
CHODÍ VAŠE DÍTĚ DOMŮ OPAKOVANĚ POD VLIVEM?

ZJISTILI JSTE, ŽE BERE DROGY?

ŽIJE JEN POČÍTAČEM A NEVÍTE CO S TÍM? 

HLEDÁTE SPOLEČNĚ ZPŮSOB, JAK TO ZMĚNIT?

Můžeme vás podpořit.

Ambulance dětské a dorostové adiktologie

Ambulance dětské a dorostové adiktologie 
(ADDA) je zdravotnickým zařízením 
1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze, které je zaměřeno 
na oblast závislostí a závislostních poruch 
u dětí a mládeže. Dětem a mládeži do 18 let 
poskytuje diagnostiku a ambulantní léčbu 
poruch a obtíží spojených s užíváním návy-
kových látek nebo závislostním chováním.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Na Bojišti 1 / 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 964 399 / e-mail: addambulance@vfn.cz
web: www.adiktologie.cz (klinický provoz)

Ambulance dětské a dorostové adiktologie

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. / vedoucí služby, klinický psycholog, adiktolog
MUDr. Pavla Hellerová / psychiatrička a psychoterapeutka 
PhDr. Richard Braun, PhD. / klinický psycholog a psychoterapeut
PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD. / adiktoložka, socioterapeutka
Mgr. Martina Školníková / psycholožka
Mgr. Stanislav Kunc / pedagog, socioterapeut

ton: 000033

Provozní doba:    Pondělí  / 9.00 do 12.00 a 13.00 do 17.00
Úterý     / 9.00 do 12.00 a 13.00 do 17.00
Čtvrtek  / 9.00 do 12.00 a 13.00 do 17.00

Klinika adiktologie
Na Bojišti 1, 1. patro

Bus 291
Na Bojišti

Metro C
I. P. Pavlova

www.adiktologie.cz (klinický provoz)



ADDA je určena dětem 
a mladistvým do 18 let, kteří 
mají problémy s návykovými 
látkami (alkohol, marihuana,  
pervitin atd.), případně obtíže 
v oblasti tzv. nelátkových 
závislostí (gambling, počítače 
atd.). Poskytuje pomoc 
a konzultace v případě 
jednorázových experimentů 
s návykovými látkami 
i dlouhodobou spolupráci 
a terapii při závažném 
a pravidelném zneužívání 
návykových látek a základní 
motivaci pro léčbu. Pracovníci 
ambulance spolupracují 
s rodiči a blízkými osobami 
i s dalšími odbornými 
pracovišti a institucemi.

PRO KOHO JSME:

a)  předání základních informací 
a krátká intervence: 

• konzultace 
• poradenství 
•  testování na přítomnost 

návykových látek 
• preventivní péče 
• vyhledání vhodné návazné služby

Na níže uvedených kontaktech se můžete 
objednat na termín první osobní návštěvy. 
Pro vstup nezletilého pacienta do péče 
je nutný souhlas zákonného zástupce, 
karta pojištěnce a základní dohoda o cílech 
a podmínkách spolupráce. Proto na první 
konzultaci zveme kromě pacientů i rodiče 
(nebo jiného zákonného zástupce). Dalších 
diagnostických vyšetření se účastní již jen 
nezletilý pacient, rodiče jsou po sjednané 
době přizvaní ke sdělení výsledků vyšetření 
a dohodnutí dalšího léčebného postupu.

JAK ZAHÁJIT SPOLUPRÁCI:

d)  socioterapie, tréninkové 
a nácvikové programy: 

•  realizace terapeutických a podpůrných aktivit – 
skrze skupinovou práci

•  zážitkové a zátěžové programy či volnočasové aktivity, 
které jsou zaměřeny na posílení motivace ke změně

•  nácvik sociálních a komunikačních dovedností 
či posílení dovednosti seberegulace

c) ambulantní léčba: 
•  pravidelné individuální setkávání 

s cílem podpory abstinence 
nebo snížení rizik a dopadů

•  uplatnění široké škály 
adiktologických a tera-
peutických intervencí

b) celková diagnostika: 
•  zhodnocení vývoje a závažnosti 

stavu pacienta (psychiatrická 
klinicko-psychologická 
a adiktologická diagnostika) 

•  navržení individuálního 
léčebného plánu

CO NABÍZÍME:

e) pomoc blízkým osobám: 
•  základní poradenství
•  možnost zajištění souběžné rodinné terapie 

a podpůrných aktivit pro rodinné příslušníky

www.adiktologie.cz (klinický provoz)


