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Vážení kolegové, milí přátelé,
dovolujeme si vás opět pozvat do Brna na tradiční
konferenci Duševní zdraví mládeže, která se uskuteční 12.–13. 11. 2020 v Hotelu Continental. Nacházíme se nyní ve specifické době způsobené pandemií
koronaviru, které se přizpůsobují veškeré naše činnosti a konání. Pevně věříme, že v listopadu 2020
budou mít konference zelenou, a proto pokračujeme v přípravách na dříve plánovaný termín. Stejně
tak doufáme v tradičně bohatou účast kolegů ze
Slovenska, i když i nad ní visí v současné chvíli velký
otazník.
Naposledy jsme se v Brně setkali v roce 2016. V roce
2018 se podařilo uspořádat obrovský mezinárodní kongres dětské psychiatrie a příbuzných profesí
(IACAPAP) v Praze, a proto tradiční Duševní zdraví
neproběhlo. Letos se k tradici vracíme. Svět i psychiatrie se za poslední 4 roky poněkud změnily. Změnila se rizika pro zdravý vývoj psychiky u dětí a dospívajících. Zvláště duševní zdraví dospívajících dívek
je znepokojující. Úvahy o kdysi tak akademickém
genderu jsou nyní téměř každodenní praxí odborníků na duševní zdraví mládeže. Autistické poruchy
představují výzvu pro odborníky na veřejné zdraví.
Emoce a jejich regulace se přesouvají do hlavního
zájmu biologického výzkumu v dětské psychiatrii.
A k tomu spousta zajímavých kazuistik, úvah o reformě dětské psychiatrie a nadcházející MKN-11.
Není to všechno důvod, proč se v Brně sejít a podebatovat? Srdečně zveme všechny odborníky věnující
se duševnímu zdraví mládeže.
Za organizátory, MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.,
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
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TEMATICKÉ OKRUHY
❱ Děti, mládež a návykové látky
❱ Nové typy závislostí a rizik pro duševní zdraví mládeže
❱ Závažné duševní poruchy v dětském věku, jejich diagnostika, léčba a systém péče
❱ J ak zefektivnit současné diagnostické a terapeutické postupy v dětské a dorostové
psychiatrii a psychologii
❱ Sebepoškozování a sebevražedné jednání v dětském věku
❱ Poruchy příjmu potravy
❱ Rodová identita, gender, partnerské a sexuální chování u dětí a dospívajících
❱ Rodina a její vliv na duševní zdraví mládeže
❱ Systémy péče o duševní zdraví dětí a dospívajících
❱ Vzdělávací proces a duševní zdraví mládeže
❱ Emoce a jejich regulace
❱ Vývoj dětí a vývojové poruchy, poruchy intelektu
❱ Autismus a autistické spektrum, sociální chování
❱ Problémové, agresivní a protispolečenské chování u dětí a dospívajících
❱ N
 ové výzvy v péči o duševní zdraví v ambulancích dětských psychiatrů, psychologů
a dalších ambulantních specialistů
❱ Mozek a duševní zdraví mládeže
❱ Tělesné a duševní zdraví
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