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Adiktologické fórum je poradním orgánem Rady vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Původně 
vzniklo v  roce 2011 v  rámci projektu NETAD (Síťování 
vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce 
mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým 
a neziskovým sektorem v adiktologii) Kliniky adiktologie 
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a  Všeobecné fa-
kultní nemocnice v  Praze s  cílem sdílet informace pod-
statné pro rozvoj interdisciplinárního oboru adiktologie 
na širokém půdorysu zahrnujícím všechny poskytovatele 
preventivních, poradenských a léčebných služeb v tomto 
oboru. Klinika také poskytla Adiktologickému fóru v jeho 
počátcích zázemí a  vedení v  osobách přednosty kliniky 
Michala Miovského a  primáře Petra Popova. Po skonče-
ní projektu NETAD je organizace a administrativa Adik-
tologického fóra od roku 2013 zajišťována sekretariátem 
RVKPP a  motorem jeho činnosti se stala Lucia Kiššová, 
vedoucí Oddělení koordinace a financování Odboru pro-
tidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Obsahová stránka 
setkání byla zajišťována odbornými společnostmi, které 
se střídaly v  předsednictví Adiktologického fóra po půl 
roce. Aktuálně je program sestavován odborem protidro-
gové politiky Úřadu vlády ČR ve spolupráci s odbornými 
společnostmi a jsou brány v úvahu i případné podněty ze 
strany členů Adiktologického fóra.

Adiktologické fórum představuje otevřenou platformu 
s  volným přístupem pro všechny odborníky v  oblasti 
adiktologie. Cílem této platformy je umožnit sdělování 
aktuálních informací z  oboru, výměnu zkušeností, ko-
ordinaci  společných aktivit v  oboru, a  to včetně tvorby 
koncepce a rozvoje oboru. Mezi aktuální témata Adiktolo-
gického fóra patří například koncepce rozvoje sítě adik-
tologických služeb, koncepce dětské adiktologie, zdravot-
ní výkony v adiktologii nebo role adiktologie v probíhající 
reformě psychiatrické péče.

Na bázi Adiktologického fóra organizuje Odbor proti-
drogové politiky od začátku epidemie COVID-19 v  ČR 

on-line jednání se zástupci adiktologických služeb, kde 
jsou sdíleny aktuality z  dění ve službách ohledně epi-
demiologické situace. V  prvních dnech a  týdnech nou-
zového stavu (na přelomu března a dubna) vydal Odbor 
protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, po vzájemných 
konzultacích s  poskytovateli služeb, řadu doporučení 
pro fungování služeb a  pro práci s  klienty, například 
Doporučení adiktologickým službám v  období karanténních 
opatření v souvislosti s COVID-19, Doporučený postup pro hy-
gienický servis v  nízkoprahových adiktologických službách  – 
COVID-19, Doporučení pro používání ochranných osobních 
prostředků v adiktologických službách a další. V návaznosti 
na komunikaci se službami prostřednictvím této plat-
formy byl v průběhu léta také vytvořen, připomínkován 
a konzultován dokument Doporučení k poskytování adikto-
logických služeb v souvislosti s COVID-19, který byl následně 
vydán dne 17. září 2020 s  cílem připravit adiktologic-
ké služby na možné zhoršení epidemiologické situace 
v souvislosti s onemocněním COVID-19. Všechna zmíně-
ná doporučení jsou k  nalezení na webových stránkách  
www.drogy-info.cz/article/koronavirus/.

Na online setkáních byla projednávána především téma-
ta ochrany pracovníků v  adiktologických službách před 
nákazou, zajištění provozu adiktologických služeb a také 
probíhalo sdílení příkladů dobré praxe. Dále byly sdíleny 
zkušenosti ohledně  testování na COVID-19, spolehlivos-
ti testů a zapojení služeb do studie ADI-COVID-19, která 
byla organizována Národním monitorovacím střediskem 
pro drogy a závislosti/OPK.

Adiktologické fórum se setkává pravidelně jednou za 
dva měsíce, aktuálně tedy formou telekonferencí, v  ná-
vaznosti na epidemiologickou situaci probíhají jednání 
častěji. Platforma je otevřena, může se jí účastnit kdokoli 
z poskytovatelů adiktologických služeb. V případě zájmu 
můžete kontaktovat OPK. Informace o  Adiktologickém 
fóru, zápisy i  kontaktní osobu naleznete na stránkách 
RVKPP – rvkpp.vlada.cz v sekci poradní orgány.
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