
Zápis z jednání výboru SNN ČLS JEP  

dne 8. ledna 2020 
 

 

Přítomni (abecedně a bez titulů): Jiří Dolák, Jiří Dvořáček, Kamil Kalina, Andrea 

Miklovičová, Michal Miovský, Jakub Minařík, Viktor Mravčík, Adéla Stoklasová. 

Omluveni: Petr Popov 

Hosté: Jindřich Vobořil, v závěru Helena Rampachová (A.N.O.) 

 

 
1. Kontrola úkolů - splněn úkol 1/12 (zajištění místa pro programový výbor AT konference), 

2/12 (zajištění místa pro výjezdní zasedání výboru). 

 

2. Diskuse o spolupráci výboru na změně ochranného léčení. Při ministerstvu spravedlnosti 

pracuje skupina pro ochranné léčení, nově vznikne skupinu pro změnu OL v rámci reformy 

psychiatrie. Tématu OL se za výbor bude věnovat Miklovičová a Stoklasová, Dvořáček se 

pokusí zajistit přizvání kolegyň do obou skupin - úkol 1. 

Základní debata o postoji výboru k OL - naše základní teze je, že a) nařídit spolupráci v 

psychoterapeutickém programu je obecně absurdní, b) v psychoterapeutických programech 

pro dobrovolné pacienty je nemožné současně zvládat pacienty nemotivované a ohrožující 

ostatní, c) pro OL nejsou využity vězeňské adiktologické programy. 

  

3. Mravčík informuje o stavu příprav projektu doporučených postupů: oslovili jsme 

TAČR, čekáme na jejich vyjádření k možnostem projektu. 

  

4. Mravčík seznamuje výbor s novinkami v jednání o naloxonovém programu: v přípravě 

je pilotní projekt (7 programů v 5 městech). 

  

5. Miovský informuje o prezentaci postoje SNN ke škodlivosti alkoholu ve speciálním 

čísle Central European Journal of Public Health - viz 
https://cejph.szu.cz/magno/cjp/2019/mn88.php 
 

6. Výbor diskutuje téma našeho přístupu k medicínskému využití konopí: stav, kdy na 

jedné straně se prosazuje využití kanabinoidů v medicíně a na druhé straně jsou 

kanabinoidy kriminalizovány, je nelogický a matoucí. 

 

7. Diskuse o kompatibilitě koncepcí ADIKA - AMT (adiktologický multidisciplinární 

tým) - CDZ. Dvořáček probere kompatibilitu s Jiřím Librou a Martinou Těmínovou 

Richterovou - úkol 2. 

  

8. Dvořáček krátce informuje o práci na revizi certifikačních standardů v rámci projektu 

RAS. 

  

9. Výbor diskutuje postoj k adiktologickému fóru při úřadu vlády - nadále smysl fóra 

vidíme a budeme spolupracovat na jeho organizaci a případné změně formátu. Za 

výbor si berou na starosti Minařík, Mravčík. 

 

10. Mravčík tlumočí zájem Jarmily Vedralové o spolupráci na boji s reklamou na alkohol. 

Výbor i v této souvislosti připraví projekt profesionalizace řízení agendy SNN a 

současné posílení ČAI. Diskuse o případném převzetí kompetencí za certifikační 

https://cejph.szu.cz/magno/cjp/2019/mn88.php


proces RVKPP - na příštím výboru představu důkladně probereme, návrh připraví 

Miovský - úkol 3. 

 

11. Mravčík podává první informaci o nabídce Trimbos institute (NL) na spolupráci SNN 

na projektu hodnocení efektivity léčby. 

 

12. Odsouhlasena změna témat Purkyněk - v dubnu 2020 převezme téma dr. Štáfková 

(dětská adiktologie), v listopadu 2020 převezme téma Dolák (Podané ruce- Pilotní 

program s regulovaným pitím alkoholu a jiné novinky). 

 

13. Diskutována aktuální dostupnost buprenorfinu v republice - Mravčík zjistí aktuální 

stav - úkol 4 

 

14. Kalina navrhuje zařadit do programu AT konference panelovou diskusi na téma 

efektivity léčby - blíže bude rozpracováno na programovém výboru. 

 

15. Jindřich Vobořil představuje výboru záměr na zřízení programu kanabisové substituce. 

Výbor v danou chvíli bere na vědomí a uvítá zaslání detailnějšího konceptu. 
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