
„REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
A SPOLUPRÁCE S JINÝMI OBORY A PROFESEMI”

STŘEDA 13.10.2021PROGRAM:

Úvodní slovo
zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR a Rady vlády pro duševní zdraví

Mezioborová implementace psychiatrie v medicíně
přednáška, doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Možnosti spolupráce IZS se službami v oblasti duševního zdraví
přednáška, PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.

Multidisciplinární týmy pro duševní zdraví dětí a adolescentů 
– spolupráce s návaznými sociálními a školskými službami v územích;
Podpora duševního zdraví dětí v systému vzdělávání - rozvoj 
socioemočních dovedností jako integrální součást RVP;
Vliv pandemie na duševní zdraví dětí a adolescentů
panelová diskuse, Mgr. Klára Laurenčíková Šimáčková a hosté

Lůžková psychiatrická péče a mezioborová spolupráce
panelová diskuze

Koncepce ochranného léčení v ČR a multidisciplinární spolupráce
panelová diskuse, MUDr. Marek Páv a hosté

Konference je spolufinancována z projektu “Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213) 
realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

08:30 Registrace

Slavnostní přivítání, zahájení
Mgr. Klára Laurenčíková Šimáčková
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Přestávka / oběd
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15:15 Podpora duševního zdraví u seniorů-zaostřeno na sociální 
a zdravotní služby 
panelová diskuse, Mgr. Markéta Švejdová Jandová a hosté

PROGRAM KONFERENCE

16:00

Přestávka11:30

Přestávka

16:45 konec programu prvního dne konference



Konference je spolufinancována z projektu “Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213) 
realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Spolupráce psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí s ambulancemi 
praktických lékařů
workshop, Mgr. Miloslava Vlková a hosté

Omezovací prostředky ve zdravotních a sociálních službách obecně
workshop, Mgr. Tereza Palánová a hosté

SÁL-B

WORKSHOPY

12:15

Multidisciplinární spolupráce v praxi – práce multidisciplinárních týmů, 
týmů bydlení, týmů pro podporu v zaměstnávání a dalších služeb 
a profesí v sociálních službách
workshop, PhDr. Lenka Krbcová Mašínová a hosté
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SÁL-A

Přestávka

ČTVRTEK 14.10.2021PROGRAM:
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