
Jaké jsou vaše priority v  nové (stále 
nové) funkci?

Za největší prioritu pokládám vytvo-
ření nové národní strategie protidro-
gové politiky pro období 2019–2027, 
byly předloženy teze, ještě mým 
předchůdcem, ty je třeba diskutovat. 
V  rámci strategie bychom se chtěli 
zaměřit i  na primární prevenci, kte-
rá je trochu Popelkou v  celé oblasti,  
a  rozhodně pokračovat v  tom, co bylo 
doposud realizováno, zejména bych 
se ráda zaměřila na stabilizaci služeb 
a jejich posílení.

Jak budete rozvíjet komunika-
ci s  pracovnicemi a  pracovníky 
v  adiktologických službách? V  adik-
tologickém terénu?

Klíčovými partnery jsou odborné 
společnosti a  zastřešující instituce, 
jako je Společnost pro návykové ne-
moci ČSL JEP, Česká asociace adikto-
logů, Asociace nestátních organizací, 
Odborná společnost pro prevenci ri-
zikového chování, a  nezpochybnitel-
ně i  dotčené resorty. Dle časových 
možností, a  doufám, že to bude již 
brzo, se mi podaří uskutečnit návště-
vy jednotlivých organizací, podívat 
se na jednotlivé služby, i  když mnohé 
z  nich znám. Zároveň předpokládám 
účast na odborných konferencích 
v  rámci ČR, kde se schází odborníci 
z  praxe. V  rámci našich komunikač-
ních platforem považuji za důležité 
Adiktologické fórum, které existuje 

jako pracovní orgán při Odboru pro-
tidrogové politiky. Myslím, že platfo-
rem pro komunikaci je hned několik, 
včetně vašeho časopisu. 

Místní a  typová dostupnost adikto-
logických služeb se v  jednotlivých 
regionech České republiky liší. Jak 
budete v této oblasti postupovat? 

Obecně víme, že chybějí ambulantní 
služby, to je u  nás ten největší pro-
blém, a  to z  celého spektra adikto-
logických služeb. Co se týče dostup-
nosti, v  krajích víme, že například 
Karlovarský kraj je službami téměř 
nepokrytý. Určitě navštívím Asocia-
ci krajů ČR. Již jsem domluvena na 
první schůzce. Chtěla bych s  Asoci-
ací krajů ČR i  zástupci a  zastupiteli 
jednotlivých krajů více komuniko-
vat, tak, aby si vzali ještě více za své, 
že k  řešení situace v  krajích je třeba 
také jejich součinnost. 

Jaká nejvýznamnější témata pre-
vence a léčby u nás aktuálně vidíte? 

Jak už jsem řekla, v  oblasti léčby je 
to zvýšení dostupnosti ambulantní 
péče, dostupnost substituční léčby. 
V  oblasti primární prevence určitě 
posílení celého systému, posílení 
role metodiků školní prevence, kraj-
ských koordinátorů prevence rizi-
kového chování, spolupráce s  kraj-
ským koordinátorem protidrogové 
politiky. Tam zatím shledávám určité 
rezervy v  součinnosti a  spolupráci. 

Dalším tématem je provádění krát-
ké intervence a  včasné diagnostiky 
u  praktických lékařů. Je třeba tuto 
oblast posílit. Krátká intervence sice 
vychází ze zákona, ale na její realiza-
ci v  praxi je třeba dále pracovat. Té-
mat je skutečně mnoho.
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Otázky kladl Miroslav Barták.



Jak vám mohou pomoci vaše před-
chozí bohaté zkušenosti z  Minister-
stva zdravotnictví v  ČR ve vaší sou-
časné práci? 

Myslím, že stojí za to říci, že jsem 
opouštěla MZ v  době, kdy byl ve 
funkci již 13. ministr. Pracovala 
jsem tedy pod vedením 13 ministrů. 
Přesto se protidrogová politika do-
kázala udržet jako jedno z  poměrně 
zásadních a  důležitých témat v  rám-
ci zdravotnictví. Podařilo se prosadit 
některé důležité změny. Například 
uvedení adiktologických výkonů ve 
vyhlášce, úhrady adiktologických 
výkonů ze systému zdravotního po-
jištění. I  když musím konstatovat, 

že aktuálně to není tak, jak bychom 
si všichni představovali. Podařilo 
se nastartovat vznik a  provoz dět-
ských adiktologických ambulancí. 
Udržet dotační program, v  minu-
lých letech dokonce poměrně dost 
navýšit finanční prostředky. Vytvo-
řit historicky první akční plány k  al-
koholu a  tabáku. Prosadit ratifikaci 
Rámcové úmluvy o  kontrole tabáku. 
Dost věcí se tedy podařilo. Využiji 
schopnost komunikace a  koordina-
ce jednotlivých aktérů. Také mám 
zkušenosti při tvorbě legislativy, při 
projednávání a  prosazování nové 
právní úpravy. Konkrétně mám na 
mysli zákon č. 379/2005 Sb. a  zákon 
č. 65/2017. 

Je něco, co byste ještě ráda sdělila 
našim čtenářům?

Žádná revoluce v  oblasti protidrogo-
vé politiky se mým příchodem neko-
ná. Naopak, ráda bych přispěla ke 
stabilizaci, a  to i  finanční, systému 
služeb. Zvýšit jejich dostupnost. Zá-
roveň, jak už jsem řekla, ráda bych 
pomohla i  systému v  primární pre-
venci. 

Děkuji za rozhovor.
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22. listopadu 2018

Cena adiktologie má pro náš obor velký symbolický význam.

Jejím hlavním posláním je ocenit ty, kteří se nejvíce za-
sloužili o  jeho rozvoj, zviditelnění, zásadním způsobem 
přispěli svojí klinickou či výzkumnou prací a  kteří mu 
odevzdali více než jiní. Není tedy pouze jakousi „síní 
slávy“, je též lidským i  profesním poděkováním těm, 
kteří oboru adiktologie věnovali a  věnují své úsilí a  tvr-
dou práci.

Adiktologie není oborem jednoduchým a  často ani ve-
selým či dokonce vděčným. Je oborem, který neměl 
jednoduchou cestu a  pozici a  přitom je to obor, který 
v  moderní společnosti zasahuje obrovské množství lidí; 
návykové látky a  zdraví škodlivé návyky často zásadním 
způsobem mění osudy mnoha jednotlivců i  celých rodin 
či dokonce sociálních skupin.

Cenou adiktologie chceme osobnostem našeho oboru 
vyjádřit nejen dík za to, co pro ostatní dělali a  dělají, ale 
i  za jejich osobní postoje, názory a  hodnoty, které pro-
sazují a  svojí prací vyjadřují. V  tomto smyslu má Cena 
adiktologie být též určitou reflexí oboru samotného 
směrem dovnitř a  má současně kolegům v  jiných obo-
rech i  širší veřejnosti ukázat, koho a  proč si v  naší od-
borné obci vážíme a kam se jako obor vyvíjíme.

Cenu udělují společně Klinika adiktologie 1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy a  Všeobecná fakultní nemoc-
nice v  Praze, spolu se Společností pro návykové nemoci 
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Letošním tématem celodenní konference je téma zamě-
řené na sdílení péče o  adiktologického pacienta / kli-
enta. Konference se koná dne 22. listopadu 2018 a  po-
drobnější informace naleznete na webových stránkách 
www.adiktologie.cz v sekci Cena adiktologie.

Konference se koná v  prostorách Lékařského domu, 
sídla ČLS JEP, na adrese Praha 2, Sokolská 490/31, ve 
velké přednáškové místnosti.
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