
 
 

vás srdečně zve na vzdělávací kurz 
 

Práce s lidmi s duální diagnózou 
 

Termín: 5. – 6. února a 9. – 10. března 2020 

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

Časový rozvrh: 9h00 – 17h00 (1. – 4. den) 

Cena: 5 900,- Kč (zahrnuje tištěné výukové materiály a malé občerstvení) 

Lektoři:  

MUDr. Tereza Formánková pracuje jako psychiatr v organizaci Magdalena ops. v péči o klienty se závislostí a 
dalšími psychiatrickými potížemi v rezidenčních programech (komunita, následná péče, chráněné byty) i s 
ambulantními klienty (adiktologická ambulance Magdalena ops. a doléčovací centrum Podolí). Dříve působila 
jako vedoucí lékař oddělení v PL Červený dvůr a jaké lékař v PN Bohnice (oddělení závislostí, akutní oddělení i 
oddělení následné péče s ostatní psychiatrickou problematikou). Působí i jako lektorka Vzdělávacího centra pro 
veřejnou správu ČR (VCVSČR), kde vede kurzy zaměřené na specifika komunikace s klienty s psychiatrickou 
diagnózou a s klienty závislými na návykových látkách. 

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 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. Ondřej Skála vystudoval etnologii na Filosofické fakultě UK. Od roku 1996 se věnuje práci s lidmi s duševní 
nemocí. Do roku 2019 působil jako regionální ředitel Fokusu Praha, vede kurzy zaměřené na práci s emocemi. 
Absolvoval psychoterapeutický výcvik v satiterapii a řadu odborných kurzů v oblasti psychoterapie a krizové 
intervence v Čechách i v zahraničí. Dlouhodobě se věnuje meditaci. Dva roky byl buddhistickým mnichem na Srí 
Lance. Rád hledá nové úhly pohledu na to, co prožíváme. 

Mgr. Magdaléna Štochlová, DiS. dlouhodobě pracuje s lidmi s duševním onemocněním. Nejprve v sociálních 
službách (BONA, o.p.s. na pozici metodik, intervizor) a ve zdravotnictví (PN Bohnice), následně v soukromé 
psychoterapeutické praxi. Poskytuje supervizi v pomáhajících profesích. 

 

Akreditace: MPSV – sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních 
služeb. / V případě zájmu lze zajistit akreditaci České asociace sester (je třeba požádat minimálně 4 
týdny před konáním kurzu). 

 

Kurz nabízí vhled do dynamické souvislosti a vzájemného propojení problematiky závislostí a 
psychiatrické morbidity, které je nutné pro vytvoření modelu komplexní péče v této oblasti. 

 

 

 



 
 
Osnova kurzu:  

▪ 1. den: Úvod do problematiky duálních diagnóz – psychózy / závislosti 

▪ 2. den: Fáze léčby duálních diagnóz / Úvod do metody motivačních rozhovorů 

▪ 3. den: Zdravotní rizika / Zkušenosti z praxe / Spolupráce s rodinou a okolím klienta / Nácvik 
motivačních rozhovorů 

▪ 4. den: Modely péče o lidi s duální diagnózou - integrovaná léčba duálních poruch / Komunikační 
dovednosti při práci s klienty s duální diagnózou / Návrh komplexního programu pro lidi s duální 
diagnózou 

 

Kurz účastníkům přinese: 

Účastníci se seznámí s procesem léčby duálních diagnóz s důrazem na její fáze a naučí se teoretickým 
a praktickým základům metody motivačních rozhovorů. Získají rovněž znalosti o průběhu spolupráce s 
rodinou a okolím klienta a seznámí se s podmínkami pro zavádění integrované léčby duálních poruch 
v organizaci. 

 

Osvědčení: Podmínkou získání osvědčení je 90% účast na kurzu a vypracování písemného 
vědomostního testu (8 správných odpovědí z 12). 

 

 

Kontaktní osoba a informace o vzdělávacích kurzech: 

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

mailto:selepova@cmhcd.cz
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut

