
Denní stacionář 2 pro úzkostné poruchy: 

 

Pro koho program JE určen: 
Program JE určen pro klienty trpící následujícími obtížemi: 

 

 Úzkostně-fobické obtíže: agorafobie, sociální fobie, panická porucha, obsedantně 

kompulzivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha, lehčí formy posttraumatické 

stresové poruchy, somatoformní +somatizační poruchy, izolované fobie, lehké formy 

disociativně-konverzní poruchy 

 Depresivní porucha lehké až středně těžké intenzity 

 Kombinace úzkostné a depresivní symptomatiky – smíšená úzkostně depresivní 

porucha 

 Psychické obtíže plynoucí z akcentovaných osobnostních charakteristik  

 

Pro koho program NENÍ určen: 

Program NENÍ určen pro klienty trpící následujícími obtížemi nebo stavy: 

 

 Aktuálně probíhající psychotické onemocnění (přítomnost bludů, halucinací), a to 

včetně prodělané psychotické epizody v minulosti 

 Aktuálně výrazně zhoršený psychický stav: tendence k sebevražednému jednání, 

přítomné sebepoškozování (nebo v předchozích 6ti měsících), neschopnost docházet 

každý den na program 

 Těžké poruchy osobnosti (emočně nestabilní – hraniční + impulzivní typ, narcistická, 

histrionská, disociální, závislá, vyhýbavá, schizoidní, paranoidní, anankastická), nebo 

jiné například psychosociálně nezralé osobnosti 

 Poruchy příjmu potravy: mentální anorexie, mentální bulimie (možné jsou 

atypické/lehké formy sekundárně přidružené k jiným psychickým onemocněním, nebo 

minimálně 1 letá absence obtíží) 

 Syndrom závislosti/ škodlivé užívání alkoholu nebo psychoaktivních látek včetně 

léků: hypnotika (Z-hypnotika), anxiolytik (benzodiazepiny), dále patologické hráčství. 

V případě závislosti vyžadujeme minimálně 6 měsíců abstinence nebo prodělaná 

ústavní léčba s délkou 3-6 měsíců. V případě škodlivého užívání vyžadujeme 

spolupráci klienta v AT ambulanci 

 Organické poškození mozku, syndrom demence, mentální retardace nebo jinak 

způsobený úbytek intelektových schopností 

 Těžké formy poruch spánku omezující docházku nebo psychoterapeutickou spolupráci  

 Nízká motivovanost k psychoterapii, agresivní projevy, poruchy chování, neschopnost 

spolupracovat ve skupině 

 

 

Jak se můžete přihlásit? 

Před zařazením do programu denního stacionáře každý klient absolvuje vstupní 

psychiatrické vyšetření. Následně terapeutický tým bude zvažovat vhodnost klienta k zařazení 

do denního stacionáře. Objednat se můžete na doporučení svého ambulantního psychiatra. 

V případě, že ambulantního psychiatra nemáte, je možné i doporučení od praktického lékaře. 

Vstupní psychiatrické vyšetření je možné provést i na vlastní žádost bez doporučení. 

 

Kontaktujte nás v pracovní dny (pondělí-pátek) od 7:30 do 11:30 
Bc. Iveta Matesová  



Email: iveta.matesova@nudz.cz 

Telefon: 775 444 661 

 
 


