Konference na téma „Vznik Center duševního zdraví a boření zažitých
stigmat v oblasti duševního zdraví“.
Dne 5. června 2019 proběhla v budově Krajské knihovny v Karlových Varech konference na
téma „Vznik Center duševního zdraví a boření zažitých stigmat v oblasti duševního zdraví“ k
projektu MZ ČR „Reforma psychiatrické péče – deinstitucionalizace“ a projektu Národního
ústavu duševního zdraví „Destigmatizace“. Konferenci pořádal Fokus Mladá Boleslav z. s.
společně s Národním ústavem duševního zdraví v Praze.
Setkání bylo určeno pro představitele a pracovníky státní správy i samosprávy Karlovarského
kraje, zástupce poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, zástupce psychiatrického
oddělení v Ostrově a další zájemce z řad odborné veřejnosti.
Celkem se akce zúčastnilo cca 100 osob.
Akce byla pořádána za podpory člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví Ing.
Jana Bureše.
Program:
09:00 – 09:05 Zahájení, uvedení plánu programu a představení organizátorů, přednášejících,
moderování akce - Bc. Edit Kunertová regionální konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR.

9:05 – 9:15 Úvodní slovo
zdravotnictví.

Ing. Jan Bureš, člen rady Karlovarského kraje pro oblast

09:15 – 10:15 Současný stav reformy psychiatrické péče v České republice PhDr. Petr
Winkler– odborný garant projektu Destigmatizace, NUDZ.

10:45 – 11.30 Tvorba sítě sociálně zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním
Mgr. Jiří Mach – MZ ČR – projekt „Deinstitucionalizace“ , Bc. Kunertová Edit – regionální
konzultant Karlovarský kraj.

11:30 – 12:15 Představení center duševního zdraví v karlovarském kraji Jaroslav Hodboď –
oblastní ředitel organizace Fokus Mladá Boleslav z. s., Karlovarský kraj.

12:15 – 13:00 Co víme o stigmatu a stigmatizaci Mgr. Matyáš Müller, MSc. PhD. – specialista
Destigmatizace, NUDZ.

13:00 – 14:00 Bariéry z pohledu člověka se zkušeností s duševním onemocněním Peer lektor/
člověk s vlastní zkušeností – sl. Jitka z Plzně.

Konference se vydařila, což nám potvrdila i zpráva od jedné účastnice, “Jinak musím říct, že
dnešní konference se mi moc líbila. Nejsilnější zážitek pro mě bylo to poslední vystoupení.
Takové povídání vydá za celou konferenci“, diskuze během příspěvků byly podnětné a
přednášející myslím dotazy zodpověděli ke spokojenosti všech tazatelů. Nejvíce účastníky
zaujal osobní příběh sl. Jitky. V brzké době se připravují akce i pro další cílové skupiny.

