
LNN Nechanice      



 Poskytuje dobrovolnou střednědobou odvykací 
léčbu (3,5-5 měsíců).  

 Určena pro muže i ženy od 18 let z celé ČR, kteří 
jsou závislí na psychoaktivních látkách (alkohol, 
léky, nelegální drogy) a pro patologické hráče. 
Přijímá nemocné z celé České republiky. 

 Kapacita léčebny: 

 Příjmové oddělení=6 lůžek- dokončení 
detoxifikace,posílení motivace a příprava pro 
zařazení do komunity  

 Komunita= max.50 lidí, muži i ženy od 18.ti let  

 



            (v úvazku od 0,2 do 1,0):  

 

 vedoucí lékař + 2 další lékaři 

  3 psychologové,  

 2 sociální pracovnice,  

 2 staniční sestry  

 + další zdravotní sestry podílející se na 
psychoterapeutickém procesu 

 



 Model na principu sloučení režimové terapie 
a skupinové   dynamicky orientované 
skupinové psychoterapie 

 Využití prvků a pravidel komunitní terapie 

 Skupinová terapie zaměřená na formulaci 
individuální terapeutické zakázky, která 
odráží širší kontext rozvoje a udržování 
závislosti.  

 Psychoterapie podporující osobnostní růst 



 Režimová terapie- základní rámec léčby 

 

 bodovací systém 

 

 práce s modely chování závislých v rámci 
komunitní terapie 

 

 přenášení zodpovědnosti na pacienty 

 

 strukturovaný program zahrnující pracovní a 
sportovní terapii. 

 



 Dynamicky orientovaná psychoterapie 

 Eklekticky využíváme techniky různých 
psychoterapeutických přístupů (hlubinné 
dynamické psychoterapie, gestalt, integrované a 
integrativní psychoterapie, prvky KBT, 
psychodrama, arteterapie, relaxační a 
imaginativní techniky, práce s deníkem aj.) 

 Nedílnou součástí léčby je edukace pacientů . 

 Během léčby jsou rodinní příslušníci pacientů 
zváni do terapie v rámci „rodinného pohovoru“ 

 



 Rozdělena do pěti skupin.  
 

 První  tři skupiny orientované na skupinovou 
dynamickou  psychoterapii 
 

 Čtvrtá skupina Rehabilitační a pátá skupina 
Psychosociální rehabilitace se zaměřuje převážně na 
režimovou terapii, edukaci, zpracování závislosti a 
jsou určeny pro pacienty, kteří nemají zájem o hlubší 
psychoterapii, nebo k ní nejsou indikováni  

 Koedukované skupiny co do pohlaví, věku i druhu 
závislosti.  

 Různorodost skupiny podporuje vznik skupinové 
dynamiky a vzájemných přenosových vztahů. 
 



 1.stupeň léčby – zmapování kariéry závislosti,       
přijetí závislosti, formulování  
psychoterapeutické zakázky („co bez drog 
neumím a potřebuju se naučit, aby se mi lépe 
žilo“). 

 2.stupeň léčby – práce na psychoterapeutické 
zakázce 

 3.stupeň léčby – přenášení nových náhledů, 
postojů, dovedností do světa mimo léčebnu, 
příprava na odchod z léčebny 

 3A stupeň – přechodová fáze,vstup do 
doléčování,pohyb v nechráněném prostředí 

 Minimální doba léčby je 110 dnů,3 propustky 
 
 



◦ Zabezpečujeme komplexní doléčovací program: 

 

◦ AT-ambulance 

◦ Ambulantní skupiny 

◦ Opakovací pobyty 

◦ Přeléčení 

◦ Stabilizační pobyty 

◦ Víkendová setkání s pacienty /po skupinách/ a 
jejich rod. příslušníky). 

 



Děkuji za pozornost 


