


POZVÁNKA 
na  psychiatrické sympozium HLAVOLAM VIII

Sympozium je poøádáno dle Stavovského 
pøedpisu ÈLK è.16, je zaøazeno do celoživotního 

vzdìlávání a garantováno ÈLS JEP (4 kredity), 
ÈAS (4 kredity), AKP (4  kredity) a  ÈAA (4 kredity).

Registrace na sympozium 
HLAVOLAM VIII

Registrace on-line na
www.pnkosmonosy.cz

Konferenèní poplatek èiní  350,-Kè, uhradte, 
prosím: 
- na èíslo úètu 7532181/0100, VS 9, KS 558, 
  do zprávy pro pøíjemce uvedte 
  jméno a pøíjmení
- pøímou platbou na pokladnì nemocnice 
- v den konání výjimeènì na místì

Registraci Vám potvrdíme na email èi telefon 
do týdne, následnì žádáme o uhrazení 
poplatku za sympozium. 
Termín pøijetí pøihlášek max. do 9. 9. 2016. 
Místa garantujeme do naplnìní kapacity sálu. 
V pøípadì odhlášení do 18. 9. 2016 
Vám poplatek zašleme zpátky.
V pøípadì, že se nebudete moci na semináø 
dostavit a tuto skuteènost zjistíte až po termínu 
18. 9. 2016, prosíme o sdìlení této skuteènosti. 
Vzali bychom nìkterého z náhradníkù.

Pokud požadujete daòový doklad k platbì za 
registraèní poplatek, avizujte na email 
renata.rychtarikova@pnkosmonosy.cz 
a uvedte všechny potøebné údaje.

Poøadatel: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15
Odborný garant: prim. MUDr. Veronika Kotková, 

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
Datum a èas konání: 06.10.2016 od 12,30 hod. do 18,30 hod. 
Místo konání:  Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, kulturní sál  

           Jak prožít zotavení s duševnì nemocným

Pøedbìžný program:
11,30-12,30        Registrace
12,15 -13,00 Prohlídka nemocnice s odborným výkladem a prodejní výstava 
                         výrobkù pacientù

12,30-13,00 Posterová sekce - prezentace posterù v pøedsálí
13,00-13,10 Zahájení – prim. MUDr.Veronika Kotková
                      Úvod - ing. Dana Koláøová, MBA – øeditelka PN Kosmonosy
13,10-13,45 „A to si pak mùžeš øíkat, co chceš“ – pøíbìh a kniha Heleny Skalické

MUDr. Michaela Petišková, Helena Skalická, Mgr. Pavel Novotný Ph.D.
13,45-14,20  A co je teda to RECOVERY?

Mgr. Mgr. Martin Fojtíèek
14,20-14,55 RECOVERY a psychoterapie 

( Zamyšlení nad spoleènými tématy zotavení a psychoterapie)
PhDr. Václava Probstová

14,55-15,30 Duševní nemoc jako kapitál? 
(Programy Centra pro rozvoj péèe o duševní zdraví)
Mgr. Pavel Øíèan, Bc. Michal Kašpar

15,30-16,00 Pøestávka

16,00-16,35 Žiju s duševní nemocí a pomáhám duševnì nemocným
(Práce peer konzultantù v komunitních službách a v psychiatrické 
nemocnici)
MUDr. Jan Stuchlík, Jiøí Štefl

16,35 -17,10 Je RECOVERY hlavolam? Aneb jak si se zotavením lámou hlavu 
                         rùzné profese

MUDr. Zuzana Foitová
17,10 – 17,45 Cesta k zotavení v praxi - CARE metodika

Mgr. Alena Fialová, Mgr. Eliška Ondrášková

17,45 -18,30 Diskuze, zakonèení sympozia
18,30 -20,00 Obèerstvení

Hlavní sponzoøi:

Eli Lilly ÈR  s.r.o.

Janssen-Cilag  s.r.o.

Mylan Pharmaceuticals  s.r.o.

VIPHARM Slovakia  s.r.o., 

    organizaèní složka CZ

Sponzoøi:

Angelini Pharma Èeská republika  s.r.o.

DESITIN PHARMA  spol. s r.o.

Indivior Èesko  s.r.o.

KRKA ÈR  s.r.o.

Lundbeck Èeská republika  s.r.o.

MEDA Pharma s.r.o.

Pfizer  spol. s r.o.

Zaklady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., 

    organizaèní složka

PRO.MED.CS Praha a.s.

SERVIER s.r.o. Florentinum

Schwabe Czech Republic  s.r.o.

STADA PHARMA CZ  s.r.o.


