
Kam se mohu obrátit, 
   když ŘEŠÍM PROBLÉMY 
            S DROGAMI?

Národní linka pro odvykání byla zřízena Úřadem vlády České republiky, resp. Národním monitorovacím 
střediskem pro drogy a závislosti a provozuje ji Česká koalice proti tabáku, z. s. Projekt byl realizován 
za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.
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Nabízí základní zdravotní ošetření, 
výměnu jehel, zajištění základní hygieny 

a jídla a sociální poradenství.

Nabízí konzultace s odborníkem na závislosti 
na pravidelné bázi. Je vhodné pro závislé, kteří jsou 
motivováni k odvykání a nemají závažné zdravotní 

potíže nebo u nich nehrozí silné abstinenční příznaky.

Zahrnuje nejčastěji krátkodobý pobyt na detoxu a několikaměsíční 
pobyt na oddělení psychiatrické nemocnice. Tento typ léčby je 
vhodný pro závislé, kterým se opakovaně nedaří vysadit drogy, 

mají závažné zdravotní problémy nebo u nich hrozí silný odvykací 
stav. Delší variantou jsou terapeutické komunity, kde se klade 
větší důraz na znovu zapojení do společnosti a pobyt trvá až 

jeden rok.

Pro klienty po pobytové léčbě nebo pokud již několik měsíců 
úspěšně abstinují. Cílem je posílit abstinenci, největší důraz je 

kladen na individuální psychoterapii. Do doléčování také spadá 
zajištění stabilního bydlení, práce a náplně volného času.

Doléčovací programy výrazně zvyšují šance na dlouhodobou 
abstinenci a návrat do aktivního života.

Doléčovací 
centra

Klienti, kteří si chtějí o problematice 
závislosti na drogách zjistit více informací, 

ale nechtějí nikam chodit ani volat.

Svépomocná skupina, kde se setkávají lidé 
s problémy s drogami. Setkání probíhají 
bez odborníků, řídí ho většinou „starší“ 

členové skupin.

Pobytová 
léčba

chciodvykat.cz, drogy-info.cz

Národní linka pro odvykání

NÁRODNÍ LINKA PRO ODVYKÁNÍ

 800 350 000
Bezplatná telefonní linka je v provozu každý všední den od 10 do 18 hodin. Poskytuje pomoc 
osobám starším 15 let, které se nacházejí v náročné situaci spojené s užíváním návykových látek 

nebo chtějí s užíváním přestat. Linka nabízí poradenství i pro osoby blízké.


