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Rozhovor s prof. Mudr. Evou Králíkovou, CSc.
Kam na praxi v prváku?
Nové předsednictvo ČASA
Ohlédnutí za PPRCh
Národní linka pro odvykání kouření
Krajská adiktologická ambulance pro děti a dorost v Ústí nad Labem

Vážení příznivci ČASÁku,
přeji Vám všem úspěšný a klidný začátek nového akademického roku!
Vítám Vás u říjnového čísla ČASÁku z pozice nové šéfredaktorky.
Doufám, že články pro Vás budou i nadále zajímavé a zůstanete věrnými
čtenáři. V každém čísle se můžete klasicky těšit na rozhovor s důležitou
osobou adiktologie, pozvánky na nejbližší akce a také na kvíz. Nově jsem
se rozhodla do každého čísla zařadit dvoustránku s krátkými reporty a tipy
z praxí a doufám, že pro Vás bude zdrojem nápadů na užitečně strávený
čas na stáži. Pokud Vám v ČASÁku cokoli chybí nebo Vám naopak něco
přijde zbytečné, nebojte se mě kontaktovat. Uvítám jakékoli Vaše
nápady, připomínky a inspirace. Napsat mi můžete na můj
e-mail nebo mě najdete na facebooku. Na ČASÁku se mnou budou
pracovat mé spolužačky ze 3. ročníku, Anna Jarmarová
a Nikola Gažová, kterým bych tímto ráda poděkovala za jejich čas a pomoc.
Zároveň děkuji předchozí šéfredaktorce Martině Košťákové za její důvěru.
Přeji všem krásný a barevný podzim!

Tereza Králová
Šéfredaktorka ČASÁku
kontakt: teru.kralova@gmail.com

Nikola Gažová
Korektura ČASÁku
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NOVÉ ČASA PŘEDSEDNICTVO
Milí čtenáři,
Jelikož je časopis, který právě držíte v ruce (nebo prohlížíte na internetu), velmi úzce spojený s Českou
asociací studentů adiktologie, rozhodli jsme se věnovat tento prostor představení nového předsednictva.
Ráda bych se vám tedy představila za pozici předsedkyně, kterou budu v akademickém roce 2017/2018
zastávat. Jmenuji se Kristýna Fišerová, studuji nyní 3. ročník bakalářské formy studia. Možná už jste se
se mnou potkali v minulých letech na besedách nebo jiných akcích fakulty i asociace a doufám, že se tam
budeme potkávat i nadále. Mým cílem v asociaci je udržet a dál rozvíjet aktivity, kterým jsme se věnovali
doposud. Ráda bych ale také zpřístupnila asociaci těm, kteří třeba
neměli odvahu se zapojit, nebo si nebyli úplně jistí jak. S tím souvisí
i to, že nově jsme se rozhodli za každý ročník a formu studia vybrat
jednoho zástupce, na kterého se můžete případně obrátit. Doufám,
že se nám tak podaří víc „rozjet“ komunikaci mezi studenty. Ale jestli
se akutně nudíte a chcete se zapojit napište rovnou
na addictology.student@gmail.com, budu se těšit na spolupráci!

Milí čtenáři!
Jmenuji se Káťa Rokosová a jsem studentka 2. ročníku oboru adiktologie.
Letos jsem byla zvolena jako místopředsedkyně ČASY a jako
tutorka –
průvodkyně studiem. Momentálně pracuji na facebookových
stránkách „studium adiktologie“ a převzala jsem adipoint, který by spolu
se stránkami měl pomoc zájemcům o studium, ale i studentům adiktologie.

Vážení čtenáři!
Vítejte u zcela nového čísla ČASÁku. Jmenuji se Anna Jarmarová a jsem
místopředsedkyní asociace. Zároveň jsem odpovědnou osobou pro komunikaci
s 1.lékařskou fakultou a klinikou adiktologie. Proto mě neváhejte kontaktovat
v případě zájmu o spolupráci na zajímavých akcích, které studentům nabízíme.
Nezapomeňte nás sledovat na facebooku, twitteru a nově i na instagramu, kam
pravidelně přidáváme zajímavé příspěvky.
A nezapomeňte, že nikdy není pozdě se zapojit do chodu našeho spolku .

Kontaktní osoby za jednotlivé ročníky:
1. ročník BADI - Veronika Valachová (prezenční), Markéta Bauerová (kombinované)
2. ročník BADI - Kateřina Rokosová (prezenční), Irena Bartošová (kombinované)
3. ročník BADI – Kristýna Fišerová (prezenční), Tereza Nikodymová (kombinované)
1. ročník MADI – Annie Radimecká (prezenční), Vlaďka Sobasová (kombinované)
2. ročník MADI – Jana Čtveráčková (prezenční), Lenka Richterová (kombinované)
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Nejbližší akce, kterých se ČASA bude účastnit:
8. 11. 2017 Týden vědy - Akademie věd ČR
11. 11. 2017 Informační den UK - Purkyňův ústav
15. 11. 2017 Den zdraví (interní akce)
_______________________________________________________
Kulturní okénko

Ničíš své tělo, ničíš svou mysl,
ničíš svůj talent, tak jaký to má smysl?
Řekla jsem si, že takhle to už nechci dál,
chci, aby každý se drog vzdal.
Adiktologie je tou správnou volbou,
multidisciplinarita je její chloubou.
Nikola Gažová, 3. ročník
___________________________________________________________

Věděli jste, že..?
ČASA se letos podílela na tvorbě benefičního
kalendáře, který představila v rámci akce Jednička
na startu. I Vy si ho můžete zakoupit za 150 Kč
a přispět tak na nadaci Cesta domů na dětskou
paliativní péči. Jsou v něm krásné fotky a příběhy
nejen adiktologických klientů. Stačí kontaktovat
Annu Jarmarovou přes naše FB stránky a nebo
na e-mailu: annie.jarmarova@gmail.com.
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KRAJSKÁ ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE A PORADNA PRO DĚTI A DOROST V ÚSTÍ NAD LABEM (DRUG – OUT KLUB, Z.S.)
Poslední dobou se začínají mnohem více objevovat adiktologické ambulance pro děti. Od července tohoto roku je otevřena
krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost v Ústí nad Labem organizace DRUG- OUT Klubu. O tom, jaká
je práce s mladými klienty a na co je si třeba dát pozor, se můžete dočíst v následujícím rozhovoru.
S jakou závislostí se v dětské ambulanci potkáváte nejčastěji?
V dětské ambulanci se nejčastěji setkáváme s užíváním pervitinu a THC. Většina klientů také kouří cigarety.
Kolik máte zatím klientů?
V současné době máme patnáct stálých klientů, z toho 4 chlapce a 11 dívek.
Jakého máte nejmladšího klienta?
Nejmladšímu chlapci je 13 let, byl naším prvním klientem. Léčí se ze závislosti hraní her na playstationu.
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi prací s dospělou a dětskou klientelou?
Naše práce se netýká pouze dětského klienta, ale celé rodiny, která se musí do terapeutického procesu zapojit. Je
povinností, aby jeden z rodičů docházel pravidelně na rodičovské skupiny rovněž je rodičům nabídnuta i individuální terapie
u klinického psychologa. Práce také závisí na spolupráci s kurátory, dětskými domovy, léčebnami, diagnostickými ústavy
a komunitami.
Má práce s dětmi nějaká úskalí? Na co je třeba dát si pozor?
Při práci s dětským klientem je důležité mít opatřené podpisy zákonných zástupců, jinak nemůžeme v procesu pokračovat. Je
důležité, mít na mysli i to, že s dítětem nemůžeme mít žádná tajemství. Průběh léčby a výsledky toxikologického vyšetření
musí být sdělovány zákonnému zástupci, popřípadě kurátorovi. Dalším úskalím při práci s dětmi je myslet
na to, aby nedocházelo k častému omlouvání nepřítomnosti na vyučování a zanedbávání školních povinností.
Jak pracujete s tím, že dítě nepřichází vnitřně motivované, ale na nátlak rodiče/ kurátora/ školy?
Snažíme se u dítěte evokovat a společně, postupem času, najít motivaci přestat užívat návykové látky.
Ve spolupráci je jistě důležité postavení rodiny. Jak jsou rodiče ochotni spolupracovat?
Ano, spolupráce s rodinou je velice důležitá, avšak naše dosavadní zkušenosti s rodiči nejsou příliš pozitivní. Většina rodičů
chce své dítě i s jeho problémem předat někomu jinému, aby ho „napravil“, a mít co nejméně starostí. Pouhá menšina rodičů
je schopná takové spolupráce, u které jdou vypozorovat výsledky.
Váš tým je poměrně mladý. Nesetkáváte se někdy s problémem nízkého věku při práci s mladými klienty?
Osobně se s tímto problémem setkávám při kontaktu s rodičem, který mé rady nebere příliš vážně. Při kontaktu s dítětem
vidím nízký věkový rozdíl výhodou. Domnívám se, že mi klient víc důvěřuje, je sdílnější a lépe spolupracuje.
Jaká je podle Vás příčina toho, že společnost zatím moc nereaguje na problém nadměrného používání technologií u dětí?
Technologie jsou součástí každodenního života, jsou snadno dostupné a pro většinu rodičů je naprosto normální dítě zabavit
tím, že mu dají do ruky telefon či tablet.
Máte nějaké projekty v rámci primární prevence?
V současné době se připravujeme na certifikaci programu primární prevence. Program bude pro žáky SŠ a hlavním tématem
bude prevence užívání návykových látek, rasismus a prevence pohlavně přenosných chorob.
Kateřina Dvorská a Michaela Čechová
Děkuji oběma pracovnicím za jejich čas a odpovědi.
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Rozhovor s prof. Mudr. Evou Králíkovou, CSc.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. vede Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky
1. LF UK a VFN v Praze na Karlově náměstí. Je předsedkyní Společnosti pro léčbu
závislosti na tabáku. Její specializací je epidemiologie, prevence a léčba závislosti
na tabáku. Děkujeme paní profesorce za sdílení jejich názorů!
V České republice jste předním odborníkem pro odvykání kouření. Sama jste ale bývalý kuřák.
Co Vás osobně přimělo přestat?
V podstatě přednáška prof. Petráška z interny někdy ve čtvrtém ročníku medicíny, když jsem
aspoň částečně začala chápat, jaké svinstvo kouření je.
Jak dlouho už se věnujete léčbě závislosti na tabáku?
Přes dvacet let.
Jak se díváte na nový „protikuřácký“ zákon? Má nějaké slabiny? Proč je s ním takový problém
zrovna u nás?
Především mne mrzí, když se mu říká „protikuřácký“: není proti kuřákům. Navíc jen asi desetina
stránek se věnuje kouření, většina se zabývá úplně jinými tématy, která s kouřením vůbec
nesouvisí. Pokud jde o část o kouření, je to jistě krok dobrým směrem, i když výhrady mám.
Nekuřácké prostředí ve veřejných prostorách je ale zcela jistě správné.
Jaký je největší mýtus týkající se kouření?
Typické mýty říkají, že kouření pomáhá ve stresu, při úzkosti, zlepšuje depresi, že jedna cigareta
neškodí, pět neškodí...
Jak laikovi kuřákovi vysvětlit, že elektronické cigarety nejsou tak bezpečné, jak si myslí?
Obávám se, že je to přesně opačně: více než polovina laiků se domnívá, že elektronické cigarety
(EC) jsou stejně nebo dokonce více nebezpečné než kouření. Přitom selský rozum nás musí přivést
k názoru, že to tak není: nic tam totiž nehoří. Zdraví při kouření poškozují totiž právě zplodiny
spalování, tedy látky, které vznikají při hoření, nikoli nikotin.
V EC se zahřívá tekutina tvořená nezávadným glycerinem a propylenglykolem, většinou
s nikotinem za vzniku jakési páry, která se po vydechnutí rozplyne. Je fakt, že v některých z mnoha
stovek výrobků se našly nějaké toxické látky, například formaldehyd či akrolein, ale vždy to byly
jen jednotlivé látky a nikoli ty tisíce, které obsahuje tabákový kouř, a navíc v mnohonásobně
nižších koncentracích než v kouři. Přehledová práce UK konstatuje, že riziko EC je nejméně o 95 %
menší než riziko z kouření, s tím bych souhlasila.
Co si myslíte o IQOS cigaretách? Opravdu nejde o kouření?
Asi myslíte zahřívaný či nahřívaný tabák, tedy heat-not-burn, HNB nebo heets. Jedním z těchto
výrobků je uvedený IQOS (Philip Morris). Je to tabáková tyčinka, která se po vložení do pouzdra
baterkou zahřeje na teplotu do 350 stupňů Celsia, tedy také tu nic nehoří. Oproti EC se v těchto
výparech nachází o něco více látek, ale pořád jdou to zlomky toho, co najdeme v kouři tabáku.
Tedy také patří do oblasti harm reduction.
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Máte ve svém týmu v centru pro závislé na tabáku adiktologa?
Nemáme. Nejsme ani adiktologickou službou. Jsme součástí interní kliniky se zaměřením
na endokrinologii a metabolizmus a podle toho jsou zaměřené naše intervence a vyšetření, stejně
jako na jiných klinikách se v centrech pro závislé na tabáku zaměřují na respirační, cévní či jiné
problémy. U nás je především vysoký záchyt diabetu II. typu, tyreopatií, hypertenze,
dyslipidémií, úzce spolupracujeme s Centrem preventivní kardiologie a obezitologií stejné kliniky.
Nejčastější komorbiditou jsou ovšem psychiatrická onemocnění.
Pokud jde o adiktology, mrzí mě, že se kouření svých klientů v naprosté většině vůbec
nevěnují, i když jich kouří naprostá většina, myslím většina těch klientů. Adiktologové by ovšem
měli být sami nekuřáckým příkladem a adiktologická pracoviště by měla být nekuřácká, jak to
i přes možnou výjimku funguje například už v pražském Apolináři nebo v léčebně v Kosmonosích.
Měli by se o kouření svých klientů zajímat, doporučovat jim přestat a nabízet léčbu. Moc
nerozumím tomu, proč to nedělají – i když se situace určitě významně zlepšuje, stále jsou v této
oblasti překvapivě rezistentní skupinou. Přitom by současná léčba závislosti na tabáku při léčbě
jiných závislostí zvýšila úspěšnost obou.
Myslíte si, že někdo, kdo je sám kuřák, může být dobrý v primární prevenci či léčbě závislosti na
tabáku?
Teoreticky ano, ale je prokázáno, že kuřáci celkem pochopitelně méně často a méně intenzivně
intervenují u svých kouřících pacientů. Také nemohou být věrohodní, když z nich je cítit kouř.
Co byste poradila rodičům, kteří chtějí své dítě ochránit před kouřením?
Aby byli nekuřáckým příkladem, pokud nemohou nebo nechtějí přestat kouřit, nekouřit alespoň
doma nebo v autě, zajímat se o volný čas svých dětí, zvyšovat jejich sebevědomí, pěstovat domácí
pohodu a nestrašit rakovinou nebo infarktem. Spíš zmiňovat, kolik se prokouří za měsíc, za rok, za
jak dlouho se prokouří tablet, že kouření zhoršuje pupínky, erekci nebo zápach z úst....
Dětem by měli vysvětlovat, jak je výrobci cigaret oblbují: kouření není dospělé
rozhodnutí, ale dětská nemoc: naprostá většina kuřáků si poprvé zapálí v nedospělém věku, u nás
kolem 12 let, dospělí kouřit prakticky nezačínají, a naopak naprostá většina dospělých kuřáků
by raději nekouřila. Když vyrábíte cigarety, potřebujete dostat své zákazníky do závislosti
dřív, než oni dostanou rozum.
Jaké máte záliby? Jak relaxujete?
Mám štěstí, že mou zálibou je moje práce. Ale samo sebou relaxuji, v přírodě, na kole, se psem.
Vzkázala byste něco studentům adiktologie do nového školního roku?
Aby si uvědomili, že jsou studenty prestižní fakulty prestižní univerzity, že se ke studiu přihlásili
dobrovolně a že je snad studium zajímá. Ono se to snadno pozná, kdo je opravdu zaujatý. Pokud
je pak nějaké téma opravdu nadchne, budou mít v životě také to štěstí, že je bude jejich práce
bavit. A to poznají i jejich klienti. A pokud se opravdu budou zajímat o závislosti, nemohou
ignorovat závislost na tabáku u svých klientů s libovolnými dalšími závislostmi. Však právě nemoci
způsobené kouřením jsou nejčastější příčinou jejich adiktologických pacientů.
Za tým ČASA děkuje Tereza Králová, šéfredaktorka ČASÁku!
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KAM NA PRAXE BĚHEM STUDIA ADIKTOLOGIE?
Na této dvoustránce si můžete přečíst slíbené tipy a doporučení na praxe od starších studentů
adiktologie.
Kontaktní centrum Drop-in
Je dobré si stáž zařídit co nejdříve, abyste měli možnost výběru termínu. Praxi lze zařídit telefonicky
popř. elektronicky pomocí emailu uvedeného na webových stránkách. Toto zařízení je velmi specifické a potkáte
se tu s velmi různorodou skupinou uživatelů. Je třeba si promyslet, co od praxe očekáváte a zda je Drop-in
tou správnou volbou. Zařízení je rozděleno do více částí – první, tzv. čekárna, kde klienti tráví většinu času. Dále je
zde ordinace, kde probíhá potravinový servis, výměnný program, zdravotní ošetření a konzultace. Tato praxe byla
pro mne velice přínosnou – všichni zaměstnanci se mi plně věnovali. Dostala jsem kompletní školení
před nástupem – jak probíhá výměna, jak probíhají konzultace, co mohu dělat sama atd. Na praxi jsem měla
víceméně dovoleno dělat vše, co bylo v mých silách – a vždy jsem se mohla zeptat, jak je to správně a zda to dělám
správně. Za mě mohu Drop-in velice doporučit. Dozvěděla jsem se zde velké množství informací nejen o kontaktní
práci, ale i o adiktologii, uplatnění adiktologů v praxi a možností do budoucna.
Anna Jarmarová
Kontaktní centrum PREVENT v Českých Budějovicích
Jednalo se o mojí úplně první praxi, během studia na střední škole jsem žádnou neabsolvovala, a proto jsem byla
trochu nervózní. To se ale ihned změnilo se vstupem do zařízení. Všichni pracovníci byli velice příjemní a jako první
mě daným zařízením provedli a samozřejmě seznámili s jejím každodenním chodem. Po teoretickém základu
(operační manuál, manuál praxí,..) nastal samotný kontakt s klienty v kontaktní místnosti. Vždy tam semnou byl
jeden pracovník, který měl v daný čas službu. Zprvu jsem komunikovala s klienty trochu
s obavami, abych nenarazila na nějaké téma, kterým bych je nevědomky urazila. Pracovníci mě
ale ujistili, že takovéto obavy měli ze začátku také. V kontaktní místnosti jsem trávila většinu času, ale byla jsem
součástí i testování, ošetřování, In-come dotazníku, potravinového a hygienického servisu a také samotné výměny
injekčního materiálu. I teď s odstupem času nemohu této praxi nic vytknout.
Zuzka Pavlíková
Kontaktní centrum Děčín
Praxi v děčínském káčku bych doporučila všem, kteří jsou z Ústeckého kraje, a to hlavně kvůli mladému
a ochotnému týmu, který nemá problém se stážistovi věnovat. Je tu opravdu příjemná a přátelská
atmosféra, což je důležité zvlášť pro ty, kteří za sebou žádnou předchozí praxi nemají. Do centra přijde denně
cca 30 – 40 klientů, to sice není tolik jako třeba v pražských centrech, ale o to větší je tu prostor pro komunikaci
s klienty nebo pro probrání postupů a intervencí s pracovníky. Není problém si vyzkoušet základní zdravotní
ošetření či asistovat u testování na infekční nemoci. Co může být jedinou nevýhodou je to, že v Děčíně převládají
klienti se závislostí na pervitinu, a tak tu moc nenarazíte na opiátové uživatele. Stáž v kontaktním centru je
bezplatná. Kontaktovat pracovníky pro domluvu na termínu můžete nejlépe na jejich FB stránkách.
Tereza Králová
Kontaktní centrum Stage 5
Káčko se nachází na zastávce U Zvonu, kousek od metra Anděl. Vstup do části s výměnným programem je oddělen
od vstupu do denní místnosti. Dříve bývalo na výměně mezi klienty a pracovníky sklo, které prý ale někdo zničil
(:D). Klientů se přes den vystřídá hodně, někdy i kolem stovky, a moje zkušenost byla vždy pozitivní, byli slušní.
Kolektiv pracovníků byl ve všem vstřícný a ochotný, bylo pro mě jednoduché se mezi nimi cítit příjemně. Mohla
jsem si zkusit, co jsem sama chtěla, nikdo mě do ničeho nenutil. Pro studenty adiktologie je stáž bezplatná.
Domluva je nejsnazší přes email. Všechny kontakty jsou dostupné na webovkách Progressivu.
Adéla Šálená
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Terénní program Drop In
Mezi mladým, ale zkušeným kolektivem v Dropinu se student nemusí zaleknout žádných nebezpečných nástrah.
S Dropinem se student podívá do prostředí otevřené drogové scény na Praze 1. Dropin se pyšní statutem, že jako
jediná organizace v Praze dochází i za klienty do squatů. Je tedy škodou, že kvůli bezpečí studenta není možné ho
s sebou na městské části Prahy brát. Student se, ale může dozvědět plno zajímavých informací o squatech
interpretovaně. Výhodou Dropinu avšak je, že má i večerní a víkendové služby, což může být plus pro zaměstnané
a zaneprázdněné studenty.
Michala Drimlová
K-Centrum Sananim
Praxe v K-Centru Sananim je jistě užitečnou zkušeností. Student se setká s klienty ve výměnné části
K-Centra, ale také na kontaktní místnosti. Sananim nabízí tým zkušených odborníků, kteří jsou vstřícní k diskuzi
o odborných záležitostech.
Michala Drimlová
Psychiatrické oddělení nemocnice Svitavy
I když nemocnice Svitavy neměla žádné zkušenosti s praxí studentů Adiktologie, je možné se tam na praxi
přihlásit. Student se podívá na ranní vizity, skupinové terapie, případně elektrošokovou terapii. Ochotní pracovníci
psychiatrického oddělení rádi studentovi zodpoví všechny zvídavé dotazy. Student se může s pacienty bavit
o samotě a nic nebrání si vytvořit zajímavou kazuistiku. Praxi velmi doporučuji!
Michala Drimlová
Praxe v PN Bohnice
Praxi jsem absolvovala na akutním příjmovém oddělení. Samotné zařizování stáže bylo velmi
náročné – telefonicky ani emailem to nelze. Musíte vyplnit speciální formulář, který najdete na webu. Poté velmi
dlouho čekáte na odpověď a žádné informace předem nedostanete. PN Bohnice také nemá smlouvu s naší
fakultou – pozor na to. Je třeba informovat paní Mgr. Amálii Pavlovskou. Samotné oddělení je velmi pěkné – čisté
a moderní. Přístup ke stážistům a k pacientům už bohužel tak pěkný není. První den jsem vyfasovala oblečení
a vrhla se na běžné ranní činnosti sester – desinfekce stolků, převlékání postelí, svolávání na snídani. Na tomto
oddělení nikdo nechápal, že jsem z adiktologie a že nejsem sestřička a neustále po mně chtěli
výkony, které provádět nemohu. Nakonec mi bylo zakázáno s pacienty jakkoli komunikovat. Zbytek praxí jsem
tedy proseděla na sesterně, kde se mi nikdo nevěnoval. Ze stáže jsem byla převážně zklamaná, ale mnohému mě
i přiučila. Např. jsem se seznámila s širokou škálou psychických onemocnění, naučila jsem se upřímnosti a řešení
krizových situací s chladnou hlavou a jak správně zhodnotit situaci.
Anna Jarmarová
Psychiatrická léčebna Šternberk (ženské oddělení)
Praxi v této léčebně doporučuji všem, kteří pochází z Moravskoslezského kraje a chtějí ji v tomto kraji také
absolvovat. Po celou dobu stáže se Vám budě věnovat celý tým, který Vám vše ukáže a vysvětlí. Komunikace
s týmem a domluva praxe v mém případě probíhala bez problémů. Ženské oddělení je rozděleno na tři části (dvě
otevřené a jedno uzavřené). Pacientky se zde léčí s různými problémy. Od akutních psychotických
stavů, přes afektivní poruchy (deprese, bipolární porucha) až po poruchy přizpůsobení se sebevražedným
jednáním. Celkově má ženské oddělení kapacitu 80 pacientek (v době mé praxe byla kapacita zcela naplněna).
Stážista se může aktivně účastnit komunit, skupin, arteterapií a relaxací. Dokonce terapeutové ocení, když si
pro pacienty stážista vymyslí nějakou aktivitu v rámci pracovních terapií. Nevýhodou praxe ve Šternberku
je, že s ní fakulta nemá uzavřenou smlouvu. Abyste zde mohli praxi absolvovat, musíte smlouvu mezi fakultou a
zařízením zprostředkovat Vy. Další nevýhodou jsou poplatky za stáž, které činí 250 Kč za jeden den (celkově tedy
1250 Kč).
Adéla Köhlerová
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Národní linka pro odvykání kouření
Před více než rokem se oficiálně spustila Národní linka pro odvykání
kouření, která tak rozšířila nabídku služeb pro (ne)odvykající kuřáky i nekuřáky.
Nedávno jsme také na linku hledali nové kolegy, a ačkoliv to výběrové řízení už
nestihnete, práce na lince je jako stvořená pro studenta adiktologie
nebo adiktologa – ale co si pod tím vlastně představit?
Na linku může zavolat každý, a pokud se trefí do času mezi 10 a 18 hodinou, tak je
zanedlouho spojen a směně začne zvonit telefon. Konzultant(ka), který(á) je zrovna
na směně telefon vezme a jednoduše se zeptá: „Jak vám mohu pomoci?“
Teď to sice zní trochu jako v obchodě s oblečením, kde se vás prodavačka 10x
zeptá, jestli UŽ by vám tedy nemohla s něčím pomoci. Ale odsud už se to od obchodu
velmi liší. Volat může kdokoliv, ale nejčastěji je to kuřák, který chce odvykat, nebo již
odvyká. Potom už záleží na konkrétní zakázce klienta. Důležité je hlavně orientovat se
v nabízených službách, ale také umět odebrat anamnézu a správně posoudit, jestli se
jedná spíše o fyzickou nebo psychosociální závislost.
Kromě příchozích hovorů na začátku směny také čekají ty již naplánované. S klienty
totiž zůstáváme v kontaktu i půl roku od jejich Dne D (den, kdy přestali kouřit).
A po půl roce s nimi děláme evaluaci, kdy se snažíme zjistit, jestli jim služba nějak
pomohla k nekuřáctví.
A proč jsem říkala, že je to ideální místo pro studenta adiktologie? Jedná se totiž
o poradenskou službu, kde dostanete možnost porozumět jedné závislosti
do hloubky, což se potom hodí i v dalších oblastech a v práci s jinými klienty. Kontakt
s klienty přes telefon však má svá specifika – v něčem může být pro konzultanta
komfortnější, v něčem ale také náročnější. Klient totiž neví, že jste vyjukaný mladý
student, ale vy také nevíte, jak moc nad vašimi slovy on obrací oči v sloup (To se
ale samozřejmě moc nestává!). Celkově je to ale způsob, jak se dostat do kontaktu se
všemi věkovými kategoriemi v různých životních situacích.
Myslím, že je opravdu důležité, že kuřáci mohou vedle center pro závislé na tabáku
nebo specializovaných lékáren využít také tuto bezplatnou a anonymní službu, která je
dostupná z celé ČR. Tak pokud budete někdy váhat, kam odkázat příbuzného, který se
dozvěděl, že studujete adiktologii a hned po vás chce zázračný lék na kouření, zkuste
předat číslo 800 350 000, zázraky sice neděláme, ale na počkání zvládneme třeba
nastartovat motivaci.
Kristýna Fišerová
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OHLÉDNUTÍ ZA PPRCh ZÁŘÍ 2017
Ve dnech 18. a 19.9.2017 se konal již 14. ročník Mezinárodní konference primární prevence rizikového
chování (PPRCh), pořádané mimo jiné klinikou adiktologie. Na rozdíl od předchozích ročníků se tento rok
účastníci sešli přímo na akademické půdě, konkrétně v prostorách Farmakologického ústavu 1.LF a VFN
na Albertově, kde byly pro přednášející vymezeny 4 učebny a jedna velká posluchárna, hlavní sál.
Letošní konference nesla název "Prevence v resortech, jako součást jedné skládačky", které dalo aktivním
účastníkům velký prostor ve výběru problematiky, o kterou se s ostatními chtěli podělit. Jednotlivá témata
se potom nejčastěji týkala odpovídajících technicko-administrativních podmínek pro vznik celonárodního
koncepčního rámce prevence, kvality profesní přípravy, úrovně kvalifikace, jednotné koordinace služeb
poskytovatelů programů primární prevence, jednotné podoby hodnocení kvality a efektivity preventivních
aktivit a koordinace toku finančních prostředků na národní, regionální a místní úrovni. Na slavnostní zahájení
byli pozváni ministři školství a zdravotnictví, primátorka hl. m. Prahy a hejtmanka Středočeského kraje
a samozřejmě také ředitelka VFN a děkan 1.lékařské fakulty.
Celkově měli posluchači během dvou dnů možnost zhlédnout a prodiskutovat téměř 40 příspěvků
od odborníků z celé České republiky, či se zúčastnit některého z více než deseti jednorázových workshopů.
V obou dnech probíhal v jedné z místností také workshop celodenní, který se týkal praktických dovedností
v kontextu řešení obrany u manipulativního chování na pracovišti, na který se zájemci mohli přihlásit i zvlášť
a po splnění všech třech povinných částí obdrželi certifikát o jeho absolvování. Mezi oběma dny měli účastníci
možnost si neformálně popovídat na společenském večeru v Akademickém klubu Fausťák, kde bylo
připravené občerstvení a živá hudba v podobě smyčcového uskupení, na jehož skladby někteří tančili až
do pozdních hodin:) Tímto děkujeme panu Mgr. Šejvlovi jak za jeho téměř profesionální taneční vyjádření
i za celkovou záštitu organizačních záležitostí v průběhu celé konference.
Ria Al-Halabiová
Věděli jste, že nápomocný při dalších
akcích či konferencích může být každý
z Vás? Může to pro Vás být
příležitost, jak se setkat s kolegy
z oboru a dozvědět se nejaktuálnější
novinky a problémy přímo z první
ruky. Kontaktování studentů je
většinou pod taktovkou pana
Mgr. Šejvla, takže sledujte své
ročníkové maily. :)
Foto: Jana Čtveráčková
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KVÍZ: Léčba závislosti na tabáku
1)

Prevalence kouření mezi
zdravotníky v ČR je:

a) 15% lékařů, 40% zdravotních sester
b) 7% lékařů, 40% zdravotních sester

2) Jediné antidepresivum indikované
pro léčbu závislosti na tabáku je:

c) 7% lékařů, 14% zdravotních sester

a) Bupropion
b) Trittico
c) Rivotril
3) Při farmakologické léčbě jsou
lékem první volby:
a)

Rivotril, Nitrazepam, Flurazepam

b)

Vareniklin (Champix), náhradní
terapie nikotinem a Bupropion

c)

4) Test zjišťující závislost na
cigaretách se jmenuje:

Trittico, náhradní terapie
nikotinem a benzodiazepiny

5) Definice bývalého kuřáka je:
a)

kouřil déle než rok, v době
šetření nekouří

b)

vykouřil alespoň 1 000 cigareta a
rok před šetřením nekouří

c)

vykouřil během života více než
100 cigaret a v době šetření
nekouří

a)

Johansonn Test of Nicotine
Dependence

b)

Fagerström Test of Nicotine
Dependence

c)

Soderström Test of Nicotine
Addiction

6) Definice nekuřáka je:
a)

kouřil méně než rok, v době
šetření nekouří

b)

nikdy nevykouřil 100 a více
cigaret

c)

nekouří pět a více let

Správné odpovědi:
1 a, 2 a, 3 b, 4 b, 5 c, 6 b

František Trantina
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