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• Sekce DaDA  od 2016
• Služby a intervence 
v šíři od prevence, přes léčbu  a 
rehabilitaci, včetně programů 
orientovaných na minimalizaci rizik a 
škod a maximální možné zotavení 
• Kopírují síť pro dospělé
• <20 let 
• děti, mladiství, těhotné



Koncepce adiktologických služeb pro 
děti a dorost

verze 1.3 květen 2020

Vznikla v návaznosti na:
• Koncepci rozvoje adiktologických služeb 

(RVKPP, 2020)
• Certifikační standardy
• Doporučené postupy – překlad britských 

(Gailvarry et al., 2016) a jejich případná 
adaptace



6 základních typů adiktologických 
služeb
• preventivní služby
• nízkoprahové služby
• ambulantní služby 
• služby krátkodobé stabilizace
• rezidenční služby
• služby následné péče

(základní charakteristiky a hlavní cíle služeb, forma 
poskytování služeb, cílové skupiny, typické intervence, 
dostupnost).

• Multidisciplniární a mezisektorový charakter 



Preventivní služby
• Adiktologická  

depistáž – praktici, 
gynekologové, 
nzdm, učitelé

• ŠPP - školní poradci
• Centra primární 

prevence (14 x)

• SVP, diagnostické 
ústavy



Nízkoprahové služby

• Snižování rizik a poškození, 
navázání kontaktu, napojení na 
systém péče

• Nízkoprahová zařízení pro 
dospělé (kontaktní centrum), 
terénní služby

• Doporučená dostupnost: nad 
100 tis. obyvatel



Ambulantní služby

• Zlepšení psychického a somatického 
stavu (nevyžadujícího hospitalizaci)

• Ambulance (komplexní krajská, 
stacionáře)

• 1-4 provozy na kraj



Krátkodobá stabilizace
• Typicky stabilizace na začátku 

léčby/programu

• Detoxy: 1-3 provozy na ČR 
• Krizová stabilizace: ??



Rezidenční služby
• Celková stabilizace a úzdrava (1-12 měsíců) 
• Většinově dobrovolný vstup
• Zdravotnická, školská či sociální služba – potíže v 

kombinaci
• 3 TK na ČR, 4 specializované residenční léčebné 

programy 
• ?? podmínky TK pro mladší 18ti, 16ti, certifikace
• ?? podmínky “školské“ ústavní péče



Následná péče
• Podpora a udržení stabilizovaného stavu, sociální 

rehailitace, integrace 
• Většinově dobrovolný vstup
• Zdravotnická, školská či sociální služba – potíže v 

kombinaci
• Dostupnost: ??  bez zkušeností
• V rámci doléčování pro dospělé (14 na ČR)
• V rámci ambulancí (2-6 na kraj)



OTÁZKY?

HTTPS://DADA.SNNCLS.CZ/

PETROSOVA@SANANIM.CZ
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