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STATISTICKÉ ÚDAJE - ROK 2013
1. Terapeutický pobyt pro překonání závislosti 33 dní v roce 2013
Poměr závislostí
V roce 2013 absolvovalo pobyt pro překonání závislosti 60 klientů - 32 žen, 28 mužů
K základním závislostem, s kterými klienti přišli do terapeutického pobytu, patří i nadále:






závislost na alkoholu
závislost na vztazích
závislost na návykových lécích
závislost na pornu a sexu
závislost na drogách

Z nich k 31 12.2013 abstinuje od všech návykových látek 23 klientů, tj. 38,33 %

2. Ambulantní péče v roce 2013
Formu ambulantního poradenství v našem zařízení vyhledalo 95 klientů.
Z nich k 31 12.2013 abstinuje od všech návykových látek 16 klientů, to je 16,84 %.

3. Celková úspěšnost terapeutický pobyt 33 dní v letech 2011 – 2013
Z celkového počtu sledovaných klientů, kteří absolvovali některý typ intenzivní terapie, tj.
167 klientů (viz předchozí studie) si i nadále udržuje svou abstinenci (tj. nepije, neužívá jiné
návykové látky) 56 klientů, tj. 33,53 procent. Klienti docházejí na pravidelné na skupinové i
individuální terapie v rámci následné péče.

4. Celková úspěšnost ambulantní péče v letech 2011 – 2013
Z celkového počtu sledovaných klientů, kteří absolvovali některý typ ambulantní terapie, tj.
201 klientů (viz předchozí studie) si i nadále udržuje svou abstinenci (tj. nepije, neužívá jiné
návykové látky) 47 klientů, tj. 23,38 procent. Klienti docházejí na pravidelné na skupinové i
individuální terapie v rámci následné péče.

Při léčbě závislosti ve státních zařízeních je dosahováno maximální úspěšnosti 15 - 20% (v
čísle úspěšnosti je obsažen 1 rok abstinence).
Statistika úspěšnosti intenzivních terapeutických programů našeho sanatoria a procento
abstinujících klientů se vzhledem tomuto obecnému číslu ústavních léčeb pohybuje vysoce
nad průměrem.
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