V Praze, dne 18. 12. 2014
Výstup z 33. konference sociální psychiatrie v Přerově, 20. – 22. listopadu 2014:
Hlavní téma mělo název „Transformace a region“ a podtitul „Transformace služeb pro
duševně nemocné na místní úrovni“. Jednotlivými tématy konference byla transformace služeb o
duševně nemocné a její aktuální stav, dále regionální modely služeb, vzdělávání (psychiatrické sestry,
lékaři, sociální pracovníci), zapojení uživatelů (včetně tzv. peer programů), spolupráce mezi
zdravotními a sociálními službami, mezi týmy poskytovatelů a možnosti tvorby sítě služeb na místní
úrovni. Konference se také zabývala otázkami práv a odpovědnosti u duševně nemocných,
překážkami transformace a jejich překonáváním a také tím, co bude znamenat reforma pro jednotlivé
profese.
Z nabitého programu nebylo možné vybrat vše, co mě osobně zajímalo. Zaměřil jsem se
zejména na zkušenosti a data ze zahraničí, reformu psychiatrické péče a standardy Center duševního
zdraví, spolupráci zdravotních a sociálních služeb, stigmatizaci lidí s duševním onemocněním,
zapojení PEER konzultantů do péče o lidi s duševním onemocněním, práce s lidmi s Duální diagnózou.
Bylo přínosné vidět a slyšet kapacity z oboru sociální psychiatrie, kolegy z jednotlivých
sociálních služeb, zahraniční přednášející. Přehledná mi přišla různorodá náplň a forma přednášek.
Jednalo se o teoretické modely práce, praktické zkušenosti, nové přístupy, vývoj transformace.
Toto přispělo k mému lepšímu porozumění obecného rámce péče o lidi s duševním
onemocněním a lepšímu zorientování se v problematice péče, její transformace, různých postupech a
projektech práce s lidmi s duševním onemocněním. Jednoduše řečeno, lépe se orientuji v tom, jaké
modely se používají, jak je na tom ČR ve srovnání s některými Evropskými zeměmi, o co sociálně
psychiatrická obec usiluje. Došlo i k upevnění mého přesvědčení, že práce, kterou vykonávám, je pro
mě důležitá, že mám podporu dalších kolegů nejen v rámci naší organizace.

Má účast na konkrétních přednáškách:
1)
Rektor J.: Charakteristiky a potřeby služeb v Olomouckém kraji
Winkler P.: Struktura systémů psychiatrické péče v Evropě
Csémy L.: Srovnání stigmatizace duševní nemocí v České republice a Anglii
2)
Aaltonen. J.: Vývoj přístupu zaměřeného na potřeby a přístupu otevřeného dialogu v komunitní péči
o duševní zdraví ve Finsku
3)
Pastucha M., Příhoda P., Plecháček O.: Komunitní terénní centrum (KTC) pro vytyčený region, 2 roky
praxe
Flaksová M.: Spolupráce zdravotních a sociálních služeb v terénu - příklad dobré praxe
4)
Hrubcová A., Hejl L., Talandová H.: Podpora pacientů s psychózou za pomoci zdravotních a sociálních
služeb
5)
Crhová K., Kasík T., Petišková M.: Sociální a pracovní začleňování osob s duální diagnózou, spolupráce
v multidisciplinárním týmu
6)
Hoogvorst – Riewald I., Furnemont A.: Peer konzultanti v péči o duševní zdraví – vzdělávání a
podpora
Rae S.: Jak pracovat s vlastním příběhem ve svém profesním životě

7)
Duškov I., Papežová S.: Aktuální stav reformy psychiatrické péče
Hollý M.: Standard center duševního zdraví
Šveřepa M.: Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních
službách a ve zdravotnictví.
Páv M., Kališová L., Příhoda P., Tatarko J., Gabriel J.: Projekt S.U.P.R.: analýza stávající praxe
rehabilitace nemocných s vážným duševním onemocněním v lůžkových zařízeních následné péče
Jaroš J.: O nás s námi – monitoring a účast při implementaci Transformace
8)
Dragomirecká E.: Postoje k transformaci ústavní péče
Pěč O.: Několik dat k léčbě schizofrenie u nás
Fojtíček M.: RECOVERY – nevděčná role instituce
Kameníková Z.: Zkušenost z návštěv učiněných Veřejným ochráncem práv u neregistrovaných
sociálních ústavních zařízení
9)
Kubáňková J.: Jak pomoci klientovi začít pracovat a co na to klient (případová studie služby
Začleňování na trh práce, o. s. Green Doors)
Šípek P. a kolektiv BONA o.p.s: „Revitalizace" služby sociální rehabilitace vzhledem k potřebám
uživatelů s duální diagnózou
Moravec P.: Cirkus Paciento a jeho přínosy pro léčbu lidí s duševním onemocněním
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