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Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé a příznivci sociální psychiatrie,

výbor sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP ve spolupráci s Karlovarským krajem Vás srdečně zve na
třicátou první konferenci sociální psychiatrie. V tomto roce se chceme zabývat tématem zotavení
(recovery). Zotavení jako cíl péče u osob se závažným duševním onemocněním se zaměřuje na
dosažení takového stavu, ve kterém je nemocný co nejvíce zapojen do života společnosti, dokáže
zastávat různé sociální role a nalézat ve svém životě smysl i přes některé přetrvávající příznaky své
nemoci. Takový cíl nabízí možnost zapojení zdravotnických služeb a odborníků – ambulantní i lůžkové
psychiatrie, psychoterapie, ale rovněž také farmakoterapie, společně se sociálními pracovníky, kteří
se dnes významně podílejí na poskytování psychiatrické rehabilitace. Cíl zotavení je ale především
výzvou pro samotné uživatele a jejich rodinné příslušníky. Koncept péče, který si klademe jako letošní
téma, tedy může spojovat profesionály různého zaměření, uživatele a jejich příbuzné. Přáli bychom
si, aby letošní konference byla fórem k výměně zkušeností, poznatků či výsledků výzkumu v této
oblasti. Téma zotavení bude uvedeno Jaapem van Weeghelem, nizozemským výzkumníkem, autorem
řady publikací v této oblasti a Jeannette Hardingovou, britskou trenérkou ve sféře uživatelských
aktivit a mezinárodní expertkou na téma zotavení a uživatelských perspektiv.
Místo konání konference v Karlových Varech jsme zvolili záměrně. Karlovarský kraj patří
k regionům s nejméně rozvinutými službami pro osoby s duševním onemocněním. Konference ve
spolupráci s Karlovarským krajem chce podpořit projekt zaměřený na posílení sociálně rehabilitačních
služeb pro osoby s duševním onemocněním, boj se stigmatem a vzdělávání profesionálů právě
v tomto regionu.
Konference bude stejně jako v minulých letech probíhat formou plenárních přednášek,
tematických panelů, workshopů a posterů. Bude nám potěšením přivítat kolegyně a kolegy, kteří se
na nich budou chtít podílet.

Těšíme se na setkání v listopadu v Karlových Varech.
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Registrace na konferenci: www.socialnipsychiatrie2010.cz
(Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, které poskytují služby osobám s duševním onemocněním na
území Karlovarského kraje, budou mít registrační poplatek uhrazen z projektu “Rozvoj péče o osoby s duševním
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Účast na konferenci bude zařazena do programu postgraduálního vzdělávání pro lékaře, klinické
psychology a zdravotní sestry. Účastníci obdrží certifikát s příslušnými kredity.

Program konference
Programový souhrn XXXI. Konference sociální psychiatrie 4. – 6.11.2010

Čtvrtek 4.11.10
14.00 – 18.00

Registrace

18.00 – 19.30

Zahájení konference
O.Pěč za pořadatele; J.Novotný, hejtman Karlovarského kraje; J.Raboch za
výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP; B.Wenigová, A.Lang, M.Balabán za
spolupořadatele
Úvodní přednášky
Správková S.: Představení projektu Rozvoj péče o osoby s duševním
onemocněním na území Karlovarského kraje
Wenigová B., Stuchlík J.: Projekt rozvoje sociálních služeb pro duševně
nemocné v Karlovarském kraji
Šteflová A.: Rozvoj péče o duševní zdraví v regionech - priorita v agendě
WHO
Pěč O.: Koncept zotavení a jeho význam v různých oblastech péče o lidi se
závažnou duševní poruchou

20.00 – 22.00

Společenský a kulturní program

Pátek 5.11.10
9.00 – 11.00

Plenární přednášky
Harding J.: Zotavení jako osobní zkušenost
Van Weeghel J.: Zotavení a rehabilitace: na cestě k osobám se závažnou
duševní poruchou jako plnohodnotným občanům
Bankovská Motlová L.: Zotavení a psychoedukace
Hlísníková: Zotavení z hlediska příbuzných

11.00 – 11.30

Přestávka

11.30 – 13.00

Tématické sekce
Tématická sekce „Stav péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji“
(1.část)
Tématická sekce „Zotavení z perspektivy uživatelů / zotavení rodiny“ (1.část)
Tématická sekce „Za pomoci psychoterapie a psychiatrické rehabilitace na
cestě k zotavení“ (1.část)
Tématická sekce „Zdravotní a sociální péče – překryvy a propasti“
Workshop

13.00 – 14.30

Přestávka na oběd

14.30 – 16.00

Plenární přednášky
Probstová V.: Jak může přispět psychoterapie k zotavení závažně duševně
nemocných
Hejzlar P.: "Multidisciplinární spolupráce - různé pohledy na zotavení?"
Pfeiffer J.:Transformace ústavní v komunitní péči jako nezbytná podmínka
pro "recovery" model. EU perspektiva
Kloučková T. :Pilotní projekt transformace ÚSP v 13 krajích v ČR.

16.00 – 16.30

Přestávka

16.30 – 18.00

Tématické sekce
Tématická sekce „Stav péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji“
(2.část)
Tématická sekce „Za pomoci psychoterapie a psychiatrické rehabilitace na
cestě k zotavení“ (2.část)
Tématická sekce „Ambulantní, lůžkové, denní a krizové služby a jejich
možnosti, jak přispět k zotavení závažně duševně nemocných“
Tématická sekce „Psychofarmakoterapie a zotavení“
Workshop

18.00 – 20.00

Satelitní symposium

20.00 – 22.00

Společenský večer s rautem

Sobota 6.11.10

9.00 – 10.30

Plenární přednášky
Suchomel P.: Podmínky psychiatrické léčebny a zotavení
Konečný M.: Psychiatrické oddělení nemocnice jako článek na cestě
k zotavení
Večeřová – Procházková A.: Zotavení a psychofarmaka
Rektorová B.: Zotavení a ambulantní praxe
Jaroš J.: Zapojení uživatelů do komunitního plánování služeb pro uživatele
psychiatrické péče

10.30 – 11.00

Přestávka

11.00 – 12.30

Tématické sekce
Tématická sekce „Za pomoci psychoterapie a psychiatrické rehabilitace na
cestě k zotavení“ (3.část)
Tématická sekce „Zotavení z perspektivy uživatelů / zotavení rodiny“ (2.část)
Tématická sekce„Varia“
Workshop

12.30 – 13.00

Zakončení konference

