
Název výkonu dle revize 1.2. SaD (srpen 2018) Zařazení v poslední revizi 2.2 SaD (leden 2023) Poznámka

Art-kreativní (umělecká, expresivní) terapie

Individuální práce (event. nepovinná specifikace individuální psychoterapie);                                                                           

Práce se skupinou (event. nepovinná specifikace skupinová psychoterapie);                                                                          

Práce s rodinou (event. nepovinná specifikace rodinná terapie)

Beseda

Práce se skupinou (specifikace: Všeobecná primární prevence / Selektivní 

primární prevence / Indikovaná primární prevence / Vzdělávání v rámci primární 

prevence)

Specifikace se vybírá dle typu / zaměření programu.

Distribuce HR materiálu Výkony v oblasti HR (specifikace: Distribuce HR materiálu) V revizi SaD 1.1. byl výkon nazýván Výměnný program.

Dlouhodobý komplexní program primární prevence

Práce se skupinou (specifikace: Všeobecná primární prevence / Vzdělávání v 

rámci primární prevence); Individuální práce (specifikace Všeobecná primární 

prevence);                                                                                Krátký rozhovor s 

klientem (specifikace: Všeobecná primární prevence)

Specifikace se vybírá dle typu / zaměření programu.

Edukativní program Práce se skupinou (specifikace: Vzdělávání v rámci primární prevence)

Farmakoterapie Farmakoterapie Specifikovat: příprava, vydání, podání a typ medikace.

Hygienický servis Výkony v oblasti HR (specifikace: Hygienický servis)

Chráněná práce / podporované zaměstnávání Podpora pracovních dovedností a zaměstnávání (specifikace Chráněná práce)

Individuální poradenství Individuální práce (specifikace: Individuální poradenství)

Individuální poradenství pro rodiče a blízké klientům Individuální práce (specifikace: Individuální poradenství)

Individuální psychoterapie Individuální práce (specifikace: Individuální psychoterapie)

Informační servis Krátký rozhovor s klientem (specifikace: Informační servis)

Interaktivní seminář

Práce se skupinou (specifikace: Všeobecná primární prevence / Selektivní 

primární prevence / Indikovaná primární prevence / Vzdělávání v rámci primární 

prevence)

Specifikace se vybírá dle typu / zaměření programu.

Intervence v prostředí zábavy

Výkony v oblasti HR (specifikace: Řešení akutní intoxikace);  

Testování (specifikace: Testování alkotesterem)       

Testování (specifikace: Orientační test z moči a slin);      

Testování (specifikace: Analýza návykových látek)

Výkon byl zrušen; aktivity, které výkon zahrnuje, jsou obsaženy v definicích jiných 

výkonů. Pro práci v prostředí zábavy se ukázalo jako potřebné definovat dva nové 

výkony: Testování alkotesterem a Řešení akutní intoxikace.

Jiné odborné vyšetření Vyšetření (specifikace: Jiné odborné vyšetření)

Komponovaný preventivní program

Práce se skupinou (specifikace: Všeobecná primární prevence / Selektivní 

primární prevence / Indikovaná primární prevence / Vzdělávání v rámci primární 

prevence)

Specifikace se vybírá dle typu / zaměření programu.

Kontaktní práce Krátký rozhovor s klientem (specifikace: Kontaktní práce)

Korespondenční práce
Individuální práce (specifikace: Korespondenční práce); Krátký rozhovor s klientem 

(specifikace: Korespondenční práce); způsob provedení: písemně
Výběr dle popisu výkonu, viz definice.

Krizová intervence Individuální práce (specifikace: Krizová intervence)

Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb - převodník výkonů

K usnadnění orientace mezi původní (Seznam a definice výkonů drogových služeb) a revidovanou verzí (Seznam definic a výkonů adiktologických 

odborných služeb) dokumentu byl vypracován převodník výkonů. 

Revize:

2006: Seznam definic a výkonů drogových služeb - revize 1.0 (neplatné)

2015: Seznam definic a výkonů drogových služeb - revize 1.1 (neplatné)

2018: Seznam definic a výkonů drogových služeb - revize 1.2 (neplatné)

2020: Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb - revize 2.0 (neaktuální)

2022: Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb - revize 2.1 (neaktuální) 

2023: Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb - revize 2.2 (aktuálně platná verze od 01/2023) 



Název výkonu dle revize 1.2. SaD (srpen 2018) Zařazení v poslední revizi 2.2 SaD (leden 2023) Poznámka

Krizová intervence po telefonu a internetu
Individuální práce (specifikace: Krizová intervence) + způsob provedení: telefon, 

resp. internet

Kvalitativní analýza tablet syntetických drog Testování (specifikace: Analýza návykových látek)

Odběry biologického materiálu Testování (specifikace: Odběry biologického materiálu)

Orientační test z moči Testování (specifikace: Orientační test z moči a slin)

Potravinový servis Výkony v oblasti HR (specifikace Potravinový servis)

Práce s rodinou Práce s rodinou (specifikace: Rodinné poradenství)

Pracovní terapie
Podpora pracovních dovedeností a zaměstnávání (specifikace: Pracovní / činnostní 

terapie)

Program primární prevence pro rizikové skupiny
Práce se skupinou (specifikace: Selektivní primární prevence / Indikovaná 

primární prevence)

Program včasné intervence

Práce se skupinou (specifikace: Selektivní primární prevence / Indikovaná 

primární prevence);                      

Práce s rodinou (specifikace: Selektivní primární prevence / Indikovaná primární 

prevence);                              

Individuální práce (specifikace: Selektivní primární prevence / Indikovaná 

primární prevence)

Přednáška
Práce se skupinou (specifikace: Všeobecná primární prevence / Vzdělávání v 

rámci primární prevence)

Psychiatrické vyšetření Vyšetření (specifikace: Psychiatrické vyšetření)

Psychologické vyšetření Vyšetření (specifikace: Psychologické vyšetření)

Rekvalifikace Podpora pracovních dovedeností a zaměstnávání (specifikace Rekvalifikace)

Rodinná terapie Práce s rodinou (specifikace: Rodinná terapie)

Sekundární výměnný program Výkony v oblasti HR (specifikace: Vrstevnická distribuce HR materiálu)

Skupinová psychoterapie Práce se skupinou (specifikace: Skupinová psychoterapie)

Skupinová terapie a poradenství Práce se skupinou (specifikace: Skupinové poradenství)

Skupiny pro rodiče a blízké klientovi Práce se skupinou (specifikace: Skupiny pro rodiče a blízké klientovi)

Sociální práce Individuální práce (specifikace: Sociálně právní poradenství)

Socioterapie Zrušeno. Výkon byl zrušen pro nejednoznačnost.

Somatické vyšetření Vyšetření (specifikace: Somatické vyšetření)

Telefonické, písemné a internetové poradenství

Zrušeno jako samostatný výkon, nahrazeno ukazatelem "způsob poskytování"; v 

současné době je možné po telefonu / internetu / písemně realizovat následující 

výkony:

Individuální práce: způsob poskytování - telefon / internet / písemně;                                                                                      

Práce s rodinou: způsob poskytování - telefon / internet / písemně;                                                                                      

Práce se skupinou: způsob poskytování - internet; 

Krátký rozhovor s klientem: způsob poskytování - telefon / internet / písemně;                                                         

Farmakoterapie: způsob poskytování - telefon / internet;   

Výkony nepřímé práce ve prospěch klienta: specifikace Monitoring: způsob 

poskytování - internet.

Testování infekčních nemocí Testování (specifikace: Testování infekčních nemocí)



Název výkonu dle revize 1.2. SaD (srpen 2018) Zařazení v poslední revizi 2.2 SaD (leden 2023) Poznámka

Úkony potřebné pro zajištění přímé práce s klientem

Zrušeno; evidence nepřímé práce byla zpřesněna (viz Metodika v SaD);                                                                                       

Nepřímá práce ve prospěch klienta, která má charakter výkonu, se vykazuje jako 

některý z výkonů 1-11 bez přítomnosti klienta.; Nepřímá práce, která nemá 

charakter výkonu, se nevykazuje, ale je možné ji souhrnně evidovat jako Související 

odbornou a administrativní činnost.

Monitoring terénu a psaní zpráv se vykazuje v rámci Výkonů nepřímé práce ve 

prospěch klienta.

Vstupní zhodnocení stavu klienta
Individuální práce (specifikace: Vstupní zhodnocení stavu klienta);                                                                                       

Práce s rodinou (specifikace: Vstupní zhodnocení stavu klienta)

Vzdělávací seminář Práce se skupinou (specifikace: Vzdělávání v rámci primární prevence)

Vzdělávání peer aktivistů
Práce se skupinou (specifikace: Vzdělávání v rámci primární prevence);                                                     

Individuální práce (specifikace: Vzdělávání v rámci primární prevence)

Základní zdravotní ošetření Výkony v oblasti HR (specifikace: Základní zdravotní ošetření)

Zátěžové programy Zážitkové programy (specifikace: Zátěžové programy / terapie dobrodružstvím)

Zhodnocení stavu a potřebnosti drogové služby

Zrušeno; evidence nepřímé práce byla zpřesněna (viz Metodika v SaD);                                                                                             

Tyto aktivity je možné souhrnně evidovat jako Související odbornou a 

administrativní činnost (nejedná se o výkon).

Adiktologické zdravotní výkony:

Vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče Vyšetření (specifikace: Vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče)

Vyšetření adiktologem kontrolní Vyšetření (specifikace: Vyšetření adiktologem kontrolní)

Minimální kontakt adiktologa s pacientem Krátký rozhovor s klientem (specifikace: Minimální kontakt adiktologa s pacientem)

Adiktologická terapie individuální Individuální práce (specifikace: Adiktologická terapie individuální)

Adiktologická terapie rodinná Práce s rodinou (specifikace: Adiktologická terapie rodinná)

Adiktologická terapie skupinová, typ I. Práce se skupinou (specifikace: Adiktologická terapie skupinová)

pozn.: tučně uvádíme povinné specifikace výkonů; ostatní specifikace jsou nepovinné!


