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Léčebná část  

Oddělení  Detox  slouží  k  dobrovolné  detoxifikaci,  neboli  zbavení  návykové látky
(NL)  z organismu (těla).   Nabízíme pomoc při  zvládání  odvykacích potíží  a  přípravu  i
zmapování motivace pro další následnou léčbu závislosti. Léčbu zajišťuje terapeutický tým
složený z primářky oddělení, lékaře, adiktologa, psychologa, sociální pracovnice, staniční
sestry, všeobecných/praktických sester.

Chod oddělení se řídí Pravidly oddělení Detox (př. č. 4), Režimem oddělení (př. č. 3),
Řádem  oddělení  Detox  a  dalšími  oficiálními  dokumenty  nemocnice,  jako  jsou  Právo
pacientů  na  informace  (př.  č.  5),  Povinnosti  pacienta,  Obecná  práva  pacientů  a  Práva
duševně nemocných, které jsou vyvěšeny na nástěnce oddělení.

Léčba
• Léčba je dobrovolná.

• Délka pobytu se odvíjí od postupu detoxifikace a podmínek následné léčby.

• Během léčby se pacienti podrobují doporučeným vyšetřením včetně (namátkových)
kontrol  abstinence od návykových látek.

• Pacient sděluje termín posledního očkování TAT (proti tetanu) – zjišťuje od svého
praktického lékaře. Je nutné pro účast na aktivitách.

• Změnu v programu léčby má právo učinit terapeutický tým.

• Během léčby si pacient připravuje individuální plán.

Co pacientům nabízíme?
• Komplexní lékařskou, psychologickou, adiktologickou a ošetřovatelskou péči v rám-

ci detoxifikace.
• Další vyšetření indikovaná lékařem dle stavu pacienta.
• Edukaci na různá témata v souvislosti s návykovými nemocemi.
• Konzultaci v otázkách sociálních a právních.
• Skupinovou terapii s psychologem. V indikovaných případech individuální terapii,

krizovou intervenci a poradenství s psychologem.
• Hiporehabilitaci.
• Centrální terapii.
• Pracovní terapii (práce s hlínou, textilem, práci v zahradě, práce u koní a jiné práce).
• Muzikoterapii.
• Relaxace.
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• Pacient může kdykoliv požádat o pohovor s členem terapeutického týmu.
• Ostatní aktivity (sport, výlety, společenské hry, zapůjčení knih).

Průběh léčby

Vizita
• Slouží  ke  zhodnocení  aktuálního  zdravotního  stavu,  plánování  postupů  léčby,

domlouvání úlev z režimu a mnoha dalším záležitostem.

• Je vedena lékařem

• Je individuální.

• Primářská vizita probíhá v pondělí a ve čtvrtek.

• Vizit se pravidelně účastní terapeutický tým.

Individuální plán
• Po přijetí  na oddělení  Detox je pacientovi přiřazen klíčový pracovník,  jedná se o

člena terapeutického týmu,  který mu pomáhá s vypracováním individuálního plánu
léčby.

• Klíčový pracovník předá pacientovi dokument Mapování potřeb pacienta, na jehož
základě si individuální plán vytváří.  

• Slouží pacientovi k lepší orientaci ve svých problémech a k nastavení konkrétních
cílů léčby.

• Dále slouží jako zdroj pozitivních zážitků z plnění konkrétních cílů.

• Cíle léčby se dělí na dlouhodobé a krátkodobé:

◦ Krátkodobé cíle léčby by měly být především splnitelné již na Detoxu.

◦  Základním dlouhodobým cílem je  abstinence a  jednotlivé krátkodobé cíle  by
měly k jeho splnění směřovat.

◦ Na Detoxu bývají  krátkodobé cíle  většinou:  zvládnutí  abstinenčních  příznaků,
zlepšení  spánku,  řešení  sociálních  záležitostí  (nemocenská,  ztracené  doklady
apod.), naučit se pracovat s úzkostmi,  nastoupení do následné léčby.

• Individuální plán pacientovi zůstává a pokračuje s ním do následné léčby.

• Individuální plán se hodnotí každý čtvrtek na vizitě.
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Psaní deníku
• Deník si pacient píše každý den. 

• Minimální a maximální rozsah jednoho zápisu není stanoven, ale je dobré se vyjádřit
alespoň na půl stránky.

• Slouží  k ventilaci  přetlaku,  k učení  se  lépe pracovat  se  svými emocemi,  utřídění
právě proběhlého dne a myšlenek, ke kreativnímu vyjádření atd.

• Pacient píše co během dne zažil, jaké pocity zažíval, zda ho něco trápí nebo má z
něčeho radost apod.

• Deníky si členové terapeutického týmu čtou a dle potřeby mohou pacienta k němu
vztahovat například při vizitě.

• Deník neslouží k vyjadřování slovní agrese, urážek apod. vůči personálu či ostatním
pacientům.

• Deník se po propuštění pacienta zakládá do jeho chorobopisu, v případě překladu na
jiná oddělení PNK ho pacient dostává sebou.

Domluvení následné léčby
• V  případě, že pacient nemá sjednanou následnou léčbu,  sjednává si ji v  prvních

dnech  pobytu, dopomoc mu poskytuje personál. Pokud toho nevyužije a neprokáže
tím motivaci ke změně, může být z oddělení propuštěn (o prodloužení uvedeného
termínu rozhoduje terapeutický tým).

• Na oddělení a u personálu jsou k dispozici kontakty na různá zařízení následné péče,
které může využít k výběru typu léčby.

Ukončení léčby a přestup do následné léčby
• Ukončení léčby může nastat několika  způsoby:

◦ přestupem do následné léčby

◦ pro  závažné  či  opakované  porušení  pravidel,  řádu  oddělení  a  nedodržování
povinností pacienta

◦ na vlastní žádost pacienta

◦ v případě komplikací překladem na jiná oddělení nebo do jiného zařízení.

• Při ukončení léčby:

5



◦  pacient dostává : předběžnou propouštěcí zprávu

 informaci pro pacienta

       idividuální plán a případně Krizový plán

◦ jsou mu vráceny věci uložené na oddělení.

◦ nebudou mu vydány návykové látky(včetně legálně získaných) a věci používané
k užívání návykových látek (tyto jsou likvidovány při příjmu)

• čv rámci návaznosti pé e odesíláme závěrečnou propouštěcí zprávu praktickému lékaři a
ambulatnímu psychiatrovi do 14 dnů od propuštění pacienta z léčby v PNK

• ů č řpacient si m že vyžádat jakoukoli ást své dokumentace, anebo projevit p ání, abychom ji

ě čsami (za n j) zaslali na ur ité a pro nás nepovinné místo

Informace o řidičských průkazech
• Bližší informace ohledně řidičských průkazů se nacházejí na nástěnce na oddělení a

lze je konzultovat s ošetřujícím lékařem.
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AKTIVITY ODDĚLENÍ  

• Pacienti se účastní všech částí režimu, výjimky uděluje lékař.

• Oddělení se řídí Režimem oddělení, se kterým se pacient seznamuje při příjmu a je k
dispozici i na nástěnkách na oddělení.

Skupinová psychoterapie
• Skupiny probíhají 4 x týdně v předem stanovený čas, dle režimu  oddělení.

• Skupinu vede psycholog nebo adiktolog nebo všeobecná/praktická sestra. 

• Skupinová psychoterapie na oddělení Detox je specifická tím, že se jedná o krátkodobou 
terapii s měnícími se členy skupiny.

• Neslouží k dlouhodobé práci na sobě, ale spíše pro odhalení problematických oblastí, 
kterým se pacient může dále věnovat v následné péči.

• Je zde prostor k odreagování emocí, k získávání zpětné vazby a náhledu (viz. Příloha 1).

• Skupina se řídí svými pravidly a zásadami.

Komunita (setkání terapeutického týmu a pacientů)

• Slouží ke komunikaci a podpoře vztahu mezi pacienty a personálem. 

• Slouží k řešení důležitých problémů života komunity, přijímání rozhodnutí a sdílení
informací.

• Setkání probíhá v předem stanovených časech.

• Účastní  se  jí  všichni  pacienti  (kromě  pacientů  uvolněných  lékařem)  a  členové
terapeutického týmu ve službě.

• Komunitu vede jeden člen terapeutického týmu.

• Na oddělení probíhají tři formy setkání komunity (viz. Příloha 2)

Centrální terapie (CeTe)

• Cílem pracovní terapie je celkové zlepšení kvality života,  zlepšení zdravotního stavu
a především  psychické pohody. 

• Pacienti  mají  po dohodě s  terapeutickým personálem na CeTe na  výběr  z  hobby
dílny, keramiky, šicí dílny atd.

• Pacienti na CeTe docházejí 1x týdně ve středu.
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• CeTe je vedena proškolenými terapeuty.

Pracovní terapie
• V rámci nemocnice i na oddělení probíhá pracovní terapie.
• Během ní  se  pacienti  účastní  různých prací  v  nemocnici  např. v  zahradě,  úklidu

areálu, pomáhání na oddělení.

Terapeutická dílna na oddělení Detoxu

• Na oddělení  je  terapeutická  dílna,  kterou  pacienti  využívají  pod  dohledem členů
terapeutického týmu nebo instruktorů pracovní terapie.

• Práce v terapeutické dílně je garantována ergoterapeutem.

• Pacienti mají k dispozici šicí stroj, různé drobné nástroje pro kutily, mohou se naučit
dělat svíčky či mýdla, pracují s keramickou hlínou, s korálky, s přírodním materiálem
atd.

• Výrobky si mohou odkoupit nebo se ponechávají na výzdobu oddělení.

Hiporehabilitace a práce u koní
• Probíhá jednou za 14  dní.

• Terapie pomocí koní je součástí komplexní péče o pacienty všech věkových skupin
a provádí jí odborně proškolený personál.

• Pacienti  mají  také  možnost  zapojit  se  do  práce  u  koní dle  aktuální  nabídky
Hipocentra.

Muzikoterapie 

• Muzikoterapie je nástrojem pro odpočinek, uvolnění, načerpání nových sil. 

• Je vedena zkušeným muzikoterapeutem.

• Muzikoterapeut  hraje  postupně  na nástroje  s  přirozeným laděním a zpívá (buben
djembe, fujara,  gong, brumle,  tibetské mísy, dešťová hůl,  šamanský buben, ústní
harfa).

• Pacienti si mohou vyzkoušet hru na některé hudební nástroje pod jeho vedením.

• Muzikoterapie  trvá  1,5 hodiny.

Rozcvička
• Rozcvička probíhá každý den kromě neděle.
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• Cvičí se venku do teploty 0°C, v případě nepříznivého počasí  probíhá na oddělení.

• Vede ji terapeutická sestra.

Vycházky a výlet
• Na oddělení probíhají vycházky dle indikace ošetřujícího lékaře:

◦ v doprovodu ošetřujícího personálu po areálu i mimo areál nemocnice.

◦ samostatné  vycházky  po  areálu  nemocnice  nebo  v  doprovodu
spolupacientů/návštěvy.

• Každou středu probíhá výlet po okolí v doprovodu členů terapeutického týmu.

Návštěvy
• Návštěvy na oddělení jsou od 14:30 do 16:45 hodin ve všedních dnech a v sobotu, v

neděli a ve svátek od 13:00 do 17:00 hodin.

• Nejsou povoleny návštěvy osobám, které jsou aktivními uživateli návykových látek,
aktuálně pod vlivem návykové látky nebo pokud návykové látky distribují.

• Řídí se aktuální epidemiologickou situací.

Relaxace
• Je terapeutická technika.

• Probíhá každý večer. 

• Doporučuje se.

• Slouží k uvolnění těla, zklidnění mysli a přípravě na spánek.

• Je vedena členem terapeutického týmu.

Snozelen
• Je speciální místnosti určená k relaxaci v  pozitivně naladěném prostředí.

• Má funkci relaxační, poznávací a interakční.

• V terapii lze zapojit všechny smysly (sluch, zrak, čich, hmat, chuť). 

• Je vedena členem terapeutického týmu.
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Večerka
• Večerka je nastavena na 22. hodinu.
• Možnost prodloužení večerky v pátek, v sobotu či o svátcích do 23:00 hod. (žádá se

na večerní komunitě, rozhoduje terapeutický tým ve směně dle aktuální situace na
oddělení).

• Noční klid se dodržuje od 22:00 (případně 23:00) do 6:30.

Sociální volno
• V indikovaných případech mohou pacienti  po domluvě s terapeutickým týmem a

lékařem dostat  propustku  na  zařízení  sociálních  věcí,  např.:  vyzvednutí  dokladů,
návštěva soudu apod.

• Řídí se aktuální epidemiologickou situací.

Posilovací nářadí a sportovní nástroje
• Na oddělení je možné využít rotopedy a posilovací činky a jiné sportovní potřeby

vhodné pro venkovní i vnitřní vyžití.

• Boxovací pytel lze využít do 19:00 hod., vždy je nutné používat boxovací rukavice,
dostupné na oddělení.

Sledování televize
• V jídelně na oddělení se nachází televize, kterou mohou pacienti využít po programu

oddělení dle rozpisu, který je k dispozici na nástěnce v jídelně.

• Televize se vypíná ve 22 hodin, o prodloužení večerního programu v pátek a v sobo-
tu se žádá na komunitě. Výjimkou je sledování vybraného pořadu v rámci aktivity na
oddělení.

• Vypínač TV je k zapůjčení u sester proti podpisu.

Společenské hry
• Na oddělení jsou k dispozici různé společenské hry.

• Jsou  využívány  v  rámci  terapeutických  aktivit  oddělení  i  době  osobního  volna
pacientů.  
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Vaření
• Na oddělení je pacientům k dispozici kuchyňka, venkovní gril a ohniště.

• Pokud pacienti mají zájem o víkendu vařit nebo využít venkovních zařízení,  je potřeba
seznámit s tímto plánem terapeutický tým nejpozději na úterní ranní komunitě.

Telefonování, přenosný počítač a jiná elektronická komunikační 
zařízení

• Na oddělení  mohou  pacienti  používat  vlastní  mobilní  telefon  a  jiná  elektronická
komunikační zařízení.

•  Každý pacient si za ně zodpovídá sám.

• Pro úschovu těchto zařízení a jiných osobních cenností, mají pacienti možnost využít
trezor  zabudovaný ve skříních na pokojích. Ručí se vratnou zálohou 50 Kč.

• V nemocnici není přístup k Wi-Fi. 

• Mobilní  telefon  lze používat  po celou  dobu hospitalizace  v době  osobního  volna
(mimo léčebné aktivity).

• Používání  veškerých  povolených  spotřebičů  nesmí  rušit  ostatní  pacienty  a
terapeutický tým.

• Nabíječky nesmí být v elektrické zástrčce bez dohledu a v době, kdy se nepoužívají
(riziko požáru).

Půjčování edukačního materiálu, knih a jiných pomůcek
• Členové  terapeutického  týmu  mohou  pacientovi  půjčit  edukační  materiál  a  jiné

pomůcky.

• Pacient je za ně zodpovědný.

• Zachází s nimi přiměřeně a šetrně.

• Nepůjčuje je dál jinému pacientovi.

Stravování

• Strava je dodávána nemocniční kuchyní .

• Dietu ordinuje lékař.

• Ke stravování  se využívá výhradně společná jídelna na oddělení. 
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• Do jídelny se chodí ve vhodném oblečení (pyžama nejsou přípustná).

• Jídlo ani společné nápoje se neodnášejí z jídelny. 

• Na pokojích nelze z hygienických důvodů přechovávat potraviny rychle podléhající
zkáze.

• V jídelně je umístěna lednice pro potraviny pacientů.

• Potraviny  s  prošlou  dobou  trvanlivosti  a  vadné  -  dle  rozpisu  o  délce  uchování
potravin (vyvěšen na lednici), jsou terapeutickým týmem odstraněny. 

Nákupy

• Nákupy si  pacient  zajišťuje  sám při  samostatných  vycházkách  v  místní  prodejně
(FOKUS), nebo při vycházkách s doprovodem ošetřujícího personálu může využít
prodejnu mimo areálu nemocnice.

• V nezbytných situacích  jsou k dispozici u ošetřujícího personálu k nákupu špunty do
uší, toaletní papír a jiné hygienické pomůcky.

Úklid

• Za úklid  osobních  prostor  na pokoji  (stlaní  lůžka,  pořádek ve  skříni  a  v  nočním
stolku) zodpovídá sám pacient. Sestra kontroluje. 

• Úklid pokojů a společných prostor ve všední dny zajišťuje uklízečka, o víkendu a
svátek uklízí pacienti dle režimu oddělení.

• Velký  úklid  probíhá  jednou  týdně  v  sobotu  na  všech  pokojích  včetně  osobních
prostor, skříněk, nočních stolků a převlékání lůžkovin.

• Liché týdny pacienti uklízí vstupní chodbu od hlavního vchodu až k oddělení K20 a
venkovní vstupní prostory budovy. V sudé týdny uklízejí v altánu, který je určený
pro kuřáky.

• Úklid sněhu, listí apod. probíhá v sudé týdny před hlavním vchodem a v liché týdny
před výtahem.

• Na oddělení se pacienti přezouvají do domácí obuvi (nevhodné jsou pevné uzavřené
boty, sportovní boty, boty na podpatku atd.)
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• Ručníky, ani jiné prádlo se nesuší na radiátorech. K tomuto účelu se využívají sušáky
na prádlo.

• Hygienické potřeby (hřebeny, zubní kartáčky apod.) se ukládají do nočních stolků, na
umyvadle mohou být pouze v případě, že jsou označeny jménem majitele.

Praní osobního prádla

• Praní erárního prádla zajišťuje nemocniční prádelna.

• V rámci  nácviku  soběstačnosti  lze  osobní  prádlo  prát  v  automatické  pračce  na
oddělení.

• Pere se o víkendu po dohodě s personálem.

Kouření

• 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.
• Areál nemocnice je nekuřácký.

Stížnosti a podněty

• Pacienti  mají  možnost  své  stížnosti  a  podněty  projednat  na  komunitě,  nebo
individuálně se zdravotnickým personálem.

•  Řídí  se postupem uvedeným ve Standardu č.  57:  Poučení  o podávání stížností  a
jejich  vyřizování  (vyvěšený  na  nástěnce  v  jídelně  a  na  webových  stránkách
nemocnice).

• Pro podněty lze využít také dotazníky „Průzkum kvality péče na Detoxu“ a  „Máte
chvíli čas?“.

Poznámka: Dostupnost  aktivit  a  časový  rozpis  aktivit  se  upravuje  dle  aktuální
epidemiologické a personální situace. 
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Přílohy

Příloha č.1    - Skupinová psychoterapie DETOX   

Skupiny  probíhají  v  předem stanovený čas,  dle  harmonogramu oddělení.  Jedna  skupina
týdně (většinou pondělí) je věnována konkrétnímu tématu z problematiky závislostí a slouží tím i
více jako edukační. Jedna skupina probíhá o víkendu, pod vedením sester. Ostatní dvě skupiny vede
většinou psycholog, na začátku probíhá úvodní kolečko, ve kterém se všichni postupně vyjadřují k
tomu co aktuálně prožívají.  Následuje volnější část, která závisí na tom co chtějí členové skupiny.
Na  závěr  přichází  shrnutí,  co  se  dnes  na  skupině  dělo,  případně  sdělení,  co  si  kdo  odnáší.  

Terapeutova  role  je  spíše  doprovázející.  O  proběhlých  skupinách  se  dělá  zápis  do
dokumentace  a  důležité  informace  se  předávají  zbytku  týmu,  jehož  členové  se  skupiny  také
pravidelně účastní.

Neslouží  k  dlouhodobé  práci  na  sobě,  ale  spíše  pro  odhalení  problematických  oblastí,
kterým se pacient  může dále věnovat  v následné péči,  zmírnění úzkosti a podpoře při  zvládání
abstinenčních  příznaků.  Cílem je  aby pacient  zažil  pocit  členství  ve  skupině,  přijímání  emoční
podpory, že je potřebný a prospěšný druhým. Má zde prostor k odreagování emocí, k získávání
zpětné vazby a náhledu. Člen skupiny má také příležitost pro objevování a nácvik nových forem
chování  a prožívání, získávání nových informací a sociálních dovedností. Nedílnou součástí skupin
bývají mimo jiné témata nerozhodnosti k abstinování a léčbě, motivace a strachu z toho, co bude
dál. 
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Příloha   č. 2   - KOMUNITA   
(setkání terapeutického týmu a pacientů)

Je to prostředek pro udržování řádu a konfrontaci s ním, pro řešení důležitých problémů života na
oddělení, přijímání rozhodnutí a sdílení informací. Slouží ke komunikaci a podpoře vztahu mezi
pacienty a personálem. 

Setkání probíhá v předem stanovených časech dle programu, případně se může posunout čas pro
zdržení  kvůli  vizitě  apod..   Délka  je  přibližně  20-30  minut.   Komunitu  vede  jeden  člen
terapeutického týmu. Platí stejná pravidla jako na oddělení. Účastní se jí všichni pacienti (kromě
pac. uvolněných lékařem)  a členové terapeutického týmu. Většinou se jedná o sestru, psychologa,
adiktologa  a  lékaře.  Jednou  týdně  se  komunity  účastní  i  zastupující  lékař  primáře
oddělení/primářka.

Jak komunita probíhá? Kdo se jí účastní

Na oddělení probíhají tři formy setkání komunity:

- Ranní setkání komunity
- Večerní setkání komunity
- Mimořádné setkání komunity

Schéma ranní komunity
Přivítání a orientace
Plán na dnešní den
Představení a přivítání nových členů komunity a rozloučení s odcházejícími členy komunity
Plánované absence v režimu oddělení 
Aktuální problémy(konflikty, technické připomínky)
Ocenění a pochvala pacientů
Prostor pro potřeby dle aktuální situace
Poděkování a zakončení

Schéma večerní komunity
Odpovídá schématu ranní komunity, ale je zaměřena také směrem do minulosti - co se dělo ten daný
den.
Přivítání a orientace
Sdílení zážitků z proběhlého dne
Přivítání a rozloučení pacientů
Vysvětlení pravidel a řádu
Prostor pro potřeby dle aktuální situace
Poděkování a zakončení
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Mimořádné setkání komunity
Probíhá dle potřeby formou svolání komunity terapeutickým týmem nebo na popud pacientů
po dohodě s terapeutickým týmem. Účastní se jí nejlépe celý terapeutický tým, slouží k řešení
konfliktů, porušení pravidel a jiných závažných důvodů.
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Příloha č. 3 – Režim oddělení  

Pondělí
6:30 hod.               budíček
6:45 hod. -   7:00 hod. rozcvička
7:00 hod. -   7:15 hod. stlaní lůžka, ranní toaleta
7:15 hod. -   7:45 hod. snídaně 
7:25 hod. -  8:45 hod.        VELKÁ VIZITA 
7:45 hod. -   8:00 hod. podávání léků
8:45 hod. -   9:10 hod. komunita
9:10 hod. -   9:20 hod.      osobní volno
9:15 hod. - 10:30 hod. Snoezelen 

           X
terapie na oddělení

10:30 hod. - 11:00 hod. osobní volno
11:00 hod. - 11:30 hod. oběd
11:30 hod. - 11:45 hod. podávání léků/rozdání deníků
11:45 hod. - 12:15 hod. polední klid
12:30 hod. - 13:40 hod. skupinová terapie
13:40 hod. - 14:30 hod.          osobní volno
14:30 hod. - 16:45 hod. samostatné/společné vycházky/ návštěvy
16:45 hod. - 17:15 hod. večeře
17:15 hod. - 17:30 hod. léky
17:30 hod. - 18:15 hod. úklid společných prostor
18:20 hod. - 18:45 hod. večerní komunita
19:00 hod. - 19:30 hod relaxace
19:30 hod. - 21:00 hod. osobní volno
21:00 hod. - 21:15 hod. léky/odevzdání deníků
21:15 hod. - 22:00 hod. hygiena, osobní volno
22:00 hod. - 6:30 hod. noční klid 
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Úterý

  6:30 hod. budíček
  6:45 hod. -   7:00 hod. rozcvička
  7:00 hod. -   7:15 hod. stlaní lůžka, ranní toaleta
  7:15 hod. -   7:45 hod. snídaně
  7:25 hod. -   8:25 hod. VIZITA
  8:25 hod. -   8:45 hod. podávání léků
  8:45 hod. -   9:10 hod. komunita
  9:10 hod. -   9:20 hod. osobní volno

  9:20 hod. -  10:30 hod. skupinová terapie  – sudý týden
  9:30 hod. - 11:00 hod. muzikoterapie  -  lichý týden
 10:30 hod. - 11:00 hod.  osobní volno
 11:00 hod. - 11:30 hod.  oběd
 11:30 hod. - 11:45 hod.  podávání léků/rozdání deníků
 11:45 hod. - 12:15 hod.  polední klid

 12:15 hod. - 14:20 hod.  hipoterapie x terapie na oddělení - sudý týden
 12:30 hod. - 14:30 hod skupinová terapie - lichý týden

14:30 hod. - 16:45 hod. samostatné vycházky/návštěvy
16:45 hod. - 17:15 hod. večeře
17:15 hod. - 17:30 hod. léky
17:30 hod. - 18:15 hod. úklid společných prostor  
18:20 hod. - 18:45 hod. večerní komunita
19:00 hod. - 19:30 hod relaxace
19:30 hod. - 21:00 hod. osobní volno
21:00 hod. - 21:15 hod. léky/odevzdání deníků
21:15 hod. - 22:00 hod. hygiena, osobní volno
22:00 hod. večerka
22:00 hod. - 06:30 hod. noční klid
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Středa
  6:30 hod. budíček
  6:45 hod. -   7:00 hod. rozcvička
  7:00 hod. -   7:15 hod. stlaní lůžka, ranní toaleta
  7:15 hod. -   7:45 hod. snídaně
  7:25 hod. -   8:15 hod. VIZITA
  8:15 hod. -   8:45 hod. podávání léků
  9:00 hod. - 11:00 hod výlet (1x měsíčně velký)
 11:00 hod. - 11:30 hod. oběd
 11:30 hod. - 11:45 hod. podávání léků/rozdání deníků
 11:45 hod. - 12:15hod. polední klid
 12:15 hod. - 14:30 hod. CT (centrální terapie)
14:30 hod. - 16:45 hod. samostatné/společné vycházky/návštěvy
16:45 hod. - 17:15 hod. večeře
17:15 hod. - 17:30 hod. léky
17:30 hod. - 18:15 hod. úklid společných prostor
18:20 hod. - 18:45 hod. večerní komunita
19:00 hod. - 19:30 hod relaxace
19:30 hod. - 21:00 hod. osobní volno
21:00 hod. - 21:15 hod. léky/odevzdání deníků
21:15 hod. - 22:00 hod. hygiena, osobní volno
22:00 hod. večerka
22:00 hod. - 06:30 hod. noční klid
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Čtvrtek
 6:30 hod. budíček
 6:45 hod. -   7:00 hod. rozcvička
 7:00 hod. -   7:15 hod. stlaní lůžka, ranní toaleta
 7:15 hod. -   7:45 hod. snídaně        
 7:45 hod. -   8:00 hod. podávání léků
 7:25 hod. -   10:00 hod.      VELKÁ VIZITA

během vizity pracovní terapie na oddělení
11:00 hod. - 11:30 hod. oběd
11:30 hod. - 11:45 hod. podávání léků/rozdání deníků
11:45 hod. - 12:15 hod. polední klid
12:15 hod. - 14:30 hod. zahrada

terapie na oddělení
14:30 hod. - 16:45 hod. samostatné/společné vycházky návštěvy
16:45 hod. - 17:15 hod. večeře
17:15 hod. - 17:30 hod. léky
17:30 hod. - 18:15 hod. úklid společných prostor
18:20 hod. - 18:45 hod. večerní komunita
19:00 hod. - 19:30 hod relaxace
19:30 hod. - 21:00 hod. osobní volno
21:00 hod. - 21:15 hod. léky/odevzdání deníků
21:15 hod. - 22:00 hod. hygiena, osobní volno
22:00 hod. večerka
22:00 hod. - 06:30 hod. noční klid
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Pátek
 6:30 hod. budíček
 6:45 hod. -   7:00 hod. rozcvička
 7:00 hod. -   7:15 hod. stlaní lůžka, ranní toaleta
 7:15 hod. -   7:45 hod. snídaně
 7:25 hod. -   8:15 hod. VIZITA
 8:15 hod. -   8:45 hod. podávání léků
 8:45 hod. -   9:10 hod. komunita
 9:10 hod. -   9:20 hod. osobní volno
 9:20 hod. -  10:30 hod. skupin. terapie                                                                          
10:30 hod. - 11:00 hod. osobní volno
11:00 hod. - 11:30 hod. oběd
11:30 hod. - 11:45 hod. podávání léků/rozdání deníků
11:45 hod. - 12:15 hod. polední klid
12:15 hod. - 14:30 hod. zahrada

terapie na oddělení
14:30 hod. - 16:45 hod. samostatné/společné vycházky/návštěvy
16:45 hod. - 17:15 hod. večeře
17:15 hod. - 17:30 hod. léky
17:30 hod. - 18:15 hod. úklid společných prostor              
18:20 hod. - 18:45 hod. večerní komunita
19:00 hod. - 19:30 hod relaxace
19:30 hod. - 21:00 hod. osobní volno
21:00 hod. - 21:15 hod. léky/odevzdání deníků
21:15 hod. - 22:00 hod. hygiena, osobní volno
22:00 hod. večerka - lze prodloužit do 23:00 h.
22:00 hod. - 06:30 hod. noční klid
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Sobota
 6:30 hod. budíček
 6:45 hod. -   7:00 hod. rozcvička
 7:00 hod. -   7:15 hod. stlaní lůžka, ranní toaleta
 7:15 hod. -   7:45 hod. snídaně
 7:45 hod. -   8:20 hod. podávání léků
 8:30 hod. -   9:00 hod. komunita
 9:00 hod. -   9:15 hod. osobní volno
 9:15 hod. -  11:00 hod.              velký úklid pokojů
11:00 hod. - 11:30 hod.                oběd
11:30 hod. - 11:45 hod. podávání léků/rozdání deníků
11:45 hod. - 12:15 hod. polední klid
12:15 hod. - 13:00 hod. osobní volno + relaxace
13:00 hod.  -14:30 hod.         vaření – individuálně (v úterý plán)

zahradnické práce
14:30 hod. - 17:00 hod. samostatné/společné vycházky/návštěvy
16:45 hod. - 17:15 hod. večeře
17:15 hod. - 17:30 hod. léky
17:30 hod. - 18:15 hod. úklid společných prostor
18:20 hod. - 18:45 hod. večerní komunita
19:00 hod. - 19:30 hod relaxace
19:30 hod. - 21:00 hod. osobní volno
21:00 hod. - 21:15 hod. léky/odevzdání deníků
21:15 hod. - 22:00 hod. hygiena, osobní volno
22:00 hod. večerka - lze prodloužit do 23:00 h.
22:00 hod. - 06:30 hod. noční klid
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Neděle
 7:00  hod. budíček
 7:00 hod. -   7:15 hod. stlaní lůžka, ranní toaleta
 7:15 hod. -   7:45 hod. snídaně
 7:45 hod. -   8:00 hod. podávání léků
 8:00 hod. -   8:30 hod. úklid pokojů
 8:30 hod. -   9:00 hod. komunita
 9:00 hod. -   9:15 hod. osobní volno
 9:15 hod. -  11:00 hod.              terapeutická skupina
11:00 hod. - 11:30 hod.              oběd
11:30 hod. - 11:45 hod. podávání léků/rozdání deníků
11:45 hod. - 12:15 hod. polední klid
12:15 hod. - 13:00 hod. osobní volno + relaxace
13:00 hod. - 17:00 hod. samostatné/společné vycházky/návštěvy
16:45 hod. - 17:15 hod. večeře
17:15 hod. - 17:30 hod. léky
17:30 hod. - 18:15 hod. úklid společných prostor
18:20 hod. - 18:45 hod. večerní komunita
19:00 hod. - 19:30 hod relaxace
19:30 hod. - 21:00 hod. osobní volno
21:00 hod. - 21:15 hod. léky/odevzdání deníků
21:15 hod. - 22:00 hod. hygiena, osobní volno
22:00 hod. večerka
22:00 hod. - 06:30 hod. noční klid
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PAUZY NA KOUŘENÍ 

- je možné pouze ve vyhrazeném prostoru (altán před budovou K, ohniště u budovy K)

 
 7:00 hod. –   7.15 hod.

 9:10 hod. -    9:20 hod.

11:45 hod. - 12:15 hod.

14:00 hod. - 14:15 hod.

16:20 hod. - 16:45 hod.

18:00 hod. - 18:20 hod.

19:30 hod. - 20:00 hod.

21:15 hod. - 21:30 hod.

- sudé týdny kouření probíhá v altánu, současně se v tomto týdnu uklízí altán a je možno využít
ranní krmení koní
-  liché týdny se kouří u ohniště a současně se uklízí prostor kolem ohniště

SAMOSTATNÉ VYCHÁZKY (pouze po areálu nemocnice)

- odchody a příchody v: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45 hod.
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Příloha č. 4 – Pravidla Detoxu  

Pravidla 
oddělení DETOX v PN Kosmonosy

Na oddělení Detoxu platí:

žádná agrese,

žádné drogy,

žádný sex.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny pacienty na oddělení Detoxu. Z podstaty detoxifikačního 

procesu u návykových látek vyplývají některá nezbytná omezení, výjimky po dohodě uděluje te-

rapeutický tým.

Pobyt je dobrovolný, v případě pacientova nesouhlasu s řádem či režimem se může pacient roz-

hodnout pobyt ukončit formou reverzu a nové přijetí není možné dříve než po uplynutí tří měsíců. 

Při narušování léčby své a ostatních pacientů dojde k napomenutí, při opakovaném napomenutí 

může být pobyt ukončen.

Při příjmu

• Pacient se seznámí s řádem, pravidly a režimem oddělení.

• Podpisem stvrdí souhlas s Dohodou o poskytování odborné péče.

• Podrobí se vyšetřením všeobecné/praktické sestry a  lékaře/adiktologa/psychologa/sociální

pracovnice.

• Absolvuje toxikologické vyšetření a dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu.
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• Poskytne ke kontrole veškeré věci, které má u sebe.

• Odevzdá personálu návykové látky, léčivé přípravky s obsahem návykové látky, alkohol,

předměty používané k užívání návykových látek, vše bude zlikvidováno.

• Předá ostré předměty, léky, přípravky a potraviny obsahující mák, alkohol, aromata připo-

mínající alkohol.

•  Doporučujeme předat do úschovy peníze, cennosti a doklady – pokud si je pacient ponechá

u sebe, ručí si za ně sám.

• Ponechá si nové neotevřené hygienické potřeby bez obsahu alkoholu, vlastní pohodlné oble-

čení (vhodné i pro nepříznivé počasí), přezůvky, boty, osobní věci (mobilní telefon, knihu,

křížovky, MP3, tablet…).

Během pobytu pacient

• Na vyzvání personálu kdykoliv podstoupí kontrolu svých osobních věcí, pod dohledem per-

sonálu odevzdá moč na vyšetření a podrobí se dechové zkoušce na alkohol.

• Podstoupí vyšetření nezbytná k realizaci léčby.

• Účastní se programu oddělení a dodržuje doporučení terapeutického týmu jakožto neodděli-

telných součásti léčby, kterou se rozhodl podstoupit. 

• Dodržuje časový rozpis aktivit.

• Zapojuje se do úklidu oddělení dle svého zdravotního stavu.

• Foto/audio/videozáznam během pobytu se pořizuje se souhlasem pacienta.

• V případě, že pacient nemá sjednanou následnou léčbu, zařídí si ji první dny pobytu, dopo-

moc mu poskytuje personál.  Pokud toho nevyužije a  neprokáže tím motivaci ke změně,

může být z oddělení propuštěn (o prodloužení uvedeného termínu rozhoduje terapeutický

tým) .

• Před propuštěním do ambulantních služeb si pacient sjednává termín první návštěvy.

Co je na oddělení zakázané a případné důvody pro vyloučení

• Držení zakázaných věcí na oddělení.

• Užívání návykových látek a léků nepodaných personálem. 

• Uchovávání a nošení náčiní k aplikaci drogy.

• Shromažďování nepožitých léků.
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• Držení zbraní a nebezpečných předmětů.

• Verbální, neverbální agrese a psychický nátlak na spolupacienty i personál.

• Poškozování vybavení oddělení a osobních věcí personálu i spolupacientů.

• Navazovat erotické/milostné vztahy.

• Kouření mimo místa a časy k tomu určené. 

• Zásadní porušení režimu jsou důvodem k okamžitému vyloučení z oddělení a následně ome-

zení možnosti opětovného přijetí.

Poznámka: pravidla a řád se mohou měnit dle epidemiologické situace. 
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