PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA
SUČANY
Hradiská 23, 038 52 Sučany

Psychiatrická liečebňa Sučany
so sídlom v Sučanoch ul. Hradiská 23, bola zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva
zdravotníctva SR č.3724 /1991-A/V-5 dňa 1.1.1992, ako príspevková organizácia s právnou
subjektivitou. Dňa 24.10.2016 na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR bola
zriaďovacia listina pod číslom Z41170-2016-OZZAP doplnená a s účinnosťou od 2.11.2016
bol zriadený „Dozorný orgán“, ktorého členov vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.
PL Sučany je štátnou príspevkovou organizáciou, zriadenou na poskytovanie
zdravotníckych služieb, hospodáriacou v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov podľa svojho rozpočtu.
PL Sučany je samostatný právny subjekt, vystupuje v právnych vzťahoch svojim
menom, je oprávnená vstupovať do právnych vzťahov a má majetkovú zodpovednosť z nich
vyplývajúcu. Hospodársku činnosť vykonáva v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich
úloh. Spolupracuje s inými štátnymi, neštátnymi, súkromnými, spoločenskými organizáciami.
PL Sučany úzko spolupracuje s psychiatrickými ambulanciami svojho spádového územia,
ako aj s klinickými pracoviskami nemocníc, najmä Žilinského kraja.
Predmetom činnosti Psychiatrickej liečebne Sučany je poskytovanie špecializovanej
ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti pacientom s psychickými poruchami. Okrem
toho poskytuje komplexnú ústavnú psychiatrickú starostlivosť pacientom so súdom
nariadenou ochrannou psychiatrickou, sexuologickou a protialkoholickou liečbou.
Psychiatrická liečebňa Sučany v súčasnosti disponuje 182 lôžkami na 5 oddeleniach.
Liečebňa má kompletný administratívny úsek a úsek pomocných prevádzok (kotolňa,
kuchyňa, údržbárska dielňa, práčovňa). Veľký dôraz kladieme na vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov na všetkých stupňoch. Cieľom snaženia všetkých pracovníkov liečebne je
vytvoriť samostatný moderný ústav, ktorý bude zabezpečovať komplexnú psychiatrickú
starostlivosť na vysokej úrovni.
Od roku 2007 je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality, svoju činnosť vykonáva v
súlade s politikou kvality.
Hlavným zdrojom príjmov na zabezpečenie financovania prevádzky PL Sučany sú
príjmy od zdravotných poisťovní za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
Hodnota dlhodobého hmotného majetku v roku 2016 sa zvýšila z dôvodu rozsiahlych
rekonštrukcií Pavilónu A a Pavilónu B, vybudovaním multifunkčného ihriska pre potreby
zabezpečenia rehabilitácie a resocializácie pacientov hospitalizovaných v PL Sučany,
zrekonštruovaním oplotenia celého areálu liečebne a zakúpením zariadení.
Pre hospitalizovaných pacientov poskytujeme nasledovné služby:
 Dámske a pánske kaderníctvo
 Bufet
 Pedikúra
 Možnosť prania v ústavnej práčovni
 Automat na teplé nápoje
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Ostatné:
 Kultúrne akcie, knižnicu
 Športové akcie, výlety do okolia, posilňovňu, telocvičňu
 Duchovné vyžitie pri bohoslužbách
 Poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie organizácie je dané organizačným
poriadkom.

Základné organizačné členenie






Úsek riaditeľa
Úsek liečebno – preventívnej starostlivosti - primariát A
Úsek liečebno – preventívnej starostlivosti – primariát B
Úsek ošetrovateľskej starostlivosti
Úsek ekonomický

Úsek liečebno – preventívnej starostlivosti a úsek ošetrovateľskej
starostlivosti
plní hlavné poslanie PL poskytovaním základnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti
pacientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami, komplexnej psychiatrickej
starostlivosti, zabezpečením ústavnej, ochrannej psychiatrickej a protialkoholickej liečby.

Primariát A
Oddelenie A1 – mužské
Zabezpečuje liečbu reaktívnych stavov, depresií, chronických neuróz, endogénnych
psychóz, liečbu gerontopsychiatrických pacientov, výkon ochranných psychiatrických liečob.
Oddelenie A2 - koedukované
Zabezpečuje komplexné protialkoholické liečby, výkon ochranných psychiatrických
a protialkoholických liečob, liečby psychických porúch zapríčinených požívaním
psychoaktívnych látok, prevažne alkoholu.
Oddelenie A3 - koedukované
Zabezpečuje príjem psychotických stavov a iných stavov za účelom poskytovania
komplexnej zdravotníckej starostlivosti, farmakoterapeutickú liečbu, individuálnu
psychoterapiu s rehabilitáciou, liečbu ECT s anesteziologicko – resuscitačnou starostlivosťou,
zabezpečovanou lekárom ARO.
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Primariát B
Oddelenie B2 - mužské
Zabezpečuje výkon ochranných psychiatrických liečob s dlhodobým pobytom a ich
resocializáciu a detenciu, liečbu gerontopsychiatrických pacientov, liečbu endogenných
psychóz.
Oddelenie B3 - ženské
Zabezpečuje výkon ochranných psychiatrických liečob, liečby reaktívnych stavov,
depresií, chronických neuróz a endogenných psychóz, liečby gerontopsychiatrických
pacientov.
Oddelenie klinickej psychológie (OKP)
V rámci psychiatrickej rehabilitácie a resocializácie psychológovia vedú skupinové
psychoterapie, terapie zamerané na podporu kognitívnych zručností a psychoedukácie
o duševných ochoreniach, ktoré pomáhajú pacientom v získavaní náhľadu a podporujú ich
spoluprácu v liečbe. Psychológovia tiež poskytujú podporné individuálne pohovory alebo
individuálne terapeutické vedenie podľa potrieb jednotlivých pacientov a odporúčania
ošetrujúceho lekára.
Ďalšou náplňou OKP je realizovať psychologické vyšetrenia za účelom upresnenia
diagnostiky alebo kontroly duševného stavu pacienta. Psychologické vyšetrenia
psychológovia realizujú podľa požiadaviek ošetrujúceho lekára.
Liečebný pedagóg plánuje, realizuje a hodnotí liečebno-pedagogickú intervenciu
prostredníctvom liečebno-pedagogických cvičení alebo liečebno-výchovných programov,
získava doplňujúce diagnostické údaje. V rámci psychiatrickej rehabilitácie a resocializácie
vedie muzikoterapeutickú skupinu, skupinu ručných prác, dramatoterapeutickú skupinu
a kognitívny nácvik. V individuálnom vedení realizuje liečebno - pedagogickú intervenciu
u vybraných pacientov.

Ostatné pracoviská
Oddelenie rehabilitácie a resocializácie (ORR) a fyziatria
Zamestnanci oddelenia zabezpečuje rehabilitačnú a resocializačnú starostlivosť
hospitalizovaným pacientom. Cieľom činností oddelenia je reintegrácia psychosociálne
postihnutých do spoločnosti. Oddelenie je prispôsobené tak, aby zodpovedalo najnovším
poznatkom o vhodnosti liečebného prostredia priestorovým členením, ale aj špeciálnym
liečebným programom. Liečebný rehabilitačný program zahŕňa: psychoterapeutické techniky,
edukáciu, činnostné aktivity, kultúrno-rekreačné aktivity a fyzikálnu terapiu a masáže.
Psychiatrická rehabilitácia sa využíva formou arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie,
pohybovej terapie. Celý rehabilitačný tím sa podieľa na organizovaní športových
a kultúrno - rekreačných aktivít.
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Laboratórium
V biochemicko-hematologickom
laboratóriu
sa
vykonávajú
biochemické,
hematologické a pomocné analýzy biologického materiálu pre pacientov hospitalizovaných
v liečebni a pre pacientov ambulancie všeobecného lekára pre dospelých.
Oddelenie liečebnej výživy
Zabezpečuje poskytovanie fyziologickej a klinickej výživy pre pacientov v rozsahu
požiadaviek jednotlivých oddelení. Zároveň zabezpečuje stravovanie zamestnancov.
Oddelenie sociálnej starostlivosti
Zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb osobám nachádzajúcim sa v starostlivosti
PL Sučany.
Oddelenie pomocných prác
Zabezpečuje upratovacie práce na všetkých pracoviskách PLS.

Ambulancie
Ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - odbor psychiatria
zabezpečuje kompletné vyšetrenie pacienta pred prijatím na oddelenie, diagnostiku
a rozhodnutie o prijatí pacienta, eventuálne odoslaní do ambulantnej starostlivosti,
ambulantné kontrolné vyšetrenia a preskripciu liekov.
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - odbor všeobecné
lekárstvo
zabezpečuje preventívnu kompletnú zdravotnú starostlivosť pre dlhodobo
hospitalizovaným pacientov a zamestnancov liečebne. Zabezpečuje príslušnú zdravotnú
dokumentáciu pacientov do DSS, preskripciu liekov.

Modernizácia liečebne
V priebehu rokov 2015 až 2016 dochádza k významnému zlomu v kvalite
poskytovaných služieb v Psychiatrickej liečebni. Liečebňa mení svoj charakter, stáva sa
dynamickým ústavom, ktorý spĺňa prísne odborné kritériá moderného ústavu
s diferencovanou komplexnou psychiatrickou starostlivosťou.
V júli 2015 začínajú maliarske práce v už zrekonštruovaných priestoroch liečebne.
V októbri 2015 pokračujú stavebné práce úpravou 2. a 3. nadpodlažia v budove A. Boli
odstránené nevyhovujúce predmety sanity, nevyhovujúce priečky a nepoužívané komíny.
Priestory pre pacientov a zdravotnícky personál sa zrekonštruovali, vytvorili sa nové
odkladacie priestory a celé podlažia dostali novú protišmykovú, ľahko udržiavateľnú podlahu.
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Ambulancia oddelenia A1

Stav po rekonštrukcii

Stav pred rekonštrukciou

Ambulancia oddelenia A2

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii

V tom istom období začínajú aj rekonštrukčné práce vnútri budovy B, ktoré vytvorili
nové priestory pre oddelenie rehabilitácie a resocializácie a oddelenie klinickej psychológie.
Tiež boli zrekonštruované oddelenia B2a B3, kde došlo k úplnej rekonštrukcii sociálnych
zariadení, položeniu nových protišmykových podláh a vymaľovaniu všetkých priestorov.
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Ambulancia oddelenia B2

Stav po rekonštrukcii

Stav pred rekonštrukciou

Ambulancia oddelenia B3

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii

Jedálne pacientov na oddeleniach

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii
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Jedálne pacientov na oddeleniach

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii
Chodby oddelení

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii

Sociálne zariadenia pre pacientov

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii
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Kúpeľne pacientov

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii

Pracovňa sestier oddelenia rehabilitácie a resocializácie

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii
Izby pacientov

Dvojlôžková

Štvorlôžková
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V júni 2016 začína rozsiahla rekonštrukcia budov A a B opravou strešných konštrukcií
a výmenou strešných krytín a celého odkvapového systému. Vzhľadom k nevyhovujúcemu
stavu pôvodného muriva bolo nutné odstrániť existujúcu vonkajšiu omietku a nahradiť ju
novou. Povrch bol realizovaný silikónovým náterom s dlhou životnosťou.
Vonkajšie fasády a strechy pavilónov A a B

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii

Vonkajšie fasády a strechy pavilónov A a B

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii
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Vonkajšie oplotenie liečebne

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii

Vonkajšie oplotenie liečebne

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii

V areáli liečebne sa nachádza aj malý park pre pacientov, ktorý už dlhšiu dobu
nevyhovoval ich potrebám. Bolo nutné vymeniť oplotenie tohto areálu a funkciu prispôsobiť
požiadavkám na pobyt pacientov. V západnej časti bolo vybudované multifunkčné ihrisko pre
športové vyžitie pacientov.
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Multifunkčné ihrisko

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii

V roku 2018 dochádza k úplnej výmene zariadení vo výpočtovom stredisku. Pôvodná
výpočtová technika, ktorá už nezodpovedala požiadavkám súčasnej doby, bola vymenená za
systém umožňujúci pripojenie všetkých počítačov zdravotníckych pracovníkov do systému
eZdravie, pričom sa počítalo aj s možnosťami jeho rozširovania do budúcnosti. Tiež bolo
vyriešené zálohovanie systémov.
Výpočtové stredisko

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii
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Ďalšie rekonštruované miestnosti:
Pracovňa sociálnych pracovníkov

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii

Vstupná časť liečebne

Administratívna časť liečebne

Chodba oddelenia ORR a OKP

Miestnosť muzikoterapie
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Spoločenská časť oddelenia ORR a OKP

Miestnosť arteterapie

Telocvičňa

Posilňovňa

Park v areáli liečebne

Park v areáli liečebne
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Bufet v liečebni

Kávomat
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