ZDROJE
Prevence a včasné zjištění u dětí
V posledním vydání ECAP volá Bruno Falissard po „nutné, ale
opatrné diskusi o prevenci a o včasném zjištění duševních
poruch u dětí a adolescentů“. Dospívání a raná dospělost jsou
obdobím s vysokým rizikem pro rozvoj problémů duševního zdraví.
Nedojde-li k účinnému zásahu, je pro mladého člověka obtížné
dosáhnout svého emocionálního, sociálního a profesního potenciálu
a vede to ke stresu a utrpení rodin. EUFAMI se zasazuje o včasný
zásah do psychózy, aby se snížilo riziko dalších psychotických
epizod a pokusů o sebevraždu během tohoto kritického období.
Autobiografická kniha od Carmen Salis
V této nové knize italská autorka Carmen Salis píše o svých
zkušenostech se sestrou trpící duševní nemocí. Autorka prosazuje
naslouchání rodinným příslušníkům a odsuzuje ty, kteří vidí v lidech
trpících duševní nemocí jen „nemocná morčata pro experimenty“.

OD NAŠICH ČLENŮ
Salud Mental (Španělsko
Dne 18. října se španělská královna Letizia připojila
k výboru členů a prezidentu Salud Mental Espana, Nel
Anxelu Gonzáles Zapico, na jejich pracovním setkání,
aby pomohla zvýšit povědomí o významu duševního
zdraví.
ENCONTRAR+SE (Portugalsko)
ENCONTRAR+SE oslavuje Světový den duševního zdraví a
své 10. výročí v Portu, Portugalsko, dne 24. a 25. listopadu.
Oslavy zahrnují charitativní večeři a ambiciózní program
konference, který zdůrazňuje to, čím se práce Asociace stala
pozoruhodná. EUFAMI uspořádá své první související setkání
Southern Cluster (Jižní seskupení) dne 23.11.
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- Od politiky k praxi – od praxe k politice. Vytváření synergie pro lepší zdraví v Evropě“,
dne 9. prosince 2016
- 7. Světový kongres o Právech na duševní zdraví žen, o odolnosti, úzdravě, organizovaný
IAWMH v Dublinu, Irsko, dne 6.-9. března
- 25. Evropský kongres psychiatrie – „Společně za duševní zdraví“, 1.-4. 2017, Florencie
- 18. Kongres WADP o „Kreativních procesech v psychoterapii“ – 19.-22. dubna 2017
- 4. Evropský festival pro psychiatrické ošetřovatelství: 11. a 14. května 2017 HORATIO a
MAP, na téma „Práce v partnerství“.
- 2. Mezinárodní konference mladých pečovatelů dne 28.-31.5. 2017 v Malmö, Švédsko
- 17. Mezinárodní kongres ESCAP, Evropské společnosti pro psychiatrii dětí a dospělých,
9.-11. července 2017, Ženeva, Švýcarsko
- 30. Kongres ECNP, 2.-5. září, Paříž, Francie
- XVII. Světový kongres psychiatrie, 8.-12. října 2016, Německo
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