Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA
Termín: 28. 1. 2019, 14:00 hod
Místo: Progressive o.p.s., Žitná 51, Praha
Přítomni: Zatřepálek J., Janouškovec V., Čalovka O., Sklenář O., Hönigová K.,
Omluveni: Mahrová G., Richterová L., Oktábec Z., Vondrová A.
Schůzi vedl: Janouškovec V.,

1. Návrh Programu
Vojtěch Janouškovec zahájil jednání a navrhl jeho program.
- Klinický adiktolog
- Kurzy S4
- Pilotní projekt VZP – průběh
- Pilot Krajských adiktologických ambulancí
- Podnět k prodloužení lhůty platnosti doporučení indikace psychiatra do AA
- Pojišťovny bonifikují diplom celoživotního vzdělávání
- Setkání RVKPP s premiérem a Národní protidrogovou koordinátorkou
- Projekt na tvorbu doporučených postupů
- Pracovní skupina pro problematiku nelegálních drog RVKPP
- Proběhla změna sídla ČAA
- Výroční zpráva ČAA
- Členské příspěvky ČAA 2019
- Různé
2. Klinický adiktolog – další vývoj
Ve středu dojde k dalšímu setkání pracovní skupiny na toto téma. Za ČAA se účastní
Ondra Sklenář.
3. Kurz S4
Je veliká poptávka po kurzu S4. Členové VV ČAA osloví Gabrielu Mahrovou, která by
tento kurz mohla pod záštitou ČAA realizovat. V jiném případě osloví ČAA jiné
subjekty k vytvoření a realizaci kurzu v budoucích letech. Možné téma kurzu duální
diagnózy/diagnostika v adiktologii (viz téma Sananimu z.s.).
4. Pilotní projekt VZP – průběh
VZP nereaguje – výstupy projektu patrně vyhodnocuje.
5. Pilot Krajských adiktologických ambulancí
SNN přichází s „pilotem krajských adiktologických ambulancí II“. ČAA na této
koncepci spolupracuje. Členové VV ČAA zdůrazňují, že počet ambulancí uvedený
v koncepci je v současné chvíli nedostatečný.

6. Podnět k prodloužení lhůty platnosti doporučení indikace psychiatra do AA
Členové VV ČAA obdrželi podnět k prodloužení platnosti doporučení ČAA do
adiktologických ambulancí. Členové tento podnět odešlou na MZ (Ondra Sklenář
podnět upraví a Vojta jej odešle). O tomto kroku uvědomí i Národní protidrogovou
koordinátorku Vedralovou.
7. Pojišťovny bonifikují diplom celoživotního vzdělávání
Vzhledem k malé finanční částce bonifikace se členové VV ČAA rozhodli od tohoto
kroku ustoupit. Administrativa s tímto krokem spojená je v tuto chvíli neadekvátní
finanční bonifikaci.
8. Setkání RVKPP s Premierem a Národní protidrogovou koordinátorkou
Příští úterý proběhne setkání RVKPP. Bude se schvalovat národní protidrogová
strategie. Za ČAA se zúčastní Vojta Janouškovec.
9. Probíhá projekt na technologickou agenturu ČR ohledně doporučených
postupů v adiktologii
Tento projekt podává SNN. Poté začne proces tvorby doporučených postupů. Pojede
paralelně s projektem RAS. Za ČAA bude spolupracovat Vojta Janouškovec.
10. Pracovní skupina pro problematiku nelegálních drog RVKPP
Pracovní skupina proběhne 4. 2. 2019. Vojtěch se nemůže, prosbu o zástupce VV
ČAA pošle do mailu.
11. Proběhla změna sídla ČAA
Proběhla změna sídla ČAA.
12. Členské příspěvky ČAA
Členské příspěvky ČAA v roce 2019 zůstávají ve stejné výši.
13. Výroční zpráva ČAA
Anna Vondrová vytvoří výroční zprávu ČAA (vloží do ní pasáž závěreční zprávy VZP
a odborného článku). Vojta udělá vyúčtování ČAA, které uveřejní do závěrečné
zprávy.
14. Různé
Anička Vondrová oživí web ČAA, členové VV ČAA jí zašlou podklady.
Zapsal: Mgr. Jiří Zatřepálek
Ověřil: Mgr. Vojtěch Janouškovec,

