
Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek 

systému sociálního zabezpečení 16.9. 2019 

Účastníci se seznámí s teorií systému sociálního zabezpečení a se základy posuzování 
zdravotního stavu pro tzv. nepojistné dávky, především systém sociální pomoci. 

Seminář je zaměřen na aktuální informace o nových právních úpravách účinných z oblasti 
posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání dávek osobám se zdravotním postižením a 
posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se 
zdravotním postižením. 

Účastníci se rovněž seznámí s posudkovými kritérii posuzování stupně závislosti pro účely 
příspěvku na péči, a to s důrazem na majoritní skupinu příjemců této dávky – seniory. 

Cílem je získání nezbytných znalostí a vědomostí o činnosti lékařské posudkové služby v 
sociálním zabezpečení a zejména podmínkách spolupráce posudkových lékařů a sociálních 
pracovníků. 

Co se v kurzu naučíte: 

- Získáte základní informace o systému sociálního zabezpečení 

- Seznámíte se se základními pojmy spjatými s tématem jako je příspěvek na péči, 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, zdravotní postižení, každodenní pomoc, péče, 

dohled atd. 

- Získáte vhled do způsobu posuzování zdravotního stavu pro nepojistné dávky, do 

kritérií posuzování stupně závislosti pro příspěvek na péči 

 

Počet vyučovacích hodin: 6 (1 den) 

Datum konání: 16.9.2019 

Čas konání: od 09:00 do 14:15 hodin (od 8.30 hodin prezence) 

Místo konání: Karolíny Světlé 18, Praha 1 

 
Číslo akreditace: A2017/0772-SP/VP 

Max. počet účastníků: 20 

Cena: 850,- / 1 účastník 

Přihlásit se můžete do: 5. září 2019 zde 

 

Lektoři:  

doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.  vede Ústav sociálního a posudkového lékařství UK 

Lékařské fakulty v Plzni, dlouhodobě se věnuje otázkám sociální gerontologie, je významnou 

odbornicí v oblasti sociálního lékařství, publikuje a přednáší v ČR i v zahraničí. 

MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA-přední český odborník v oboru posudkové lékařství, 

desítky let se věnuje také problematice stáří a stárnutí, publikuje a přednáší v ČR i v zahraničí. 

  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1KRbx2nlkAZzjuFEO_rs4tW8W7UyUtLRuuite0Lp4mYk/edit


Koordinátorka kurzu: 

Mgr. Tereza Žílová 

Tel.: 731 610 060 

E-mail: info@giops.cz 

 

 
Na základě Vašeho přihlášení Vám do 5 dní přijde faktura s žádostí o její zaplacení. 

V případě, že se přihlášený účastník nemůže kurzu zúčastnit, je možné vyslat náhradníka, 
platbu však není možné vrátit. 

 


