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Informace pro sponzory
O Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod
Oddělení dětské a dorostové psychiatrie je součástí Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod (PN
HB), která je státní příspěvkovou organizaci, jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České
republiky. Ve své činnosti navazuje na Zemský ústav pro choromyslné založený v Německém Brodě v r.
1928. PN HB disponuje celkem 690 lůžky.
PN HB opakovaně získala certifikát kvality a bezpečí u České společnosti pro akreditaci ve
zdravotnictví. V roce 2017 se stala absolutním vítězem projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice“.

O oddělení dětské a dorostové psychiatrie PN HB
Součástí PN HB je i oddělení dětské a dorostové psychiatrie, které zajišťuje komplexní
psychiatrickou péči pro děti s celým spektrem duševních poruch. Historickou spádovou oblastí je 18 okresů
s přibližně 2 mil. obyvatel, nyní ale poskytuje péči pro děti z celé České republiky. Oddělení disponuje 34
lůžky a je organizováno jako terapeutická komunita s léčebně výchovným programem. Léčebný tým tvoří
primář, lékaři, psychologové, staniční sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice, ergoterapeutky a
logopedka. Při oddělení je zřízena škola pro hospitalizované děti.
Oddělení je držitelem akreditace pro postgraduální vzdělávání lékařů v dětské a dorostové
psychiatrii, v dětské klinické psychologii a je rovněž školícím pracovištěm Střední a vyšší odborné školy
zdravotnické v Havlíčkově Brodě.
Na oddělení jsou hospitalizováni chlapci a dívky ve věku 3-18 let s duševními poruchami. Jedná se
např. o hyperkinetické poruchy, poruchy chování a emocí v dětství, úzkostné, fobické a obsedantně
kompulzivní poruchy, posttraumatické stresové poruchy, tikové poruchy, psychózy, autismus, problémy
související se školním vzděláváním či oblastí rodinných vztahů. Vedle poskytování péče pro zmíněné
široké spektrum obtíží se specializujeme na léčbu dětí s poruchami příjmu potravy.
Během pobytu dětí se stále více soustředíme na psychoterapeutické chápání a řešení obtíží. Děti
podstupují psychoterapii pod vedením našich psychologů a terapeutů (individuální a skupinová
psychoterapie, arteterapie, ergoterapie, canisterapie a hiporehabilitace), obecně terapeuticky ale působí
všichni členové týmu. Hovoříme o tzv. komunitním léčebně výchovném prostředí. Nedílnou součástí léčby
je pravidelný kontakt s rodiči, kterým mimo osobní konzultace nabízíme tzv. rodičovské skupiny.
Děti během hospitalizace navštěvují mateřskou nebo základní školu. Děti s ukončenou povinnou
školní docházkou se mohou v době školního vyučování věnovat samostudiu a účastní se ergoterapie. Děti s
vadami řeči jsou zařazeny do logopedické péče. Ve volném čase děti hrají hry, věnují se sportovním
aktivitám v tělocvičně i na hřištích v areálu nemocnice, koupou se v bazénu, chodí na vycházky do města či
přírody, účastní se kulturních a vzdělávacích akcí apod.

Cíle sponzoringu
Naší snahou je především zpříjemnit dětem pobyt na oddělení. Finančními a věcnými dary chceme
např. rozšiřovat a zkvalitňovat volnočasové aktivity (vstupy do galerií, ZOO, celodenní výlety, táborové
pobyty, obohacení soutěžních aktivit), zlepšovat vybavení oddělení (rozšiřování a rozvoj hřišť).
Zároveň doufáme, že přispějeme ke zmírnění obav z dětské psychiatrie jak u širší veřejnosti, tak u
nově příchozích pacientů. Tuto roli mohou plnit např. sponzorované aktivity pro širší veřejnost (den
otevřených dveří, prodejní výstava apod.). Připomínka sponzorů a sponzorovaných aktivit v prostorách
oddělení pak působí jako signál, že dětská psychiatrie je otevřený obor, nikoliv „světem za zdí a za mříží“.
Sponzoring je nakonec důležitý i pro tým oddělení. V psychiatrii je někdy těžké si uvědomovat, že
naše práce má smysl. Tým u sponzoringu vnímá, že naši aktivitu podporuje a ocení i někdo zvenčí, mimo
obor.
Další informace o našem oddělení a o dětské psychiatrii možno nalézt na našich webových
stránkách (www.detskaduse.cz) a facebooku (https://www.facebook.com/detskePNHB).
Děkujeme laskavě předem za případné sponzorské dary a aktivity.
V Havlíčkově Brodě dne 17.1.2022
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