Zápis z členské schůze ČAA
Termín: 3.11.2021 16:00 hod.
Místo: KAD

Přítomni:
Fyzicky – 8 členů
Online – 10 členů
Průběh schůze:

1. Představení prezentace Annou Volfovou
•

historie,

•

členství ČAA (zjednodušení procesu náboru + PR aktivity jako nástroje
k navyšování počtu členů)

•

účetnictví – navýšení příjmů oproti předchozímu roku (nejvíce díky správě
členských příspěvků)

•

akreditace akcí a konferencí – za rok 2021 zatím 8 akcí

•

přehled pracovních skupin (pořádané RVKPP, MZ a dalšími organizacemi)

•

Odborná sekce pro profesi adiktologa – OSPA (duben, říjen)

•

Další aktivity – práce s webem, sdílení informací, spolupráce s časopisem APLP,
výbor AT konference, odpovídání dotazům profesionálům a veřejnosti, setkávání
VV ČAA, připomínkování dokumentů

2. Vstup jednotlivých členů
•

Výkony - Lenka Šťastná, navrženy 3 nové výkony, které jsou v současné době
zkoušeny v pilotních zařízeních (6), v předchozích týdnech pojišťovny souhlasily
s dalšími 2 výkony

•

Dětská a dorostová adiktologie – Tomáš Jandáč, PS, vzdělávání, spolupráce se
SNN

•

Vězeňství – Martin Svoboda, adiktologická péče ve věznicích, léčba během
výkonu trestu, spolupráce ve vyhledávání profesionálů

•

Pracovní skupina pro zvýšení psychoterapie ve zdravotnictví (a mimo ní) – Karel
Kolitsch, první rok funkce skupiny, možnost se uplatnit jako adiktolog v poli
psychoterapie, bezprecedentní okamžik, kdy jsou přizváni nelékařské profese a ne
z ranku psychologie

•

Klinický adiktolog – Anna Volfová, specializační vzdělávání bude, MZ vydá
vyhlášku ve věstníku se zapracovanými připomínkami, jak jsme je navrhli.
Představení obrazu vzdělávání

3. Přehled termínů akcí – konference, AT konference, OSPA
4. Představení principů ČAA – témata, energie, komunikace, spolupráce
5. Představení priorit ČAA – výkony, psychoterapie, vězeňství, vzdělávání, komunikace
6. Diskuze se členy
-

Pavel Gregor – Jaký názor má česká asociace pro psychoterapii na pracovní skupinu
pro psychoterapii – konsensus dvou společností

-

Pavel Gregor - jak je možné, že bakalář adiktolog může poskytovat třeba nejnižší
stupeň psychoterapie – KK představuje rámcově návrh víceúrovňového modelu
psychoterapie a zdůrazňuje, že se jedná o zdravotnictví.

-

David Adameček – poplatky spojené za vedení účtu jsou zbytečně vysoké. Navrhuje
změnu banky třeba na Fio banku. Dále se doptává na Klinického adiktologa a vstupní
kritéria – téma zodpovězeno AV

-

Marika Michajlovičová – doplňující informace ke Klinickému adiktologovi – místo
OSVČ se musí nechat zaměstnat – být zaměstnancem, odpovězeno AV

-

David Adameček prosí o revizi webu, resp. jeho části, která se týká osvědčení
odbornosti profese adiktologa bez dohledu. V zařízení ho využívají při kontrolách a
certifikacích

-

Sára Svobodová – dotaz na prezenční formu Mgr. Studia, která bude jedině možná.
Forma sice prezenční bude v realitě spíše kombinovaná

Dne 11.11.2021

Zapsal: Jandáč
Zkontrolovala: Volfová

