Novinky od UNAFAM – uvedení akce Mad Days (Šílené dny)

Červenec 2014

První akce Mad Days se bude konat 10. a 11. října 2014 v 16 hod. v
Univerzitním centru Malesherbes, Paříž-Universita Sorbona, Regionální
agentura pro zdraví Ile-de-France. Z iniciativy regionální agentury pro zdraví
Ile-de France a asociací UNAFAM a FNAPSY je tato kulturní událost
otevřena všem. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o duševní nemoci,
destigmatizovat takto postižené osoby a změnit chování veřejnosti k nim.
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V pátek 21. března pořádala Mezinárodní síť spolupráce v oblasti duševního
zdraví (IMHCN) zahajovací zasedání obnovené dobročinné společnosti
v Anglii. Členové schválili novou ústavu Sítě. Za členy představenstva bylo
zvoleno 14 správců. Roberto Mezzina bude nový předseda, Mike Smith
místopředseda a Čestný prezident je Franco Rotelli. IMHCN je formální síť
partnerských organizací a jednotlivců z celého světa, kteří se zavázali ke
dvěma cílům: deinstitucionalizaci psychiatrických služeb a jejich nahrazení
přístupem k duševnímu zdraví na komunitní bázi. Více web www.imhcn.org.

Jubilejní kongres FePsy
Na oslavu 15. výročí projektu FePsy kordinátoři projektu s potěšením
oznamují, že sympozium „Včasná detekce a intervence ve
vznikajících psychózách - Nejmodernější a budoucí perspektivy“ se
bude konat 25. a 26. září na Univerzitní psychiatrické klinice v Basileji, Švýcarsko. Mezinárodně
uznávaní odborníci budou na zasedáních přednášet o nejdůležitějších oblastech včasného odhalení a
včasné intervence v rozvíjející se psychóze. Dne 25. září bude hlavním jazykem němčina, jeden
workshop a přednáška profesora McGorry bude v angličtině. Dne 26. září bude jazykem sympozia
angličtina. Více informací o kongresu a jak se zaregistrovat získáte na webu www.fepsy.ch.

Novinky od asociace Hafal
Po šestiměsíčním přezkoumání činnosti provádí Hafal změny a očekává expanzi svých aktivit, včetně
rozvoje Národního centra pro zotavení s hospitalizačními službami. Charita nedávno dovršila
zakoupení bývalé nemocnice Gellinudd v Pontardawe a zahajuje tam hlavní práce a také přesunuje do
sídla své ředitelství. Mezitím, co charita provádí restrukturalizaci, vedoucí pracovníci plní své úkoly.

Novinky od sdružení OZMA
Na doporučení OZMA, členské asociace EUFAMI z Izraele, navštívil izraelský
ministr zdravotnictví dne 1. července komunitní centrum duševního zdraví Jaffa.
Centrum provozuje několik klinik, včetně intenzivní denní péče, péče při duální
morbiditě (duševní a drogové závislosti) a péče o nově otevřenou kliniku („Gesher“)
pro imigranty z Afriky hledající práci. Nová klinika je také sponzorována agenturami
OSN z Evropy.

Včasné oznámení důležité konference
Konference s názvem „Duševní zdraví mládeže - od kontinuity psychopatologie ke kontinuitě péče“ se
bude konat v Benátkách od 16. do 18. prosince 2014. Konferenci koordinuje instituce IRCCS
Fatebenefratelli (Itálie) a je podporována Evropskou komisí. EUFAMI je součástí organizačního
výboru. Další podrobnosti následují.

Kniha demystifikuje boj se schizofrenií
Benjamin Boone, autor knihy „Minority of Mind“ (Menšina mysli), sdílí
cestu, kterou je jen málo lidí schopno vzít na sebe a hovořit o ní. Autorovi,
nyní krátce po třicítce, byla diagnostikována schizofrenie následující den po
ukončení studia publicistiky na Emerson College v Bostonu. Strávil měsíc v
nemocnici v Mclean a šest měsíců v domácí skupině. Během posledních
deseti let byl hospitalizován devětkrát. Tváří v tvář skutečnosti, že jeho
onemocnění je celoživotní a jeho ambice z dětství nebudou nikdy
realizovány, nabídl se sám jako předmět testování pro desítky výzkumných
studií v nemocnicích na lékařské fakultě univerzity v Harwardu a
v Massachusetts. Jeho kniha „Menšina mysli“ vypráví přesvědčivý příběh jeho života jako „předmětu“'
pro studium schizofrenie a řady jiných nesouvisejících onemocnění. Kniha popisuje pád do tmy
mladého muže a jeho každodenní těžkosti ve funkci člověka, a nikoli projev jeho nemoci. Řeší to, jak
společnost zachází s vážnými psychickými poruchami a zpochybňuje naše definice „šílenství“.
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