Centrum duševního zdraví

Kontaktní telefon: 721 858 044
Webové stránky: www.cdzopava.cz
E-mail: kontakt@cdzopava.cz
Adresa:
Olomoucká 2520/74
746 01 Opava

Sociální služba je ﬁnancována prostřednictvím
projektu Podpora služeb sociální prevence 3
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030. Projekt je ﬁnancování z Evropského sociálního fondu prostřednictví Operačního programu Zaměstnanost, státního
rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zdravotní péče je hrazena z veřejného
zdravotního pojištění.

Kdo je klient CDZ?

S čím Vám může CDZ pomoci?

Kdo je součástí týmu CDZ?

• Klientem CDZ jsou dospělé osoby se závažným duševním onemocněním: schizofrenní
poruchy, poruchy nálady, obsedantně-kompulzivní poruchy, poruchy s bludy.
• Člověk s první zkušeností s psychotickým
onemocněním, nebo dlouhodobě léčen pro
závažnou duševní poruchu.
• Člověk s duševním onemocněním v krizi.

• S přechodem z hospitalizace do domácího
prostředí.
• S komunikací s rodinou, přáteli, úřady, lékaři.
• Se zvládáním projevů nemoci v běžném životě, s řešením obtíží v oblasti péče o domácnost, hospodaření s penězi, práce a vzdělávání, hledáním volnočasových aktivit.
• Poskytnutí podpory a pomoci v krizových situacích spojených jak s nemocí, tak se závažnými životními situacemi.
• Poskytnutí podpory, konzultací a setkání
v přirozeném prostředí člověka, kde má své
zázemí a vztahy.
• Pomoci v dodržování termínů ambulantních
kontrol a zajištění kontaktu s ambulantním
lékařem.
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Podmínky pro přijetí do CDZ?
• Před přijetím do péče je možná osobní,
nebo telefonická konzultace. Výsledkem
konzultace může být buď přijetí do péče,
nebo doporučení dalšího možného postupu
řešení dané situace.
• Na CDZ se mohou obracet rodinní příslušníci, blízcí, úřady, ošetřující lékaři, terénní
pracovníci z jiných organizací, pracovníci
z městského úřadu.
• Aktuální bydliště v Opavě a blízkém okolí,
v Kravařích a Hlučíně, s možností dojezdu
do 30 minut.

Péče je individuální, “šitá“ na míru klientovi
s respektováním jeho potřeb.
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Kdy přijít do CDZ?
Podpora a pomoc je poskytována od pondělí
do pátku v pracovní době od 7.00 do 15.30
hodin.

