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Důraz
na výuku komunikačních dovedností
studentů.
V prvním ročníku BADi
prez přebírá výuku nácviku komunikačních dovedností zkušený psycholog,
trenér,
psychoterapeut
Osvald
Schorm. Přibude volitelný předmět
pro BADi (úvod v LS 2. ročníku,
navazující v ZS 3.ročníku), ve kterém
dr. Jiří Brenza (doktorand KAD) bude
studenty adiktologie vyučovat dovednostem v přípravě a v provedení
prezentace své práce. V MADi pokračuje Adam Kulhánek v interakční
výuce anglického odborného jazyka,
k tomu přebírá v BADi v 1. ročníku
výuku PVP předmětu Zásady psaní
odborného textu.

připravujeme
smlouvy
s Fokusem Praha a Mladá
Boleslav a možnosti stáží
našich
studentů
v
Centrech
duševního
zdraví.

pro studenty v rámci ERASMu, nové zahraniční spolupráce
(aktuálně
profesor
Miovský podepisuje smlouvu
o spolupráci s univerzitou
v Soulu), přistoupili jsme
ke spolupráci s Mezinárodním
centrem pro certifikované
vzdělávání
adiktologických
profesionálů (ICCE) a zkoumáme
možnosti
uplatnění
jejich univerzálního kurikula
v naší výuce.

V klinické linii předmětů plánujeme pokračovat v započaté spolupráci se zkušenými
klinickými
pracovníky
(Harsa,
Kudrnová,
Tolimatová, Švecová, Počarovská, Pfeiffer,
Vejrych). V sebezkušenostním nácviku psycho
-sociálních a psychoterapeutických dovedností
stabilizovat tým lektorů
(Kalina, Kuda,
Soukup,
Vaňková,
Skřivánková,
Vacek,
Čablová, Libra, Těmínová). Do výuky II.roč.
MADi zařazujeme nový předmět Klinická
neuropsychofarmakologie v adiktologii (bude
učit v interakci Kalina, Oktábec – psychiatr
a farmakolog, oba adiktologové). Nové
volitelné předměty s tématy ergoterapie,
ergodiagnostika
a
pracovní
rehabilitace
v adiktologii, public relations v nelékařských
zdravotnických oborech (dr. Svěcená).

v následném setkávání
absolventů – „home base“
supervizní a intervizní skupiny
na Klinice adiktologie pro adiktology, kteří cítí potřebu
kontinuální podpory odborného
růstu v týmech, kde jsou
se svou odborností osamoceni.

které podporují zlepšení
didaktické
úrovně
a technického vybavení
výuky (v září 2016 bude
známa
výše
finální
podpory z grantu), podpora se týká i stáží
a praktické výuky.
Diskutujeme (a zúčastnili
jsme se semináře prof.
Sadlo) možnosti uplatnění
„problem based learning“
ve výuce adiktologie.

Dále plánujeme revizi
otázek pro přijímací řízení v BADi a aktualizaci
otázek pro SZZk.
Počítáme s další spoluprací
a vzájemnou podporou
s Českou asociací studentů
adiktologie.

Zdravím čtenáře ČASÁku.

Milí čtenáři, ráda bych Vám podala krátkou ochutnávku
návštěvy
ČASA
v
Portugalsku.
Zúčastnily jsme se s Léňou v tomto malebném
historickém studentském městě konference International Forum Healthy Nightlife in Cities a pak jsme
zde strávily ještě pár dní, podívat se na studentský
festival Queima das Fitas a i terapeutickou komunitu.
Samotné cestování na místo je celkem hladké, jen pokud jedete nízkonákladovkou, počítejte
s několika hodinami při přestupech na letišti, které nás potkalo zejména na zpáteční cestě,
a nevěřila jsem, jaká to může být nuda. Ale když dorazíte do kouzelné Coimbry, na letiště
zapomenete.
Konference byla ukázkou různých způsobů práce s tématem nočního života ve městech.
Dozvěděly jsme se, jak jsou na tom Portugalci
s užíváním (kupodivu celkem dobře!), jak se pracuje
na politické úrovni s městy nebo například, jak
to vypadá s pařbami v Angole, Libanonu nebo Ekvádoru. Dovolily jsme si také povyprávět na pódiu, jak to chodí u nás v Čechách.
Festival jsme chytly v jeho předzahájení, kdy se studenti v předvečer opíjí v ulicích města
ve svých univerzitních hábitech, které bych také chtěla. Připadáte si jak v Bradavicích!
Samotný festival probíhá na ohraničeném území za vstupné, ale studenty najdete hlavně
v ulicích. Hrdost spojená s tím, že jste studentem, je opravdu veliká. Každý obor má svou
„píseň a tanec“. Je to vlastně takový neustálý pouliční boj, kdo více křičí a kdo více dupe.
Vrcholem festivalu je slavnostní průvod zdobených aut dohromady s litry piva na ulicích,
kolemjdoucích a ve studentech.
Na náměstí stojí dodávka, která je stanovištěm
studentů, kteří provádějí trpělivě intervence
s podnapilými studenty v ulicích pod vedením skvělé
Irmy Brito. Nabízejí vodu, měří alkoholémii
a mnoho dalšího. Je celkem zážitek mluvit s někým
více jak 20 minut na téma bezpečnějšího pití, když má
přes 1 promile! Zkušenost to byla skvělá a naším
návratem nic neskončilo, právě naopak. U výborných
jídel jsme nejen s naším úžasným hostitelem Fernandem Mendesem vymýšleli, co dál.
Vypadá to na klubající se projekt, a pokud by Vás zajímaly podrobnosti, neváhejte se ozvat!
O komunitě, libanonské neziskovce a dalších zážitcích zase příště! Alespoň odkážu na naše
krátké video na našich webových stránkách, které
bude v nejbližší době doplněno o více informací!
Obrigada! Další zahraniční cesty nás čekají, tak třeba
s někým z Vás ;)

Anna Vondrová

Během celého roku 2015 probíhala
průběžná jednání s VZP a Svazem

zdravotních pojišťoven ČR za účelem
dosažení dohody ohledně postupu uzavírání smluvních vztahů s poskytovateli zdravotní péče v oboru
adiktologie v rámci ČR. Výsledkem jednání je dohoda se třemi
největšími zdravotními pojišťovnami v ČR (VZP, ČPZP, ZP MV) o uzavření nových smluv s odborností 919 od ledna 2016 a to se sedmi a více
adiktologickými ambulancemi v ČR.
Aktuálně (5/2016) - postupně přibývají nové a nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami
pro odbornost adiktologa, s tím, že od počátku roku 2016 má už minimálně 10 adiktologických
ambulancí smlouvu s nějakou zdravotní pojišťovnou. Nejde pouze o smlouvy s VZP (zmíněných
7 smluv), ale další adiktologické ambulance mají smlouvy s dalšími ZP.
To v určitých regionech může hrát zásadní roli, neboť v některých lokalitách mají regionální ZP větší význam (př. v berounské adiktologické

ambulanci je více jak 50% pojištěnců ČPZP, a pouze 25% z nich u VZP). Jinými slovy, smluv už je
celkově několik desítek s celkem minimalně 10 adiktologickými.ambulancemi (pro spektrum pacientů s diagnózou.skupiny F10-F19, F63).

ČAA realizuje od podzimu 2015 v rámci Odborné sekce pro výkon
profese adiktologa (OSPA) pravidelná setkání profesionálů v oboru.
Ustavující setkání OSPA se konalo ve Žďáře nad Sázavou dne 15. 10.
2015. 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 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. Druhé setkání proběhlo v rámci konference v Bílé
Vodě v březnu 2016. Předsedou sekce byl zvolen Bc. Tomáš Brejcha z jihočeského PREVENTu, z.ú.
Další setkání proběhne na podzim 2016, čas a místo bude upřesněno. Členové ČAA obdrží informaci
e-mailem.

V roce 2015 ČAA na základě žádostí organizátorů vzdělávacích
akcí (seminářů, konferencí, kongresů, apod.) vyslovila souhlasné
stanovisko se zařazením celkem 20 vzdělávacích akcí do systému

celoživotního vzdělávání profese adiktologa. Seznam akreditovaných akcí je
průběžně zveřejňován na webu ČAA a zasílán členům ČAA v rámci pravidelných novinek
emailem.
Jak je to s dalším vzděláváním po ukončení studia adiktologie?

(1) Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky v zájmu
zachování bezpečného a účinného výkonu příslušného povolání. Ministerstvo oznámí Evropské
Komisi znění právních předpisů upravujících celoživotní vzdělávání.
(2)

Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. Tedy i adiktologa J.

(3) Jde o tzv. kreditní systém. Během 10 let musíte nasbírat minimálně 40 kreditů. Každá vzdělávací
akce má různý počet kreditů. (viz. informace od NCO NZO – podstatné informace pro letošní

absolventy!)

Krajské

V roce 2015 se zástupci ČAA

úřady

účastnili jednání pracovních

v ČR
v souladu
se zákonem č. 48/1997

Sb.

organizovaly

skupin

k reformě

psychiatrické

péče, a to Pracovní skupiny rozvoj sítě
psychiatrické péče a Pracovní skupiny tvorba standardů

během

a metodik. Důležitou zprávou je skutečnost, že reforma

roku 2015 výběrová řízení

se dotkne změny nastavení celého systému všech diagnostických

před uzavřením smlouvy

skupin, tedy i F10 - F19. Strategií je také podporováno začleně-

o poskytování a úhradě

ní adiktologie do péče, zvýšení dostupnosti specialistů a zároveň

zdravotních služeb v oboru

je podporován rozvoj vzdělávání v oblasti komunitní péče

adiktologie. Návrh na vy-

u zdravotnických i nezdravotnických pracovníků. Veškeré

hlášení výběrového řízení

výstupy z jednání pracovních skupin jsou dostupné na webo-

podali vždy poskytovatelé

vých stránkách - http://www.reformapsychiatrie.cz/

zdravotních služeb, kteří
usilují o smluvní vztahy

se zdravotními pojišťovnami. ČAA se těchto řízení
pravidelně účastní.

Mgr. Ondřej Sklenář
předseda ČAA a statutární zástupce

Mgr. Lucie Jurystová
místopředkyně ČAA

Rozhovor s
prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc.
Náš obor vznikal v době, kdy jste byl děkanem na 1.



2005–2012 děkan 1. LF UK

LF UK, jak jste se na nápad vzniku adiktologie díval



2012–2013 proděkan 1. LF UK
pro vnější vztahy



2014 – dosud rektor UK

a co musí děkan udělat, aby nový obor prosadil?
Myšlenka adiktologie už klíčila za mého předchůdce a navíc jsem měl k problematice závislosti velmi
blízko. Jelikož jsem působil na Ústavu lékařské biochemie, jehož součástí byla i toxikologická část a

také jsem chodíval sloužit na protialkoholní oddělení na záchytnou stanici k Apolináři. Problematikou
metabolismu

alkoholu

jsem

se

zabýval

z biochemického pohledu, takže to byly důvody,
proč jsem byl i trochu osobněji zatažen do tohoto

problému a proč jsem ho také podporoval. A to nejdůležitější: když má vzniknout nějaký obor, je nut-

magisterský a doktorský) je v této plné šíři a akti-

né si položit otázku, k čemu bude sloužit. Proble-

vity probíhají na mezinárodní úrovni. Jak to for-

matika závislostí je velmi aktuální. ČR je zemí, kde

málně probíhá? Děkan obdrží akreditační spis na

závislost, ať už je to alkohol, marihuana a další, je

vznik oboru adiktologie, který je připraven peda-

poměrně na vysokém stupni, u alkoholu jsme v čele

gogy a pracovníky studijního oddělení, tento spis

žebříčku. Je to problém a měla by existovat komu-

projedná kolegium děkana a následně spis míří na

nita odborníků, která je připravena, ať na školách,

vědeckou radu a akademický senát, který materiál

krajích, obcích a podobně - kvalifikovaně pracovat

schválí. Pak ten spis podepíše a odešle na akredi-

a informovat o závislostech nejen na drogách, ale

tační komisi cestou rektorátu a čeká. Přijdou při-

samozřejmě i na patologickém hráčství a počíta-

pomínky, ty se zapracují a akreditační komise ma-

čích. Jednou věcí je společenská poptávka a pak

teriál schválí a následně na akademickém senátu

skupinka nadšenců a zapálených lidí, kteří to připra-

se projedná počet studentů, kteří do prvního roční-

ví, odpracují a naplánují od A až do Z. Děkan nebo

ku mohou vstoupit. Pak je potřeba udělat propaga-

rektor, to jsou osoby, které otevírají dveře. Někte-

ci novému oboru a je to hotové.

rým myšlenkám se musí bránit a některé podporují.
Tým připraví akreditační spisy, vydiskutují na fakultní úrovni, proč by tento obor měl být, jeho uni-

Jak vnímáte obor dnes, jakou má pozici na fakultě?

kátnost, naše postavení – nejstarší psychiatrická kli- Na fakultě to teď mohu těžko posoudit. Jsem rád, že
nika, ze které adiktologie vychází, je na naší fakultě obor adiktologie, který vycházel z kořenů protiala nemocnici. Jsem rád, že vše zdárně proběhlo a že koholní péče, pana docenta Skály, Psychiatrické kliniky, má dobré základy, motivované šikovné lidi a
se zadařilo, a že program (bakalářský přes

a jsem rád, že koncept studia neustrnul ani na ba-

jsem jedl různá grilovaná masa a nudlové polévky.

kaláři, ani na magistrovi, ale že zasahuje až po

Mám rád bramboračku, italskou kuchyni s rajčaty,

program doktorský. V oborové radě jsou evropští

ryby, ale také tradiční českou svíčkovou či pečenou

odborníci, nejen naši čeští. Program je v ČR uni-

husu.

kátní a patří mezi pár oborů v mezinárodním kontextu. Přál bych si, aby se ještě více otevíral světu

Bylo vždy Vaším snem stát se rektorem?

a aby magisterské programy byly třeba z poloviny
v angličtině. Jeho postavení je myslím stabilní.
Jak na fakultě, tak i na univerzitě.
Máte nějakou závislost?

Ne to mým snem nebylo, o tom jsem neuvažoval.
Když jsem studoval na fakultě a po studiích, bylo
mým snem něco vybádat a věnovat se pedagogické a vědecké dráze. Tomu jsem věnoval po pro-

Mám závislost na práci. V kasinu jsem byl asi jen

moci veškeré úsilí a pak to nějak začalo. Byl jsem

dvakrát. A co jsem tam vyhrál, to jsem tam

v senátu, pak jsem kandidoval na děkana. Pak

„propil“. Upřesňuji, že to v Monaku byla jedna

jsem rok a půl odpočíval a kolegové mě oslovo-

sklenička portského, protože být v Monaku a ne-

vali, zda bych nekandidoval na rektora…..

být v kasinu, to nejde. Za život jsem vykouřil asi

Nevstupoval jsem na lékařskou fakultu s tím, že

krabičku nebo dvě cigaret, to mě nikdy nechutna-

budu jednou děkanem nebo rektorem.

lo a nechutná. Je pravda, že ročně vykouřím 1 - 3
doutníky při nějaké dobré příležitosti s přáteli.

Nějaké sdělení studentům?

Alkohol konzumuji, řekl bych, pod průměrem
České republiky. Dobré víno a pivo si dám.
Tvrdý alkohol a panáky nikoliv. Z pohledu pana

Já bych jim chtěl popřát, aby propadali jen těm

docenta Jaroslava Skály jsem na tom špatně, ale

dobrým závislostem, aby se střežili excesů, aby

z pohledu statistiky ČR jsem podprůměrem.

vše užívali s mírou, a pak ten jejich život bude
úspěšný a šťastný. Moc jim to přeju. A přeji to
i alma mater!

Říkáte, že jste workoholik, máte nějaké koníčky,
jak relaxujete?
Rád cestuji, chodím do přírody a na koncerty. Co
se týče sportu, tak se snažím být v součtu tak dva
týdny za rok na lyžích, na horách a chodím hrát

golf. Rád vařím, když k nám přijde návštěva, tak
vařím já a moje žena mi pomáhá. To je taková
aplikovaná chemie.
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Říkám, že člověk je všežravec, nemám žádné dietní
restrikce, takže když jsem byl teď v Koreji, tak

Moc děkujeme za hezký rozhovor!

Martina Košťáková
Vladěna Sobasová

„Po krátké přestávce je na řadě expertní prezentace od
externí organizace, která za námi poslala své členy, aby
nám dnes představili problematiku prodeje a transportu
drog po celém světě.“ Po takovém úvodu možná chápete,
že jsme se jako studentky teprve prvního ročníku adiktologie, necítily úplně komfortně, nicméně během přednášky
jsme sebe i publikum ujistily, že jsme schopny i takto vysoké očekávání, v rámci našich možností, naplnit.
Měly jsme totiž příležitost se v pátek 8. 4. pod záštitou
organizace ČASA vypravit na PORG – soukromé gymnázium v Praze. Tam se odehrávala studentská konference
(PORGMUN) představující model Spojených Národů. To
je zřejmě pro mnohé z vás úplně něco nového, a i pro nás to byl krok do neznáma. Jedná se o jednu
z mnoha akcí debatérské ligy, které se mohou účastnit studenti středních škol a diskutovat, často
v anglickém jazyce, o aktuálních globálních problémech. Na PORGMUN se sjelo 250 studentů z různých
institucí, mezi nimiž byly zastoupeny i zahraniční školy. Byla to tedy i jedinečná možnost oslovit úplně
jiné publikum a spektrum středoškoláků než obvykle.
Jak do toho všeho zapadá ČASA? Organizátoři celé akci
nás oslovili a požádali o krátkou přednášku pro studenty,
která by je uvedla do odborné problematiky, které se věnovali. Konkrétní otázka, které jsme se věnovaly, byla: Recognizing drug trafficking as one of the most profitable
illicit activities, what should the UN make in order to reduce the power of the drug lords and gangs and eliminate
the negative social phenomenons that appear with drug
trafficking and drug use? Celé téma jsme se snažily pojmout spíše jako globální sociální problém a ne nutně jako
„válku proti drogám“, což studentům umožnilo rozšířit
pohled na věc.

Na konci přednášky jsme také daly možnost i na dotazy, zde se ukázalo, že téma drog, jejich léčby a prodeje, je pro tuto věkovou kategorii velmi zajímavé. Studenti se
vášnivě pustili do debaty o užívání marihuany a jeho rizicích.
Otázky jsme se snažily přesměrovat zpátky k původnímu tématu
přednášky, bylo ale zajímavé vidět takový zájem.
Rozhodně to pro nás byla skvělá příležitost. Přednášet v cizím
jazyce před svými, téměř, vrstevníky je cenná zkušenost, ale ještě
přínosnější pro nás byla možnost představit obor adiktologie nové
skupině lidí.
Závěrem bychom chtěly poděkovat všem členům ČASA,
zejména Františkovi Trantinovi a Adamovi Kulhánkovi, za jejich
podporu a důvěru, panu doktorovi Josefu Radimeckému za jeho rady a samozřejmě
i organizátorům PORGMUNU za tuto skvělou příležitost. Kdo ví, třeba se ještě někam podíváme!

Kristýna Fišerová, Tereza Králová, Kristina Roženská
Foto: Kristina Benedetti

PRÁVNICKÉ PROFE§E
A ZÁVI§LO§TI
Spolek studentů právnické fakulty Juristi nám
pomáhal se založením naší adiktologické studentské organizace ČASA z.s., a jako poděkování
jsme se rozhodli zorganizovat besedu o návykových látkách přímo určené ohrožené skupině studentům práv.
V úterý 22. března jsme s Adamem Kulhánkem
(měl zpracované téma "Právnické profese
a alkohol"), Karlem Kolitschem, který si připravil
povídání o nelegálních návykových látkách
(právníci chtěli hlavně kokain), Lenkou Richterovou (připravila si téma "Mám problém? A co dál?") a předsedou spolku Juristi Viktorem Hatinou čekali
v prázdném sále, kde měla za osm minut začít beseda. Aditologové byli v přesile a já si představoval, jak
předsedovi Juristů odpřednáším "Proč právnické profese a závislosti?". Během následujících pěti minut
do sálu dorazilo přes šedesát studentů právnické fakulty, začali jsme přesně na minutu, každá fakulta má
svoji kulturu a svého ducha.
Posluchači byli pozorní. V následné diskuzi potvrdili, že téma extrémní studijní a pracovní zátěže, stresu,
depresí a užívání návykových látek je zajímá a uvědomují si rizika. Hledají návod, jak se ze zátěží vypořádat, to by mělo být tématem následující besedy
v příštím roce.
O podobnou besedu projevili zájem studenti sociální pedagogiky z Ostravské univerzity v Ostravě,
studentský časopis Paragraf se inspiroval přednáškou k výzvě Suchý duben pro studenty právnické
fakulty.
Na základě besedy byl publikován článek
v časopise Právní praxe s názvem Na čem „jedou“
právníci?, kde se k tématice závislostí u právnických profesí vyjadřovali primář Kliniky adiktologie
1. LF UK a VFN MUDr. Petr Popov a primář psychiatrické léčebny Červený Dvůr MUDr. Jiří Dvořáček.
ČASA bude zvažovat, jak v podobných besedách pokračovat a zda neudělat smysluplný a účinný
preventivní peer program pro studenty vysokých škol.

František Trantina
Foto: Právnický akademický spolek Juristi

VŠECHNO NEJLEPŠÍ KARLE IV.

- OPEN AIR NA KARLÁKU
Během května Prahou procházejí slavnosti, které oslavují 700 let
od uplynutí narození Karla IV. Nebylo by snad ani možné, aby se 1. lé-

kařská fakulta Univerzity Karlovy k přípravám a organizaci těchto oslavo
nepřipojila a Klinika adiktologie spolu s Českou asociací studentů
adiktologie s ní. Jedna z největších akcí proběhla 7. 5. 2016 na Karlově
náměstí: " VŠECHNO NEJLEPŠÍ KARLE IV. - OPEN AIR
NA KARLÁKU".
Účastníci měli možnost si vybrat z bohatého programu, který byl
pro ně připraven: středověké slavnosti, hry
pro děti, středověké dámy a rytíře, večer
koncerty hudebních kapel.

Klinika adiktologie, České asociace studentů adiktologie a BESIP se zapojili
a měli zde svůj společný stánek.
Bylo možné si vyzkoušet pomocí speciálních brýlí, jaký dojem vyvolává
alkohol nebo drogy a jak nebezpečné mohou být jejich účinky. Také byla
možnost si vyzkoušet různé dopravní testy a za jejich vyplnění si odnést
malou odměnu v podobě reflexního pásku, přívěsku na klíče nebo pexesa.
Testy byly provedeny pro různé věkové skupiny a různých úrovních: jak děti
na prvním stupni základní školy, tak druhém stupni základní školy; dospělí
mohli vybírat z testů pro chodce, řidiče auto-

mobilů i motorek.
Kuřáci mohli pomocí smoker analyzeru zjistit, jak velké množství oxidu
uhelnatého, který snižuje schopnost červených krvinek přenášet kyslík
do tkání, mají v dechu.
Pro menší ratolesti byla připravena malá ochutnávka z arteterapie.
Moc děkujeme všem členům ČASA, kteří se na akci aktivně podíleli, za propagaci adiktologie i spolužačkám a spolužákům, kteří nás v sobotu na Karlově náměstí navštívili! Podobná prezentace adiktologie proběhne v rámci
Pražské muzejní noci v sobotu 11. června vedle Anatomického ústavu.

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
Foto: Kateřina Holubová

Marie Magdaléna byla trochu zmatená, udělala pár přešlapů, ale nakonec, když dostala důvěru, přijetí
a pochopení, ji to přivedlo přesně tam, kde měla být – a stala se dokonce učitelkou těch, co teprve začali
hledat.
S klienty Magdalény, o.p.s. je to podobné. Už osmnáctý rok se zabýváme prevencí a léčbou závislostí. Naše Centrum primární prevence školí pedagogy, naši lektoři pracují s dětmi ve školách, poskytujeme
preventivní servis školským zařízením a vzděláváme metodiky prevence. V rámci harm reduction vyměníme ročně desítky tisíc jehel, poskytneme stovky konzultací na dvou kontaktních centrech a kontaktujeme
v terénu stovky uživatelů drog. Naší terapeutickou komunitou v Mníšku pod Brdy projde řádově dvacet
klientů, další desítky jich využijí doléčovací program včetně chráněného bydlení v pražských bytech.
Ve čtyřech ambulancích, které provozujeme, vyhledají pomoc stovky závislých a jejich příbuzných.
17. 5. jsme s radostí přijali pozvání České asociace studentů adiktologie, abychom sdíleli své myšlenky a zkušenosti. Potkali jsme motivované, odhodlané a vzdělané mladé lidi, které rádi a bez obav v budoucnu uvítáme mezi své kolegy.
Představili jsme zároveň náš nový studentský program a systém stáží. Pro ty, kdo by rádi absolvovali
stáž v Magdaléně, existuje několik možností:


Centrum primární prevence. Kontaktujte Vaška Sixtu: 605 014 907, sixta@magdalena-ops.cz



Centrum adiktologických služeb Benešov (káčko + terén). Kontaktujte Jiřího Zatřepálka: 739 308 401,
zatrepalek@magdalena-ops.cz



Centrum adiktologických služeb Příbram (káčko+terén). Kontaktujte Hanku Vavřincovou: 739 612 018,



Terén Beroun. Kontaktujte Veroniku Kučerovou: 735 171 882, kucerova@magdalena-ops.cz



Terapeutická komunita Včelík. Kontaktujte Františka Jírového: 733 646 760, jirovy@magdalena-ops.cz

Další možností, jak se k nám připojit a zároveň tak nahlédnout víc pod pokličku i vedení organizace,
provázanosti služeb a firemní kultury, je dobrovolnictví. Pro víc informací kontaktujte Petru Vachalíkovou:
dobrovolnici@magdalena-ops.cz
Pro pokročilé studenty pak nabízíme a zveme ku možnosti asi nejzajímavější, a to je spolupráce
na realizaci vědecké práce. Rádi poradíme jak s výběrem tématu, tak s cizelováním už existujícího tématu,
s modelováním výzkumu a s jeho realizací v rámci Magdalény, pokud to bude v našich silách a práce bude
přínosná oboru. Někteří naši kolegové jsou připraveni na roli konzultantů při zpracování vašich závěrečných prací a zároveň máme v hlavách mnohá témata, na která nám v rutinním provozu nezbývá čas,
ale rádi podpoříme jejich vědecké ochutnávání.
S tématy týkajícími se terapeutické komunity se obracejte na Františka Jírového (kontakty výše).
Se všemi ostatními tématy pak pište Johance Růžkové (ruzkova@magdalena-ops.cz), která vás propojí
s příslušným expertem.
Nebojte se nám napsat, zavolat, domluvit si schůzku – ať už vás zajímá adiktologická praxe, chcete
poradit s prací, dumáte nad nějakým odborným tématem nebo nám chcete nahlédnout pod ruce. Vždycky
se nějak domluvíme, pokusíme se vám vyjít maximálně vstříc.
Těšíme se na novou energii mladých mozků!

Za Magdalénu, o.p.s.
Johanka Růžková
PR manažerka

1)

Za psychoaktivní působení
konopí není zodpovědný:
A) tetrahydrokanabinol
B) kanabidiol
C) kanabinol

3) Pěstování pěti a méně rostlin konopí je:

A) beztrestné
B) přestupek
Otázky mohou mít 1 či více správných odpovědí.

C) trestný čin

2) Užití THC se dá testy zjistit

nejdéle:
A) 48 hodin po užití

5) Nejvíce THC v rostlině je v:

B) dva týdny po užití

A) semenech

C) několik měsíců po užití

B) samčích květech
C) samičích květech

4) Počet problematických uživatelů
konopí se v ČR odhaduje na:

6) Marihuana pěstovaná v ČR

A) 180 000

má:

B) 36 000

A) vysoký obsah kanabidiolu

C) 450 000

B) vysokou koncentraci THC
C) nízký obsah kanabidiolu

7) THC:
A) je silně lipofilní látka, která se ukládá v tucích
B) u pravidelných kuřáků marihuany zvyšuje riziko vzniku schizofrenie
C) u pravidelných kuřáků marihuany snižuje riziko vzniku schizofrenie

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:

František Trantina

1)B 2)C 3)B 4)A 5)C 6)B,C 7)A,B
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