Výroční zpráva za rok 2020
Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.

Název projekt: Centrum pro rodinu - Integrace rodiny, ambulantní léčba

Adiktologická ambulance
Kateřinská 34, Praha 2
Ředitelka PhDr. Simona Sedláčková MSc.
Zástupce ředitelky: Mgr. Petra Mládková
Lékař MUDr. Zdenek Veselý,
Odborný garant a vedoucí projektu PhDr. Simona Sedláčková MSc.
Vedoucí ambulance: Mgr. Petra Mládková

Složení týmu:
PhDr. Simona Sedláčková MSc. - adiktologie a sociální práce 1,0 Mgr. Petra Mládková - adiktologie a
sociální práce 1,0,
Dorota Hostková - adiktologická pracovnice 0,6, Jan Jonáš Bártek adiktologický pracovník 0,4, Hana
Kužílková – všeobecná zdravotní sestra, krizová intervence – 0,2, Dagmar Teufel – terénní všeobecná
sestra 0,2, Mgr. Kateřina Beji Sedláčková MSc. MHA – adiktolog, všeobecná sestra 0,2, krizová intervence,
Evžen Klouček – terapeut 0,2.
Doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. – vedoucí epidemiologické ambulance
MUDr. Věra Haškovcová – psychiatrická ambulance
MUDr. Zdeněk Veselý – lékař pro návykové nemoci
Tito pracovníci poskytovali zdravotnické, adiktologické a sociální služby v roce 2020 v rozsahu služeb
adiktologické ambulance.

Cílová skupina
Všichni uživatelé nelegálních návykových látek a klienti s nelátkovou závislostí a uživatelé alkoholu.
Specifickou cílovou skupinou jsou matky, které užívají návykové látky a gravidní ženy uživatelky
návykových látek.
Činnosti v roce 2020
Adiktologická ambulance Centra pro rodinu poskytuje výše uvedené cílové skupině ambulantní léčbu
v oblasti závislostí a problematického užívání nelegálních i legálních návykových látek. Jedná se jak o
strukturovaný léčebný program a činnost ambulance, jejíž spektrum služeb zahrnuje i odborné sociální
poradenství uživatelům, kteří nejsou zařazeni přímo v léčebném programu, dochází např. jen pro
poradenství, nebo se ke své léčbě teprve odhodlávají. Dále do adiktologické ambulance dochází klienti,
kteří odborné pracovníky znají ještě z nízkoprahových služeb a rozhodují se ve svém posunu směrem
k léčbě, a klienti, kteří nastupují do ústavní léčby. Specifikem pracoviště je ambulantní léčba žen – matek,
které mají např. více dětí, nebo dochází do substitučního programu a splňují podmínky docházení do AL.
Tato služba poskytuje ženám – matkám možnost k ponechání, nebo navrácení dětí do péče, v situacích,
kdy nemohou ze závažných důvodů odjet do rezidenční léčby. Současně tak program sleduje nové trendy
v péči o duševní zdraví v souvislosti s deinstitucionalizací psychiatrické péče. Program má složku léčebnou,
která má dobu trvání 2 roky. V prvních 8 týdnech je na rozhodnutí týmu, ale i klienta, zda budou splněny
všechny podmínky pro ambulantní léčbu. Následně léčba probíhá zhruba po dobu jednoho roku,
s přestupem do vyšších fází. Doléčování u uživatelů alkoholových drog je zhruba po 6. měs. fungování
v programu, v jiných případech je doporučena spíše ústavní léčba anebo také udržovací ambulantní léčba.
udržovací. Je řada klientů, u kterých se daří abstinence pouze krátkou dobu.
U žen matek je program rozdělen do několika fází, přičemž léčebná fáze trvá jeden rok a doléčování se
pohybuje v rozsahu dalšího roku.

Metody odborné práce v rámci ambulantní léčby jsou zejména KBT, ovšem je nutné rozdělit léčbu užívání
návykových látek a psychoterapii. Psychoterapeutická část vstupuje do vztahu klient - terapeut mnohem
později. Předmětem psychoterapie jsou individuální cíle klientů a schopnost jejich dosahování, ale také
zejména práce s traumaty, PTSD, deprese, případně další duální dg. Tito klienti jsou předáváni i do dalších
odborných pracovišť.

V roce 2020 bylo součástí poskytovaných služeb i testování na Covid 19 u všech klientů ambulance a
klientů léčebných programů, testování i sociálních pracovníků a odborných pracovníků.
Z hlediska ohrožení a narušení duševního zdraví klientů došlo ke zvýšení počtu uživatelů alkoholu.
Zpočátku se situace rozvíjela nenápadně a během roku postupně se objevil nárůst u běžné populace
s relativně vybudovaným sociálním zázemím. Objevily se a prohloubily depresivní a úzkostné stavy u
mnoha našich klientů včetně domácího násilí. U klientů užívajících návykové látky nebyl propad tak
výrazný s ohledem na skutečnost, že omezení způsobená pandemií jsou u těchto klientů z větší části i
normou v mimo pandemickém období. Jedná se zejména o matky, které jsou bez finančních prostředků
a žijí osamoceny, nebo v nefunkčních vztazích.

Statistická data:
Ambulantní léčba
Počet kontaktů : 1 403
Počet klientů : 188 klientů ambulance
Počet výkonů v přímé péči s klientem : 2 919
Počet výkonů celkem : 4 021

V oblasti Odborného sociálního poradenství bylo klientům poskytováno zejména poradenství v oblasti
hmotné nouze a možnosti získání mimořádné okamžité pomoci, jelikož úřady práce nefungovaly z důvodu
karanténních a dalších mimořádných protiepidemických opatření.
Vzhledem ke skutečnosti, že většina klientů nemá scaner, tiskárnu, datovou schránku, probíhala u nás
činnost v souvislosti se zajištěním základních potřeb pro klienty, dále asistenční služba a potravinová
pomoc. Program úzce spolupracuje s Potravinovou bankou Praha a Středočeský kraj. U uživatelů NL se
infekce Covidem 19 nevyskytla, nikdo z klientů ambulance nebyl z důvodu této nemoci hospitalizován. V
plánu je provádět zjišťování hladiny ochranných protilátek proti Covidu 19 u klientů. U členů pracovního
týmu nedošlo k prokázání pozitivity na Covid 19 ani přes pravidelné testování a onemocnění se
neprokázalo u nikoho ze stálých pracovníků, pouze u jedné pracovnice, která současně pracuje i v domácí
péči.

Statistiká data
Odborné sociální poradenství
Počet kontaktů : 961
Počet klientů : 143
Počet výkonů v přímé péči s klientem : 1 879
Počet výkonů celkem : 2 684

Název projektu: Adiktologická ambulance pro děti a dorost
Sokolská 37, Praha 2,
Vedoucí programu: PhDr. Simona Sedláčková MSc.
Zástupce vedoucí a vedoucí ambulance: Mgr. Alena Keblová
Složení týmu:
Vedoucí ambulance Mgr. Alena Keblová 0,4 úvazek – diagnostika, speciálně pedagogická diagnostika,
herní terapie, MUDr. Zdeněk Veselý – lékař pro návykové nemoci DPP, PhDr. Simona Sedláčková MSc.
úvazek DPP – adiktologie, terapie, rodinná terapie, práce s traumatem 0,2 Mgr. Petra Mládková – 0,2
úvazek, adiktologie, rodinné poradenství 0,2
Jan Jonáš Bártek - adiktologický pracovník 0,2, Hana Kužílková – všeobecná sestra, krizová intervence –
0,2, Dagmar Teufel – terénní všeobecná sestra 0,1, Mgr. Jana Divoká dětská terapeutka, spolupracující
externí odborník, Mgr. Alžběta C Muňoz - dětská psychoterapeutka
prof. MUDr. Ivo Paclt CSc. - externí odborník - dětský psychiatr
MUDr. Michal Považan PhD, - externí odborník dětský psychiatr

Cílová skupina
Děti a dorost užívající ilegální návykové látky, alkohol, děti s problematikou nelátkových závislostí.Děti a
dorost s poruchami chování, poruchami učení a vedoucí rizikový způsob života. Částečně se tato
cílová skupina nachází v řadě případů i na útěku nebo v diagnostických a výchovných ústavech.

Činnosti v roce 2020
Projekt oproti předkládaným plánům zaznamenal jisté změny, nečekanou změnou byla situace s Covid 19,
kdy byla zahájená okamžitě činnost epidemiologické ambulance v rámci testování na Covid 19.
Z uvedených důvodů došlo k vyšetření a testování dětí z Výchovného ústavu Obořiště Diagnostického
ústavu Fakultní Thomayerovy nemocnice U Michelského lesa, dále děti s PAS, Sluneční domov, o.p.s.,
Praha 9. V rámci této spolupráce spatřujeme nesmírnou důležitost propojení skupin dětí zejména
z výchovných ústavů, diagnostických ústavů a dětských domovů. V tomto směru je nutné do budoucna
s těmito dětmi pracovat i v případě jejich pobytu v zařízení a využít možnosti, kdy jsou klienti např. na
propustce a mají zájem přijít do terapie. Nejdůležitější pro toto období je, aby se nastavil režim mezi
dětmi a rodiči i když jsou jejich děti dočasně v ÚV a nezbytné je připravit jim prostor pro návrat domů,
tam, kde je rodina schopna vytvořit pro dítě bezpečné prostředí, které zahrnuje i dodržování pravidel a
hranic. Rovněž je důležité propojit rodinnou terapii v rámci ústavní výchovy. V současné době ústavy
nezvou rodiče, ani ty, kteří by měli zájem se rodinné terapie zúčastnit. Tento fenomen je nesmírně
důležitý, protože tyto dva světy se nemají možnost propojit. Rodiče, když mají děti doma na propustce,
nevědí, co mají zlepšit. My, jako ambulantní zařízení, můžeme do procesu vstupovat pouze při práci
s rodiči nebo v rámci propustek. Nicméně, když pracujeme s rodiči, hůře se získává zpětná vazba, jelikož

nejsme u toho, na co si děti stěžují, tj. naprosto schází výstupy z ústavní výchovy, na čem je nutné
pracovat dětmi a s rodiči. Na druhé straně také nám schází zpětná vazba, aby rodiče mohl sdělit, v čem je

nutné zlepšit práci s děti v rámci ústavní výchovy. Děti přichází na propustku domů, dožadují se drahých
dárků, peněz, na matku jsou vulgární, agresivní, a to i fyzicky. Máme tuto zkušenost s dětmi ve věku 10 až
12 let (zejména s chlapci). Stále to vypadá, jako by se nemohla etopedicka a klinická a psychologická
zařízení spolu dohodnout.

Statistická data
Počet kontaktů : 1 223
Počet klientů : 141 ( z toho 69 dětí a 72 dospělých)
Počet výkonů v přímé péči s klientem : 1 988
Počet výkonů celkem : 2 717

Změny v roce 2020
V uvedeném období velmi scházely dětem skupinové a sportovní aktivity, které jsou běžně zařazovány do
zdrojů pozitivně tráveného volného času. Komplikací byla domácí výuka, i když některé děti tento stav
uvítaly, jelikož je mezi dětmi též významný podíl záškoláků, a to jak skrytého záškoláctví (nemoci apod.),
tak otevřeného, kdy děti ze školy utíkají, nebo do ní vůbec nedojdou. Dále se jedná o nutnost intervence
v rodině, tudíž nelze rizikové chování u dětí řadit pouze do oblasti primární prevence. V rámci prevence je
možné informovat pedagogy, rodiče i děti, ale zejména je nutné prohloubit práci s rodinou. Rizikem jsou
též samoživitelky, které situaci hůře zvládají a patrně není jasné, zda dokážou oddělit svou úzkost od
úzkosti rodiny a dětí a zda si uvědomují, že svou úzkost přenáší na děti. V tomto směru plánujeme v příštím
školním roce aktivity, které budou v rámci skupiny, ale částečně i mimo zdravotnické zařízení. V období
letošního roku děti reagovaly na nedostatek podnětů a nedostatečný prostor, jak trávit volný čas, velkou
úzkostí. Také děti od 12 let musely být často samy doma, když rodiče byli v práci. Daleko hůře na situaci
doplácely děti ve střídavé péči, otec často musel být v práci a dítě tak trávilo celý den samo doma.
Volnočasové aktivity byly zakázány a na konzultaci v našem zařízení byly děti většinou plačtivé, když je
rodiče přivedli s tím, že tráví mnoho času na PC, tak dítě sdělilo, že je ale často samo doma a že prakticky
neví, co má dělat. Děti ve školním věku nemají jasný mechanismus rozlišit úzkost, dyskomfort, smutek,
vztek a nespravedlnost, které se dětí dotýkají a v řadě případů je otázkou, zda tyto emoce dokáží již
pojmenovávat.

Název projektu: Slunečnicová zahrada
Sokolská 37, Praha 2,
Vedoucí programu: Mgr Alena Keblová
Složení týmu:
Vedoucí ambulance Mgr. Alena Keblová 0,2 úvazek – diagnostika, speciálně pedagogická diagnostika,
herní terapie, podpora aktivity vedoucích k rozvoji psychomotoriky a sociálním vztahům, PhDr. Simona
Sedláčková MSc. 0,2 úvazek– speciální pedagogika, podpora psychomotorických aktivit, psychologické
poradenství, terapie, rodinná terapie, práce s traumatem DPP, Mgr. Petra Mládková – rodinné
poradenství DPP
Jan Jonáš Bártek DPP – preventivní aktivity s dětmi, Dagmar Teufel – terénní všeobecná sestra 0,1, Mgr.
Jana Divoká dětská terapeutka, spolupracující odborník, Mgr. Alžběta C Muňoz dětská
psychoterapeutka, Doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. – sledování zdravé životosprávy, prevence obezity
u dětí
prof. MUDr. Ivo Paclt CSc. externí odborník dětský psychiatr
MUDr. Michal Považan PhD, externí odborník dětský psychiatr
Program Slunečnicová zahrada je podprojektem Adiktologické ambulance pro děti a dorost, je zaměřen
již na rozvíjení emočních vztahů mezi matkou a dítětem, dále na zvyšování rodičovských kompetencí a
rozvoje psychomotoriky a v rámci jednotlivých vývojových oblastí u dětí. U dětí je prováděn počáteční a
kontrolní screening a následně je vytvořen Individuální plán práce s dítětem nebo s rodičem. Dobrou praxí
je rozvíjet dovednosti při výchově dítěte, učit jejich matky uvědomění si mateřské role a důraz je kladen
na zdravý vývoj dítěte, nejen na uspokojení bazálních potřeb. Rodiče, zejména matky těchto dětí již
zpravidla abstinují, mají však potřebu odčinit své rizikové chování v těhotenství, v některých případech,
kde není schopna matka pečovat o své dítě, pracuje program s náhradními rodiči.
Všem klientům byla současně poskytována i sociální práce, odborné sociální poradenství a tyto činnosti
podléhají individuálnímu plánování a jeho revizím.

Název projektu: Epidemiologická ambulance a ambulance zdravotní prevence
Kateřinská 34, Praha 2,
Vedoucí programu: Doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD.
Zástupce vedoucí programu: PhDr. Simona Sedláčková MSc.

Složení týmu:
Vedoucí ambulance Doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. epidemiologická šetření - DPP, laboratorní
vyšetření (testování na infekční choroby), diagnostika, posouzení výsledků a doporučení v oblasti
zdravotní prevence
PhDr. Simona Sedláčková MSc. – hygienicko epidemiologický režim, testování,
Mgr. Kateřina Beji Sedláčková MSc. psychiatrická sestra, všeobecná sestra a sestra pro intenzivní péči,
specialista na veřejné zdraví 0,2
Dagnar Teufel všeobecná sestra 0,2
Dorota Hostková DPP – testování na infekční choroby VHC, VHB, Covid 19
Mgr. Petra Mládková výchova ke zdraví, sledování vývoje hepatitid a snížení prevalence VHC
Ambulance byla zřízena na podzim roku 2019 a již v roce 2020 při vzniku pandemie a její první vlny
zajišťovala testování, edukaci v oblasti dodržování hygienických opatření, komunikaci s hygienickou stanicí
hl.m. Prahy, KHS Středočeského kraje a dalšími zainteresovanými hygienickými stanicemi, MZČR, SZÚ,
sociálními službami, zdravotnickými službami, ÚZIS, aj.
Od počátku svého zřízení zajištovala epidemiologická ambulance antigenní testování na infekci covidem
19 zejména pro klienty adiktologických služeb, ale i pro zájemce z řad veřejnosti a pro pracovníky několika
institucí z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, ale i mimo tuto oblast.
Statistická data celkem :
Počet testovaných klientů : 236
Počet provedených testů na Covid 19 ( Ag a protilátky) : 502

Volné téma
Kromě testování klinetů na infekční nemoci ambulance poskytovala a zajištovala odborné
poradenství v oblasti prevence infekčních a též chronických neinfekčních onemconění (obezita, diabetes
mellitus aj.) zejména klientům adikotologických služeb, ale též zájemcům z řad veřejnosti.
V průběhu roku byla navázána úzká spolupráce s Vysokou školou zdravotnickou o.p.s. na poli
vzdělávání studentů oboru Všeobecná sestra a s nestátním zdravotnickýcm zařízením (Stanislav Flandera
– masérská škola) vzdělávajícícm pracovníky na pozici masér pro práci ve zdravotnictví.
V průběhu roku byli všichni zaměstnanci proškoleni doc. MUDr. Lidmilou Hamplovou, PhD.
v poskytování odborné 1. pomoci. Jednalo se o předání teoretických informací v rozsahu 4 hodin a
praktický nácvik různých typů poloh vhodných při konkrétním druhu poranění, nácvik zajištění
kardiopulmonální resuscitace, poskytování umělého dýchání s využitím ambuvaku i bez něho, zástavu
krvácení a další odborné činnosti v rámci poskytování odborné přednemocniční péče se zaměřením a
zohledněním specifik a problematiky klintů adiktologických ambulancí všech věkových kategorií. Praktický
nácvik byl realizován v rozsahu také 4 hodin.

