Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
v spolupráci s Psychiatrickou spoločnosťou SLS

Konferencia
na tému

Psychiatria a spolocnost
ˇ
pri príležitosti osláv
90. výročia založenia nemocnice

10. október 2014

Spoločenská sála
areál nemocnice

Konferencia je hodnotená v rámci postgraduálneho
vzdelávania SACCME.

Potvrďte prosím svoju účasť na e-mailovej adrese sekretariat@pnpp.sk
alebo na telefónnom čísle +421 33 6482 101, najneskôr do 30. 9. 2014.

Program konferencie
8:30 – 9:30		

Registrácia účastníkov

9:30 – 9:40		
Slávnostné otvorenie
			P. Černák (Pezinok)
9:40 – 9:50		
Ako liečime tu a teraz
			D. Janoška (Pezinok)
9:50 – 10:20		
Zmysel nemocnice
			Reflexia 90. výročia založenia Pinelovej nemocnice
			J. Piaček (Bratislava)
10:20 – 10:50		
Výzvy v psychiatrii
			C. Höschl (Praha)
10:50 – 11:15		
Mozog a zodpovednosť
			P. Minárik (Pezinok)
11:15 – 11:45		
Medzi dvomi horami
			(človek ako sebapresahujúca bytosť)
			D. Pastirčák (Bratislava)
11:45 – 12:00		

Prestávka

12:00 – 12:25		
Duševní zdraví a lékaři
			J. Raboch (Praha )
12:25 – 12:50		
Komunikácia duševného zdravia
			M. Knut (Bratislava)
12:50 – 13:45		

Obed

13:45 – 14:10		
Současnost a budoucnost
			
farmakoterapie závažných psychických poruch
			E. Češková (Brno)
14:10 – 14:35		
Stigmatizácia a psychiatria
			A. Rakús (Bratislava )
14:35 – 15:00		
Katastrofy spôsobené ľuďmi a ľudská prirodzenosť
			J. Hašto (Trenčín)
15:00 – 15:25		
Konzumná kultúra ako orálna fixácia
			G. Hrustič (Pezinok)
15:30			
Ukončenie konferencie
			P. Černák (Pezinok)

O autoroch
MUDr. Dalibor Janoška (1959) – v nemocnici pracuje od r. 1984, v súčasnosti je primár 135 posteľovej
kliniky SZU a PNPP pre mužov zameranej na psychotické poruchy. Výrazná postava strednej generácie
slovenskej psychiatrie, s kritickým myslením i nadšením pre nové veci. Je vyhľadávaným prednášateľom,
vo svojich prácach sa venuje najmä problematike antipsychotík a ochranných liečieb.
Doc. PhDr. Jozef Piaček, CSc. (1946) – filozof, docent FiF UK, vo filozofickom myslení ovplyvnený najmä
prácami E. Husserla, J. Patočku, M. Heideggera a I. Hrušovského. Venoval sa problematike fenomenológie,
postupne vypracoval vlastnú koncepciu synkriticizmu, o čom mu v týchto dňoch vychádza dielo Synkriticizmus – filozofia konkordancie. Je považovaný za „filozofického otca“ hudobného zoskupenia Požoň
sentimentál.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. (1949) – osobnosť českej psychiatrie svetového významu, člen
mnohých zahraničných odborných spoločností, dlhoročný riaditeľ PCP a v súčasnosti riaditeľ novovybudovaného Národního ústavu duševního zdraví v Prahe. Je autorom veľkého počtu odborných publikácií
a brilantným popularizátorom vedy. Všestranne nadaný človek s mimoriadnou autoritou v odbornej verejnosti a charizmatickým vplyvom na český spoločenský život.
RNDr. Peter Minárik, PhD. (1964) – vyštudovaný molekulárny biológ, pôsobí vo farmaceutickej sfére, zamestnaný je aj ako odborný pracovník v PNPP. Autor viacerých vedecko-výskumných prác s medzinárodným ohlasom. Pozornosť venuje prienikom a interpretáciám psychiatrie a neurovied. Človek encyklopedického formátu, pútavý prednášateľ.
Daniel Pastirčák (1959) – výrazná osobnosť slovenského spoločenského a duchovného života, spisovateľ
a výtvarník. Pôsobí ako kazateľ Cirkvi Bratskej. Naposledy vydal kontroverzne prijatú knihu Evanjelium
podľa Jóba. Verí v človeka ako bytosť, ktorá má ľudské túžby a pochybnosti, často si kladie nepríjemné
otázky a nemá žiaden dôvod veriť, že Boh existuje.
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1951) – prednosta 1. LF UK v Prahe, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov
českej psychiatrie a sexuológie, čestný člen domácich a zahraničných odborných spoločností. Autor významných publikácií a edukačných postgraduálnych programov, ako prvý v ČR komputerizoval originálnu
českú falografickú metódu.
Mgr. Art Martin Knut (1964) – výtvarník, filantrop, vystavoval v rešpektovaných svetových galériách, zastúpený aj v SNG. Venoval sa marketingovému poradenstvu. V súčasnosti silno orientovaný na tretí sektor, je
spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Ligy za duševné zdravie, autor jej komunikačných stratégií. Koncepčný
človek, kritik povrchnosti, propagátor aktuálnych tém a potrieb pacientských združení vo verejnosti.
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. – dlhoročná prednostka Psychiatrickej kliniky LF MU a FN Brno, v súčasnosti
pôsobí na LF Ostravskej univerzity. Prvá žena v novodobej histórii českej psychiatrie, ktorá získala profesorský titul. Autorka mnohých významných monografií a vedeckých článkov, vynikajúca pedagogička
a prednášateľka. Má zásluhu na zavádzaní inovatívnych liečebných i vyšetrovacích metód v psychiatrii.
Doc. MUDr. Alojz Rakús (1947) – prednosta Psychiatrickej kliniky SZU a UNB a PNPP, v rokoch 1990 –
1992 minister zdravotníctva. Vývoj odboru ovplyvňuje interdisciplinárnym záberom so zreteľom na jeho
interakcie so spoločensko-vednými disciplínami, najmä filozofiou a neurovedami. Rozvíja aktivity aj v oblasti psychofarmakoterapie.
Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD. (1949) – jedna z najvýraznejších osobností psychoterapie a psychiatrie na
Slovensku, hlavný autor Reformy psychiatrickej starostlivosti SR. Pracoval aj v KPL Pezinok, potom pôsobil
dlhé roky ako primár Psychiatrického oddelenia FN Trenčín. Neúnavný popularizátor odboru. V súčasnosti
sa venuje najmä problematike vzťahovej väzby.
Mgr. Gabriel Hrustič (1980) – vedúci psychológ Pinelovej nemocnice. V individuálnej a párovej psychoterapii využíva kombináciu psychodynamickej a biodynamickej (telovej) psychoterapie. Zaoberá sa aj sociál
nou psychológiou, najmä vzťahmi medzi spoločnosťou, jedincom a psychickým zdravím.

