ДНЕВНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ
ЗАВИСНОСТИ
„Прим. др Бранко Гачић“

Дневна болница за болести зависности
„Прим. др Бранко Гачић функционише
кроз
две
терапијске
процедуре:
Диспанзер и Дневна болница за особе са
проблемом злоупотребе или зависности
од алкохола, дрога и коцкања. На лечење
се примају пунолетне особе.
У
Диспанзеру
се
спроводи
дијагностичко -мотивациона процедура,
диспанзерско
лечење
и
праћење,
рехабилитациони програм лечења и
здравствено-васпитни рад /саветовање.
Дневна болница ради по принципима
системске групне породичне терапије.
Идентификовани пацијент/ зависник се
укључује у групу са сарадником у
лечењу (члан или чланови породице,
друге значајне особе из социјалног
миљеа) у интензиван програм лечења,
који се одвија сваког радног дана, пре
подне, током 6 недеља.
ИНТЕНЗИВНА ФАЗА ЛЕЧЕЊА
(терапијски процес у Дневној болници)
Процес лечења овија се у три фазе:
I.
Едукативна фаза
Током ове фазе пацијенти се упознају са
болестима зависности, њеним узроцима,

развојем, последицама и лечењем. У
процесу
едукације
користи
се
литература наших аутора: „Алкохолизам
од прве до последње чаше“; ,,Приручник
о патолошком коцкању'' ,“Алкохолизам
и наркоманија“. Едукативна фаза траје
око 2 недеље.
II.
Рад на увиду у болест/и
На бази теоријског модела усвојеног у
едукативној фази породица сагледава
своју болест са последицама. Анализира
се дисфункционалност породице уз рад
на комуникацији, породичним улогама,
са усвајањем нових функционалних
образаца понашања. Укључује се у рад
друге значајне особе из социјалног
миљеа пацијента. Фаза траје око 2
недеље.
Резиме
лечења
и
план
рехабилитације
Завршна фаза подразумева анализу
дотадашњег тока лечења, увидом у
промене на личном и породичном
функционисању, са планирањем даљих
активности у рехабилитационој фази
лечења.. Ова фаза траје око 2 недеље.
III.

ПРОДУЖНО ЛЕЧЕЊЕ
A. Диспанзерске контроле
B. Рехабилитационо-стабилизациона
група
Састанци групе се одржавају једном
недељно, у поподневним терминима,
Трајање сесије је условљено величином

групе/ просечно трајање је 90 минута.
Ова фаза лечења траје око годину дана.
Ц. Породични клуб у Пауновој.
Састанци се одржавају сваког четвртка
од 17:30 - 19:30. Ангажовање у раду
Клуба није временски лимитирано.

Индикације за пријем у програм лечења
у ДБ:
- Злоупотреба, штетна употреба и
зависност од алкохола и/или дрога
(осим опијата)
- Патолошко коцкање
Контраиндикације за пријем у програм
лечења у ДБ:
-

Тежи апстиненцијални синдром
Зависност од опијата
Психотична стања
Теже соматске болести
Скорије претходно лечење у ДБ
због истог проблема
Немогућност да се обезбеде услови
за лечење у програму ДБ
(административни
разлози,
немогућност ангажовања сарадника
и сл).

Капацитет : 25 пацијената

ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД је
намењен првенствено особама из
социјалног миљеа зависника које су
заинтересоване да помогну у мотивацији
за лечење. Ради се свакодневно. У складу
са
Законом
о
медицинској
документацији,
евидентирају
се
потребни подаци. Овим радом је
покривено функционисање теле-апел
линија.
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