
  

Detoxifikační jednotka Všeobecné fakultní nemocnice  
v Praze je uzavřené lůžkové oddělení, které za hospitalizace 
poskytuje detoxikaci a detoxifikaci od návykových látek:  
vystřízlivění, mírnění příznaků odvykacího stavu  
a předcházení komplikací s ním spojených. 

V rámci péče poskytujeme kromě farmakoterapie také 
edukačně-motivační terapeutický program zaměřený jak na 
mírnění odvykacích příznaků, tak na podporu hledání dalšího 
směru na cestě ze závislosti (skupiny, individuální pohovory, 
arteterapie, pohybová terapie).

Oddělení je určeno osobám ve věku 18–70 let závislým  
na alkoholu i nealkoholových látkách (opiáty, hypnotika  
a sedativa, stimulanty, THC, atd.), rovněž osobám trpícím  
nelátkovými závislostmi před nástupem do rezidenční léčby. 
Přijímáme pacienty z celé ČR.
Pobyt u nás je vhodný pro pacienty dál pokračující v léčbě  
závislosti na režimovém lůžkovém oddělení, v terapeutické  
komunitě, v denním stacionáři nebo v ambulanci.

Oddělení není určeno osobám v akutní intoxikaci  
s výrazným vlivem na jednání, osobám agresivním nebo  
sebevražedným ani osobám s akutní psychiatrickou nebo  
somatickou dekompenzací. Oddělení nedisponuje  
bezbariérovým přístupem. 

Kapacita oddělení je 9–12 lůžek, je koedukované: současně  
je možný pobyt žen i mužů s oddělenými pokoji a sociálním  
zařízením. Délka hospitalizace trvá minimálně 1 týden,  
maximálně 1 měsíc (určuje lékař dle zdravotního stavu). 

Provoz oddělení je zcela nekuřácký. Pro hospitalizované pacien- 
ty poskytujeme nikotinovou substituci (náplasti a žvýkačky). 

Objednat se lze na tel.č.:
+420 725 736 177  
v pracovních dnech PO–ČT mezi 13.–14. hod. 

Pokud máte zájem o ústavní režimovou  
léčbu, kontaktujte nejdříve příslušná oddělení  
a domluvte si indikační pohovor. Termín nástupu  
na detoxifikaci před léčbou obdržíte tam.
 
Lůžkové oddělení muži: 
224 96 8261/ 8234   PO–ČT 10–11 hod.
Lůžkové oddělení ženy: 224 96 8223/ 8201   ÚT–ST 13–16 hod.

DETOXIFIKAČNÍ
JEDNOTKA
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CO JE POTŘEBA PŘINÉST:
●   platný doklad totožnosti (OP, pas) a průkaz 
pojištěnce (případně náhradní doklad,   
rodný list není akceptován)
●   přinesené vlastní léky je nutné mít v originálních 
baleních a s viditelným datem expirace
●   pacienti metadonových substitučních  
programů musí mít lékařskou zprávu o aktuální 
dávce metadonu
●   přinést záznam z poslední kontroly  
u ambulantního specialisty v případě chronického 
nebo závažného somatického onemocnění  
(zejména diabetes, epilepsie, jaterní cirhóza,  
endokrinní, imunitní, onkologické onemocnění, atd.)
●   propouštěcí zprávu/zprávy z poslední  
hospitalizace v jiném zařízení
●   základní hygienické potřeby,  
domácí oblečení, přezůvky
●   u sebe můžete mít mobilní telefon  
a elektronickou čtečku knih s nabíječkou,  
psací potřeby, knihy, časopisy
●   kávu nebo čaj si můžete přinést pouze  
v originálním balení

CO NENOSIT:
●   cennosti, platební karty
●   finanční hotovost, max. 1000,- Kč,  
lze uložit v trezoru oddělení
●   elektroniku mimo mobilní telefon,  
tablet a čtečku knih

CO JE ZAKÁZÁNO VNÁŠET NA 
DETOXIFIKAČNÍ JEDNOTKU:
●   návykové látky vč. cigaret a kuřáckých potřeb
●   zbraně, střelivo
●   potraviny, nápoje

Na oddělení nejsou povoleny návštěvy, nejsou 
povoleny samostatné volné vycházky pacientů.

Nástup je nutné den před přijetím potvrdit SMS 
zprávou na tel. +420 725 736 177.
Objednaní pacienti se musí dostavit do přijímací 
kanceláře kliniky mezi 8:30 – 9:30 hod.

INFORMACE 
K NÁSTUPU NA DETOX:

Info: 
www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/klinika-adiktologie/informace-pro-pacienty

Pacienti na oddělení přichází plánovaně v termínu, který  
získají po telefonickém objednání dle pořadníku čekatelů  
na nástup. Hospitalizace je vždy dobrovolná. 


