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SPRÁVA

30. konferencia sekcie Sociálnej psychiatrie (referovanie z konferencie)

Dana Krajčovičová

Psychiatrická klinika LF UK a FNsP, Bratislava

V dňoch 20.–21.11. 2008 sa v Ostravici v hoteli Sepetná
v ČR uskutočnila jubilejná 30. Konferencia Sociálnej psy-
chiatrie s názvom: „Ohlédnutí do minulosti a pohled do
budoucna v sociální psychiatrii“, organizovaná Sekciou so-
ciálnej psychiatrie Českej psychiatrickej spoločnosti v spo-
lupráci s Centrom pre rozvoj péče o duševní zdraví, Aso-
ciáciou komunitných služieb a o.s. Kolumbus. Predsedom
sekcie sociálnej psychiatrie ČPS je MUDr. Ondřej Péč, pô-
sobiaci v ESET-Psychoterapeutická a psychosomatická kli-
nika v Prahe. V organizačnom a programovom výbore pôso-
bia: Juraj Rektor, Eva Dragomirecká, Petr Hejzlar, Zuzana
Foitová a ďalší.
Program konferencie prebiehal počas troch dní. Začal

sa plenárnou prednáškou vo štvrtok 20.11.2008. V rámci
uvedeného bloku odzneli tri prednášky.
Dr. Germanovičius z Litvy vo svojej prednáške s názvom

„Inovácia a výzvy pre sociálnu psychiatriu vo Východnej
Európe“ informoval o stave sociálnej psychiatrie vo Vý-
chodnej Európe. Oboznámil prítomných s priebehom pro-
jektu ITAKA a jeho realizáciou, stručne informoval o po-
stavení sociálnej psychiatrie v Litve, kde nie sú väčšie prob-
lémy s financovaním a realizáciou projektov aj vďaka tomu,
že v krajine existuje len jedna zdravotná poisťovňa.

Nasledovala prednáška dr. Krajčovičovej (SR) s názvom
„Sociálna psychiatria na Slovensku, jej perspektívy a ciele“
, v ktorej som informovala o stave sociálnej psychiatrie na
Slovensku, o formách psychiatrickej starostlivosti a posta-
vení komunitnej psychiatrie v SR.
Dr. Péč vo svojej prednáške. „Finský systém starostli-

vosti o duševne nemocné“, podal stručný prehľad o spôsobe
starostlivosti vo Fínsku, ako aj možné východiská a vý-
stupy, ktoré môžu mať konkrétne využitie aj v našich pod-
mienkach. Za zakladateľa fínskeho systému starostlivosti
o psychicky chorých považuje Y.O. Alanena, ktorý rozvi-
nul pojem „potrebám prispôsobená liečba“ pre chorých so
schizofréniou.
Nasledujúci deň, t.j. 21.11.2008 prebehli 2 plenárne pred-

nášky, dopoludnia a poobede a okrem toho sa paralelne ko-
nali tzv. panelové prednášky, diskusie a workshopy. V rámci
dopoludňajšieho bloku plenárnych prednášok odznelo 6
príspevkov. Dr. Foitová a Lorenc pôsobiaci vo Fokus Praha
informovali v prednáške „Včasná intervencia u psychóz“
o zriadení tzv. mobilnej krízovej intervencie, ktorá posky-
tuje služby včasnej psychiatrickej intervencie so zameraním
sa na chorých so psychózou. Vo Fokuse Praha, ktorý už 4
roky prevádzkuje uvedenú krízovú službu, sa uskutočňuje
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intervencia v teréne prostredníctvom 2- členného týmu. Za
silné stránky krízovej mobilnej služby autori považujú: pre-
venciu, zábranu agresívneho chovania a edukáciu príbuz-
ných. Za negatívne stránky považujú: 4-hodinový pracovný
čas, nedostatok personálu a nízku finančnú podporu.
V druhej prednáške Dr. Stuchlíka s názvom „Má case ma-
nagement budoucnost ?“ sa hovorilo o význame a budúc-
nosti case managementu v ČR. Zaujímavá bola prednáška
Dr. Zlámaného s názvom „Integrovaný systém péče o pa-
cienty s duální diagnózou“, ktorý informoval o integrovanej
liečbe duálnych diagnóz, ktorá predstavuje moderný prístup
v liečbe komorbidity duševných ochorení. Integrovaná liečba
predstavuje systematickú tímovú spoluprácu poskytovate-
ľov rôznych služieb v rámci jedného prípadu pod vedením
case managera a zamedzuje protirečivosti rôznych liečebných
postupov, ktoré majú rozdielne ciele a východiská. V po-
slednej prednáške tohto bloku vystúpil Dr. Hejzlar s pred-
náškou „Spolupráce sociálních pracovníkú psychiatrických
ambulancí a dalších služeb“. Informoval o spolupráci me-
dzi existujúcimi mobilnými psychiatrickými službami v Če-
chách v mestách Hradec Králové (4 členovia), Chrudim (4
členovia) a Pardubice (7 členov), ktorí poskytujú služby tzv.
následnej psychiatrickej starostlivosti a rehabilitácie.
V rámci druhého bloku plenárnych prednášok, ktorý sa
uskutočnil poobede, vystúpil so svojou prednáškou dr. Re-
ktor (Psychiatrické centrum Přerov) v prednáške. „Náplň
práce psychiatra z hlediska typu poruchy“. Zdôraznil zá-
kladné potreby psychicky chorého pacienta, a to: dostup-
nosť, čas, záujem, humánny prístup. Tiež sa zaoberal otáz-
kou do akej miery majú praktickí lekári nahrádzať psychiat-
rov najmä pri predpisovaní liekov, otázkou kompetentnosti
praktických lekárov zasahovať do terapie depresie, prípadne
posttraumatickej stresovej poruchy a iných diagnóz.
V ďalšej prednáške „Komplexní terapie psychóz – nutnost
péče“ dr. Taraba (PL Opava) urobil prierez doterajších ak-
tivít v PL Opava, v ktorej sa od 1962 roku realizuje kom-
plexný program zameraný na terapiu a doliečovanie psy-
chóz. Okrem režimovej terapie sa uskutočňuje kognitívno-
behaviorálna psychoterapia (KBT), rodinná terapia a prog-
ramy intramurálneho a extramurálneho typu (napr. Rodinné
komunity, Klub psychotických pacientov a pod.). Ostatné
prednášky mali skôr informatívny charakter, napr. P. Polja-
ková, matka psychicky chorého pacienta, informovala v pred-
náške „EUFAMI – jako zdroj inspirace pro rozvoj svépo-
mocných hnutí“ o európskej organizácii s názvom EUFAMI
(Európska federácia asociácie rodinných príslušníkov psy-
chicky chorých), založená v 1992 roku so sídlom v Belgicku.
Združuje 50 organizácií z 28 zemí Európy a Maroka (7 mili-
ónov členov) a zameriava sa na pomoc určenú rodinám psy-
chicky chorých. ČR je členom od r. 2005. vďaka jej inicia-
tíve. EUFAMI vypracováva vlastné dotazníky (napr. Dotaz-
ník o metabolickom syndróme u psychicky chorých), rozpra-
cováva vlastný program pre výcvik rodinných príslušníkov,
profesionálov a pacientov s názvom Prospekt od 2001 roka.
V nasledujúcej prednáške dr. Balabán informoval o tzv. uží-
vateľských hnutiach v ČR, ktoré združuje Občianske združe-
nie (ďalej OZ) Vida, založené v r. 2003. Poskytuje poraden-

stvo, ako aj program prevencie. Vo viacerých mestách ČR
pôsobia tzv. Vida centrá, ktoré participujú na aktivizácii,
podpore, ale aj na systémových zmenách. Ďalej informoval
o pôsobení OZ Kolumbus (celorepublikové združenie), cie-
ľom ktorého je prijať komplexný zákon duševného zdravia,
ktorý na Slovensku existuje od 2004 roku (Národný program
duševného zdravia). Jeho členovia pripomienkujú jednotlivé
zákony a právne predpisy, zúčastňujú sa na tvorbe a pláno-
vaní komunitných plánov a na reforme opatrovníctva v ČR.
Okrem OZ Vida a OZ Kolumbus pôsobí v ČR Česká společ-
nost duševního zdraví v pobočkách Praha, Ostrava a Mladá
Boleslav, ako aj svojpomocné organizácie pri Fokuse Praha
s názvom Mosty a Zrcadlo, Andělské křídla a ďalšie.
Zaujímavá bola posledná prednáška daného bloku, kde ma-
gistry Matyášová a Zdražilová v prednáške s názvom „Práva
a životné podmínky pacientú v PL“, poukázali na štúdiu,
ktorá skúmala životné podmienky pacientov psychiatrických
liečební (PL). Svoju činnosť realizujú od 2006 roku a je
zameraná proti zlému a nevhodnému zaobchádzaniu s psy-
chicky chorými pacientmi. Prešetrujú dodržiavanie práv na
slobodu, zasahovanie do súkromia, pritom ale nezasahujú do
liečby pacientov. Autorky – právničky, tlmočili výsledky zís-
kané návštevou PL v ČR prvom polroku r. 2008, pričom júli
podali celkovú správu o stave na MZ ČR.
V ten deň, t.j. 21.11.2008 som sa zúčastnila na dvoch pa-
neloch. Dopoludnia ma zaujala prednáška Mgr. Prajsovej,
ktorá u 312 pacientov chránených dielní hodnotila kvalitu
chránených dielní v PL Bohnice v Prahe. Štúdia sa uskutoč-
nila v poslednej tretine 2007 roka a na začiatku 2008 roka.
Poukázala na význam pri zaraďovaní pacientov do iných fo-
riem zamestnania po ukončení programu. Mgr. Prajsová po-
ukázala na zlé personálne obsadenie (10 pacientov /1 pra-
covník) s predpokladaným zhoršením od 1.1.2009, kedy sa
má prijať nový Sociálny zákon, ktorý zníži rozpočet určený
pre chránené dielne, ktoré sa týmto dostávajú do ohrozenia.
Dr. Csémy hovoril v prednáške o nadácii BONA a jej prí-
nose pri rozvoji komunitnej liečby u ľudí s ťažkou psychic-
kou poruchou. Podľa autora predstavuje nadácia prepojenie
komunitného prístupu a tradičnej liečby, pričom jej hlavná
pôsobnosť je prevádzkovanie chráneného bývania (58 miest)
a podporovaného bývania (59 miest), celkovo prenajíma 20
budov. V r. 2007 využívalo tieto služby cca 139 pacientov
s diagnózou schizofrénia a schizoafektívna porucha. Nadácia
BONA prevádzkuje tiež chránené zamestnávanie (výtvarné
práce, udržiavanie zelene) a terénnu sociálnu prácu v rámci
ktorej prebieha projekt „Psychsociálnej siete“.
Posledná prednáška dr. Csémyho sa týkala merania psycho-
sociálneho fungovania u psychicky chorých s názvom „Pří-
stupy k měření psychosociálního fungování u těžkých dušev-
ních poruch“. Spomenul niektoré meracie inštrumenty pou-
žívané za týmto účelom, napr. CAN (Cambervelský dotaz-
ník), GAS (Global assessment scale), najpoužívanejší GAF
(Global Assessment Funktioning scale), SFS (Social Funkti-
oning Scale), PSP (Personal and social Performance scale),
ako aj SOFAS a SF-36.
V rámci popoludňajšieho panelu som sa zúčastnila na pred-
náškach s názvom „Perspektívy svojpomocných hnutí“, kde
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vystúpili viacerí rečníci aj z radov užívateľov. Informovali
o aktivitách OZ Kolumbus, OZ Andělské křídla a ich akti-
vitách z pohľadu užívateľov. Zaujala ma prednáška Ing. Hu-
rovej z Michaloviec, ktorá pôsobí ako podpredsedníčka OZ
Integra v Michalovciach, ktorá podala vyčerpávajúcu správu
o existencii a fungovaní komunitnej starostlivosti pre ľudí
s psychickými poruchami v regióne Michalovce.
Posledný deň 22.11. 2008 sa uskutočnili plenárne prednášky
a jeden panel, v rámci ktorého kolegyne z Michaloviec pre-
mietli film „Život znamená žiť“ natočený za pomoci nemec-
kých filmárov v OZ Integra, v ktorom zachytávajú osudy 6
psychicky chorých v priebehu 6 rokov.

V rámci plenárnych prednášok odzneli dve prednášky – pred-
náška dr. Pfeifera o deťoch v inštitúciách a prednáška dr.
Dragomireckej s názvom „Fyzické zdraví psychiatrických pa-
cientů v institucích“. Autorka uviedla, že osoby so psycho-
tickým ochorením sa dožívajú nižšieho priemerného veku
a častejšie sa u nich vyskytujú metabolické, kardiovasku-
lárne a neurologické, ako aj endokrinné poruchy, než u bež-
nej populácii. Ako príčiny uviedla na jednej strane pôsobenie
antipsychotík a ich vedľajšie účinky, na druhej strane životný
štýl a životné podmienky psychicky chorých.

Do redakcie došlo 9.3.2009.




