
Zápis z on-line setkání výboru SNN ČLS JEP 10/11/2021 
 

Přítomni: Viktor, Adéla, Andrea, Petr, Jirka Do., Michal, Jakub 
Omluveni: Jirka Dv., Kamil. 
 

1. Noví členové: 
MUDr. Pavla Zemanová 
Mgr. Hana Skořepová 
Mária Pařilová 
Ivana Chrtová 
Schváleni. 
 
2. Národní konference o nelegálních drogách se koná ve změněném termínu, Michal Miovský 

a Petr Popov 
 

3. Purkyňky, prosinec zajišťuje Viktor se svým bývalým týmem (situace ve věcech drog),  
  

4. Purkyňky, na rok 2022, názvy jsou drzé a pracovní. 
a. Leden „Generál Jakub, pokud nenastane situace MAJOR MAJOR MAJOR“ 
b. Únor „Alkohol, situace, aneb chlastá celá republika, národ to nevzdává“ Viktor 

Mravčík 
c. Březen „Studovat a učit adiktologii“ Kamil Kalina 
d. Duben „Substituci všem“ Jakub Minařík 
e. Květen „Žít Brno!!!“, Podané ruce, Jirka Dolák 
f. Září „Děti drog“ Dětská sekce SNN 
g. Říjen „Vězení v Drogách“, Andrea Miklóvičová 
h. Listopad „Novinky v Ochranných léčbách“, Andrea Miklóvičová 
i. Prosinec „Situace ve věcech drog“ Viktor Mravčík Pavla Chominová 

 
5. musíme vyplnit návratky pro ČLS JEP, termín do 15/12/2021 

a. Členské příspěvky ponecháváme ve stávající výši. 
b. psali cosi o administrátorovi, který by se staral o nějakou aplikaci, odklikával 

souhlas s novými členy a tak, no asi to bude další administrativa 
c. poslal jsem předvyplněné, podíval jste se někdo? 

 
6. Dětská koncepce – Michal ji představuje, výbor ji v zadané podobě vzal na vědomí, materiál 

vnímá jako kvalitní a dává jej k disposici k širší diskusi. Diskuse by se měla odehrát 
především na úrovni dalších odborných společností, ČAA, ANO, OSPRCH a klíčových 
resortů (MZČR, MS, MŠMT, RVKPP, MPSV). Doporučujeme zahájení diskuse a předložení 
materiálu vedení Reformy psychiatrie pro oblast dětské péče a zaslání na vědomí 
Pedopsychiatrické sekci Psychiatrické společnosti. Diskusi by měl moderovat šéf dětské 
sekce SNN ČLS JEP. 

 
7. Administrativní zajištění našeho provozu,  

a. Zdeňce Kročkové – Petr to projedná s Matůšem 
 

8. INFO: S Vráťou Řehákem jsem probíral sterilní vody a jejich distribuci. Myslím, že bychom 
mohli to trochu postrčit, aby došlo ke změně pravidel. Má se to tak, že sterilní voda je lék, 
tedy ji nelze distribuovat jinak než na recept, nebo jako vybavení pacientka k domácí péči. 
Teoreticky může dostat pokutu kdokoliv, kdo ji prodá mimo zdravotnický systém. Má dojem, 
že i KC které je zdravotnické zařízení, pokud nemá výdej zadokumentovaný u pacienta je 
mimo zákon. 
 

9. Různé 
a. Komunikace s ČAA ke schůzce s Jarmilou Vedralovou: Shodli jsme se, že by bylo 

vhodné mít společnou strategii s ČAA a ANO 



b. Návrh, potkat se šéfovými ČAA a ANO a strategii vytvořit 
c. Debata o substituční léčbě, dostupnosti, …. Na dotaz pojišťoven stran nárůstu – 

myslíme, že max nárůst je 30-50% objemu buprenorfinu a max 500 pacientů (do 
celkového 3000) 

d. Vyúčtování SNN ČLS JEP. Udělá Jirka Dolák a Jakub Minařík 
e. Adéla informuje o výkonech a oboru. Výkony odevzdány, zatím nejasno, jak to 

vypadá. Obor bude sledován (jako lékaři), zda má dosti adeptů a kompetencí. 
Viz.Adély příloha. 

 
10. Zkusit sehnat zdroje, abychom nemuseli zvyšovat členské příspěvky. 

a. Reklama v APLPu 
b. Přímý sponzoring SNN nebo ČAI 

 
Zapsal MUDr. Jakub Minařík 

 
V Praze dne 10/11/2021 


