Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA
Termín: 24.6.2020 17:30 hod.
Místo: Skype call

Přítomni: Zatřepálek J., Volfová A., Svoboda M.
Průběh schůze:
1. Výkony
Z minulého výboru:
• 21.4. – odeslány připomínky ČAA k změně vyhlášky ke změně vyhlášky č.
134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (Příloha 1), připomínky zpracovány
pracovní skupinou vedenou T. Brejchou a L. Šťastnou, koordinace VV;
aktualizace vyhlášky probíhá každý rok
• 22.4. – telekonference se zástupci RVKPP, MZ, SNN a reformy psychiatrické
péče-projektu nových služeb – hledání společného postupu v aktivitách týkajících
se stávajících i nových výkonů, účast J.Zatřepálek, A. Volfová
• 7.5. - Setkání zástupců ČAA, SNN, projektu reformy psychiatrické péče – téma
sdílení postupu v revizi výkonů a spolupráce
• Setkání pracovní skupiny pro výkony – 12.5.,19.5. – zpracování argumentace
k revizi výkonů a postup dle pokynů MZ
• VV koordinuje aktivitu směrem k ČAS
• Výkony v nouzovém stavu – opakované výzvy a oslovování zástupců pojišťoven,
spolupráce s J. Vedralovou – stanovisko vydáno až 15.5. (Příloha 2)
• VV ČAA se setká k výkonům 2.6.
Nyní:
• Revize stávajících výkonů zpracována pracovní skupinou v čele s T.Brejchou a
L. Šťastnou, podána do elektronického systému J. Zatřepálkem – vložení
schváleno a potvrzeno ze strany MZ
• Schůzka k projednání výkonů v termínu 28.7.-31.7.2020, setkání Pracovní
skupiny MZ 3.9.2020
• Stanovisko České asociace sester – částečně nedoporučující, výzva k dalším
diskuzím a setkání, nové výkony odloženy na příští rok

2. Klinický adiktolog

Z minulého výboru:
• 22.4. – pracovní skupina odesílá spis klinického adiktologa na IPVZ a zástupcům
odborných společností a ministerstev
• Stanovisko ČAA a KAD o transformaci pracovní skupiny – PS vzdělávání
adiktologů (Příloha 3)
Nyní:
• IPVZ zaslalo připomínky zejména technického charakteru, pracovní skupina
připomínky zpracovala
• Vzdělávací program schválen IPVZ, které spis postoupilo k připomínkám
Ministerstvu zdravotnictví, informovány odborné společnosti, nyní čekáme na
připomínky z MZ
3. Další aktivity
• IP RAS – online setkání 25.6.2020 – zúčastní se J. Zatřepálek
• Dotační výbor – schválen jako zástupce za ČAA M. Svoboda, setkání 18.6. –
omluven
• Jednání VZRI 25.6.2020 – zúčastní se za ČAA Ondřej Sklenář
4. Interní záležitosti asociace, propagace
● Zpracování informací o ČAA na Wikipedii – J. Zatřepálek – výzva členské základně,
poptávka po editorovi – stále trvá
● Během léta zpracovat nový banner ČAA a výroba propagačních předmětů (placky) –
A. Volfová – stále trvá
● Plán propagace – společné video v červenci, nejbližší video J. Zatřepálek – členské
příspěvky, vytvořit příspěvek na web ohledně uznaných adiktologů
● Projednán stav účtu
● Vytvořena mapa kontaktů ČAA
• Schválení nových členů, všechny žádosti schváleny 3 pro, 0 proti, řádné členství:
o Jana Malinovská
o Kateřina Syrovátková
o Marcela Harbáčková
5. Dotazy z členské základny
A.
…ráda bych se ujistila že lékař, který předepíše vyžádanou adiktologickou péči, nemá
díky tomu nějaké krácené dávky od pojišťovny. …jde mi jednoduše o to, jestli ty
psychiatry mohu nějak ubezpečit, že to pro ně neznamená nějaký výdaj. Někteří se totiž
zdráhají nám ty žádanky napsat.

Odpověď: Dle našich zjištění, nemá lékař finanční újmu ve vztahu k psaní žádanky.
Tento dotaz lze položit na Českou lékařskou komoru a případně se konkrétního lékaře
doptat, na jakém základě staví tuto obavu.
B.
Mám dotaz. Podle čeho se ve zdravotnických zařízeních poskytuje zdrav. pracovníkům,
zejm. adiktologům vzdělávání a v jakém ročním rozsahu? Ve vězeňství je toto vzdělávání
omezeno na každoroční kurzy PP a KPR, s tím, že tímto je vzdělávání zajištěno. Nikde v
zákoně není uvedeno, co vše by mělo být předmětem vzdělávání a v jakém rozsahu,
proto tím ani nelze argumentovat, že toto vzdělávání pro adiktology není dostačující –
jsou to zdrav. pracovníci a tečka. Např. v zákoně o sociálních službách je přesná
hodinová dotace, proto je pak zajištění kurzů pro sociální pracovníky (alespoň v našem
systému) bez problému, ale zajištění základních vzdělávacích kurzů pro adiktology, už
téměř nemožné. Máme se o co opřít?

Odpověď: Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b)
směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých
zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být
kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče (citováno
z https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/registrace-vykon-povolani-bez-odbornehodohledu_929_3.html:).
Tedy vzdělávání zdravotnických pracovníků není nijak koordinováno a lze se odkazovat na příslušný
zákon https://www.zakonyprolidi.cz/cs/200496?text=Z%C3%A1kon+o+nel%C3%A9ka%C5%99sk%C3%BDch+zdravotnick%C3%BDch+povol%C
3%A1n%C3%ADch, par. 53 a dále.
Česká asociace adiktologů i nadále poskytuje možnost akreditace vzdělávacích akcí pro lepší
rozpoznatelnost adekvátní akce, nicméně v současné chvíli není žádná povinnost sbírat kredity.
Nicméně zde https://www.asociaceadiktologu.cz/akreditace/ je aktuální seznam akreditovaných akcí
ČAA. Zároveň mohou mít akci jinou příslušnou záštitu, např. Ministerstva zdravotnictví.
C.
Chtěla bych se informovat ohledně institutu uznaného adiktologa, resp. ohledně jeho
budoucnosti. Informace jsem nikde nenašla, tak se zkouším obrátit na vás. Odborná
způsobilost mi byla uznána MZ do r. 2015, poté, jak jsem zjistila po nahlédnutí do
Registru zdr. pracovníků, prodloužena do r. 2020 (tehdy plošně i mým kolegům/uznaným
adiktologům). Víte prosím, jak to bude s uznanými adiktology dál? Zda bude odbornost
opět prodloužena nebo ukončena, nebo je ještě jiná varianta? Do registru se mi nedaří
nahlédnout, ten starý byl zrušen a ten nový se mi nepodařilo otevřít.

Odpověď:
Uznání odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa (dle par.21a, zák.č. 96/2004,
Sb.) bylo vydáváno v období let 2008-2009 formou rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
dle čl. 8 bodu 2 písmene a zák.č. 189/2008, Sb. Příslušná pasáž neudává časové období,
na které je rozhodnutí vydáno.
Na základě získaného rozhodnutí (dokumentu) od člena ČAA jsme nezjistili, že by toto
rozhodnutí bylo časově omezeno a odborná způsobilost tak skončila.
Platnost existovala u vydávání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez

odborného dohledu v oboru adiktolog. Tato osvědčení se nicméně již nevydávají, neboť
od roku 2017 neexistuje již kreditní systém, na základě kterého se tato osvědčení
prodlužovala. Výkon povolání bez odborného dohledu je nyní automatická se získáním
odborné způsobilosti (nyní již pouze cestou vysokoškolského studia).
Registr zdravotnických pracovníků je nyní opravdu neveřejný a mají do něj přístup pouze
poskytovatelé zdravotnických služeb, tedy zaměstnavatelé.

6. Termíny dalších akcí
● Termín další schůze VV ČAA bude v týdnu od srpen 2020
● Termín setkání OSPA je 22.7.2020 v Pardubicích od 10:00
● Termín Členské schůze a mimořádných voleb do VV ČAA bude v říjnu (14.10.),
konkrétní termín zveřejníme v létě, zřejmě v návaznosti na obnovenou Purkyňku
7. Aktuální pracovní skupiny:
- 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) – M.Svoboda
- IP RAS - J. Zatřepálek
- Pracovní skupiny týkající se vězeňství – M. Svoboda
- Pracovní skupina Klinický adiktolog, nyní Vzdělávání adiktologů – 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
Zkontroloval: Zatřepálek

