
 

Zápis z jednání výboru SNN ČLS JEP  

dne 9. září 2020 
 

 

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

Minařík, Michal Miovský, Viktor Mravčík, Petr Popov, Adéla Stoklasová. 

Omluveni: Jiří Dolák.  

Hosté: David Adameček 

 

 

 

1. Výbor bilancuje úkoly a stav rozpracovaných témat po letní přestávce: 

  

-   ochranné léčení:  

 - doporučený postup společnosti k ochranným léčbám je uveřejněn na webu 

 - pracovní skupina při reformě psychiatrie se nesešla, 

 - informaci o našem doporučeném postupu zašle Miklovičová dr. Švarcovi a dr. 

 Pávovi (úkol 1), Dvořáček pošle informaci o doporučeném postupu sekci soudních 

 znalců psych. společnosti (úkol 2), Dolák do VZRI (úkol 3), Popov do Psychiatrické 

 společnosti (úkol 4) 

 - pracovní skupina na Ministerstvu spravedlnosti zatím nereagovala na naše jmenování 

 Miklovičové za člena skupiny (úkol 5 - Dvořáček zjistí stav). 

 

- koncepční rámec sítě adiktologických služeb: Mravčík informuje, že materiál půjde z úřadu 

do VZRI. 

  

- výkony: lékařské výkony jsou napsané, Stoklasová zkontroluje fázi žádosti (úkol 6), 

adiktologické výkony snad byly pojišťovnou odloženy do výsledků pilotních projektů ARP a 

AMT - výbor nad odkladem vyjadřuje znepokojení. 

 

- standard substituce: standard je hotový, Minařík poslední verzi členům výboru tento týden 

(úkol 7), Dvořáček pošle poté na MZ ČR (úkol 8), 

 

- substituce pervitinu: Minařík pošle příští týden návrh dodatku k metodickému doporučení 

(informovaný souhlas), pak uveřejníme na webových stránkách a odešleme Mgr. Vedralové 

(úkol 9),  

 

- informace o rozbíhající se spolupráci na dotazníku evaluace ADHD pro praktické lékaře, 

 

- suboxon a ZP: Stoklasová popisuje stávající zkušenosti s agendou, Mravčík informuje o 

dopisu Úřadu vlády na VZP a o odpovědi, úkol 10 - spolu se zasláním standardu substituce 

požádáme  MZ a Úřad vlády o společné jednání s pojišťovnami. 

 

- dětská a dorostová adiktologie:  

 - výbor kladně hodnotí zřízení webových stránek sekce, 

 - Miovský informuje o jednání s dětskou sekcí reformy psychiatrie, výbor 

 souhlasí s delegováním dr. Štáfkové do této pracovní skupiny za SNN, 

 - Miovský informuje, že koncepce dětské adiktologie se připravuje. 

 



- reforma psychiatrie:  rozbíhají se projekty AMT a ARP. 

 

- doporučené postupy psychiatrické společnosti: Popov informuje o záměru psychiatrické 

společnosti v roce 21 pracovat na doporučených postupech, pohlídá správný moment pro 

zahájení naší spolupráce na postupech. 

 

- vzdělávání lékařů:  

 - ve vyhlášce nebude pro psychiatry povinný kurz v návykových nemocech,  

 - v nejbližších dnech začne pracovat akreditační komise našeho oboru, 

 

- spolupráce s psychoterapeutickou společností:  

 - podepsali jsme memorandum o spolupráci,  

 - spolupráci s psychoterapeutickou společností bude za SNN zajišťovat Kalina 

 - Kalina informuje o stávajících tématech řešených psychoterapeutickou 

 společností, 

  

- zákon o zdrav.službách:  diskuse o novele - při pochybnostech o správnosti důrazu novely 

na jednu konkrétní službu (CDZ) nemáme ambici na další připomímky. 

 

 

2a. Diskuse o distribuci naloxonu proškoleným laikům k odvracení předávkování v ČR:  

 - na Úřadu vlády je schválený pilotní projekt, čeká se na dovoz naloxonu 

 

2b. Diskuse o používání naltrexonu v ČR k redukci cravingu u závislých na alkoholu: v ČR 

není dostupný.  

 

3. Aktuální informace o stavu příprav konference SNN v listopadu: 15. 9. uzávěrka pro 

odvolání příspěvků. 

 

3. Možné budoucí projekty ve spolupráci s ČAI:  

 - spolupráce na doporučených postupech je stále aktuální, Kalina připravuje 

 odborný tým, Kalina prodiskutuje s dr. Šúchou možné subjekty schopné činit 

 rešerše (úkol 11),  

 - certifikace RVKPP - výbor nadále má zájem o spolupráci, Dvořáček zjistí 

 zájem ČAI  (úkol 12). 

  

4. Diskuse o vztahu SNN a Rady vlády pro duševní onemocnění: výbor doporučuje těsnější 

provázání s reformou psychiatrie. 

 

5. Diskuse o legislativní budoucnosti adiktologických služeb (výstup projektu RAS Úřadu 

vlády) - jen rámcová informace o charakteru materiálu, diskuse odložena na příští setkání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-09-29T09:23:50+0100
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




