
Světová psychiatrická konference (WPA), 18.-22.9.2011, Buenos Aires, Argentina 

Po velmi úspěšné 14. Světové konferenci Světové psychiatrické společnosti, kterou 

jsme zorganizovali v září 2008 v Praze, se v 3-letém cyklu konala 15. Světová psychiatrická 

konference 18.-22.9.2011 v Buenos Aires v hotelu Sheraton s hlavním tématem "World 

Psychiatry 2011: Our Heritage and Our Future". Bylo zde přibližně 14 000 účastníků, což 

způsobilo nemalé organizační problémy, které však byly postupně zvládnuty. Na konferenci 

bylo pozváno neobvyklé množství řečníků k přednesení plenárních přednášek, celkem 24. 

Jednalo se o skutečně význačné odborníky, jako jsou např. N. Sartorius, P. McGuffin, P. 

Fonagy, B. Kirkpatrick, P. McGuire, R.C. Kessler, A.E.Skodol, J. Treasure, E. Vieta, 

M.E.Thase, D.J.Stein, C.P.O´Brien, J.Rapoport, D.Stewart a další, kteří skutečně podali 

přehled o aktuálním stavu našeho oboru a předestřeli trendy dalšího rozvoje. Je dobře, že do 

odborného programu jako organizátoři symposií, přednašeči i autoři posterů se zapojila celá 

řada našich členů.  

WPA je nejvýznamnějším světovým seskupením psychiatrů, jehož členy je celkem 

135 národních psychitrických a příbuzných společností. Další organizace jako např. WFMH 

nebo EUFAMI mají statut přidruženého člena. Na světovém sjezdu dochází tradičně 

k výměně prezidentů WPA a volbám poloviny exekutivy a regionálních reprezentantů. 

Odstupující prezident, čestný člen naší společnosti, prof. Dr. Mario Maj z Neapole 

prezentoval výsledky svého tříletého období, které jsou skutečně nemalé. WPA pořádá celou 

řadu mezinárodních, regionálních i tematických konferencích v celém světě a stará se takto o 

rozvoj našeho oboru i v méně rozvinutých zemích. Další velkou zásluhou prof. Maje je 

vysoká publikační aktivita WPA. Časopis World Psychiatry je asi nejrozšířenějším 

psychiatrickým periodikem, které máme možnost sledovat on-line na www.wpa.org s nyní již 

vysokým impakt faktorem 5, 562 a stále narůstajícím. Byla v něm v posledních letech otištěna 

zajímavá doporučení, edukační materiály či výsledky mezinárodních studií. Jedná se např. o 

doporučení týkající se vztahu psychiatrů i odborných společností k farmaceutickému 

průmyslu, k rodičovským a pacientským organizacím, doporučení pro omezování stigmatu, 

zavádění a rozvoje komunitní psychiatrie nebo výukový materiál týkající se fyzického zdraví 

osob s vážnými duševními poruchami či podléčenosti duševních poruch ve srovnání se 

somatickými chorobami. Zajímavý byl též přehled názorů současných psychiatrů na existující 

klasifikační systémy. Řady těchto projektů se zúčastnili i naši zástupci. Máme od vedení 

WPA svolení k překladu vybraných článků z tohoto špičkového časopisu a k publikování u 

nás. V sérii knih vydaných WPA v poslední době byl např. popsán vztah afektivních poruch 

http://www.wpa.org/


k cukrovce (Depression and Diabetes, Katon et al. 2010), kardiovaskulárním onemocněním 

(Depression and Heart Disease, Glassman et al., 2011) a rakovině (Depression and Cancer, 

Kissane et al., 2011). 

Nově byli do exekutivy zvoleni jako budoucí prezident Dinesh Bhugra, bývalý 

prezident Royal College ve velmi těsném hlasování (o 23 hlasů méně z celkového počtu asi 

1000 dostala Helen Herrman z Austrálie). Sekretářem pro publikace se stala Michel Riba, 

bývalá prezidentka Americké psychiatrické společnosti, sekretářem pro sekce překvapivě  

Afzal Tariq Javed z Pákistánu. Novým regionálním representantem pro střední Evropu byl 

v souboji s Antonim Novotnim zvolen J. Raboch. 

Nastupující prezident WPA Pedro Ruiz nyní působící na v Miami v Department of 

Psychiatry and Behavioral Sciences, Miller School of Medicine, zveřejnil svůj plán na další 3-

leté období (WPA Action Plan 2011 - 2014). Chce dále zlepšit obraz WPA a oboru 

psychiatrie na veřejnosti, mezi ostatními profesionály i politiky. Ve výukové oblasti plánuje 

zaměřit se především na mladší kolegy a na lékaře primární péče též prostřednictvím 

webových stránek. Bude podporovat zvyšování kvality psychiatrické péče z celosvětového 

pohledu. Hodlá udržet vysoké etické standardy WPA, dbát na dodržování práv pacientů a 

pořádat nadále vědecká setkání na nejvyšší úrovni. Zasadí se o to, aby se WPA i nadále 

podílela spolu s WHO a APA na vývoji nových psychiatrických klasifikačních systémů.     

Je jistě dobře, že nejvýznamnější kongres WPA v příštím roce – International 

Congress se bude konat opět v Praze 17.-21.10.2012 pod heslem „Focusing on Access, 

Quality and Humane Care“. Oficiálního zahájení příprav se v Buenos Aires zúčastnili 

velvyslanec ČR v Argentině Š. Zajac, prezident WPA P. Ruiz a sekretář pro konference T. 

Okasha a mnozí naši členové, kterým tímto chci poděkovat. Doufáme, že akce bude stejně 

úspěšná jako předchozí pražská konference. Příští Světová psychiatrická konference pak byla 

přidělena do Madridu v září 2014. 
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