KOMPLEXNÍ TERAPIE PSYCHÓZ v PRAXI
- opavský systémJe levnější předcházet onemocnění, než jej léčit !

KOUZELNÝ KLÍČ V OPAVĚ
KOMPLEXNÍ TERAPIE PSYCHÓZ V OPAVĚ - KLUB - 50 LET

KOUZELNÝ KLÍČ V OPAVĚ

SOUČASNOST
Pro srovnání s minulosti nadále trvají dříve zavedené sloupy komplexní terapie psychotických poruch, které se
rozšířily o další činnosti
Intramurální orientace:
všechny stanice, (všechny byly včetně stanice 13) koedukované a
trvají celodenní a celotýdenní diferencované psychoterapeutické,
videoedukační, self programy s komunitami, reintegračními a
rodinnými komunitami pro pacienty s psychotickou poruchou

-

Extramurální orientace:

-

Klub trvající od r. 1963 bzývá lx měsíčně ( mimo letní prázdninové
měsíce ).. nyní proběhlo již 461 klubové setkání ( kde nesmazatelným
způsobem je zapojena kolegyně Bc. Eva Klimešová ) a tento Klub
nemá obdoby v celé republice ( jak v kontinuitě, tak i programu ). Jeho
jedinečnost je pozitivním fluidem, které pomáhá
novým pacientům, tak i rodinným příslušníkům a
rádi si přijdou krátkodobě odpočinout a načerpat
nových podnětů do dalšího života.
( jen v r. 2012 proběhlo 10 klubových setkání; zúčastnilo se celkem
673 hostů a pacientů hospitalizovaných v PL)
-

Časopis- znovu oživen redaktorkou Mgc. Ivony Országové časopis
jménem Posel, aktuálně 10.ročník,
vychází 2x ročně. sdružuje prezentaci
tvorby pacientů s informacemi a články
souvisejícími s psychickým onemocněním
-

Denní stacionář - znovu aktivován
zásluhou prim. MUDr. Pavla Hlavinky a
MUDr. Taraby Petra a běží od r. 1997, kdy byl koncipován jako jiná forma
léčby ( tedy ne ústavní, ale ambulantní, s větší akcentací na osobní
zodpovědnost, běžný sociálně pracovní režim ).

-

Dotyk- dromoself psychoterapeutický program se zapojováním do terapie bývalé pacienty s
psychotickou zkušeností v remisi, rozšířený z Brna do Moravskoslezského
kraje ‘jaro 2011) díky aktivitám Mgc. I. Országové a I.Džemlové. Tento projek
umožnuje
prevenci relapsu duševní
choroby (systém Dotyku umožňuje
eliminaci sociálních stresorů ), a je
ochranou
nejen
pacienta
před
degradujícím tlakem choroby na jeho
osobnost, tak také ochraně i společnosti
před sociálně nežádoucími projevy a před
dalšími ekonomicky drahými hospitalizacemi

-

Komunity pacientů s pracovníky Následných organizací –
jednou
týdně
docházejí
následné
organizace
z
celého
Moravskoslezského kraje a v rámci společných skupin informují a
besedují s pacienty o svých aktivitách, činnostech,.. a tímto navazují
neformální vztah a spolupráci, ve které pak následně pokračují po
propuštění domů.

-

Stážování a
komplexní

seznamování z opavským systémem
terapie psychotických poruch v praxi je
2

pod taktovkou paní vrchní Jany Luzarové
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