Cílová skupina

K přijetí je nutné

Denní stacionář je určen pro diagnostiku a léčbu
problémů spojených s dospíváním.

Průkaz pojištěnce, od 15 let občanský průkaz,
doporučení obvodního lékaře, psychiatra, kurátora
(lze i bez doporučení na žádost školy, rodičů,
samotného klienta, je-li starší 18 let), rozvrh
z kmenové základní školy, přezůvky, zámek na
skřínku, oděv na tělocvik a svačinu.

Komunikační problémy, vztahové problémy (s rodiči,
s vrstevníky), krize dospívání, zhoršení školního
prospěchu, záškoláctví, útěky z domova,
neadekvátní řešení konfliktních situací, šikana.
Emoční, adaptační, psychosomatické a neurotické
poruchy, poruchy příjmu potravy, počínající nebo
odeznívající schizofrenní epizody, symptomatický
abúzus návykových látek.
Pro dospívající od 14 do 21 let (výjimka studenti do
23 let).
Stacionář má kapacitu pro 15 klientů, kteří docházejí
do denního stacionáře každý všední den od 8 do 15
hodin.

Při přijetí doporučujeme uhradit poplatek za obědy,
které jsou součástí režimové léčby, na celý týden,
tedy 275,- Kč (5 x 55,- Kč).
Příjem nových klientů probíhá každé pondělí
v 8 hodin. Je nutné se předem telefonicky objednat.
Dospívající do 18 let jsou přijímání v doprovodu
rodičů (zákonného zástupce) a s jejich souhlasem.
Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

DENNÍ STACIONÁŘ PRO ADOLESCENTY
Program
Součástí programu je individuální a skupinová
psychoterapie, rodinná terapie, arteterapie,
ergoterapie, léčebná tělesná výchova a autogenní
trénink.
Pro klienty s poruchami příjmu potravy zajišťujeme
specifický stravovací režim a skupinovou
psychoterapii ve spolupráci s Centrem pro poruchy
příjmu potravy Psychiatrické kliniky.
Na oddělení je zajištěna individuální výuka podle
osnov základní školy, kam klient dochází.
Od středoškoláků a vysokoškoláků je vyžadováno
samostudium.

Kontakt
Psychiatrická klinika Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2
telefon: 224 96 5379
e-mail: dsadolescenti@vfn.cz
web:

(bez www) http://dsadolescenti.vfn.cz

www.facebook.com/dsadolescenti

Do Stacionáře nemohou být
přijímání adolescenti
-

jejichž závažnost zdravotního stavu
vyžaduje hospitalizaci;

-

kteří zneužívají alkohol a návykové látky;

-

kteří odmítají léčbu;

-

kteří s některým současným klientem
stacionáře byli nebo jsou v užším vztahu
(sourozenci, spolužáci, partneři).

