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Dětská a dorostová adiktologie jako podobor adiktologie 
zaznamenává v  posledních letech velký rozkvět, který 
může vyvolávat dojem, že je podoborem novým. To  ovšem 
není úplně přesná informace, neboť její počátky sahají až 
do 50. let 20. století a  zejména k  osobě profesora Mečí-
ře. Z nedávné historie bych zvláště na tomto místě chtěl 
upozornit na speciální číslo časopisu APLP věnující se 
dětské a dorostové adiktologii, ve kterém má zveřejněné 
články také několik našich členů (Adiktologie v preventivní 
a léčebné praxi, 2/2019). Z pohledu profesní organizace za-
střešující adiktology v České republice neexistuje pojem 
nebo specializace dětského adiktologa a péči o děti a ado-
lescenty může poskytovat každý adiktolog. 

V uplynulém roce se ČAA podílela svou účastí na pracov-
ní skupině pro problematiku péče o děti v ohrožení adik-
tologickým problémem fungující při RVKPP. Jejím cílem 
je mimo jiné splnit podstatu meziresortnosti a  ve sku-
pině je také několik zástupců MZ, MPSV, ale také MŠMT, 
MS a dalších úřadů. Další platformou, kde ČAA měla své 
zastoupení, byla akce Systém péče o děti se závislostí na 
návykových látkách v  prostředí institucionální výchovy 
pořádané kanceláří ombudsmana. Své zástupce měla 
ČAA také na AT konferenci 2021 ve speciálním bloku vě-
novaném dětské a dorostové adiktologii.

Trend rozvoje podoboru pozorujeme také u  spřátelené 
Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, která již před 
lety založila svou podsekci Dětské a dorostové adiktolo-
gie. V naší organizaci takovou cestou prozatím nejdeme, 
ale pro záležitosti týkající se této problematiky máme vy-
členěnou osobu z výkonného výboru Mgr. Tomáše Jandá-
če a se záležitostmi primární prevence oslovujeme naše-
ho řádného člena Mgr. Jiřího Zatřepálka. 

Nakonec tohoto sdělení bych chtěl všechny členy po-
zvat na členskou schůzi ČAA, která proběhne 3. 11. 2021 
v prostorách Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.
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