Το σπίτι είναι πλήρως εξοπλισµένο για την καθηµερινή ζωή των ασθενών, µε
τραπεζαρία, κουζίνα, πλυντήρια, καθιστικό µε τηλεόραση, δωµάτια οµαδικής
θεραπείας και δωµάτια ατοµικής θεραπείας.

VILLA RAMADAS
Is
an
International
Treatment Centre located
in Alcobaça, Portugal, 50
minutes
from
Lisbon
airport.

Στις εγκαταστάσεις µας υπάρχουν επίσης ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 και
χώρος για µπάρµπεκιου, για χρήση από τους ασθενείς.
Οι ασθενείς δραστηριοποιούνται πλήρως στη λειτουργία του σπιτιού σε
καθηµερινή βάση, µε ελεύθερες ώρες τα Σαββατοκύριακα και τις καθηµερινές
µετά τις 5 το απόγευµα.

This residential centre was
opened in February 2002 and is licensed by the Portuguese Ministry
of Health (SPTT, now IDT) - nº 97/2002. The centre is a member
of the British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP)
- nº 546670 and the European Association for the Treatment of
Addiction (EATA).
There is a multidisciplinary team of psychologists and counsellors
with over 40 years of experience in treatment of addictions
together with 24h medical care.

Η VILLA RAMADAS
Είναι ένα Θεραπευτικό Κέντρο στην Alcobaça της Πορτογαλίας, 50 λεπτά από
το αεροδρόµιο της Λισσαβόνας.
Το Κέντρο άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2002 µε άδεια του Υπουργείου Υγείας
της Πορτογαλίας (SPTT, το σηµερινό IDT) - αρ. αδ. 97/2002. Είναι µέλος της
Βρετανικής Εταιρείας Συµβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (BACP) - αρ. 5466
70 και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Θεραπεία του Εθισµού (EATA).
Αποτελείται από µια διεπιστηµονική οµάδα ψυχολόγων και συµβούλων µε
εµπειρία µεγαλύτερη των 40 χρόνων στη θεραπεία των διαφόρων µορφών
του εθισµού και παρέχει 24ωρη ιατρική φροντίδα.

Villa Ramadas specialises in the treatment of drug and alcohol
addictions, problematic behaviour associated with sex, shopping
and gambling together with issues surrounding food (bulimia and
anorexia).
Villa Ramadas has the capacity for 25 patients both men and
women. We can accept minors with written consent from a parent
or guardian.
The Treatment centre uses the Integrative Model.

Ειδικεύεται στη θεραπεία του εθισµού στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ,
προβληµατικών συµπεριφορών σχετικών µε το σεξ, τον καταναλωτισµό και
τον τζόγο, καθώς και διατροφικών διαταραχών (βουλιµία και ανορεξία).

THE HOUSE
Is a newly built villa style
residence covering two floors
with ample space for our live-in
patients.
The living and treatment areas cover
an area of 517 m2 together with an
extensive garden area of 3000 m2
All the bedrooms have private en-suite bathrooms.
The house is fully equipped for the daily life of the patients including a
refectory, kitchen, laundry, TV lounge, group rooms, and 1-2-1 treatment
rooms.

Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 25 ασθενείς, άντρες και γυναίκες.
∆εχόµαστε και ανηλίκους, µε γραπτή συναίνεση του γονέα ή του κηδεµόνα.

Within the grounds we also have a 5 a-side football pitch and BBQ area for
use by the patients.

Το Κέντρο χρησιµοποιεί το Συνθετικό Μοντέλο Θεραπείας.

Patients are fully involved in the running of the house on a daily basis with
leisure time given at weekends and during the week after 5 pm.
Το µοναστήρι
της Alcobaça

ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Είναι µια νεόκτιστη διώροφη βίλα, που παρέχει επαρκή χώρο για
τους εσωτερικούς ασθενείς µας. Οι χώροι διαµονής και θεραπείας
έχουν έκταση 517 m2 και ο κήπος 3000 m2.
Όλα τα υπνοδωµάτια έχουν ιδιωτικό µπάνιο.

Η Villa Ramadas µπορεί να βοηθήσει:
Εθισµός: Αλκοόλ, Ναρκωτικά, Φάρµακα
∆ιατροφικές ∆ιαταραχές: Βουλιµία / Ανορεξία
Συµπεριφορές: Τζόγος / Καταναλωτισµός / Σεξ

Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους που έρχονται αεροπορικώς
στην Πορτογαλία από το εξωτερικό µπορούν να επιλέξουν
ένα από τα διεθνή αεροδρόµια (Λισσαβόνα ή Πόρτο). Από
εκεί µεταφέρονται στη Villa Ramadas µε αυτοκίνητο από
µέλος του προσωπικού.

Γλώσσες που χρησιµοποιούνται στο Κέντρο:
Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά,
Γαλλικά και Γερµανικά

International patients arriving in Portugal by plane may do
so at one of the International Airports (Lisbon or Porto).
They will be transported to Villa Ramadas by a member of
staff.

Villa Ramadas can help with the following:Addiction:- Alcohol / Drugs / Prescription medication
Food Disorders:- Bulimia / Anorexia

Επαφές / Contacts
João Pedro Augusto
Τηλ. / Phone: +351 913 466 801
E-mail: jaugusto@villaramadas.com
Skype: joao_pedro_augusto

Villa Ramadas
Aliceira
2460-741 Alcobaça
Portugal

Behaviour:- Gambling / Shopping / Sex
Languages used within the Centre:English, Portuguese, Spanish, French and German

www.villaramadas.com

INTERNATIONAL
TREATMENT CENTRE
Portugal

