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Základní údaje a kontakty
Název organizace: Česká asociace adiktologů, z. s.
Sídlo: Cyprichova 706/1, 149 00 Praha 11
IČO: 265 69 434
Právní forma: od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku je právní forma spolek
Registrace na MV ČR: 10. 2. 2009
Registrační číslo: VS/1-1/74510/09-R
Zápis do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 19849 –
datum zápisu dne 1. 1. 2014
Bankovní spojení: 229084150/0300 (Československá obchodní banka a.s., Lidická 43, 15000
Praha 5)
Celkový počet 132 členů (k 31. 12. 2015)

Kontakty
Web: www.asociace-adiktologu.cz
E-mail: info@asociace-adiktologu.cz
FB / Česká asociace adiktologů (oficiální profil): www.facebook.com/asociaceadiktologu
FB / Česká asociace adiktologů (skupina):
https://www.facebook.com/groups/204647974189/?fref=ts
Předseda: Mgr. Ondřej Sklenář, predseda@asociace-adiktologu.cz, tel.: +420734 622 261

Výkonný výbor ČAA

Revizní komise ČAA

Mgr. Zdeňka Burešová
Mgr. Ondřej Čalovka
Mgr. Vojtěch Janouškovec – 1.
místopředseda
Mgr. Lucie Jurystová – 2. místopředseda
Mgr. Gabriela Mahrová
Mgr. Ondřej Sklenář – předseda a
statutární zástupce
Mgr. Jiří Zatřepálek

PhDr. Kateřina Andrlová
Mgr. Kateřina Mladá
Mgr. Marek Hošek

Kreditní komise ČAA
Mgr. Vojtěch Janouškovec
Mgr. Kateřina Sklenářová Francová
Mgr. Ondřej Sklenář – předseda komise

Členská schůze 2015
Řádná členská schůze proběhla dne 8. 6. 2015 v rámci AT konference 2015 v Seči (hotel
Jezerka). Obsahem schůze bylo seznámení členů ČAA s aktivitami sdružení za předchozí roční
období (viz. Výroční zpráva 2014), zpráva revizní komise, odhlasování vzniku Odborné sekce
pro výkon profese adiktologa, výsledky jednání se zdravotními pojišťovnami a diskuse k dalším
aktivitám ČAA.
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Aktivity a působení ČAA v roce 2015
Zdravotnické výkony

I.

Od 1. 1. 2014 je v platnosti nová úhradová vyhláška MZ ČR (Vyhláška o stanovení hodnot bodu,
výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 – č. 428/2013 Sb.) a vedle
toho Vyhlášku č. 421, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb.,
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších
předpisů. Zde je nově zahrnuta profese adiktologa (919).
-

-

II.

Během celého roku 2015 probíhala průběžná jednání s VZP za účelem dosažení dohody
ohledně postupu uzavírání smluvních vztahů s poskytovateli zdravotní péče v oboru
adiktologie v rámci ČR.
Jednání se Svazem zdravotních pojišťoven ČR probíhalo během roku 2015 na stejné
téma jako se zástupci VZP.
Výsledkem jednání byla dohoda se třemi největšími zdravotními pojišťovnami v ČR
(VZP, ČPZP, ZP MV) o uzavření nových smluv s odborností 919 od ledna 2016 a to se
sedmi a více adiktologickými ambulancemi v ČR.

Výběrová řízení

Krajské úřady v ČR v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. organizovaly během roku 2015
výběrová řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb v oboru
adiktolog. Návrh na vyhlášení výběrového řízení podali vždy poskytovatelé zdravotních služeb,
kteří usilují o smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. Zajistit účast zástupce ČAA ve
výběrové komisi bylo naší snahou ve všech konaných výběrových řízeních.

Pracovní skupiny

III.

Zástupci České asociace adiktologů působili a hájili zájmy profese adiktologa během roku 2015
v těchto odborných a pracovních skupinách:
-

Adiktologické fórum (RVKPP, A.N.O., SNN ČLS JEP, ČAA)
Akreditační komise MZ ČR pro nelékařské zdravotnické obory
Členství v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Dotační výbor (protidrogová politika) RVKPP
Dotační výbor (protidrogová politika) MZ ČR
Generální ředitelství vězeňské služby ČR – pracovní skupina pro implementaci
Koncepce adiktologické péče do oblasti vězeňství
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-

-

IV.

Pracovní skupina pro návykové nemoci MZ ČR
Pracovní skupina k oblasti hazardního hráčství RVKPP
Pracovní skupiny v rámci Reformy psychiatrické péče MZ ČR
Programový výbor konference Primární prevence rizikového chování 2015
Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků
Spolupráce s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, časopisem Adiktologie.
Společností pro návykové nemoci ČLS JEP a Asociací poskytovatelů sociálních služeb
(APSS ČR)
Výbor pro udělování certifikací odborné způsobilosti programů školské primární
prevence rizikového chování MŠMT ČR
Výbor zástupců resortů a institucí RVKPP
Výběrové komise krajských úřadů v rámci výběrových řízení na poskytovatele
zdravotní péče v oboru adiktologie
Zkušební komise MZ ČR

Přípravný výbor České komory zdravotnických
pracovníků (PV ČKZP)

Zástupci ČAA se během roku 2015 pravidelně účastnili jednání členských schůzí PV ČKZP.
Účelem PV ČKZP je spolupracovat v zájmu profesí sdružených v PV ČKZP na přípravě vzniku
komory zdravotnických povolání dle zákona č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákon (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů a jejím plnohodnotném začleněním
do zákonné normy v legislativním řádu ČR. Za tímto účelem PV ČKZP vytváří uskupení pro
efektivní koordinaci činností členů sdružení, pro vzájemnou spolupráci, vzájemné konzultace
a předávání informací v oblasti zdravotnických povolání dle zákona č.96/2004 Sb., o
nelékařských zdravotnických povoláních. PV ČKZP poskytne trvalý prostor pro komunikaci
mezi členy PV ČKZP a je platformou pro komunikaci a spolupráci s orgány veřejné správy,
samosprávy, dalšími neziskovými organizacemi a jinými subjekty.

V.

Kreditní komise a celoživotní vzdělávání

V roce 2015 došlo na základě žádostí organizátorů vzdělávacích akcí (seminářů, konferencí,
kongresů, apod.) a schválení kreditní komisí ČAA k zařazení celkem 20 akcí do systému
celoživotního vzdělávání profese adiktologa. Seznam akreditovaných akcí je průběžně
zveřejňován na webu ČAA a zasílán členům ČAA v rámci pravidelných novinek emailem.
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Seznam akcí akreditovaných v roce 2015:





















VI.

Purkyňky SNN 2015
Mezioborový přístup v adiktologii
Konference pracovníků terapeutických komunit
Odborný mezioborový seminář
Základy adiktologického poradenství
XXI. ročník celostátní konference SNN ČLS JEP a 54. ročník celostátní konference AT
sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Psychiatrické sympozium HLAVOLAM VII
Prevence přenosu infekčních onemocnění a prevence předávkování
Ůvod do komunikace s klientem se závislostí
Letní škola Harm Reduction 2015
Závislost na psychiatrii
Odborná konference Úzdrava a drogy 2015
Moderní psychiatrie
Psychoza a já
Odborné setkání sekce terapeutických komunit A.N.O.
Adiktologická konference Jihočeského kraje IX.ročník
Drogové závislosti - násilníci a oběti
Primární prevence rizikového chování, PPRCH 2015
Cena adiktologie 2015 - Program zdraví 2020 jako příležitost pro rozvoj preventivních
a léčebných opatření také v adiktologii?
Purkyňky - Pracovní schůze SNN ČLS JEP (2016)

Odborná sekce pro výkon profese adiktologa (OSPA)

Ustavující setkání Sekce pro výkon profese adiktologa se konalo ve Žďáře nad Sázavou dne 15.
10. 2015. Na programu historicky prvního setkání sekce byly převážně praktické otázky
spojené s výkonem profese adiktologa v Adiktologických ambulancích. Hovořilo se o procesu
zapojování do financování adiktologů z veřejného zdravotního pojištění. Dále se účastníci
zabývali jednotlivými výkony, které jsou definovány v úhradové vyhlášce. Diskuze se také
rozpoutala při diskuzi nad úlohou adiktologa v ambulanci. Došlo také na otázky ryze praktické,
jako je vedení dokumentace nebo možnost prolomení mlčenlivosti. Celodenního zasedání se
zúčastnilo přibližně 30 účastníků. Druhé setkání proběhlo v rámci konference v Bílé Vodě
v březnu 2016.
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VII.

Reforma psychiatrické péče v ČR

V roce 2015 jsme se účastnili jednání pracovních skupin k reformě psychiatrické péče a
to Pracovní skupiny rozvoj sítě psychiatrické péče a Pracovní skupiny tvorba standardů a
metodik. Důležitou zprávou je skutečnost, že reforma se dotkne změnou nastavení celého
systému všech diagnostických skupin, tedy i F10 - F19. Strategií je také podporováno začlenění
adiktologie do péče, zvýšení dostupnosti specialistů a zároveň je podporován rozvoj
vzdělávání v oblasti komunitní péče u zdravotnických i nezdravotnických pracovníků.
Veškeré výstupy z jednání pracovních skupin jsou dostupné na webových stránkách http://www.reformapsychiatrie.cz/

VIII.

Komunikace se členy ČAA a rozvoj spolupráce
s dalšími institucemi

V roce 2015 jsme se členy ČAA komunikovali prostřednictvím několika platforem. První jsou
Novinky zasílané členům s informacemi o vývoji v oblasti profese adiktologa, o akreditovaných
či dalších vzdělávacích akcích, o zprávách ze zdravotnictví, apod.
Dále po celý rok probíhala komunikace s členy rovněž přes sociální média (facebook),
prostřednictvím otevřené skupiny i oficiálního profilu „Česká asociace adiktologů“ (k 31. 3.
2016 více než 350 příznivců na obou platformách).
V neposlední řadě jsme komunikovali prostřednictvím emailů, kde jsme reagovali na aktuální
potřeby členů i nečlenů.
Během roku byla navázána spolupráce s Českou asociací studentů adiktologie (ČASA). Byly
diskutovány možné podoby budoucí spolupráce jak např. při propagaci oboru, tak při
společných akcích. Spolupráce byla pro rok 2015 korunována vydáním informačního bulletinu
ČASA s názvem ČASÁK, kam ČAA obsahově přispívala.
Dále byla v roce 2015 rozvíjena spolupráce s Gruzínskou asociací adiktologů a to především
formulováním společného memoranda o spolupráci a vytvořením plánu spolupráce do dalších
let.
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Finanční zpráva za rok 2015
Daňové přiznání bylo zpracováno externí účetní firmou a podáno na Finanční úřad pro Prahu
11 dne 24. 3. 2015.
FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
AKTIVA

KČ

PASIVA

KČ

Členské poplatky
r. 2015

12.550,-

Vedení účtu

1.940,-

Akreditace r. 2015
(kreditní komise)

5.100,-

Výdaje
(proplacené
faktury)

15.887,-

Zůstatek k 31. 12.
2014

8.512,-

Poštovné +
poplatky

4.252,-

Další příjmy r.
2015

1.400,-

Celkem

27.562,-

Celkem

22.079,-

BILANCE/Kč

5.483,(k 31. 12.
2015)

Spolupracují instituce
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem odborným partnerům a spolupracujícím
organizacím za jejich spolupráci v roce 2015:
Asociace poskytovatelů sociálních služeb –
APSS ČR
Časopis Adiktologie
Český adiktologický institut
Česká asociace sester
Klinika Adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a
VFN v Praze
Magdaléna, o.p.s.
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Psychiatrická nemocnice Marianny
Oranžské v Bílé Vodě
Prevent, o.s.
Progressive, o.p.s.
Přípravný výbor České komory
zdravotnických pracovníků
Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky
Riaps Trutnov
Sdružení SCAN
Společnost pro návyková nemoci ČLS JEP
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