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DOPOLEDNÍ PROGRAM začíná v 9:00 hodin 
Zajišťují pracovníci PO FN Ostrava 

 
 Neurobiologické hypotézy panické poruchy 

MUDr. Petr Šilhán 
 Schizofrenie u pacientů s mentální retardací 

MUDr. Kristýna Pavlíková 
 Ošetřovatelské diagnózy v psychiatrii 

Radim Němec 
 Skupinová neurokognitivní rehabilitace 

PhDr. Petr Nilius 
 

 

Občerstvení zajišťuje Česká psychiatrická společnost o.s. ve spolupráci s občanským sdružením Green Doors. 

 

 
ODPOLEDNÍ PROGRAM začíná v 15:00 hodin  
zajišťuje sekce biologické psychiatrie, Gestor: L. Hosák, T. Kašpárek 
 
 Diffusion tensor imaging (DTI) - představení metody 

Miloš Keřkovský (Radiologická klinika LF MU a FN Brno) 
 Změny integrity bílé hmoty mozku u psychóz v obraze DTI 

Tomáš Kašpárek, Jitka Řehulová (Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno) 
 Voxel-based morphometry (VBM) - hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu 

Richard Barteček (Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno) 
 

Informace o dění v Psychiatrické společnosti a v oboru naleznete na www.psychiatrie.cz. 

Sekce mladých psychiatrů 
PS ČLS JEP 

12:15 - 12:45 hod.  
Navrhované změny ve vzdělávání, kvalifikační 
dohody  

Myslivečkova síň Lattová Z., Novák T., Nawka A. 

(nalevo od hlavního 
vchodu do PK - dříve 
vjezdové vrátnice) 

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit a přejete si se zapojit do 
diskuze, prosím zašlete Vaše náměty/připomínky na email: 
zuzanalattova@gmail.com. 

Pedopsychiatrická sekce 
PS ČLS JEP 

12:30 – 13:30 hod.  

Predikce v rámci prevence u schizofrenie v dětství a 
možnosti intervence u rizika propuknutí schizofrenie v 
dětském věku. Příklady výpovědní hodnoty rutinního 

pedopsychiatrického vyšetření s ohledem na nároky popisu 
premorbidního průběhu před první atakou schizofrenie v 
dětském a dorostovém věku. 

Posluchárna PK  MUDr. Robert Matička (Psychiatrická ambulance Cheb) 

Psychofarmakologická 
sekce PS ČLS JEP 

13:45 – 14:45 hod.  
Farmakoterapie symptomů = účinek psychofarmak na 
symptomy (přes hranice nosologických jednotek) 

Posluchárna PK  Poruchy vědomí: Tomáš Turek 

Sekce ambulantní 
psychiatrie PS ČLS JEP 

od 14:30 hod.  

Program bude upřesněn na místě.  

Knihovna PK  

POZVÁNKA 
VĚDECKÁ SCHŮZE PSYCHIATRICKÉ 
SPOLEČNOSTI ČLS JEP 
 

6. DUBNA 2011  
 
 posluchárna Psychiatrické kliniky  

(Ke Karlovu 11, Praha 2) 
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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“. 
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