
9. ročník odborné konference Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální v Ústí 

nad Orlicí 

 

Dne 4. 10. 2017 se v prostorách Základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí konala 

IX. odborná konference pod názvem „Závislost a její podoby II.“ – Prevence a aktuální trendy řešení, 

kterou pořádala naše škola.  

Přítomní zdravotníci, pedagogové i sociální pracovníci vyslechli od přednášejících řadu příspěvků se 

zajímavými kazuistikami s důrazem na prevenci závislostí. 

Konferenci zahájila úvodním slovem paní ředitelka školy Mgr. Lenka Podzimková.  

V první přednášce vedoucí centra Laxus Pardubice (pobočka pracoviště ve Svitavách) Mgr. Kateřina 

Kábelová seznámila přítomné se specifiky práce v ambulantním provozu centra a možnostmi prevence 

závislostí. Následoval neméně zajímavý příspěvek terénního pracovníka Martina Zahálky z SKP 

Pardubice o tom, jak snižovat rizika braní drog v terénu, a také o nabídce kontaktních center pro 

drogově závislé osoby. Další přednáška zdravotní sestry Romany Dufkové poukázala na problematiku 

společensky tolerované drogy, kterou je alkohol, včetně zajímavé kazuistiky z prostředí protialkoholní 

záchytné stanice v Pardubicích.  

Přednášející lic. Tomáš Salášek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, manažer prevence 

kriminality z Městského úřadu Vysoké Mýto, přiblížil ve svém příspěvku práci sociálního kurátora.  

Na konkrétní kazuistice poukázal na úskalí koordinace všech činitelů v rámci prevence různých druhů 

závislostí a nezbytnosti role rodiny. V dalším příspěvku se po roce účastníci opět setkali s Mgr. Monikou 

Plocovou, ředitelkou sanatoria Moniky Plocové, a terapeutem Ing. Tomášem Bohmem. Oba hosté 

všem přítomným přiblížili prezentací osobního příběhu náročný boj se závislostmi a pokračovali 

uvedením různých způsobů léčby závislostí, zejména aktuálních trendů v řešení závislostí.                                                                                            

Celá konference byla zakončena neméně zajímavou prezentací Mgr. et Bc. Radomíry Karešové, vrchní 

všeobecné sestry z Věznice Odolov o závislostech nejen na drogách ve vězeňském prostředí, ale 

také zajímavou souvislostí mezi závislostmi, a to potřebou zkrášlovat své tělo tetováním.  

Mezi přednášky, které vyvolaly velmi živou diskuzi, patřily následující: specifika práce na 

protialkoholní stanici, o práci sociálního kurátora, prevence a aktuální trendy řešení závislostí  

a činnost sanatoria Mgr. M. Plocové a souvislost mezi závislostmi a tetováním. 

Program konference měl u přítomných velký ohlas a předpokládá se její pokračování pořádáním 

jubilejního X. ročníku konference na podzim roku 2018. 
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