APLP

ZPRÁVY Z OBORU

119

Beseda České asociace
adiktologů se studenty
adiktologie
Anna Volfová
1. LF UK a VFN v Praze, Klinika adiktologie

e-mail | vondra.anna@gmail.com

ru. Mimo jiné dualita zdravotního a sociálního sektoru
a problematika financování adiktologických zařízení.
Z činnosti asociace bylo diskutováno téma adiktologických zdravotnických výkonů a příprava specializačního
vzdělávání klinického adiktologa.
Studentům byly předány informace o struktuře asociace a jejím fungování včetně podmínek získání členství
a možných důvodů, proč do asociace vstoupit. Pro rozvoj
profese adiktologa je důležité, aby absolventi rozuměli systému a koncepci budování a zkvalitňování pozice
adiktologa. Z praxe často zaznívaly informace o tomto
slepém místě absolventů adiktologie. Doufáme tak, že
jsme alespoň částečně toto slepé místo zaplnili a vzbudili
zájem studentů o svou budoucí profesi.
Jiří Zatřepálek a Anna Volfová za katedrou

Klinika adiktologie ve spolupráci s Českou asociací adiktologů, z. s., (ČAA) uspořádala v rámci projektu IP 2019–
2020 MŠMT č. 236078-5 „Inovace studijního programu
adiktologie podporující zvýšení pracovní uplatnitelnosti
absolventů v praxi a cílená propagace oboru“ besedu pro
studenty adiktologie na téma profesní organizace. Setkání se zúčastnilo přes 80 studentů napříč všemi ročníky
bakalářského i magisterského stupně studia. Příjemným
zjištěním byl počet studentů, kteří míří (nebo o tom alespoň vážně uvažují) do adiktologické praxe po ukončení
studia. Až na několik ojedinělých případů se přihlásili
všichni studenti. Beseda se uskutečnila 25. února 2020.

Důležitým bodem setkání byla diskuze v závěru přednášky. Studenti se ptali na reformu psychiatrické péče a její
souvislost s oborem adiktologie. Na toto téma jsme diskutovali například o přípravě projektu adiktologických
multidisciplinárních týmů a adiktologických ambulancí.
Díky reformě by měl být posílen vznik nových služeb se
zakotvením pozice adiktologa, které budou evaluovány
a v závěru vyhodnoceny, což by mělo pomoci správnému
nastavení služeb v této oblasti do budoucna. Další oblastí zájmu se ukázalo být téma specializačního vzdělávání
klinického adiktologa. Otázkou bylo, zda bude při vstupu
do specializační přípravy uznána předchozí praxe, jaká
zařízení mohou školit klinické adiktology a jaké jsou podmínky vstupu do specializace.

Předseda asociace Mgr. Jiří Zatřepálek společně s místopředsedkyní Mgr. Annou Volfovou představovali studentům profesní organizaci a její činnost. Nejprve informovali o profesi adiktologa a jeho ukotvení v legislativě
včetně rozmanitosti pracovních pozic, kde se může adiktolog uplatnit. Diskutováno bylo téma zařazení adiktologa
v multidisciplinárním týmu, hranice mezi jednotlivými
odbornostmi a komplexnost vzdělávání adiktologa. Další
z oblastí, které jsme se dotkli, byla aktuální témata v obo-

Závěrem zaznělo několik zpětných vazeb oceňujících obsah přednášky a bylo zřejmé, že některé zásadní informace zaslechli studenti poprvé, případně poprvé v uceleném kontextu. Zpětnou vazbou nám bylo i setrvání drtivé
většiny posluchačů až do konce i přes překročení původního časového limitu. Doufáme, že toto obnovení setkání zástupců ČAA se studenty bude impulzem pro další
taková setkání, případně začlenění některých klíčových
informací přímo do pregraduální výuky.

