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Program národní konference 

Psychoaktivní léky 2020: 

Uvedení do reality jejich nadužívání a zneužívání v České republice 

 

dne 27. října 2020 
z důvodu epidemiologických opatření přenášeno on-line 

 

pod záštitou předsedy vlády ČR a předsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  
Ing. Andreje Babiše 

 

 

9:00–9:05 Zahájení konference 
Roman Prymula, ministr zdravotnictví ČR 
Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku 

 

9:05–9:25  I. UVEDENÍ DO TÉMATU  

 Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním 
chováním 2019–2027 – Psychoaktivní léčivé přípravky  
Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku  

 Bezpečné užívání léků – důležitá role lékárníků 
Stanislav Havlíček, člen představenstva České lékárnické komory 

9:25–11:00 II. EPIDEMIOLOGIE A ROZSAH PROBLÉMU 

 Souhrn epidemiologických údajů o nadužívání psychoaktivních léků 
Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy 
a závislosti 

 Psychoaktivní léky z pohledu SÚKL 
Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

 Rozšíření užívání návykových sedativ a hypnotik v české populaci 
Martin Konečný, psychiatr Příbram 

 Spotřeba psychoaktivních léků v České republice 
Aleš Rod, Centrum ekonomických a tržních analýz 

 

11:00–12:15 III. KLINICKÁ PRAXE 

Zneužívání psychofarmak: poznámky z praxe 
Ronald Marek, psychiatr Brno 

 Vše se dá aplikovat parenterálně  
Libor Chvíla, dětský psychiatr, Ostrava 
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 Farmakologická podpora při léčbě závislosti na pervitinu 
Jakub Minařík, psychiatr, Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP 

Opomíjená problematika u opomíjené skupiny 
Richard Krombholz, primář, Příjmové gerontopsychiatrické oddělení, 
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 

  

12:15–13:15 IV. Panelová diskuse v živém přenosu 

 Moderuje Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku  

 Pavel Bém, člen Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 Stanislav Havlíček, člen představenstva České lékárnické komory 

 Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy 
a závislosti 

 Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

 Martin Konečný, psychiatr Příbram 

 Aleš Rod, Centrum ekonomických a tržních analýz 

 Ronald Marek, psychiatr Brno 

 Libor Chvíla, dětský psychiatr, Ostrava 

 Jakub Minařík, psychiatr, Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP 

 Richard Krombholz, primář, Příjmové gerontopsychiatrické oddělení, 
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 

 

 

 

 

Online formulář pro přihlášení se na konferenci 

https://docs.google.com/forms/d/1nGtRhQnF7qxUITIv7YojD0PmBrECOBHXl1GNQ-8slsM/edit#responses 

 

https://docs.google.com/forms/d/1nGtRhQnF7qxUITIv7YojD0PmBrECOBHXl1GNQ-8slsM/edit#responses

