
dne 7. záøí 2013 uplynulo rovných 65 let od založení nejstar-

šího specializovaného oddìlení pro léèbu závislostí fungují-

cího bez pøerušení péèe u Apolináøe. V bouølivém roce 1948

bylo v budovì u kostela sv. Apolináøe založeno MUDr. Jaro-

slavem Skálou protialkoholní oddìlení, spadající tehdy pod

Psychiatrickou kliniku Lékaøské fakulty Univerzity Karlo-

vy. K léèbì byli pøijímáni zejména pacienti závislí na alko-

holu. Pracovištì se postupnì rozšiøovalo o další lùžka a od-

dìlení. Souèástí oddìlení v Apolináøi se od roku 1951 stala

protialkoholní záchytná stanice. Jako zdravotnická institu-

ce byla pražská záchytka prvním zdravotnickým zaøízením

svého druhu na svìtì. Záchytka byla v Apolináøi až do roku

1993, kdy byla pøemístìna do jiné pražské nemocnice a na-

místo ní vzniklo první detoxifikaèní lùžkové oddìlení v ÈR.

Na tomto oddìlení se léèí pacienti s odvykacími stavy (absti-

nenèními syndromy) v úvodu léèby závislostí. V roce 1967

bylo v Apolináøi otevøeno Støedisko pro dìti, mládež a rodi-

nu, které sloužilo souèasnì jako krajská ordinace pro mla-

distvé s problémy pùsobenými alkoholem a jinými drogami.

Od roku 1971 zaèala pracovat poboèka pro léèbu žen v Lojo-

vicích, první zaøízení svého druhu v naší zemi. Po pøemístì-

ní tohoto oddìlení do Prahy pokraèuje dále komplexní léèba

závislých žen v rámci samostatného oddìlení u Apolináøe,

kde od roku 1948 nepøetržitì funguje mužské lùžkové oddì-

lení. Svoji èinnost zde provozuje také socioterapeutický

klub „KLUS“ (rovnìž s nejdelší historií v zemi, od r. 1948).

Jeho existence je dokonce ještì o nìkolik mìsícù delší než

historie samotného oddìlení.

Z protialkoholního oddìlení se pozdìji konstituovalo

Oddìlení léèby závislostí Všeobecné fakultní nemocnice

(Apolináø, 20 lùžek), kde se léèili i pacienti závislí na jiných

drogách. Oddìlení se dále rozšíøilo o nìkolik ambulantních

programù: v roce 1996 jsme otevøeli specializovanou ambu-

lanci pro pacienty závislé na alkoholu, v následujícím roce

(1997) zahájil v Apolináøi svoji èinnost první metadonový

substituèní program na území ÈR a v roce 2002 byla otevøe-

na ambulance pro pacienty závislé na nealkoholových dro-

gách. Vedle léèby pacientù a výuky budoucích lékaøù, psy-

chologù, adiktologù a jiných zdravotníkù se v Apolináøi rea-

lizovaly také klinické výzkumy zamìøené zejména na léèbu

závislostí. Své sídlo zde má také Spoleènost pro návykové

nemoci ÈLS JEP, která zde koná pravidelné pracovní schù-

ze s pøednáškami z oblasti prevence, výzkumu a léèby závis-

lostí. Apolináø je nejstarší, nepøetržitì fungující zaøízení

pro léèbu závislostí v Èeské republice, které bylo modelem

pro vìtšinu pozdìji založených institucí v naší zemi. Nejde

však jen o „historický aspekt“, Apolináø je stále vnímán jako

vzorové špièkové pracovištì, o èemž svìdèí každoroèní velký

poèet stážistù z rùzných pracovišť. Logickým vyústìním

všech uvedených aktivit byla snaha pokraèovatelù v díle

Jaroslava Skály o založení klinického pracovištì. K tomu

došlo poèátkem roku 2012, kdy spojením Centra adiktologie

Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddìlení

pro léèbu závislostí VFN v Praze vznikla Klinika adiktolo-

gie 1. LF UK a VFN. Jednalo se o zcela unikátní spojení

dvou doposud samostatných pracovišť zahrnujících jak lé-

kaøskou, tak nelékaøskou èást adiktologických profesí, an-

gažujících se v tomto novì konstituovaném oboru. Právì dí-

ky propojení lékaøské i nelékaøské èásti se klinika stala

koncepènì ojedinìlým pracovištìm svého druhu ve støední

Evropì a prùkopníkem integrativního pøístupu jak z hledi-

ska diagnostiky, tak preventivnì-léèebné péèe a sektoru vy-

máhání práva nebo drogové politiky. Jedná se o pracovištì,

na kterém jsou testovány nejnovìjší pøístupy a léèebné me-

tody. Pracovištì vytváøí a testuje nejen nové intervence, ale
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též poskytuje metodickou a školicí/tréninkovou podporu do-

ma i v zahranièí. Klinika se díky kontinuitì aktivit Centra

adiktologie stala dominantním vzdìlavatelem v oboru adik-

tologie v ÈR a nejvìtší výzkumnou institucí v tomto oboru

v ÈR.

Dnešní Klinika adiktologie je vìdecké a klinické praco-

vištì 1. lékaøské fakulty Karlovy univerzity v Praze a Vše-

obecné fakultní nemocnice v Praze, které se zamìøuje na roz-

voj adiktologie jako samostatného vìdního oboru zabývající-

ho se problematikou užívání návykových látek a návykového

chování obecnì. Adiktologie spojuje biologická, psychologic-

ká a sociální hlediska do jednotného transdisciplinárního vý-

zkumného rámce zamìøeného na konkrétní problematiku ri-

zikového prostøedí užívání návykových látek a závislostního

chování, pøièemž se snaží pøinášet spoleènosti relevantní vì-

decké informace špièkové úrovnì. Cílem adiktologie je pøi-

spívat ke zkvalitòování duševního i fyzického zdraví popula-

ce svým aktivním podílem pøi realizaci výzkumem podlože-

ných intervencí v oblasti prevence a léèby závislostí

a minimalizace rizik souvisejících s užíváním návykových lá-

tek, jakož i v oblasti drogových trhù.

Klinika adiktologie realizuje klinický lùžkový provoz,

jakož i výuku a výzkum v oblasti adiktologie, samostatného

transdisciplinárního vìdního oboru zabývajícího se zkou-

máním rizikového prostøedí užívání návykových látek a ná-

vykového chování obecnì. Hlavní èinnosti kliniky se dìlí do

ètyø oblastí.

1/ Klinický provoz zajišťuje sedm pracovišť Kliniky

adiktologie:

• Lùžkové oddìlení pro muže

• Lùžkové oddìlení pro ženy

• Detoxifikaèní oddìlení

• Centrum metadonové substituce

• Ambulance pro alkoholové závislosti

• Ambulance pro nealkoholové závislosti

• Centrum pro psychoterapii a rodinnou terapii

2/ Výuková èinnost zahrnuje:

• pregraduální výuku v bakaláøském oboru adiktologie

(cca 200 studentù)

• pregraduální výuku v magisterském oboru adiktologie

(cca 100 studentù)

• výuku adiktologie pro studenty všeobecného lékaøství

a stomatologie – širší rámec oboru psychiatrie

3/ Vìdecko-výzkumná èinnost a postgraduální výuka zahr-

nuje také zahranièní spolupráci v této oblasti. Vìdecko-

-výzkumná èinnost je rozdìlena do tøí samostatných útvarù:

• Centrum primární prevence užívání návykových látek

• Centrum diagnostiky, terapie a rehabilitace poruch

a onemocnìní spojených s užíváním návykových látek

• Centrum pro studium trestnìprávních a kriminologic-

kých souvislostí užívání návykových látek

• Centrum pro minimalizaci rizik v oblasti užívání návyko-

vých látek

4/ Celoživotní vzdìlávání:

• celoživotní vzdìlávání adiktologù (kurzy akreditované

Èeskou asociací adiktologù)

• celoživotní vzdìlávání dalších nelékaøských zdravotnic-

kých profesí (kurzy akreditované Èeskou asociací sester,

ministerstvem zdravotnictví apod.)

• celoživotní vzdìlávání pro pracovníky z oblasti vymáhání

práva (pracovníci vìzeòské služby, police, atd.)

• vzdìlávání pedagogù a školních metodikù prevence

Rádi bychom proto využili pøíležitosti a podìkovali

všem našim pracovníkùm, kolegùm z oboru i všem pøáte-

lùm a pøíznivcùm, kteøí nám rùzným zpùsobem pomáhají

a bez kterých by to nebylo možné. Oba vìøíme, že se nám po-

daøí dále rozvíjet dobré jméno instituce, která sloužila pro

tolik kolegù jako místo, kde se „vyuèili“ a kam se mnozí rádi

vracejí, a souèasnì instituce, která je schopná držet krok

s dobou a nabízet svým pacientùm a klientùm kvalitní péèi,

a vytváøet tak zázemí jak právì pro klinickou práci, tak pro

studenty a vìdu. Dìkujeme a tìšíme se na vidìnou pøi rùz-

ných pøíležitostech a akcích (nejen) na naší klinice.

V Praze 1. øíjna 2013

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

pøednosta Kliniky adiktologie

MUDr. Petr Popov, MHA

primáø Kliniky adiktologie

Fotografie ze slavnostního shromáždìní naleznete též na

str. 201.
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