
dostává se vám do rukou tøetí èíslo èasopisu Adiktologie

a mnì pøíležitost k vám prostøednictvím editorialu promlu-

vit. Dovolte mi, abych na tomto místì, a to pøedevším v sou-

vislosti se založením Èeské asociace adiktologù a uzavøení

dohody s redakcí èasopisu o spolupráci, zmínil vybrané zá-

sadní koncepèní oborové záležitosti.

Aktuální èíslo, které je datováno k záøí roku 2009, ve

mnì vyvolává malou vzpomínku, o kterou bych se s vámi na

zaèátku rád podìlil. Vrátím se nyní o ètyøi roky zpátky. Byl

øíjnový veèer roku 2005 a skupinka promrzlých a prokøeh-

lých osob stála v kruhu se svíèkami v rukou v zahradì Psychi-

atrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Skupi-

na osob, které se témìø neznaly; skupina osob, která mohla na

cizí kolemjdoucí pùsobit rùzným dojmem, zároveò to však by-

la skupina osob, které pøesto nìco vzájemnì spojovalo. Byl to

první roèník studijního oboru adiktologie, který zaèínal svoji

premiéru na 1. lékaøské fakultì Univerzity Karlovy. Krom

svíèky svíral každý v ruce kámen, jakožto symbolický dárek

od docenta Skály s pøáním dobré cesty na studiích adiktologie.

Byl to veèer plný pøedstav, jaká ta cesta asi bude.

Když se vrátím od své vzpomínky zpátky do souèasnos-

ti, jsou to právì ètyøi roky od této iniciace. Centrum adikto-

logie, jeho pedagogové a spolupracovníci, absolventi èi sou-

èasní studenti máme za sebou kus cesty. Avšak stále nevidí-

me její konec a vìøím, že rádi, protože v cíli ještì nejsme.

Z tohoto dùvodu vznikla na zaèátku letošního roku pro-

fesní organizace Èeská asociace adiktologù. Asociace, jejímž

cílem je být pøedevším kvalitní profesní organizací, jež bude

hájit zájmy svých èlenù, tedy adiktologù a lidí se zájmem

o obor adiktologie. Dovolte mi tedy zmínit krátce nìkteré cí-

le. Asociace má za cíl podílet se na vytváøení, prosazování

a realizaci vstupního a celoživotního vzdìlávání adiktologù,

a to jak formou univerzitního, tak mimouniverzitního vzdì-

lávání, dále se úèastnit na tvorbì, zdokonalování a rozvoji

systému a koncepce adiktologických služeb; podávat kon-

cepèní a jiné návrhy pøíslušným orgánùm a institucím

a v tomto ohledu spolupracovat s jinými organizacemi obdob-

ného èi souvisejícího zamìøení èi zastupovat èleny sdružení

pøi koncepèní komunikaci a jednání se státními orgány v pøí-

slušné oblasti, jakož i institucemi zabývajícími se vydáváním

speciálních norem a pravidel pøímo èi nepøímo souvisejících

s aktivitami v oboru adiktologie a upevòovat a posilovat po-

stavení a možnosti èlenù sdružení nejenom v domácím, ale

i v mezinárodním mìøítku. Velkým tématem je pro nás sa-

mozøejmì výzkum. Chceme podporovat a rozvíjet adiktolo-

gický výzkum a iniciovat koncepèní zmìny v této oblasti.

Toto jsou naše obecné cíle, od kterých pøecházíme

k tìm konkrétním a hmatatelným. Konkrétní aktivity na

rok 2009 mùžeme rámcovì rozdìlit na dva smìry. Jedná se

o zamìøení našich aktivit na oblast vzdìlávání na stranì

jedné a výkon profese adiktologa na stranì druhé. V první

oblasti, tedy vzdìlávání, je pro nás prioritou navazující ma-

gisterské studium, ke kterému nás pøiblížilo odevzdání spi-

su magisterského studia na MŠMT v èervenci tohoto roku.

Soubìžnì se pøipravuje koncept celoživotního vzdìlávání

v adiktologii a specializaèních kurzù.

V rovinì výkonu profese adiktologa v adiktologické

praxi pracujeme na tvorbì koncepce práce adiktologa jako

nelékaøského zdravotnického pracovníka s možností uplat-

nìní nìkterých výkonù u zdravotních pojišťoven. V loòském

roce došlo k základnímu vydefinování výkonù, které by-

chom nyní chtìli ovìøit v praxi a následnì dopracovat do po-

drobné finální podoby. Víme, že jednání se zdravotními po-

jišťovnami nebudou jednoduchá, avšak toto téma je jednou

z našich priorit a vìøíme v jeho úspìch.

V závìru bych rád pøipomenul možnost využít pøiznání

odborné zpùsobilosti a vydání osvìdèení k výkonu povolání

adiktologa, jež je nyní možné v rámci pøechodového období

získat bez dalšího vzdìlávání. Pokud chcete získat kvalifika-

ci adiktologa, naleznete více informací na webu www.adikto-

logie.cz v sekci Èeská asociace adiktologù nebo pøímo na we-

bu www.mzcr.cz. Stejnì tak bych vám rád nabídl èlenství

v Èeské asociaci adiktologù. Naše cíle již znáte, byl bych rád,

aby byly cíli spoleènými. K nim mohu ještì doplnit, že krom

nízkého èlenského poplatku pro letošní rok (100 Kè) nabízí-

me do budoucna èlenùm asociace balík rozmanitých výhod,

jako jsou slevy na vstupném na vìdecké konference, vzdìlá-

vací aktivity, odborné èasopisy a další výhody.

Dovolte mi, abych touto cestou popøál našemu oboru

hodnì sil na další cestì.

V Praze 6. èervence 2009

Bc. Ondøej Sklenáø

pøedseda Èeské asociace adiktologù
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VÁŽENÍ ÈTENÁØI,




