
Celkový počet kliento-setkání
= počet kontaktů (jednotlivých řádků, kromě těch označených jako bez klienta    )
= včetně Anonymních i Skupinových kontaktů (počet osob ve skupině = počet kontaktů/kliento-setkání)
= dále se sem započítávají i kontakty z Agregací - kolonka Počet osob 

Počet osob, kterým byl výkon poskytnut
= počet osob, kterým byl za sledované období vykázán 
některý z výkonů (každá osoba je započítána jen jednou)
= pouze ID osoby, tj, ty co mají založenou kartu klienta
= včetně osob, kterým byl výkon poskytnut bez kontaktu
    řádek (Výkony nepřímé práce ve prospěch klien

5) Individuální poradenství
6) Sociálně-právní poradenství
7) Krizová intervence
11) Vstupní zhodnocení
12) Odkazy 

14) Použití telefonu klientem
18) Použití internetu klientem
22) Korespondenční práce
31) Edukativní a nácvikové činnosti
34) Individuální psychoterapie 

47) Adiktologická terapie individuální

27) Rodinné poradenství
42) Rodinná terapie
48) Adiktologická terapie rodinná
 

Skupinové kontakty:
15) Rodinné poradenství - skupinové
16) Rodinná terapie - skupinová

Skupinové kontakty:
     1) vzdělávací
     2) pracovní
     3) motivační
     4) terapeutická
     

     5) prevence relapsu
     6) kulturní0
     7) doléčovací
     8) Skupinové poradenství
     9) Skupinová psychoterapie
     
     

     10) Skupiny pro rodiče a blízké klienta
     12) Adiktologická terapie skupinová
     13) Edukativní a nácvikové činnosti
     
     

4) Kontaktní práce
10) Informační servis
36) Minimální kontakt s klientem
46) Minimální kontakt adiktologa s pacientem     

35) Jiné odborné vyšetření
39) Psychiatrické vyšetření
40) Psychologické vyšetření
43) Somatické vyšetření     

44) Vyšetření adiktologem při zahájení péče
45) Vyšetření adiktologem kontrolní

21) Analýza návykových látek
25) Orientační test z moči a slin
26) Alkotester
37) Odběry biologického materiálu

Jakýkoliv test na infekční choroby (8).

Test na konkrétní infekční chorobu (8).

Test na konkrétní infekční chorobu (8).

Test na konkrétní infekční chorobu (8).

Test na konkrétní infekční chorobu (8).

Test na konkrétní infekční chorobu (8).

3) Výměnný a jiný harm reduction program
13) Základní zdravotní ošetření
17) Hygienický servis
20) Řešení akutní intoxikace

24) Potravinový servis
32) Vrstevnická distribuce 
       HR materiálu

3) Výměnný a jiný harm reduction program

Součet přijatých jehel od:
Identifikovaných klientů (ID) - se založenou kartou
Anonymní kontakty (AK)
Agregované zápisy (AZ)

Součet vydaných jehel od:
Identifikovaných klientů (ID) - se založenou kartou
Anonymní kontakty (AK)
Agregované zápisy (AZ)

Počet zadaných jehel a stříkaček 
v sekci Sběr stříkaček

32) Vrstevnická distribuce HR materiálu

24) Potravinový servis

13) Základní zdravotní ošetření

20) Řešení akutní intoxikace

17) Hygienický servis

33) Farmakoterapie

Skupinové kontakty:
     11) Klubové a volnočasové programy
     14) Zátěžové programy / terapie dobrodružstvím

19) Pracovní terapie (Chráněná práce)
38) Pracovní (činnostní) terapie
41) Rekvalifikace

bez kontaktu (bez klienta) Počet osob, kterým byl za sledované období vykázán 
některý z výkonů bez kontaktu (bez klienta).

Počet standard. výkonů
(30 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(dle jednotek 

jednotlivých výkonů)

Počet výkonů celkem
= součet všech standardních výkonů spadající do hlavního výkonu
= standardní výkon = přepočet dle jednotky výkonu
    (např. 90 min. indiv.poradenství = 3 stand.výkony ind.práce)

Počet osob, kterým byl za sledované období vykázán 
alespoň jednou výkon Zpráva o klientovi.

Počet standard. výkonů
(30 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(60 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(60 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(60 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Viz popis vlevo v žlutém poli.

Viz popis vlevo v žlutém poli.

Viz popis vlevo v žlutém poli.

Součet všech standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Součet všech standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Součet všech standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Součet všech standard. výkonů
(dle jednotek 

jednotlivých výkonů)

Součet všech standard. výkonů
(5 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(60 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(30 min. jednotek)

Počet standard. výkonů
(30 min. jednotek)

Rozlišení dle způsobu poskytnutí

Součet obsahuje i výkony
bez kontaktu (bez klienta)

proto toto číslo neodpovídá
součtu sloupců vpravo

Součet obsahuje i výkony
bez kontaktu (bez klienta)

proto toto číslo neodpovídá
součtu sloupců vpravo
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