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ŘÍJEN   2014

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VÝCHODNÍ ČECHY 2014 HRADEC KRÁLOVÉ se konají pod záštitou Ing. Anny Maclové, náměstkyně primátora statutárního města Hradec Králové. 



PONDĚLÍ   6/10

 14.00–16.00

HAPPENING / Objetí zdarma
Někdy stačí pro zlepšení nálady a pocit pohody jen málo – 
studenti Lékařské fakulty sdružení v IFMSA (mezinárodní 
federace studentů medicíny) nabídnou kolemjdoucím 
v centru Hradce Králové FREE HUG / Objetí zdarma.

Psychiatrická klinika 
Fakultní nemocnice Hradec Králové

 16.15

PROHLÍDKA psychiatrické kliniky
Sraz zájemců o prohlídku je u recepce v hale 
Psychiatrické kliniky (budova č. 7 v areálu FN).

 17.00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  TDZ
Úvodní slovo prof. MUDr. Ladislav Hosák, PhD., 
přednosta Psychiatrické kliniky, a MUDr. Petr Hejzlar, 
ředitel Péče o duševní zdraví.
1) VÝSTAVA / „Cesta k sobě“ 
Kresby Karolíny Matochové.
2) VÝSTAVA / Výtvarná díla a prodejní 
výstava výrobků pacientů Psychiatrické 
kliniky a Léčebny návykových nemocí 
Nechanice
3) FILM + BESEDA / „Otázky pana Lásky“
Projekce dokumentárního filmu režisérky Dagmar 
Smržové. Po filmu beseda s režisérkou a psychiatrem 
Petrem Hejzlarem, moderuje Pavel Ševčík.

ÚTERÝ   7/10 
Knihovna města Hradce Králové 
budova Centra celoživotního vzdělávání
Wonkova 1262/1a, víceúčelový sál

 15.00–17.00

VEŘEJNÁ BESEDA / Duševní zdraví v instituci
Veřejná beseda na téma proč lidem s dlouhodobou 
duševní nemocí nejsou dostatečně dostupné služby 
v komunitě a mnozí tak musejí setrvávat v psychia-
trických zařízeních a sociálních pobytových službách. 
Besedovat budou zástupci terénních i pobytových
sociálních služeb pro duševně nemocné, zástupci města 
Hradec Králové i Královéhradeckého kraje a Centra pro 
podporu transformace. Zváni jsou uživatelé služeb, 
jejich blízcí a odborná i široká veřejnost.

STŘEDA   8/10
Psychiatrická klinika 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 14.00

SEMINÁŘ
MUDr. Elena Křivková, MUDr. Petr Mílek: 
Hraniční a narcistická porucha osobnosti
Dva zkušení psychoterapeuti budou hovořit 
o diagnóze a léčbě poruch osobnosti, zvláště 
pak o hraniční a narcistické poruše osobnosti. 

 15.30

PROHLÍDKA psychiatrické kliniky
Sraz zájemců o prohlídku je u recepce v hale 
Psychiatrické kliniky.

 16.15

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Hana Kosová, Dis., MUDr. Tereza Szymanská: 
Invalidní důchod, příspěvek na péči, 
průkaz osoby se zdravotním postižením 
a jiné možnosti sociální pomoci osobám 
s duševní poruchou
Nemocní s duševní poruchou i jejich příbuzní často 
nevědí, na jaké dávky a sociální výhody mají nárok, 
kde a jak o ně zažádat. Přednáška přinese informace 
o lékařském posuzování nároků na tyto dávky 
i praktické informace k této problematice.
MUDr. Petr Hejzlar: Co to je FACT aneb jak 
léčí lidi s vážnou duševní nemocí v Nizozemí
Pod složitým názvem flexibilní asertivní komunitní 
léčba (FACT) se skrývá účinný systém mobilních 
týmů, ve kterých působí zdravotní sestry, psychiatři 
a sociální pracovníci a který podle nizozemského 
vzoru funguje v řadě západoevropských zemí 
a pomáhá lidem s vážnou duševní nemocí.

ČTVRTEK   9/10 
Psychiatrická klinika 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 14.30

ARTETERAPEUTICKÝ WORKSHOP 
„Moje místo“ s Mgr. Hanou Vojtíškovou
Během workshopu si můžete vyzkoušet malou ukázku 
z arteterapie. Arteterapie je psychoterapie využívající 
při práci s nemocným jeho výtvarný projev. Sraz 
zájemců je u recepce v hale Psychiatrické kliniky.

 15.30

PROHLÍDKA psychiatrické kliniky
Sraz zájemců o prohlídku je u recepce v hale 
Psychiatrické kliniky.

 16.15

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Doc. MUDr. Jiří Masopust, PhD.: Demence
Demence je častou diagnózou u pacientů vyššího 
věku. Je obtížným stavem pro pacienta, ale i pro 
jeho rodinu a okolí. Dozvíte se, jak odlišit demenci 
od stařecké zapomnětlivosti, jaké jsou druhy 
demencí a možnosti jejich léčby. 

PÁTEK   10/10
SVĚTOVÝ DEN 
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

 14.00—16.00

HAPPENING / Objetí zdarma 
Někdy stačí pro zlepšení nálady a pocit pohody jen málo – 
studenti Lékařské fakulty sdružení v IFMSA (mezinárodní 
federace studentů medicíny) a sociální pracovníci z Péče 
o duševní zdraví nabídnou kolemjdoucím v centru Hradce 
Králové FREE HUG / Objetí zdarma.

SOBOTA   11/10
Divadlo Jesličky Josefa Tejkla
Třebechovická 836

 19.00

ROZLOUČENÍ s Týdnem pro duševní zdraví 
KONCERT skupiny Lazareth
Mimořádné vystoupení kultovního bandu hrajícího 
vlastní verze originálních songů mistrů blues-rockové 
a hard-rockové scény. Lazareth – hudba, které léčí!
Vstupné dobrovolné.

Týden pro duševní zdraví v Hradci Králové 
organizují Péče o duševní zdraví a Psychiatrická 
klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové.

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ   
Akce má za cíl působit na veřejnost, aby neodsuzovala duševně nemocné. Podporujeme lidi 

v tom, aby se nebáli své potíže přiznat sami sobě, nebáli se vyhledat pomoc a věděli, kde ji 

mohou najít.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A FINANČNÍ PODPORU   

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ   
Více jak 18 let se zabýváme pomocí lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám. 

Sociální služby poskytujeme na Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, Jičínsku, 

Rychnovsku a Orlickoústecku. Organizujeme akreditované vzdělávací kurzy nejen pro 

pracovníky v pomáhajících profesích. Pořádáme osvětové a kulturní akce na podporu 

společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocnením. 

INFO     
Vstup na všechny akce je volný s výjimkou závěrečného koncertu.
Více informací na: www.pdz.cz 
nebo: www.facebook.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi


