Výroční zpráva za rok 2021

Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie,z.ú.

Název projektu: 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, Mgr. Petra Mládková
adiktologie- sociální práce, Dorota Hostková – adiktologie, Jan Jonáš Bártek - adiktologie ,
Hana Kužílková – všeobecná sestra, Dagmar Teufel – terénní všeobecná sestra 0,2, Mgr.
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Kateřina Beji Sedláčková MSc. MHA – adiktolog, všeobecná sestra, krizový intervent, Evžen
Klouček – terapeut, Mgr. Tatiana Sechkar – psycholog.
MUDr. Věra Haškovcová – psychiatrická ambulance
MUDr. Zdeněk Veselý – lékař pro návykové nemoci
Výše uvedení odborníci zajišťovali zdravotnické, adiktologické a sociální služby v rámci
adiktologické ambulance.

Doléčování zajišťuje terapeut Evžen Klouček

Cílová skupina
Všichni uživatelé nelegálních návykových látek a klienti s nelátkovou závislostí a uživatelé
alkoholu. Specifickou cílovou skupinou byly matky, které užívají návykové látky a gravidní
ženy - uživatelky návykových látek.
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Činnosti v roce 2021
Adiktologická ambulance (dále AL) poskytovala výše uvedené cílové skupině ambulantní
léčbu v oblasti závislostí a problematického užívání. Jedná se 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. Také do ambulance docházeli klienti, kteří nás znají ještě
z nízkoprahových služeb a rozhodují se ve svém posunu směrem k léčbě, a klienti, kteří jdou
do ústavní léčby. Současně v neposlední řadě je specifikem našeho pracoviště 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 dvou let, jeden rok je
přímá léčba a další rok doléčování u všech uživatelů návykových látek, pokud nejsou přímo
doporučeni do rezidenční péče. U žen matek je program rozdělen do několika fází, přičemž
léčebná fáze trvá jeden rok a doléčování se pohybuje v rozsahu dalšího roku.
Je nutné zmínit také metody. Metody v rámci ambulantní léčby jsou zejména kognitivně
behaviorální terapie (dále 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, posttraumatický stresový syndrom, deprese, případně další duální
diagnózy. Tito klienti jsou předáváni i do dalších odborných pracovišť.
U uživatelů alkoholových drog je léčba stanovena na 6 měsíců a dalších 6 měsíců trvá
doléčování. Následně ještě po dobu jednoho roku je klient zařazen do dispenzární péče.
Skupinová terapie byla omezena z důvodu proticovidových opatření.
Součástí činnosti AL bylo v roce 2021 i testování na Covid 19 u všech klientů ambulance
a klientů léčebných programů, testování i sociálních pracovníků a odborných pracovníků.
Z hlediska duševního zdraví klientů došlo v roce 2021 ke zvýšení počtu uživatelů
alkoholu, a to jak u mužů, tak i u žen. Nárůst se týkal celého spektra populace s relativně
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vybudovaným sociálním zázemím. Vystoupily depresivní a úzkostné stavy u klientů, zvýšil se
výskyt 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 v roce 2021
Počet kontaktů: 1170
Počet klientů: 141
Počet výkonů v přímé péči s klientem: 2372
Počet výkonů celkem: 3372
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Odborné sociální poradenství

Služba odborného sociálního poradenství byla od 1.7.2021 rozšířena o terénní formu
poskytování. K rozšíření došlo v návaznosti na potřeby klientů, kdy zejména pro vícečlenné
rodiny, které v minulosti docházely do ambulance, bylo v průběhu jednotlivých vln pandemie
onemocnění Covid-19 obtížné čerpat službu poradenství standardně v místě poskytování, ať již
z důvodu karanténních opatření, probíhající distanční výuky, popřípadě i z obavy z možné
nákazy. Terénní forma služby je poskytována na základě předchozí dohody v rámci ambulantní
spolupráce a je určena zejména rodinám s více dětmi, matkám krátce po porodu a zdravotně
indisponovaným osobám. V rámci odborného sociálního poradenství klienti nejčastěji
přicházeli se zakázkami týkajícími se administrace dávek hmotné nouze, mimořádné okamžité
pomoci a příspěvku na bydlení, dalšími zakázkami bylo poradenství v oblasti získání stabilního
bydlení, zajištění základního vybavení bytu, poradenství v oblasti uplatnění na trhu práce,
rekvalifikace a právní poradenství týkající se zejména uplatňování rodičovských práv.
V průběhu roku 2021 byl vládou ČR opakovaně vyhlášen nouzový stav, kdy většina
institucí preferovala distanční kontakt a elektronickou komunikaci. Z výše uvedených důvodů
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jsme zajišťovali klientům, kteří nedisponují patřičným vybavením potřebným k elektronické
komunikaci s úřady, administraci formulářů žádostí k dávkám i další úkony spojené
s elektronickou komunikací (scanování dokumentů, odesílání prostřednictvím datové schránky,
či emailu).

V rámci zajištění základních potřeb pro klienty jsme také ve spolupráci

s Potravinovou bankou Praha a Středočeský kraj zajišťovali potravinovou a materiální pomoc
pro klienty služby. Co se týká dopadů pandemie onemocnění Covid-19 na poskytování služby,
tak nedošlo k žádnému omezení. Zaměstnanci byli v souladu s platnými nařízeními pravidelně
testováni antigenními testy, nákaza nebyla v průběhu roku 2021 u nikoho ze stálých
zaměstnanců prokázána. Preventivní testování pro klienty zařízení bylo zajišťováno
prostřednictvím Ambulance epidemiologie a zdravotní prevence, která je zdravotnickou
složkou organizace.

Statistická data
Odborné sociální poradenství v roce 2021
Počet kontaktů: 1090
Počet klientů: 135
Počet výkonů v přímé péči s klientem: 2 111
Počet výkonů celkem: 2 705
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Název projektu: Adiktologická ambulance pro děti a dorost

Kateřinská 34, Praha 2,
Vedoucí programu: PhDr. Simona Sedláčková MSc.
Zástupce vedoucí a vedoucí ambulance: Mgr. Petra Mládková
Složení týmu:
Vedoucí ambulance PhDr. Simona Sedláčková MSc. - diagnostika, speciálně pedagogická a
etopedická diagnostika, adiktologie, terapie, rodinná terapie, práce s traumatem, Mgr. Petra
Mládková – diagnostika, adiktologie, rodinné poradenství, individuální práce s dětmi a rodiči,
Dorota Hostková – adiktologie, rodinné poradenství, Mgr. Tatiana Sechkar – psycholog,
individuální terapie, externí spolupráce MUDr. M. Považan PhD., MUDr. Fabienne Kosová,
Prof. MUDr. Ivo Paclt CSc. - dětští psychiatři, supervizor Mgr. M. Galbavý.
Hana Kužílková – všeobecná sestra, krizová intervence, Dagmar Teufel – terénní všeobecná
sestra,
Cílová skupina
Děti a dorost užívající návykové látky včetně alkoholu, děti s problematikou nelátkových
závislostí, s poruchami chování, poruchami učení a vedoucí rizikový způsob života. Částečně
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se tato cílová skupina nachází i v řadě případů na útěku, nebo v diagnostických a výchovných
ústavech.

Činnosti v roce 2021
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 u dětí z diagnostického ústavu U Michelského lesa, dále u dětí s poruchou
autistického spektra (PAS), Slunečný domov, Praha 9. V rámci této spolupráce spatřujeme
nesmírnou důležitost změny koncepce a zvýšení kapacity v dětských léčebnách z důvodů
doléčování dětí, u kterých je diagnostikována posttraumatická stresová situace, která může být
překryta užíváním návykových látek, které nejsou již ve fázi experimentu. Dochází tak
k překrytí primární diagnózy a spíše se jedná o důsledky stresu. V současné době děti, které
nemají vyhovující rodinné zázemí, nebo i děti, u kterých je známka poruch chování, jsou na
základě návrhu OSPOD a soudu svěřovány do péče diagnostického a následně výchovného
ústavu, kde velmi schází kvalitní terapie a individuální přístup ke klientovi. Není zde
uplatňován bio psycho sociální faktor, který vede k úspěšnému formování dětské osobnosti.
V takových zařízeních schází terapie a ideální spolupráce je s Terapeutickou komunitou
White light, z.ú, TK Karlov, kam však nemohou nastoupit děti mladší 16 let s neukončenou
základní školní docházkou. Dále se zhoršilo školní klima a realizační tým si uvědomuje
vysokou zátěž pro pedagogy. Řada dětí se v rámci terapeutického přístupu v našem zařízení
projevuje v souladu s pravidly a stanovenými cíli, přesto jsou často školou označovány za
vysoce problémové a často i díky škole končí v dětských domovech (DD), výchovných
ústavech (VÚ) nebo ve střediscích výchovné péče (SVP). V tomto směru je třeba v rámci
restrukturalizace psychiatrické péče a ze strany RV KPP potřeba kooperace, jinak děti, které
jsou ohroženy poruchou duševního zdraví, končí ve výše uvedených zařízeních, kde se
nepracuje s traumaty, vše je organizováno pouze příkazy a zákazy a nejsou zde využity všechny
dostupné léčebné metody, a to zejména proto, že tato zařízení jsou v působnosti MŠMT.
Podstatné je, aby se nastavil režim mezi dětmi a rodiči, i když jsou jejich děti dočasně v ÚV,
ale nezbytné je připravit prostor pro jejich 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, neboť zatím ústavy běžně nezvou rodiče,
ani ty, kteří by měli zájem se rodinné terapie zúčastnit. Tento fenomen je nesmírně důležitý,
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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 dává zpětná
vazba, jelikož nejsme u toho, na co si děti stěžují, tj. naprosto schází výstupy z ústavní výchovy,
tedy na čem je nutné pracovat s dětmi a rodiči. Na druhé straně nám schází zpětná vazba, aby i
rodiče mohli sdělit, v čem je nutné zlepšit práci s děti v rámci ústavní výchovy. Děti přichází
na propustku domů, dožadují se drahých dárků, peněz, zejména na matku jsou vulgární,
agresivní, a to i fyzicky. Máme tuto zkušenost s dětmi nejčastěji ve věku 10 až 12 let (chlapci).
Stále to vypadá, jako by se nemohla etopedická a klinická a psychologická zařízení spolu
dohodnout. Došlo i k nárůstu adolescentních klientů po 15. roce života, nyní je u nich nejčastěji
užívanou látkou již pervitin a léky, dříve byla v naší ambulanci převaha spíše nelátkových
závislostí. Jedná se zejména o děti sice z funkčních rodin, ale z rodin s více dětmi nebo o děti
hyperprotektivních rodičů.

Statistická data
Adiktologická ambulance pro děti a dorost
Počet kontaktů: 881
Počet klientů: 131
Počet výkonů v přímé péči s klientem: 933
Počet výkonů celkem: 1799

Změny v roce 2021
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 (časté nemoci apod.), tak otevřeného, kdy děti ze školy utíkají, nebo
do ní vůbec nedojdou. Zde se jedná o nutnost intervence v rodině, neboť nelze rizikové chování
u dětí řadit pouze do oblasti primární prevence. V rámci prevence je možné informovat
pedagogy, rodiče i děti, ale dále je nutné prohloubit práci s rodinou. Rizikem jsou též matky
samoživitelky, které situaci hůře zvládají a není jasné, zda dokážou oddělit svou úzkost od
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úzkosti rodiny a dětí a zda si uvědomují, že svou úzkost přenášejí na děti. V tomto směru
plánujeme v příštím školním roce aktivity, které budou realizovány v rámci skupiny, ale
částečně i mimo zdravotnické zařízení. V období roku 2021 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 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 již dokáží pojmenovávat. Nárůst dětské klientely byl řádově o 40 %.
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Název projektu: Slunečnicová zahrada

Kateřinská 34, Praha 2,
Vedoucí programu: Mgr Alena Keblová
Složení týmu:
Vedoucí ambulance Mgr. Alena Keblová – diagnostika, speciálně pedagogická
diagnostika, herní terapie, podpora aktivity vedoucích k rozvoji psychomotoriky a sociálním
vztahům, PhDr. Simona Sedláčková MSc. – speciální pedagogika, podpora psychomotorických
aktivit, psychologické poradenství, terapie, rodinná terapie, práce s traumatem, DPP, Mgr. Petra
Mládková – rodinné poradenství DPP, Mgr. Tatiana Sechkar – psycholožka.
Jan Jonáš Bártek, DPP – preventivní aktivity s dětmi, Dagmar Teufel, DPP – terénní všeobecná
sestra, doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD., DPP – sledování zdravé životosprávy, prevence
obezity u dětí prof. MUDr. Ivo Paclt CSc. Externí odborník dětský psychiatr, MUDr. Michal
Považan PhD., externí odborník, dětský psychiatr, MUDr. Zdeněk Veselý lékař pro návykové
nemoci.
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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 rozvoj psychomotoriky 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, kdy není
schopna matka pečovat o své dítě, pracuje program s náhradními rodiči.
V rodinách, které navázaly s naším pracovištěm kontakt v roce 2021, byly zhruba po 10
letech zjištěny faktory, které byly zachyceny v rodinném prostředí v letech 2010-2013.
Můžeme se domnívat, že vliv na to má nastupující krize a celkové přetížení společnosti,
zejména v období pandemie a celkově zvýšený tlak na výuku. V poslední době byl kladen
důraz na technické dovednosti, např. na používání PC techniky v období pandemie, a to např.
při komunikaci s úřady apod. Sociální poradenství bylo u rodičů řešeno v jiném programu.
Nicméně v mnoha rodinách došlo ke ztrátě zaměstnání u rodičů či jejich partnerů. Novým
fenoménem jsou mnohočetné rodiny, není výjimkou rodina s pěti i šesti členy. Takových rodin
máme v péči asi šest. Dalším fenoménem je migrace rodin za bydlením a za prací, např. ze
severu Čech. V neposlední řadě se jedná i o rodiče, kteří sami prošli ústavní výchovou, např.
dětským domovem.
V cílové skupině rodin, se kterými bylo pracováno, byla zaznamenána i díky výše
uvedenému absence prarodičů, nebo jejich pozitivních vzorů. Významným prvkem byla
orientace na hmotné a vnější prvky života více než na vnitřní hodnoty, a to v některých rodinách
již v rodinách prarodičů. Tím pádem dochází k jakémusi odpojení a často v rodinách její
členové žijí vedle sebe. Řada matek, a to v téměř intaktních rodinách, je úzkostná a chybí jim
pocit bezpečí a mnohem složitěji transformují úzkostné pocity svých dětí. Děti tím, že necítí
dostatečnou oporu ve svých pocitech (tedy jistotu, že to, co cítí, si mohou dovolit a cítí to
správně), se na své rodiče, převážně matky ne vždy dokáží obrátit s nějakou žádostí o
sounáležitost, vysvětlení apod. V rodinách panují sice pravidla, ale spíše s očekáváním, že děti
budou plnit pouze tato pravidla, chodit do školy a celkově si plnit své povinnosti, což je celkem
nerealistické očekávání a bohužel toto očekávání má většina rodičů, jako by si nebyla vědoma
vývojových fází u dětí. Našim úkolem bylo tedy nutně pracovat i s tímto faktorem. Jednalo se
především o práci s traumaty v rodinách, práci s vlastní úzkostí u rodičů, možnostmi relaxace.
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Intervence byly převážně terapeutické, kognitivně behaviorální, ale také edukativní. Opět se
setkáváme s nutnou potřebou učit rodiče základním dovednostem, jako je vaření, vytváření
domácí atmosféry a práce s rituály. Stanovené cíle:



Dosažení schopnosti vytvořit pro děti bezpečné místo v rodině
Rodiče se učili vytvářet nejen bezpečí, aby dítě nebylo ohroženo, nebo zraněno, ale i se
cítilo bezpečně. Naplňováno průběžně.



Umění komunikovat a řešit konflikty i problémy, které se v každé rodině objeví.
Děti se naučily říkat si o své potřeby, zejména emocionálního charakteru (někdy i
hmotné, což je třeba korigovat). Naplňováno průběžně.



Vyhodnocení schopností u dětí, a to jak v oblasti vývojové (jemná, hrubá motorika,
sebeobsluha, rozvoj myšlení), tak v oblasti učení i chování.
Naplněno zcela.



Posílení vzájemných vztahů v rodině, a to mezi rodiči a dětmi, ale také mezi rodiči
a prarodiči navzájem.
Naplňováno průběžně – v řadě rodin schází prarodič, nekomunikují, nespolupracují.



Předejít ústavní výchově.
Podařilo se zcela. U dětí, které jsou v ÚV (jedná se o dva chlapce z programu), by byla
vhodná spíše asistence sociálního pracovníka než ÚV. Jedná se o psychiatrické
komorbidity v rodině a u dětí s ADHD, PAS. Nedomníváme se, že Výchovný ústav je
řešení. Nicméně matka bez asistenta celou péči nezvládne, u ní byla poskytována péče
i casemanagementem i ve spolupráci s psychiatrem.
Dále se podařil návrat z DD u dvou dívek.



Předejít rizikovému chování u dětí je prevence rizikových faktorů v rodině.
Daří se průběžně, program úzce spolupracuje s adiktologickou ambulancí pro děti a
dorost.
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Prevence psychosomatických poruch u dětí.
Daří se zcela, pracovníci úzce spolupracují s lékaři, externí pracovníci projektu jsou i
lékaři, všeobecné sestry a speciální pedagog s kvalifikací z oblasti preventivní medicíny
na Katedře vojenského zdravotnictví.

Kvalitativní hodnocení bylo prováděno prostřednictvím škál a porovnávání dovedností
v rámci zvyšování kompetencí u rodičů. Škály hodnotí pracovník i klient na začátku programu
a dále vždy po třech měsících. Kvantitativní hodnocení bylo prováděno prostřednictvím
seznamu výkonů v rámci statistik.

Statistická data
Slunečnicová zahrada v roce 2021
Počet kontaktů: 803
Počet klientů: 101, z toho 46 rodičů a 55 dětí
Počet výkonů v přímé péči s klientem: 916
Počet výkonů celkem: 1426
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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., DPP – odběr epidemiologické
anamnézy, epidemiologická šetření, vyšetření, diagnostika, posouzení výsledků a doporučení
v oblasti zdravotní prevence a předcházení rozvoje onemocnění.
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
Dagmar Teufel - všeobecná sestra 0,2
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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 krajskými hygienickými stanicemi, zejména s hygienickou stanicí hl. m. Prahy,
MZ ČR, sociálními službami, zdravotnickými službami, ÚZIS, aj.

Statistická data celkem:
Celkově bylo v roce 2021 provedeno 1714 antigenních testů u 655 osob, z čehož bylo 90
pozitivních, dále 49 PCR testů u 28 osob, z toho bylo 7 pozitivních testů.
Dále bylo provedeno 60 testů na VHC, z nichž pozitivních bylo 22 osob, z nich je 10 v léčbě a
12 osob bylo odesláno do IKEMu – oddělení infekčních chorob a 21 dále na testování na HIV,
z nichž pozitivních bylo 0 osob.
U 52 osob bylo poskytnuto základní zdravotní ošetření, obvazy, poradenství a odborná pomoc
při hojení dekubitů a kyslíková terapie.
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Prevalence Covid 19 u uživatelů drog a majoritní populace v adiktologické a
epidemiologické ambulanci ve spolupráci s NMS RVKPP, vedoucí studie
Doc. MUDr. Viktor Mravčík
Sedláčková,,S., Mládková, P., Hamplová, L., Hostková, D.,

Centrum pro rodinu se v roce 2021 zapojilo do serobehaviorální studie mezi uživateli
návykových látek, kterou organizoval Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR (OPP ÚV)
ve spolupráci s MZ ČR. Řešitelem studie bylo Národní monitorovací středisko pro drogy a
závislosti (NMS), pod vedením doc. MUDr. Viktora Mravčíka, PhD., které zajišťovalo jak
oslovení spolupracujících zařízení a jejich programů, tak organizaci sběru a vyhodnocení dat.
Do srovnávací studie se zapojilo naše pracoviště nejen z důvodů dlouhodobé spolupráce s
NMS, ale současně využilo získaných dat pro analýzu výstupů a informací o dodržování
pandemických opatření u uživatelů návykových látek, nebo bývalých uživatelů, a to zejména u
matek, se kterými naše pracoviště intenzivně dlouhodobě pracuje. Jednalo se o účelové
zjišťování, jak matky dodržovaly pandemická opatření, zejména z důvodu péče o děti matek,
které mají děti v náhradní rodinné péči. Jednalo se také o posouzení, zda je možné, aby probíhal
kontakt s dětmi u matek, které děti dočasně ve své péči ještě nemají.
Studie byla prováděna v adiktologické ambulanci a epidemiologické ambulanci u výše
zmíněného poskytovatele služeb. Výzkum probíhal v období duben 2020 - červen 2021.
Východiska:
,,Epidemie COVID-19 (infekce vyvolaná novým koronavirem SARS-CoV-2) vznikla v Číně na
konci prosince 2019 (město Wuhan, provincie Hubei), postupně se výskyt rozšířil do dalších
oblastí Číny a do celého světa včetně Evropy”.(Mravčík, Sérobéhaviorální studie COVID-19 v
oblasti adiktologie: ADI-COVID-19). Celkový celosvětový počet případů COVID-19 překročil
500 000 dne 25.3.2020. Projev na mimořádném summitu o COVID-19 generálního ředitele
WHO vyzval vůdce skupiny G20, aby bojovali, sjednocovali a zahájili opatření proti COVID19. Zasedal výbor pro posouzení dopadu ohniska nákazy na letectví, lodní dopravu a leteckou
dopravu a na odvětví cestovního ruchu. Cílem bylo navrhnout inovativní řešení pro jejich
oživení.
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Obrázek 1. Země, území nebo oblasti s hlášenými potvrzenými případy COVID-19, 27 Mai
Zdroj: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 67, Data as reported by
national authorities by 10:00 CET 27 March 2020, WHO
,,Dne 11. března 2020 označila WHO šíření COVID-19 za pandemii.“( Mravčík, 2020)
Nejpostiženějšími zeměmi byly Itálie a Španělsko, V ČR se první 3 případy objevily
01.03.2020, 01.04.2020 bylo v ČR hlášeno již 3308 případů, z nich 31 osob zemřelo“) (Mravčík,
2020, ÚV, NMS). Původcem onemocnění COVID-19 je nový koronavirus. Koronaviry patří do
velké rodiny tzv. obalených RNA virů. Koronaviry byly objeveny v 60. letech 20. století a řadí
se mezi viry vyvolávající zoonotické infekce: většina z nich cirkuluje mezi zvířaty. Široké
spektrum

koronavirů

se

nachází

u

netopýrů.

Koronaviry

vyvolávají

primárně

onemocnění respiračního a trávicího traktu lidí, ptáků a savců.
Zařazení koronavirů – taxonomie – klasifikace


Řád: Nidovirales



Čeleď: Coronaviridae



Podčeleď: Orthocoronavirinae



Rod: Alpha-, Beta-, Gamma-, Delta- coronavirus
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Rod Betacoronavirus je

dále

rozdělen

do

pěti

podrodů: Embecovirus,

Hibecovirus,

Merbecovirus, Nobecovirus a Sarbecovirus.
Symptomatický průběh
U laboratorně potvrzených případů onemocnění COVID-19 se mezi nejčastější klinické
příznaky řadí horečka (88 %), suchý kašel (68 %), únava (38 %), dušnost (19 %), bolesti svalů
a kloubů (15 %), mezi méně časté se řadí průjem (4 %) a nechutenství, nauzea a zvracení (5
%), u závažných případů zápal plic. U některých nemocných osob byla zaznamenána i ztráta
čichu a chuti, bolesti hlavy a konjunktivitida. U pacientů hospitalizovaných na jednotkách
intenzivní péče (Nizozemí 2020 – 184 případů) se i po standardní tromboprofylaxi objevily
trombotické komplikace

(31

%

pacientů),

zejména žilní tromboembolie (27

%)

nebo arteriální trombóza (2,7 %). U pacientů se závažným průběhem onemocnění COVID-19
byly vedle trombózy hlášeny i kardiomyopatie, akutní postižení ledvin a encefalitidy.
Závažnější až smrtelný průběh onemocnění byl častěji hlášen u osob starších 60 let, u mužů a
osob s chronickými onemocněními, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, kardiovaskulární
onemocnění, chronické respirační onemocnění a rakovina. Jako rizikový faktor je udávána
i obezita.
Pro

účely surveillance onemocnění

COVID-19

v

zemích

Evropské

unie

byla

stanovena definice případu onemocnění. Klinická kritéria pro onemocnění COVID-19 splňuje
osoba s nejméně jedním z následujících symptomů:


kašel,



horečka,



dušnost,



náhlá ztráta čichu, chuti, změna ve vnímání chuti.

Další nespecifické symptomy mohou zahrnovat bolest hlavy, zimnici, bolest svalů, únavu,
zvracení a /nebo průjem.
https://www.nzip.cz/clanek/1065-covid-19-priznaky-onemocneni

Cíle:
Zjištění séroprevalence koronavirové infekce SARS-CoV-2 (COVID-19) a identifikace
suspektních případů infekce mezi klienty, pracovníky adiktologických programů a sociálních
služeb a neadiktologickými klienty za použití krátkého anamnestického dotazníku a rychlého
testu na protilátky proti SARS-CoV-2.
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Sero-behaviorální prevalenční a prospektivní studie sestávající ze 3 částí: ADI-COVID19:
Protokol studie
1) Opakovaná průřezová studie mezi klienty adiktologických služeb v ČR.
2) Průřezová a na ni navazující prospektivní (kohortová) studie mezi sociálními,
zdravotnickými pracovníky a pracovníky adiktologických služeb.
3) Diagnostické testování u klientů a pracovníků adiktologických a sociálních služeb a
neadiktologických klientů v případě klinických příznaků a podezření na infekci.
Opakovaná průřezová studie mezi klienty adiktologických služeb Centra pro rodinu PSS a
klinické adiktologie, z.ú. Jednalo se o totální/namátkový výběr klientů adiktologického
programu ambulantní léčby. Soubor tvořili klienti, kteří vstoupili do kontaktu s ambulancí a
byli ochotni se studie zúčastnit.
Kritéria výběru: - dobrovolná účast - test s frekvencí ne vyšší než jednou týdně – tj. neprovedení
testu, pokud byl předchozí test proveden v době kratší než uplynulých 7 dní Velikost souboru:
předpoklad cca 7 osob denně. Vyšetření bylo prováděno u jednotlivých klientů v týdenních
intervalech. Bylo možno uvést kód klienta v adiktologických službách pro účely případného
prospektivního sledování, ale kódování nebylo podmínkou účasti. Testování probíhalo
prostřednictvím zdravotnických pracovníků v dané adiktologické službě.
Studie mezi pracovníky adiktologických, sociálních a zdravotních služeb Centra pro rodinu
PSS a klinické adiktologie a dalších spolupracujících služeb. Jednalo se o výběr pracovníků
adiktologického programu a programu sociální služby. Kritéria výběru: - dobrovolná účast,
poskytnutí anonymního kódu.
Diagnostické testování
Klienti adiktologických služeb, pracovníci adiktologických a sociálních služeb a
neadiktologičtí klienti, u kterých se vyskytly klinické příznaky nebo podezření na infekci
SARS-CoV-2. Vyšetření v rámci této části studie bylo prováděno i mimo výše stanovené
týdenní intervaly.
Kritéria výběru: - dobrovolná účast - přítomnost klinických příznaků onemocnění COVID-19:
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o teplota ≥ 37,5 st. C o kašel
o ztráta chuti nebo čichu o dušnost – pokud nebylo možné tyto příznaky vysvětlit jinak
Hodnocení probíhalo v období duben 2020 – červen 2021, v adiktologické a epidemiologické
ambulanci.

Výsledky
Skupina uživatelů návykových látek - celkový počet testovaných UNL 120, záchyt 0 u UNL
Skupina pracovníků adiktologikcýh a sociálních služeb - počet pozitivních testů.konfirmováno
PCR, záchyt . Skupina veřejnost – 424 osob náhodně příchozích z majoritní populace se zájmem
o testování na SARS Covid 19
•

Průkaz pozitivity konfirmováno PCR 45 osob = 10,6 %

•

Průkaz protilátek po skrytě prodělané infekci 8 osob. Průkaz protilátek po vakcinaci je
průběžně sledován u 100 osob, po vakcinaci protilátky klesají pod 30 % cut off index
provedeno na přístroji Ichroma 2 = 0 zhruba do 3. měsíců.

Podskupina 100 dětí z VÚ a diagnostického ústavu, dále ze zařízení pro osoby s PAS a děti,
které přišly na žádost rodičů
•

Pozitivní test na SARS Covid 19 u 2 dětí (z domácího prostředí) = 2%

•

Protilátky po skrytém prodělání infekce zachyceny u 2 dětí (z domácího prostředí)

skupina -

12 pracovníků sociálních služeb a zdravotníků z uvedených pracovníků pozitivní

záchyt

Metodika:
Opakované byly testovány všechny 3 skupiny duben 2020 – září 2021 v rozsahu 1 x za týden.
Použité testy Livzon – duben – září 2020 IgG IgM. Od září 2020 používán přístroj Ichroma 2
a to na Ag testy. Protilátky Ab testy, IgG, IgM ≥ 1,1 COI imunofluorescenční chromatografií.
Testy na zjištění protilátek po vakcinaci nAb COI (%) ≤ negativní ≥ 31 pozitivní. V rámci
testování probíhalo dotazníkové šetření na kvalitu dodržování pandemických opatření. U
UNL ve škále 1 – 5 výsledně se pohybovala škála mezi 3- 4, přičemž 1= žádná opatření, 5 =
maximální dodržování opatření. U majoritní populace byly výsledky o něco nižší v průměru
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3,26. Fakticky dodržovaná opatření v ambulanci byla více dodržována u UNL a u dětí (zřejmě
z obavy ze sankcí).
Výskyt testování u pracovníků:
Jednalo se pouze o 1 pozitivní všeobecnou sestru, která současně pracovala v domácí péči – do
kontaktu s infikovaným přišla v rámci DZP. Na uvedeném pracovišti nedošlo k přenosu infekce
na pracovníky, byl dodržován přísný HE režim, včetně použití rukavic na každého pacienta,
dezinfekce i mytí rukou v rukavicích, a následná dezinfekce. Pravidelná výměna empíru po
každém dni, nebo po kontaktu s pozitivním záchytem.
Ústenky
Speciální obuv a oddělené prostory na testování
Sociální zastoupení převažující skupiny, kde byl zaznamenán pozitivní záchyt SARS 2 Covid 19
Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, sestry v domácí
péči. Dále osoby s psychiatrickou dg, neurotičtí pacienti a převažovaly osoby, které byly
vystaveny ekonomickému tlaku a stresu. Minimální zastoupení u osob závislých, nebo
problémových uživatelů návykových látek, přičemž se jednalo

o osoby užívající návykové

látky typu pervitin, opiáty, metadon (nikoliv alkohol).
Závěr:
Na základě zjištěných výstupů u infekce SARS 2 – Covid 19 u typů alfa, beta nebyla zjištěna
z výše uvedených 120 osob zvýšená afinita k nákaze a dodržování opatření ze strany klientů se
pohybovalo na škále 1 – 2 u 60 % klientů, u 38 % se pohybovalo na škále 3 a u 2 % klientů se
pohybovalo na škále 4 – 5 z hlediska dodržování ochranných opatření. Ve vztahu k afinitě
nákazy v rámci studie nedošlo k pozitivnímu záchytu u žádného klienta. Tudíž u matek, které
jsou klientkami adiktologické ambulance a dodržují veškerá hygienická i zdravotní a další
opatření, nejsou důvody pro zamítnutí kontaktu s jejich dětmi z důvodu rizikového kontaktu.
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Zdroje:
MRAVČÍK, V.,2020, Sérobéhaviorální studie COVID-19 v oblasti adiktologie: ADI-COVID19
WHO, 2020, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 67, Data as reported
by national authorities by 10:00 CET 27 March 2020, WHO
HAMPLOVÁ, L., SEDLÁČKOVÁ, S., MLÁDKOVÁ, P.,HOSTKOVÁ, D., 2021, VZ 2021,
Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie,
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Děkujeme našim dárcům
Děkujeme za spolupráci studentům adiktologie 1.LF UK, Kliniky adiktologie
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Dále uvedeným dobrovolníkům Jana Hamrníková, Eva Duchoňová, Pracovníkům ČSOB, kteří
se účastnili Dobrovolnického dne
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2021
Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie z.ú.
Rozvahový den nebo okamžik, k němuž se účetní
závěrka sestavuje
Účetní období

31.12.2021
1.1.2021 – 31.12.2021

a) Základní údaje
Název
Sídlo
IČ
Právní forma
Hlavní předmět činnosti (poslání)
Hospodářská činnost
Ostatní činnosti
Statutární orgány
Organizační složky s vlastní právní subjektivitou

Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie z.ú.
Kateřinská 34, Praha 2
06774750
Zapsaný ústav
Zajišťování sociální služby podle zákona č.108/2006
SB a prevence a léčba drogových závislostí
Ředitel
-

b) Zakladatelé, zřizovatelé
Simona Sedláčková, nar. 23.2.1962, bytem Štefánikova 10/23, Praha 5
Vklady do vlastního jmění 1 000,c) Obecné účetní informace
Účetní období: 1.1.2021 – 31.12.2021
Používané účetní metody: účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví v platném
znění a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání.
Způsob zpracování účetních záznamů: pomocí výpočetní techniky.
Způsob a místo úschovy účetních záznamů: archiv společnosti Centra pro rodinu PSS . v sídle
společnosti.
Aplikace obecných účetních zásad: dle zákona o účetnictví v platném znění.
Způsoby oceňování: dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách, zásoby v pořizovacích cenách
(cena pořízení a doprava), finanční investice v pořizovacích cenách.
Způsoby odpisování: účetní jednotka provádí u dlouhodobého hmotného majetku odpisy dle
odpisového plánu podle stanovené doby použitelnosti - pouze účetní odpisy
Způsob stanovení oprávek k majetku: součet dosavadních odpisů.
Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: reálná hodnota nebyla použita.

Způsob tvorby a výše opravných položek: nebyly tvořeny.
Způsob tvorby a výše rezerv: nebyly tvořeny.
Odchylky od účetních metod s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a
výsledek hospodaření: žádné odchylky nenastaly.
d) Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky: žádné změny nenastaly.
e) Způsoby oceňování aktiv a závazků: aktiva a závazky jsou oceňovány v souladu s § 25
zákona o účetnictví.
f) Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající
jejím jménem a na její účet drží podíl
Nejsou.
h) akcie a podíly
Nejsou.
i) Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podobné cenné papíry nebo práva
Nejsou.
j) dlužené částky, které vznikly v průběhu účetního období
Nejsou.
k) Výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci)
Nejsou.
l) Výsledek hospodaření
výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů

Kč
102 233,93
275 471,30

m) Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců
položka

zaměstnanci celkem

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady



7,5
3 826 998
1 196 846

23 036
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Osobní náklady celkem

5 046 880

n) Odměny a funkční požitky za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných
orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou
nejsou
o) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem,
stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. **
Nebyly.
p) Zálohy a úvěry (popřípadě závazky přijaté na jejich účet jako určitý druh záruky) poskytnuté
členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou
zřizovací listinou
Nebyly.
q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního
majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období pozn:
(pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutné uvést
podrobnosti)
Nebyl ovlivněn.
r)Způsob zjištění základu daně z příjmů:
Použité daňové úlevy: § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
Způsob užití prostředků v běžném účetním období, které byly získány z daňových úlev
v předcházejících zdaňovacích obdobích (§ 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.):
rok
výše daňové úlevy
výše využití daňové úlevy
způsob využití daňové úlevy
výše nevyužité daňové úlevy

2021
52 339

52 339

0

s) Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již
zaplacenou daní v těchto účetních obdobích (je-li tento rozdíl významný)
Účetní jednotka neměla v minulém ani běžném zdaňovacím období daňovou povinnost.
t) Významné položky Rozvahy (Bilance) nebo Výkazu zisku a ztráty
Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a
ztráty a nepotřebují zvláštní komentář.
Další informace o významných položkách, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo
kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány:
Dlouhodobé bankovní úvěry
bankovní úvěr
-



celková výše bankovního úvěru
-

úroková sazba
-
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zajištění úvěru
-

Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu )zemních samosprávných celků nebo ze státních fondů
účel dotace
Provoz a mzdové
náklady
Provoz a mzdové
náklady
Provoz a mzdové
náklady

poskytovatel
RVKPP
MHMP
MPSV

výše dotace

zdroj dotace

2 383 000

Státní rozpočet

3 312 700

Krajský rozpočet

295 078

Státní rozpočet

u) Přijaté a poskytnuté dary
Přijaté dary – významné částky
dárce

Razítko:

částka

Podpis odpovědné
osoby:
Mgr.Simona
Sedláčková

Podpis osoby odpovědné za
sestavení:
Karásková Jana

Telefon: 724308416
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Okamžik
sestavení:
01.05.2022

