II. OZNÁMENÍ
Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP
pořádá ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní
zdraví, Asociací komunitních služeb, o.s. Kolumbus
a o.s. Péče o duševní zdraví

32. KONFERENCI
SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE
na téma: Zapojení do léčby a rehabilitace
Jak zlepšit zapojení lidí se závažnou duševní poruchou do léčby
a rehabilitace a podpořit jejich motivaci? Konference se bude
zabývat navazováním a udržováním terapeutického vztahu nejen
v ambulantní praxi, dále pak využitím psychoterapie pro zvýšení
motivace či konceptem připravenosti v psychiatrické rehabilitaci.
Dalšími náměty budou asertivní komunitní léčba, problematika
zaangažování u duálních diagnos či adherence
v psychofarmakoterapii. Samostatným tématem bude péče
o duševní zdraví v Pardubickém kraji.

15. – 17. 11. 2012, Hotel Bohemia Chrudim
Masarykovo náměstí 900, 537 01 Chrudim
www.hotel-bohemia-chrudim.cz
Účast na konferenci bude zařazena do programu postgraduálního
vzdělávání pro lékaře, klinické psychology a zdravotní sestry. Účastníci
obdrží certifikát s příslušnými kredity.
Organizační zajištění: Academia Medica Pragensis, www.amepra.cz
Webové stránky konference: www.socialnipsychiatrie2012.cz
Těšíme se na setkání s Vámi.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE
Konference bude probíhat formou plenárních přednášek a paralelních sekcí.
Podrobněji se bude konference zabývat následujícími náměty:
1. Terapeutický vztah v ambulantní praxi / adherence
v psychofarmakologii
2. Zapojení do rehabilitace / připravenost k rehabilitaci
3. Využití psychoterapie pro zapojení do rehabilitace
4. Asertivní komunitní léčba a léčba duálních diagnóz
5. Edukační a aktivizační programy
6. Služby pro duševně nemocné v Pardubickém kraji
7. Varia

Ze zahraničních odborníků v plenárních přednáškách účast přislíbili:
prof. Paul H Lysaker, Ph.D.
Roudebush VA Medical Center and the Indiana University School of
Medicine
Klinický psycholog, výzkumník a autor řady publikací zaměřených na
porozumění bariér, které brání zotavení ze závažných duševních
onemocnění, a na vývoj nových rehabilitačních a psychoterapeutických
intervencí podporujících zapojení a zotavení.

Z domácích odborníků se budou svými příspěvky na hlavním programu
podílet:
D. Bayer, Z. Foitová, P. Hejzlar, J. Masopust, O. Pěč, V. Prosbstová a další

