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Trenčín, 2. máj 2018 
Na župnom úrade budú odstraňovať tabu s názvom schizofrénia 

Vo štvrtok 10. mája 2018 budú mať odborní zamestnanci zariadení sociálnych služieb 

možnosť oboznámiť sa s potrebami ľudí s diagnózou schizofrénia.  

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa opäť stane miestom konania 

špecializovaného seminára na odbornú tému. Minulý rok prilákal do kongresovej sály 

župného úradu asi stovku odborných zamestnancov zariadení sociálnych služieb 

seminár na tému autizmus. Prítomní si domov odniesli množstvo poznatkov. Svoje 

odborné vedomosti z vedeckej i praktickej stránky predniesli lekári, psychológ i špeciálny 

pedagóg. Pod jeho organizáciu sa v novembri roku 2017 podpísalo Oddelenie sociálnej 

pomoci Úradu TSK.  

To sa po jeho úspechu rozhodlo zorganizovať ďalšie stretnutie odborných zamestnancov 

zariadení; tentokrát na tému schizofrénie. Cieľom odborného seminára Odstráňme tabu 

s názvom schizofrénia je nielen oboznámiť prítomných s potrebami ľudí s touto 

diagnózou, ale aj vytvoriť priestor na výmenu skúseností a poznatkov. Pri tomto 

duševnom ochorení človek postupne stráca kontakt s realitou. Prejavy schizofrénie sú 

rôzne – od halucinácií a paranoju až po znížené rozumové schopnosti.  

Porozprávať viac o samotnom ochorení, o socializácii a komunikácii so schizofrénnym 

klientom prídu vo štvrtok 10. mája 2018 na župný úrad naslovovzatí odborníci; 

psychiatrička Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Danka Gažová, psychoterapeutka 

trenčianskej Fakultnej nemocnice PhDr. Ivana Ilavská a riaditeľka bratislavského 

Domova sociálnych služieb (DSS) – Most, n. o. PhDr. Andrea Beňušková.    

Seminár bude určený nielen pre odborných zamestnancov centier sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zúčastniť sa ho budú 

môcť aj zamestnanci iných zariadení. „Účasť na seminári je bezplatná, z kapacitných 

dôvodov je však potrebné nahlásiť svoju účasť na emailovej adrese 

elena.nekorancova@tsk.sk alebo telefonicky na +421 32 6555 562 či 0901 918 159,“ 

uviedla Elena Nekorancová z Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK.  
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