Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA
Termín: 7.9.2020 20:30 hod.
Místo: Skype call

Přítomni: Zatřepálek J., Volfová A., Svoboda M.
Průběh schůze:
1. VOLBY do VV ČAA
● Členská schůze ČAA proběhne 14.10.2020 na Klinice adiktologie od 13:00
● zároveň proběhnou mimořádné volby do Výkonného výboru - kandidatury je možné
zasílat do 7.10.2020, pak budou zaslány členské základně
● propozice voleb a členské schůze přílohou zápisu
2. Výkony
● V termínu 28. 7. 2020 proběhla na MZ schůzka se zástupci Svazu zdravotních
pojišťoven a VZP. Za ČAA se schůzky účastnili Jiří Zatřepálek a Lenka
Štastná. Po projednání zpracované a předem zaslané revize současných
adiktologických výkonů se členové pracovní skupiny společně se zástupci
ČAA usnesli, že ČAA předloží návrh revize v příštím roce a podloží jej daty
z realizovaného projektu MZ pro rozvoj adiktologické péče – adiktologických
ambulancí. Výbor pro revizi zdravotnických výkonů tedy 3. 9. 2020
navrhovanou změnu současných adiktologických výkonů neschválil. ČAA
tedy předloží revizi s nově vypracovanou analytickou částí v příštím možném
období, v roce 2021.
3. 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
● 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
● další setkání PS 15.9.2020
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Proběhla OSPA
Místo setkání - Ambulantní centrum Laxus z.ú. Pardubice, Jana Palacha 1552
Termín setkání. 22. 7. 2020
Témata,:
seznámení o aktuálním dění kolem adiktologických výkonů hrazených pojišťovnou přítomní zástupci adiktologických ambulancí byli seznámeni s aktuálním postupem
ČAA v této oblasti. Diskuse týkající se výkonů
- hovořili jsem o přípravách Členské schůze ČAA, bylo sděleno datum, a to 14. 10.
2020. Sdělena výzva pro kandidaturu do Výkonného výboru ČAA
- informace o kurzu S4 - Sananim - Certifikovaný kurz Práce s klientem v přirozeném
prostředí, diskuze o S4 obecně
- představení konceptu klinického adiktologa - další možné vzdělávání v oblasti
adiktologie
- diskuse - pojišťovny a hrazení výkonů, spolupráce s OSPOD

5. Další aktivity
● IP RAS – online setkání 25.6.2020 – zúčastnil se J. Zatřepálek, další setkání v
průběhu září
● Dotační výbor – schválen jako zástupce za ČAA M. Svoboda, setkání 18.6. –
omluven
● Jednání VZRI 25. 6. 2020 – zúčastnil se za ČAA Ondřej Sklenář
● Adifórum - proběhlo online dne 2. 9. 2020, zúčastnil se Jiří Zatřepálek
o témata: (Informace sekretariátu RVKPP, Informace o aktualitách z
odborných a střešních organizací, Aktuální situace v souvislosti s COVID
19 (drogová scéna, klienti, poskytování služeb, realizovaná opatření).
o další termín fóra na AT konferenci
6. Jednání o komoře nelékařů
● v červenci oslovení Asociací farmaceutů o aktivitě ČAS (České asociace sester) ve
věci komory nelékařských povolání - dne 8.9.2020 první setkání - zástupci ČAA z
personálních důvodů omluveni, žádost o zápis a účast na dalším setkání
7. Interní záležitosti asociace, propagace
● Zpracovat nový banner ČAA a výroba propagačních předmětů (placky) – A. Volfová
– stále trvá
● Projednán stav účtu
● Vytvořena mapa kontaktů ČAA
● Schválení nových členů, všechny žádosti schváleny 3 pro, 0 proti, řádné členství:
o Anna Radimecká

o Petra Havlíková
o Hana Slopovská
8. Uznaní adiktologové
● řešeno skrze dotazy z členské základny - zjištěno vydávání rozhodnutí o uznání
odborné způsobilosti a osvědčení o výkonu povolání pod odborným dohledem negativní odpověď z MZ na základě dotazu členky ČAA - nyní řešíme další postup
9. Termíny dalších akcí
● Termín další schůze VV ČAA bude 29.9.2020 od 18:00 online
● Termín setkání OSPA je leden 2021 v Ústí nad Labem
● Termín Členské schůze a mimořádných voleb do VV ČAA bude 14.10.2020
10. 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)
- Pracovní skupina pro psychoterapii – Karel Kolitsch

V závěru schůze poděkoval Předseda VV ČAA všem přítomným členům VV ČAA za
jejich čas a aktivitu.
Zapsala: Volfová
Zkontroloval: Zatřepálek

