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POZVÁNKA 
na vědeckou schůzi Psychiatrické společnosti ČLS JEP, která se koná dne 

3. listopadu 2010  v posluchárn ě Psychiatrické kliniky v Praze 2, Ke Karlovu 11  

Dopolední program za číná v 9:00 hodin : zajišťují pracovníci PK Brno 
 
Program: 

1.  Barteček R., Kašpárek T., P řikrylová-Ku čerová H. : Význam zobrazovacích metod v psychiatrii. 

2.  Přikryl R., Češková E., Ustohal L. : Transkraniální magnetická stimulace: od teorie k praxi. 

3. Vláčilová P., Jind řichovská M. : Nová forma terapie v psychiatrii. 

 
 

Sympozium od 11:00 hod. pořádá              PFIZER 
Téma: Evropská doporu čení při léčbě antipsychotiky  
Přednášející: MUDr. Martin Anders, PhD. 
   

Po skončení programu zve firma k malému pohoštění. 
 

 
Odpolední program za číná v 15:00 hodin :  
zajišťuje sekce soudní psychiatrie 
 
Program:  Dopady nového trestního zákona a trestníh o řádu na znalecké psychiatrické posuzování. 
 

• Hynek K .: Koncept duševní poruchy /20 min./ 
• Krekule P .: Rozpoznávací a ovládací schopnosti /20 min./ 
• Švarc  : Ochranná léčba /20 min./ 
• Hort V .:  Dopady nového zákona na posuzování dětí a mladistvích /20 min./ 
Diskuse k jednotlivým referátům event. hromadná 

 
 

 
 

Informace o d ění v Psychiatrické spole čnosti a v oboru naleznete na www.psychiatrie.cz . 

 

 

Sekce mladých psychiatr ů PS ČLS JEP 

 
 

Pedopsychiatrická sekce PS ČLS JEP 

12:15 - 12:45 hod. lékařský pokoj 2.patro Psych. kliniky VFN (bude 
označeno) 
 
Volba místop ředsedů sekce Mladých psychiatr ů PS ČLS JEP  
Koordinuje: Kmoch V., Lattová Z., Nawka A.  

12:30 – 13:30 hod. v posluchárně PK Praha 2 
 
Odpadá kvůli konání sympozia Duševní zdraví dětí a 
mládeže 

13:45 – 14:45 hod. v posluchárně PK Praha 2 
 
Karel Chromý (Praha): Léčba poruch obsedantn ě-
kompulsivního spektra  
 
 

 
 

Psychofarmakologická sekce PS ČLS JEP 
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Elektronické zasílání zpráv  

 

Vážení členové společnosti, 
vzhledem k tomu, že pro Vás chystáme elektronické zasílání informací a zpráv o akcích a aktivitách 
České psychiatrické společnosti o. s. a Psychiatrické společnosti ČLS JEP, velice Vás tímto prosíme  
o uvedení Vaší e-mailové adresy. 
Tento údaj je velmi POTŘEBNÝ ke zlepšení vzájemné spolupráce. 
 
Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme mnoho profesních úspěchů.     

Dita Králová 
Sekretariát Psychiatrické společnosti ČLS JEP a ČPS o.s. 
GUARANT International, spol. s r.o. 
Opletalova 22 
110 00 Praha 1 
Tel: 284 001 444 
E-mail: kralova@guarant.cz 
 
 

�=========================================== 
 

FORMULÁŘ: 
 

Titul:  Příjmení:  Jméno: 

Kontaktní adresa: 

Ulice + č.p.:            Město:             PSČ: 

E-mail: 

Telefon:     Fax: 

 

� Souhlasím s použitím osobních údajů pro Českou psychiatrickou společnost o.s. a Psychiatrickou společnost 
ČLS JEP dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

� Souhlasím s tím, aby mi byly na uvedené údaje zasílány informace o společnosti, o konání odborných akcí, 
upoutávky a pozvánky. 

 
Vyplněný lístek prosím odevzdejte zástupci GUARANT International, spol. s r. o. na další pravidelné vědecké schůzi nebo zašlete na 
adresu sekretariátu: 

Dita Králová  
Sekretariát Psychiatrické společnosti ČLS JEP a ČPS o.s. 
GUARANT International, spol. s r.o. 

   Opletalova 22 
   110 00 Praha 1 
 
Nebo zašlete svůj e-mail s kontaktními údaji na e-mail: kralova@guarant.cz. 

Formulář je možné vyplnit online  na www.psychiatrie.cz přes článek “Elektronická databáze členů PS“. 
 


