
      INFORMACE K     POBYTU NA DETOXU   
Oddělení Detoxu  se nachází v horní části areálu PN Kosmonosy, v budově K, v 1. patře. 

Příjem na Detox je potřeba nejdříve telefonicky domluvit:

Kontakt pro zájemce o detoxifikaci:   adiktolog Bc. Miloslava Černotová DiS:
                           telefon: 326 715 991
                                                                email: miloslava.cernotova@pnkosmonosy.cz

Příjmy probíhají ve všední dny od 8:00 do 10:00 hod.. V případě nevyhovujícího termínu a času je
zapotřebí  se  telefonicky  omluvit  a  eventuálně  dojednat  s lékařem/adiktologem/psychologem
oddělení jiný termín nástupu.



Délka  detoxifikace  záleží  na  typu  užívané  návykové  látky.  Po  skončení  detoxifikace  pacient
pokračuje přímo  do předem zajištěné následné léčby,  kterou si  domluvil  sám nebo s pomocí
doporučujícího zařízení.

Nepřijímáme klienty Revírní bratrské zdravotní pojišťovny (213) – PN Kosmonosy s ní nemá
uzavřenou vzájemnou smlouvu.

Cizí státní příslušníky přijímáme k hospitalizaci, pokud mají v ČR sjednané řádné zdravotní
pojištění. 

Vezměte si s sebou:
▪ doporučení od lékaře nebo jiného zařízení s kterým spolupracujete (není podmínkou k přijetí) 
▪ osobní doklady – občanský průkaz, průkaz pojištěnce (nebo náhradní doklad)
▪ jiná potvrzení – například doklad o hmotné nouzi
▪  veškeré léky, které trvale užíváte, pro případ, že by nebyly v době příjmu dostupné na našem
oddělení
▪ v případě, že trpíte jinými chorobami,doneste si nejaktuálnější zprávy z péče odborného lékaře. 
▪ vzhledem k terapeutickým aktivitám na našem oddělení je nutné, abyste si u svého praktického
lékaře  ověřili platnost očkování proti tetanu, eventuálně si zajistili přeočkování.

Na Detoxu budete potřebovat:
▪ běžné toaletní potřeby pro osobní hygienu neobsahující alkohol v neporušeném originálním
balení.
▪ vlastní  oblečení (vhodné i pro aktivity mimo budovu nebo nepříznivé počasí) a obuv na přezutí
▪ peněžní hotovost na drobný nákup a výlety 
▪  pokud jste kuřák, pak  nenačaté či jinak neporušené originální balení cigaret, případně tabáku
(není vhodný šňupací tabák), elektronické cigarety nebo nikotinové náhražky
▪ psací potřeby
▪  dle  vlastního  uvážení  mobilní  telefon,  počítač,  tablet,  MP3,  knihy,  časopisy,  křížovky,  menší
hudební nástroje, brýle, minerálky, kávu, čaj

Toto sem nenoste
▪  návykové látky (i když legálně získané) a alkohol – při přijetí se odevzdávají a likvidují; podobně se
postupuje i u dalších léků dle lékaře nevhodných vzhledem k cílům léčby
▪ náčiní k aplikaci drog 
▪ zbraně a nebezpečné předměty 
 
Odpovědi k častým dotazům:
Za  cennosti  uložené  na  pokojích  neručíme,  je  možno  využít  uzamykatelný  trezor  na  drobné
cennosti.
Na oddělení je možnost vaření kávy a čaje z donesených vlastních zdrojů. 
Pokud si chcete na Detox donést potraviny, pak pouze v originálním balení, v malém množství,
nenačaté a vhodné z hlediska případných dietních omezení.
Nákupy lze zajistit v obchodě v areálu nemocnice.
Na oddělení je k dispozici společná lednice a varná konvice.



Kouření na oddělení je omezeno na prostory k tomu určené mimo budovu oddělení, vždy mimo
aktivity, v určené časy. Není povoleno užívání žvýkacího tabáku a nikotinových sáčků.

Režim vycházek indikuje ošetřující lékař  dle  zdravotního stavu pacienta.  Samostatné vycházky
probíhají pouze v areálu nemocnice, vycházky mimo areál  nemocnice jsou umožněny v doprovodu
ošetřujícího personálu.   
       
Návštěvy na oddělení jsou možné denně: pondělí – sobota od 14:30 do 16:45 hodin a v neděli od
13:00 do 16:45 hod. Nejsou povoleny návštěvy osob, které jsou aktivními uživateli návykových
látek nebo návykové látky mohou distribuovat. 

Mobilní telefony jsou povoleny po celou dobu pobytu na oddělení Detoxu, mohou se používat v
době osobního volna, kdy neprobíhají terapie nebo jiný program.

Doporučujeme domluvit si ještě před nástupem heslo pro komunikaci s osobami, kterým na
základě Vašeho souhlasu poskytovány informace o léčbě. 

Poznámka: Podmínky hospitalizace se mohou měnit dle epidemiologické situace. 

Těšíme se na Vás!
Za  terapeutický tým oddělení, prim. MUDr. Veronika Kotková

Kontakt:
Detox 
Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
tel. sesterna: 326 715 959, tel. k objednání: 326 715 991
centrála nemocnice: 326 715 711
www.pnkosmonosy.cz


