Zápis ze setkání Psychologické sekce ČOS z 9. května 2012 v J&J
Přítomni: Š. Slabá, J. Herlesová, P. Král, M. Wagenknecht, za J&J E. Szabó
Program:
1) Zprávy z výboru obezitologické společnosti:
• Abstrakta na konferenci Obezitologie & bariatrie 2012 jsou do 10. září. Bude sekce
psychologické intervence - otázka zda stihneme referovat o guidelines a jak uspořádáme
témata
• V březnu se bude konat konference PPP - otázka, zda se chceme aktivně účastnit?
2) Probrání zpětné vazby na Pavlův grant:
• Otázka jeho obnovení a možnosti společné spolupráce, popřípadě návrh designu grantové
retro/prospektivní validizační studie.
• Pavel zjistí do kdy je podání grantu, pošle návrh grantu a zamyslíme se nad možnostmi
spolupráce.
3) Zpracování diagnostických doporučení:
• Sexualita (J. Herlesová)
U obézních je obecně vyšší procento sex. dysfunkcí, zlepšují se po operaci (nezávisí nutně na
míře redukce (? změna životního stylu). Zhoršení bývá u pacientů, kteří jsou ve vztazích, které se
jevily jako nefunkční již před operací.
Sex. zneužívání v dětství se může projevit po operaci vyšší pravděpodobností psychiatrických
komplikací (deprese aj., obezita je chrání), podobně u znásilnění
• Night Eating Syndrom (P. Král)
nejsou studie jestli se NES po operaci mění
• Znalosti o bariatrii a obezitě
přiřadíme k pododdílu motivace a reálnost očekávání
4) Na příští setkání:
• Zpracování návrhu psychologické baterie (dodatek ke guidelines):
Jak bych sestavil diagnostickou (testovou) baterii pro pacienty před bariatrickým výkonem? + Co
používám a osvědčuje se mi? + Zvážení důkazů pro chirurgy, že tyto testy mají místo v baterii.
• Zpracování textu do guidelines s citacemi v textu o které se autor opírá:
Každý sepíše do souvislého textu své téma z doporučení. Dbát na přesné citace a případně
kvantifikaci údajů
5) Různé:
• Jitka pošle heslovité závěry guidelines + co, kdo má na starost
• Otázka zda nezařadit Reyovu figuru, pro zjištění stylu zpracování inf. a pro srovnání
s PPP (dávala dr. Papežová)
Příští setkání: 19. června 2012 od 9:00 do 13:00, ve firmě Johnson & Johnson, Karla Engliše
3201/6, Praha 5 – Smíchov.
Zapsal: M. Wagenknecht

