
 
 

 

vás srdečně zve na vzdělávací kurz 

Suicidalita u lidí se závažným duševním 
onemocněním 
 

Termín: 17. – 18. září 2020 

Časový rozvrh:  9.00 – 17.00 (1. – 2. den)  

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

Cena: 2 800 Kč (zahrnuje tištěné učební materiály a malé občerstvení) 

Lektoři:   

MUDr. Jan Beneš vystudoval 2.LF UK a následně pracoval jako psychiatr v PNB. Specializační 
vzdělávání v oboru psychiatrie zakončil zkouškou v roce 2016, v závěrečné práci se zabýval 
možnostmi implementace recovery principů do systémů péče o duševní zdraví. Od r. 2016 
spolupracuje s terénním týmem Fokusu Mladá Boleslav a se vznikem CDZ Mladá Boleslav se stal jeho 
hlavním psychiatrem.  

Pavlína Růžičková, DiS. dokončila v roce 1998 studium na střední zdravotnické škole, obor všeobecná 
sestra. Tomuto oboru se věnovala řadu let. Od roku 2005 pracuje ve Fokusu Mladá Boleslav, neboť 
práce s lidmi s duševním onemocněním jí dává větší smysl. V roce 2010 vystudovala obor sociální 
práce na Vyšší odborné škole Mills a mohla  pokračovat na pozici case managera terénního týmu 
organizace Fokus. Aktuálně pracuje jako psychiatrická sestra v CDZ Mladá Boleslav. 

Petr Šturma, DiS. vystudoval obor sociální práce. V letech 2006 a 2007 pracoval jako streetworker 
mezi lidmi bez domova. V roce 2008 nastoupil do občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav, kde se 
začal věnovat problematice duševních onemocnění. Původně zde pracoval jako člen case 
managementového terénního týmu, následně jako jeho vedoucí a posléze i jako vedoucí týmu CDZ. 
Od roku 2020 se věnuje poradenské a lektorské činnosti a také roli manažera, ovšem již mimo oblast 
péče o duševní zdraví. 
 

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

 

Kurz se věnuje problematice suicidality a sebepoškozování u lidí se závažným duševním 
onemocněním, kteří jsou těmito fenomény mnohonásobně více ohroženi. 

Osnova kurzu: Teoretický úvod do problematiky suicidality / Teoretický úvod do problematiky 

sebepoškozování / Riziko suicida a protikrizové plánování / Sebevražedná tématika v oblasti krizové 

intervence / Krizová intervence / Práce v týmu s klientem ohroženým suicidem / Práce s rodinou / 

Intervence v týmu / Právní aspekty 

Kurz účastníkům přinese: Účastníci kurzu získají teoretické znalosti k tématu sucidality a 
sebepoškozování. Naučí se, jak pracovat s klientem ohroženým suicidem a sebepoškozováním – 
krizová intervence, týmová práce s ohroženými klienty, mapování rizika a práce s ním. Naučí se, jak 



 
 

 
reagovat na suicidum klienta ve vztahu k  rodině a blízkému okolí, k týmu, ve kterém pracují, a k sobě 
samému – supervize, týmové sdílení a týmová pravidla, práce s rodinou pozůstalého, psychohygiena. 
Získají základní informace k právním předpisům, které souvisejí s problematikou suicidality. 

 

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

 

 

 

Kontaktní osoba a informace o vzdělávacích kurzech: 

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