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II. OZNÁMENÍ

19. – 21. 11. 2020, Plzeň
Vienna House Easy Pilsen

U Prazdroje 6, Plzeň

www.viennahouse.com

Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá 

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

Asociace komunitních služeb, Kolumbus a Ledovec, z. s.

PROLÍNÁNÍ DVOU SVĚTŮ  – ZDRAVOTNÍ 

A SOCIÁLNÍ PÉČE

Již od devadesátých let 20. století rozvíjela řada organizací, sociálních 

i zdravotnických, různé formy komunitní psychiatrické péče. V začínajících 

multiprofesních týmech začali společně pracovat různí zdravotničtí profesionálové 

a sociální pracovníci. Obtížné slaďování společných perspektiv a postupů mezi 

sociálními pracovníky a zdravotníky v komunitní péči stále trvá a je ještě více aktuální 

v probíhající reformě psychiatrické péče při vytváření nových center duševního zdraví 

(CDZ) nebo psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí. Multiprofesní spolupráce je 

důležitým tématem i v psychiatrických nemocnicích. 

Se vznikem CDZ se dostává do popředí také role psychoterapie uvnitř nových služeb, 

ale také jejich spolupráce s dalšími psychoterapeutickými službami. To s sebou přináší 

téma vkladu psychoterapie do procesu zotavení u lidí se závažnými psychickými 

onemocněními.

Již tradičně se bude konference částečně také věnovat regionu, ve kterém se koná, tedy 

plzeňskému. Pozornost bude věnována zapojení různých poskytovatelů a rozvíjení 

společného konceptu spolupráce v oblasti péče o duševní zdraví na Plzeňsku.

36. KONFERENCI SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE



PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

Konference bude probíhat formou plenárních přednášek a paralelních sekcí.

Podrobněji se bude konference zabývat následujícími tématy:

Témata konference:
Zdravotní a sociální péče v CDZ

Místo psychoterapie v komunitní péči

Komplexní služby u osob s duševní poruchou ve stáří

Multidisciplinární týmy v psychiatrických nemocnicích

Historie sociální psychiatrie a komunitni péče

Další témata: sebevraždy, duševní zdraví u dětí a mládeže, 

dostupné bydlení

Hlavním zahraničním hostem konference bude:
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.

Podrobnosti budou upřesněny na webových stránkách konference

www.ksp2020.cz

Účast na konferenci bude zařazena do programu postgraduálního 

vzdělávání pro lékaře, klinické psychology a zdravotní sestry. Účastníci 

obdrží certifikát s příslušnými kredity a potvrzení o účasti.

Akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je garantována 

ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního 

vzdělávání.

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


