
1. Kdy dostanu možný volný termín nástupu, jak dlouhá je u Vás léčba a potřebuji nějaké 

formuláře, např. životopis, motivační dopis apod.?  

Termín nástupu se určuje na základě obdržení motivačního dopisu a zprávy lékaře o Vašem 

současném zdravotním stavu. Také to závisí na tom, zda žádající potřebuje detox, či nikoliv. Snažíme 

se dát nejbližší možný volný termín. V případě potřeby detoxu termín bezprostředně navazuje na 

ukončení hospitalizace na detoxu. Uvolní-li se neplánovaně nějaké místo, termín nástupu se může 

zkrátit. Léčba je kombinací psychoterapeutické a režimové léčby s využitím komunitních prvků. 

Řádně ukončená léčba trvá 3 až 5 měsíců. 

 

2. Potřebuji doporučení od mého psychiatra nebo ne?  

Ano, jestliže jste v péči psychiatra, je vhodná jeho zpráva o Vašem aktuálním zdravotním stavu. 

Pokud v péči psychiatra nejste, lze o doporučení k léčbě požádat i Vašeho praktického lékaře nebo 

adiktologa.  

 

3. Musím jít nejprve na detox, nebo můžu jít rovnou k Vám?  

Potřebu detoxu posoudí odesílající lékař, v případě pochybností lze další postup konzultovat s 

pracovníky naší AT ambulance. V našem léčebném zařízení není nepřetržitá lékařská služba. To 

znamená, že nejsme schopni zajistit péči o pacienta v odvykacím stavu, kdy např. hrozí rozvoj 

predelirantního či delirantního stavu, epileptické záchvaty nebo toxická psychóza. Hrozbu rozvoje 

těchto uvedených stavů by měl posoudit Váš lékař a případně Vám zajistit detox ve spádové oblasti.  

 

4. Je možné mít u sebe mobil, nebo další elektronická a komunikační zařízení?  

ANO. 

 

5. Kdy je možné mít návštěvy a propustky?  

Od nástupu do léčby může mít pacient krátký osobní kontakt s rodinou každý den. Po 14ti dnech 

v komunitě může čerpat každý víkend  4hodinové vycházky s návštěvou. Po 60ti dnech pobytu zde již 

pacient vyjíždí na víkendové propustky.  

 

6. Platí se u Vás za pobyt?  

Pobyt v léčebně je plně hrazen ze zdravotního pojištění. 

 

7. Mám si vzít do léčebny s sebou finanční hotovost, je možnost si v léčebně něco koupit?  

Po celou dobu léčby je možnost nákupů potravin, hygienických potřeb apod. Finanční hotovost nebo 

cenné předměty mají pacienti možnost uložit si do trezoru.  

 

8. Budu mít možnost vyprat si oblečení po dobu léčby?  

Za poplatek je zde možnost praní a žehlení.  

 

9. Mám si vzít s sebou hygienické potřeby? 

Ano, základní hygienické potřeby si vezměte s sebou.  

 

10. Je v léčebně pacientům dovoleno kouřit?  

Kouření je povoleno v areálu léčebny na vyhrazeném místě.  

 

11. Smějí do areálu a do budovy děti?  

Do budovy je povolen pouze vstup dětí starších 12 let. V areálu dle uvážení doprovodu.  

 

12. Jak je to u Vás v době Vánoc, je zařízení normálně v provozu? Je možné odjet na svátky domů?  

Na Vánoce jezdí většina pacientů na propustku. Ti, kteří nastoupili méně než 2 týdny před Štědrým 

dnem, v léčebně zůstávají, ale mají možnost návštěv. Dále v léčebně mohou zůstat ti, kteří nechtějí na 

Vánoce odjet, nebo nemají kam. Silvestra VŠICHNI tráví v léčebně. 

 

 


