
Zápis z výjezdního zasedání výboru SNN ČLS JEP  

18. - 19. května 2020 
 

 

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

Miklovičová, Jakub Minařík, Viktor Mravčík, Adéla Stoklasová. 

Omluveni: Michal Miovský, Petr Popov.  

Hosté: David Adameček 

 

 

1. téma: Koncepční rámec tvorby sítě adiktologických služeb  
 

Mravčík prezentuje stávající stav materiálu s připomínkami A.N.O., výbor text důkladně 

diskutuje, společně reaguje na připomínky, všechny připomínky jsou akceptovány a text je 

doplněn.   

 

 

2. téma: Substituce 

 

 Výbor diskutuje o doplnění materiálu k substituci pervitinu: doplnění atomoxetinu a 

dalších (Minařík) a nástroje na hodnocení výsledků (jednoduchý). 

  

 Výbor diskutuje o způsobu seznámení odborné veřejnosti se standardem se závěrem: 

 info na stránkách Psychiatrické společnosti (Popov) 

 článek do časopisu Česká a slovenská psychiatrie (Minařík? 

Mravčík?) 

 konference: Jeseník, Olomouc (Miklovičová?), Mikulov (Mravčík? 

Minařík? AT konference (x?) 

 Výbor diskutuje o doplnění materiálu k substituci pervitinu: doplnění atomoxetinu a 

dalších (Minařík) a nástroje na hodnocení výsledků (jednoduchý). 

 Výbor diskutuje obecně vztah substituce a abstinenčně orientovaných programů. 

 Stoklasová popisuje obstrukce VZP v úhradách Suboxonu v ambulancích PN 

Kroměříž. 

 

3. téma: Budoucnost lékařského oboru návykové nemoci 

 

 Výbor se shoduje, že klíčovým momentem pro budoucnost samostatného lékařského 

oboru je existence samostatných výkonů, které budou u specializované profese lépe 

hrazeny než výkony psychiatrické. 

 Celkovým ideálním cílem je návrat/udržení samostatné atestace (samostatná 

specializace bude mít logiku jen tehdy, budou-li výkony této specializace placeny lépe 

než práce nespecializovaná). 

 

 

4. téma: Vztah k ostatním společnostem činným v adiktologie 

 Výbor se shoduje v postoji, že jedinou odbornou společností našeho oboru je SNN (při 

respektování AT sekce Psychiatrické společnosti a respektování odborných témat 

profesních společností a společností zastřešujících skupiny poskytovatelů).  



 Výbor nadále bude usilovat o těsnou spolupráci zejména s A.N.O. a ČAA a bude 

podporovat reciproční návštěvy reprezentantů obou společností na setkávání jejich 

výborů.  

 Výbor se domnívá, že vztahy s těmito organizacemi má SNN vyjasněné, nemají je 

ovšem vždy vyjasněné tyto organizace ani instituce veřejné správy.  

 Výbor nemá ujasněné vztahy s OSPRCH, nemá s ní žádné kontakty a tč. nepokládá 

OSPRCH za partnerskou organizaci, což neznamená, že podceňuje preventivní 

adiktologii.          

 Výbor SNN vnímá jako svou aktuální doménu zejména tvorbu doporučených postupů. 

 
5. téma: Ochranné léčby 

 

- Výbor diskutuje základní teze připravené Miklovičovou a Stoklasovou - výsledek viz 

příloha. 

 

 

6. téma: změna AT konference a Purkyněk 

 

 AT konference je posunuta na 14. -18. 11. 2020. 

 Kalina ve spolupráci s ČAI připraví termíny pro registraci a znovupotvrzení programu. 

 Purkyňky pro rok 2020 jsou navrženy tyto: 

 září - dětská adiktologie (Mgr. Štáfková) 

 říjen - Podané ruce (Dolák), 

 prosinec - výroční zpráva (Mravčík)  

 

7. téma: Adifórum 

 

 Výbor připomíná posledně dohodnutý tvar: 4x ročně (z toho 1x během prázdnin, 1x na 

AT konferenci), standardně v Apoináři v čase Purkyněk. 

 Nově výbor navrhne k úvahám online tvar Adifóra (Mravčík prodiskutuje na ÚV)  

 

8. téma: Cena adiktologie a Cena Jaroslava Skály 

 

 Výbor se shoduje, že o udržení Ceny adiktologie máme zájem. 

 Výbor požádá Miovského o představení nákladů na organizaci Ceny a případně 

zvážíme pořadatelskou roli ČAI pro další roky. 

 Stejně tak výbor stojí o udržení Ceny Jaroslava Skály - Kalina aktualizuje kroky 

potřebné k letošnímu udělení ceny. 

 

9. téma: Doporučené postupy 

 

 Mravčík informuje o brzkém vypsání druhého kola ze strany TAČR.  

 Diskuze o roli SNN v procesu. 

 

10. téma: Péče výboru o členy SNN 

 

 Výbor registruje potřebu zlepšit informování členů SNN o činnosti výboru (v nejbližší 

době Kalina pošle na web postoj výboru k psychoterapii, Stoklasová informaci o práci 

na lékařských výkonech, dále uveřejníme doporučení k výkonu ochranných léčeb) 



 Výbor diskutuje vztah složení SNN a prioritních témat naší práce.  

 

 

11. téma: Návrhy nových/upravených lékařských výkonů odbornosti 308 

 

 Výbor diskutuje jednotlivé návrhy Stoklasové na samostatné lékařské výkony našeho 

oboru. 

 Návrhy byly výborem schváleny. 

 Mravčík doplní odborné zdůvodnění k výkonům, Stoklasová o nové výkony formálně 

požádá.  
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