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K O N F E R E N C E 

Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 

12. – 13. dubna 2016, Vila Grébovka, Praha 2 

 

PROGRAM: 
ÚTERÝ 12. DUBNA 2016 

Zavádění inovativních metod péče o duševně nemocné v komunitě: časné intervence u duševních 

onemocnění (early intervention) a práce týmů v oblasti péče o duševní zdraví založená na modelu ACT 

(Assertive Community Treatment). 

Programem provází Mgr. Pavel Říčan a MUDr. Jan Stuchlík. 

8:30 – 9:00 Registrace účastníků 

9:00 – 12:00  

Úvodní slovo, prezentace iniciativy 

Časné intervence u psychiatrických onemocnění (early intervention) - norský model TIPS: práce týmů 

pro časné intervence, osvětové kampaně a zapojení peer specialistů (Robert Leon Jørgensen, vedoucí 

týmu časných intervencí v Univerzitní nemocnici ve Stavangeru. Sveinung Dybvig je vedoucím oddělení 

této nemocnice zaměřeného na osvětu v oblasti zdraví a úzce spolupracuje s týmem pro časné 

intervence.) 

Model C-Flex – norská obdoba ACT modelu (Bror Just Andersen, psycholog, manažer kvality a 

projektový manažer pro výzkum a vědecký rozvoj v psychiatrickém centru pro oblast Bærum při státní 

nemocnici Vestre Viken) 

Diskuse k přednáškám norských expertů 

13:00 – 17:30  

Reflexe přednášek norských expertů – využití v ČR 



Prezentace výstupů z workshopu pracovní skupiny – metodika zavádění časných intervencí v ČR (Mgr. 

Pavel Říčan) 

Hodnocení týmů poskytovatelů péče o lidi s duševním onemocněním pomocí dotazníku FACT fidelity 

scale (MUDr. Jan Stuchlík) 

Zkušenosti týmů z práce založené na ACT modelu: První CDZ  - PN Bohnice a Fokus Praha (MUDr. 

Miroslav Pastucha) / Práce týmů a využití FACT BOARD v Péči o duševní zdraví (MUDr. Petr Hejzlar) / 

Využití modelu ACT v práci terénních týmů Fokusu Mladá Boleslav (Jaroslav Hodboď a Petr Šturma, 

DiS.) / Zkušenosti s využitím ACT modelu v Práh Brno (Mgr. Jiří Šupa, PhD.) 

Diskuze k příspěvkům a komentáře norského experta 

 

STŘEDA 13. DUBNA 2016 

Zapojování lidi s vlastní zkušeností s duševní nemocí do poskytování služeb, vzdělávání, poradenství, 

výzkumu, destigmatizačních aktivit a obhajoby práv. Sdílení zkušeností napříč Českou republikou a 

zkušenosti zahraničních hostů. 

Programem provází MUDr. Zuzana Foitová, Mgr. Ivana  Rybárová a Jiří Štefl. 

9:00 – 9:30 Registrace účastníků 

9:30  - 13:00 

Úvodní slovo, přivítání 

Začleňování lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí do péče, vzdělávání a dalších oblastí v Norsku. 

Diskuse. (Victoria Skretting a Gunnhild Ruud Lindvig, peer specialistky v oblasti zdravotnictví a 

vzdělávání v Norsku, členky sítě norského Národního centra pro odborné znalosti založené na 

zkušenosti v oblasti péče o duševní zdraví) 

Peer aktivity a projekty Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví: 

Internetová psychiatrická poradna se zapojením peer poradců (Petr Šturma, DiS. a Mgr. Agáta 

Zajíčková) / Peer konzultanti (Jiří Štefl) / Peer lektoři (Bc. Michal Kašpar a Mgr. Tomáš Vaněk) 

14:00 – 17:30 

Peer aktivity a projekty napříč Českou republikou: 

Peer průvodci - Baobab / Peer konzultanti – Práh Brno (Ing. Václav Rolenec) / Peer výzkumníci – 

Národní ústav duševního zdraví (RNDr. Dana Chrtková, CSc.) / Studio 27 (Mgr. Břetislav Košťál, DiS.) / 

Klub Mosty Fokusu Praha (Ctibor Lacina) / Kolumbus (Jan Jaroš) 

Možnosti dalšího rozvoje peer specializace v ČR. Diskuze a závěr konference.  

 


