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vás srdečně zve na vzdělávací kurz 

Specifika v práci komunitní psychiatrické sestry 
Téma Lektor Termín Od - do Hodin Dnů 

Vztah a komunikace Mgr. Pavel Říčan 6. - 7. 2. 2018 9.00 - 18.00 19 2 

Komunitní systém péče o 
duševně nemocné, role sestry I. MUDr. Ondřej Pěč 8. 2. 2018 9.00 - 18.00 9,5 1 

Multidisciplinární spolupráce MUDr. Zuzana Foitová 26. - 27. 2. 2018 9.00 - 17.00 16 2 

Praktické administrativně-
organizační minimum Mgr. Tomáš Petr 28. 2. 2018 9.00 - 15.00 6 1 

Komunitní systém péče o 
duševně nemocné, role sestry II. MUDr. Ondřej Pěč 1. 3. 2018 9.00 - 18.00 9,5 1 

Case management a asertivní 
komunitní léčba MUDr. Jan Stuchlík 3. - 4. 4. 2018 9.00 - 15.00 11 2 

Rehabilitační proces I. MUDr. Ondřej Pěč 5. 4. 2018 9.00 - 18.00 9,6 1 

Psychoedukace a podpora 
perorální medikace. Monitoring 
zdravotního stavu v domácím 
prostředí. Mgr. Tomáš Petr 6. 4. 2018 9.00 - 17.00 9   

Rehabilitační proces II. MUDr. Ondřej Pěč 10. 5. 2018 9.00 - 18.00 9,6 1 

Úvod do supervize MUDr. Zuzana Foitová 28. 5. 2018 9.00 - 17.00 8 1 

Práce s rodinou 

Mgr. Barbora 
Wenigová, Mgr. Marek 
Fiala 29. - 30. 5. 2018 9.00 - 17.00 16 2 

Rehabilitační proces III. MUDr. Ondřej Pěč 31. 5. 2018 9.00 - 18.00 9,6 1 

Práce s krizí MUDr. Petr Příhoda 1. 6. 2018 9.00 - 17.00 8 1 
 

Místo: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 130 00 Praha 3  

Cena: 17 900 Kč (zahrnuje tištěné učební materiály a malé občerstvení během kurzu) 

Lektoři: Odborným garantem kurzu je Mgr. Tomáš Petr, Ph.D., předseda psychiatrické sekce ČAS. Působil jako 

psychiatrická sestra v Psychiatrické nemocnici Bohnice, 2 roky pracoval na psychiatrickém oddělení v Anglii, St. 
Lukes Hospital a aktuálně pracuje jako vrchní sestra na psychiatrickém oddělení ÚVN v Praze, kde se podílí na 
vedení nejen akutního lůžkového oddělení, ale také Komunitního psychiatrického týmu. Angažuje se zejména 
v projektech zaměřených na uplatnění psychiatrických sester v péči o duševně nemocné. / Mgr. Marek Fiala je 
sociální pracovník. V letech 1997 až 2001 pracoval v občanském sdružení Helianna, které se zabývalo 
resocializací osob závislých na nealkoholových návykových látkách, a spolupracoval se sdružením Fokus Mladá 
Boleslav. Od roku 2002 pak přešel do Fokusu Mladá Boleslav, kde pracoval jako vedoucí chráněného bydlení a 
projektový manažer. Od června 2009 pracuje ve sdružení Péče o duševní zdraví jako vedoucí terénního týmu v 
Jičíně. / MUDr. Zuzana Foitová má více než 25 let praxe v oblasti péče o lidi s duševními poruchami. Věnuje se 
jak ambulantní psychiatrické léčbě, tak psychoterapii a práci v terénu včetně krizové pomoci, vždy s důrazem na 
komunitní přístup. Věnuje se také rodinám pacientů a preventivním programům. Působí rovněž jako 
supervizorka zdravotních a sociálních služeb a jako lektorka vzdělávání pracovníků v této oblasti. Angažuje se v 
projektech zaměřených na změnu systému péče o osoby s duševními poruchami u nás. Přednáší na odborných 
konferencích a publikuje popularizační texty. / MUDr. Ondřej Pěč je psychiatr a psychoterapeut. Od roku 1994 
pracuje jako ředitel Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET, od roku 1995 jako předseda sdružení 
ESET-HELP. / MUDr. Petr Příhoda vystudoval 1. lékařskou fakultu v roce 1995 a vzápětí poté začal pracovat jako 
psychiatr v Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích. Do konce roku 1998 zde působil jako sekundární lékař. 
Od roku 1999 pak pracoval v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov v Praze 4 jako ambulantní 
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psychiatr a psychoterapeut. Věnoval se především pacientům se schizofrenií, svou práci dělil mezi ambulantní 
psychiatrii a psychoterapii, v letech 2003-2008 zde pak zastával funkci zástupce primáře. Od roku 2008 až 
dosud je primářem oddělení resocializace a krizové intervence v PL Bohnicích, v DPS Ondřejov si ponechal 
částečný úvazek. Má dvě atestace z psychiatrie a funkční specializaci v psychoterapii. / Mgr. Pavel Říčan 
vystudoval sociologii v Praze. Několik let pracoval s mladými lidmi z ulice na faře v Křešíně. V letech 1996 - 2014 
působil ve FOKUSu Vysočina na různých pozicích: jako vedoucí chráněné dílny, sociální pracovník, vedoucí 
střediska, odborný ředitel a vedoucí rehabilitace. Od května 2014 je ředitelem Centra pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Zajímá ho účinnost služeb, možnosti zotavení z duševního onemocnění a propojování teoretických 
konceptů s praxí. / MUDr. Jan Stuchlík je psychiatr, který se od roku 1992 zabývá psychosociální rehabilitací 
dlouhodobě duševně nemocných ve Fokusu Mladá Boleslav. Založil a řídil jeden z prvních týmů využívající case-
management v ČR. Od roku 1995 se jako konzultant CRPDZ účastnil řady projektů zaměřených na problematiku 
práv duševně nemocných a na vzdělávání v oblasti péče o duševně nemocné. / Mgr. Barbora Wenigová je 
klinická psycholožka a rodinná psychoterapeutka. V letech 1993 až 2004 pracovala v Denním 
psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov převážně s lidmi s psychotickými poruchami a jejich rodinami. Od 
roku 2005 do roku 2014 působila jako ředitelka Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, se kterým nadále 
externě spolupracuje. Po celou dobu své praxe se věnuje supervizi týmů v oblasti péče o duševní zdraví a práci s 
pacienty v rámci soukromé praxe. 

Akreditace a osvědčení: Kurz je akreditován u Ministerstva zdravotnictví jako certifikovaný kurz pro 
všeobecné sestry se specializací v psychiatrii. Vstupní požadavky k přijetí do kurzu jsou specializace 
v psychiatrii a 3 roky praxe v oboru. 

Podmínkou získání osvědčení je 85 % účast na kurzu, zpracování kazuistiky pacienta zaměřené na 
komunitní péči v rozsahu 3 – 4 stran a ústní prezentace této kazuistiky.  

 

Cílem vzdělávacího kurzu je odborně připravit psychiatrické sestry na práci v oblasti komunitní péče, 
tedy v přirozeném prostředí pacienta a případě usnadnit přechod psychiatrických sester pracujících v 
oblasti lůžkové péče do oblasti péče komunitní. Kurz je koncipován jako komplexní teoretická a 
praktická průprava pro práci v CDZ nebo v jiné službě komunitního typu.  

Osnova kurzu a časová dotace: Kurz se skládá z teoretické části a praxe v odborných zařízeních. Teoretická část 
zahrnuje celkem 141 výukových hodin. Praktická část probíhá v rozsahu 2 týdnů (80 výukových hodin). 

(Teoretická část) viz výše 

(Praktická část) Praxe v zařízení akutní ambulantní krizové péče (hodnocení krizových stavů, poskytnutí akutní 
odborné pomoci v situaci psychické krize, odkazování na jiná zařízení, účast na supervizích a týmových 
poradách) a v zařízení terénní komunitní krizové péče (poskytnutí krizové intervence, neodkladné šetření stavu 
a odborná intervence přímo v místě rozvoje krizové situace, návštěvy u klientů doma - hodnocení somatického 
stavu v přirozeném prostředí klienta, rozhovor s rodinou, účast na supervizích a týmových poradách) a 
v zařízeních poskytujících psychiatrickou rehabilitaci v přirozeném prostředí klientů. 

Kurz účastníkům přinese: Absolventi kurzu se seznámí se svými kompetencemi v oblasti komunitní péče a také 
s kompetencemi ostatních odborníků, se kterými v rámci poskytování péče budou spolupracovat. Budou 
schopni zhodnotit psychický stav pacienta v jeho přirozeném prostředí, identifikovat problémové oblasti a 
sestavit individuální plán psychiatrické rehabilitace. Seznámí se se zásadami individuální psychiatrické 
rehabilitace a case managementu a dokáží je uplatňovat v péči o pacienty. Naučí se provádět činnosti při 
krizové intervenci a zvládat krizové situace v přirozeném prostředí pacienta. Naučí se také uplatňovat techniky 
k prevenci relapsu onemocnění a provádět efektivní psychoedukaci jak s pacientem, tak s jeho blízkými. 

 

Přihlášení na kurz: http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/prihlaseni-na-kurz/  

Kontaktní osoba: Barbora Holá, GSM: 775 555 517, e-mail: hola@cmhcd.cz 
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