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Odborné setkání nad problematikou závislostí ve Vlašimi  

 Ve čtvrtek 12. 5. 2016 se ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových uskutečnilo setkání 

odborníků, kteří se zabývají závislostní problematikou. Mezí účastníky byli například poskytovatelé 

sociálních služeb, kteří v daném regionu působí, dále pak zástupci z regionálních škol zabývající 

problematikou rizikových jevů – školní psychologové a metodikové prevence; nechyběli ani odborníci 

z řad Státní a Městské policie. Setkání zahájila vedoucí zdravotního a sociálního odboru města Vlašimi 

Mgr. Pavla Kovalská. Na setkání byl také přítomen místostarosta pan Karel Kroupa, který zdůraznil 

důležitost setkávání odborníků při řešení obtížných společenských úkolů, kterým návykové látky beze 

sporu jsou.  

 První příspěvek seznámil účastníky s jednotlivými typy služeb obecně prospěšné společnosti 

Magdaléna. Prezentoval jej odborný ředitel harm reduction služeb (služby se záměrem zmírnit dopad 

užívání drog na jedince i společnost) zmíněné společnosti pan Mgr. Ondřej Sklenář.  Poté popsal 

vedoucí Centra adiktologických služeb Magdaléna v Benešově Mgr. Jiří Zatřepálek aktuální trendy 

v oblasti užívání návykových látek a nelegálních drog v lokalitě Vlašim. V této lokalitě působí terénní 

program benešovského zařízení. V závěru této prezentace se také účastníci dozvěděli, jak se správně 

zachovat při nálezu použité injekční stříkačky: „Důležité je nepanikařit, zamezit poranění sebe nebo 

okolí a přivolat odborníky, kteří mají se sběrem tohoto typu zkušenosti. To znamená naše terénní 

pracovníky či příslušníky Městské či Státní policie. Naši pracovníci se v lokalitě Vlašim a okolí pohybují 

v úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách. Pro sběr stříkaček je můžete kdykoli kontaktovat na 

telefonním čísle 603 478 707.“ sdělil Zatřepálek.  

 Poslední prezentace popisovala služby Centra adiktologických služeb se zaměřením zejména 

na orientační testování infekčních nemocí (žloutenky typu B a C, HIV a syfilis). Orientační vyšetření 

z kapilární krve (kapa krve z prstu) je bezplatné a anonymní. Jelikož je o tuto službu velký zájem            

i směrem z veřejnosti, plánuje Magdaléna, o.p.s. v budoucnu otevřít ve Vlašimi poradenské 

pracoviště, kde by byla poskytována. V závěru setkání účastníci shlédli film popisující užívání opiových 

drog. Setkání se odehrávalo v přátelském duchu, děkujeme všem účastníkům za zajímavé a přínosné 

dopoledne. 
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