Informace
Základní informace o léčebně
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr je zařízení specializované na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách
a patologického hráčství. Byla založena v roce 1966. V současnosti je kapacita léčebny 103 lůžek, ročně absolvuje terapeutický
program v léčebně 550 až 750 pacientů.
PL Červený Dvůr je přímo zřizovanou organizací Ministerstva zařízení ČR.
Léčebna má v současnosti 4 oddělení – příjmové detoxifikační oddělení (detox) a tři oddělení psychoterapeuticko-režimová.
Léčebna poskytuje:








střednědobou ústavní léčbu závislosti na nealkoholových drogách,
dlouhodobou léčbu závislosti na alkoholu a patologickém hráčství,
detoxikaci a detoxifikaci,
rodinnou a partnerskou terapii při střednědobých a dlouhodobých léčbách zmíněných výše,
krátkodobé stabilizační pobyty na zvládnutí relapsu,
krátkodobé motivační (tzv.opakovací) pobyty v rámci následné péče.
Léčebna se podílí na vzdělávání profesionálů v pomáhajících oborech – studentů vyšších sociálně právních a sociálních škol,
studentů arteterapie, psychologie, středních zdravotnických škol atd. Léčebna je pracovištěm zabezpečujícím praxe studentů
oboru adiktologie 1. lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy v Praze.
Klientela léčebny
Léčebna je celorepublikové zařízení.
V současnosti se snažíme minimalizovat práh pro vstup pacientů do našich programů – snažíme se utvářet prostředí a
programy tak, aby se u nás mohli léčit i lidi s jakýmkoliv hendikepem, lidi s neodložitelnými rodičovskými povinnostmi atd.
Průměrné zastoupení pacientů z jednotlivých krajů v posledních letech ukazuje následující graf:
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Skladbu léčených pacientů v roce 2013 ukazují následující grafy:
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Syndrom závislosti na alkoholu F 10.2
Syndrom závislosti na heroinu (případně kodeinu či Subutexu) F 11.2
Syndrom závislosti na pervitinu F 15.2
Syndrom patologického hráčství F 63.0
Syndrom polymorfní závislosti F 19.2

Zastoupení jednotlivých skupin diagnóz podstupuje vývoj (pravděpodobně v důsledku výskytu jednotlivých závislostí
v republice). V roce 94 byla léčebna téměř výhradně určena pro léčbu závislých na alkoholu, v následujících letech se razantně
zvyšoval počet léčených pacientů se závislostí na nealkoholových drogách, předpokládaným trendem je stabilizace poměru mezi
závislými na alkoholu a závislými na nealkoholových drogách na 1:1.
Kulturní, historický a přírodní význam areálu
Areál léčebny je komplexem několika kulturních památek, z nichž nejvýznamnější je vlastní zámek, zámecký park
a vodohospodářský systém parku. Zvláště zámecký park s vodohospodářským systémem jsou z památkového hlediska
nadregionálního významu s úzkými vazbami na parkovou tvorbu evropskou.
Areál se nachází ve II. zóně Chráněné krajinné oblasti Blanský les – park je tak pod ochranou nejen památkové, ale i přírodní.
Památkové a přírodní prostředí je ideálním prostorem pro náš typ programu a umožňuje nám vytvářet v léčebně atmosféru do
značné míry neinstitucionální a v podstatě vlídnou.
Poloha
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr se nachází na jihu Jižních Čech přibližně deset kilometrů od Českého Krumlova. Léčebna je

v areálu barokního zámku, na kraji chráněné krajinné oblasti Blanský les na úpatí hory Kleť. V její blízkosti je pouze obec
Chvalšiny (necelé dva kilometry), město Český Krumlov (asi deset kilometrů) a bohaté lesy.
Odkaz na mapu
Moderní historie léčebny
Areál před uvažovanou likvidací zachránil v roce 1966 vznik psychiatrická léčebny specializované na léčbu závislosti na alkoholu
(MUDr. Vladimír Řezníček). Dlouhé roky byl léčebný program udržován a rozvíjen týmem primáře MUDr. Vladimíra Kubíčka a
následně MUDr. Slavomíra Spousty. V současnosti postupně pokračují významné rekonstrukce zámku i celého areálu a je
vytvářena celková koncepce využití areálu jako moderního otevřeného psychiatrického zařízení, kde pacient má být
zodpovědným a sebevědomým partnerem a terapeut nemá být ten nejchytřejší.
Podmínky přijetí do léčby
Do léčebny přijímáme pacienty splňující následující kritéria:






věk minimálně 18 let,
syndrom závislosti jako hlavní diagnóza,
psychický a somatický stav nevyžadující jinou okamžitou speciální léčbu a umožňující plné zapojení do všech aktivit,
motivace k léčbě (je-li motivace před zahájením odvykací léčby vůbec možná).
Máte-li jakoukoli nejistotu kolem těchto vstupních kritérií či jste-li ve specifické situaci, která by léčení mohla jakkoli
zkomplikovat, neváhejte se s námi zkontaktovat, určitě se budeme snažit najít schůdnou cestu.
K přijetí pacienta do léčby požadujeme doporučení odborníka, ideálně specializujícího se na léčbu závislostí.
Vedení léčebny
Ředitel, primář: MUDr. Jiří Dvořáček
Zástupce primáře: MUDr. Andrej Šebeš, CSc.
Zástupce ředitele: ing. Lenka Simová
Hlavní sestra: p. Ludmila Hrycová
Kontakt
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Červený Dvůr 1
Český Krumlov 381 01
Tel.: 380 739 131
E-mail: informace@cervenydvur.cz
Další e-mailové adresy na stránce Kontakt

