
 

 

Psychiatrická klinika FN Brno a MU pod záštitou Pedopsychiatrické sekce 

Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá 

 

23. celostátní  sympozium 

DUŠEVNÍ  ZDRAVÍ  D ĚTÍ A  MLÁDEŽE 
BRNO 

21. a 22. listopadu 2008  
 

 Sympozium se bude konat v hotelu CONTINENTAL,  Kounicova 680/6, 602 00, Brno 

 

Hlavní téma sympozia :  Nové výzvy v péči o duševní zdraví dětí a mládeže 
Tematické okruhy: 

1) Novinky ve farmakoterapii duševních poruch 
2) Psychoterapeutické přístupy u dětí 
3) Praktické zkušenosti s léčbou duševních poruch u dětí 
4) Psychiatrické a psychologické vyšetřovací metody 
5) Biologická podmíněnost psychických poruch dětí 
6) Psychologická podmíněnost psychických poruch dětí 
7) Problémy současné pedopsychiatrie 
8) Pedagogické, poradenské a sociální přístupy k dětem s duševními poruchami 

 

Doba vyhrazená jednotlivým sdělením je 15 minut včetně diskuse (s výjimkou vyžádaných 
referátů). Abstrakta přednášek a posterů budou publikovány ve Sborníku abstrakt.  
            NOVĚ možnost přihlásit sdělení jako POSTER! 

Poznámka : Organizační výbor si vyhrazuje právo nezařadit  referáty  přihlášené po termínu nebo příspěvky 
neodpovídající  kvalitou či obsahem  zaměření  sympozia. 

 

Sympozium bude zahájeno v pátek 21.11.2008  v 9h v Kongresovém centru hotelu (1.patro). 

Od 8h bude probíhat  registrace účastníků v předsálí.  

Ukončení sympozia  bude v sobotu 22.11.2008 ve 12h. 
 

Sympozium bude zařazeno mezi akce bodově hodnocené ČLK a do kreditního systému 
celoživotního vzdělávání NLZP. Odborný i společenský program je podpořen 
farmaceutickými firmami. 
 

Sjezdový poplatek do 15.10.08: 800 Kč  (program, sborník,  vstup na odborný a společenský program) 

Platba na místě v hotovosti – 1.000 Kč 

Studenti VŠ a PGS – 400Kč.     

 



 

 

 

Ubytování : 

V hotelu CONTINENTAL  jsou  1 - 2 - 3 lůžkové  pokoje.  

Ceny ubytování vč. DPH za jednu noc se snídaní jsou následující: 

Jednolůžkový  1.200Kč, dvoulůžkový  1.950Kč, dvoulůžkový s přistýlkou  2.400Kč. 

U hotelu je možnost parkování v garážích za poplatek. 

Příslušnou částku (ubytování + sjezdový poplatek) je nutné uhradit do 15.října 2008 
bezhotovostním stykem na konto JB Travel Club, s.r.o.: VOLKSBANK Brno, č.ú.: 
4010039855/6800, VS 11001, KS 0308. 
V případě pozdní úhrady nemůžeme garantovat objednané ubytování, které je poskytnuto za 
zvýhodněné ceny. 
 

Důležité termíny: 
Přihlášku k účasti, objednávku ubytování a přihlášku ke sdělení odešlete 

do 30.6.2008 
na adresu: Milena Švestková, Psychiatrická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 62500 BRNO, 
Tel.  532 232 303,  Fax : 532 233 706, e-mail: msvestkova@fnbrno.cz.  

Prosíme o čitelné vyplnění všech kolonek přihlášky . 

 

Abstrakta sdělení do 28.9.2008 
Abstrakta posílejte  na disketě, CD nebo e-mailem ve formátu MS-Word 

Na adresu :  MUDr. Libuše Babáková                                                     

vědecká sekretářka sympozia 

Psychiatrická klinika FN Brno 

Jihlavská 20 

625 00 Brno  

Tel:. 532 232 091   e-mail: lbabakova@fnbrno.cz 

 

Sympozium organizačně zajišťuje JB TRAVEL  CLUB, Kounicova 680/6,602 00 Brno 

 

MUDr. Libuše Babáková                                                 MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. 

vědecká sekretářka                                                             předseda organizačního výboru 

Tel.: 532 232 091       Tel.: 532 232 064, 532 232 081 

e-mail: lbabakova@fnbrno.cz                   e-mail: ptheiner@fnbrno.cz 

 

Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. 



 

 

prezidentka sympozia 

23. celostátní sympozium   

 Duševní zdraví dětí a mládeže 
21. a 22. listopadu 2008 v Brně 

PŘIHLÁŠKA 
 

Titul, jméno, příjmení :_____________________________________________________ 

Adresa pracoviště:____________________________________PSČ_________________ 

Telefon (fax): ___________________________________e-mail_____________________                                          

Adresa bydliště:____________________________________________________________  

_____________________________________________________ PSČ__________________ 

 

OBJEDNÁVKA ubytování v hotelu CONTINENTAL (odpovída jící zatrhněte) 

Jednolůžkový              ����20.-21.11.     ���� 21.-22.11. 

Dvoulůžkový               ����20.-21.11.     ���� 21.-22.11.  (společně s ............................................ 

Dvoulůžkový+přist.    ����20.-21.11.     ����21.-22.11.   (společně s ..........................................… 

                                                                                                    a……………………………… 
 
�…………………………………………………………………………………………………………………… 

PŘIHLÁŠKA   SDĚLENÍ 
Přednáška ����      Poster ����    

Titul, jméno a příjmení 1. autora: 

Adresa pracoviště 1. autora (PSČ, tel., e-mail): 

___________________________________________________________________________ 

Spoluautoři (titul, jméno, příjmení) : 

 

 

Název referátu: 

Stručná  anotace: 

 

                                              

  

 

 

Datum…………………….                                                                          Podpis……………………………… 


