Magdaléna, o. p. s.
poskytuje ucelený systém služeb a odborné pomoci
při prevenci a léčbě závislostí

www.magdalena-ops.cz

Ambulantní léčba

Kde nás najdete

Léčba aktivizuje klienta k opuštění
závislostního chování jako životního
stylu prostřednictvím stabilizace
zdravotního stavu, podpory sociální
integrace a psychoterapie.

ººADIKTOLOGICKÉ AMBULANCE

Klíčovým faktorem změny je
osobnostní rozvoj, ukotvení
v podpůrných mezilidských vztazích
a management zvládání krizových
situací včetně relapsu.
Předností ambulantní léčby je,
že probíhá bez vyloučení klienta
z jeho přirozeného společenského
prostředí.

Ambulantní léčba
ADIKTOLOGICKÉ
AMBULANCE

Beroun
Havlíčkova 1732, 266 01 Beroun
Mgr. Ondřej Sklenář I adiktolog
mobil: 734 622 261
e-mail: ambulance.be@magdalena-ops.cz
Praha
Pod Vyšehradem 1, 147 00 Praha 4-Podolí
Jiří Bouška I adiktolog
tel.: 241 409 838 I mobil: 739 639 119
e-mail: podoli@magdalena-ops.cz
Příbram
Žežická 193, 261 01 Příbram
Mgr. Hana Vavřincová
mobil: 739 612 018, 735 171 883
e-mail: ambulance.pb@magdalena-ops.cz
Adiktologická poradna Vlašim
Husovo náměstí 472/9, 285 01 Vlašim
Mgr. Jiří Zatřepálek
mobil: 739 308 401
e-mail: zatrepalek@magdalena-ops.cz

ººNAŠE POSLÁNÍ
Klientům s anamnézou závislosti poskytujeme
adiktologickou a psychiatrickou péči s cílem jejich
stabilizace a trvalé abstinence, bez jejich vyloučení
z přirozeného sociálního prostředí.
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ººKOMU JE URČENA
Osobám starším 15 let:
• závislým na legálních i nelegálních návykových
látkách, alkoholu či návykových aktivitách
• abstinujícím i aktivně užívajícím návykové látky
• s dostatečně silnou motivací k abstinenci
• s podpůrným sociálním zázemím a schopností
sebekontroly
• klientům, u nichž je závislost komplikována
dalším duševním onemocněním
• jejich rodinám a blízkým

ººCÍL LÉČBY
Naším cílem je klient, který:
• trvale a důsledně abstinuje
• opustil drogový životní styl
• je v dobré fyzické a psychické kondici
• má osvojeny zdravé psychosociální návyky chování
• je schopný řešit krizové situace

ººLÉČEBNÝ PROGRAM
Ve čtyřech ambulancích: v Berouně, Příbrami,
Praze a Vlašimi nabízíme adiktologickou
(případně psychiatrickou) péči.
Díky tomu můžeme nabídnout služby jak aktivním
uživatelům návykových látek, tak abstinujícím
osobám s anamnézou závislosti i jejich blízkým
a rodinným příslušníkům.

ººNÁŠ TÝM
Týmy zdravotnických ambulancí tvoří
lékaři-psychiatři, psychologové, adiktologové,
střední zdravotnický personál a sociální
pracovníci. V jednotlivých lokalitách působí
multidisciplinární týmy, u nichž je kladen důraz
na jejich psychoterapeutické a adiktologické
vzdělání.

ººNAŠE SLUŽBY
• a mbulantní léčba závislostí
psychiatrická péče, včetně farmakoterapie
• psychoterapie
– individuální
– skupinová
• rodinné poradenství
• sociální a adiktologické poradenství
• krizová intervence
• prevence relapsu a doléčování
• laboratorní vyšetření, testy:
– na přítomnost návykových látek v moči
– na infekční onemocnění (HIV, HVC, HVB, syfilis)

ººCENA SLUŽEB
Léčebná péče je klientům poskytována
zdarma, je hrazena z veřejného zdravotního
pojištění a z dotačních prostředků Ministerstva
zdravotnictví ČR, Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky a Středočeského kraje.

• přijímá odpovědnost za svůj život
• vrátil se do subjektivně plnohodnotného
a spokojenějšího života
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