
Pilotní provoz FMT je hrazen z projektu 
„Podpora nových služeb v péči 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.

Forenzní multidisciplinární tým v pilotním 
provozu zavádí komplexní zdravotní a sociální 
služby díky spolupráci Psychiatrické nemocnice 
Bohnice a Green Doors

FMT (forenzní multidisciplinární tým) 
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. 

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.

Kontakt
284 016 767 
FMT-kontakt@bohnice.cz

Pracovní doba FMT je každý 
pracovní den od 8 do 16 hod.

Služby multidisciplinárního 
týmu zajišťují:
Psychiatr
Sexuolog
Adiktolog
Psycholog
Zdravotní sestry
Sociální pracovníci

FMT Bohnice

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Péče je poskytována ambulantní / 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, úřady apod.).

FMT spolupracuje také s potřebnými úřady a jinými agenturami 
a odborníky, včetně soudce a ambulantních lékařů. Důležitá 
je také spolupráce s návaznými službami, jako např. 
služby podpory bydlení, programy volnočasové, programy 
zaměstnávání, denní stacionáře, atd.

O přijetí pacienta/klienta může být rozhodnuto na 
základně požadavku soudu, státního zastupitelství, 
pracovníků jiných služeb, lékařů či dokonce na základě 
žádosti samotných pacientů/klientů.

Jak se k nám dostanete?
Pavilon 19
Ústavní 115
Praha 8, 181 00

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 
validace nástrojů Risk Assessmentu, se kterými tým pracuje.


