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Informace o léčbě pro pacienty
Kdo jsme?
Oddělení K20 Psychiatrické nemocnice Kosmonosy je specializované oddělení komunitního typu
pro léčbu psychických poruch jako jsou neuro cké ob že, deprese, poruchy osobnos  a psychózy.
Kapacita oddělení je 30 lůžek. K léčbě přijímáme muže i ženy od 15 let.

Jaké ak vity Vás čekají?
Základem léčebného procesu je skupinová psychoterapie, která probíhá dvakrát nebo třikrát týdně
(dle typu  skupiny).  Mezi  podpůrné  léčebné  ak vity  patří:  pracovní  terapie,  arteterapie,
hiporehabilitace (terapie pomocí koní), konzultace se sociální pracovnicí, nácvik relaxace, edukace
o nemoci,  sportovní a kulturní ak vity, trénink pamě  či pozornos , práce na zahradě a u koní,
vycházky a výlety.

Co je skupinová psychoterapie?
Skupinová  psychoterapie  je  jedním  z  druhů  psychoterapeu cké  léčby.  Na  našem  oddělení
je hlavním  a preferovaným  přístupem.  Většina  z  těch,  kteří  vstupují  do  psychoterapie,  se  cí
osamělá  či nespokojená  ve  své  životní  situaci,  a  často  má  po že  s  vytvářením  a  udržováním
blízkých, vzájemně uspokojivých a smysluplných vztahů.  Důležitými úkoly skupinové psychoterapie
jsou právě sociální podpora a učení se mezilidským vztahům.

Psychoterapie se od léčby klasickou medicínou (pomocí léků) liší m, že se jedná o proces. Změna,
resp. úleva od po ží,  tedy nepřichází  hned a obvykle ani  rychle.  Prostřednictvím psychoterapie
můžete porozumět souvislostem mezi svými ob žemi, můžete prožít emoce, které jste si v běžném
životě nemohly dovolit nebo Vám nebyly přístupné, a můžete měnit nefunkční či špatně fungující
vzorce chování, a m dlouhodobě zlepšovat kvalitu svého života.

Co je komunita?
Komunita u nás funguje na principu vzájemného souži  a spolupráce lidí s nejrůznějšími ob žemi.
S ostatními se u nás budete setkávat při různých ak vitách, budete se učit vzájemnému respektu a
toleranci.

Co Vám léčba přinese?
Cílem léčby je zmírnění ob ží, porozumění sobě samému a tomu, co se s Vámi děje.

Jak dlouho léčba trvá?
Potřebná délka léčby je posuzována individuálně, za minimum obecně považujeme léčbu  trvající
8 týdnů. Nabízíme i stabilizační pobyty.

Pro koho je léčba vhodná?
Léčba je založena na Vašem ak vním přístupu a přije  režimu, proto ji doporučujeme všem, kteří
mají upřímný zájem zbavit se svých ob ží a jsou připraveni  o sobě mluvit.  Zájemce o léčbu by
rovněž měl  být  v dobrém tělesném i  psychickém zdravotním stavu,  neboť  součás  terapie  je  i
povinná účast ve všech ak vitách. 

Pro koho léčba na našem oddělení vhodná není?
Léčbu nedoporučujeme osobám v horším zdravotním stavu (tělesném i psychickém), a osobám
s rozvinutou závislos  na návykových látkách nebo automatech.
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Jak se objednat?
K přije  na  terapeu cké  oddělení  je  podmínkou  Vaše  vyjádření  zájmu  a  mo vace,  případně
uvedení na čem chcete pracovat. Můžete nám sepsat stručný mo vační dopis a poslat ho emailem,
poštou  nebo  zavolat.  Nezapomeňte  na  sebe  uvést  telefonní  kontakt.  Doporučení
od lékaře/terapeuta je vítáno.  Při žádos  o stabilizační pobyt očekáváme stanovení terapeu cké
zakázky.
Cizí státní příslušníky přijímáme k hospitalizaci pouze pokud mají v České republice sjednané řádné
zdravotní pojištění. Naše nemocnice nemá smlouvu s pojišťovnou 213 (Revírní bratrská pokladna),
pacientům této pojišťovny poskytujeme pouze neodkladnou péči na jiných odděleních. 
Zavolejte na telefonní číslo: 326 715 955/950/951
Nebo napište na email: veronika.kotkova@pnkosmonosy.cz

Kde nás najdete?
Oddělení K20 se nachází v horní čás  areálu PN Kosmonosy, vchod je v přízemí. 

Doprava prostřednictvím MHD z Mladé Boleslavi: trasa A a 71 na zastávku Kosmonosy - nemocnice
Doprava  autem:  exit  Mladá  Boleslav  -  průmyslová  zóna  ->  náměs  Kosmonosy  ->  dále  směr
Debř/Česká Lípa - první odbočka vpravo lipovou alejí

Příjmy probíhají pouze v pracovní době  od 7:00 do 11:00. V případě nevyhovujícího termínu je
třeba se telefonicky omluvit a případně dojednat s lékařem oddělení K20 jiný termín nástupu.
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Co si vzít s sebou?
 Vezměte si s sebou osobní doklady, průkaz pojištěnce (nebo náhradní doklad), „neschopenku“,

pokud ji již máte vystavenou jiným zdravotnickým zařízením, a doklad evidence z Úřadu práce.
 NEZAPOMEŇTE si donést seznam léků a nejlépe i veškeré léky, které trvale užíváte, pro případ,

že by nebyly v době příjmu dostupné na našem oddělení.
 Pokud máte starší zprávy od lékařů/z hospitalizace, vezměte je, prosím, s sebou k nahlédnu .
 Vzhledem k terapeu ckým ak vitám na našem oddělení je nutné, abyste si u svého obvodního

lékaře ověřili platnost Vašeho očkování pro  tetanu, eventuálně si zajis li přeočkování.
 Běžné toaletní potřeby pro osobní hygienu (holení  -  nevhodná je břitva a žiletky,  břity jsou

povoleny, ručník, mýdlo, šampón, hřeben, kartáček, pasta, toaletní papír, kolínská bez alkoholu
apod.).

 Spodní prádlo, ponožky, trička v dostatečném množství na výměnu, pohodlné kalhoty a obuv
na přezu , pyžamo, župan bez pásku, domácí oblečení, oděv na pracovní terapii (včetně bot)
dle ročního období, oblečení na výlety a vycházky.

 2x školní  sešit,  psací potřeby,  v případě zájmu o nácvik relaxačních technik sluchátka k MP3
přehrávači.

 Cvičební úbor a obuv.
 Peněžní hotovost na akce spojené s léčebným režimem (na měsíc cca 500,-). 
 Dle vlastního uvážení neslazená voda, brýle, hůl apod.

Další důležité informace:
 Za peníze a cennos  (např. mobil, MP3 apod.) uložené na pokojích neručíme, umožníme Vám

jejich úschovu. Na drobné cennos  si můžete za kauci 200,- pronajmout malý trezor ve skříni.
 Na oddělení je možnost vaření kávy a čaje z donesených vlastních zdrojů. 
 Pokud si přinesete vlastní příbory či hrnečky, můžete je na oddělení používat.
 Návštěvy probíhají ve všední dny od 14:30 do 16:45, o víkendu od 13:00 do 17:00.
 Při zájmu nabízíme společné setkání terapeu ckého týmu, rodin a pacientů na oddělení K20

(čas je určen individuálně po dohodě).
 Vycházky a propustky do domácího prostředí povoluje podle Vašeho zdravotního stavu lékař

a jsou součás  léčby.
 Doporučujeme  domluvit  si  ještě  před  nástupem  heslo  pro  komunikaci s osobami,  kterým

budou na základě Vašeho souhlasu poskytovány informace o léčbě.
 Informace o zdravotním stavu podává terapeu cký tým: 

o pouze osobám, které uvede při příjmu na oddělení nebo během léčby,
o osobně kdykoliv po domluvě, 
o telefonicky nejlépe Po a Čt od 9:00 do 14:00 (informace příbuzných o průběhu propustek

a sjednávání propustek na víkend) - nutné ověření totožnos  heslem. 

Informace o oddělení a krátkou videoukázku z oddělení najdete na www.pnkosmonosy.cz
Telefonicky se můžete podrobně informovat na čísle 326 715 950 nebo nás po dohodě můžete přijít
navš vit a oddělení si prohlédnout.

Těšíme se na Vás 
terapeu cký tým oddělení K20


