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Příspěvkem vás
budou provázet:
• Bývalý Výkonný výbor úřadujı́cı́	od	13.11.2019	
do	14.10.2020

• Jiřı́ Zatřepálek

• Martin	Svoboda

• Anna	Volfová



Cıĺem	
přıśpěvku	je:

•Představit	profesní	organizaci	adiktologů
• Její	současnou	podobu	a	úlohu

• Reflektovat	fungování	posledních	10	(11)	let	rok	
za	rokem

• Představit	vize	dalšího	fungování



ÚVODEM…

•Studijní	obor	adiktologie	započal	v	roce	2005 (BC)

•ČAA	vznikla počátkem roku 2009 (10.února)	jako občanské
sdružení registrací ministerstvem vnitra podle zákona č.	
83/1990	Sb.,	o	sdružování občanů

•Podle § 3045	zákona č.89/2012	Sb.,	občanský zákoník,	je	
považována od	1.	1.	2014	za	spolek a	je	zapsána ve spolkovém
rejstříku vedenémMěstským soudem v	Praze pod	spis.zn.	
L19849	s	IČO	26569434

•První absolventi se	ujali nelehkého úkolu – založit organizaci,	
která hájí zájmy takto mladé profese

•Členy	zakládajícího	výboru	byli:	Ondřej	Sklenář,	Vojtěch	
Janouškovec,	Lucie	Jurystová



"ČAA je odborná, stavovská, dobrovolná, nezisková, 
nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je 

otevřena pro všechny absolventy studijního oboru
adiktologie a další pracovníky působící v oboru

adiktologie s působností po celé České republice."



Dle Stanov… I.

ÚČEL

Účelem spolku je sjednocovat na základě společných odborných a profesních zájmů fyzické osoby zabývající se adiktologií a rozvíjet nelékařský zdravotnický obor
adiktologie.

OBSAH ČINNOSTI

a)podílet se na vytváření, prosazování a realizaci vstupního a celoživotního vzdělávání adiktologů, a to jak formou univerzitního, tak mimouniverzitního vzdělávání ve
smyslu aktuálních právních předpisů;

b) účastnit se na tvorbě, zdokonalování a rozvoji systému a koncepce adiktologických služeb, podávat koncepční a jiné návrhy příslušným orgánům a insGtucím a v tomto
ohledu spolupracovat s jinými organizacemi obdobného či souvisejícího zaměření;

c) zastupovat členy spolku při koncepční komunikaci a jednání se státními orgány v příslušné oblasG, jakož i insBtucemi, zabývajícími se vydáváním speciálních norem a 
pravidel přímo či nepřímo souvisejících s akGvitami v oboru adiktologie;

d) upevňovat a posilovat postavení a možnosG členů spolku nejenom v domácím, ale i v mezinárodním měřítku;

e) podporovat akGvity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských zdravotnických profesí ve společnosG;

f) přispívat do diskusí při vytváření a změnách právních předpisů, pravidel a norem týkajících se zejména adiktologických služeb, nakládání s legálními a nelegálními
drogami apod.;



Dle Stanov… II.

g) spolupracovat na změnách systému týkajících se adiktologických služeb;

h) vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání členů spolku či jejich zaměstnanců nebo spolupracovníků ve smluvním vztahu a v té souvislosti organizovat konference, školení a 
přednášky, jejichž obsahem bude problematika oboru adiktologie;

i) podporovat a rozvíjet adiktologický výzkum a iniciovat koncepční změny v této oblasti;

j) spolupracovat s ostatními profesními a zájmovými spolky, neziskovými organizaci a obdobnými subjekty v České republice i v zahraničí, zabývajícími se obdobnou činností
jako spolek;

k) aktivně působit jako člen v rámci mezinárodních organizací stejného či obdobného zaměření;

l) podporovat aktivity zaměřené na realizaci národních a mezinárodních programů, jejich cílem bude příprava adiktologů a dalších profesí, zabývajících se poskytováním
adiktologických služeb.



ORGÁNY ASOCIACE

Členská schůze - nejvyšší orgán spolku

Výkonný výbor - statutární orgán spolku

Předseda a místopředseda spolku - osoby jednající za Asociaci

Revizní komise - kontrolní orgán spolku

Odborné sekce - zajišťují odbornou činnost



Výkonné	
výbory	
poslednı	́
dekády

2009-2013
Sklenář,	Janouškovec,	Jurystová

2013-2017
Sklenář,	Čalovka,	Janouškovec,	Zatřepálek,	Mahrová,	
Jurystová,	Burešová

2017-2019 – Janouškovec,	Zatřepálek,	Čalovka,	Oktábec,	
Sklenář,	Richterová,	Hönigová,	Mahrová,	Vondrová

2019-2020
Zatřepálek,	Svoboda,	Volfová

2020-2024?
Volfová,	Svoboda,	Šťastná,	Jandáč,	Kolitsch



VÝZNAMNÉ 
UDÁLOSTI 
ROK ZA 
ROKEM…



(2008)-2009

•Rok 2008	
• První myšlenky na vznik asociace,	vzniká pracovní skupina složená z	pedagogů Centra	adiktologie a	prvních absolventů
bakalářského oboru adiktologie.	

• Vznik přípravného výboru,	tvorba stanov občanské sdružení.	

•Založení	ČAA

•Propagace	vzniku	spolku	– FB,	webové	stránky,	2x	bulletin	ČAA

•Vznik	kreditní	komise

• Již	v	prvním	roce	spolupráce	se	státními	orgány	– stanoviska	k	legislativním	procesům	MZ,	akční	plán	RVKPP

•Spolupráce	na	přípravě	návrhu	odbornosti	adiktologa	pro	pojišťovny

•Komunikace	s	členskou	základnou,	zodpovídání	dotazů



2010-2012

• Zvyšující	se	povědomí	o	asociace	a	důležitosti	celoživotního	vzdělávání	(18	
akreditací)

• Zařazení	adiktologa	do	katalogu	prací	(2010)

• Pokračování	ve	vyjednávání	adiktologických výkonů	a	jejich	zařazení	do	
sazebníku	– vznik	pracovní	skupiny

• Účast	na	mnoha	pracovních	skupinách
• Adiktologické	fórum - Akreditační komise MZ	ČR	pro	nelékařské zdravotnické
obory - Dotační výbor (protidrogová politika)	RVKPP	- Dotační výbor
(protidrogová politika)	MZ	ČR	- Pracovní skupina pro	návykové nemoci MZ	ČR	
- Pracovní skupina RVKPP	pro	financování oboru - Pracovní skupina ČAA	pro	
tvorbu a	definici seznamu adiktologických zdravotnických výkonů hrazených
ze zdravotního pojištění - Programový výbor AT	konference 2012	-
Programový výbor konference Primární prevence rizikového chování 2012	-
Přípravný výbor a	představenstvo PV	České komory zdravotnických
pracovníků - Spolupráce s	Klinikou adiktologie 1.	LF	UK	a	VFN	v	Praze,	
časopisem Adiktologie a	Společností pro	návykové nemoci ČLS	JEP.	- Výbor
zástupců resortů a	institucí RVKPP,	Úřad vlády ČR

• Přípravný	výbor	České	komory	nelékařských	pracovníků

• Připomínkování	novely zákona 96/2004	Sb.	a	vyhláška č.	55/2011Sb.	,	návrh	
ukotvit	v	legislativě	také	MGR	stupeň	a	příprava	pro	klinického	adiktologa

• Připomínkování	koncepce	sítě	služeb	a	spolupráce	na	projektu	NETAD,	partner	
konferencí	AT	a	PPRCh



2013

•Pracovní skupina k	Seznamu zdravotních výkonů MZ	ČR	na svých jednáních ve dnech 21.	2.,	7.	3.	a	21.	3.	2013	
projednala a	následně schválila návrhy České asociace adiktologů k	zařazení nových zdravotních výkonů
profese adiktologa (nelékaře)	do	připravovaného Seznamu zdravotních výkonů s	bodovými hodnotami
(zpracování	registračních listů	pro	jednotlivé zdravotní výkony byli zpracovány pracovní skupinou ČAA	v	období
listopad 2011	– březen 2013)

•Pracovní	skupiny
• Adiktologické	fórum - Akreditační komise MZ	ČR	pro	nelékařské zdravotnické obory - Dotační výbor (protidrogová politika)	RVKPP	- Dotační výbor
(protidrogová politika)	MZ	ČR	- NAPAL	– Národní akční plán k	omezení škod působených alkoholem MZ	ČR	- Pracovní skupina pro	návykové nemoci
MZ	ČR	- Pracovní skupina RVKPP	pro	financování oboru - Pracovní skupina ČAA	pro	tvorbu a	definici seznamu adiktologických zdravotnických
výkonů hrazených ze zdravotního pojištění - Programový výbor AT	konference 2013	- Programový výbor konference Primární prevence rizikového
chování 2013	- Přípravný výbor a	představenstvo PV	České komory zdravotnických pracovníků - Spolupráce s	Klinikou adiktologie 1.	LF	UK	a	VFN	v	
Praze,	časopisem Adiktologie a	Společností pro	návykové nemoci ČLS	JEP.	- Výbor zástupců resortů a	institucí RVKPP

•Akreditováno	23	akcí,	pokračující	aktivita	v	Přípravném	výboru	komory	nelékařů



2014

• Zdravotnı́	výkony	– jednánı́	s	VZP	a	Svazem	pojišťoven,	postup	uzavı́ránı́	smluv,	výběrová	
řıźené	(členem	vždy	CQAA)

•Počet	členů	již	přes	100!

•Mezinárodnı́	spolupráce	s	gruzı́nskou	asociacı́	adiktologů

•Přı́pravný	výbor	komory	nelékařů,	velké	množstvı́	pracovnı́ch	skupin	(18)

•Aktivita	kreditnı	́komise	– 23	akreditovaných	akcı́

•Aktivity	na	konferencích:
• Psychoterapie poskytovaná adiktologem – troufalost nebo nutnost.	C̀alovka,	O.,	Mahrová,	G.,	
Sklenář,	O.	AT	Konference 2014.	Jarnı́ bıĺovodenské dny.	

• Koncepce vzdělávánı́ profese adiktologa.	Sklenář,	O.	AT	konference 2014.	
• Analýza preventivnıćh možnostı́ u	praktických lékařů pro	děti a	dorost na okresech Kolıń a	Kutná
Hora.	Zatřepálek,	J.,	Jurystová,	L.	AT	konference 2014.	

• C̀eská asociace adiktologů.	Sklenář,	O.	Jarnı́ bıĺovodenské dny (20	- 23.	5.	2014).	
• Možnosti spolupráce adiktologa a	psychiatra v	ambulantnı́ péči o	závislé pacienty v	C̀R.	Sklenář,	O.	
X.	Sjezd Psychiatrické společnosti C̀LS	JEP,	S̀pindlerův Mlýn

• Vznik a	fungovánı́ adiktologických ambulancı́.	Sklenář,	O.	Cena	adiktologie 2014.	
• Panelová diskuse.	Adiktologická konferenceJihočeského kraje 2014.	
• Financovánı́ adiktologických služeb.	Sklenář,	O.	Regionálnı́ konference NETAD.	Brno,	Olomouc,	
Ostrava,	Uk stı́ nad Labem,	Hradec	Králové a	C̀eské Budějovice.	

• Profese adiktologa.	Adiktologické	výkony.	Sklenář,	O.	Purkyňka SNN	C̀LS	JEP.	
• Spolupráce adiktologa a	psychiatra v	ambulantnı́ péči o	závislé.	Popov,	P.,	Sklenář,	O.	Vědecká
schůze Psychiatrické společnosti C̀LS	JEP.	

• Závislosti v	C̀echách.	Sklenář,	O.	Medialogy na 1.	Lékařské fakultě UK.	
• Panelová diskuse.	Janouškovec,	V.	II.	Konference o	budoucnosti české psychoterapie.



2015

•Výsledkem jednání byla dohoda se	třemi největšími zdravotními pojišťovnami v	ČR	(VZP,	ČPZP,	ZP	
MV)	o	uzavření nových smluv s	odborností 919	od	ledna 2016	a	to	se	sedmi a	více adiktologickými
ambulancemi v	ČR.	

•Přípravný	výbor	komory	nelékařů,	činnost	kreditní	komise	(20	akcí)

•Vznik	Odborné	sekce	pro	výkon	profese	adiktologa	– praktické	setkání	řešící	otázky	výkonů,	praxe	
v	ambulancích	a	další	témata	z	praxe

•Zapojení	ČAA	do	procesu	Reformy	psychiatrické	péče

•Navázání	spolupráce	s	nově	vzniklou	Českou	asociací	studentů	adiktologie	(ČASA)



2016-2017
•Přípravná	jednání	k	legislativnímu	ukotvení	klinického	adiktologa	(2016)	a	zahájení	činnosti	pracovní	skupiny	na	vývoji	
podoby	spisu

•V	polovině roku 2016	asociace vydala tiskovou zprávu,	která mj.	komentovala aktuální stav adiktologických ambulancí v	ČR.	Ke dni
29.	6.	2016	se	podařilo již 11	organizacím vyjednat a	podepsat 43	individuálních smluv o	zajištění adiktologické	péče v	
rámci 13	adiktologických ambulancí. Alespoň jednu smlouvu s	některou zdravotní pojišťovnou mají uzavřenou poskytovatelé ve
městech Brno,	Beroun,	České Budějovice,	Jeseník,	Kyjov,	Liberec,	Olomouc,	Praha,	Trutnov,	Tábor a	Ústí nad Labem.

•Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků - jednání	se	v	roce	2016	nekonala

•Pracovní	skupiny,	reforma	psychiatrické	péče,	tiskové	zprávy,	akreditace	akcí	(21)

•Vstupy	do	legislativních	procesů:	
• Nařízení vlády č.	31/2010	Sb.	- o	oborech specializačního vzdělávání a	označení odbornosti zdravotnických pracovníků se	
specializovanou způsobilostí

• Vyhláška č.	391/2017	Sb.	(měnící vyhlášku č.	391/2017	Sb.)	- o	činnostech zdravotnických pracovníků a	jiných odborných
pracovníků



2018-2019

•Memorandum	o	spolupráci	ČAA	a	KAD	na	vývoji	spisu	Klinického	adiktologa

•Účast	na	pracovních	skupinách

•Projekt	Rozvoj	adiktologických služeb

•Činnost	kreditní	komise

•Tvorba	výstupní	zprávy	pilotního	projektu	VZP,	bez	reakce	pojišťovny

•Vznik	Etického	kolegia	pod	SNN,	členy	ČAA



2020

•Po	vyčerpání	a	zahlcení	mnoha	aktivitami	přichází	přehodnocení	činnosti	Asociace

•Radikální	proměna	výboru	v	mimořádných	volbách

•Prioritizace	aktivit	do	třech	oblastí:
• PR	ČAA,	komunikace	směrem	k	členům	a	studentům

• Téma	Klinického	adiktologa

• Téma	zdravotních	výkonů	adiktologa	a	jejich	revize

•Dále	pracovní	skupina	MZ	pro	psychoterapii



Jak tedy uplynulou
dekádu

reflektujeme?

Je třeba
hájit zájmy
adiktologů

?



ROZHODNĚ	ANO!!!	– a	jak	s	tou	reflexí?

+
•Prosazení	zdravotních	výkonů	a	zajištění	procesních	
náležitostí

•Adiktolog	jako	zdravotník	(96/2004,	55/2011)

•Specializační	vzdělávání	adiktologa

•Zvyšování	kompetencí	adiktologů

•Akreditace	akcí

•Členstvím	závazný	etický	kodex

•Spolupráce	s	dalšími	subjekty

-
•Zahlcení	množstvím	aktivit	a	pracovních	skupin

•Oslabení	v	některých	klíčových	tématech	v	
posledních	letech

•Dobrovolnost	aktivity	v	asociaci

•Nejasná	komunikace	směrem	k	členské	základně	a	
zaostání	v	oblasti	PR



A	VIZE?

•Principy:
• Následovat	jasnou	koncepci	rozvoje	profese	adiktologa	v	každém	roce
• Vždy	zvážit	„poměr	cena:výkon“	– věnovat	se	tématům	jasně	spjatými	s	profesí	adiktologa
• Udržovat	a	zlepšovat	spolupráci	s	dalšími	relevantními	subjekty	na	adiktologickém poli	– opřít	se	o	širokou	odbornou	veřejnost	
a	komunikovat

• Aktivita	asociace	se	zodpovídá	členské	základně	– její	zájmy	hájíme

•Prioritizovaná témata	na	další	období:
• Adiktologické	výkony	(nyní	jejich	revize,	L.	Šťastná)
• Specializační	vzdělávání	Klinického	adiktologa	(spolupráce	na	relaizaci,	A.	Volfová)
• Psychoterapie	a	adiktologové (rozšíření	kompetencí,	K.	Kolitsch)
• Zlepšení	situace	a	koncepčnost	pro	adiktology	ve	vězeňství	(M.	Svoboda)
• (Administrativní	aparát	a	stabilnější	zázemí	pro	Výkonný	výbor	a	aktivní	členy)



volfova.adi@gmail.com
office@asociaceadiktologu.czwww.asociaceadiktologu.cz
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