
Pomalu konèí únor roku 2016 a je to pøesnì šest let, kdy

jsme zapoèali první spoleèné schùzky mezi Èeskou asociací

adiktologù (ÈAA) a zástupci tehdy ještì Centra adiktolo-

gie 1. LF UK na téma „adiktologických výkonù“. Cílem by-

lo analyzovat seznam stávajících zdravotních výkonù a roz-

hodnout další strategii. Varianty byly dvì. Možnost sdílení

výkonù jiných profesí, èi vytvoøení, definice a jasný popis

èinnosti adiktologa pøi poskytování péèe, tj. zdravotního vý-

konu, na jehož základì dochází k úhradì ze strany zdravot-

ní pojišťovny. Na rozdíl od vìtšiny ostatních zdravotnických

profesí, kde je vykazování výkonù denním chlebem, adikto-

loga èekala ještì dlouhá cesta.

Tehdy jsem ještì netušil, že „Jak to vypadá s tìmi vý-

kony?“ bude po následujících šest let nejèastìjší otázka, kte-

rou budu dostávat. Zároveò je to ètyøi roky od chvíle, kdy

jsem se poprvé vydal jako zástupce ÈAA na jednání pracov-

ní skupiny k Seznamu zdravotních výkonù na ministerstvo

zdravotnictví. Tehdy jsme usilovali o sdílení již existujících

zdravotních výkonù jiných blízkých profesí (napø. psychiat-

rická sestra). Možnost sdílet výkony se jevila rychlejší a lo-

gická, ovšem tehdejší závìr pracovní skupiny MZ ÈR byl

jasný – se sdílením výkonù jiných profesí nesouhlasíme,

místo toho nám pøineste návrhy vlastních zdravotních vý-

konù profese adiktologa.

Zapoèali jsme tehdy èinnost pracovní skupiny ÈAA,

která si vytýèila jediný cíl – definovat a popsat zdravotní

výkony adiktologa, které nejlépe popíší postupy v klinic-

ké praxi na poli ambulantní adiktologie. Výsledkem byl

návrh šesti zdravotních výkonù podrobnì rozepsaných

v tzv. registraèních listech, které popisovaly proces am-

bulantní léèby od vstupního vyšetøení klienta pøes kon-

trolní vyšetøení až po individuální, rodinnou èi skupino-

vou adiktologickou terapii. K velkému pøekvapení mno-

hých kolegù v odborné obci MZ ÈR náš návrh schválilo

a onìch šest zdravotních výkonù odbornosti adiktologa se

s platností od 1. ledna 2014 objevilo v Sazebníku zdravot-

ních výkonù a dalších pøíslušných vyhláškách. Tehdy

jsme slavili první úspìch, a souèasnì jsme vìdìli, že nás

èeká ještì druhé kolo vyjednávání, které nebude vùbec

jednoduché. Vyjednávání se zdravotními pojišťovnami

o rozsahu úhrad zdravotní péèe adiktologa v ambulantní

péèi.

Naše pùvodní požadavky na postupné nasmlouvání

péèe ve všech okresech ÈR (viz Koncepce specializovaných

adiktologických služeb v Èeské republice) se po prvních jed-

náních se zástupci ZP nepodaøilo naplnit a novì jsme tak

vyjednávali o zastoupení adiktologické péèe a její nasmlou-

vání v každém kraji ÈR. Nyní, po zhruba dvou letech tvr-

dých vyjednávání se zdravotními pojišťovnami a od doby,

kdy byly adiktologické výkony otisknuty v Seznamu zdra-

votních výkonù s bodovými hodnotami, bylo VZP, ZP Minis-

terstva vnitra a Èeskou prùmyslovou ZP potvrzeno pode-

psání sedmi nových smluv pro odbornost adiktologa (919)

s datem platnosti od 1. 1. 2016. Lze pøedpokládat, že u sed-

mi smluv nezùstaneme a dospìjeme k postupnému naplnì-

ní svých požadavkù.

Význam tìchto „vlaštovek“ v podobì prvních reálných

smluv je pro obor adiktologie veliký. Na úrovni dostupnosti

adiktologické ambulantní péèe klientùm se zde nabízí ve

vybraných regionech od letošního roku dostupná, speciali-

zovaná a bezplatná (ve smyslu hrazená z veøejného zdra-

votního pojištìní) ambulantní adiktologická péèe. Konkrét-

nì v tìchto sedmi mìstech: Praha, Beroun, Brno, Èeské Bu-

dìjovice, Olomouc, Trutnov a Ústí nad Labem. Navíc se

tímto otevírá cesta k uzavøení dalších smluv, a to s regionál-

ními zdravotními pojišťovnami, které v urèitých krajích

mají významný podíl pojištìncù. Pokud chceme uvažovat

v konkrétních èíslech, o kolik pacientù budou tyto ambulan-

ce peèovat, mùžeme pøedpokládat, že u adiktologické ambu-

lance v krajském mìstì bude poèet pacientù bìhem jednoho

roku mezi 250 až 300 osobami, u ambulance okresního for-

mátu zhruba 150–200 pacientù. V roce 2016 by se tak mohlo

jednat o zhruba 1 500 pacientù v rámci novì nasmlouva-

ných adiktologických zaøízení. Významnost tohoto momen-

tu spoèívá i ve finanèní stránce vìci. Smlouvy znamenají no-

vé, další reálné peníze pro obor adiktologie. Konkrétní èísla

nám ukáže až konec roku 2016, ale jistì se budeme pohybo-

vat nìkde v øádu 3 až 5 milionu korun. V neposlední øadì je
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zde význam spoleèenský, kdy dochází k potvrzení ze strany

státu i ze strany zdravotních pojišťoven, že adiktologická

péèe je potøebná, pacienti na ni mají nárok a bude hrazena

v rámci zdravotního pojištìní.

Vìøíme, že se tak nyní jedná o poèátek ambulantní

adiktologické sítì v ÈR a další zaøízení budou postupnì

pøibývat.

V Praze 23. února 2016

Mgr. Ondøej Sklenáø

Èeská asociace adiktologù
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