
 

 
 

 

 
 

 

 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TERÉNNÍ 

TÝM 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

FOKUS – Opava, z.s.  

Kontaktní místo: Hradecká 16, Opava 

                              (zvonit Fokus 3. patro) 

                              Tel.: 721 858 044 

                              E-mail: mdtopava@seznam.cz 

 



 Multidisciplinární terénní tým vznikl 

spoluprací Psychiatrické nemocnice v Opavě a 

organizace Fokus - Opava, z. s., poskytující 

sociální služby. 

 

Cíl: 
 

 péče o lidi s duševní poruchou v jejich přirozeném 

   prostředí 

 podpora v začlenění se do běžného života po 

   ústavní léčbě 

 předcházení opakovaným hospitalizacím v případě 

   zhoršení zdravotního stavu  

 

 

Poskytovaná péče pro: 
 

 pacienty z diagnostického okruhu psychóz – F 2… 

a depresí F 3…. 

 spádová oblast: Opava a okolí s hranicemi 

   tvořenými orientačně obcemi: Chuchelná, Hlučín, 

   Pustá Polom, Budišov nad Budišovkou, Velké 

   Heraltice, Brumovice.  

 Péče je poskytována v pracovní dny: 

                        od 7:00 do 15:30 hod.    

 

Poskytujeme: 
 

 podpora v dodržování léčebného režimu 

 včasnou intervenci při nástupu příznaků nemoci a  

   prevenci relapsu 

 krizová intervence v terénu 

 pomoc v dodržování termínů ambulantních kontrol 

   a zajištění kontaktu s ambulantním lékařem 

 edukace  

 podpora rodiny 

 podpora zvládání domácnosti 

 podpora ve zvládání sociálních situací a finanční 

   oblasti 

 nácvikové programy 

 programy sociální prevence  

 pomoc v organizování volného času 

  

  

 

Přijetí do péče: 
 

 Před rozhodnutím o přijetí do péče je možná 

osobní nebo telefonická konzultace. Výsledkem 

konzultace může být buď přijetí do péče, nebo 

doporučení dalšího možného postupu řešení dané 

situace.     

  

 z psychiatrické indikace je požadováno doporučení   

   ošetřujícího psychiatra z ambulance 

 při propuštění z oddělení psychiatrické nemocnice   

   doporučení ošetřujícího lékaře  

 

Žádost je vypsaná na formuláři domácí péče. 

Vyplněnou žádost doručte do konzultačního místa 

Multidisciplinárního terénního týmu na adresu 

Hradecká 16, Opava. 

Provozní doba konzultačního místa je v pracovní 

dny od 7,00 do 15,30 hod. 

  

Multidisciplinární tým: 

 

 psychiatr 

 psycholog 

 psychiatrická terénní   

           sestra 

 sociální pracovník 

Kontakty: 

Konzultační místo, Hradecká 16, Opava,  

(zvonit Fokus 3. patro) 

tel.: 721 858 044 

e-mail: mdtopava@seznam.cz 

MUDr. V. Kušnír                 720 069 966 

Mgr. R. Růžičková               727 853 610 
Vedoucí sestra 

R. Kurtinová                         722 933 477 

Vedoucí sociální pracovnice 

Multidisciplinární 

terénní tým 

mailto:mdtopava@seznam.cz

	Cíl:
	Poskytovaná péče pro:
	Poskytujeme:
	Přijetí do péče:

