Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA
Termín: 10.11.2020 16:30 hod.
Místo: KAD

Přítomni: Volfová A., Jandač, T., Šťastná, L., Kolitsch, K.
Omluven: Svoboda, M. (online setkání 11.11.)
Průběh schůze:
- další pracovní skupiny pod MZ

1. Výkony
● Výbor pro revizi zdravotnických výkonů 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.
● Aktivitu koordinuje Mgr. Lenka Šťastná, PhD. Čekáme na výsledky
výběrového řízení projektů AMT a ARP-AD, jsme v kontaktu s vedoucí
projektu a s F. Trantinou a dalšími
● Cílem aktivity ČAA je sběr dat o reálné praxi vykazování, která ukazuje na
nedostatek nastavení současných parametrů a potřebu navýšení frekvence
výkonů.
2. Klinický adiktolog
Z minulého výboru:
● Čekáme na vyjádření MZ ke spisu klinického adiktologa. Spis odeslán na MZ
v dubnu 2020. Proběhla dvě kola zapracování připomínek formálního rázu.
● Setkání pracovní skupiny proběhne 18.11.2020.
3. Pracovní skupiny a odborná setkání
● Adifórum - dne 23.10. proběhlo online setkání Adifóra. Sdílela se zejména
zkušenost ze situací týkající se covidu-19. Za ČAA jsme informovali o možnosti
vykazování adiktologických výkonů distančně (více informací k tomuto na webu).
● Pracovní skupina MZ pro psychoterapii – aktivně se zúčastnil zástupce za ČAA K.
Kolitsch, průběh schůze konzultoval s VV, vznikl dokument popisující koncepci
psychoterapeutického vzdělání pro adiktology
● RVKPP - online jednání dne 5.11. - zúčastnil se Mgr. Ondřej Sklenář, zásadní
závěry publikovány na web ČAA
● RAS - online jednání se zúčastnil Mgr. Jiří Zatřepálek dne 23.10. a 10.11.; do
20.11. připomínkují členové PS nový a stále se vyvíjející dokument Standardy
odborné způsobilosti (koordinuje Mgr. Svoboda, připomínkuje VV)

● VH A.N.O. - pozvání na VH, předsedkyně se zúčastnila online setkání, vzájemně
jsme se ujistili o potřebě spolupráce a benefitech z ní plynoucí, vedení A.N.O.
děkujeme, navrhujeme reciprocitu
● Vězeňství - kontaktován M.Svoboda – v oblasti vězeňství jsou plánovány změny
týkající se možností vykonávat soudně nařízeno léčbu, změny a koordinace dalšího
postupu telefonicky konzultovány dne 21. 10. 2020 s Mudr. Dita Protopopová
(pracovní skupina funguje pod její koordinací), Mgr. Lucie Zobač (adiktoložka
věznice Rýnovice) a primářka psychiatrická léčebna Kosmonosy – měly by
proběhnout další jednání týkající se této oblasti, ujednáno, že ČAA má zájem se
těchto jednání účastnit a na procesu se podílet; za ČAA bude participovat Martin
Svoboda
● Další pracovní skupiny jsou v jednání, zaslán seznam skupin z MZ:
o Mezirezortní pracovní skupiny pro snížení škod působených alkoholem
(MPS SPA) - nyní zástupce Volfová
o Pracovní skupina pro návykové nemoci (PSPNN) - M. Svoboda
● Za RVKPP jsou tyto další skupiny:
o Pracovní skupina pro problematiku nelegálních drog - bez zástupce
o Pracovní skupina pro problematiku hazardních her - zástupce potvrzen F.
Trantina
o Pracovní skupina pro problematiku péče o děti v ohrožení adiktologickým
problémem - Tomáš Jandáč
● Na příštím VV projednáme účast ČAA na některých skupinách
4. 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
● ČAA souhlasí se stanoviskem nelékařských spolků – v tuto chvíli nesouhlasí
s jednotnou komorou nelékařů – chybí diskuze, ČAS podalo návrh do PS na základě
vlastní iniciativy bez diskuze s ostatními odbornostmi
● skupina profesních organizací se shoduje na vyslání zástupců k jednání se senátory a
poslanci - obě jednání proběhla, senátor p. Hilšer slíbil podporu, nyní je však návrh
PS, poslankyně Mgr. Pastuchová slíbila spolupráci a podporu naší věci, s
problematikou je srozuměna
Interní záležitosti asociace, propagace
PR - spolupráce se studentkou S. Svobodovou, zejména správa FB
Správa členství předána K. Kolitschovi
VV disponuje společným kalendářem pro záznam aktivit ČAA
dne 16.11. proběhne AT konference online, příspěvek ČAA v 16:00
Zpracovat nový banner ČAA a výroba propagačních předmětů (placky) – A. Volfová
– stále trvá
● Projednán stav účtu (Janouškovec, Jandáč)
5.
●
●
●
●
●

● Schválení nových členů per rollam, všechny žádosti schváleny 5 pro, 0 proti, řádné
členství:
o Agáta Červenková
o Pavla Doležalová
● placení členských příspěvků za rok 2020 - upomínkový email v prosinci
● akreditace akcí – zachována akreditace AT konference i přes transformaci na online
formu
● A.Volfová napíše zprávu do APLP o výsledku voleb a dalším dění v ČAA
● návrhy na PF ČAA
● ověřit členy revizní komise - Sklenář, Janouškovec, Zatřepálek - provede Volfová
6. Termíny dalších akcí
● Termín další schůze VV ČAA bude 16.12.2020 od 15:00
● Termín setkání OSPA je leden 2021 v Ústí nad Labem
7. Aktuální pracovní skupiny:
- Adiktologické fórum - A.Volfová
- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (VZRI) – O. Sklenář
- Akreditační komise MZ ČR nelékaři – V. Janouškovec, návrh A. Volfová
- Výběrové řízení na krajích – zodpovídá A.Volfová
- 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 – L. Šťastná, 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 Tomáš Jandáč - oblast dětské adiktologie
- Pracovní skupina pro psychoterapii – Karel Kolitsch
V závěru schůze poděkovala předsedkyně VV ČAA všem přítomným členům VV ČAA
za jejich čas a aktivitu.
Dne 18.11.2020
Zapsala: Volfová
Zkontroloval: Svoboda

