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Program
on-line

 konference

řazeno podle časové posloupnosti
12. listopadu 2020 / Praha 2 / děkanát 1. LF UK

Umírání, smrt a pohřbívání 
v adiktologických službách



XV. ročník národní adiktologické konference & Cena adiktologie 2020

Konferenci moderuje: Phdr. et Mgr. naděžda ŠPatenková, Ph.d.

Slavnostní zahájení konference 
& slavnostní vyhlášení vítěze Ceny adiktologie

doC. MUdr. Jan Blatný, Ph.d. (ministr zdravotnictví)
doC. MUdr. Martin vokUrka, CSC. (děkan 1. LF UK)
Prof. MUdr. david feltl, Ph.d., MBa (ředitel VFN v Praze)

Přednáškový blok č. 1

• Ikonografie smrti (royt Jan, prorektor Univerzity Karlovy)
• Stárnoucí uživatelé drog a attachment (PeŠek david a riChter Jiří, Sananim, z. ú., Praha)
• Paliativní péče, rozhodování o medicínských intervencích a etický kontext péče v závěru života – 

jaké máme možnosti (koPeCký ondřeJ a rUSinová kateřina, VFN v Praze)
• Trestněprávní odpovědnost dealera za nedbalostní způsobení smrti uživatele 

(Badin JaroMír, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy)

PAUZA

Přednáškový blok č. 2

• Úmrtnost spojená s návykovými látkami – epidemiologický souhrn 
(Mravčík viktor, Národní  monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Praha)

• Umírání, smrt a pohřbívání klienta duchovně-pastoračním pohledem (spirituální péče) 
(SMeJkal JaroMír,  Podané ruce, o.p.s., Brno)

• Fatální kombinace stimulantů – soudně lékařská kazuistika 
(Bazala róBert, ÚSL 1. LF UK a VFN v Praze)

• Role adiktologických neziskových organizací - doprovázení klientů a vyrovnávání se s traumatem smrti 
(randák daniel, Prevent 99, z.ú., Strakonice)

PAUZA

Program konference
12. listopadu 2020, blok 1–2

8.30 – 9.10

9.10 – 11.10

11.10 – 11.20

13.20 – 13.30

11.20 – 13.20



Umírání, smrt a pohřbívání v adiktologických službách 12. listopadu / Praha / 2020

Program konference
12. listopadu 2020, blok 3–4

15.00 – 16.00

16.00

14.50 – 15.00

Přednáškový blok č. 3

• Česká republika zařazena do mezinárodního programu ISSUP National Chapters 
(traviS-roBertS Joanna, lee Jeff, MiovSký MiChal, International Society of Substance 
Use Professionals, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze) 

• Abúzus návykových látek pečujících osob jako rizikový faktor smrti dětí 
(oleCká ivana, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín)

• Psychosociální podpora rodičů po smrti dítěte 
(hráSká Martina, Dlouhá cesta, z.s., Praha)

PAUZA

Přednáškový blok č. 4

• Práva a povinnosti objednavatele a provozovatele pohřebních služeb 
(Borovička david, Pohřební ústav ELPIS, Praha)

• Pohřeb a sociální pohřeb (pohřeb sjednaný obcí) 
(ŠeJvl JaroSlav, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Cech hrobnický, z.s.)

• Smrt uživatele NL jako náročná situace pro pomáhající profesi 
(ŠPatenková naděžda, Sanatorium Paseka, Paseka)

Slavnostní zakončení konference

Změna programu vyhrazena

13.30 – 14.50
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