Dětská psychiatrická nemocnice Louny
státní příspěvková organizace

Motto: „Spoluprací a kvalitou k důvěře“
Kde nás najdete:

Kontakt:

Rybalkova 2962

Tel: +420 776 155 303, +420 778 520 816

440 01 Louny

E-mail: pavel.kracmer@dpnlouny.cz

(budova v zadní části areálu nemocnice)

ID datové schránky: 4ivt9u6
https://www.detska-psychiatricka-nemocnice-louny.cz

Jaké služby poskytujeme:
Poskytujeme zdravotní služby v oboru dětská a dorostová psychiatrie v rámci lůžkové a ambulantní péče.
Komu je péče určena:
Děti a mladiství od 3 do 18 let
Kdo může hospitalizaci doporučit:
Děti jsou do léčby přijímány na základě doporučení dětských psychiatrů, psychologů, pediatrů, sociálních
pracovníků či kurátorů pro mládež.
Zaměření:
Zdravotní péče se poskytuje v rámci následné lůžkové péče. Nemocnice poskytuje i kratší diagnostické pobyty.
V souladu
se současnými
vědeckými
poznatky
se zde
provádí
psychiatrická
a psychologická diagnostika a terapie u celého spektra psychických poruch dětského věku. Zvýšená pozornost je zde
věnována léčbě poruch chování a emocí, poruch aktivity a pozornosti (ADHD, ADD), poruch osobnosti, dětem
s enurézou, enkoprézou, specifickými poruchami učení a dětem z vážně narušeného rodinného prostředí. Dále tikové
poruchy, deprese, úzkostné poruchy a fobie, poruchy autistického spektra, schizofrenie nebo poruchy příjmu potravy,
výjimečně se podílíme na následné léčbě uživatelů psychoaktivních látek. Děti jsou do léčby přijímány na základě
doporučení dětských psychiatrů, psychologů, pediatrů, sociálních pracovníků či kurátorů pro mládež.

Úhrada za poskytnutí péče:
Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice má smlouvy se všemi
zdravotními pojišťovnami.
Počet lůžek:
Nemocnice je rozdělená na 1 dívčí a 1 chlapecké oddělení, každé oddělení disponuje kapacitou 25 lůžek.
Celková kapacita zařízení je 50 lůžek.
Časová dostupnost:
Na lůžkovém oddělení jsou služby poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků.
Poslání:
Posláním Dětské psychiatrické nemocnice je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené zdravotnické
a ošetřovatelské péče. Naším cílem je navrátit dítě co nejrychleji zpět do domácí péče za spolupráce
s komunitními složkami.

U lékařské péče je třeba mít na paměti, že se vše nespraví při první návštěvě psychiatra. V tento okamžik
se pouze rozpoznává, jaký má pacient problém a jaké má možnosti nápravy. Zlepšení a pokrok je viditelný
až po několika absolvovaných návštěvách nebo při delší hospitalizaci.

Cíle:
Cílem naší práce je poskytnout dítěti specifickou péči tak, aby:
•

došlo k obnově porušených psychických funkcí, stabilizaci či jejich udržení.

•

došlo k odstranění nežádoucích projevů a postojů v chování.

•

získalo sebevědomí.

•

mělo pozitivní pohled na sebe a znalo své možnosti dalšího rozvoje, které může dále rozvíjet.

•

umělo zacházet se svým volným časem.

•

umělo řešit krizové situace, vybírat si kamarády a kolektiv.

•

umělo zacházet se svým nitrem (emoce, stres, zklamání, radost, touha po štěstí apod.).

•

dokázalo si postupně vytvořit odpovídající hodnotový systém založený na základě etických zásad
společnosti.

•

došlo ke zkvalitnění života v rámci možností zdravotního stavu pacienta.

Ambulance
Psychiatrická ambulance pro děti a dorost
Rybalkova 2962, 440 01 Louny

Poskytujeme klientům odbornou a léčebnou péči v oboru dětské a dorostové psychiatrie.

Provozní doba ambulance: V pracovní dny od 8:00 – 14:30 hod.
Kontakt - ambulantní sestra: Romana Neumannová - 415 620 119, 773 782 908
Email: romana.neumannova@dpnlouny.cz

Ordinace:

Pondělí:

MUDr. Šilhartová Gabriela

Úterý:

prim. MUDr. Kosová Fabienne

Středa:

MUDr. Schejbalová Ivana

Čtvrtek:

MUDr. Schejbalová Ivana

Pátek:

MUDr. Šilhartová Gabriela

Dětská psychiatrická nemocnice Louny poskytuje také neodkladnou telefonickou pomoc v rámci
konzultační služby. V těchto případech existuje možnost obrátit se na:
•
•

primářku
ředitele

MUDr. Fabienne Kosovou – 777 472 526
Mgr. Pavla Kráčmera, DiS. – 776 155 303

