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Dětské a dorostové detoxikační centrum 

Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského (NMSKB) 
Vlašská 36, 118 33 Praha 1 - Malá Strana, IČO: 736 340 85 
primář: MUDr. Světlana Kroftová 
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Vnitřní řád Dětského a dorostového detoxikačního centra (DaDDC) 

Charakteristika oddělení: DaDDC je zařízení složené z lůžkové a ambulantní části. Lůžkové (uzavřené) oddělení má 14 

lůžek, ambulantní část se skládá z ambulance psychiatrické a pediatrické. Oddělení nabízí protidrogovou péči pro děti                   

a mládež do 18 let, a to ve spolupráci s rodinou, kurátory pro děti a mládež, dětskými lékaři a školou. Zajišťuje vyšetření 

psychiatrická, pediatrická, toxikologická a v případě potřeby psychologická. Na oddělení se provádí nejdříve detoxifikace 

(zbavení organizmu od drogy-toxické látky) a navazující terapie skupinová či individuální pod vedením terapeutů, 

volnočasové aktivity (ergoterapie – léčba prací, muzikoterapie – léčba hudbou, arteterapie – léčba malováním, výrobou 

keramiky apod.). Ambulantní část zajišťuje vyšetření psychiatrická, pediatrická, psychologická, toxikologická a poradenství. 

V indikovaných případech též ambulantní léčbu. Součástí oddělení i Sociální poradna pro pacienty a rodiče. 

             

Příjem pacientů: K příjmu jsou indikováni pacienti do 18 let, kteří experimentují s drogami, nebo se u nich již projevují 

symptomy problémového užívání drog, či již je rozvinuta závislost na návykových látkách. Příjem je indikován 

psychiatrickou ambulancí po předchozím vstupním psychiatrickém vyšetření pacienta, součástí kterého je i toxikologické 

vyšetření moče. Příjem akutních pacientů je řešen v rámci ústavní pohotovostní služby.  

Při vstupu na oddělení je proveden hygienický filtr a důkladná kontrola věcí pacienta zdravotnickým personálem. Tato 

kontrola se provádí po každém opuštění oddělení pacientem (vycházka s terapeuty, případně rodiči do zahrady nemocnice).  

 

Laboratorní vyšetření: Toxikologické vyšetření moče (i opakovaně v průběhu hospitalizace), jaterní testy a vyšetření panelu 

hepatitid, další indikovaná vyšetření dle zdravotního stavu pacienta, a také vyšetření protilátek proti HIV (se souhlasem 

rodičů/zákonných zástupců).  

 

Léčení: Předpokládaná doba léčení je individuální, obvykle 12-14 dní. Kompletní program je sestaven z péče lékařské, 

terapeutické, pedagogické a sociálního poradenství. Sociální poradna ve spolupráci s rodinou a lékaři zajišťuje sociální 

potřeby dětí, např. pomáhá rodině s umisťováním klientů do zařízení s adekvátní následnou péčí.  

 

Seznam věcí: Občanský průkaz, karta pojišťovny, hygienické potřeby (zubní kartáček, neotevřenou zubní pastu, mýdlo, 

hřeben, papírové kapesníky, krém (dekorativní kosmetika není povolena), dívky vložky, chlapci holení (jednorázové břity, 

které budou umístěny u zdravotních sester), spodní prádlo a ponožky, přezůvky. Dále 1 školní sešit na napsání životopisu, 

propisovací tužka; děti, které navštěvují ZŠ - učení. Eventuálně knihy, dopisní papíry a známky.  
 

Výslovně se zakazuje na oddělení přinášet drogy, alkohol, ostré a nebezpečné předměty. Pacienti nesmí mít u sebe 

mobilní telefony, rádia, mp3/CD přehrávače apod. Pokud mají piercing, je nutné jej před příchodem na oddělení odstranit. 

Nedoporučuje se mít u sebe šperky, peníze a jiné cennosti, personál nemocnice za ně nemůže nést odpovědnost! 

 

Počítejte, prosím, s tím, že veškeré věci (vč. případné došlé pošty), které dětem ponecháte na oddělení, budou před příjmem 

důkladně prohlédnuty. Doklady a část oblečení, ve kterém se dítě dostaví k příjmu, vám budou po převlečení do ústavního 

prádla vráceny. Pacientům je povoleno psát dopisy rodičům a přímým příbuzným, obvykle však nelze kamarádům či 

partnerům, s kterými často společně brali drogy. Příchozí i odchozí korespondence je vždy kontrolována pracovníky DaDDC 

a teprve po kontrole odeslána, resp. vrácena. 

Upozornění: Poškozený majetek NMSKB pacientem, bude dán rodičům/zákonným zástupcům k úhradě. 

Vyloučení z oddělení: agresivní jednání vůči pracovníkům oddělení, šikana vůči spolupacientům, odmítání předepsané 

medikace, bezdůvodné odmítání účasti na společném programu a intimní poměr na oddělení. 

               

Návštěvy: Po předchozí domluvě s lékaři oddělení jsou návštěvy rodinných příslušníků umožněny denně po 18.00 hod. o 

víkendech dle předchozí domluvy po celý den 11 – 19,30 hod (tel.: 257197124, 125, 148, 159). O zdravotním stavu dítěte dle 

platné legislativy nelze informovat telefonicky.  

Telefonický kontakt s pacienty je možný pouze na tel. čísle 257197125.  

 

Dítě do 18 let je propuštěno z oddělení vždy v doprovodu rodičů (zákonných zástupců), samostatně výhradně s jejich 

písemným souhlasem. V případě hrubého porušení Vnitřního řádu oddělení budou rodiče kontaktováni a pobyt dítěte 

na oddělení může být ukončen. 

                MUDr. Světlana Kroftová 

         Primářka Oddělení 

 


	Vnitřní řád Dětského a dorostového detoxikačního centra (DaDDC)

