Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA
Termín: 15.4.2020 18:00 hod.
Místo: Skype call

Přítomni: Zatřepálek J., Volfová A., Svoboda M.
Průběh schůze:
Předseda Jiří Zatřepálek zahájil schůzi.
1. Pracovní skupiny a spolupráce s dalšími subjekty
● dotační výbor RVKPP - za ČAA V. Janouškovec jako host – účast v druhém kole
dofinancování služeb
● Pracovní skupina Klinický adiktolog – další setkání 22.4.2020. Spis ve finalizované
podobě, schválen výborem ČAA. Nyní se bude předávat IPVZ.
● Adiktologické výkony
○ 15.4. 2020 vzniká pod OSPA ČAA pracovní skupina zabývající se
adiktologickými zdravotními výkony, vedoucí skupiny je Bc. Tomáš Brejcha
(viz stanovisko)
○ Pracovní skupina pracuje na revizi stávajících výkonů
○ V průběhu nouzového stavu řešeno vykazování adiktologických výkonů –
návrh O. Skelnáře a M. Těmínové - v řešení s protidrogovou koordinátorkou
○ Vedení ČAA řeší téma výkonů s RVKPP a dalšími relevantními aktéry –
setkání v příštím týdnu
● Koronavirus
○ Pokračují skype cally odborných společností a RVKPP ohledně epidemie
koronaviru, zástupcem za ČAA O. Sklenář (frekvence 1xtýdně)
○ Studie NMS pro zjištění onemocnění covid-19 u klientů adiktologických
nízkoprahových služeb (terén, K-centra)

2. Interní záležitosti asociace, propagace
● Zrušení Členské schůze 13.5.2020 a odsunutí setkání na podzim – před létem chceme
informovat o novém podzimním termínu (variantou je opět AT konference – ta je
posunuta na podzim)
● M. Svoboda vytvořil další minivideo ČAA, zveřejněno, další společné video
plánované po uvolnění epidemiologických opatření
● Výzva k zaplacení členských příspěvků za rok 2020

3. Termíny dalších akcí
● Termín další schůze VV ČAA je 13.5.2020, 17:00 nejspíš opět přes Skype
● Termín Členské schůze a mimořádných voleb do VV ČAA bude na podzim, upřesnění
v červnu
4. Aktuální pracovní skupiny a setkání:
- Adiktologické fórum
- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (VZRI) – O. Sklenář
- Akreditační komise MZ ČR nelékaři – V. Janouškovec, návrh A. Volfová
- Výběrové řízení na krajích – zodpovídá V. Janouškovec
- Certifikační výbor MŠMT v oblasti Primární prevence – J. Zatřepálek
- Dotační výbory (RVKPP) – V. Janouškovec
- IP RAS - J. Zatřepálek
- Pracovní skupiny týkající se vězeňství – M. Svoboda
- Pracovní skupina Klinický adiktolog – A. Volfová
- Pracovní skupina pro adiktologické výkony – T. Brejcha
- Pracovní skupiny se zaměřením na další specifickou oblast
o František Trantina – delegát ČAA pro problematiku gamblingu
o Adam Kulhánek – delegát/zpravodaj pro problematiku tabáku
o Hledá se delegát pro oblast dětské adiktologie (Sekce dětské adiktologie)
V závěru schůze poděkoval Předseda VV ČAA všem přítomným členům VV ČAA za
jejich čas a aktivitu.
Zapsala: Volfová

