PSYCHIATRIE PRO PRAXI
XIV. konference
ambulantních psychiatrů

23.–24.
listopadu
2017
Clarion
Congress Hotel
Olomouc

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
TEMATICKÉ BLOKY
ČTVRTEK 23. listopadu

PÁTEK 24. listopadu

9.00 Zahájení konference

Farmakoterapie v psychiatrii
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
ffNové přístupy v léčbě závažných psychických poruch – Češková E.
ffNežádoucí účinky psychofarmak: někdy skryté a přece
významné – Šilhán P.
ffInterakce psychofarmak a jak vážně je brát – Hýža M.
ffDoporučené postupy TDM psychofarmak – Šilhán P.

Novinky z biologické psychiatrie pro ambulantní psychiatry
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
ffNové poznatky biologické psychiatrie – budou přínosem
pro klinickou praxi? – Hosák L.
ffTardivní dyskineze z nového pohledu – tetrabenazin
a jeho modifikace – Látalová K.
ffTranskraniální magnetická stimulace v doporučeních
a běžné klinické praxi – Ustohal L.
ffUdržovací elektrokonvulzivní léčba u nemocných
s chronickou schizofrenií – Křepela J.
Právní otázky v ambulanci psychiatra
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
ffDoporučené postupy v ambulantním ochranném léčení
ffOmezení svéprávnosti a její přeceňovaný význam
Dobrá rada do vaší ordinace – Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.
ffPodmínky úhrady u léků v psychiatrii – Minarčíková I.
Schématerapie – ukázky terapeutické práce
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., MUDr. Aleš Grambal, Ph.D.
ffZlomy v dětství a současné karamboly
– u těch, co trápí sebe i druhé
svým rozpínavým bolavým narcismem
– a u těch, co přesně odměřují anankastický teror
sobě či souputníkům

Dobrá rada do vaší ordinace
PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.
ffMožnosti využití adaptogenů při zvládání stresu – Vranová V.
Psychoterapeutické přístupy v praxi
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
ffGestalt psychoterapie – Rektor J.
ffKomplexní terapie šitá na míru; různé formy
psychiatricko‑psychologické spolupráce – Skorunka D., Fialová D.
ffHypnoterapie – Unger D.
ffEklektická skupinová psychoterapii v léčbě neuróz – Suchá R.
15.00 Závěr konference
IP = interaktivní přednáška/blok

Program je průběžně aktualizován
sledujte na www.psychiatriepropraxi.cz

ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
ODBORNÁ ZÁŠTITA: OS ČLK v Olomouci
POŘADATEL: společnost SOLEN, s. r. o., a časopis Psychiatrie pro praxi
POPLATEK: 1 200 Kč, na místě – 1 400 Kč. Poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, doklad o absolvování vzdělávací akce, veškeré tiskové materiály, včetně abstrakt
přednášek s podrobným programem kongresu, vstup na doprovodnou výstavu firem.
Společenský večer 23. 11. 2017 v restauraci Podkova (bude upřesněno). Cena vstupenky 350 Kč.
Společenský večer není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery XIV. konference ambulantních psychiatrů.
ORGANIZACE: SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc
Program: Mgr. Kateřina Dostálová, 725 003 510, dostalova@solen.cz
Sekretariát: Mgr. Jitka Nováková, 777 716 480, novakova@solen.cz
Výstavní plochy: Ing. Lenka Mihulková, 734 567 854, mihulkova@solen.cz
Více informací
Registrace, ubytování: Eliška Pančochová, DiS., 607 190 210, pancochova@solen.cz
a přihlášení 

Přihlášky k účasti: do 15. listopadu 2017 / další informace a přihlášení na www.solen.cz

