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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

oddělení  K20  v Psychiatrické  nemocnici  Kosmonosy  funguje  od  r.  2008.  Nabízíme  komplexní

psychiatricko-psychologickou péči o pacienty. V naší nabídce dochází průběžně k úpravám.

V rámci  oddělení  K20  se  nachází  Detox  K20  (9  lůžek)  a  Resocializační  a  psychoterapeutické

koedukované oddělení K20 se zaměřením na léčbu osob s neurotickými, psychotickými a dalšími

psychickými poruchami (30 lůžek).

 Detox   nabízí pomoc osobám se závislostí na návykových látkách. Tedy komplexní detoxifikaci,

v indikovaných případech související  lékařská  vyšetření,  psychologické  konzultace  a  základní

edukaci  v  adiktologické  problematice,  v případě  zájmu  sociálně  -  právní  konzultace.  Pobyt

pacienta,  včetně režimových aktivit  (komunita, rozcvička,  sportovní aktivita,  pracovní  terapie,

arteterapie, apod.), probíhá pod vedením terapeutického týmu. 

K detoxifikaci přijímáme pouze pacienty se sjednanou následnou léčbou. Příjmy probíhají

ve všední dny, nejlépe v čase od 8,00 do 10,00 hod. Po dohodě s lékařem lze domluvit příjem i

v jinou hodinu. 

 Léčba  na  oddělení  s     psychoterapeutickým  zaměřením   je  centrována  na  aktivity

indikované na základě  odborného psychiatrického a psychologického vyšetření  a  diagnostiky.

Jedná  se  zejména  o  skupinovou  psychoterapii,  kognitivní  trénink  a  resocializaci,  arteterapii,

ergoterapii, hiporehabilitaci, edukaci, sportovní a kulturní aktivity.  Skupinová psychoterapie na

našem oddělení  je hlavním a preferovaným přístupem, skupiny jsou koedukované a otevřené.

Oddělení funguje na komunitních principech. 

Po nástupu na oddělení a před zahájením samotné skupinové psychoterapie absolvuje pacient tzv.

adaptační  týden.  Délka  pobytu  je  posuzována  individuálně,  po  adaptačním  týdnu  následuje

minimálně 7mi týdenní pobyt (celkem tedy 8 týdnů).  

Terapie na našem oddělení  je koncipována do systému tří  skupin.  Jedna skupina se zaměřuje

především na řešení individuálních obtíží spojených s onemocněním, edukaci, prevenci relapsu a

nácvik  sociálních  dovedností.  V dalších  dvou  skupinách  jsou  primárními  tématy  mezilidské

vztahy, osobní historie a je v nich kladen větší důraz na vlastní zodpovědnost a angažovanost

pacientů  v  léčbě,  upřednostňují  dynamiku  před  strukturou.  Všechny  skupiny  se  zaměřují  na
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bazální principy skupinových procesů, strukturu a stanovení individuální terapeutické zakázky.

Liší svou náplní, náročností, frekvencí i délkou.

Léčba  je  založena  na  aktivním přístupu  a  přijetí  režimu.  Stabilizační  pobyty  indikuje  podle

uvážení tým, nejsou pravidlem. 

Na některé aktivity v rámci léčebného režimu (výlety, sportovní a kulturní aktivity apod.) pacienti

finančně přispívají (cca  300,- až 500,- kč na měsíc), s sebou je nutný oděv na různé aktivity

v rámci režimu.

Objednání pacientů 

Během objednávání na obě oddělení upřednostňujeme kontakt přímo s pacientem. 

Při objednávání k detoxu by pacient měl již mít domluvenou následnou léčbu. 

K přijetí na psychoterapeutické oddělení je podmínkou vyjádření zájmu pacienta - sepsáním

stručného motivačního dopisu. Zaslání je možné emailem, poštou, případně lze předat i telefonicky.

Pokud  se  jedná  o  pacienta  se  závažnou  psychopatologií  (dekomp.  psychotické  onemocnění,  p.

nálady,  závažné  úzkosti  apod.),  postačí  alespoň  minimální  vyjádření  zájmu.  Předání  parere

s informacemi o pacientovi je vítáno. 

Při žádosti o stabilizační pobyt očekáváme stanovení terapeutické zakázky pacientem. 

Vzhledem  k  terapeutickým  aktivitám  je  nutné  mít  platné  očkování  proti  tetanu.  Cizí  státní

příslušníky přijímáme k hospitalizaci  pouze pokud mají  v ČR sjednané řádné zdravotní  pojištění.

Naše  nemocnice  nemá  smlouvu  s  Revírní  bratrskou  pokladnou  - pojišťovna  213 (pacientům

poskytujeme pouze neodkladnou péči na jiných odděleních). 

V případě zájmu o objednání k pobytu na oddělení K20 rádi poskytneme podrobnější informace na

telef.  326 715 950 (Resocializační  a  psychoterapeutické  oddělení), 326 715 959 (Detox K20)

nebo  získáte  na  www.pnkosmonosy.cz,  kde  naleznete  i  krátkou  videoukázku  z oddělení.  Po

dohodě s lékaři K20 můžete své pacienty poslat i na krátkou exkurzi na oddělení. 

S pozdravem za terapeutický tým oddělení K20

                                                                                                                                                                                                                

                                                            prim. MUDr. Veronika Kotková

                                                                 veronika.kotkova@pnkosmonosy.cz


