Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA
Termín: 3. 5. 2017, 14:00
Místo: Akademický klub 1. LF UK, Apolinářská 4, Praha
Přítomni: Zatřepálek J., Čalovka O., Janouškovec V., Richterová L., Hönigová K.,
Oktábec Z., Mahrová G.,
Omluveni: Vondrová A., Sklenář O.,
Schůzi vedl: Janouškovec V.,

1. Návrh Programu
Vojtěch Janouškovec zahájil jednání a navrhl jeho program.
- Systém projekt RVKPP, definice nové typologie služeb (aktuality)
- Společné vyjádření společnosti k novému zákonu č. 65/2017 Sb.
- Dotace MZ ČR a další dotační příležitosti
- Výroční zpráva ČAA za rok 2016
- AT konference 2017
- Přijímání nových členů ČAA
- Klientská dokumentace Adiktologických ambulancí
- Aktuality v oboru, různé
- Termíny
2. Systémový projekt RVKPP, definice nové typologie služeb (aktuality)
Vojtěch seznámil účastníky VV ČAA s průběhem prvního setkání pracovní skupiny
výše zmíněného projektu. Novým cílem by měla být nová typologie služeb. Doc.
Miovský na setkání pracovní skupiny přednesl nutnost striktního rozlišení
adiktologických a jiných služeb, jasné definice dílových skupin u jednotlivých zařízení
apod. Cílem by měl být popis realného stavu adiktologické péče v ČR s důrazem na
její poddimenzování. Do 22. 5. se mají členové VV ČAA vyjádřit k zaslanému
materiálu – předseda ČAA odešle společné stanovisko na RVKKPP. Ve středu 7. 6.
od 19:00 proběhne kulatý stůl na AT konferenci 2017.
3. Společné vyjádření společnosti k novému zákonu č. 65/2017 Sb.
Na základě dubnového Adifora, předsedkyně ANO Rampachová vytvořila prohlášení
k novému zákonu č. 65/2017 Sb. Členové VV ČAA stanovisko připomínkovali a po
zapracovaných připomínkách podpořili.
4. Dotace MZ ČR a další dotační příležitosti
Před týdnem vyhlásilo MZ ČR druhé dotační kolo úzce profilované na Adiktologické
ambulance (alkohol, tabák). Předseda ČAA informoval, že bude s MZ jednat o
možném budoucím financování činnosti ČAA.
Další výzvy by připadali v úvahu v rámci reformy psychiatrie (síťovací projekty,
výzkumy).

5. Výroční zpráva ČAA za rok 2016
Vojtěch VV ČAA vytvoří návrh zprávy a odešle jej členů VV ČAA k připomínkování.
Výroční zprávu přednesou členové VV ČAA na Členské schůzi na AT Konferenci
2017.
6. AT konference 2017
AT konference v roce 2017 proběhne v termínu 4. - 8. 6. V pondělí 5. 6. od 19:00 –
21:00 hodin proběhne Členská schůze ČAA. Předsednictvo VV ČAA vytvoří návrh
programu a rozešle pozvánku členům ČAA.
7. Přijímání nových členů ČAA
Uchazečka o řádné členství v ČAA.
Lucie Hetzerová, Mgr. – pro 7, proti 0, zdržel se 0
Schváleno.
8. Klientská dokumentace Adiktologických ambulancí
Gabriela Mahrová představila členům VV ČAA dokumenty ke klientské dokumentaci
v Adiktologické ambulanci.
- Adiktologický ambulantní chorobopis,
- Adiktologická karta,
- + doporučené diagnostické testy,
Ondra Č. společně s Gábinou M. rozpracují další dokumenty a odešle je ostatním
členům VV ČAA k připomínkování (do AT konference). Po připomínkování budou
vyvěšeny na webu ČAA.
9. Aktuality v oboru, různé, úkoly
- Vojta prověří zápis ČAA u rejstříkového soudu (žádost a podklady podané)
- Ondra Č. se zeptá Ondry S., zda všichni členové zaplatili členské
příspěvky na rok 2017 (Ondra Č. žádost odeslal).
- Jirka Z. a Karolína H. vytvoří prohlášení ohledně účasti VV ČAA na studii
ohledně tabákových výroků, rozešlou ostatním k vyjádření a následně
odpoví tazateli studie.

10. Termín a místo dalšího setkání VV ČAA
Další jednání se uskuteční VV ČAA na AT konferenci 5. 6. 2017 od 17:00 – 19:00
hod.

Přílohy
Společné vyjádření společnosti k novému zákonu č. 65/2017 Sb.

Zapsal: Mgr. Jiří Zatřepálek
Ověřil: Mgr. Vojtěch Janouškovec

