AVOHOITO
RIIPPUVUUTEEN

Toipumisen ja läheisten avun erikoisyksikkö
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Vuoden hoitojakson aikana opin
paljon itsestäni ja sain välineitä
käsitellä ongelmatilanteita.
- Niko

Parasta asiakkaidemme
ja heidän läheistensä
mielestä on, että
hoidossa voi käydä työn
ohessa ja että olemme
aina lähellä.

Oikeahetken väelle on kunnia-asia olla
ihmisen sekä hänen perheensä tukena ja
lähellä riippuvuudesta toipumisen alkumetreillä, ensimmäisen vuoden aikana.
Tästä olemme myös tulleet tutuiksi ja
tunnetuiksi. Ammatillinen, vankasti 12-askeleen toipumisohjelmaan perustuva,
toipumis- ja asiakaslähtöinen työotteemme on auttanut riippuvuutta sairastavia aloittamaan oman toipumispolkunsa

Oikeahetkessä tullaan vertaisten luo ja hoidamme niin
alkoholi, - peli ja-huumeriippuvuutta sairastavia kuin
läheisiä. Ikähaarukka on 19–75 - vuotta, mutta suurin
asiakasryhmämme on kuitenkin 30-55 -vuotiaat, työikäiset miehet ja naiset sekä heidän perheensä.
Maksusitoumustahojen kanssa tehtävä yhteistyö on
tärkeä osa toimintaamme ja se varmistaa osaltaan
hyvää ja laadukasta hoitoa. Haluamme olla edelleenkin luotettava ja vastuullinen, mutta rento palveluntarjoaja, jonka kanssa asiointi on mutkatonta ja nopeaa.

Intensiivijaksossa
22 käyntiä:

Avomuotoinen
päihdehoito

• 18 ryhmäkäyntiä
• 4 ohjauskäyntiä
(45min/krt)

KUUDEN VIIKON INTENSIIVIJAKSO
Intensiivijakson aikana asiakas käy
ryhmätapaamisissa kuuden viikon
ajan kolme kertaa viikossa maanantai-, keskiviikko- ja perjantai-iltaisin.
Tapaamisten kesto on 3x45 minuuttia. Muina päivinä asiakkaat soittavat
keskenään kuulumiset ja viimeinen
soittaa aina Oikeahetki-ohjaajalle.
Lisäksi asiakas ja hänen läheisensä
käyvät ohjauskäynneillä neljä kertaa
jakson aikana. Ohjauskäynnit ovat
aina yksilö, -pari, -tai perhevastaanottoja.
Intensiivijakson aikana käydään läpi
riippuvuuden sairauskäsitys, riippuvuuden puhkeaminen, eteneminen ja
oireet, 12-askeleen toipumisohjelman
perusteet, 1–3 askeleen työkirjatehtävät, sukupuu, elämäntarina, läheispäivä ja riippuvuussairauden seuraukset.

OHJATTU JATKOHOITO 56 KERTAA:
Intensiivijakson jälkeen asiakas siirtyy
jatkohoitoryhmään, jota ohjaa aina
hoidon ohjaaja. Jatkohoitoryhmä on
tarkoitettu myös asiakkaan perhepäivään osallistuneille läheisille. Jatkohoidon tapaamisen kesto on 3x45min. Jatkohoitojaksolla asiakkaalla on
myös kymmenen ohjauskäyntiä,
jotka on varattu henkilökohtaiseen
kohtaamiseen ja toipumisen tukemiseen.
Päihdehoito jatkuu siis turvallisesti,
teemoitetusti ja ohjatusti jatkohoidossakin. Jatkohoidon eli noin 11 kk
aikana asiakkaalle kertyy päihdeterapiatunteja yhteensä 148 h ja käyntejä 56.

Läheisryhmät
10 KERRAN SARJAT

Ryhmä antaa välineitä läheisriippuvuuden tunnistamiseen ja itsensä
hoitamiseen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen. Lisäksi ryhmä antaa välineitä
päihde, -tai muuta riippuvuutta sairastavan uudenlaiseen kohtaamiseen ja motivointiin.
Ryhmässä tutustutaan 12-askeleen
toipumisohjelmaan ja kirjallisuuteen,
tunnetyöskentelyyn, tunteiden tun-

nistamiseen ja käsittelyyn, tehdään
kotitehtäviä ja koetaan vertaistuen
voimauttava kokemus.
Ryhmä toimii ratkaisukeskeisesti ja
sen toiminta perustuu päihde- ja läheisriippuvuuden sairauskäsitykseen
sekä 12-askeleen toipumisohjelmaan.
Ryhmä kokoontuu kymmenen kerran
sarjoissa, tapaamiset joka toinen torstai ja tapaamisen kesto 2,5 h.

Vastaanotot ja
ohjauskäynnit
YKSITTÄISET KÄYNNIT
Riippuvuuden hoidossa yksilötapaaminen ja tilanteen arviointi on hyvä
tapa aloittaa muutos.
Voit varata ajan yksilötapaamiseen,
tulla puolison tai kumppanin kanssa
keskustelemaan, kun kaipaat välineitä ja uutta näkökulmaa omaan elämääsi, parisuhteeseen tai perhetilanteeseen.

H uom ! Ta p a a m i s et
o n ni s tuva t m y ös Tea m s ver k k ota p a a m i s i na .

Hinnasto

VUODEN AVOPÄIHDEHOITO:
• 4750 € / asiakas

Intensiivijakso + jatkohoito

LÄHEISRYHMÄTAPAAMISET:
• 500 € / asiakas / 10 kertaa
Sisältää materiaalit

YKSILÖVASTAANOTTO:
Päihdetilanteen kartoitus / läheisten ohjaus
• 45 min Riitta 80 € / Risto 75 €
• 90 min Riitta 130 € / Risto 100 €

MAKSUSITOUMUSTAHOILLE:
• Räätälöitävissä sopimushinta

Oikeahetkessä ehkä parasta on henkilökohtainen jatkuva tuki Riitalta ja Ristolta sekä muita
toipujilta. Saa soittaa myös illalla ja
viikonloppuisin, ei vain "toimistoaikaan".
- Asiakkaalta
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Avopäihdehoitoa ja perheiden toipumista 10v kokemuksella.
AVIn ja Valviran hyväksymä palveluntarjoaja.

• Edulliset hoitopaketit

• Vertaistuki

• Asiakasta lähellä

• Joustava ja tehokas

• Ohjattu jatkohoito

• Koko perheen hyvinvointi

Ka u p p a t i e 3 8 | 6 18 5 0 K a u ha jok i
Y - tu n n u s 2 4 9 04 3 9

050 433 4933
info@oikeahetki.fi

oikeahetki.fi

