Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA
Termín: 11. 9. 2018, 14:00 hod
Místo: Progressive o.p.s., Žitná 51, Praha
Přítomni: Zatřepálek J., Sklenář O., Janouškovec V., Vondrová A., Čalovka O.,
Richterová L., Oktábec Z.,
Omluveni: Mahrová G., Hönigová K.,
Schůzi vedl: Janouškovec V.,

1. Návrh Programu
Vojtěch Janouškovec zahájil jednání a navrhl jeho program.
- Přijímání nových členů
- Pilotní projekt VZP – závěrečná zpráva
- Klinický adiktolog – další vývoj
- Nominace členů ČAA do pracovních skupin
- Výstupy z projektu IRAS
- Novinky v oblasti reformy psychiatrické péče
- ČAA podpoří vznik nového zařízení v Diagnostickém ústavu a středisku
výchovné péče na Praze 4
- Termíny a místo dalšího setkání VV ČAA
2. Přijímání nových členů ČAA
Uchazeč z přidruženého členství o řádné členství v ČAA.
Vonderka Jozef, Mgr., řádné – pro 7, proti 0, zdržel se 0
Schváleno.
3. Pilotní projekt VZP – závěrečná zpráva
Členové VV ČAA zpracovávají závěrečnou zprávu z průběhu realizace pilotního
projektu VZP pro adiktologické ambulance ČAA. Recenzí a korekturou zprávy byl
pověřen Janouškovec, přílohy zprávy zajistí Sklenář.
4. Klinický adiktolog – další vývoj
Oktábec seznámil ostatní s dalším vývojem. Došlo ke dvěma setkáním pracovní
skupiny. MZ pověří IPVZ k sestavení parametrů a požadavků na kurz Klinického
adiktologa. M. Miovský se společně se členy výboru zasadí o spolupráci s IPVZ nad
dalším vývojem v této oblasti, spolupráce již navázána. Vzdělávací program zůstává
stále ve stejném zpracovaném návrhu.
5. Nominace členů ČAA do pracovních skupin
- Etické kolegium – Gábina Mahrová, Ondřej Čalovka, + někdo ze členů
(David Adameček)/Zbyněk Oktábec
- Fokusní skupina nad tématem financování protidrogové politiky – Zuzana
Kozáková, Pavel Král, + případně někdo ze členů
- Workshop nad tématem nedostatků v koncepci financování adiktologických
služeb – Vratislav Řehák, Antonín Gaja, příp. Zuzana Kozáková

6. Výstupy z projektu IRAS
Janouškovec seznámil přítomné s průběhem výstupů projektů IRAS, kde je členem
několika pracovních skupin. Předmětem prezentace byla nová typologie služeb.
7. Novinky v oblasti reformy psychiatrické péče
Na kraji vznikají pozice koordinátorů reformy psychiatrické péče. V Současné chvíli
koordinuje adiktologické teze Jiří Libra. Spolupracuje s ním Anna Vondrová.
8. ČAA podpoří snahu otevření nového typu služby v Diagnostickém ústavu a
Střediskem výchovné péče na Praze 4
Oktábec prezentoval členům VV ČAA vznik nového zařízení v Hodkovičkách.
Členové ČAA pozitivně kvitují vnik nového zařízení. Oktábec a Janouškovec budou i
nadále jednat s ředitelem Diagnostického ústavu a Střediskem výchovné péče
PaeDr. Janem Tomanem, podpoří vznik nového zařízení.
9. Termín a místo dalšího setkání VV ČAA
Další jednání navrhne Janouškovec v dostatečném předstihu.
Zapsal: Mgr. Jiří Zatřepálek
Ověřil: Mgr. Vojtěch Janouškovec,

