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V  dnešním příspěvku přinášíme nejdůležitější zprávy 
o profesní organizaci adiktologů z uplynulého období.

ZMĚNY

Před létem se členská základna sešla s  Výkonným vý-
borem České asociace adiktologů (ČAA) na pravidelném 
ročním setkání. Připomínáme nejdůležitější výstupy:

 – Novou předsedkyní ČAA je Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D., 
místopředsedou se stal Mgr. Tomáš Jandáč. Výkonný 
výbor jinak zůstává ve stejném složení.

 – Od nového roku se navyšuje roční členský příspěvek.

TÉMATA

Důležitým tématem zůstává vyjednávání v oblasti hra-
zení adiktologické péče ze zdravotního pojištění. V le-
tošním roce končící projekt v  rámci procesu reformy 
psychiatrické péče přináší vyšší tlak na zavedení navrho-
vaných změn. Pro zapojení se do tohoto tématu doporu-
čujeme účast na Odborné sekci pro výkon profese adikto-
loga (OSPA), případně nás můžete kontaktovat na e-mailu 
vykony@asociaceadiktologu.cz.

Na úrovni prosazení zcela nového specializačního vzdě-
lávání Klinický adiktolog došlo v  létě k zásadním pro-
měnám programu na základě diskusí a  připomínek 
dalších aktérů, jakými jsou například Ministerstvo zdra-
votnictví (MZ) či další odborné asociace. Další informace 
se dozvíte na Ceně adiktologie 2022, kde bude podrob-
ným informacím věnován samostatný blok. Příkladem 
změn je zkrácení požadované doby praxe, zpětné uzná-
vání praxe a  rozšíření nácvikového modulu. Vzděláva-
cí program by měl jako schválený vyjít ve Věstníku MZ 
v nejbližších měsících, pravděpodobně nejpozději v pro-
sinci. O této skutečnosti budeme členy informovat e-mai-
lem. Již v tuto chvíli se lze připravit na proces akreditace 
zdravotnických zařízení pro jeho praktickou část. Má-li 
vaše organizace zájem podílet se na vzdělávání adikto-
logů, můžete se na nás obrátit pro spolupráci a společný 
postup v této věci.

V  úzké návaznosti pokračuje práce v  oblasti zapojení 
adiktologů do systému získávání kompetencí v  oblasti 
psychoterapie jak v oblasti zdravotnictví, tak mimo něj. 
V  současné době jsou adiktologové společně s  dalšími 
profesemi nominování do systému vzdělávání na úrov-
ni bakaláře a magistra s nutností absolvovat akreditova-
ný psychoterapeutický výcvik MZ a  případně doplnit si 
vzdělávání certifikovaným kurzem. Úroveň klinického 
adiktologa aspiruje na nejvyšší úroveň vzdělávání v psy-
choterapii v oblasti zdravotnictví.

Za zmínku stojí aktivita ve věci zásadní revize vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví č. 271/2012 Sb., o  zdravotní 
způsobilosti zdravotnického pracovníka a  jiného od-
borného pracovníka. Znění této vyhlášky je diskrimi-
nační vůči adiktologickým klientům i vůči osobám, které 
se v  minulosti se závislostí potýkaly. ČAA byla přizvána 
do procesu revize této vyhlášky a nyní se podnikají jed-
notlivé kroky ke změně. Dílčím úspěchem je přijetí při-
pomínek k obdobné vyhlášce o zdravotní způsobilosti ve 
vnitrozemské plavbě, kde se podařilo namítat proti ne-
smyslným a  diskriminačním výrokům týkajícím se uží-
vání alkoholu.

AKTUÁLNÍ AKCE

Odborná sekce pro výkon profese adiktologa (tzv. 
OSPA) se schází dvakrát do roka, první letošní schůze se 
konala v dubnu. Velmi aktuálními tématy zůstávají zdra-
votnické 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 naplánoval dalším setkání na 19. 10. 2022 
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!

Cena adiktologie 2022, která se koná 10. 11. 2022 v Pra-
ze, je letos poprvé spolupořádána ČAA, která sestavila 
program na téma „Trendy v adiktologii“. Jedná se o jedi-
nečnou jednodenní národní adiktologickou konferenci, 
která přináší zajímavý program, a současně jsou udělo-
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vána ocenění za nejlepší adiktologický počin roku za jed-
notlivce či organizaci – Cena Kiron – a za rozvoj a přínos 
oboru pro jednotlivce – Cena adiktologie.

Pro letošní ročník byla naplánována účast zahraničního 
hosta se simultánně tlumočenou přednáškou na téma 
addiction recovery. Témata konference zahrnují novin-
ky ve vzdělávání adiktologů, nové adiktologické přístupy, 
otázky dětské adiktologie a nové služby v našem oboru. 

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 chuti (např. v oblasti klinické adik-
tologie, vězeňství, zdravotních výkonů a dalších)

SOUHRN DŮLEŽITÝCH AKCÍ

 – OSPA 19. 10. 2022 v Českých Budějovicích
 – Cena adiktologie 2022 – Praha 10. 11. 2022
 – 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 e-mailem. 

Chceteli se stát členem, stačí vyplnit jednoduchý for-
mulář na našem webu.

Těšíme se na spolupráci!

Tým ČAA
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