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Nepřijetí nemoci, diabetický distres syndrom a deprese
Jde o psychické problémy, které častěji než si myslíme, provázejí naše nemocné s diabetem.
Jak rozpoznat tyto jednotky, jak je od sebe rozlišit, ale hlavně, jak nemocným pomoci, bude
hlavním cílem plánovaného semináře, který již tradičně připravuje Psychologická sekce
ČDS. Seminář se bude opět konat v Praze, v hotelu Belvedere, ve dnech 8. – 9. 3. 2019.
Svou aktivní účast přislíbila MUDr. Jana Komorousová, Ph.D. a MUDr. Sylva Racková, Ph.D.,
které nás zajímavou formou seznámí s těsným vztahem diabetu, obezity, spánku i deprese.
Představí nám, kdy a která antidepresiva můžeme používat my, diabetologové, a kdy je lépe
nemocného odeslat raději k psychiatrovi. Jak nemocného k této návštěvě „přemluvit“ bude
úkolem jednoho z workshopů.
Diabetickému distresu se bude věnovat „královna“ české psycho-diabetologie,
PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. a pan Mgr. Bc. Karel Riegel, Ph.D. Diabetes je
onemocnění, kdy se od nemocného vyžaduje trvale aktivně zasahovat do své léčby. To
ale ne každému vyhovuje a až u 30 % z nich vzniká tzv. diabetický distres syndrom. Není
lehké trvale myslet na všechna doporučení, omezení, pokyny, informace a faktory, které
ovlivňují výsledek léčby. Přítomnost emočního distresu zhoršuje kompenzaci více než
deprese, s kterou se samozřejmě může překrývat. Jak vyhledat nemocné s diabetickým
distresem, které jednoduché testy použít? A hlavně, jak jim pomoci? Díky účasti pana
Mgr. Bc. Karla Riegla, Ph.D. z VFN v Praze budeme mít možnost se jako jedni z prvních
seznámit s validizovaným dotazníkem na diabetický distres.
Každý máme ve své ambulanci nemocné, kteří se brání přijetí chronické nemoci, diabetu
a my jen nešťastně přihlížíme. Výsledky studií potvrzují, že nepřijetí nemoci koreluje se
špatnou kompenzací diabetu ještě významněji než přítomnost deprese nebo diabetického distres syndromu. Nad touto problematikou se bude zamýšlet psychoterapeutka, paní
Mgr. Petra Mocová.
Přednášky budou střídat oblíbené workshopy, na kterých se kromě výše zmíněných, bude
podílet i klinický psycholog, pan Mgr. Pavel Brenkus.

Na milé setkání se všemi zájemci se těší
Silvie Lacigová
Psychologická sekce ČDS
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