
NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI
A AKUTNÍ STAVY U
VYBRANÝCH KLIENTŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

nejčastější nemoci seniorů a osob se zdravotním postižením
(diabetes, Alzheimerova demence, Parkinsonova choroba, astma
bronchiale, astma cardiale, srdeční selhání, plicní embolie, a další)
způsoby řešení akutních stavů
volání pomoci a složek záchranného systému
zdravotní i sociální pohled na vybrané situace
odborně, prakticky a s odpovědmi na Vaše otázky

Účastník kurzu získá základní znalosti o uvedených nemocech, se
kterými se může setkat v rámci péče o osoby seniorského věku, příp. s
tělesným či mentálním postižením, a dokáže rozpoznat zhoršení
zdravotního stavu klienta při náhlých životu ohrožujících situacích. Dozví
se, jak prakticky řešit akutní stavy ohrožení života a zdraví u klientů
jednotlivých služeb a získá informace, jak účelně jednat a jak poskytnout
první pomoc nebo zorganizovat zavolání integrovaného záchranného
systému. Získané vědomosti pak může vhodně využít při každodenní
péči o klienta či v kontaktu s jeho rodinou. 

Kurz je vhodný pro terénní, ambulantní i pobytové sociální služby a
zohledňuje specifika sociálních služeb. Součástí kurzu je řešení
praktických situací.

Akreditace MPSV č. A2020/0047-SP/PC/PP/VP
(8 hodin, 1 den)

Určeno pro: 
· pracovníky v sociálních službách
· sociální pracovníky
· řídicí a manažerské pracovníky

Cena: 1.590,-Kč/osoba nebo dle domluvy v
případě konání ve vašem zařízení. 

PŘIHLÁŠKU A TERMÍNY KURZŮ NAJDETE NA: 
 W W W . V Z D E L A V A N I N A M I R U . C Z

LEKTORUJE: MGR. KATEŘINA SOUKUPOVÁ
10 let jsem pracovala jako zdravotní sestra pro Vězeňskou službu ČR. Absolvovala jsem
studium ošetřovatelské péče o dospělé v Brně, ošetřovatelský management na UJEP v Ústí
nad Labem a magisterský obor ošetřovatelství na vysoké škole sv. Alžběty v Bratislavě. Na
Jihočeské univerzitě jsem si pak doplnila program celoživotního vzdělávání DPS – učitelé.
Během svého profesního života jsem pak prošla řadou seminářů a kurzů 

z oblasti sociální, zdravotnické i pedagogické a pracovala jako vyučující na SZŠ, ředitelka domova pro osoby
se zdravotním postižením nebo též vrchní sestra v  domovech se zvláštním režimem a pro seniory. Nyní
pracuji jako celoorganizační garant kvality a metodik v  organizaci poskytující sociální služby převážně
seniorům. Jedinečnost mých kurzů spočívá v autentičnosti předávaného. Jsem lektor, který prošel mnohými
profesemi a mnohými pracovišti. Za 40 let mé praxe jsem načerpala řadu zkušeností a o vše, co jsem
získala, se s vámi ráda podělím.

https://www.vzdelavaninamiru.cz/

