Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA
Termín: 13.5.2020 17:00 hod.
Místo: Skype call

Přítomni: Zatřepálek J., Volfová A., Svoboda M.
Průběh schůze:
Předseda Jiří Zatřepálek zahájil schůzi.
1. Výkony
• 21.4. – odeslány připomínky ČAA k změně vyhlášky ke změně vyhlášky č.
134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (Příloha 1), připomínky zpracovány
pracovní skupinou vedenou T. Brejchou a L. Šťastnou, koordinace VV;
aktualizace vyhlášky probíhá každý rok
• 22.4. – telekonference se zástupci RVKPP, MZ, SNN a reformy psychiatrické
péče-projektu nových služeb – hledání společného postupu v aktivitách týkajících
se stávajících i nových výkonů, účast J.Zatřepálek, A. Volfová
• 7.5. - Setkání zástupců ČAA, SNN, projektu reformy psychiatrické péče – téma
sdílení postupu v revizi výkonů a spolupráce
• Setkání pracovní skupiny pro výkony – 12.5.,19.5. – zpracování argumentace
k revizi výkonů a postup dle pokynů MZ
• VV koordinuje aktivitu směrem k ČAS
• Výkony v nouzovém stavu – opakované výzvy a oslovování zástupců pojišťoven,
spolupráce s J. Vedralovou – stanovisko vydáno až 15.5. (Příloha 2)
• VV ČAA se setká k výkonům 2.6.
2. Klinický adiktolog
• 22.4. – pracovní skupina odesílá spis klinického adiktologa na IPVZ a zástupcům
odborných společností a ministerstev
• Stanovisko ČAA a KAD o transformaci pracovní skupiny – PS vzdělávání
adiktologů (Příloha 3)
3. Další aktivity
• ČAA odborně zaštiťuje časopis Adiktologie v léčebné a preventivní praxi –
komunikace s J.Šejvlem

•
•

•
•
•

Členové VV zpracování dvou posudků odborných článků v APLP (Svoboda,
Zatřepálek)
30.4.2020 – proběhla telekonference: Stálá konference českého zdravotnictví
Zdravotnického deníku, Odborný panel - Průřezové téma: Politika kvality v
prevenci a léčbě závislostí - problémy a výzvy – J. Zatřepálek se zúčastnil a
propagoval vznik adiktologických ambulancí
Za vědomí ČAA schválen Akční plán ve věcech tabáku, zástupce A. Kulhánek
19.5. se zúčastní J. Zatřepálek pracovní skupiny IP RAS
Připomínkování dokumentu Koncepce rozvoje adiktologických služeb, verze 1.3.
– zpracoval M. Svoboda

4. Interní záležitosti asociace, propagace
● Zpracování informací o ČAA na Wikipedii – J. Zatřepálek – výzva členské základně,
poptávka po editorovi
● Běhen léta zpracovat nový banner ČAA a výroba propagačních předmětů (placky) –
A. Volfová
● Plán propagace – minividea, správa webu, Facebook – A. Volfová
● Projednán stav účtu
● Vytvořena mapa kontaktů ČAA
• Schválení nových členů, všechny žádosti schváleny 3 pro, 0 proti, řádné členství:
o H.Hlobilová
o L.Ivanovová
o J.Vašíčková
o L.Kočvarová
5. Termíny dalších akcí
● Termín další schůze VV ČAA je 24.6.2020, 17:30 nejspíš opět přes Skype
● Termín setkání VV k výkonům je 2.6.2020, 17:00
● Termín Členské schůze a mimořádných voleb do VV ČAA bude na podzim, upřesnění
v červnu (variantou je opět AT konference – ta je posunuta na podzim) z minulého
setkání VV
● V jednání nový termín setkání OSPA – návrhy v létě
6. Aktuální pracovní skupiny:
- 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, nyní Vzdělávání adiktologů – A. Volfová
Pracovní skupina pro adiktologické výkony – 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 Hledá se delegát pro oblast dětské adiktologie (Sekce dětské adiktologie)

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

