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SPRÁVY Z ODBORNÝCH PODUJATÍ

11. zasadanie Hilfe für Angehrige psychisch Erkrankter

(HPE, 12.–13.4.2002, Rakúsko)

V dňoch 12. a 13. apríla 2002 sa uskutočnilo vo Viedni
11. zasadanie rakúskej HPE (Hilfe für Angehrige psychisch
Erkrankter), ktorá zastrešuje spolky príbuzných a priateľov
psychicky chorých. HPE je členom World Schizophrenia Fel-
lowship a European Federation of Associations of Families
of Mentally Ill People.
V úvodnom programe bola prednáška univ. prof. dr.

Rudolfa Forstera z Inštitútu pre sociológiu viedenskej
univerzity na tému

”
Od dozoru k zdravotnému-(samo)-

managementu: psychické odbočenie a sociálny poriadok
postmodernej spoločnosti“ a prednáška univ. prof. dr. Mi-
chaela Musaleka

”
O odbočených a normovaných ľudských

obrazoch psychicky chorých“, ktoré spolu s vystúpením
univ. prof. dr. Gernota Sonnecka

”
Kríza ako reakcia na od-

bočenie“, vyvolali mnoho diskusných príspevkov.
Doobedňajší blok prednášok ukončila predsedníčka pani

Elfriede Schatz prečítaním Rezolúcie rakúskej HPE. V re-
zolúcii sa žiada v záujme príbuzných a postihnutých vyhľa-
dávacia krízová služba, ktorá vie v prípade psychickej krízy
pomôcť. Po živej diskusii bola rezolúcia za vytvorenie mul-
tiprofesionálneho tímu (krízového tímu), ktorý je dosažiteľný
24 hodín denne po celý rok a na celom území krajiny prijatá.
Poobedňajší program pozostával zo šiestich workshopov

(1. Úvod do muzikoterapie. 2. Ergoterapiu zažiť. 3. Askle-
pios/Aeskulap – antické mystérie liečenia. 4. Umelecká a vý-
tvarná terapia. 5. Kreatívny potenciál skupiny. 6. Správanie
sa pri psychických krízach v rodine). Workshopy sa usku-
točňovali pod vedením skúsených terapeutov a sociálnych
pracovníkov. Celodenný pracovný program vyústil do spolo-
čenského večera u

”
Wiener Heurigen“ v príjemnej atmosfére.

Druhý deň rokovania uviedla Mgr.Ingrid Rath prednáškou

”
V oblasti odstránenia napätia medzi odchýlkou a normou –
príbuzní psychicky chorých“. V porovnaní s minulosťou hod-
notila možnosti prístupu k psychicky chorým ako zlepšené.
PhDr. Thomas Bock z Kliniky pre psychiatriu a psychote-
rapiu univerzity v Hamburgu upútal prítomných prednáš-
kou

”
Odchýlka od normy – psychické ochorenie ako forma

tvrdohlavosti“. Hovoril o rešpekte pri zaobchádzaní s psy-
chotickým pacientom. Zdôraznil, že tu nejde len o človeka,
ktorý má

”
narušený metabolizmus mozgu“, ale aj o človeka

s problémami svojej osobnosti.
Prof. dr. Rainer Strobl, odborný lekár Univerzitnej kli-

niky pre psychiatriu vo Viedni, rozprúdil diskusiu referátom

”
Moje právo na odchýlku – a cena za to“, v ktorej zástupca
pacientov líčil svoju životnú skúsenosť s psychiatriou. Pane-
lovou diskusiou sa 11. zasadanie HPE skončilo.
Záverom môžem konštatovať, že tak ako v predchádzajú-

cich rokoch aj tohtoročné zasadanie bolo organizačne veľmi
dobre zvládnuté s konkrétnou úlohou nasmerovanou k celej
spoločnosti pri starostlivosti o psychicky chorých spoluob-
čanov. Myslím si, že hľadanie formy priblíženia pomoci k
pacientovi a jeho rodine si zasluhuje zvýšenú pozornosť aj
na Slovensku.
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