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Předchůdkyní Společnosti p^ro-návykové nemoci byla Sekce pro otázky alkoholismu (AT)Psychiatrické spo'ečnosti Č.is lBp, tterá byla založenav zátí 1956.
V roce 1966byla sekce rozŠířena o problematiku toxikomanií. Do roku 1995 proběhlycelkemšestkrátvolby<Íopředsednictvaseice(l963, 

19]O,1978,rs8r, rsso,1995),vekterýchbyli zvoleni tito předsedové: SkáIa (l956-198i), Mareeek ( l981_1990), Hampl (od roku l990)a konečně Chvíla' Sekce pofáclala pravidelně celostátní konÍěrence, které se kaŽdoročněstřídavě konaly v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Pod záštitou sekce AT byly pořádányv naší republice také mezinároďní konference, a to V roce l959 v Jesenlkách a dále v letech1966' 1973' 1917 a 1994 v Praze' O rozvoj sekce AT se postupně zaslouŽili tito její významníčlenové: Skála. Rubeš, Novotná, Veselá, u.ton, Turček, Riezl, Mandausová, Hampl, Škop-ková' Nešpor a Chvíla, kteff se vystffdali také v několika výborech sekce AT' Sekce nemělavlastní časopis, ale její činnost byla systematicky 
-rp-ru"oráránu 

u puuritouana v Zápisechz Apolináře (v letech 194g_19goj a v-Protialkotiotickem obzoru 1n'.utirruuu' od roku 1966,v současné době časopis d,á'e vychází pod názvem Alkoholizmus a drogové závislosti).
Sekce pořádala pracovní seminiíře, podílela se na práci Sb"." p;;;;hranu před alkoholis-mem' jinými toxikomaniemi a kouřením ministerstva zdravotnictví.Významně se podi1ela nazpracování epidemiologie abúzu návykových látek, spolu s Ústavem záravotnických informa-cí a statistiky vypracovala způsob .tutiriict eho vykazování na pracovištích AT. Sekce serovněŽ podílela na vypracovávání zptáv pro oSN a WHo. Yýznamtýbyl rovněŽ podfl sekcena přípravě novely zákona č. 3]lI989 Sb., na vyhlášce o kategorizaci léků, na změnáchV tfestním ziíkoně (ochranné léčby).

Na 32' celostátníkonferenci AT v Horních Beřkovicích dne 7. 5. 1993 se ustavil přípravnývýbor (ve sloŽení Skála, Popov, Votavová) pto za|oženíSpolečnosti pro návykové nemoci(SNN) jako nové samostatní odborné společnosti CLS'JEP. Zaioženíspolečnosti bylo vyvr-cholením snahy o spolupráci a koordinaci aktivit příslušníků různých medicínských oborůzabývajících se problematikou závislosti. Žádost o zaloŽení Společnosti pro návykové nemocibyla projednána přeclsednictvem ČsL JEP najeho schůzi l . 1z. Í)sz. Předsednictvo vyslo-t'ilo souhlas se vznikem' této společnosti a ;řidělilo jí organizační číslo 97. S definitivní
|lT"']1bylo přijetí Společnosti pro navykove nemoci schváleno sjezdem Čt-s r.p v leclnu1995. V roce 7994 se konaly první rádne volby clo výboru ,nor"on*ti._eó"uí# o''zvoleni: Bém, Frouzová' Hampl, Heller, Kudrle, Nešpor, Novotná, Popov, Profous, Skála.Prvním předsedou Společnosti pro návykové nemoci byl zvolen MUDr. Petr eopov, vědeckýmsekretářem se stal MUDr. Karel Nešpór, CSc.

\'ýznamné aktivity
Nová odborná společno-st pokračovala ve spolupráci se sekcí AT, současně však stále více:ozvíie]a vlastní činnost' V sou.časné době za;išťu;e SNN 1kÍát měsíčně v Apolináři pravidelnéldborné semináře (,,Purkyňky") pro členy sioleenosti,;ednou ročně poÍádácelostátní konfe_

' ence' SNN se podi1ela a dále podi1í na přrpravě řady v zdě?ávacích at.r'ř spotup.áci s různými:nstitucemi (Národní centrum podp orý zdravÍ,Institut postgraduálníh o vzdě1ávánízclravotní-*ů' Česká ]ékařská komora;''Čle';"i 
';;j;;*ti p.o.u;i ve funkcích poradců a konzultantů_Vinisterstvo zdravotnictví ČR, Mlnl.t..stvo práce a sociálních věcí ČR' Ministerstvo škol-



ství, mládeŽe a tělovýchovy CR), významná byla tato jejich činnost zejména v Meziresor1n:
protidrogové komisi vlády ČR, která se posléze transformovaia v Radu vlády pro koorclinac;
protidrogové politiky. V této radě pracují zástupci SNN pravidelně zejména ve Výboru
zástupců resortů a podíle.jí se na přípravě klíčových koncepčních materiálů (Strategie proti
drogové politiky vlácly ČR)'

Nejvýznamnějšími dosud vydanými pubiikacemi byly: Doc.MUDr. Jaroslav Skála a kolek-
tiv: Závislost na alkoholu a jiných drogách" (Avicenum, Praha l987) a rozsáhlá dvousvazkor ;
monograÍie - K. Kaliny a kolektivu (celkem 43 autorů): ,,Drogy a drogové zílvislosti. Mezio-
borový přístup" (Praha 2003).

Časopis
od roku 2()0l vychází pod záštitoLr SNN periodikum ,'Adiktologie" odborný časopis pr.-

prevenci, Iéčbu a výzkum závislostí.

Zahraniční spolupráce
Společnost pro návykové nemoci Čls rpp byla _ následně po AT sekci členem Intern:-

tional Corrncil on Alcohol and Addictions (ICAA). V červnu l994 byla v Praze uspořádán.
ve spolr-rpráci s ICAA 38. mezinárodní konference o prevenci a léčbě alkoholismu a 2l . me-
zinárodní konÍ'erence o prevenci a léčbě drogových zírvislostí. Členy E'uropean Society fc:
Biomeclical Research on Alcoholism (ESBRA) jsou MUDr. Petr Popov a prof. MUDr. Ton;.
Zima, DrSc., který byl téŽ opakovaně zvolen do exekutivy ESBRA. V roce 2003 se kona]_
celoevropská konference ESBRA v Praze. SNN udrŽuje řadu mezinárodních kontaktů ja,
s odbornýrni společnostmi, tak i s dalšími organizacemi mezinárodního významu (např' A1cc_
holics Anonymous - AA, The International Organisation of Good Templar I.O.G.T
pracujícími v oblasti závislostí.

Ocenění
Nejvýznarnnějšího ocenění pro člena společnosti se dostalo v roce 1994 doc' Skálovi r'-

světovém kongresu l'o.G'T., kde obdrŽel cenu Augusta Forella, udělovanou jednou za 4 rok'.
CeloŽivotní zásluhy docenta Skály o obor návykových nemocí byly rovněŽ oceněny Medal'
za zásluhy, kterou ho vyznzrmenal prezident Váciav Havel.

Předseda: MUDr. Petr Popov
VFN 1. LF UK, Praha
Vědeclq, sekretdř: MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Protialkoholní oddělení PL Bohnice. Praha

Podklady zpracoval MUDr. Petr Popov.


