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Aktuality z České
asociace adiktologů
Tomáš Jandáč, Anna Volfová
e-mail | office@asociaceadiktologu.cz

Česká asociace adiktologů, z. s., Pardubice

Přinášíme nejdůležitější zprávy o profesní organizaci
adiktologů z uplynulého období.
Souhrn všeho důležitého byl prezentován na pravidelné
členské schůzi České asociace adiktologů (ČAA), která
se po třech letech konala standardně na AT konferenci
2022 v hotelu Jezerka v Seči. Snad i vlivem skutečnosti,
že se můžeme účastnit živého shromáždění, jsme zaznamenali vysokou účast členů ČAA. Výkonný výbor vedený
předsedkyní Annou Volfovou v první části setkání představil přehled organizačních záležitostí, včetně počtu
členů, informaci o hospodaření a akreditovaných vzdělávacích akcí v roce 2022. Dále byly představeny akce
akreditované naší asociací, pracovní skupiny, na kterých
participují členové výboru a další aktivní členové. Důležitým bodem byla změna výše členského příspěvku od
roku 2023. Podrobnou zprávu z členské schůze naleznete
vždy na našem webu.
Důležitým bodem schůze bylo oznámení funkčních změn
ve výkonném výboru – z radostných zdravotních důvodů
rezignovala na předsednictví Anna Volfová a novou předsedkyní byla zvolena Lenka Šťastná, na volné místopředsednické místo byl zvolen Tomáš Jandáč. Bývalá předsedkyně nadále zůstává členem výkonného výboru.
Významnou aktivitou je setkávání Odborné sekce pro
výkon profese adiktologa (tzv. OSPA) dvakrát do roka,
naposledy konaná v dubnu letošního roku. Velmi aktuálními tématy zůstávají zdravotnické výkony adiktologa,
které diskuzi vždy dominují. Výhodou sekce je možnost
diskuze a sdílení zkušeností, a to nejen z oblasti zdravotnické. Předseda odborné sekce Tomáš Brejcha informoval o dalším setkání, které proběhne 19. 10. 2022
tentokráte v Českých Budějovicích těsně před konáním
Jihočeské adiktologické konference. Důležitou informací
je volné místo místopředsedy této odborné sekce, pokud byste měli zájem o více informací, ozvěte se!
Snaha o zlepšení situace v oblasti zdravotnických výkonů přetrvává, hlavním bojištěm je stále prostor v rámci
pilotních projektů Reformy psychiatrické péče. V současné době trváme na navýšení frekvencí a prosazení výkonů nových. Více informací zjistíte na našem webu.

Anna Volfová a Karel Kolitsch na AT konferenci v Seči 7. června 2022

V posledních několika měsících proběhla zásadní vyjednávání stran vzdělávacího programu Klinický adiktolog
s relevantními subjekty, mimo jiné se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR), IPVZ a Asociace klinických
psychologů. Trvající neshody v oblasti prosazení vzdělávání v oblasti psychoterapeutických dovedností adiktologa vyústilo v kompromis a v rámci připravovaného studia
by měl student absolvovat praktické bloky v klinických
doporučených postupech. V současné době pracujeme
na konečné verzi a jejím vydání ve Věstníku v začátku
roku 2023. Dalším postupem bude akreditace zdravotnických zařízení pro tento program.
V této souvislosti vrcholí aktivita člena Výkonného výboru
Karla Kolitsche, který ČAA zastupuje již 2 roky v pracovní
skupině MZ ČR k zvyšování dostupnosti psychoterapeutické péče. V současném návrhu se počítá s rozšířením
psychoterapeutických kompetencí adiktologa na všech
úrovních vzdělání. V podrobné diskuzi na toto téma prezentovali Anna Volfová a Karel Kolitsch ve speciálním
bloku ČAA s bohatou diskuzí účastníků. Podrobnosti zveřejníme na našem webu.
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V současné době hledáme do ČAA:
–
–
–

PR pracovníka – pomocníka v oblasti webu a sociálních sítí
Místopředsedu odborné sekce OSPA
Aktivní členy zapojující se do drobnějších či větších
aktivit dle zájmu a chutě (např. v oblasti klinického
adiktologa, vězeňství, zdravotních výkonů a další)

DŮLEŽITÉ AKCE:
–
–

OSPA 19. 10. 2022 v Českých Budějovicích
Členská schůze ČAA 2023 – AT konference v Seči 2023

Další informace a aktuality naleznete na našem webu
www.asociaceadiktologu.cz, a jste-li členem, zašleme
vám informace na e-mail. Pokud byste se rádi stali členy,
stačí vyplnit jednoduchý formulář na našem webu.
Těšíme se na spolupráci!
Tým ČAA

ZPRÁVY

