Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA
Termín: 18.3.2020 18:00 hod.
Místo: Skype call

Přítomni: Zatřepálek J., Volfová A., Svoboda M.
Průběh schůze:
Předseda Jiří Zatřepálek zahájil schůzi.
1. Pracovní skupiny a spolupráce s dalšími subjekty
● V pondělí 16.3. se předseda J. Zatřepálek účastnil skype callu s představiteli RVKPP a
dalších organizací k tématu epidemie koronaviru. Skupina vytvořila stanovisko a
doporučení pro organizace ohledně ochrany před koronavirem.
● V březnu se konalo setkání VZRI - zástupcem za ČAA je O. Sklenář, zprávy: bude
druhé kolo dofinancování služeb
● IP RAS - 10.3.2020 proběhlo setkání na sRVKPP, zúčastnil se předseda ČAA informace o jednotlivých materiálech (v příloze zápisu monitorovací zpráva), další
setkání v květnu 2020
● dotační výbor RVKPP - za ČAA V. Janouškovec, žádost od protidrogové
koordinátorky k potvrzení nominací na zástupce jednotlivých pracovních skupin
● Při spolupráci s A.N.O. - odbornou sekcí pro prevenci jsme se připojili ke stanovisku k
dokumentu V síti - pro nedostatek informací prohlášení dementované, ČAA vydalo
vlastní dementovací prohlášení a zaslalo odbornému konzultantovi dokumentu upozorňujeme na potřebu řídit se standardy a fakt, že tento záměr nebyl konzultován s
odbornými organizacemi
● Pracovní skupina Klinický adiktolog - proběhlo další setkání 11.3.2020 - shoda na
posledním doladění spisu a odeslání na IPVZ a očekávání připomínkování
● Adiktologické výkony
○ Adiktologické výkony - ČAA vytvořilo stanovisko společně s M. Těmínovou zasláno na RVKPP a příslušným zástupcům; nyní zaslat T. Brejchovi z OSPA
a vytvořit pracovní skupinu “na dálku” (případně oslovit smluvní zařízení)
○ Dotaz z pojišťovny na seznam absolventů kurzů S4 a zda je nutné vyžadovat
S4 - zvláštní odborná způsobilost je dána vyhláškou, komunikace se zástupcem
pojišťovny - M. Svoboda
○ Dotaz z pojišťovny Ministerstva vnitra ohledně připomínkování smlouvy dotaz z ČAA na jednotlivá zařízení, bez zpětné vazby, návrh změn jsme
akceptovali

○ Vykazování adiktologických výkonů při výkonu intervence online nebo
telefonicky v době koronavirové epidemie - zjistil O. Sklenář - ano, je
možné legálně vykazovat jako adiktologické vyšetření kontrolní

2. Interní záležitosti asociace, propagace
● M. Svoboda vytvoří další minivideo ČAA(zveřejnění v týdnu od 23.3.)
● OSPA zrušena z důvodu epidemie koronaviru - zatím na dobu neurčitou dle vývoje
epidemiologické situace, ambulance Laxus stále nabízí své prostory, koordinuje T.
Brejcha; v úvaze spojení OSPA a Členské schůze v květnu nebo využít prostoru na
AT ke ČS a OSPA zároveň - opět dle vývoje situace
● AT výbor oslovil ČAA až po termínu setkání výboru - závěr: příspěvek za ČAA přijat
(oslovení členů bývalých výborů), prostor pro ČS ČAA není třeba (zatím termín v
květnu)
● Návrh na vznik Odborné sekce pro vzdělávání adiktologů - nyní není kapacita, návrh
do nového vícečleného VV
● 25.2.2020 proběhla druhá úspěšná beseda pro studenty adiktologie, ve spolupráci
s Klinikou adiktologie, zúčastnili se A. Volfová a J. Zatřepálek, „předregistrování“ 7
studentů, celková účast 80 studentů; poskytneme zpětnou vazbu na KAD, studenti se
zajímali a chyběli jim některé základní informace; zpráva z akce do APLP
(A.Volfová)
● Přijat nový člen: Linda Kočvárová (hlasování pro 3/3)
● V. Janouškovec zaslal přehled příjmů za únor 2020
● žádosti o potvrzení členství z členské základny - pošle A. Volfová, vyřídí J. Zatřepálek

3. Termíny dalších akcí
● Termín další schůze VV ČAA je 15.4.2020, 18:00 nejspíš opět přes Skype
● Dne 13. 5. 2020 proběhnou další mimořádné volby do VV ČAA, v prostorách KAD
(potvrzeno) od 13:00 - s ohledem na koronavirovou epidemii budeme informace
upřesňovat
4. Aktuální pracovní skupiny a setkání:
- 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) – V. Janouškovec
- IP RAS - J. Zatřepálek

-

Pracovní skupiny týkající se vězeňství – M. Svoboda
Pracovní skupina Klinický adiktolog – A. Volfová
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)
o Jednání se zdravotními pojišťovnami – prioritní téma, hledá se delegát

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

