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Pozvánka
na odborný seminář na téma

,,Rodina a její člen s duševnímonemocněním"

který se uskutečnív aule objektu společnévýuky Univerzity Hradec Králové,
na adrese Hradecká 1227, Hradec Králové

dne 24. 6.2OL6, od 10.00 do 12.30 hod.

Seminář je jednou z aktívit konaných v souvislosti s Festivalem sociálních služeb
,,Poznejme se navzájem", který se koná pod záštitou primátora města Hradec Králové
MUDr. Zdeňka Fĺnka a rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josefa Hynka,
MBA, Ph.D.
Slavnostní zahájenífestivalu, na který jsou účastnícisemináře rovněž zváni, proběhne
v 9.00 hodin ve venkovních prostorách Univerzity Hradec Králové.

Těšíme se na Vaši účast.

na
ra pro oblast sociálních věcí,
t, kultury a cestovního ruchu,
Statutární město Hradec Králové
I

náměstkyně pri
zdravotni

Program semináře
Aula Univerzity Hradec Králové (Objekt společné výuky)

Prezence
9:00 – 10:00

Účastníci semináře jsou v této době srdečně zváni na slavnostní zahájení
Festivalu sociálních služeb a vyhodnocení fotografické soutěže klientů
sociálních služeb.
Úvodní slovo
Ing. Anna Maclová – Statutární město Hradec Králové, náměstkyně primátora
pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu

10:00 – 10:15 PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, prorektorka pro
strategii a rozvoj
Mgr. Zuzana Truhlářová, PhD. – Univerzita Hradec Králové, ředitelka Ústavu
sociální práce
Co mohou očekávat blízcí duševně nemocných od reformy psychiatrické
péče?
Mgr. Pavel Říčan - ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.
10:15 – 11:00 Anotace příspěvku: O reformě péče o duševně nemocné se v posledních
letech hodně mluvilo i psalo. Jak se připravované změny dotknou rodin lidí s
duševním onemocněním? Změní se míra stigmatizace? Zlepší se dostupnost
odborné pomoci? Co mohou rodinní příslušníci očekávat a co mohou sami
udělat?
Lůžková psychiatrická péče v Královéhradeckém kraji – současnost a
budoucnost
MUDr. Ivan Tůma, CSc., - zástupce přednosty Psychiatrické kliniky Fakultní
nemocnice v Hradci Králové
Anotace příspěvku: Současná lůžková psychiatrická péče v kraji je
11.00 – 11.15 nedostatečná, nemůže svou kapacitou a personálním zajištěním nabízet
kompletní zdravotnické služby v celém spektru péče o akutně nemocné, kteří
potřebují hospitalizaci. Změny v lůžkové péči, jak jsou popisované v
dokumentech reformy psychiatrické péče, nemohou být realizovány skokově,
ale pouze postupným vývojem. K takovému vývoji patří výstavba nového
psychiatrického oddělení v nemocnici v Jičíně a personální posílení
psychiatrického oddělení v Novém Městě nad Metují. Tyto postupné kroky

nemohou zcela nahradit potřebu spolupráce se spádovými Psychiatrickými
nemocnicemi v Havlíčkově Brodě a v Kosmonosích v akutních i dlouhodobých
hospitalizacích. V kraji zcela schází lůžka dětské a dorostové psychiatrie.
Přínosy reformy psychiatrické péče pro naše město a kraj
MUDr. Petr Hejzlar - ředitel Péče o duševní zdraví, z. s.
11:15 – 11:30 Anotace příspěvku: Jedním z hlavních důvodů reformy péče o duševně
nemocné jsou výrazné rozdíly v dostupnosti odborných služeb v jednotlivých
krajích České republiky. Jaké jsou přednosti a nedostatky v dostupnosti
služeb v našem regionu a jaké změny by mohly nastat díky reformě.
Součástí reformy psychiatrické péče musí být i snadnější přístup k sociálním
službám
Mgr. Jiří Morávek - ředitel Centra pro integraci osob se zdravotním
postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.

11.30 – 11.45 Anotace příspěvku: Lidé s duševním onemocněním vyžadují nejen
psychiatrickou péči, ale pro jejich uplatnění ve společnosti je nutné zajistit
přístup k využívání sociálních služeb. V tomto směru je nutná vzájemná
provázanost, důraz na meziresortní a multiprofesní přístup a nastavení
efektivní spolupráce mezi složkami státní správy a územní samosprávy.
11.45 – 12.00 Diskuse k příspěvkům
12.00 – 12.10 Kulturní vystoupení
12.10 – 12.30
od 12:30

Jak se žije rodinám v Hradci Králové
(premiéra audiovizuálních reportáží o královéhradeckých rodinách)
Neformální diskuze s občerstvením

Více informací o programu Festivalu sociálních služeb na: http://festivalhk.cz
nebo http://vzdelavani.net/
V případě zájmu prosíme o přihlášení prostřednictvím elektronického formuláře
na: http://festivalhk.cz/seminar/

