
tøi roky utekly jako voda a na konci èervna 2014 skonèil pro-

jekt NETAD. V posledních mìsících zèeøily nìkteré z jeho

výstupù hladinu diskuzních vod, a zatímco se mnohdy ve

spojitosti s koncepcemi, øízením a komunikací lidé nudí

a o témata projevují velmi malý zájem, zde propukl opak.

Nìkteré z výstupù vzbudily velké emoce a nìkteré zaèaly

být (chce se mi øíci koneènì) opravdu diskutovány. Aèkoli

diskuze místy nebyla a není úplnì jednoduchá a pøíjemná,

jsem za ni rád a koneènì vidím reakce, vymezování se, živý

dialog a prostì proces, který svìdèí o tom, že to øešíme. To za

vìtšinu èasu napø. vzniku jednoho z nejdùležitìjších výstu-

pù projektu NETAD a celé práce posledních let, tj. vzniku

Koncepce sítì služeb v oboru adiktologie, øíci nemohu. Chví-

lemi to snad ani nebyl protrahovaný porod. To chvílemi vy-

padalo na porod klešťový. Když jsme s tímto dokumentem

v roce 2008 zaèali, usnula práce po nìkolika mìsících a dis-

kuze trvala asi tak dlouho jako jednodenní konference Ceny

adiktologie 2008, kde byla pøedstavena. To se zopakovalo

celkem 3krát a teprve až ètvrtá øada (tj. tøetí resuscitace té-

to nìkolikrát témìø mrtvoly) byla dotažena do konce. Jiný-

mi slovy se zdá, že nìco, co 5 let nechávalo vìtšinu lidí

chladnými, a mnozí si ani nevšimli, že se na nìèem tak vel-

kém a zásadním pracuje, po 34 verzích spojených s pøipo-

mínkovými koly, diskuzemi na rùzných fórech atd. dospìlo

do finále. Pøestože je Koncepce služeb velmi nedokonalá

a odráží snad všechny hlavní rozpory našeho oboru (od více-

zdrojového financování pøes mnoho odborností zajišťujících

provoz až po statut poskytovatelù atd.), je to první relativnì

homogenní a komplexnì pojatá koncepce péèe od roku 1989.

Diskutovat se dá do nekoneèna a pøinášet množství argu-

mentù pro to, èi ono. Klíèové je, zda se najde vùle, prostor

a energie k tomu vše zpracovat, dokonèit celý proces a dát

tomu finální tvar. Navíc tvar, který jednomyslnì odhlasova-

ly, tj. schválily vrcholné orgány obou našich hlavních odbor-

ných spoleèností (SNN ÈLS JEP a ÈAA). Verze 4.7 je do-

stupná na webových stránkách projektu NETAD (viz dále),

stala se tímto oficiální verzí obou odborných spoleèností

a v tomto duchu s ní mùže být nakládáno dále.

Právì dynamika diskuze a reakcí ve spojitosti s Kon-

cepcí sítì péèe byla pro projekt NETAD velmi charakteris-

tická. Projekt skuteènì urychlil øešení nìkterých témat

a souèasnì nastolil nìkterá z nich v dobì neodpovídající pøi-

rozenému vývoji našeho oboru. Je to ono velké dilema, zda

se pouštìt do takto velkých, systémových a koncepèních

projektù a pøijímat zodpovìdnost za témata a problémy,

které procházejí velmi složitými diskuzemi a vývojem

uvnitø odborné komunity a které projekt nutnì mìní a má

problém zcela respektovat. Mìní pøitom nejen èasování, ale

mìní i podmínky realizace. Právì vstup evropských penìz

a obrovský stres spojený s tím, že projekt limituje èasovì,

zavazuje k rozsáhlým výstupùm a souèasnì nerespektuje

pøirozený vývoj atd., to vše pak ve finále zpùsobuje znaènou

tenzi na všech stranách. Velmi bych si pøál, aby pøíležitost,

jakou jsme dostali, posloužila ve prospìch oboru. Nicménì

až další èas ukáže, do jaké míry mùže být toto pøání naplnì-

no. Výstupy projektu jsou v mnoha smyslech pøedevším

podnìty. Jsou prvními verzemi pro diskuze a další práci.

Jsou souèasnì také velmi vážným upozornìním, že jsme

mnoha tématùm nevìnovali v minulosti dostateènou pozor-

nost. Nejde pøitom zdaleka pouze o etiku nebo koncepci pé-

èe. Jde o tak zásadní témata, jako jsou napøíklad moc a roz-

hodování v oboru a jejich distribuce a transparentnost. Te-

dy, kdo mùže (a/nebo musí) za koho jednat, konat? Kdo

nastoluje a jakým zpùsobem témata, jakou zodpovìdnost

a vùèi komu v takovém procesu má? Kde mandát vzal a jaký

má tento mandát hranice? To vše byla napø. témata týkající

se revize a úprav chodu odborných spoleèností, návrhy zod-

povìdností za tzv. klíèové dokumenty oboru adiktologie atd.

Projekt NETAD odráží pomìrnì vìrnì souèasný stav

vývoje oboru. Ukazuje, že jsme se jako obor dostali velice

daleko a byli bezesporu v mnoha oblastech úspìšní. Nicmé-

nì ukazuje také slabiny, nedomyšlená èi nedotažená øešení

palèivých problémù organizace péèe, øízení a kontroly kvali-

ty atd. Je na místì proto uvažovat nejen o tom, co se vlastnì

v projektu odehrálo, ale také o tom, co s tím vším dál. Jak se

z toho pouèit.

Tým projektu skonèil 30. 6. 2014 svoji èinnost. Výstupy

budou existovat dál a mají již svùj život. Je tedy na odbor-

ných spoleènostech a širší odborné komunitì, jak s nimi bu-

dou nakládat dál a co a jak budou chtít využít. Proces vzni-

ku byl maximálnì možnì motivován snahou dosáhnout

konsenzu. Každý dokument prošel pøipomínkami a schva-

lováním (již tìchto pracovních verzí) výbory spoleèností.

Každý z dokumentù prochází nyní diskuzí a je pøedstaven
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na Výboru zástupcù resortù, Radì vlády pro koordinaci pro-

tidrogové politiky a dostávají je dotèené instituce a resorty.

Každý krok je èinìn postupnì a dle pravidel, tj. pøedkládají

je právì odborné spoleènosti prostøednictvím svých zástup-

cù a procesem tomu odpovídajícím. Nicménì další osud vý-

stupù je již pøedmìtem dohody a motivace je využít nebo vy-

užít pouze jejich èást.

Jedním z dùležitých výstupù projektu je nìco jako

„web o oboru“. Tedy základní souhrn informací o oboru

adiktologie spolu s hlavními výstupy a koncepèními doku-

menty. Tento web o oboru mùžete najít na www.adiktolo-

gie.cz, kde na vodorovné lištì vpravo na domovské stránce

mùžete najít sekci „Obor adiktologie“. Zde postupnì sou-

støeïujeme všechny hlavní výstupy do pøehledné kolekce

dokumentù. Celá sekce bude mít i anglické zrcadlo. Všech-

ny texty jsou plnì k dispozici a jejich úkolem je podpoøit pro-

ces integrace celého oboru a pomoci strukturovat nìkterá

z klíèových témat. Na jednom místì je tak možné najít

všechny tzv. klíèové dokumenty v aktuální verzi a je

možné je využívat pro projekty i další odbornou èinnost. Pro

samotné projekty je pak dùležitá platforma NISA (Národní

informaèní systém v adiktologii), který je integrován do we-

bových stránek a je možné se do nìj dostat prostøednictvím

svislé lišty vlevo opìt na domovské stránce www.adiktolo-

gie.cz pøes sekci „Granty a stáže“.

Rád bych rovnìž upozornil na dva z nejmladších doku-

mentù. Prvním je Koncepce vzdìlávání v oboru adiktologie

a druhým pak Koncepce vìdy a výzkumu v oboru adiktolo-

gie. Oba koncepèní dokumenty mají za cíl pomoci strukturo-

vat a urèit priority vývoje v oblasti vzdìlávání i vìdy. Pro

budování oboru a jeho základny jsou urèující a úzce navazu-

jí na pøedstavy formulované Koncepcí sítì péèe. Jde o mno-

ho velmi citlivých témat. Napøíklad kam a jak se mohou vy-

víjet samotní adiktologové, jak pracovat s lékaøi v našem

oboru, jak s jinými profesemi, poèínaje psychology, ses-

trami, sociálními pracovníky, pedagogy atd. Ve høe je více

øešení, mnohá nejsou jednoduchá a mají dopad na stovky

pracovníkù v našem oboru a službách. Je nutné peèlivì vá-

žit každý krok a jeho dùsledky. Je nutné øešit mandát

k tìmto krokùm i diskuzi s dotèenými spoleènostmi a zá-

stupci tìchto profesí. Vlastnì to hlavní, co si osobnì odná-

ším z projektu NETAD, je velká lekce v komunikaci a uvì-

domìní, kde všude jsme málo citliví a málo reflektující po-

žadavky standardního postupu a øešení. Zvýšení naší

profesionality ve vnitøní komunikaci, její transparentnosti

a dodržování formálních pravidel a etiky, to vše považuji za

nejvìtší imperativy, které projekt pomohl poodhalit. Snad

se nám podaøí zvládnout tato tìžká a naléhavá témata.

Snad se nám podaøí být sami sobì více srozumitelní a umìt

se o problémech bavit, dovolit si „komfort nesouhlasu a roz-

dílných stanovisek“ a uèení se procesu hledání kompromisu

a dobrých øešení bez zbyteèných faulù a okopávání kotníkù.

Dovolte, abych na tomto místì podìkoval všem, kteøí

se do projektu zapojili, ať již v roli partnerù (A.N.O. a Sdru-

žení Podané ruce), nebo pøímo v roli do èinnosti zapojených

kolegù. Bylo povzbuzující vidìt a slyšet reakce kolegù v te-

rénu a moci s nimi o tìchto tématech hovoøit na semináøích

a akcích v rùzných regionech. Obì odborné spoleènosti, jak

SNN ÈLS JEP, tak ÈAA, odvedly velký kus práce a zaslouží

si dík také. Samozøejmì pak ti, kteøí se starali o to, aby pe-

níze byly k dispozici, aby je náš obor mohl získat a èerpat,

tìm patøí dík za projektový management a administrativu,

která u takto velkých evropských projektù je skuteènì na

hranici kapacit. Byl to nároèný projekt, bylo pro mì ctí jej

vést, ale souèasnì musím závìrem pøipustit, že jsem rád, že

již konèí, a mohu konstatovat, že dùkladnì provìøil v mno-

ha rovinách naše pracovní kapacity a profesní i osobní vztahy.

V Praze 22. kvìtna 2014

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

pøednosta Kliniky adiktologie a hlavní øešitel projektu
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