FOKUS PRAHA - CENTRUM BŘEVNOV
otevírá nový
STACIONÁRNÍ PROGRAM
Na začč aátku roku 2019 otevíáraá me 3meč síáččníá stačionaá rníá program.
Program pobeč zčíá od 28. ledna do 11. dubna 2019
na adrese Meziškolská 2, Praha 6 - Břevnov.
PRO KOHO JE PROGRAM URČEN:
Stačionaá rníá program je určč en pro dospeč leá osoby s naá sledujíáčíámi potíázčemi:
− depresivníá a uá zkostneá poručhy
− reakče na stres
− dlouhodobeá potíázče ve vztahu k sobeč a okolíá
− psyčhotičkaá zkusč enost neníá kontraindikačíá
Prč edpokladem pro psyčhoterapeutičkou praá či ve skupineč je motivače pračovat na sobeč ,
očhota sdíálet a bazaá lneč nasloučhat a takteá zč sčhopnost dodrzč et čč asoveá naá roky stačionaá rníáho
programu. Plnou indikači potvrdíá terapeuti stačionaá rč e po vstupníám pohovoru. Kontraindikačíá je
syndrom zaá vislosti.
JAK STACIONÁRNÍ PROGRAM PROBÍHÁ:
Intenzivníá psyčhoterapeutičkyá program nabíázíá mozč nost leá ččby v čč ase krize, beč hem
vystupnč ovanyá čh obtíázčíá nebo jako naá vaznaá leá ččba po propusč teč níá z hospitalizače.
Terapie probíáhaá v uzavrč eneá skupineč , 3 dny v týdnu (pondeč líá, strč eda a čč tvrtek) a je
končipovaá na na 3 měsíce. Leá ččba je hrazena zdravotníá pojisč ťovnou.
Hlavníá naá plníá stačionaá rč e je skupinová psychoterapie - jak verbaá lníá, tak i expresivníá
(arteterapie, dramaterapie), edukače a naá čvik relaxače.
Součč aástíá stačionaá rč e jsou pruů beč zčnaá individuální setkání s vedoučíámi terapeuty.
JAK SE PŘIHLÁSIT:
Prč ihlaá sit se lze na tel. 777 800 387 nebo na e-mail milicevicova.maria@fokus-praha.cz.
Teč sčím
á e se na shledanou!
Mária Miličevičová a Štěpán Smolík
Praha - Brč evnov, prosineč 2018
www.fokus-praha.cz
Jak se k nám dostanete?
Metro Dejvičkaá
→ bus 180 → Brč evnovskaá (prč íámo prč ed nasč íá zahradou)
Hradčč anskaá , tram
→ tram 25 → U Kasč tanu (doluů kolem posč ty a prč es Patočč kovu)
Metro Malostranskaá → tram 22 → U Kasč tanu

