
Zápis z jednání výboru SNN – 11.9.2019 

Přítomni: Jiří Dvořáček, Kamil Kalina, Andrea Miklovičová, Jakub Minařík, Michal Miovský, Viktor 

Mravčík, Petr Popov, Adéla Stoklasová 

Omluveni: Jiří Dolák 

 

1.           Schválení programu na 180 minut 

Program byl jednohlasně schválen. 

 

2. Volba místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka 

Navrženi kandidáti na místopředsedy: Petr Popov, Adéla Stoklasová.  

Kandidát na vědeckého sekretáře: Michal Miovský.  

Kandidát na pokladníka: Jakub Minařík.   

Kandidáti přijali kandidaturu. 

Místopředseda Petr Popov –  z aktuálně 7 přítomných bylo 6 hlasů pro, 1 se zdržel 

Místopředseda Adéla Stoklasová – z aktuálně 7 přítomných bylo 6 hlasů pro, 1 se zdržel 

Vědecký sekretář Michal Miovský – z aktuálně 7 přítomných bylo 6 hlasů pro, 1 se zdržel 

Pokladník Jakub Minařík – z aktuálně 7 přítomných bylo 6 hlasů pro, 1 se zdržel 

  

3.          Program činnosti výboru na 2 roky – stanovení priorit, rozdělení zodpovědnosti, způsob 

vyhodnocení výsledku 

Priority na 2 roky: 

I. Výkony do sazebníku  (vyřešit adiktologické výkony lékařské, nelékařské, odborností 308, 919, 

včetně bonifikací) – na téma dohlíží Stoklasová 

II. ADIKA (zavést do stávajícího systému + pilotní projekt reformy psychiatrie) – na téma dohlíží 

Miovský 

III. Koncepce sítě, koncepce oboru – na téma dohlíží Dvořáček, Mravčík. Mravčík zašle koncepci sítě z 

RASu (úkol č.1). Koncepci bude věnován výbor v 10/2019. 

IV. Změna stanov a volebního řádu – na téma dohlíží Popov 

V. Modernizace SNN (novější a pružnější způsob komunikace se členy SNN) - na téma dohlíží  

Adameček 

VI. Strategie pregraduálního vzdělávání  lékařského i nelékařského – na téma dohlíží Miovský, 

Popov. Proběhla debata, zda má smysl výhledově usilovat o zařazení adiktologie do základních oborů 

pro získání specializované způsobilosti lékařů se závěrem: výbor bude dlouhodobě o vlastní atestaci 

usilovat. 

VII. Doporučené postupy – na téma dohlíží Kalina 



Výbor se dohodl, že na příští schůzi každý představí rámcový harmonogram a rámcové kroky k 

naplňování výše uvedených priorit - úkol 2 

 

4. Naplánování Purkyněk na rok 2020 

 

Termín Téma Koordinuje 

8.1.2020 Národní protidrogová centrála  Frydrych 

12.2.2020 Laxus Staníček 

11.3.2020 Studovat a učit adiktologii Kalina 

8.4.2020 Reforma psychiatrie - novinky Dvořáček 

13.5.2020 Ambulantní péče Miklovičová 

9.9.2020 Sananim  

14.10.2020 Péče o závislé v psychiatrických 

nemocnicích 

Stoklasová 

11.11.2020 Ochranné léčby - reforma Miklovičová 

9.12.2020 Výroční zpráva Mravčík 

 

Úkol č.3: Popov osloví Jakuba Frydrycha ohledně lednové Purkyňky 

Úkol č. 4: Minařík osloví Staníčka ohledně únorové Purkyňky , dále osloví Sananim ohledně 

zářijové Purkyňky 

5.     Konference SNN 2020 – téma, organizační a programový výbor, termíny 

26. konference SNN – datum konání 7.-11.6.2020 – termínová kolize s psychiatrickou konferencí v 

Mikulově (10.-13-6.2020). Proběhla diskuze  k případné změně termínu – jsme limitování plnou 

kapacitou hotelu Jezerka v jiných termínech. Kalina navrhuje pro konání konference hotel Jana v 

Přerově, kde se nyní bude konat psychoterapeutická konference. (Úkol č.5 – Kalina zjistí dostupnost 

hotelu Jana pro konferenci SNN). Předsedou programového výboru bude Kalina, prezidentem 

konference Popov. 

Pokud zůstane konference ve stávajícím termínu, uskuteční se programový výbor 24.-25.2.2020. 

Navrženo téma konference: Metamfetamin 

 

6. Doporučené postupy v adiktologii 



       Projekt TAČR padl, možná bude vypsáno 2.kolo.  Úkol č.6  Mravčík zjistí zda a kdy bude vypsáno 

2.kolo. 

 

7. Zpráva z RVKPP 

Jednání RVKPP proběhlo v 8/2019. je špatně nastavený rozpočet, chybí asi 20-25% peněz. Je 

ohroženo financování stávajících projektů. 

 

8. Pravidla záštit a podpor SNN + žádost o podporu HR Academy 

Dle Dvořáčka by se SNN neměla zapojovat do dotačních komisí a neměla by schvalovat finance. 

Podpora by měla být posuzována individuálně, upřednostit vzdělávací projekty před komerčními.  

Akce, na které je požadován zástupce SNN: 

19.9.2019 Středočeský kraj – výběrová komise pro zřízení adiktologické ambulance – má být 1 

zástupce za ČAA a 1 zástupce za SNN. Výbor rozhodnul, že osloví ČAA, zda nepošle 2 zástupce. 

30.9.-1.10.2019 Konzultace Evropského regionu WHO na téma implementace Globální strategie WHO 

pro snížení škodlivého užívání alkoholu a Evropského akčního plánu WHO ke snížení škodlivého 

užívání alkoholu 2012-2020  - bez zástupce ze SNN 

21.11.2019 Cena adiktologie + minikonference o dětské a dorostové adiktologii – výbor v úvodnímu 

slovu bude reprezentovat Miovský 

Případná podpora projektu HR Academy: 

- zjistit kdo projekt financuje a z jakých zdrojů 

- kdo na projektu participuje 

- jaké je organizační zajištění projektu 

- zaslání projektu a SNN zváží podporu 

(Úkol č.7 – dopis ohledně HR Academy napíše Dvořáček) 

 

9. Pracovní skupiny a sekce SNN 

Aktuálně pracují dvě sekce - dětská adiktologie (garantuje Štáfková) a substituce (garantuje Popov a 

Minařík). 

10. Cannabis social club 

Téma zrušeno, nebyl přítomen Dolák, který měl o tématu referovat. 

11. Aktuální stav ADIKA 

Koncepce ADIKA se stává součástí reformy psychiatrie. Byla schválena jako čistě zdravotnický projekt, 

sociální pracovník bude zaměstnán jen dobrovolně, pokud jej ambulance ufinancuje.  

Je zde reálná možnost schválení výkonů pro lékařský i nelékařský personál. 

Pilotní program – Adika 2x v republice (jde o koncept rozšířené ambulance).  



Výbor delegoval Miklovičovu do pracovní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví k přípravě pilotního 

programu Ambulancí s rozšířenou péčí a ke spolupráci na následné metodice implementace ADIKA 

do systému péče. 

12. Různé 

 

Mravčík informuje o nutnosti spolupráce ke kontinuu péče o pacienty s VHC. Bude 6 regionálních 

seminářů. 

Další zajímavé akce: 

1.10. Seminář v PS ČR 10-15hodin – Kudy vedou cesty k řádnému financování adiktologických služeb 

9.10. IRHH – institut pro regulaci hazardních her – konference Hazard 

11.-13.10. konference v Bojnici 

5.11. Digitální závislosti – RVKPP 

27.11. Konference alkohol + tabák 

Úkoly: 

Úkol č.1: Mravčík zašle koncepci sítě z RASu  

Úkol č.2: příprava představení stručného harmonogramu a klíčových kroků k naplňování zvolených 

priorit - výbor 

Úkol č.3: Popov osloví Jakuba Frydrycha ohledně lednové Purkyňky 

Úkol č.4: Minařík osloví Staníčka ohledně únorové Purkyňky , dále osloví Sananim ohledně zářijové 

Purkyňky 

Úkol č.5 – Kalina zjistí dostupnost hotelu Jana pro konferenci SNN 

Úkol č.6: Mravčík zjistí zda a kdy bude vypsáno 2. kolo TAČRu. 

Úkol č.7 – dopis ohledně HR Academy napíše Dvořáček 

 

Příští výbor se koná 9.10.2019 12-15 hodin.  

První hodina jednání– projednávání výhledu na 2 roky, každý si připraví osnovu zadaného tématu, viz 

úkol 2. 

Druhá a třetí hodina jednání – koncepce oboru, sítě 

Dále do bodů programu bude pravidelně zařazována reference z jednání Výboru Psychiatrické 

společnosti – Popov. 
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