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Dne 22. 11. 2012 probìhla v Lékaøském domì v Praze 2 regionální

konference a kulatý stùl projektu Síťování vìdecko-výzkumných

kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøej-

nou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii

(NETAD), CZ.107/2.4.00/17.0111, který je spolufinancován Evrop-

ským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky, na-

zvaná Dìti a dospívající v adiktologických službách. Regionální

konference byla propojená s vyhlášením vítìzù již VIII. roèníku Ce-

ny adiktologie.

Konferenci poøádala Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

v Praze pod záštitou námìstka primátora hl. m. Prahy Mgr. Ivana

Kabického, øeditelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr.

Dany Juráskové, Ph.D., a dìkana 1. LF UK v Praze prof. MUDr.

Aleksiho Šeda, DrSc.

Regionální konference se vìnovala velmi specifické oblasti

práce v adiktologických službách. Obsahová náplò konference byla

rozdìlena do ètyø samostatných blokù, které byly vzájemnì propo-

jeny a navazovaly na sebe tak, aby podaly ucelený náhled na prob-

lematiku péèe o dìti a dospívající, kteøí vykazují znaky látkové

závislosti.

Stejnì tak, jako diskutujeme o tom, že je více a více zøetelné,

že absence gerontologické péèe v oboru adiktologie je vážný prob-

lém, musíme øíci, že absence dìtské a dorostové péèe v našem oboru

má dalekosáhlé negativní dùsledky. Samozøejmì, že jsme mìli

a máme mnoho problémù v oboru, a samozøejmì, že pokud bojuje-

me o holou existenci nìkterých jádrových segmentù naší ambulant-

ní a lùžkové péèe, zbývá jen malá kapacita na novinky. Ale dìtská

a dorostová péèe není novinka a tento problém necháváme již pøíliš

dlouho nedostateènì øešený. Aèkoli napø. naše klinika „zdìdila“

historii Apolináøe, oddìlení, ve kterém vznikl specializovaný pro-

voz pro dìtskou péèi již v roce 1967 (bohužel pozdìji byl provoz pøe-

rušen), je tento problém stále aktuální a nepodaøilo se formulovat

žádné adekvátní systémové návrhy øešení v oblasti koncepce péèe.

Obrovskou práci, kterou odvádìjí nìkteøí kolegové v terénu v am-

bulancích, nìkterá školská zaøízení pokoušející se v pomìrnì im-

provizovaných podmínkách o kvalitní péèi, první specializovaný

detox Pod Petøínem v Praze, pokus Michala Chytrého s ambulant-

ním provozem pøed nìkolika lety, pokus o péèi o dìti uživatelek lé-

èících se v terapeutické komunitì Karlov v Sananimu a mnohé dal-

ší. Téma tedy žije, je reflektováno a je mnohými chápáno jako nalé-

havé, ale to je nyní již málo. Musíme uèinit další krok. Je nutné

položit si nìkolik otázek a pokusit se zodpovìdìt ty, které nás od

dalších krokù dìlí. K tomu sloužilo pøipravené sympozium Souèas-

nost a budoucnost adiktologické péèe o dìti a dorost. Neèinili jsme si

nárok odpovìdìt vyèerpávajícím zpùsobem na všechny otázky, ani

vyèerpat posluchaèe èi pøednášející. Naším cílem bylo vyprovoko-

vat diskusi, chceme, aby takto zahájená diskuse vedla k formulaci

pøedpokladù jak situaci zlepšit. Jak – v rámci našeho oboru – vtis-

knout první tvar budoucí síti specializovaných zaøízení pro dìti

a dorost a pojmenovat si, co vše potøebujeme vìdìt, co vše bychom si

ještì mìli ovìøit, zjistit, diskutovat a pøipravit. Možná si také øíci,

jak dlouhá ta cesta má nebo mùže být a co nás na ní mùže èekat a co

od ní èekáme na jejím konci my, pøípadnì jaké alespoò vidíme prv-

ní milníky.



Kromì pozvaných pøednášejících, kteøí se vìnovali danému

tématu, byla klíèovým momentem panelová diskuse. Ta byla repre-

zentativnì zastoupena kolegy napøíè rùznými službami i profese-

mi. Všem tìmto kolegùm jsme položili následující otázky, které by

nám mìly pomoci ve výše naznaèeném diskurzu:

a/ Èím je (pokud vùbec je) dìtská a dorostová adiktologie specific-

ká? Èím se (pokud vùbec) odlišuje napø. od dìtské psychiatrie

a v èem vidíme její jedineènost?

b/ Jak vùbec dokážeme (pokud to dokážeme) charakterizovat dìt-

skou a dorostovou adiktologii?

c/ Umíme reagovat na výtky èi návrhy, že bychom mìli být maxi-

málnì obezøetní, pokud jde o ústavní léèbu, kde mimo detoxu a ur-

gentní medicíny narážíme na obrovské problémy dané vlastnostmi

cílové skupiny – rodina je klíèový faktor, který ústavní léèbou mù-

žeme ještì více narušit èi minimálnì s ním nevhodnì interferovat.

A co výchova? Co vzdìlávání? Jak je zajistit v léèbì?

d/ Jsou dìti opravdu tak èasto klinicky ve stavu indikovaném k léè-

bì v pravém smyslu, nebo hlavnì „zlobí“ a potøebují více jiné složky

než skuteènou léèbu?

e/ Jak by mìla/mohla vypadat dìtská péèe? Co by mìla urèitì obsa-

hovat a mít? Co mùže obsahovat a mít a èeho se vyvarovat pøi jejím

designování? Co jsou rizika s ní spojená a kde mùžeme necitlivým

pøístupem napáchat více škody než užitku?

f/ Jak by mìla/mohla vypadat síť dìtských zaøízení v našem oboru

v budoucnu? Umíme si to pøedstavit? Máme alespoò fantazii?

g/ Èím bychom mìli zaèít? Jak by mìly/mohly vypadat první kroky?

Regionální konference obsahovala 4 následující odborné bloky.

� BLOK È. 1 – DESKRIPCE SOUÈASNÉ
SITUACE
První blok se tematicky vìnoval problematice deskripce souèasné

situace péèe o dìti a dospívají, kteøí užívají návykové látky.

Úvodní pøíspìvek pøednesli Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.,

a prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., z Kliniky adiktologie 1. LF

UK a VFN v Praze. Jejich sdìlení bylo zamìøeno na období dìtství

a dospívání, které je charakterizováno jako období velkých a náh-

lých zmìn, plné mnoha vývojových milníkù a citlivé vùèi vnìjším

vlivùm. Toto období mùže zahrnovat rùzný rozsah let v lidském vý-

voji, vìtšinou jde o období od narození do 18 let, kdy jedinec dosahu-

je zletilosti. Zdraví a vývoj dospívajících ovlivòuje v souèasnosti mj.

syndrom rizikového chování, jehož souèástí je také užívání návyko-

vých látek. Tato oblast je zmapována jak dotazníkovými studiemi,

tak také údaji o klientech protidrogových služeb. Èeská republika

kopíruje celoevropský trend, který spoèívá v poklesu zkušeností

s nelegálními drogami vèetnì konopných látek. V USA byl zjištìn

výrazný pokles v kouøení cigaret a pití alkoholu mezi dospívajícími

a nárùst v užívání jiných tabákových produktù, konopných látek

a lékù na pøedpis. Pøíspìvek bude tedy zamìøen pøedevším na škol-

ní a populaèní studie provedené u nás a v zahranièí.

Na tento pøíspìvek navázal MUDr. Marian Koranda, který

pracuje jako primáø v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Bo-

romejského v Praze. Jeho pøíspìvek se týkal funkènosti Dìtského

a dorostového detoxikaèního centra (dále jen „DaDDC“), které

vzniklo v záøí 2003. Cílovou populací, pro kterou je DaDDC urèeno,

jsou nejen dìti a mládež do ukonèeného 18. roku života, jež splòují

dle kritéria podle MKN-10 podmínky pro oznaèení závislosti na

psychotropních látkách, ale i problémový uživatel èi experimentá-

tor s alkoholovými i nealkoholovými drogami. DaDDC nabízí v sou-

èasné dobì komplexní program péèe – systematické propojení s ro-

dinou, školou a zajištìní následné léèby po ukonèení terapie ve

státních i nestátních zaøízeních. Po dobu minimálnì jednoho roku

od zahájení spolupráce s pacientem (rodinou) sleduje zdravotní

tým úspìšnost terapie. Tým rovnìž zajišťuje spolupráci s kurátory

a školou. Pøíspìvek byl zamìøen na vyhodnocení poètu pacientù

DaDDC a na vývojové trendy, s typem aplikované drogy a stupnìm

závislosti. Prezentovaná data jsou porovnána s dalšími zemìmi EU.

Posledním pøednášejícím byl v tomto prvním bloku doc.

MUDr. Ivo Paclt, CSc., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

v Praze, který pøednesl pøíspìvek, v nìmž shrnoval zkušenosti am-

bulantního a lùžkového zaøízení pro dìti a dorost s diagnostikou

a léèbou hyperkinetické poruchy a poruch chování s poèínající zá-

vislostí na návykových látkách. Tìžištì pøíspìvku bylo položeno do

definování možností farmakoterapie a psychoterapie základních

poruch jako výchozího pøístupu k následné specializované adikto-

logické léèbì, která je již provádìna mimo pracovištì psychiatrické

kliniky. Autor pøíspìvku dále akcentoval problematiku specializo-

vaných pracovišť a jejich extrémního nedostatku (pedopsychiatric-

ké ambulance, cílená farmakoterapie dìtského a dorostového vìku,

adiktologická pracovištì pro dìti a dorost, detoxifikaèní zaøízení).

Rovnìž se zabýval vizí, že pokud nedojde k navýšení poètu uvede-

ných zaøízení, lze si jen tìžko pøedstavit kvalitní péèi o uvedené pa-

cienty; a to vèetnì problému nedostateèného vyhodnocení úèinku

léèby a jeho porovnání s investovanými finanèními prostøedky

s tím, že od povšechných proklamací a obecných formulací výsledkù

léèení je tøeba pøejít ke konkrétnímu hodnocení u každého jednotli-

vého pacienta.

� BLOK È. 2 – STATUS QUO V ÚSTAVNÍ PÉÈI
Druhý blok pøíspìvkù byl tematicky zamìøen na status quo ústav-

ní péèe o dìti a dospívající – perspektiva. První pøíspìvek bloku

pøednesl Mgr. Marek Stránský z Komunitního oddìlení Køešín Vý-

chovného ústavu Klíèov. Pøedstavil posluchaèùm profil bìžného

klienta s naøízenou ústavní výchovou, kterou je zpravidla sedm-

náctiletý dospívající z neúplné rodiny s problémy typu záškoláctví,

nerespektování autorit (matky), páchající drobnou èi závažnìjší

trestnou èinnost, zneužívající pravidelnì vìtší množství alkoholu

a konopných drog. Následnì pøedstavil náplò práce Komunitního

oddìlení Køešín, které se zamìøuje na práci s jednou výchovnou

skupinou, tzn. max. s 8 dìtmi. Charakter a skladba programu, kte-

rý klienti podstupují, je zamìøen na jednoduché pracovní èinnosti.

Oddìlení se snažilo inspirovat prací se závislými v terapeutických

komunitách a jeho pracovníci se zamìøují na dlouhodobìjší pobyty

(pobyty trvající 7 mìsícù a déle). Systém hodnocení dìtí je bodový

s využíváním sankcí. Oddìlení Køešín je umístìno v malé obci na

rozhraní Støedoèeského kraje a kraje Vysoèina. Lokace oddìlení

úzce souvisí s velkou nároèností pro zamìstnance v pøípadì mimo-

øádných situací (zdravotní i bezpeènostní pomoc není v pøímém do-

sahu). K dobrým výsledkùm, kterých se pracovníkùm daøí dosaho-

vat, patøí nepochybnì intimní, rodinná atmosféra oddìlení, umož-

òující klientùm navázat vztahy s pracovníky. Slabým místem této

práce je nedostatek èasu, personálu, penìz a v neposlední øadì i ne-
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dostatek ochoty rodièù ke spolupráci. Pøekonání slabých míst po-

máhá zajišťovat více práce s rodinami, kde leží hlavní zdroj problémù.

Druhým pøednášejícím v bloku byl øeditel Výchovného ústa-

vu, støední školy a školní jídelny v Jindøichovì Hradci (dále jen

„VÚ“) Mgr. Pavel Vítkovský. Ten se ve svém pøíspìvku zamìøil na

možnosti øešení drogové problematiky u dívek umístìných v ústa-

vu. Nastínil zákonné možnosti zaøízení pro výkon ústavní výchovy

pøi práci s dìtmi ohroženými drogovou závislostí (ve smyslu zákona

è. 109/2002 Sb., vyhláška è. 438/2002 Sb.). Ke specifickým možnos-

tem zaøízení patøí i umístìní dítìte do uzavøeného režimu, indivi-

duální a skupinová terapie, zátìžové pobyty, zapojení dívek do záj-

mové èinnosti, spolupráce s psychiatrickou léèebnou (DETOX), spo-

lupráce s terapeutickými komunitami, spolupráce s OSPOD1,

spolupráce s rodièi. Mezi nejbìžnìjší problémy v rodinì dìtí s dro-

govou závislostí umístìných ve VÚ patøí:

1/ otec s rodinou nežije, matka nezvládá výchovu,

2/ matka problémy s alkoholem,

3/ péèi zajišťují prarodièe, nezvládají výchovu,

4/ problematický nový partner rodièe a

5/ násilí v rodinì.

Ve VÚ byly identifikovány tyto nejèastìjší pøíèiny nezájmu

rodièù o dívku: i) prostý nezájem, ii) obava z negativního ovlivòová-

ní sourozencù, iii) zklamání (nejèastìji autoritáøský otec), tj. zatra-

cení, iv) strach z dívky – zkušenosti s agresivitou zejména vùèi mat-

ce, v) bezradnost – vyèerpání (selhaly snahy o pomoc), vi) rodièe

mají nové rodiny anebo vii) dívka pøekáží.

� BLOK è. 3 – Ostatní lékaøské odbornosti
v adiktologické péèi
Tematicky zamìøený na možnosti zapojení jiných odborností do

adiktologické péèe o dìti a dorost. V tomto náhledu se jednalo ze-

jména o zapojení jiných medicínských (lékaøských) odborností, kte-

ré mohou participovat na adiktologické péèi. První pøednášející by-

la prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí Centra pro poruchy

pøíjmu potravy Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Cí-

lem sdìlení bylo podat ucelenou a validní informaci o konkrétních

postupech pøi øešení spoleèné problematiky Centra pro poruchy

pøíjmu potravy a oboru adiktologie. Centrum pro poruchy pøíjmu

potravy již nìkolik let spolupracuje s Klinikou adiktologie, a to jak

v oblasti výzkumu, tak i v klinické praxi a výuce. Poruchy pøíjmu

potravy mají se závislostmi na návykových látkách nìkteré spoleè-

né faktory, ale i cíle v primární i sekundární prevenci, a „spoleè-

ným“ je pøedevším neurotransmiterový dopaminergní „reward“

systém i nìkteré spoleèné psychoterapeutické a obecnì léèebné po-

stupy. Obecná znalost odborníkù z oboru adiktologie o problemati-

ce poruch pøíjmu potravy je základním faktorem pro úspìšnou

a rozvíjející se spoleènou spolupráci.

Na tento pøíspìvek navázal MUDr. Pavel Kabíèek, CSc., kte-

rý pracuje na Klinice dìtského a dorostového lékaøství 1. LF UK

a VFN v Praze. Ten se zabýval abúzem alkoholu, který je závažnou

souèástí syndromu rizikového chování dospívajících. Zpùsob epizo-

dického excesivního pití vedoucího k rychlé alteraci stavu (binge

drinking), který je v poslední dobì u adolescentù èastý, pøináší

zdravotní komplikace. V roce 2011 byla na 27 dìtských oddìleních

provedena retrospektivní studie, která se zabývala hospitalizacemi

dospívajících z dùvodu akutní intoxikace (2006–2010). Intoxikace

alkoholem èinily 84 % celkového poètu intoxikací. V prùbìhu 5 let

stoupl jejich roèní poèet o 22 %. Zvýšil se podíl dìvèat z 42 % na 45

%. Èást dospívajících mìla s alkoholovou intoxikací i toxikologický

nález nelegální drogy. S akutní intoxikací byly spojeny další kom-

plikace (úrazy, psycho-sociální problematika). Po stabilizaci stavu

intoxikovaného adolescenta by mìla následovat adekvátní krátká

intervence s rozborem závažnosti abúzu a poukazem na nebezpeè-

nost tohoto chování.

� BLOK È. 4 – ETICKÉ ASPEKTY
ADIKTOLOGICKÉ PÉÈE
Poslední blok regionální konference se zamìøil na dìti, návykové

látky a etické aspekty práce s nimi. Úvod do problematiky otevøela

PaedDr. Martina Richterová-Tìmínová z o. s. Sananim. Cílem její-

ho pøíspìvku bylo podat ucelenou informaci z oblasti etických dile-

mat, která velmi úzce souvisejí s léèbou a péèí o dìti, které užívají

návykové látky, a kdy tato etická dilemata velmi úzce souvisí s hle-

dáním hodnotových východisek v adiktologii. Cílem pøíspìvku ne-

bylo najít jediné správné øešení, ale nabídnout jeden z možných po-

hledù na péèi o dìti a dospívající právì z pohledu etiky a etických

paradigmat, stejnì jako z oblasti práv a povinností všech zúèastnì-

ných subjektù, které pùsobí v adiktologickém procesu. Autorka

v pøíspìvku položila celou øadu velmi komplikovaných otázek – mi-

mo jiné i tyto: Kdo je opravdu klientem služeb pro dìti? Jak mùže-

me podpoøit rodièovské kompetence? Cílem tedy bylo nenásilnou

a interaktivní formou seznámit posluchaèe s etickými aspekty prá-

ce s dìtmi a dospívajícími a vtáhnout je do diskuse na toto téma. Po-

slední pøednášející konference byla PhDr. Ilona Preslová, rovnìž

z o. s. Sananim. Pøíspìvek vycházel pøedevším z praxe ambulantní-

ho zdravotnického zaøízení nestátní neziskové organizace, která

poskytuje služby drogovì závislým uživatelùm, ale i z dosavadních

zkušeností projektù zamìøených na práci s dítìtem závislých rodi-

èù. Pøíspìvek se zabýval vývojem a zmìnami tohoto oboru, ale také

specifiky klientely, a to jednak dìtí a mladistvých užívajících návy-

kové látky a jednak klientely závislých rodièù, pøedevším tìhot-

ných žen a závislých matek a souvislostmi se zmìnami na drogové

scénì. Autorka se zabývala možností léèby a pomocí pro tyto jednot-

livé cílové podskupiny, vysvìtlila zásadní význam indikaèních kri-

térií a rizika neúspìšné léèby a dopady pro dítì a celé rodinné okolí.

Rovnìž zmínila zcela specifickou roli závislých otcù v léèbì samot-

né, dále jejich vliv na úspìšnost léèby partnerek a v péèi o dítì. Vì-

novala se specifickému vývoji dìtí závislých rodièù s ohledem na

typ zneužívané látky, dále pak psychosociálnímu vývoji tìchto dìtí

a rizikùm s ohledem na možné rizikové chování v jejich dospívání.

Závìr pøíspìvku byl vìnován rozsahu této problematiky v Èeské

republice.

Po skonèení regionální konference na ni navazoval kulatý

stùl s názvem Souèasnost a budoucnost adiktologických služeb pro

dìti a dorost. Panelovou diskusi moderoval prim. MUDr. Petr Po-

pov, MHA, 1. zástupce pøednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK

a VFN v Praze. Cílem panelové diskuse bylo nabídnout úèastníkùm

konference reakci na pøednášky, které byly pøi regionální konfe-

renci pøedneseny – podìlit se s ostatními o vlastní zkušenosti, do-

vednosti a postoje k jednotlivým problematikám.
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1/ Orgán sociálnì-právní ochrany dìtí ve smyslu zák. è. 359/1999 Sb.,

o sociálnì-právní ochranì dìtí ve znìní pozdìjších pøedpisù.



Hlavními diskutujícími panelového programu byli PaedDr.

Martina Richterová-Tìmínová (Sananim), Mgr. Helena Fialová

(Magdaléna, o. p. s.), PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., (White

Light), PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová a Mgr. Renata Jakubcová

(P-Centrum), MUDr. Jarmila Šmoldasová, MUDr. Martina Hun-

ková a MUDr. Daniela Jelenová (Dìtská ambulance Psychiatrické

kliniky FN Olomouc), Mgr. Jindøich Voboøil (Národní protidrogový

koordinátor), Mgr. Marek Stránský (VÚ a SVP Klíèov), Mgr. Bc.

Jana Nožíøová, DiS., (vedoucí oddìlení prevence ZSP MHMP)

a PhDr. Jana Zapletalová (Asociace školní psychologie).

� PO SKONÈENÍ PANELOVÉ DISKUSE BYLA
VYHLÁŠENA CENA ADIKTOLOGIE 2012
Hlavním posláním Ceny adiktologie je ocenit ty, kteøí se nejvíce za-

sloužili o rozvoj oboru, k jeho zviditelnìní pøispìli zásadním zpùso-

bem svou klinickou èi výzkumnou prací, a kteøí mu odevzdali více

než jiní. Není tedy pouze jakousi „síní slávy“, je rovnìž lidským

i profesním podìkováním tìm, kteøí oboru adiktologie vìnovali

a vìnují své úsilí a tvrdou práci. Adiktologie není oborem jednodu-

chým a èasto ani veselým, èi dokonce vdìèným. Je oborem, který

nemìl jednoduchou cestu a pozici, a pøitom je to obor, který v mo-

derní spoleènosti zasahuje obrovské množství lidí; návykové látky

a zdraví škodlivé návyky èasto zásadním zpùsobem mìní osudy

mnoha jednotlivcù i celých rodin, èi dokonce sociálních skupin. Ce-

nou adiktologie chceme osobnostem oboru vyjádøit nejen dík za to,

co pro ostatní dìlali a dìlají, ale i za jejich osobní postoje, názory

a hodnoty, které prosazují a svojí prací vyjadøují. V tomto smyslu

má Cena adiktologie být též urèitou reflexí oboru samotného smì-

rem dovnitø a má souèasnì kolegùm v jiných oborech i širší veøej-

nosti ukázat, koho a proè si v naší odborné obci vážíme a kam se ja-

ko obor vyvíjíme.

Cenu udìlují spoleènì Klinika adiktologie 1. lékaøské fakulty

Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Pra-

ze spolu se Spoleèností pro návykové nemoci Èeské lékaøské spoleè-

nosti Jana Evangelisty Purkynì. Nad regulérností procesu, a sou-

èasnì s aktivní rolí v oblasti nominace a samotného hlasování, bdí

tzv. Rada Ceny adiktologie, která je složena z rùzných odborníkù

reprezentujících významné instituce v našem oboru. Její složení

má též symbolicky zdùraznit mezioborový charakter adiktologie

a šíøi, jakou náš obor prostupuje celou spoleèností v rùzných prù-

mìtech od roviny klinické, výzkumné až po rovinu trestnìprávní

a kriminologickou.

V roce 2012 vstoupila Cena adiktologie do dalšího dìjství.

Rozhodnutí, uèinìné roku 2011, spojit její udìlení se specializova-

ným sympoziem zamìøeným na nìjaký významný a aktuální prob-

lém, se ukázalo být šťastným a užiteèným rozhodnutím. Proto v ro-

ce 2012 bylo její vyhlášení spojeno s již zmiòovanou regionální

konferencí.

Letošní Cenu adiktologie získal po hlasování Rady Lumír

Hanuš, špièkový chemik, pracující na prestižní Hebrejské univerzi-

tì v Jeruzalémì a v celosvìtovì známém a velice úspìšném týmu

prof. Mechoulama. Cenu Kiron získalo P-centrum v Olomouci za

svùj program „Dokážu to?“, a je skvìlé, že takové nápady a taková-

to realizace jsou v našem oboru pøítomny i v tak tìžkých ekonomic-

kých dobách, jaké zažíváme. Ocenìní snad mohou být alespoò tro-

chu inspirací a potìšením, že stále je hodnì toho, co se v našem

oboru daøí a stojí za pozornost a ocenìní.

� ZÁVÌR
Regionální konference a kulatý stùl nastavily otázky pro oblast

adiktologických služeb, které je pro další rozvoj nezbytnì nutné od-

povìdìt. Stejnì jako otázky týkající se péèe o dìti a dospívající èeká

nás i otevøení adiktologické problematiky v oblasti gerontologie.

Tato témata byla dlouhá léta tabu, nám nezbývá než doufat, že se

nám pomocí tohoto projektu podaøilo otevøít zásadní téma, které

náš obor významným zpùsobem obohatí.
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