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Aktuální nabídka akreditovaných 
kurzů na první pololetí 2020

Nabídka pro individuální účast na akreditovaných vzdělávacích 
programech společnosti NextHealth.

Termíny	vzdělávacích	programů	v	prvním	polole6	2020

4.	února	2020	
úterý

Úvod	do	ošetřovatelské	péče	pro	pracovníky	v	sociálních	
službách

20.	února	2020	
čtvrtek První	pomoc	v	sociálních	službách	

26.	února	2020	
středa

Úvod	do	ošetřovatelské	péče	o	uživatele	s	epilepsií	pro	
pracovníky	v	sociálních	službách	

3.	března	2020	
úterý První	pomoc	v	sociálních	službách	

25.	března	2020	
středa Prevence	přenosných	onemocnění	v	sociálních	službách

21.	dubna	2020	
úterý První	pomoc	v	sociálních	službách	

12.	května	2020 První	pomoc	v	sociálních	službách	

NextHealth s.r.o., U krčské vodárny 280/28, 140 00 Praha 4 Krč 

IČ 01743767, datová schránky w4vfmy, účet 2424229/5500 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 211235

http://www.nexthealth.cz
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Vzdělávací programy pro 
pracovníky v sociálních službách
Nabídka pro individuální účast na akreditovaných vzdělávacích 
programech společnosti NextHealth.

Vzdělávací programy připravené společností NextHealth jsou „ušité na míru“ 

potřebám pracovníků v sociálních službách. Většina kurzů je zaměřena na 

problematiku na překryvu zdravotních a sociálních služeb. Naši lektoři jsou 

špičkovými odborníky ve svých oborech a mají dlouhé zkušenosti s přednášením 

pro nezdravotníky. Více informací najdete v přiložené nabídce nebo na webových 

stránkách NextHealth. 

Kurzy probíhají v moderních a plně vybavených učebnách Domova pro osoby se 

zdravotním postižením Sulická, Praha 4, obvykle od 9 hodin dopoledne. 

Oběd je možno objednat předem v ceně 90 Kč. 

Objednání nejpozději tři pracovní dny předem na emailu nexthealth@gmail.com. 

Pokud bude kurz obsazen, nabídneme vám náhradní termíny. Pokud bude ve vaší 

organizaci více zájemců, můžeme kurz realizovat u vás. 

Platba musí být připsána na účet společnosti NextHealth s.r.o. nejpozději den před 

konáním vzdělávacího programu. Zvýhodněná cena platí pro členy AVPO. 

strana '  z '2 3

http://www.nexthealth.cz
mailto:nexthealth@gmail.com


�

Přivítáme váš zájem a vyjdeme vám vstříc. 

Bez obav se na mne prosím obraťte v případě jakýchkoli dotazů či podnětů. 

Těším se na spolupráci s vámi. 

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA 

nxhealth@gmail.com 

602165449 

Přehled	nabízených	vzdělávacích	programů
cena	pro	člena	
AVPO

cena	pro	
nečlena

O1
Úvod	do	ošetřovatelské	péče	pro	pracovníky	v	
sociálních	službách	-	akreditace	MPSV 8	hodin 1.200	Kč 1.300	Kč

O2
První	pomoc	v	sociálních	službách	-	akreditace	
MPSV 6	hodin 1.350	Kč 1.500	Kč

O3
Základy	péče	o	kůži	pro	pracovníky	v	sociálních	
službách	-	akreditace	MPSV 8	hodin 1.200	Kč 1.300	Kč

O4
Psychiatrické	minimum	pro	pracovníky	v	
sociálních	službách	-	akreditace	MPSV 6	hodin 1.100	Kč 1.300	Kč

O5
Základy	výživy	a	diety	v	sociálních	službách	-	
akreditace	MPSV 6	hodin 1.000	Kč 1.100	Kč

O6
Úvod	do	ošetřovatelské	péče	o	uživatele	s	
epilepsií	pro	pracovníky	v	sociálních	službách	-	
akreditace	MPSV

6	hodin 1.200	Kč 1.300	Kč

O7
Prevence	přenosných	onemocnění	v	sociálních	
službách	-	akreditace	MPSV 6	hodin 1.200	Kč 1.300	Kč

O8
Novinky	v	ochraně	osobních	údajů	pro	pracovníky	
v	sociálních	službách	-	akreditace	MPSV 6	hodin 1.200	Kč 1.300	Kč

O9 EZka	v	sociálních	službách	-	akreditace	MPSV 6		hodin 1.200	Kč 1.300	Kč

O10
Podpora	uživatele	sociálních	služeb	při	užívání	
léků 6	hodin 1.000	Kč 1.100	Kč

O11 Hojení	ran	a	péče	o	stomie	v	sociálních	službách 6	hodin 1.000	Kč 1.100	Kč
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