
Organizační zajištění: AMEPRA, s.r.o., www.amepra.cz

Webové stránky konference: www.socialnipsychiatrie.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.

II. OZNÁMENÍ

15. – 17. 11. 2018, Hotel Dlouhé Stráně
Rejhotice 72, 788 11 Loučná nad Desnou

www.hotelds.cz

Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá 

ve spolupráci se spolky Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 

Asociace komunitních služeb, Kolumbus a ZAHRADA 2000

ZOTAVENÍ – REHABILITACE, 

A KLINICKÁ PRAXEPSYCHOTERAPIE 

Konference se bude věnovat konceptu zotavení (angl. recovery), které 

označuje osobní proměnu a psychickou změnu směrem k plnohodnotnému 

životu u lidí se závažnými duševními poruchami. Základním námětem bude 

tedy osobní zkušenost s procesem zotavení u lidí, kteří touto proměnou 

prošli. Proces zotavení podporují a urychlují vhodně uspořádané a kvalitně 

poskytované služby. Patří mezi ně služby psychiatrické rehabilitace 

a komunitní péče, psychoterapie, ale také nestigmatizující a citlivě vedená 

klinická praxe, včetně farmakoterapie. 

Účast na konferenci bude zařazena do programu postgraduálního 

vzdělávání pro lékaře, klinické psychology a zdravotní sestry. Účastníci 

obdrží certifikát s příslušnými kredity.

35. KONFERENCI SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE



PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

Konference bude probíhat formou plenárních přednášek a paralelních sekcí.

Podrobněji se bude konference zabývat následujícími náměty:

 

ź Zkušenost uživatele se zotavením

ź Rehabilitace a zotavení

ź Psychoterapie a zotavení

ź Klinická praxe a zotavení

ź Vytváření služeb podporujících zotavení

ź Hodnocení služeb

ź Zodpovědnost pracovníka i uživatele

ź Rozvoj péče o duševní zdraví na Jesenicku

Hlavními zahraničními hosty konference budou:

Daniel B. Fisher, MD, PhD (USA)

psychiatr a současně také bývalý uživatel psychiatrických služeb, který patří 

ke světově uznávaným autoritám v oblasti zotavení a zplnomocnění u lidí 

s duševním onemocněním, se ujme úvodní přednášky k tématu zotavení. 

Prof. Bent Rosenbaum (Dánsko)

psychiatr, psychoanalytik a výzkumník, který vedl významný evropský projekt 

tzv. Dánský projekt schizofrenie (Danish National Schizophrenia Project), se 

bude zabývat vztahem psychoterapie ke konceptu zotavení a ke komunitní 

péči. 

Předkonferenční workshop 

pod vedením Daniela B. Fishera, MD, PhD, se bude konat 13. – 14. 11. 2018 

v Praze. Tématem bude „Emoční CPR“ – edukační program pro osvojení si 

podpory lidem, kteří procházejí emoční krizí. 

Podrobnosti budou upřesněny na webových stránkách konference.


