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INFORMACE O POSKYTOVANÉ LÉČBĚ 
AMBULANCE NEALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI 

 
VSTUPNÍ KRITÉRIA 

• Zájem o dobrovolnou ambulantní odvykací léčbu. 
• Pro vstup do ambulantního programu jsou preferovány osoby s problémovým užíváním 

návykových látek převážně mimo alkohol. 
• Není nutné doporučení z externího zařízení nebo z externího programu, ale je výhodou, pokud 

toto doporučení existuje. 
• Jedná se o osoby se zájmem o dobrovolnou odvykací léčbu starší 18 let. 
• V případě zájmu o pravidelnou ambulantní spolupráci je vyžadován ústní souhlas se zavedením 

zdravotnické dokumentace v ambulanci. 
• Rodinný příslušník osoby s problémovým užíváním, případně závislostí. 
• Podmínkou pro vykazování provedených výkonů je platný doklad o zdravotním pojištění. 
• Možná je též ochranná léčba ambulantní nařízená soudem. 

 

CO JE TŘEBA SI VZÍT S SEBOU 

• Občanský průkaz nebo jeho platnou dočasnou náhradu. 
• Kartičku zdravotního pojištění nebo její platnou dočasnou náhradu. 
• Uvítáme předchozí zdravotní zprávy, týkající se např. hepatitid, substituce, dokončených léčeb, 

detoxifikace apod. 

 

NEPOSKYTUJEME SLUŽBY V PŘÍPADĚ  

• Kapacita ambulance, služby (například plná kapacita skupin) je plná. 
• Věk žadatele je nižší než 18 let. 
• Je požadována anonymní léčba. 
• Jedná se o primárně jinou např. alkoholovou problematiku či indikaci k jinému typu léčby. 
• Žadatel odmítá účast na skupinové terapii: nespolupráce v léčbě, akutní intoxikace, vstup do 

skupiny bez předchozí indikace lékařem. 

V těchto případech je zájemce o léčbu doporučen a odeslán do adekvátní služby v rámci Kliniky 
adiktologie. 
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PRO LÉČBU BUPRENORFINEM STANDARDNĚ POŽADUJEME  

• Informovaný souhlas pacienta. 
• Komplexní vyšetření psychiatrem. 
• Laboratorní vyšetření: toxikologické vyšetření moči, biochemie, KO, JT, infekční hepatitidy, HIV, 

syfilis, kapavka, HCG při podezření na graviditu. 
• Další tělesné a biochemické vyšetření dle potřeby a indikace lékaře  internisty 

(ECHOkardiografie, USG jater, apod.) nebo dalšího konziliáře VFN. 

 

PRO SKUPINOVOU TERAPII A ZAHRADNÍ TERAPII POŽADUJEME 

• Indikaci lékařem ambulance pro zařazení do skupiny. 
• Abstinenci od návykových látek. 
• Případně negativní dechovou zkoušku, možnost drogového rychlotestu z moči před skupinovým 

programem. 

 

CÍLE VE VZTAHU K PACIENTŮM  

• diagnostika, pojmenování, zvědomění problému s návykovou látkou, 
• motivační terapie a předléčebné poradenství, 
• abstinence od návykových látek včetně alkoholu, 
• minimalizace spotřeby návykových látek s následným cílem abstinence od nich, 
• podpora abstinence substitucí nebo disulfiramovou a anticravingovou medikací, 
• motivační terapie směřovaná k abstinenci a změně životního stylu ve vztahu k návykové látce, 
• motivační terapie směřovaná k ústavní odvykací léčbě, pokud je tato indikovaná, 
• udržovací ambulantní odvykací léčba navazující na detoxifikaci či ústavní odvykací léčbu za 

účelem udržení abstinence jako žádoucího stavu, 
• stabilizace a léčba případných psychických komplikací a duálních diagnóz vyskytujících se 

souběžně s diagnózou závislosti a škodlivého užívání, 
• podpora stabilizace a zlepšení rodinných a sociálních vztahů, 
• podpora stabilizace somatického stavu pacienta a případné zlepšení somatického stavu klienta, 
• zařazování HCV pozitivních do interní dispenzarizace, léčba interferonem, 
• stabilizace a zlepšení pracovní schopnosti pacientů při souběžné abstinenci, 
• omezení množství dluhů, reference do bezplatné dluhové poradny, mapování dluhů, 
• navázání kontaktu a nabídka služeb i osobám nemotivovaným k aktuální změně ve vztahu k 

užívání NL s perspektivou spolupráce při změně motivace, 
• informovanost a vzdělávání pacientů a jejich rodinných příslušníků. 
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