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JAKÉ SLUŽBY MŮŽEME POSKYTNOUT PRO KLIENTY ODKAZOVANÉ DO NAŠEHO ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍKY OSPOD, POKUD SE JEDNÁ O: 

 

Kde sídlíme: U Uranie 1414/4, Praha 7 (zastávka tramvaje Maniny)                                                                 Objednání: Se zájemci vedeme krátké úvodní pohovory každé pondělí od 9-11h na uvedeném tel. čísle. 

Bez úvodního telefonického pohovoru není možné klienta do služby přijmout. 

Kontakt: + 420 774 490 789 

 

1)   Podezření na zneužívání nějaké návykové látky 

 

Naše možnosti a doporučení:  

Alkohol: testování 2x týdně dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu po dobu 3 měsíců 

Jiné NL: (amfetaminy, opiáty, THC): možnost testovat 1x týdně na přítomnost NL z moči po dobu 3 

měsíců 

Závěr: po 3 měsících zpráva o spolupráci (docházka + výsledky testování + další doporučení v případě 

odhalení problému s NL) 

 

➔ Není možné určit stav klienta ve formě jednorázového vyšetření 

 

2)  Průkaznost opakovaného zneužívání návykové látky 

 

Naše možnosti a doporučení: 

Alkohol: testování 2x týdně dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu + pravidelná docházka na 

motivační skupinu (min. 1x 14 dní), doba: 3-6 měsíců 

Jiné NL: (amfetaminy, opiáty, THC): možnost testovat 1x týdně na přítomnost NL z moči + pravidelná 

docházka na motivační skupinu; doba: 3-6 měsíců 

Závěr: po 3-6 měsících zpráva o spolupráci (docházka + výsledky testování + případné doporučení do 

individuální péče – realizována u nás, v případě plné kapacity doporučení do jiného zařízení) 

 

 

 

3)  Dlouhodobé zneužívání návykových látek, prvky závislostního chování 

 

Naše možnosti a doporučení:  

Alkohol: testování 2x týdně dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu + pravidelná docházka na 

motivační skupinu (min. 1x 14 dní) + pravidelné individuální konzultace s adiktologem (v případě volné 

kapacity, jinak vytrvání v mot. sk.); možnost kontrolovaně užívat Antabus 2x týdně; doba: 6 měsíců 

Jiné NL: (amfetaminy, opiáty, THC): možnost testovat 1x týdně na přítomnost NL z moči + pravidelná 

docházka na motivační skupinu (min. 1x 14 dní); pravidelné individuální konzultace s adiktologem (v 

případě volné kapacity, jinak vytrvání v mot. sk.); doba: 6 měsíců 

Závěr: 1x za 2 měsíce možnost podat průběžnou zprávu o spolupráci (docházka + výsledky testování + 

hodnocení celkové spolupráce + případně doporučení do pobytové léčby) 

 

4)  Řádně dokončená pobytová léčba závislosti 

 

Naše možnosti a doporučení: 

Doléčovaní v podobě individuálních konzultací a doléčovací skupiny; docházka nastavena dle potřeb 

klienta (docházka alespoň 1x14 dní). Možnost užívat kontrolovaně Antabus 2x týdně; standardní doba 

programu Následné péče je 6 měsíců – 1 rok. 

Závěr: 1x za 2 měsíce možnost podat průběžnou zprávu o spolupráci (docházka + výsledky testování + 

hodnocení celkové spolupráce) 
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