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Schizofrénia už viac nie je tabu, porozumieť ľudom trpiacim týmto ochorením sa na 

župnom úrade učilo asi sto ľudí 

Asi stovka odborných zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa vo štvrtok 10. mája 2018 zišla na župnom úrade s cieľom 

odstrániť tabu s názvom schizofrénia. 

O ľuďoch s diagnózou schizofrénia sa vo všeobecnosti veľa nehovorí. Zmeniť túto situáciu a odstrániť tabu 

s názvom schizofrénia pomohol zamestnancom župných zariadení sociálnych služieb odborný seminár. Ten 

viedla Danka Gažová, psychiatrička Fakultnej nemocnice v Trenčíne a psychoterapeutka z rovnakej 

nemocnice Ivana Ilavská. Cieľom však nebolo o ochorení len prednášať, ale aj viesť diskusiu či vymieňať 

si skúsenosti.  

Všetkých zúčastnených v úvode privítal v kongresovej sále Úradu TSK Marek Briestenský, poverený jeho 

riadením. Následne sa slova ujala Elena Štefíková, vedúca Oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie 

Úradu TSK. „Počet ľudí s diagnózou schizofrénia sa v ZSS, ktoré zriaďuje župa, zvýšil. Ovplyvňuje to najmä 

hektický spôsob života, ale aj zmeny v zdravotníctve, podľa ktorých sú pacienti s niektorými typmi diagnóz 

prepúšťaní do domáceho liečenia alebo do zariadení sociálnych služieb,“ uviedla Štefíková. O organizáciu  

semináru, ktorý mal za úlohu zdvihnúť nielen všeobecné, ale i odborné povedomie o ochorení, sa 

postaralo Oddelenie sociálnej pomoci Úradu TSK. „Uvedomujeme si zložitú situáciu v oblasti poskytovania 

sociálnych služieb odkázaným fyzickým osobám s rôznymi duševnými ochoreniami. Ide o náročnú prácu pre 

všetkých zamestnancov zariadení. Predovšetkým však pre tých, ktorí sú v neustálom priamom kontakte 

s takto zdravotne nezvýhodneným klientom. Sme radi, že tento seminár pomohol odbúrať predsudky 

v oblasti schizofrénie a zároveň doplniť odborné vedomosti zúčastnených,“ povedala Elena Nekorancová, 

poverená riadením oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK. 
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V rámci zvyšovania kvality služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej 

pôsobnosti župy, sa na Úrade TSK organizujú odborné semináre na pravidelnej báze. Minulý rok sa 

zamestnanci ZSS zúčastnili seminára o autizme. 

 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/takmer-stovku-odbornych-zamestnancov-zariadeni-socialnych-sluzieb-a-specialnych-skol-prilakal-seminar-na-temu-autizmus.html?page_id=447147

