
Zápis z jednání výboru SNN ČLS JEP dne 6. 11. 2019 

(mimořádné) 
 

Přítomni: Kamil Kalina (v první půlce), Michal Miovský (v závěru), Jiří Dolák, Adéla 

Stoklasová, Andrea Miklovičová, Jiří Dvořáček, Viktor Mravčík. 

 

Omluven:  Jakub Minařík, Petr Popov.. 

 

Hosté: Dr. Klugar 

 

1. Bez kontroly úkolů. 

 

2. Diskuse o dalším fungování výboru SNN a o roli předsedy SNN. Bez závěru. 

 

3. Výbor diskutuje možnosti organizace práce na doporučených postupech:  

 

a) možné formy spolupráce s Dr. Kulgarem (metodikem pro tvorbu doporučených postupů 

z LF Masarykovy univerzity: https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/lekarska-

fakulta/119612-instbiostatistiky-a-analyz-lf ) 

b) odborný garant prací na doporučených postupech za SNN (Kalina by o této roli uvažoval 

za podmínky trvání stávajícího personálního obsazení pozice předsedy SNN),  

c)  využitelnost práce na doporučených postupech oboru (Kalina a kol.) - výbor se shoduje, že 

bychom na tuto práci navázali, 

d) výbor obdržel dvě žádosti o práci v týmu na doporučených postupech. 

 

 

4. Stoklasová a Miklovičová prezentují návrh výkonů odbornosti 308.  

 

5. Dr. Klugar prezentuje svou práci na doporučených postupech a obecně metodiku práce. 

Diskuse s výborem o možných formách spolupráce a o předpokládaném rozsahu prací. Dr. 

Klugar vyjadřuje zájem o spolupráci, současně naznačuje malý časový prostor projektu 

vzhledem k předpokládanému rozsahu prací. 

 

6. Diskuse o novinovém článku dávajícím do souvislosti podporu ADIKA ze strany 

ministerstva a pojišťoven a omezení financování neziskových organizací. Výbor se ostře 

ohrazuje proti této dezinterpretaci, Miovský na nejbližší schůzi RVKPP zřetelně tento výklad 

označí jako omyl. Problémem zůstane omezení dotačních zdrojů pro adiktologické služby na 

rok 2020 s reálným ohrožením sítě služeb. Výbor se pokusí hledat nástroje k řešení této 

situace.  

 

7. Dolák referuje o jednání na schůzi VZRI - do akčního plánu protidrogové politiky se 

pokusil prosadit naloxonovou distribuci (take-home naloxon program). Ministerstvo 

zdravotnictví bylo proti. Na jednání VZRI bylo schváleno. V této souvislosti výbor SNN 

připomíná své podpůrné stanovisko k naloxonové distribuci mezi uživateli opioidů. 

 

8.  Prosincový výbor bude v řádném termínu 11. prosince ve 12.00 hod.  

 

 

Zapsal: MUDr. Jiří Dvořáček 
V ČD dne 13. 11. 2019 
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