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Informace o konferenci   
V hotelu Divani Caravel, Athény, Řecko, se od 30. října do 2. listopadu 2014 uskuteční společný 

kongres, jehož součástí budou „Tematická konference Světové psychiatrické asociace o mezioborové 
spolupráci“, „5. Evropský kongres Mezinárodní neuropsychiatrické asociace“ a „2. Interdisciplinární 

Kongres o psychiatrii a příbuzných vědách“. Tyto Kongresy společně pořádá Světová psychiatrická 

asociace (WPA), Mezinárodní neuropsychiatrická asociace (INA) a Řecká společnost pro rozvoj 
psychiatrie a příbuzných věd (HSAPRS). Jsou sponzorovány Světovou federací společností biologické 

psychiatrie (WFSBP), Světovou asociací pro psychosociální rehabilitace (WAPR), Mezinárodní 

Psychoanalytickou asociací (IPA) a Evropskou asociací rodinné terapie (EFTA). Další informace lze 
nalézt na stránkách www.psych-relatedsciences.org 

Mezinárodní bipolární den – 30. březen 2014 
Světový bipolární den (WBD) oslaví 30. března svůj inaugurační rok. Je to v den narozenin Vincenta 

Van Gogha, u něhož byla posmrtně diagnostikována pravděpodobnost bipolární poruchy. Vize WBD je 

přivést bipolární poruchy do povědomí světa a eliminovat sociální stigma. Prostřednictvím mezinárodní 

spolupráce je cílem Světového bipolárního dne přinášet světové populaci informace o bipolárních 

poruchách, které budou vzdělávat a zlepšovat citlivost vůči nemoci. 

Bipolární porucha je duševní onemocnění, které představuje významnou výzvu pro pacienty, 
zdravotnické pracovníky, rodinné příslušníky a naše komunity. Bohužel, stigma spojené s nemocí je 

překážkou pro péči a nadále brzdí včasnou diagnózu a efektivní léčbu. S cílem vyřešit rozdíly, jak je 

bipolární porucha vnímána v různých částech světa, Asijská síť bipolární poruchy (ANBD), 
Mezinárodní bipolární nadace (IBPF) a Mezinárodní společnost pro bipolární poruchy (ISBD) pracují 

společně na koncepci Světového bipolárního dne. Pro další informace o WBD, s dotazy, připomínkami 

nebo upozorněním na relevantní akce se obraťte mailem na Jilla Oldse, jillo@isbd.org   

Síť dostupných míst a dostupnost informací v EU 
Chorvatská asociace pro podporu nezávislosti osob se zdravotním postižením (Expeditus) buduje síť 

přístupných míst a přístupnosti informací v EU pro cestovatele s postižením pomocí online platformy 

http://www.travabled.com. Jejich cílem je získat komentáře cestovatele na přístupných místech tak, aby 
cestující ze všech zemí v EU a později ze zbytku světa měli lepší dostupnost informací o požadovaném 

místě. Doufají, že cestující, kteří chtějí navštívit Chorvatsko, nebo chorvatští cestovatelé, kteří chtějí 

navštívit EU, budou mít lepší informace, a proto si budou moci naplánovat cestu beze strachu, že jim 
chybí jakýkoliv druh informací o dostupnosti místa, které hodlají navštívit. 

Dvacet nových aplikací na myhealthapps.net  
V průběhu ledna a února 2014 navrhlo 50 skupin pacientů / 

zmocněných spotřebitelů z celého světa 20 nových a různých 

zdravotních aplikací pro zařazení do myhealthapps.net. Předmětem 
těchto 20 zdravotních aplikací jsou: • řízení životního stylu, • zlepšení  

 

 

 

 přístupu ke zdravotní péči; • správa léčiv; a • řízení zdravotních podmínek. Aplikace se vztahují na 

následující speciality: alergie; artritida; astma; rakovinu prsu; cukrovka; poruchy učení; duševní zdraví; 
rakovina hrdla/krku; obezita; Parkinsonova nemoc; těhotenství; odvykání kouření a kontrola hmotnosti.  

20 zdravotních aplikací je k dispozici v 17 jazycích, včetně češtiny, viz http://www.myhealthapps.net  

Zdraví na první pohled  
Vydání z r. 2013 Zdravotního stavu na první pohled - Ukazatelů OECD - představuje poslední 
srovnatelné údaje o klíčových ukazatelích zdraví a zdravotnických systémech ve 34 členských zemích 

OECD. Tam, kde je to možné, jsou také hlášeny srovnatelné údaje pro Brazílii, Čínu, Indii, Indonésii, 

Ruskou federaci a Jižní Afriku, jako klíčové nové země. Lze stáhnout na http://tinyurl.com/pxlrrq6  

Video WHO „Měl jsem černého psa, jmenoval se deprese“ zhlédlo přes 2 miliony diváků! 
Video Matthewa Johnstona, vzniklé s podporou WHO, se stalo 
nejsledovanějším videem na kanálu youtube WHO. V tom nejhorším 

může být deprese děsivé, invalidizující onemocnění. Miliony lidí na 

celém světě žijí s depresí. Mnohé z těchto osob a jejich rodiny se bojí 
mluvit o svých zápasech a neví, kam se obrátit o pomoc. Nicméně, 

depresi lze do značné míry předcházet a léčit ji. Rozpoznání deprese a 

hledání pomoci je první a nejdůležitější krok k uzdravení. Spisovatel a  

 

 

 

 

 

 

 ilustrátor Matthew Johnstone vypráví ve spolupráci s WHO příběh o překonání „černého psa deprese“.  

Reprezentace EUFAMI  
Generální tajemník zastupoval EUFAMI na nedávném workshopu v Bruselu o Výzkumných projektech 

duševního zdraví. Přednášel také na konferenci „Jak podpořit zkušenosti zplnomocnění pro uživatele 

péče o duševní zdraví uživatele a pečovatele v Evropě?“, konané koncem ledna v Lille, Francie, pod 
záštitou WHO-Collaborating Centre, Lille, a WHO Evropa. Nadine Fossion zastupovala EUFAMI 

v Zájmové skupině parlamentu EU o duševním zdraví a pohodě, konané v Evropském parlamentu 11. 

února. 
 

E U F A M I - Evropská federace organizací rodičů duševně nemocných 
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