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Podpora lidí s poruchami autistického spektra 
(ASD) v našich komunitách
Pondělí 23. července 2018, 12:00 – 15:00

Řečník: Prof. Joaquín Fuentes, MD, Policlínica Gipuzkoa, Španělsko
Předsedající: Prof. Andrés Martin, MD, MPH, Yale School of Medicine, USA 

Stručná osnova přednášky

1.  Definice a porozumění poruchám autistického spektra
2.  Přístupy k léčbě poruch autistického spektra
3.  Průřezový, komunitní a kvalitativní model pro poruchy autistického spektra:  

příklad organizace GAUTENA*

Cílem kurzu je zlepšit porozumění a péči o děti s poruchami autistického spektra. Každoročně u nás 
narůstá počet autistických dětí, jen pozvolna se zvyšuje informovanost a osvěta, navíc je zásadním 
problémem situace v České republice absence jednotné koncepce, která by umožňovala včas 
diagnostikovat a pracovat s celým spektrem příznaků autismu, podporovat rodiny a také rozvíjet 
schopnosti autistických dětí.

Podařilo se nám zajistit řečníka mezinárodního významu, profesora Joaquína Fuentese, který 
má mnohaleté zkušenosti s hledáním koncepčních přístupů k autismu na evropské úrovni. Profesor 
Fuentes je vědeckým poradcem Evropské komise pro ASDEU projekt (Autism Spectrum Disorders 
in Europe, Poruchy autistického spektra v Evropě). Tento panevropský projekt spojuje univerzity, 
charitativní organizace a odborné instituce s cílem podpořit vědění a porozumění autismu, vzdělávat 
profesionály z různých odvětví, ale především navrhnout koncepci podpory lidí s autismem, která 
by byla uplatněna ve všech členských státech EU. 

Profesor Fuentes rozvíjí řadu výzkumných projektů a je též poradcem pro neziskové a veřejné inici-
ativy v různých zemích a zejména pro organizaci GAUTENA. GAUTENA je nezisková organizace 
založená rodinami osob s poruchami autistického spektra. Společnost je charakterizována úzkými 
vazbami s klíčovými státními institucemi a také profesionálním přístupem ve vztahu ke službám, které 
poskytuje. Díky tomuto GAUTENA spolupracuje s různými zdravotnickými a vzdělávácími sekcemi 
baskické vlády, stejně tak i s oddělením pro sociální politiku a ministerstvem mládeže a sportu. Její 
činnost byla oceněna městskou radou San Sebastiánu, která v roce 2003 udělila GAUTENě Medaili 
za zásluhy v oblasti občanství. V roce 2016 udělil Evropský parlament GAUTENě cenu evropských 
občanů. GAUTENA slouží jako model pro další organizace, a bude jí věnována i část přednášky. 

Prevence duševních poruch u dětí a dospívajících – 
model pro 21. století
Pondělí 23. července 2018, 8:00 – 11:00

Řečník: Prof. James Hudziak, MD, University of Vermont, USA
Předsedající: Prof. Andrés Martin, MD, MPH, Yale School of Medicine, USA 

Stručná osnova přednášky

1.  Genetika a epigenetika v duševním zdraví
2.  Vlivy genetiky a prostředí na vývoj mozku
3.  Prevence duševních poruch: Vermontský model zacílený na rodinu 

Cílem kurzu je představit pojetí duševního a obecného zdraví u dětí pro 21. století, které musí 
propojovat psychologické, genetické, enviromentální i sociální faktory, a především musí pracovat 
s jedinečnou situací konkrétní rodiny. Jedná se o téma komplexní, které vyžaduje interdisciplinární 
spolupráci lékařů a psychologů a dalších odborníků.

Řečníkem je výjimečný odborník profesor James J. Hudziak, M.D. ředitel Vermontského centra 
pro děti, mládež a rodinu. Profesor Hudziak působí celosvětově a propojuje výzkumy z univerzity 
ve Vermontu, z rotterdamské dětské nemocnice Erasmus MC-Sophia, kde působí jako hostující pro-
fesor, a z Montrealského neurologického institutu. Cílem jeho práce je vysvětlit, jak enviromentální 
a genetické faktory ovlivňují vývoj mozku a vývojovou psychopatologii.

Profesor Hudziak je tvůrcem Vermontského preventivního programu, jenž čerpá z výzkumu v oblasti 
psychiatrie, genetiky, neurověd a sociologie. Jedná se o přístup, který spojuje obecné poznatky 
vědy s individuálními potřebami rodiny a klade důraz na období raného dětství, kdy včasný zásah 
a preventivní opatření mohou odvrátit později nezvratné následky ve vývoji mozku a snížit náklady 
na lékařskou péči. Vermontský model je zaměřený na celou rodinu, protože jedním z hlavních způ-
sobů prevence duševní nemoci dítěte je pomoci jeho rodině. 

J. J. Hudziak několikrát obdržel prestižní Silver Stethoscope Award a byl opakovaně vyhlášen jed-
ním z předních amerických psychiatrů v řadě odborných hlasování (The Best Doctors in America, 
Woodward/White, Inc., America’s Top Doctors, Annual New York in US News and World Report 
ad.). 

Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce se simultánním tlumočením 
do českého jazyka.

Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce se simultánním tlumočením 
do českého jazyka.
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