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CAFÉ NOBEL: SCHIZOFRENIE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 
 
Jak se tato duševní porucha projevuje? Umíme ji spolehlivě rozpoznat   
a léčit? Proč nemocní neužívají ordinované léky, a lze schizofrenii předejít? 
O tom bude hovořit prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.,  
z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na dalším večeru z cyklu 
Café Nobel. Ve čtvrtek 14. září v ústeckém Fokus kafe. 
 
„Dozvíte se, co všechno moderní psychiatrie nemocným se schizofrenií nabízí.  
A řeč bude i o tom, jak může veřejnost ovlivnit prognózu lidí, kteří touto duševní 
poruchou trpí,“ zve všechny zájemce koordinátor cyklu Café Nobel Frederik 
Velinský. Přednáška je zároveň součástí nabídky Týdnů pro duševní zdraví. 
  
Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D., vyučuje na 3. lékařské fakultě 
psychiatrii a lékařskou psychologii, vede Oddělení lékařské psychologie a plní roli 
proděkanky pro vnější záležitosti, rozvoj akademické obce a sociální záležitosti. 
Pracuje také v Národním ústavu duševního zdraví na pozici výzkumníka – 
seniora. Publikovala desítky odborných článků v českém i zahraničním tisku a je 
autorkou či spoluautorkou několika monografií (např. s Františkem Koukolíkem).  
 
Předmětem jejího klinického i výzkumného zájmu jsou rodinné psychoedukační 
programy a další psychosociální intervence určené pacientům s psychotickým 
onemocněním, jejichž cílem je zlepšit prognózu schizofrenního onemocnění.  
V současnosti se zabývá tématem destigmatizace duševně nemocných. 
 
Přednáška v kavárně Fokus kafe v Ústí nad Labem začne v 18:00 h.  
 
Místa si můžete rezervovat na adrese fokuskafe-usti@fokuslabe.cz. Další 
informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz. 
  
Partnery Café Nobel jsou Česká spořitelna, nakladatelství Academia  
a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Ilustrační foto k volnému užití: Pixabay.com, licence Public domain 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou každý měsíc do 
Ústí nad Labem a Teplic zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím 
poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem. 
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