V Praze, dne 15. 12. 2014
Výstup z konference sociální psychiatrie, 20. - 22. listopadu, Přerov:
Konference měla krásně nabitý program. Bylo to velmi přínosné, co se týče poznatků, nových
pohledu na práci s lidmi s duševní poruchou.
- Obzvlášť byla propracovaná série přednášek na téma Peer konzultantů v organizaci a to
nejenom v České republice ale i v zahraničí (Holandsko, Anglie).
- Další velký plus shledávám, v osobním seznámení s kolegy, z jiných organizaci. Jelikož valné
množství klientů BONA, o.p.s. jsou taky uživateli jejích služeb. Tato konference nebo
obdobná akce slouží jako výborný můstek pro prohlubování pracovních vztahů v organizaci a
mimo ni.
Z konference mně zaujala přednáška Látalové K.: Společné rozhodování o léčbě. Pro mě jako
laika v otázkách medicínské psychiatrie, bylo přínosné a zajímavé zjistit, jak probíhá léčba lidi
s duševním onemocněním. Následující blog se věnoval antipsychotikům u lidí se schizofrenií (Risler
M.: Volba antipsychotika u schizofrenie), tato přednáška mně doplnila poznatky v oblasti medikace a
vedlejších účinků na uživatele.
-

Velkým tématem, byl rozvíjející se trend Peer konzultantů v Čr. V pátek proběhla řada
přednášek na toto téma. Například: 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. Bylo to velmi zajímavé díky návštěvě zahraničních peerů, kde Peer jako takový je dlouhodobý
fenomén a je brán jako rovnocenné zaměstnání. Bylo to velmi obohacující, zjistit jako by to mohlo
fungovat a to nakolik je to prospěšné v prácí s lidmi s duševním onemocněním. Další příspěvky byly
od českých peerů a toho, čeho tyto lidi za ten rok co běžel projekt dosáhli (Stuchlík J., Foitová Z.) a
účastníci projektu: Zkušenosti z projektu Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví).
Jan Kret, Petr Šípek a já, jsme měli příspěvek ohledně práce s lidmi s duální diagnózou. Petr
Šípek měl na starosti úvod a podrobnější popis této problematiky. Jan Kret a Já, zase popisovali
osobní zkušenost s DD v dílně Technických služeb. Musím podotknout, že BONA, o.p.s. je jedna
s prvních organizaci, která se začala tomuto tématu věnovat a transformovat se podle potřeb
uživatelů s DD.

Tímto děkuji OPPĚ za možnost účastnit se podobné akci.

S pozdravem Bc. Alena Měkotová.

