
LIEČEBNÉ MOŽNOSTI  

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA 
KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O VAŠE DUŠEVNÉ ZDRAVIE

 arteterapia, t.j. využitie výtvarných techník s cieľom uvoľnenia emócií, ktoré sú 
 u pacientov často potlačené

 muzikoterapia, t.j. využitie rytmických hudobných nástrojov a prepojenie s inými 
 terapeutickými technikami

 psychomotorická terapia, t.j. využitie pohybových techník uvoľňujúcich svalové 
 a celkové telesné napätie, zlepšenie celkovej koordinácie pohybov

 dramatoterapia, t.j. využitie pohybových techník, divadelných etúd - psychodrámy 
 s cieľom prejaviť a uvoľniť potlačené emócie

 biblioterapia, t.j. využitie textov aktívnou, respektíve pasívnou formou s cieľom 
 prispieť k uvedomeniu si vlastného problému

 ergoterapia, t.j. podpora a rozvoj jemnej a hrubej motoriky a rozvíjanie pracovných 
 návykov

 autogénny tréning, teda relaxačné telesné techniky prostredníctvom liečebného 
 terapeuta

 psychoedukácia pacientov a aj fototerapia, t.j. liečba expozíciou svetla 
 u depresívnych pacientov. 

Psychiatrická doliečovacia starostlivosť vychádza zo zásad bio-psycho-sociálneho 
chápania duševných porúch a porúch správania. V liečbe klientov spolupracujeme 
s fyzio-terapeutickým oddelením nemocnice a okrem liečebnej rehabilitácie využíva tím 
našich liečebných terapeutov tieto progresívne metódy:
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Vzhľadom na charakter pracoviska neliečime akútne stavy 
pri duševných ochoreniach, delirantné stavy 

pri závislosti od alkoholu a ani toxické psychózy 
(vyvolané drogami). 

Do liečebne tiež neprijímame ani pacientov 
v režime súdom nariadenej ochrannej psychiatrickej 

a protitoxikomanickej liečby.

OBJEDNAJTE SA:

 054/ 78 60 365

Po prijatí na oddelenie absolvuje klient vstupné interné vyšetrenie.

Oddelenie sa nachádza na prízemí budovy nemocnice, vstup z pavilónu blok B

www.svetzdravia.com

O VAŠE ZDRAVIE SA STARÁ ODBORNÝ TÍM ŠPECIALISTOV:

PRIMÁR

MUDr. Pavol Balasič
pavol.balasic@svetzdravia.com

LEKÁRKA

MUDr. Tatiana Schneiderová
t.schneiderova@svetzdravia.com

VEDÚCA SESTRA

Mgr. Dana Kačurová
dana.kacurova@svetzdravia.com

ProCare a Svet zdravia, ako dve najväčšie súkromné siete nemocníc a polikliník na Slovensku,  

prechádzajú od apríla 2017 úzkou integráciou nemocničnej a ambulantnej sféry. Jej cieľom 

je dosiahnuť dlhodobé synergie v oblastiach kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti 

a prevádzky a prinášať pacientom zdravotníctvo novej generácie. 


