
C2H6O
CH4O
CH4OH

d)

Filtrací přes hematoencefalickou bariéru
Alkoholdehydrogenázou
Mikrosomálním etanalovým
oxidačním systémem
Alkoholdehydrogenázou
v játrech a v trávicím ústrojí

František Trantina
tajemník ČASA, z.s.
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