
 PSYCHIATRICKÁ SPOLE ČNOST 
České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

            www.psychiatrie.cz 
 

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

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

Dopolední program za číná v 9:00 hodin : Zajišťuje psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni 
 
Program: 

1. Beniš Milan : Využití skupinové KBT při léčbě závislosti 
2. Stuchl Vladimír : Autismus v dorostovém a dospělém věku - kasuistiky 
3. Hohnová Barbora : Péče o pacienty s poruchou chování v Norsku 
4. Brabcová Dana, Beran Ji ří: Kvalita života nemocných s epilepsií 
5. Matějková Jitka : Artefiletika u autistických dětí 
 

 
 

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

občanským sdružením Green Doors . 
 

 
 

 
 
 
Odpolední program za číná v 15:00 hodin :  
zajišťuje sekce pro hypnózu (PhDr. Stanislav Kratochvíl) 

• Dlabal M. (Praha):  Tradiční model hypnózy 
• Zatloukal L. (Velká Byst řice): Práce s "podvědomím" v ericksonovské (hypno)terapii 
• Víchová V. (Praha): Vztah hypnoterapie a autogenního tréninku 
• Bukáčková J. (Byst řice n.P.): Hypnoterapie u pacientky s roztroušenou sklerózou 
• Procházková V. (Plze ň): Hypnoterapie u pacientky s trichotilomanií 
• Kratochvíl S.  (Krom ěříž) : Poznámka k novinkám v experimentální hypnóze 

 
 

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) 
 
Plán činnosti sekce - Lattová Z., Novák T., Nawka A. 
 

12:30 – 13:30 hod. v posluchárně PK Praha 2 
 
MUDr. Ivo Paclt, CSc. – ambulantní pedopsychiatrická 
péče v Praze a okolí, sou časnost a perspektivy 
 

13:45 – 14:45 hod. v posluchárně PK Praha 2 
 
M. Maršálek - obsese  p ři schizofrenii  
 
 

 
 

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“. 
 


