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Setkání adiktologů v roce 2021
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Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Dne 3. listopadu 2021 pořádala profesní organizace Česká asociace adiktologů (ČAA) pravidelné setkání Členské
schůze v Praze na Klinice adiktologie. Jedná se o pravidelné setkání, které se koná jednou ročně, kam jsou zváni
všichni členové profesní organizace. Setkání slouží k prezentaci výsledků práce za uplynulý rok a k diskuzi nad
důležitými tématy. Dále Členská schůze dává podněty výkonnému výboru týkající se dalšího směřování asociace,
priorit asociace a schvalují se dílčí aktivity.
Letos bylo setkání opět poznamenáno epidemickou situací a konalo se v hybridní formě, kdy část účastníků byla
přítomna prezenčně a část připojena online. Výkonný výbor prezentoval témata týkající se hospodaření asociace,
správy členství a aktivit v roce 2020 a 2021.

AKREDITACE
ČAA nadále poskytuje akreditace vzdělávacím akcím i přes
zrušení kreditního systému. V roce 2021 (aktuální do října
2021) akreditovala ČAA následující vzdělávací akce:
–
–
–
–
–
–
–
–

Semináře v psychiatrické nemocnici Kosmonosy 2021
Konference síťování služeb a drogy (duben 2021)
AT konference 2021 (září 2021)
Pracovní schůze společnosti pro návykové nemoci
„Purkyňka SNN“ (každá druhá středa v měsíci)
Konference pracovníků terapeutických komunit
(říjen 2021)
Adiktologická konference Jihočeského kraje 2021
(září 2021)
Psychiatrické sympozium HLAVOLAM XI (říjen 2021)
Letní škola Harm Reduction (červen 2021)

OSPA A ADIKTOLOGICKÉ VÝKONY
Předseda Odborné sekce pro výkon povolání adiktologa
(OSPA) Bc. Tomáš Brejcha prezentoval výstupy sekce,
která se v roce 2021 konala dubnu a říjnu. Dominantním tématem sekce je dlouhodobě vykazování adiktologických výkonů a sdílení praktických zkušeností v této
oblasti. Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D., je primárním zástupcem v tématu prosazování revize adiktologických výkonů
a prosazení vzniku nových výkonů. V současné době je
aktivní v pilotních projektech reformy psychiatrické péče

jako metodik. Tato činnost je klíčová, jelikož další kroky
navazují na ukončení a vyhodnocení pilotních projektů.

ČLENSTVÍ
Jako významné téma se ukázala informovanost odborné
obce o možnostech členství v asociaci. Výkonný výbor informoval o zjednodušení procesu registrace v ČAA, která
je možná prostřednictvím webových stránek. Dále připomněl formy členství:
–

–

řádné členství – absolvent studijního oboru adiktologie (bakalářské, magisterské nebo doktorské) nebo
osoba, která získala odbornou způsobilost k výkonu
profese adiktologa jinak (možno do roku 2011)
přidružené členství – osoba, která se nejméně 3 roky
zabývá poskytováním péče v oblasti adiktologie, ale má
jiné než adiktologické profesní zázemí (např. sociální
pracovník, zdravotní sestra, psycholog pracující v adiktologické službě) nebo osoba, která pracuje v adiktologické sféře, ale neposkytuje specificky adiktologickou
službu (např. právník, protidrogový koordinátor)

Čestným členem ČAA je v současné době doc. MUDr. et
PhDr. Kamil Kalina, CSc.

TÉMATA – VZDĚLÁVÁNÍ, PSYCHOTERAPIE,
VĚZEŇSTVÍ, DĚTSKÁ ADIKTOLOGIE
Členské schůzi byl dále podrobně představen připravovaný vzdělávací program specializačního vzdělávání Klinický adiktolog. V současné době neočekáváme zásadní změny v obsahu vzdělávacího programu, a tudíž byl
představen obsah a jednotlivá kritéria vstupu a výstupu
do tohoto programu. V nejbližší době očekáváme vydání
programu ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR a po
akreditaci zařízení by nemělo otevření specializace již
nic stát v cestě.
Jako další významné téma bylo prezentováno působení
v pracovní skupině Ministerstva zdravotnictví člena výboru Mgr. Karla Kolitsche, který usiluje o rozšíření kompetencí pro adiktology v oblasti psychoterapie. Již více
než roční účast přináší první úspěchy. V současném ná-
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vrhu pracovní skupiny je adiktolog zařazen jako profese,
která může při splnění daných podmínek dosáhnout na
různé stupně psychoterapeutických intervencí. Jedná se
o bezprecedentní okamžik, kdy do oblasti psychoterapie
ve zdravotnictví mohou vstupovat jiné zdravotnické profese. Pracovní skupina se také zabývá rozšířením dostupnosti psychoterapie i mimo zdravotnickou oblast.
V oblasti působení adiktologa ve vězeňství dochází ke
zhodnocení úspěšnosti prosazení pracovních míst pro
adiktology a uvažuje se o dalším zkvalitňování adiktologické péče ve věznicích. Tématy, jako jsou ochranné léčby a vzdělávání adiktologů ve vězeňství, se zabývá místopředseda asociace Mgr. et Mgr. Martin Svoboda. V oblasti
dětské a dorostové adiktologie je aktivním členem Mgr.
Tomáš Jandáč, který se zabývá setkáváním relevantních
subjektů v péči o dětského adiktologického klienta a navazuje spolupráci se Společností pro návykové nemoci
(SNN ČLS JEP).

PRINCIPY A PRIORITY
V roce 2020 si nový výkonný výbor stanovil principy své
činnosti, Členská schůze se shodla na jejich znění i pro
další rok. Jedná se o následující:
–

–

–

–

Témata: Zabývat se tématy jasně spjatými s profesí
adiktologa v kontextu zvyšování kompetencí, hodnotami společenskými i ve vztahu k finančnímu ohodnocení.
Energie: Analyzovat poměr vynaložené energie a potencionálního výsledku činnosti a následné vyhodnocení vynaložené aktivity.
Spolupráce: Udržovat, prohlubovat a navazovat spolupráci s dalšími relevantními subjekty v adiktologickém poli.
Komunikace: Základním kritériem pro činnost členů asociace je hájení zájmů adiktologické profese
ač
 lenů ČAA.

Jako prioritní témata byla pro rok 2022 stanovena tato:
–

–

–

–
–

Výkony – pokračovat v aktivitě vedoucí k revizi adiktologických výkonů tak, aby odpovídaly realitě, a prosazení výkonů nových.
Vzdělávání – otevření specializačního vzdělávání
Klinická adiktologie a podílení se na rozběhnutí tohoto programu.
Psychoterapie – pokračovat v aktivitě v pracovní skupině pro zvýšení dostupnosti psychoterapie a dosažení zvýšení kompetencí adiktologa v této oblasti.
Vězeňství – podílet se na podpoře pracovního prostředí pro adiktology ve vězeňství.
Komunikace – stabilizovat aktivitu na sociálních sítích a zkvalitňovat obsah webových stránek, dále navázat udržitelnou spolupráci s relevantními subjekty
a zaměření aktivity na studenty adiktologie.
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TERMÍNY AKCÍ
Setkání OSPA – duben 2022 v Plzni
Členská schůze ČAA 2022 – na AT konferenci 2022
AT konference – 5.–9. 6. 2022

Sledujte aktuální informace na našich sociálních sítích
Facebook a Instagram a také na webu www.asociace
adiktologu.cz
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v roce 2021
podporovali, jak členům asociace za jejich aktivitu
a podporu, tak spolupracujícím organizacím a kolegům.
Výslovné díky patří časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi nejen za prostor poskytovaný odborným společnostem, ale i za velký podíl na šíření zpráv z praxe
a zkušeností skrze kvalitní výzkumné texty. Těšíme se
na další nabitý rok!
Anna Volfová, předseda České asociace adiktologů

