
FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ 

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 

tel: 495831111 IČO: 00179906 

Psychiatrická klinika 

Léčebna návykových nemocí, Vaňhalova 224, 50315 Nechanice 
 

Pozvánka k nástupu do léčby 

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o zařazení do střednědobé odvykací léčby v LNN Nechanice 

Vás zveme k nástupu dne ……………………………………………………………………………………………………………… 

V tento den se dostavte mezi 8.00 a 10.00 hodinou v doprovodu důvěryhodné osoby.  

Budete přijat k léčbě, dostavíte-li se bez vlivu jakékoliv návykové látky včetně alkoholu (netýká se léků, které Vám ordinuje Váš 

lékař). 

V případě rizika rozvoje odvykacího stavu se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. Společně pak, prosím, zajistěte detoxikační 

léčbu ještě před nástupem. 

 

K léčbě budete potřebovat: 

- průkaz totožnosti  

- kartičku zdravotní pojišťovny 

- rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, bylo-li Vám již vystaveno  

- léky, které pravidelně užíváte, a to v originálním balení vč. příbalového letáku 

- přicházíte-li z jiného zařízení propouštěcí zprávu, případně výsledky vyšetření 

- hygienické potřeby  

- osobní prádlo a oblečení 

- pracovní oděv, obuv a látkové pracovní rukavice  

- sportovní oděv a obuv, 1x pružné obinadlo 

- další oblečení dle Vašich potřeb a prací prášek (v léčebně je k dispozici pračka – za poplatek) 

- přezůvky 

- pyžamo 

- pláštěnku 

- hrneček a lžičku, kompletní příbor a skleničku nebo kelímek na pití, utěrku 

- 1x vodové barvy a kulaté štětce č. 4 a 6, pastelky a 5x čtvrtku A3, lepidlo na papír, nůžky, izolepu 

- 2x linkovaný sešit formát A5 a poznámkový blok 

- Nedoporučujeme cennosti ani značkové oblečení – nemůžeme poskytnout záruky před ztrátou nebo poškozením 

- V době covidových opatření dostatečné množství respirátorů. 

 

Léčíme závislosti, takže samozřejmě očekáváme, že do léčby nepřinesete jakékoli drogy včetně léků neordinovaných lékařem, 

alkohol nebo hazardní hru.  

Dále do léčebny, prosím, nenoste: 

- střelné a chladně zbraně (dýky, mačety, ostré nože apod.) - případné odebrání řeší Policie ČR. 

- veškeré větší síťové spotřebiče (např. TV, hifi věž apod.) 

- tabákové výrobky jsou povoleny pouze neotevřené a v originálním balení 

Důležitá upozornění: 

- Nejste-li v zaměstnaneckém poměru, osoba studující nebo důchodce (invalidní či starobní), doporučujeme Vám se 

před nástupem zaevidovat na úřadu práce, pokud nechcete hradit zdravotní pojištění jako samoplátce. 

- Mějte platné očkování proti tetanu (lze ověřit u Vašeho praktického lékaře). 

- V případě, že změníte své rozhodnutí k nástupu léčby, dejte nám, prosím, zprávu na tel. č. 495833232 nebo 

495832221, příp. mail: petra.suchankova@fnhk.cz. 

- Pokud se v pořadníku uvolní termín nástupu v kratší době, tento Vám nabídneme. 

 Na brzkou viděnou 😊 

 

V Hradci Králové dne  Vyřizuje: Bc. Petra Suchánková 

  sociální pracovnice AT ambulance 

  tel.: 495 833 232 nebo 495 832 221 

 e-mail: petra.suchankova@fnhk.cz 


