
 
 

vás srdečně zve na vzdělávací kurz 
 

Minimum z psychiatrie  
pro pracovníky v pomáhajících profesích 
 

Termín: 12. – 14. listopadu 2018 

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

Časový rozvrh: 9h – 18h (1. a 2. den), 9h – 15h (3. den) 

Cena: 2 900 Kč (zahrnuje výukové materiály na CD a malé občerstvení) 

Lektor: MUDr. Jan Stuchlík 

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. 

Akreditace: MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních 
služeb, fyzické osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči v domácím prostředí. / V případě 
zájmu lze zajistit akreditaci České asociace sester – je třeba požádat minimálně 4 týdny před 
konáním kurzu. 

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou duševního onemocnění (zejména závažnějších 
stavů vyžadujících pomoc v sociální oblasti) a problematikou péče o duševně nemocné, včetně jejího 
legislativního rámce a problematiky posuzování nároku na příspěvek na služby u duševně 
nemocných. 

Osnova kurzu: Systém péče o duševně nemocné - Symptomatologie duševních poruch - Komunikace s duševně 
nemocným klientem - Diagnostické systémy v psychiatrii - Hlavní nosologické jednotky - Metody léčení 
duševních poruch - Posuzování nároku na příspěvek na služby u duševně nemocných - Lidská práva duševně 
nemocných 

Kurz účastníkům přinese: Zpřehlednění systému péče o duševně nemocné v ČR a role sociálních služeb 
v systému. Základní přehled o příznacích duševních poruch. Porozumění některým poruchám vnímání a myšlení 
u těžkých duševních poruch a návod ke komunikaci s těžce duševně nemocným klientem. Seznámení 
s používanými diagnostickými systémy v psychiatrii a základní přehled nosologických jednotek. Seznámení 
s hlavními terapeutickými přístupy v psychiatrii a znalost základní skupiny psychofarmak, jejich účinků a 
nežádoucích účinků. Seznámení s možnostmi hodnocení závažnosti postižení a jejich uplatněním při hodnocení 
nároku na příspěvek na služby dle zákona 108/2006 sb. Zpřehlednění problematiky práv duševně nemocných. 

 

Osvědčení: Podmínkou získání osvědčení je 90% účast na kurzu a vypracování písemného 
závěrečného testu s  80 % správných odpovědí.  

 

Kontaktní osoba a informace o vzdělávacích kurzech: 

Pavla Šelepová, GSM: 775 582 277, email: selepova@cmhcd.cz / www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut 
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