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

2. března 2011 v posluchárn ě Psychiatrické kliniky v Praze 2, Ke Karlovu 11  

Dopolední program za číná v 9:00 hodin : Zajišťují pracovníci PL Bohnice 
 
Program: 

1. MUDr. Ivan David, CSc. : Akce T4 - vyvražďování duševně nemocných v průběhu 2. světové války (45 min) 
2. MUDr. Michal Maršálek, CSc. : Antipsychotika ve stáří 
3. MUDr. Martin Hollý : Kam dále Bohnice (30 min) 

 
 

 
Občerstvení březnové schůze zajišťuje Česká psychiatrická společnost o.s. ve spolupráci s 

občanským sdružením Green Doors . 
 

 

 

 

 
 
Odpolední program za číná v 15:00 hodin :  
zajišťuje sekce terminologická – doc. Pavlovský 

• Baudiš Pavel:  Od klasifikace příčin smrti ke klasifikaci funkčních schopností (ICF) (20 min) 
• Smolík Petr: Současná etapa vývoje klasifikace DSM V – APA (15 min) 
• Kalvach Zden ěk: Některé psychiatrické termíny v pojetí psychiatrů a nepsychiatrické veřejnosti (20 

min) 
• Brichcín Slavoj: Patologická sexuální agresivita (15 min) 

 
 

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. v Myslivečkově síni nalevo od hlavního 
vchodu do PK (dříve vjezdové vrátnice) 
 
Nové zm ěny v postgraduálním vzd ělávání  –  
Lattová Z., Nawka A., Novák T. 
 
Pokud se sch ůze nemůžete zúčastnit a p řejete si se 
zapojit do diskuze, prosím zašlete Vaše 
náměty/p řipomínky na email: zuzanalattova@gmail.com   
 

12:30 – 13:30 hod. v posluchárně PK Praha 2 
 
MUDr. Jana Schmidtova, Mgr. Petr Štěpánek (DPL Opařany) 
– Psychoterapeutická práce ve skupin ě  
   u hospitalizovaných dívek 
 

13:45 – 14:45 hod. v posluchárně PK Praha 2 
 
Jiří Horáček (Praha) - Léčba halucinací  
 
 

 
 

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“. 
 


