
Členská 
schůze 
2022

6.6.2022

AT KONFERENCE,  SEČ



Program

•Souhrn aktivit za rok 2021-2022- čísla a údaje

•Změny ve Výkonném výboru

•Témata

• Adiktologické výkony – Lenka

• Dětská adiktologie – Tomáš

• Psychoterapie v adiktologii - Karel

• Vzdělávání a klinický adiktolog – Anna

•Diskuze, vize, potřeby



ČAA 
aktuálně

13 let historie

5členný výbor

1 odborná sekce – OSPA

170 členů

4 dominantní témata



Členství v ČAA

170 aktivních členů

◦ z toho 161 řádných členů

◦ 9 přidružených členů

◦ 1 čestný člen

Za rok 2021 – 9 nových členů; 2022 – 7 členů

Zjednodušení procesu náboru + PR aktivity

stávající roční poplatek 200 kč ?



Účetnictví
Příjmy – 47 919 Kč

Výdaje – 18 345 Kč

Celkové skóre - + 29 574 Kč

Zůstatek na začátku roku – 46 292 Kč

Zůstatek na konci roku – 75 665 Kč

2021

Příjmy: 47 919 Kč (ČP + 5x akreditace)

Výdaje: 18 345 Kč (14 000 odměny, 

2400 Kč účetní, 1945 Kč za vedení účtu)

Zůstatek k 31.12.2021: 75 665 Kč

2022

Příjmy: 6 507 Kč (ČP + 3x akreditace)

Výdaje: 19 188 Kč (2 000 odměna, 6 094 Kč web ČAA, 

3 025 Kč účetní, 7 394 Kč AT

konference AV, 675 Kč za vedení účtu)

Zůstatek k 4.6.2022: 62 984 Kč



Akreditované akce 2022

- Pracovní schůze společnosti pro návykové nemoci Purkyňka SNN - Každá druhá středa v měsíci

- Semináře v psychiatrické nemocnici Kosmonosy 2022 – Každý druhý čtvrtek v měsíci

- Bezdomovectví a drogy 2022 - 21. 4. 2022 - 22. 4. 2022

- AT Konference - 5.6.2022 - 9.6.2022

- Psychiatrické sympozium HLAVOLAM XI - 6.10. 2022



Pracovní 
skupiny

Pořádané RVKPP:

◦ Adiktologické fórum

◦ Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky – O.Sklenář

◦ VZRI – O. Sklenář

◦ PS pro financování protidrogové politiky – O.Sklenář

◦ Dotační výbor RVKPP – M.Svoboda

Pořádané MZ:

◦ Akreditační komise MZ ČR nelékaři –A. Volfová

◦ PS pro zvýšení dostupnosti psychoterapie – K.Kolitsch

◦ PS pro dětskou adiktologii – T.Jandáč

Další:

◦ Pracovní skupina Klinický adiktolog, nyní Vzdělávání adiktologů – A. 

Volfová – spolupráce s KAD

◦ Výběrové řízení na krajích – zodpovídá A.Volfová

◦ Setkávání odborných společností – SNN, A.N.O.



OSPA

Odborná sekce pro výkon profese adiktologa

Předseda Tomáš Brejcha

20.4.2022 Plzeň

Další setkání …



Další aktivity 

Práce s webem a soc. sítě (FB, Insta)

◦ Zveřejňování nabídek práce – Burza práce - Marika

◦ Sdílení vzdělávacích akcí/zajímavostí/článků

◦ Záštita nad časopisem APLP

◦ Členství ve výboru AT konference

◦ Odpovídání na dotazy členů i veřejnosti

◦ Sledování oborových témat a aktivit

◦ Schůze VV (1x6 týdnů) – zápisy

◦ Připomínkování dokumentů a leg. procesů



Změna funkcí ve VV

Rezignace předsedy

Nový předseda Lenka Šťastná

Místopředseda stávající Martin Svoboda

Druhá místopředseda Tomáš Jandáč

Členové výboru – Karel Kolitsch, Anna Volfová



TÉMATA

VÝKONY

PSYCHOTERAPIE

DĚTSKÁ 

ADIKTOLOGIE

VZDĚLÁVÁNÍ



Výkony

•Cíle a postup: 

•snaha o navýšení stávajících frekvencí adiktologických výkonů

•rozšíření adiktologických výkonů o nové výkony

•probíhá pilotní ověření potřebnosti v praxi v rámci reformy psychiatrické péče -

projekt Nové služby: AMT a ARP-AD



Výkony

• 38021 Vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče 1/1 den - navrženo 4/1 den (zamítnuto už na začátku pilotního projektu)

• 38022 vyšetření adiktologem kontrolní 1/1 den, 3/1 čtvrtletí – navrženo 4/1 den, / 24/1 čtvrtletí

• 38023 minimální kontakt adiktologa s pacientem 2/1 den, 12/1 čtvrtletí - navrženo 2/1 den, 60/1 čtvrtletí

• 38024 adiktologická terapie individuální 1/1 den, 12/1 čtvrtletí - navrženo 4/1 den, 48/1 čtvrtletí

• 38025 adiktologická terapie rodinná 1/1 den, 12/1 čtvrtletí – navrženo 2/1 den, 24/1 čtvrtletí

• 38026 adiktologická terapie skupinová 1/1, 12/1 čtvrtletí – navrženo 1/1 den, 24/1 čtvrtletí

• signální výkon - adiktologická rehabilitace individuální 4/1den, 10/1týden

• signální výkon - návštěva adiktologa ve vlastním sociálním prostředí pacienta 4/1 den

• signální výkon - metodické vedení členů adiktologického multidisciplinárního týmu 1/1 den 

• psychoedukační a podpůrný rozhovor adiktologa s rodinou 2/1 den, 60/1 čtvrtletí (dg. Z

• telefonická konzultace adiktologa v péči o pacienta 4/1 den, 80/1 čtvrtletí

• práce za hospitalizace - vyváděcí balíček (pro CDZ-AMT)



PS Psychoterapie

Aktivní účast v PS PPP (Pracovní skupina k zajištění dostupnosti psychoterapie, 

psychoterapeutických a psychosociálních intervencí)

Činnosti:

- analýza současného stavu uplatňování psychoterapeutického vzdělání mimo oblast 

zdravotnictví

- aktivní účast na vypracování modelu vícestupňové psychoterapie ve zdravotnictví

-aktivní účast v pracovní podskupině a přípravě návrhu vázané živnosti pro uplatnění 

psychoterapeutického vzdělání



Blok ČAA:

Rozšiřování 
psychoterapeutických 
kompetencí afiktologa

Zítra 7.6.

16:00

Malý sál

Kolitsch, Volfová



Dětská adiktologie

•Pracovní skupina MZ - bohužel není aktivní

•Připomínkovali jsme koncepci dětské a dorostové adiktologie navrženou SNN ČLS JEP

•Jsme účastni na různých konferencích a setkání

• Duševní zdraví dětí a mladistvých (TJ)

• Setkání přímo řízených organizací MŠMT pro výkon ústavní a ochranné výchovy – Medlov (BD)

• Krajská setkání v Praze a Středočeském kraji

• Intervizní setkávání ambulancí dětské a dorostové adiktologie

•Po rezignaci předsedkyně a VV sekce DaDA SNN ČLS JEP se prohlubuje spolupráce mezi 

ČAA a DaDA



Vzdělávání adiktologů

•Pregraduální vzdělávání – první absolventi MGR 2021 a BC 2022 pod novou 

akreditací, změna v MGR vzdělávání

•Postgraduální vzdělávání – PHD více absolventů v roce 2021, nově PhDr. V roce 

2022

•Certifikované kurzy – S4

•Specializační vzdělávání – Klinický adiktolog



Certifikované kurzy

•Další vzdělávání zdravotnických pracovníků – kurzy certifikované MZ

•Certifikace MZ vs. MPSV

•Kurz S4 – souvislost s kompetencemi a výkony

•Riziko nižšího indexu pči zrušení podmínky

•Kurz realizuje Sananim, může si akreditovat kdokoliv

•Neexistují parametry – obsahově v minulosti narazilo u pojišťoven

•Spolupráce ČAA v procesu akreditace



Klinický adiktolog

Specializační vzdělávání pod Katedrou pro návykové nemoci a adiktologii na IPVZ

3leté studium

Sestává zejména z praxe a částečně teoretických povinností

Zakončeno atestační zkouškou

§ 163a, vyhl. 55/2011Sb., o činnostech zdrav. Pracovníků

Změny v obsahu – vyjmutí psychoterapie, nově klinické doporučené postupy



KA - Podmínky vstupu

a) získání odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa dle § 21a zákona 96/2004 Sb.,

o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických

povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“) a

b) absolvování magisterského studia Adiktologie



Průběh studia

Program probíhá v akreditovaném zařízení

Délka studia – 36-48 měsíců

Logbook

Podmínkou atestace je:

a) zařazení do oboru specializačního vzdělávání,

b) výkon povolání adiktologa ve zdravotnickém zařízení dle § 21a zákona 96/2004 Sb., minimálně po dobu 3 let v rozsahu týdenní

pracovní doby (úvazek 1,0) a maximálně po dobu 6 let při minimálním úvazku v rozsahu poloviny pracovní doby (úvazek 0,5) od zařazení

do oboru specializačního vzdělávání Klinická adiktologie,

c) absolvování teoretické části stanovené programem specializačního vzdělávání Klinická adiktologie,

d) absolvování praktické části stanovené programem specializačního vzdělávání Klinická adiktologie,

e) úspěšné vykonání atestační zkoušky.



Průběh studia

Teoretická část:

◦ Základní modul: 

Právní rámec a kvalita zdravotní péče, základy zdravotnické péče a individuální práce s pacientem – 40 hodin (3 teoretické bloky á 8 hodin + 16 hodin 
kazuistické semináře)

◦ Odborný modul :

Adiktologie v klinické praxi – 96 hodin

(Diagnostika v adiktologii, Dětská adiktologie, Farmakoterapie závislostí, Neurobiologie závislostí, Etika ve zdravotnictví, Supervize a intervize, Gerontoadiktologie, Psychoterapie v ADI)

Praktická část:

◦ Odborný modul – Klinické doporučené postupy: 140h

◦ Dospělá, dětská a geronto populace – praktické nácviky, kazuistiky

◦ Odborný modul – praxe: 480h

◦ Odborná praxe v rozsahu 12 týdnů (detox, residence, ambulance, dětské oddělení, obecná psychiatrie dospělá a dětská)

Výkony (16 specifických výkonů)



Zakončení studia

Absolvování všech částí studia

Potvrzený seznam výkonů

Vypracování kazuistiky

Atestační zkouška – 3 části

◦ Teorie

• diagnostika a léčba závislostí (témata z diagnostiky, farmakoterapie, psychoterapie, neurobiologie a konkrétních intervencí)

• léčebné postupy u specifických cílových skupin (děti, senioři, kuřáci, gambleři, pacienti s psychiatrickou diagnózou atd.)

• nástroje zajišťování kvality adiktologické péče (témata z etiky, práva, supervize, evaluace)

◦ Praktická část:

• obhajoba písemné kazuistické práce

• praktická demonstrace vybrané intervence (více možností – rozvaha nad konkrétním případem prezentovaným formou
kasuistiky, živý pacient apod.)



Termíny akcí

Blok ČAA – psychoterapie - ZÍTRA

OSPA – 19.10.2022

Členská schůze 2023 – AT konference 4.-8.6.2023 

AT konference

VV - září



PRINCIPY formulované v r. 2020

• zabývat se tématy jasně spjatými s profesí adiktologa 
v kontextu zvyšování kompetencí, hodnoty společenské i 
ve vztahu k finančnímu ohodnocení  TÉMATA

• analyzovat poměr vynaložené energie a potencionálního 
výsledku činnosti a následné vyhodnocení vynaložené 
aktivity   ENERGIE

• udržovat, prohlubovat a navazovat spolupráci s dalšími 
relevantními subjekty v adiktologickém poli   
SPOLUPRÁCE

• základním kritériem pro činnost členů asociace je hájení 
zájmů adiktologické profese a členů ČAA   KOMUNIKACE



PRIORITY 
2021/2

zdravotní výkony adiktologa

vzdělávání adiktologů, aktuálně specializace klinický 
adiktolog

psychoterapie v adiktologii

adiktologové v oblasti vězeňství

stabilizace vnitřní struktury ČAA a zvyšování počtu členů 
asociace včetně zlepšení komunikace



Co potřebujeme od Vás?

PRistu – sociální sítě, web

Místopředsedu OSPA

Zapojení

◦ výběrové řízení MZ

◦ Klinický adiktolog

◦ Jakákoliv další témata

Info o palčivých otázkách výkonu profese adiktologa

Znát Vaše potřeby



Co potřebují 
členové od 
ČAA?

D IS KUZE


