
FMT - Forenzní Multidisciplinární Tým
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PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Projekt

Forenzní multidisciplinární tým v pilotním provozu zavádí komplexní zdravotní a sociální služby díky spolupráci  

Psychiatrické nemocnice Bohnice a Green Doors a to od 1.4.2021

FMT vznikl jako součást realizace opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené MZ ČR, jejímž hlavním 

záměrem je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. Těžištěm 

práce multidisciplinárního týmu je efektivní propojení ambulantní a terénní péče. 

Pilotní provoz FMT je hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péci o duševně nemocné“,

(reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního   

programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.
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Tým

Služby multidisciplinárního týmu zajišťují:

• Psychiatr (1.0)

• Sexuolog (0.2)

• Adiktolog (0.2)

• Psycholog (1.0)

• Sestra pro péči v psychiatrii / všeobecná sestra (2.0)

• Sociální pracovníci (1.5)

• Administrativní pracovník (0.5)

• Externí spolupracovníci: lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie, soudce
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Cílovou skupinou jsou dospělí (tj. nad 18 let) nemocní s nařízeným OL (ústavní/ambulantní) všech typů: 

psychiatrické, sexuologické, protialkoholní a protoxikomanické a jejich kombinace; OL může být také z 

důvodu patologického hráčství.

Péče je poskytována ambulatní / konzultační i terénní formou. Hlavním cílem služby terénního týmu je

poskytování služby v přirozeném prostředí pacienta/klienta. Jedná se nejenom o přímou práci s

pacientem/klientem, ale i o práci s okolím pacienta/klienta (rodina, sousedé, instituce apod.).

FMT spolupracuje také s potřebnými úřady a jinými agenturami a odborníky, včetně soudce a

ambulatních lékařů. Důležitá je také spolupráce s návaznými službami, jako např. služby podpory

bydlení, programy volnočasové, programy zaměstnávání, denní stacionáře, atd.

O přijetí může být rozhodnuto na základně požadavku soudu, státního zastupitelství, pracovníků jiných

služeb, lékařů či dokonce na základě žádosti samotných pacientů/klientů.

Cílová skupina a forma péče



S
tra

n
a
 5

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Cíle

Jednou z hlavních funkcí FMT je prevence hospitalizací pacientů/klientů s ambulantní OL nebo

jejich zkracování v případě léčby ústavní a nápomoc k jejich reintegraci do vlastního sociálního

prostředí. Kromě těchto služeb bude pacientům/klientům poskytnuta především individuální péče,

zaměřená na hlavní oblasti rizika, podporu protektivních faktorů, potřeby pacientů/klientů; zmapuje

je a vybuduje individuální terapeutický plán zaměřený na klinické a sociální zotavení.

Dalším z cílů projektu je validizace nástrojů Risk Assessmentu, se kterými tým pracuje pro

jednotlivé skupiny pacientů (SAPROF, HCR-20V3 a SVR-20V2).
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Indikátory

• 6.00.00 Celkový počet osob/účastníků – počet pacientů/klientů, kteří získali v rámci pilotního provozu FMT 

podporu nad 40 hodin: Cílová hodnota 20 osob

• 6.70.10 Využívání podpořených služeb – počet osob, které využily služeb FMT během realizace pilotního 

provozu FMT bez ohledu na míru rozsahu poskytované služby: Cílová hodnota 208 osob

• 6.70.01 Kapacita podpořených služeb – kapacita služeb a programů FMT vyčíslená jako maximální počet osob, 

kterým může být služba v dané chvíli poskytována: Cílová hodnota 9 osob

Během pilotního ověření FMT provede minimálně 78 komplexně vypracovaných hodnocení RA 
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Kontakty

• tel.: 284 016 767

• e-mail: FMT-kontakt@bohnice.cz

• pracovní doba: každý pracovní den 8 – 16

• Adresa: 

Pavilon 19

Ústavní 115

Praha 8, 181 00


