
 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

IX. AT KONFERENCE V PLZEŇSKÉM KRAJI 

 

Plzeň, 17. října 2016 – Letošní konference na téma Devátá vlna je již za námi a tímto chceme velice 

poděkovat všem, kteří se devátého ročníku zúčastnili. 

Hlavními pořadateli byly čtyři organizace poskytující adiktologické služby v Plzeňském kraji a to: 

 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 

 Spolek Ulice Plzeň 

 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 

 Point14 

Konference se konala od 29. 9. 2016 do 30. 9. 2016 a navštívilo ji 39 přednášejících, jejichž ústy 

zaznělo 27 příspěvků, a celkem přibližně 130 účastníků. 

Letošní ročník byl rozdělen do několika sekcí. Velký prostor dostala primární prevence. Témata 

vztahující se k primární prevenci byla přednesena v samostatném sále, který byl na většinu přednášek 

nad očekávání zaplněn. Přednášky v duchu hlavního tématu a přednášky se zdravotnickými tématy 

byly předneseny v hlavním sále. Svůj prostor také dostaly workshopy a diskuse u kulatého stolu.  

Všichni ředitelé pořádajících organizací upozornili na zvyšující se úroveň plzeňské konference 

vzhledem k programu, kvalitě přednášek a odbornosti a profesionalitě přednášejících. 

 „Letošní  konference přesáhla odborností a složením přispívajících plzeňský region. Devátá vlna jak 

metaforicky, tak prakticky a odborně naplnila očekávání. “ shodli se pořadatelé. 

Seznam témat, která na konferenci zazněla: 

 Přehled regulace alkoholu v zemích Evropské unie 

 Závislost jako hrozba a jako příležitost 

 Nová éra léčby virové hepatity C a B, 100% účinnost 

 Infekční nemoci v ČR ve vztahu k migraci; aktuální údaje o infekci HIV 

 Přístup k metodické podpoře škol při realizaci preventivních programů 

 Devátá třída 

 Příklady dobré praxe ,,třídní boj‘‘ 

 9. vlna v následné péči – střet s vlastním stínem a jeho následky 

 Odvaha na vlnách: doléčování klientů s chronickou podobou závislostního chování 

 Kniha života – práce s životním příběhem klienta 

 Specifika poradenského kontaktu s dopívajícími 

 Životní cesta mladého uživatele 

 Psychické potíže jako samostatné téma primární prevence 

 Co dělat s tím, když děti mých uživatelů jsou mými dětskými pacienty? 

 Příprava na devátou vlnu 

 Zkušenosti s podpůrnou terapeutickou skupinou pro patologické hráče 

 Změny přicházejí příliš rychle 

 Trendy a vývoj klientů Substitučního centra 



 

 

 

 

 Program primární prevence duševního onemocnění 

 Zkušenost s interferonovou léčbou v terapeutické komunitě 

 Případová studie v historii SKP Plzeň: dopad společenských technologických rizik 

 Závislost na marihuaně z pohledu klientů užívajících konopné drogy 

 Toluen 

 Krize jako strůjce změny 

 Hledání nových cest terénního programu na malém městě 

 Harm Reduction z pohledu veřejnosti 

 Závislost a já – milujme to, co přichází a ne to, co jsme si přáli 

 

V závěru patří dík i primátorovi města Plzně panu Martinu Zrzaveckému, Ing. Jiřímu Horeckému, 

Ph.D., MBA, prezidentovi Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a asociaci A.N.O., kteří převzali 

nad konferencí záštitu. Dále také všem sponzorům a dárcům, bez kterých by nebylo možné 

konferenci zrealizovat: 

 Magistrát města Plzně 

 Krajský úřad Plzeňského kraje 

 Lékárna Zelená hvězda 

 Děvětsil JST s.r.o. 

 B. Braun Medical Inc. 

 JK Trading 

 Podlahy Polák 

 

Veškeré informace, anotace z přednášek a workshopů, jména přednášejících a další najdete  

na webových stránkách www.atkonferenceplzen.cz 

 
Těšíme se na X. ročník konference, který se bude konat opět za dva roky. 

 
 
 

………………………………………… 
Klára Tesařová – koordinátorka akce 

 

http://www.atkonferenceplzen.cz/

