
Úřad vlády České republiky 
sekretariát Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky 

 

 
 

Zápis ze semináře 
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Dne: 26. 04. 2017  
Místo: Úřad vlády ČR – starý tiskový sál, Praha 

L. Csémy (NUDZ): Snižování rizika fetálního alkoholového syndromu zvyšováním 
informovanosti pomocí komunikačních technologií 

Ladislav Csémy, vedoucí výzkumného programu v Národním ústavu duševního zdraví, v úvodu 
příspěvku představil některé aspekty fetálního alkoholového syndromu a blíže přiblížil poruchy, 
které působení alkoholu na plod a matku způsobuje. Děti s tímto syndromem se mohou 
vyznačovat řadou znaků či tělesných vad, které se objevují již při narození nebo v průběhu vývoje. 
Zdůraznil, že se jedná o plně preventabilní poruchy, tzn. vzniku alkoholového syndromu lze 
zabránit tím, že ženy po dobu těhotenství nebudou pít alkoholické nápoje. Fetální alkoholový 
syndrom ovšem není léčitelný, znamená celoživotní postižení a omezení v mnoha oblastech 
života.  

Dále zmínil projekt Záleží mi na jeho zdraví, jehož cílem bylo zvýšit informovanost o škodlivém 
působení alkoholu na zdravý vývoj plodu během těhotenství. Výsledkem projektu je informační 
web http://fas.cindi.cz, který poskytuje komplexní údaje o tomto syndromu a zároveň informuje o 
účincích alkoholu na plod, čímž by měl ženy motivovat ke změně chování v zájmu ochrany jejich 
zdraví a zdraví jejich dětí. Program obsahuje několik interaktivních komponent, například test 
škodlivého pití alkoholu, u kterého by nejen výsledek, ale již samotné otázky měly ženu dovést 
k zamyšlení se nad rizikovostí svého chování. V případě jakéhokoliv bodového zisku z testu se 
objeví podstatná užitečná informace. Web dále obsahuje záložky Jak předcházet vzniku FAS, Kde 
hledat pomoc a Další informace, kde se v dohledné době budou nacházet důležité informace 
z domácích i zahraničních zdrojů. Pro zjištění zpětné vazby na aplikaci slouží záložka Ohodnoťte 
nás. V závěru doktor Csémy zdůraznil nutnost spolupráce s odbornou lékařskou společností, 
především s gynekology a porodníky. 

A. Váňová (SZÚ): Malé webové portály jako nástroj podpory zdraví 

V rámci tohoto bodu vystoupila paní Alena Váňová ze Státního zdravotního ústavu, která 
zúčastněným prezentovala několik webových portálů, zaměřených na podporu zdraví a zdravého 
životního stylu. Prvním z nich byl web www.kratke-intervence.info, který má sloužit jako podpora 
při realizaci krátkých intervencí pro odborníky, zejména pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních 
službách a školství. Cílem by měla být edukace pacientů, klientů a žáků v oblasti rizikových faktorů 
životního stylu. V současné době spolupracuje na tomto projektu 11 zdravotnických zařízení, 
především nemocnic. Pro krátké intervence byla zvolena zaměření na hlavní rizikové a protektivní 
faktory zdraví a to užívání tabáku, rizikové a škodlivé užívání alkoholu, prevenci obezity se 
zaměřením na vyváženou a pestrou stravu, pitný režim, prevenci osteoporózy, nadužívání soli, 
podporu pohybové aktivity, prevenci sexuálně přenosných nemocí a prevenci onemocnění sezónní 
chřipkou.  

Další portál http://parkyvpohybu.wixsite.com/vyzva/vyzva-pro-vsechny se zaměřuje na pohybovou 
aktivitu a zdravý životní styl. Nabízí nejen pravidelné cvičení s lektory zdarma, ale i distribuci 
zdravotně výchovných materiálů. Velmi užitečným webem, zejména pro rodiče, je dále i stránka 
http://zopik.info/. Umožňuje zapisovat si různé zdravotní události týkající se dítěte, na které 
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uživatele upozorňuje e-mailem. Mimo jiné obsahuje zajímavé odborné články na téma výživa, 
očkování, kojení, péče o chrup apod. Zajímavou stránkou je web www.zdravekoule.cz, jehož 
hlavním motivem je informovat muže i ženy o potenciálním riziku nádorů varlat a prsu. Klade si za 
cíl podnítit mladistvé a dospívající k pravidelnému samovyšetření jako součásti zdravého životního 
stylu. Součástí webu jsou užitečné aplikace Hlídač koulí a Ruce na prsa. Nutno zmínit i další weby, 
které mají sloužit jako nástroj podpory zdraví v oblasti zdravé výživy, patří sem 
www.zdravaskolnijidelna.cz a http://mene-solit.cz/. 

K. Příhodová (NUDZ): Aplikace na snižování rizikové konzumace alkoholu 

Výzkumná pracovnice Národního ústavu duševního zdraví Kateřina Příhodová účastníky 
seznámila s probíhající studií zaměřenou na nadměrnou konzumaci alkoholu. Studie probíhá 
prostřednictvím internetové aplikace umístěné na stránkách www.nudz-snasa.cz, kde si návštěvník 
může otestovat konzumaci alkoholu a ověřit si, jak je na tom v porovnání s vrstevníky a zároveň 
zjistit, jaké zdravotní dopady může riziková konzumace alkoholu mít na jeho zdraví. Cílová skupina 
projektu je zaměřená především na mladé dospělé, tedy lidi ve věku 18 – 34 let. Aplikace je 
nastavena v logickém sledu, kdy prvotně jsou zjišťovány demografické ukazatele, poté je 
přistoupeno k vlastnímu hodnocení konzumace a v další fázi jsou zobrazeny výsledky. Posléze lze 
přejít k motivačnímu rozhovoru. V rámci hodnocení konzumace uživatel vyplňuje audit, udává 
průměrnou denní spotřebu alkoholu a odhaduje finanční dopady spojené s konzumací alkoholu. 
Jako výsledek se mj. zobrazí porovnání konzumace s vrstevníky a zobrazí se silueta člověka, která 
poukazuje na možné zdravotní dopady. V případě, že uživatel aplikace spadá do rizikového či 
škodlivého pití alkoholu, postupuje dále do motivačního rozhovoru, který je koncipován jako okruh 
otázek, které se zabývají žebříčkem hodnot, důvody nadměrné konzumace apod. Pilotní data 
provozu aplikace uvádějí prozatím 181 respondentů, z čehož 45% tvořili muži a 54% ženy, 
nejvyšší zastoupení je v kategorii 18 – 34 let. Samotný motivační rozhovor započalo 11 
respondentů a dokončili pouze 4. Jako jedno z možných řešení, které by motivovalo respondenty 
dokončit motivační rozhovor, vidí K. Příhodová přidání jakési odměny či zvýšení míry interaktivity.  

K tématu se otevřela diskuze, kde se řešila otázka propagace stránek a další využití dat získaných 
z aplikace. Dle Kateřiny Příhodové mohou být data posléze využívána ve spolupráci s praktickými 
lékaři, kteří prostřednictvím lékařských ordinací mohou napomoci i k jejich propagaci. K otázce 
množství podobných aplikací diskuze došla k převládajícímu názoru, že čím větší spektrum 
podobných aplikací, tím lépe, neboť každý má prostor si najít takovou, která mu svým obsahem 
nejvíce vyhovuje. 

J. Šedivý (SANANIM): On-line léčebná intervence pro uživatele konopí a gamblery 

Josef Šedivý, vedoucí Drogového informačního centra SANANIM, v úvodu krátce shrnul historii 
internetového poradenství, kde se mj. zmínil o vzniku stránek www.drogovaporadna.cz. Poté 
stručně představil online službu pro uživatele konopí www.koncimshulenim.cz. Tento program 
online léčby byl převzat od zkušeného provozovatele z Nizozemska, který se léčbě a podpůrným 
službám pro uživatele drog v prostředí internetu úspěšně věnuje již více než 10let. Program 
zahrnuje jednoduchý self-test, základní informace o rizicích užívání, mnoho užitečných nástrojů 
pro kontrolu užívání, praktické přehledy a tipy, jak přestat či užívání konopí omezit. Součástí 
programu je tzv. online léčebná intervence, která nabízí možnost individuálních konzultací 
s osobním garantem prostřednictvím chatu. Zdůraznil, že v prostředí internetu jsou velmi omezené 
nástroje k poznání konkrétního klienta, lze však poznat prostředí, ve kterém se klient pohybuje. 
Software v tomto případě vystupuje v roli učitele, naopak terapeut jako průvodce, snaží se spíše 
podporovat v tom, aby strukturovanou intervencí klient prošel. 

R. Gabrhelík (Klinika adiktologie): eHealth a mHealth v systému léčby závislosti v ČR 
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V prezentaci Romana Gabrhelíka z Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze 
zaznělo, že informační technologie slouží v adiktologii jako nástroj k optimalizaci vstupů (např. 
nákladů, administrativní zátěže apod.). Současně je možné informační a komunikační technologie 
využívat v oblasti snižování zdravotních rizik. Specifickou kategorií technologií v prevenci závislostí 
je koncept založený na mHealth, tj. podpora zdraví pomocí mobilních zařízení. Byly představeny tři 
kazuistiky primární prevence užívání návykových látek a prevence relapsu, např. realizace 
preventivních programů pro žáky 7. – 8. tříd základních škol, v rámci kterých by pedagogové 
dostali manuál a dále by byla využita videa, web a mobilní aplikace. 

Obecně je zjevné, že mHealth v prevenci závislostí pomáhá šetřit čas a slouží k prevenci relapsu. 
Zároveň jsou technologie nástroj, prostřednictvím něhož lze získávat data. Je vhodné přijmout 
postupy založené na eHealth a mHealth v adiktologické péči a současně provádět evaluaci. 
V současné době je však složité získávat finanční prostředky na realizaci projektů zaměřených na 
prevenci závislosti prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. 

A. Kulhánek (Klinika adiktologie): On-line intervence prevence relapsu u kuřáků tabáku 

Adam Kulhánek, výzkumný pracovník Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, 
představil přítomným plně automatizovaný program pro odvykání kouření ENDRE. Jedná se o 
aplikaci vyvinutou Centrem pro výzkum závislostí v Oslu, jejíž provoz se od roku 2016 testoval i na 
populaci českých kuřáků. Aplikace ENDRE se snaží věrohodně simulovat terapeutický proces 
především svou personalizovaností. Vyniká mezi dosud dostupnými aplikacemi svým aktivním 
přizpůsobováním se uživateli, komunikací s ním a sdílením emocí. Podmínkou je vlastnit mobilní 
telefon či tablet a mít možnost každodenního připojeni k internetu, jelikož aplikace s uživatelem 
komunikuje prostřednictvím sms nebo e-mailů. Výhodou tedy je, že kuřák může být v procesu 
odvykání kouření podporován v reálném čase, ať je kdekoliv. Mezi pozitivy, která vyplynula 
z pilotního testování, se nejvíce objevovala ocenění každodenní dostupnosti, kontinuální podpory, 
zvyšování motivace i přátelského vztahu k uživateli.  

V současnosti je aplikace v některých místech ještě stále limitována v českém překladu a 
v technickém fungování. Autoři aktuálně pracují na další adaptaci online intervence do českého 
prostředí směrem k implementaci do léčebné praxe. 

 

Zapsal: sekretariát RVKPP 
Dne: 30.05.2017 

 


