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Revizní komise
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Mgr. Kateřina Mladá
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Kreditní komise
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Mgr. Ondřej Sklenář – předseda komise
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Členská schůze 2016
Řádná členská schůze proběhla dne 2. 5. 2016 na AT konference 2016 v Seči (hotel Jezerka).
Obsahem schůze bylo seznámení členů ČAA s aktivitami asociace za předchozí období,
zpráva revizní komise, zpráva o činnosti odborné sekce OSPA, shrnutí aktivit za rok 2016,
např. pilotní projekt VZP, úhrady ze zdravotního pojištění, reforma psychiatrie, atd. Proběhlo
hlasování o změně stanov (v souvislosti s transformací na zapsaný spolek dle platného
občanského zákoníku) a informace o doplnění údajů do spolkového rejstříku do 31. 12. 2016.

Aktivity a působení ČAA v roce 2016
Asociace aktivně vstupovala do legislativních procesů mj. formou připomínek k novele zákona
96/2004 sb., vyhl. č. 55/2011 Sb. (nově navrhovaný další stupeň vzdělání formou specializační
přípravy a označením klinický adiktolog).
Dále se asociace podílela na přípravě dotazníkového šetření k tématu vyrovnávací platby, které
realizovalo RVKPP v druhé polovině roku. Dotazník mapoval problémy poskytovatelů adiktologických
(sociálních) služeb po zavedení vyrovnávací platby. V současné chvíli jsou jeho výstupy předmětem
jednání RVKPP, MPSV a odborných společností.

Od 1. 1. 2014 je v platnosti nová úhradová vyhláška MZ ČR (Vyhláška o stanovení hodnot
bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 – č. 428/2013 Sb.) a
vedle toho Vyhlášku č. 421, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998
Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění
pozdějších předpisů. Zde je nově zahrnuta profese adiktologa (919).
-

-

Jednání s VZP za účelem dosažení dohody ohledně postupu uzavírání smluvních
vztahů s poskytovateli zdravotní péče v oboru adiktologie v rámci ČR probíhala po
celý rok 2015.
Jednání se Svazem zdravotních pojišťoven ČR probíhalo během roku 2015 na stejné
téma jako se zástupci VZP.
Výsledkem jednání byla dohoda o uzavření nových smluv s odborností 919 od ledna
2016 a to se sedmi a více adiktologickými ambulancemi v ČR. Od tohoto okamžiku
běží pilotní projekt VZP, jehož vyhodnocení bude probíhat na přelomu roku
2017/2018.

Konference a tiskové zprávy
V lednu vyšel článek s názvem „Úhrada odbornosti adiktologa“ ve Zdravotnických novinách,
na který navazoval rozhovor s předsedou ČAA Mgr. Sklenářem („Počátek sítě ambulantní
adiktologie“). Zdravotnické noviny se věnovali tématu úhrad adiktologické péče a
nedostupnosti ambulantní péče.
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V tomto měsíci se pak asociace vymezila vůči pozměňovacímu návrhu poslankyně Ing. Radky
Maxové ve kterém navrhovala, aby ve vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek byl vložen paragraf. stanovující minimální vzdálenost až
1 km pro umístění zdravotnických zařízení poskytujících osobám s adiktologickou
poruchou odbornou péči ve formě substituční léčby od míst uvedených v § 18 odst. 1
písm. f) až h).“. tento návrh nakonec neprošel.
Na začátku února 2016 zaslala asociace svoje Vyjádření k návrhu ministra financí na snížení
DPH u sudového piva. Ve svém dopise odmítnula návrh ministra financí pana Andreje Babiše
na snížení daně z přidané hodnoty u sudového piva.
V polovině roku 2016 asociace vydala tiskovou zprávu, která mj. komentovala aktuální stav
adiktologických ambulancí v ČR. Ke dni 29. 6. 2016 se podařilo již 11 organizacím vyjednat a
podepsat 43 individuálních smluv o zajištění adiktologické péče v rámci 13 adiktologických
ambulancí. Alespoň jednu smlouvu s některou zdravotní pojišťovnou mají uzavřenou
poskytovatelé ve městech Brno, Beroun, České Budějovice, Jeseník, Kyjov, Liberec, Olomouc,
Praha, Trutnov, Tábor a Ústí nad Labem.
Zástupce asociace se zúčastnil s aktivním příspěvkem 48. ročníku odborného semináře, který konal
v Horních Holčovicích ve dnech 6. - 7. 10. 2016. Seminář pořádala Psychiatrická nemocnice v Opavě a byl
zaměřen primárně na oblast adiktologickou.

Pracovní skupiny
Zástupci České asociace adiktologů působili a hájili zájmy profese adiktologa během roku
2016 v těchto odborných a pracovních skupinách:
-

Pracovní skupina IPs RAS (sRVKPP)
Adiktologické fórum (sRVKPP)
Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-2018 pro oblast hazardního
hraní (sRVKPP)
Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-2018 pro oblast nelegálních
NL (sRVKPP)
Pracovní skupina pro problematiku návykových nemocí (MZ)
Členství v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Výbor zástupců resortů a institucí RVKPP
Akreditační komise MZ ČR nelékaři (MZ)
Pracovní skupina alkohol (MZ)
Pracovní skupina dětská adiktologie (MZ)
Pracovní skupiny reforma psychiatrie (MZ)
Mezirezortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami
působenými tabákem (MZ)
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-

Zkušební komise (MZ)
Výběrová řízení 919 - kraje (celá ČR)
Výbor pro udělování certifikací odborné způsobilosti programů školské primární
prevence rizikového chování (MŠMT)
Vězeňská služba - pilot poradny drogové prevence (GŘVS)
Dotační výbory RVKPP a MZ

Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků (PV ČKZP)
Zástupci ČAA se během roku 2016 nezúčastnili jednání v souvislosti s touto komorou.
Jednání se v roce 2016 nekonala.

Kreditní komise a CŽV
V roce 2016 došlo na základě žádostí organizátorů vzdělávacích akcí (seminářů, konferencí,
kongresů, apod.) a schválení kreditní komisí ČAA k zařazení celkem 21 akcí do systému
celoživotního vzdělávání profese adiktologa. Seznam akreditovaných akcí je průběžně
zveřejňován na webu ČAA a zasílán k evidenci na NCO NZO v Brně.
Seznam akcí akreditovaných v roce 2016:
ČAA/KK/001/2016
ČAA/KK/002/2016
ČAA/KK/003/2016
ČAA/KK/004/2016
ČAA/KK/005/2016
ČAA/KK/006/2016
ČAA/KK/007/2016
ČAA/KK/008/2016
ČAA/KK/009/2016
ČAA/KK/010/2016
ČAA/KK/011/2016
ČAA/KK/012/2016
ČAA/KK/013/2016
ČAA/KK/014/2016
ČAA/KK/015/2016
ČAA/KK/016/2016
ČAA/KK/017/2016
ČAA/KK/018/2016
ČAA/KK/019/2016
ČAA/KK/020/2016
ČAA/KK/021/2016

Semináře v PN Kosmonosy
Odborný mezioborový seminář
Motivační rozhovory I
Jarní bílovodenské dny
odborná konference Snižování rizik a drogy 2016
pracovní den České asociace adiktolgoů
XXII. Ročník celostátní konference SNN ČLS JEP a 55. ročník celostátní
konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Psychiatrické sympozium Hlavolam VIII
Sekce terapeutických komunit
Letní škola Harm Reduction
Motivační rozhovory II
IX. AT konference v Plzeňském kraji na téma devátá vlna
Vzdělávací semináře (celkem 3)
PPRCH 2016 - Co děláme, když děláme minimální preventivní
program?
Sekce terapeutických komunit
Adiktologická konference Jihočeského kraje, X.ročník
Semináře v psychiatrické nemocnici Kosmonosy
Léčba závislosti na tabáku
Národní adiktologická konference Cena adiktologie 2016
Purkyňka SNN
Semináře v psychiatrické nemocnici Kosmonosy
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Odborná sekce pro výkon profese adiktologa
Setkání OSPA se uskutečnilo 15. 3. 2016 v Psychiatrické nemocnici Bílá Voda (TK Fénix).
Obsahem setkání bylo představení členů sekce, předání aktualit a novinek z regionů,
představení aktuálního stavu ohledně zdravotních pojišťoven, pilotního projektu VZP,
výkaznictví, spolupráce s psychiatry. V odpolední části proběl workshop na témata
diagnostické nástroje v adiktologické ambulanci, ochranná léčení v adiktologické ambulanci,
pravidla ambulantního programu aj.

Reforma psychiatrické péče v ČR
V roce 2016 jsme se účastnili jednání pracovních skupin k reformě psychiatrické péče a
to Pracovní skupiny rozvoj sítě psychiatrické péče a Pracovní skupiny adiktologie. Pracovních
skupin se zúčastnili Mgr. Ondřej Sklenář a MUDr. Petr Nevšímal.
Důležitou zprávou je skutečnost, že reforma se dotkne změnou nastavení celého systému
všech diagnostických skupin, tedy i F10 - F19. Strategií je také podporováno začlenění
adiktologie do péče, zvýšení dostupnosti specialistů a zároveň je podporován rozvoj
vzdělávání v oblasti komunitní péče u zdravotnických i nezdravotnických pracovníků.
K tomuto připravuje Ministerstvo zdravotnictví projekty v rámci výzvy č. 39 Operačního
programu Zaměstnanost, aktivity A – Podpora transformace a deinstitucionalizace
zdravotnických služeb v oblasti psychiatrické péče.
Veškeré výstupy z jednání pracovních skupin jsou dostupné na webových stránkách http://www.reformapsychiatrie.cz/
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Finanční zpráva za rok 2016
Daňové přiznání bylo zpracováno externí účetní firmou a podáno na Finanční úřad pro Prahu
11 dne 27. 3. 2016

Spolupracují instituce
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem odborným partnerům a spolupracujícím
organizacím za jejich spolupráci v roce 2016.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb – APSS ČR
Časopis Adiktologie
Časopis ČASÁk
Český adiktologický institut
Česká asociace sester
Česká asociace studentů adiktologie
Klinika Adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a VFN v Praze
Magdaléna, o.p.s.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě
Prevent, o.s.
Progressive, o.p.s.
Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Riaps Trutnov
Sdružení SCAN
Společnost pro návyková nemoci ČLS JEP

Kontakty
Sídlo sdružení, kreditní komise: Cyprichova 706/1, 149 00 Praha 11
Web:www.asociace-adiktologu.cz
Dotazy a kreditní komise:
E-mail:info@asociace-adiktologu.cz
Facebook:
Oficiální stránka ČAA: www.facebook.com/asociaceadiktologu
Otevřená skupina ČAA: https://www.facebook.com/groups/204647974189/?fref=ts
Předseda: Mgr. Ondřej Sklenář
E-mail: predseda@asociace-adiktologu.cz
Tel.: +420734 622 261
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