
Institut neuropsychiatrické péče – INEP 
nabízí širokou škálu zdravotních služeb 
zaměřených na prevenci, diagnostiku 
a léčbu onemocnění mozku. Svým 
klientům poskytuje nejvyšší standard 
ambulantní péče s komplexním 
mezioborovým přístupem. 

INEP Praha 8 — CENTRÁLA
Křižíkova 264/22, 186 00 Praha 8
neurologie a EEG, neurochirurgie, psychiatrie
dětská neurologie, dětská psychiatrie 
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Jabloňová 2992/8, 106 00 Praha 10 
tel: 267 295 364
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Křižíkova 164/20, Karlín, Praha 8, 180 00
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Spolupracujeme se
všemi zdravotními 
pojišťovnami
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INEP je zaměřen na poskytování zdravotních 
služeb neurologicky a psychiatricky nemocným. 
Úzká spolupráce našich odborníků a komplexní 
vyšetření na jednom místě a v jednom čase 
umožňuje rychlejší diagnostiku a efektivnější léčbu. 

INEP je první ambulantní zařízení v ČR, které 
poskytuje neuropsychiatrickou péči klientům všech 
věkových kategorií od dětského věku po seniory. 

Naše péče je hrazena zdravotními pojišťovnami, 
nabízíme ale i služby nad rámec zdravotního 
pojištění, např. individuální a skupinovou 
psychoterapii, školní, rodinné a partnerské 
poradenství či programy osobního a profesního 
rozvoje.

Naše služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
(Neplatí pro psychologické poradenství a programy osobního a profesního rozvoje.)
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Lékárna INEP poskytuje nadstandardní služby  
pro všechny naše klienty. Disponuje rozšířeným 
sortimentem neuropsychiatrických léků, které 
dostanete obvykle bez jakéhokoli doplatku. 
Nabízí také ostatní běžně předepisovaná a volně 
prodejná léčiva. Sortiment lékárny je doplněn 
o širokou řadu kvalitní BIO kosmetiky. Díky 
naší zákaznické kartě získáte řadu výhod 
včetně finančního bonusu nebo malého dárku k 
nákupu. Zákaznickou kartu Vám na požádání rádi 
vydáme. Stačí jen vyplnit krátký formulář 
na recepci INEPu nebo přímo v lékárně.
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Neurologie se zabývá nemocemi mozku, 
míchy a periferních nervů. V INEPu je 
neurologická ambulance úzce propojena 
s dalšími obory, zejména neurochirurgií 
a psychiatrií. Díky této těsné spolupráci 
jsme schopni neurologická onemocnění 
dříve diagnostikovat a efektivně léčit. 
Obrátit se na nás můžete s běžnými 
neurologickými obtížemi (např. bolestmi 
hlavy či zad) i se závažnými neuropsy-
chiatrickými diagnózami (např. epilepsií, 
Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí 
či Touretteovým syndromem).

Klinicko-psychologická ambulance  
poskytuje diagnostické služby a psycho-
terapii. Vyšetření probíhá formou rozhovoru 
a následně zadáním vybraných testo-
vých metod. Hlavním cílem vyšetření 
není přisouzení diagnózy, ale podrobné 
porozumění obtížím, jejich průběhu, 
příčinám a celkovému kontextu. Pomocí 
vyšetření lze např. zmapovat kognitivní 
funkce a jejich možné deficity (paměť, 
pozornost, logické schopnosti aj.), popsat 
osobnostní rysy, jindy může vyšetření 
rozkrýt potíže, které jsou z rozhovoru 
hůře zjistitelné (např. podezření na rozvoj 
psychózy).

Psychiatrická ambulance poskytuje 
komplexní péči pro široké spektrum 
duševních nemocí, např. úzkosti, poruchy 
nálady, paměti či spánku. Specifikem 
péče v INEPu je také zaměření na léčbu 
psychiatrických komplikací u neurologic-
ky nemocných. Naši specialisté nabízejí 
každému klientovi zcela individuální pří-
stup, snaží se porozumět jeho vnitřnímu 
prožívání a myšlenkovým pochodům. 
Podpůrná psychoterapie představuje ne-
dílnou součást každé návštěvy, společně 
s případnou farmakologickou léčbou. 

Nabízíme individuální i skupinovou  
psychoterapii ambulantní formou  
v bezpečném rámci zdravotnických  
pravidel a předpisů. Psychoterapii 
můžete u nás absolvovat u vybraných 
terapeutů v rámci zdravotního pojiš-
tění, případně si psychoterapii hradíte 
sami. Na odborníky INEPu se můžete  
obrátit s nejrůznějšími potížemi, které  
ovlivňují kvalitu Vašeho života a u nichž 
vnímáte možnou souvislost s Vaším  
fungováním či Vašimi vztahy. V našem 
zařízení neposkytujeme léčbu akutních 
stavů a aktivních závislostí.

MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. 
odborný zástupce INEP 
vedoucí neurologické 
ambulance

Mgr. Michaela Viktorinová, MSc. 
vedoucí klinický psycholog

MUDr. Alexander Nawka, Ph.D. 
vedoucí psychiatrické 
ambulance

MUDr. Miroslav Sekot 
psychiatr a psychoterapeut
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Dětská neurologie je určena dětem 
od kojeneckého věku až po dospívání. 
První rok života je období nejrychlejšího 
vývoje a růstu, kdy má největší účinek 
rehabilitace a stimulace. Při neurologic-
kém vyšetření posoudíme vývoj Vašeho 
miminka a zajistíme další potřebnou 
péči. Součástí práce dětského neurologa 
je také léčba epilepsie, bolestí hlavy 
a bříška, problémů se spánkem nebo 
poruch chůze. Dětský neurolog se podílí 
rovněž na diagnostice poruch chování 
či opožděného vývoje hybnosti a řeči.

Dětský věk je obdobím rozvoje a budování 
osobnosti. Zkušenosti, které v tomto ob-
dobí nasbíráme, nás ovlivňují po zbytek 
života. Proto je důležité podporovat u dětí 
zdravý psychický vývoj a nezanedbat 
péči, když se dítě dostane do nesnází. 
Projevy psychických poruch mohou být 
různé, např. změny v chování, podráždě-
nost, smutek, vyhýbání se kamarádům 
či problémy ve škole. Náš tým odborníků 
je připraven zajistit komplexní vyšetření 
a léčbu včetně rodinné psychoterapie 
a psychologického poradenství.

MUDr. Kateřina Paděrová
vedoucí ambulance 
dětské neurologie

MUDr. Štěpánka Kicková, Ph.D. 
vedoucí ambulance 
dětské psychiatrie

DĚTSKÁ 
NEUROLOGIE

DĚTSKÁ 
PSYCHIATRIE 

V ambulanci praktického lékaře pro 
děti a dorost nabízíme plně hrazenou 
léčebnou a preventivní péči na nejvyšší 
úrovni pro děti 0 – 19 let. Provádíme po-
vinná i nepovinná očkování. Pro akutně 
nemocné děti máme v ordinaci přístroj 
na rychlou diagnostiku CRP, který nám 
pomáhá odlišit situace, kdy je a kdy není 
nutné nasazení antibiotik. Na poliklinice, 
kde je naše ambulance umístěna, Vám 
zajistíme laboratorní, rentgenové, ORL, 
ortopedické či oční vyšetření. 

Institut neuropsychiatrické péče nabízí 
svým pacientům nad rámec klasické 
zdravotní péče možnost účastnit se  
klinických hodnocení. Cílem je posou-
zení, zda nový způsob léčby představuje 
bezpečnou, účinnou a lepší alternativu 
ve srovnání s dosud nejlepší dostupnou 
metodou.  Srovnává se tedy efektivita 
nového léku s léčbou standardní. Klinic-
ké studie musí splňovat velice přísná 
kritéria a bezpečnost pacientů je největší 
prioritou.

MUDr. Eva Hrdličková 
pediatr

Martin Zein
studijní koordinátor

PEDIATRIE KLINICKÉ 
STUDIE
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miminka a zajistíme další potřebnou 
péči. Součástí práce dětského neurologa 
je také léčba epilepsie, bolestí hlavy 
a bříška, problémů se spánkem nebo 
poruch chůze. Dětský neurolog se podílí 
rovněž na diagnostice poruch chování 
či opožděného vývoje hybnosti a řeči.

Dětský věk je obdobím rozvoje a budování 
osobnosti. Zkušenosti, které v tomto ob-
dobí nasbíráme, nás ovlivňují po zbytek 
života. Proto je důležité podporovat u dětí 
zdravý psychický vývoj a nezanedbat 
péči, když se dítě dostane do nesnází. 
Projevy psychických poruch mohou být 
různé, např. změny v chování, podráždě-
nost, smutek, vyhýbání se kamarádům 
či problémy ve škole. Náš tým odborníků 
je připraven zajistit komplexní vyšetření 
a léčbu včetně rodinné psychoterapie 
a psychologického poradenství.

MUDr. Kateřina Paděrová
vedoucí ambulance 
dětské neurologie

MUDr. Štěpánka Kicková, Ph.D. 
vedoucí ambulance 
dětské psychiatrie

DĚTSKÁ 
NEUROLOGIE

DĚTSKÁ 
PSYCHIATRIE 

V ambulanci praktického lékaře pro 
děti a dorost nabízíme plně hrazenou 
léčebnou a preventivní péči na nejvyšší 
úrovni pro děti 0 – 19 let. Provádíme po-
vinná i nepovinná očkování. Pro akutně 
nemocné děti máme v ordinaci přístroj 
na rychlou diagnostiku CRP, který nám 
pomáhá odlišit situace, kdy je a kdy není 
nutné nasazení antibiotik. Na poliklinice, 
kde je naše ambulance umístěna, Vám 
zajistíme laboratorní, rentgenové, ORL, 
ortopedické či oční vyšetření. 

Institut neuropsychiatrické péče nabízí 
svým pacientům nad rámec klasické 
zdravotní péče možnost účastnit se  
klinických hodnocení. Cílem je posou-
zení, zda nový způsob léčby představuje 
bezpečnou, účinnou a lepší alternativu 
ve srovnání s dosud nejlepší dostupnou 
metodou.  Srovnává se tedy efektivita 
nového léku s léčbou standardní. Klinic-
ké studie musí splňovat velice přísná 
kritéria a bezpečnost pacientů je největší 
prioritou.

MUDr. Eva Hrdličková 
pediatr

Martin Zein
studijní koordinátor

PEDIATRIE KLINICKÉ 
STUDIE



Neurologie se zabývá nemocemi mozku, 
míchy a periferních nervů. V INEPu je 
neurologická ambulance úzce propojena 
s dalšími obory, zejména neurochirurgií 
a psychiatrií. Díky této těsné spolupráci 
jsme schopni neurologická onemocnění 
dříve diagnostikovat a efektivně léčit. 
Obrátit se na nás můžete s běžnými 
neurologickými obtížemi (např. bolestmi 
hlavy či zad) i se závažnými neuropsy-
chiatrickými diagnózami (např. epilepsií, 
Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí 
či Touretteovým syndromem).

Klinicko-psychologická ambulance  
poskytuje diagnostické služby a psycho-
terapii. Vyšetření probíhá formou rozhovoru 
a následně zadáním vybraných testo-
vých metod. Hlavním cílem vyšetření 
není přisouzení diagnózy, ale podrobné 
porozumění obtížím, jejich průběhu, 
příčinám a celkovému kontextu. Pomocí 
vyšetření lze např. zmapovat kognitivní 
funkce a jejich možné deficity (paměť, 
pozornost, logické schopnosti aj.), popsat 
osobnostní rysy, jindy může vyšetření 
rozkrýt potíže, které jsou z rozhovoru 
hůře zjistitelné (např. podezření na rozvoj 
psychózy).

Psychiatrická ambulance poskytuje 
komplexní péči pro široké spektrum 
duševních nemocí, např. úzkosti, poruchy 
nálady, paměti či spánku. Specifikem 
péče v INEPu je také zaměření na léčbu 
psychiatrických komplikací u neurologic-
ky nemocných. Naši specialisté nabízejí 
každému klientovi zcela individuální pří-
stup, snaží se porozumět jeho vnitřnímu 
prožívání a myšlenkovým pochodům. 
Podpůrná psychoterapie představuje ne-
dílnou součást každé návštěvy, společně 
s případnou farmakologickou léčbou. 

Nabízíme individuální i skupinovou  
psychoterapii ambulantní formou  
v bezpečném rámci zdravotnických  
pravidel a předpisů. Psychoterapii 
můžete u nás absolvovat u vybraných 
terapeutů v rámci zdravotního pojiš-
tění, případně si psychoterapii hradíte 
sami. Na odborníky INEPu se můžete  
obrátit s nejrůznějšími potížemi, které  
ovlivňují kvalitu Vašeho života a u nichž 
vnímáte možnou souvislost s Vaším  
fungováním či Vašimi vztahy. V našem 
zařízení neposkytujeme léčbu akutních 
stavů a aktivních závislostí.

MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. 
odborný zástupce INEP 
vedoucí neurologické 
ambulance

Mgr. Michaela Viktorinová, MSc. 
vedoucí klinický psycholog

MUDr. Alexander Nawka, Ph.D. 
vedoucí psychiatrické 
ambulance

MUDr. Miroslav Sekot 
psychiatr a psychoterapeut
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Institut neuropsychiatrické péče – INEP 
nabízí širokou škálu zdravotních služeb 
zaměřených na prevenci, diagnostiku 
a léčbu onemocnění mozku. Svým 
klientům poskytuje nejvyšší standard 
ambulantní péče s komplexním 
mezioborovým přístupem. 

INEP Praha 8 — CENTRÁLA
Křižíkova 264/22, 186 00 Praha 8
neurologie a EEG, neurochirurgie, psychiatrie
dětská neurologie, dětská psychiatrie 
psychoterapie, psychologické poradenství
klinické studie
tel: 222 201 020
email: info@inep.cz

INEP Praha 5 — DĚTSKÁ NEUROLOGIE A EEG
U Okrouhlíku 3305/9, 150 00 Praha 5
tel: 257 220 233
email: info@inep.cz

INEP Praha 10 — PEDIATRIE
Jabloňová 2992/8, 106 00 Praha 10 
tel: 267 295 364
email: pediatrie@inep.cz

LÉKÁRNA INEP
Křižíkova 164/20, Karlín, Praha 8, 180 00
tel: 720 146 488
email: lekarna@inep.cz
www.inep.cz/lekarna

Spolupracujeme se
všemi zdravotními 
pojišťovnami
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INEP je zaměřen na poskytování zdravotních 
služeb neurologicky a psychiatricky nemocným. 
Úzká spolupráce našich odborníků a komplexní 
vyšetření na jednom místě a v jednom čase 
umožňuje rychlejší diagnostiku a efektivnější léčbu. 

INEP je první ambulantní zařízení v ČR, které 
poskytuje neuropsychiatrickou péči klientům všech 
věkových kategorií od dětského věku po seniory. 

Naše péče je hrazena zdravotními pojišťovnami, 
nabízíme ale i služby nad rámec zdravotního 
pojištění, např. individuální a skupinovou 
psychoterapii, školní, rodinné a partnerské 
poradenství či programy osobního a profesního 
rozvoje.

Naše služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
(Neplatí pro psychologické poradenství a programy osobního a profesního rozvoje.)

neurologie a neurochirurgie

psychiatrie 

dětská neurologie

dětská psychiatrie

klinická psychologie

psychoterapie

pediatrie

klinické studie

Lékárna INEP poskytuje nadstandardní služby  
pro všechny naše klienty. Disponuje rozšířeným 
sortimentem neuropsychiatrických léků, které 
dostanete obvykle bez jakéhokoli doplatku. 
Nabízí také ostatní běžně předepisovaná a volně 
prodejná léčiva. Sortiment lékárny je doplněn 
o širokou řadu kvalitní BIO kosmetiky. Díky 
naší zákaznické kartě získáte řadu výhod 
včetně finančního bonusu nebo malého dárku k 
nákupu. Zákaznickou kartu Vám na požádání rádi 
vydáme. Stačí jen vyplnit krátký formulář 
na recepci INEPu nebo přímo v lékárně.
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Neurologie se zabývá nemocemi mozku, 
míchy a periferních nervů. V INEPu je 
neurologická ambulance úzce propojena 
s dalšími obory, zejména neurochirurgií 
a psychiatrií. Díky této těsné spolupráci 
jsme schopni neurologická onemocnění 
dříve diagnostikovat a efektivně léčit. 
Obrátit se na nás můžete s běžnými 
neurologickými obtížemi (např. bolestmi 
hlavy či zad) i se závažnými neuropsy-
chiatrickými diagnózami (např. epilepsií, 
Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí 
či Touretteovým syndromem).

Klinicko-psychologická ambulance  
poskytuje diagnostické služby a psycho-
terapii. Vyšetření probíhá formou rozhovoru 
a následně zadáním vybraných testo-
vých metod. Hlavním cílem vyšetření 
není přisouzení diagnózy, ale podrobné 
porozumění obtížím, jejich průběhu, 
příčinám a celkovému kontextu. Pomocí 
vyšetření lze např. zmapovat kognitivní 
funkce a jejich možné deficity (paměť, 
pozornost, logické schopnosti aj.), popsat 
osobnostní rysy, jindy může vyšetření 
rozkrýt potíže, které jsou z rozhovoru 
hůře zjistitelné (např. podezření na rozvoj 
psychózy).

Psychiatrická ambulance poskytuje 
komplexní péči pro široké spektrum 
duševních nemocí, např. úzkosti, poruchy 
nálady, paměti či spánku. Specifikem 
péče v INEPu je také zaměření na léčbu 
psychiatrických komplikací u neurologic-
ky nemocných. Naši specialisté nabízejí 
každému klientovi zcela individuální pří-
stup, snaží se porozumět jeho vnitřnímu 
prožívání a myšlenkovým pochodům. 
Podpůrná psychoterapie představuje ne-
dílnou součást každé návštěvy, společně 
s případnou farmakologickou léčbou. 

Nabízíme individuální i skupinovou  
psychoterapii ambulantní formou  
v bezpečném rámci zdravotnických  
pravidel a předpisů. Psychoterapii 
můžete u nás absolvovat u vybraných 
terapeutů v rámci zdravotního pojiš-
tění, případně si psychoterapii hradíte 
sami. Na odborníky INEPu se můžete  
obrátit s nejrůznějšími potížemi, které  
ovlivňují kvalitu Vašeho života a u nichž 
vnímáte možnou souvislost s Vaším  
fungováním či Vašimi vztahy. V našem 
zařízení neposkytujeme léčbu akutních 
stavů a aktivních závislostí.

MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. 
odborný zástupce INEP 
vedoucí neurologické 
ambulance

Mgr. Michaela Viktorinová, MSc. 
vedoucí klinický psycholog

MUDr. Alexander Nawka, Ph.D. 
vedoucí psychiatrické 
ambulance

MUDr. Miroslav Sekot 
psychiatr a psychoterapeut
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Dětská neurologie je určena dětem 
od kojeneckého věku až po dospívání. 
První rok života je období nejrychlejšího 
vývoje a růstu, kdy má největší účinek 
rehabilitace a stimulace. Při neurologic-
kém vyšetření posoudíme vývoj Vašeho 
miminka a zajistíme další potřebnou 
péči. Součástí práce dětského neurologa 
je také léčba epilepsie, bolestí hlavy 
a bříška, problémů se spánkem nebo 
poruch chůze. Dětský neurolog se podílí 
rovněž na diagnostice poruch chování 
či opožděného vývoje hybnosti a řeči.

Dětský věk je obdobím rozvoje a budování 
osobnosti. Zkušenosti, které v tomto ob-
dobí nasbíráme, nás ovlivňují po zbytek 
života. Proto je důležité podporovat u dětí 
zdravý psychický vývoj a nezanedbat 
péči, když se dítě dostane do nesnází. 
Projevy psychických poruch mohou být 
různé, např. změny v chování, podráždě-
nost, smutek, vyhýbání se kamarádům 
či problémy ve škole. Náš tým odborníků 
je připraven zajistit komplexní vyšetření 
a léčbu včetně rodinné psychoterapie 
a psychologického poradenství.

MUDr. Kateřina Paděrová
vedoucí ambulance 
dětské neurologie

MUDr. Štěpánka Kicková, Ph.D. 
vedoucí ambulance 
dětské psychiatrie
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V ambulanci praktického lékaře pro 
děti a dorost nabízíme plně hrazenou 
léčebnou a preventivní péči na nejvyšší 
úrovni pro děti 0 – 19 let. Provádíme po-
vinná i nepovinná očkování. Pro akutně 
nemocné děti máme v ordinaci přístroj 
na rychlou diagnostiku CRP, který nám 
pomáhá odlišit situace, kdy je a kdy není 
nutné nasazení antibiotik. Na poliklinice, 
kde je naše ambulance umístěna, Vám 
zajistíme laboratorní, rentgenové, ORL, 
ortopedické či oční vyšetření. 

Institut neuropsychiatrické péče nabízí 
svým pacientům nad rámec klasické 
zdravotní péče možnost účastnit se  
klinických hodnocení. Cílem je posou-
zení, zda nový způsob léčby představuje 
bezpečnou, účinnou a lepší alternativu 
ve srovnání s dosud nejlepší dostupnou 
metodou.  Srovnává se tedy efektivita 
nového léku s léčbou standardní. Klinic-
ké studie musí splňovat velice přísná 
kritéria a bezpečnost pacientů je největší 
prioritou.

MUDr. Eva Hrdličková 
pediatr

Martin Zein
studijní koordinátor
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dětská neurologie, dětská psychiatrie 
psychoterapie, psychologické poradenství
klinické studie
tel: 222 201 020
email: info@inep.cz

INEP Praha 5 — DĚTSKÁ NEUROLOGIE A EEG
U Okrouhlíku 3305/9, 150 00 Praha 5
tel: 257 220 233
email: info@inep.cz

INEP Praha 10 — PEDIATRIE
Jabloňová 2992/8, 106 00 Praha 10 
tel: 267 295 364
email: pediatrie@inep.cz

LÉKÁRNA INEP
Křižíkova 164/20, Karlín, Praha 8, 180 00
tel: 720 146 488
email: lekarna@inep.cz
www.inep.cz/lekarna

Spolupracujeme se
všemi zdravotními 
pojišťovnami
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INEP je zaměřen na poskytování zdravotních 
služeb neurologicky a psychiatricky nemocným. 
Úzká spolupráce našich odborníků a komplexní 
vyšetření na jednom místě a v jednom čase 
umožňuje rychlejší diagnostiku a efektivnější léčbu. 

INEP je první ambulantní zařízení v ČR, které 
poskytuje neuropsychiatrickou péči klientům všech 
věkových kategorií od dětského věku po seniory. 

Naše péče je hrazena zdravotními pojišťovnami, 
nabízíme ale i služby nad rámec zdravotního 
pojištění, např. individuální a skupinovou 
psychoterapii, školní, rodinné a partnerské 
poradenství či programy osobního a profesního 
rozvoje.

Naše služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
(Neplatí pro psychologické poradenství a programy osobního a profesního rozvoje.)

neurologie a neurochirurgie

psychiatrie 

dětská neurologie

dětská psychiatrie

klinická psychologie

psychoterapie

pediatrie

klinické studie

Lékárna INEP poskytuje nadstandardní služby  
pro všechny naše klienty. Disponuje rozšířeným 
sortimentem neuropsychiatrických léků, které 
dostanete obvykle bez jakéhokoli doplatku. 
Nabízí také ostatní běžně předepisovaná a volně 
prodejná léčiva. Sortiment lékárny je doplněn 
o širokou řadu kvalitní BIO kosmetiky. Díky 
naší zákaznické kartě získáte řadu výhod 
včetně finančního bonusu nebo malého dárku k 
nákupu. Zákaznickou kartu Vám na požádání rádi 
vydáme. Stačí jen vyplnit krátký formulář 
na recepci INEPu nebo přímo v lékárně.


