
Zápis z jednání výboru SNN ČLS JEP  

dne 12. února 2020 
 

 

Přítomni (abecedně a bez titulů): Jiří Dvořáček, Andrea Miklovičová, Jakub Minařík, 

Viktor Mravčík, Petr Popov, Adéla Stoklasová. 

Omluveni: Jiří Dolák, Kamil Kalina 

Hosté: Helena Rampachová (A.N.O.), Martina Richterová Těmínová (A.N.O.), Anna Volfová 

(ČAA). 

 

 
1. Výbor debatuje s hosty o dalším postupu při přípravě nových adiktologických výkonů. M. 

Richterová Těmínová informuje o stavu návrhů nových výkonů v rámci reformního projektu 

Nové služby, druhým momentem pro změnu bude příprava výkonů pro ADIKA.  

A. Stoklasová prezentuje návrhy nových výkonů lékaře specializovaného na AT. Výbor se 

shoduje, že:  

 nové výkony připravované M. Richterovou Těmínovou jsou odpovídají, 

 budeme usilovat o zjednodušení indikace pro práci adiktologa - není odůvodněné, aby 

byla vyžadována indikace psychiatrem, 

 je vhodné mít samostatné výkony pro specializovaného lékaře s lepším ohodnocením, 

 zjistíme stav příprav nových výkonů pro ARP a zvážíme jejich případné využití pro 

ADIKA (zjistí J. Dvořáček - úkol 1). 

 

2. V. Mravčík referuje o jednání na úřadu vlády na téma budoucí organizace Adifora. Výbor - 

prostřednictvím V. Mravčíka - nabídne úřadu termíny 2 Purkyněk v roce pro Adiforum, 3. 

termín by mohl být v rámci AT konference, 4. týden o prázdninách (kdy nejsou Purkyňky).  

 

3. Téma ochranných léčeb: A. Miklovičová informuje o navázání kontaktu s pracovní skupinou 

pro OL při ministerstvu spravedlnosti, výbor má zájem o její stále členství ve skupině - A. 

Miklovičová na ministerstvu domluví sama. A. Stoklasová informuje o blížícím se zahájení 

práce skupiny pro OL v rámci reformy psychiatrie.  

 

4. Informace o odmítnutí návrhu SNN na rozšíření léčebného využití konopí referenty MZ s 

odkazem na potřebu odborné diskuse. Výbor tomuto postupu nerozumí a žádá/pověřuje J. 

Doláka, aby vypracoval návrh písemné reakce výboru SNN směrem k MZ. 

 

5. Informace o vyjádření výboru k Revolution train. Shledáváme naše vyjádření jako dostatečné, 

další je na institucích zodpovědných za rozdělování veřejných prostředků na prevenci. 

 

6. J. Minařík představuje návrh standardu substituční léčby.Vnitřní připomínky výboru 

proběhnou do konce února úkol 2), pak odešleme na MZ. P. Popov zapracuje standard, 

schválený MZ, do doporučených postupů psychiatrické společnosti. 

 

7. P. Popov připraví návrh doporučeného postupu léčby disulfiramem - úkol 3. 

 

8. V. Mravčík informuje o vhodné účasti našeho zástupce na poradním výbor pro sběr dat o 

závislostech - SNN zastoupí P. Popov či J. Minařík. 

 

9. J. Dvořáček informuje výbor o jednání s ČAI (M. Šucha). ČAI náš zájem o profesionalizaci 

agendy SNN reflektuje, M.Šucha je připraven spolupracovat na přípravě žádosti na zajištění 

zdrojů na tuto činnost. 

 

10. J. Dvořáček zajistí pozvání J. Vedralové na příští výbor SNN - úkol 4. 



11. H. Rampachová informuje o termínu setkání Rady A.N.O. - je zván zástupce SNN (A. 

Miklovičová). 

 

12. P. Popov tlumočí informaci MUDr. Hollého o tom, že na  MZd začala fungovat pracovní 

skupina pro psychoterapii. Zatím měli první setkání, jedním z témat bylo její složení. 

Domluvili se, že by bylo dobré, kdyby tam seděl někdo za adiktology, proto prosí o nominaci 

našeho zástupce. P. Popov navrhuje K. Kalinu (a sebe – po úzdravě a rekonvalescenci - jako 

záložníka).  

 

13. Výbor souhlasí s podepsaním memoranda o spolupráci SNN a České psychoterapeutické 

společnosti. Přípravě podpisu se bude dále věnovat K. Kalina. 


		2020-02-17T08:36:32+0100




