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Kontaktni osoba:
doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.
email:   magdalena.sustkova@lf3.cuni.cz
tel: +420 267102402-4
fax: +420 267102461
Stránka je zaměřena jednoznačně proti užívání drog - její smysl je varovat před nebezpečím spojeným s
užíváním drog tím, že poskytuje informace o mechanizmech drogových závislostí odborné lékařské i laické
veřejnosti.

 Projekt   DRUGS-INFO-SITE  je aktivitou směřující ke snížení rizik spojených s
užíváním látek. Projekt je organizovaný ve spolupráci pracovišť 3. LFUK, VŠCHT a vybraných terénních pracovišť v
ČR v rámci „harm-reduction“ programů. Projekt umožňuje aktivní sběr vzorků šířených a užívaných v České Republice.
Anonymní sběr vzorků spojený s následnou analýzou obsahu slouží k případným odhalením zvláště rizikových obsahů,
varováním před riziky a konzultací problematiky. Podporováno projektem Úřadu vlády České republiky AA-07-20

 KURZ „DROGY A ZÁVISLOSTI“ 2023
Přednášky jsou přístupné odborné veřejnosti, která je tímto srdečně zvána! Tzn. zaměstnancům a studentům UK,
zaměstnancům FNKV, pracovníkům z oborů s protidrogovou problematikou. Exkurze jsou určeny pouze pro studenty
kurzu.   Rozvrh a kontaktní informace (aktualizace 3.3.2023)  ke stažení.

Informační dokumenty k problematice drog a závislostí

•   Drogové závislosti, tabák a alkohol
•   Taneční drogy - 1.část - článek
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Compiled 6.3.2023 12:20:09 by Document Globe ®   2

•   Taneční drogy - 2. část- článek
•   Ibogain - perspektivy v léčbě závislostí na psychotropních látkách - článek
•   Systém léčby drogově závislých (přednáška Dr. K. Kaliny)
•   Systém služeb pro drogově závislé v ČR - kontaktní adresy
•   Neurobiologie Drogových závislostí (předenáška Dr. T. Páleníčka - *.pdf preview)
•   Historie, příčiny a léčení drogových závislostí - přehledový článek
•   MDMA - "extáze" - přehledový článek
•   PMA (paramethoxyamfetamin) - informativní článek
•   Odvrácená tvář extáze - informativní článek o nebezpečných látkách v tabletách extáze
•   Testování tablet "extáze" - článek
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