
Zápis z on-line setkání výboru SNN ČLS JEP 8/12/2021 
 

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

 
1. Národní konference o nelegálních drogách se konala 2.12.2012, zůčastnili se Michal 

Miovský a Petr Popov, Jakub Minařík. Základní informace Petr sděluje, že debata kolem 
léčby a substituce byla náročnější, kulatý stůl na konci (Jakub Minařík) naopak celkem 
konsensuální, nic dramatického se nedělo, naše stížnosti že substituční léčba je v zásadě 
nefunguje, rozhodně ne jinak než v režimu že tlačíme rozhrkanou káru (úhrada, registr, 
kapacity, dostupnost), jsou regiony bez péče, financování běží složitě (většina by měla 
běžet ve standardním režimu tedy pojišťovna, nebo stálý příspěvek, projekty by měli jen 
doplňovat rozvojové straztegie. 

 
2. Purkyňky,  

a. Každá bude mít garanta, který se komplet postará, resp. zkoordinuje, rozhodne 
bude on-line – off-line, …. 

b. Potřeba zavedení on-line platformy, přes kterou by to mohlo běžet – sehnat 
někoho, kdo to zajistí technicky, poptáme se SANANIMu, Podaných rukou (Jakub) 

c. Vybavit aulu audiotechnikou 
d. Dnešní Purkyňka on-line, bylo zajištěno i místo na klinice kdyby někdo dorazil 

osobně, asi 22 lidí, celkem dobrá účast, když se vezmou okolnosti. 
 

3. Návratka pro ČLS JEP, termín do 15/12/2021 
a. Odeslána, díky za spolupráci 

 
4. SUBOXONE 

a. Úhrada alternativ, myslím že to můžeme iniciovat ve veřejném zájmu – zkusím 
zjistit, zda my můžeme aktivně navrhnout. 

b. Měl bychom se rozhodnout pro strategii (za mě recept, plná úhrada, každý nový 
preparát – zažádat úhradu hned jak se objeví) 

c. Otevřená otázka, zda máme tlačit i na registraci jiných preparátů (třeba to depotní 
morfium) 

d. Iniciovat změnu registru, Petr iniciuje svolání, naše stanovisko změna registru. 
Důležité je, aby to nějak fungovalo. 

 
5. Výzva k účasti, posílal jsem mailem: 

a. CZ PRES 14. 12. 2021 10h 
b. Dotačního výboru, které proběhne online formou ve dnech 16. -17. prosince 2021 

– nyní Hanah anebo Jirka a Martina, idea stálý zástupce. 
c. Pomoc při tvorbě VZ (mail 6/12/2021), nejsme moc schopni 
d. Senátní výbor pro zdravotnictví, 14/12.10.00, zúčastní se Jakub. 

 
6. Vyúčtování SNN ČLS JEP. Udělá Jirka Dolák a Jakub Minařík 

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

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

 
8. Ochranné léčby 

a. NAKOL – informuje Andrea – materiál asi kolem 40 stran, Andrea nesouhlasila 
s ochrankou bez diagnozy jako diagnostický pobyt.D 

b. Smysluplný se jeví výkon OL ve vězení, úleva zdravotnictví ( 
c. Andrea doposlala prezentace, pověsíme na web 

 



9. Různé: 
a.  

 
Zapsal MUDr. Jakub Minařík 

 
V Praze dne 7/12/2021 


