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OZNÁMENÍ /1/ 

 
 
 

Noviná řská cena za nejkvalitn ější p říspěvek  
 

o pod záštitou Dany Juráskové, ministryn ě zdravotnictví ČR 

 Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Česká psychiatrická společnost, o.s. vypisuje 

„Noviná řskou cenu za nejkvalitn ější p říspěvek týkající se problematiky duševních poruch, 

duševního zdraví a psychiatrické pé če“.  

Podmínky sout ěže: 

Článek prezentovaný v celostátních, tištěných sdělovacích prostředcích v češtině od 1.12.2009 do 

30.4.2010. Kvalita článku bude vyhodnocena odbornou komisí sestávající z pětičlenné komise členů 

Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s členy české vědecké skupiny spolupodílejících se 

na projektu „Média a psychiatrie“ zaštítěného Univerzitou v Berkeley, USA. Důraz při hodnocení bude 

kladen především na odbornou přesnost, vyváženost zdrojů informací, edukační potenciál, ale i na 

aktuálnost a vizuální zpracování celého článku. 

Výsledky budou oznámeny vítězi první týden v květnu a vyhlášeny během slavnostního zahájení  

III. Sjezdu psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně, která se koná od 10. do 

13.6.2010. Vítězi bude nabídnuta možnost prezentovat danou problematiku z pohledu žurnalisty ve 

formě plenární přednášky v délce 45 minut. Vyhrazujeme si právo požadovat zveřejnění výsledků této 

soutěže v dostupném médiu. 

Hlavní cena dále zahrnuje plně hrazený pobyt pro 1 osobu v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně 

od 10.- 13.6.2010 a finanční odměnu ve výši 20 000Kč.  

Noví členové 
 

MUDr. Libuše Jechová (PK FN Hradec Králové) 
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Cena výboru Psychiatrické spole čnosti ČLS JEP a  
České psychiatrické spole čnosti o.s. 

 

Výbor Společnosti vypisuje soutěž o cenu – cestovní grant ve výši do 60 000 K č na některou  

z konferencí Světové psychiatrické společnosti pro členy  Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve 

věku do 40 let  (ke dni 10.6.2010). Uchazeč musí doložit úspěšnou profesionální kariéru zaslaným 

životopisem, prokázat dobrou znalost angličtiny a přednést přednášku s originálními daty  

na konferenci „Duševní poruchy, kvalita pé če“ ve Špindlerov ě Mlýn ě ve dnech 10.-13.6.2010.   

O udělení ceny se rozhoduje podle pravidel, která jsou uvedena na www.ceskapsychiatrie.cz. 

Přihlášky včetně životopisu a názvu přednášky s jejím krátkým souhrnem prosíme zaslat  

do 30. 4. 2010  na adresu sekretariátu Psychiatrické společnosti (120 00 Praha 2, Ke Karlovu 11). 

 

Kuffnerova cena Psychiatrické spole čnosti 
 

Během slavnostního zahájení VIII. Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP bude udělena 

Kuffnerova cena za nejlepší publikaci s psychiatric kou tématikou vydanou tiskem v roce 2009 . 

Prof. MUDr. Karel Kuffner byl v letech 1895 - 1929 přednostou Psychiatrické kliniky na Karlově. Je 

považován za zakladatele moderní české psychiatrie a autora významné učebnice. 

Uvedená cena je nejstarší českou psychiatrickou cenou, která je udělována dle pamětníků nejpozději 

od počátku 60-tých let minulého století. Mezi její laureáty patří E. Vencovský, S. Baštecký, J. Švestka, 

S. Kratochvíl, H. Malá, I. Drtílková, J. Raboch, C. Höschl, J. Libiger, D. Seifertová, J. Praško,  

M. Anders, P. Helerová a další osobnosti naší psychiatrie. 

Práce posuzuje Rada KC (RKC) složená ze všech bývalých předsedů Psychiatrické Společnosti. 

Vítěz obdrží 50 000 K č.  

Navrhované práce zaslat in extenso ve dvou exemplářích do 15.4.2010  na adresu sekretariát 

Psychiatrické společnosti, Ke Karlovu 11, 120 00  Praha 2.  
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Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vond ráčka 
 

V roce 2009 získali Vondráčkovu cenu za nejlepší práci na téma "Vztah tělesných a duševních 

poruch" v kategorii praktické aplikace MUDr. V.Chvála a kolektiv ze Střediska komplexní terapie 

v Liberci a MUDr.  E. Kitzlerová s kolektivem z Psychiatrické kliniky VFN. V kategorii věda a výzkum 

byla cena přidělena MUDr. Jiřímu Masopustovi z Fakultní nemocnice v Hradci Králové za práci  

Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik. 

 

Pro rok 2010 bylo zvoleno téma „Kvalita psychiatric ké péče“.  

 

Cena v celkové výši 100 000 Kč bude přidělena jako každý rok ve dvou kategoriích. Podmínkou 

účasti je zaslat svoji původní práci na kontaktní adresu: Vondráčkův nadační fond, Psychiatrická 

klinika, 1.LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2 nejpozději do 30. zá ří 2010, v českém jazyce 

(nejlépe s kopií), doplněnou o krátký souhrn vhodný k publikaci a stručný životopis. 

 

Vondrá čkova cena bude slavnostn ě předána v prosinci 2010. Cenu výhradně sponzorují firmy 

Novartis a Lundbeck. 

 

Bližší informace můžete získat u dr. Krcha nebo dr. Pavláta na kontaktní adrese Vondráčkova 

nadačního fondu (PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2; tel. 224 965 369). 

 

Pozvánka na konferenci na téma TRAUMATIZOVANÉ DÍT Ě V DNEŠNÍ DOBĚ 
 

Dětská sekce České spole čnosti pro psychoanalytickou psychoterapii  pořádá konferenci za 

účasti britských psychoterapeutek Lydie Tischler, Ann Horne a Monicy Lanyado na téma 

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ V DNEŠNÍ DOBĚ 

11. – 13. června 2010 

Místo konání: Střední odborná škola pedagogická, Evropská 33, Praha 6 

Cena:  2 700 Kč do 30. 4. 2010  

           3 000 Kč po 30. 4. 2010 

Cena pro studenty: 1 200 Kč (po 30.4. – 1 500 Kč) 

Přihlášky se jménem, profesí a rodným číslem posílejte prosím na emailovou adresu MUDr. Márie 

Vrbové: mavrbova@seznam.cz 

Číslo účtu: 1944165309/ 0800, variabilní symbol: rodné číslo 

Akce bude ohodnocena kreditními body v rámci celoživotního vzdělávání psychologů a psychiatrů. 

Další informace prosím sledujte na www.cspap.cz . 
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VIII. Sjezd Psychiatrické spole čnosti ČLS JEP - „Duševní poruchy a kvalita pé če“  
Pořádá:  Psychiatrická společnost ČLS JEP a Česká psychiatrická společnost o.s.   
Místo konání: Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn 
Datum konání:  10. – 13. června 2010 
Web:  www.guarant.cz/cpssjezd2010 
 
Důležitá data 
 

Přihlášení k aktivní účasti do 28. února 2010 

Oznámení autorům (aktivní účasti) o přijetí přihlášky 15. března 2010 

Termín pro zaslání příspěvků do sborníku konference do 30. března 2010 

Spuštění registrace 1. března 2010 

Spuštění ubytovacího formuláře 1. března 2010 

Včasná registrace do 9. dubna 2010 

Termín konání akce 10. - 13. června 2010 

 
Registrace a ubytování 
Registraci a ubytování účastníků vyřizuje sekretariát sjezdu: 
GUARANT International spol. s r. o. / VIII. Sjezd 2010 ČPS - JEP  
Opletalova 22  
110 00 Praha 1  
Tel: +420 284 001 444  
Fax: +420 284 001 448  
E-mail: cpssjezd2010@guarant.cz 
Web: www.guarant.cz/cpssjezd2010 
 
Registrace a ubytování budou organizovány on-line způsobem od 1. března 2010 na webových 
stránkách sjezdu. 
 
Cena výboru Psychiatrické spole čnosti ČLS JEP a České psychiatrické spole čnosti o. s. 
(cestovní grant) pro rok 2010 
Výbor Společnosti vypisuje soutěž o cenu – cestovní grant ve výši do 60 000 K č - na některou  
z konferencí Světové psychiatrické společnosti pro členy  Psychiatrické společnosti ČLS JEP  
ve věku do 40 let  (ke dni 10.6.2010). Uchazeč musí doložit úspěšnou profesionální kariéru zaslaným 
životopisem, prokázat dobrou znalost angličtiny a přednést přednášku s originálními daty na 
konferenci „Duševní poruchy a kvalita pé če“  ve Špindlerov ě Mlýn ě ve dnech 10. – 13. června 
2010.  
Přihlášky v četně životopisu a názvu p řednášky s jejím krátkým souhrnem prosíme zaslat do 
30. dubna 2010 na adresu sekretariátu Spole čnosti (Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2). 
 
Více informací o soutěži naleznete na www.ceskapsychiatrie.cz i na stránkách sjezdu. 
 
Cena pro autora nejlepšího posteru 
Vědecký a organizační výbor vyhlašuje soutěž o nejlepší poster  VIII. sjezdu PS ČLS JEP „Duševní 
poruchy a kvalita péče“ . 
V průběhu sjezdu bude vybrán a oceněn nejlepší poster ze všech přihlášených do soutěže. Autor 
resp. autoři (bez omezení věkem) získají peněžní cenu  v hodnotě 5000,- Kč. 
O udělení ceny rozhoduje vědecký výbor konference tajným hlasováním. Partnerem  této ceny je 
společnost Astra Zeneca Czech Republic s.r.o.   
 
Kriteria pro p řihlášení: 
Členství prvního autora v PS ČLS JEP 
Viditelné označení posteru soutěžním logem (k dispozici u registrace) 


