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POZVÁNKA 
na psychiatrické sympozium HLAVOLAM XIII 

Pořadatel:  Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15 

Odborný garant:  prim. MUDr. Veronika Kotková, 

  Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 

Datum a čas konání:  07.10.2021 od 12,30 hod. do 19,00 hod. 

Místo konání:  Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, kulturní sál 

Předběžný program: 

12,15 - 13,00  Prohlídka nemocnice s odborným výkladem 
   a prodejní výstava výrobků pacientů 

11,30 - 12,30  Registrace 

12,30 - 13,00  Posterová sekce - prezentace posterů v předsálí 
13,00 - 13,10  Zahájení - prim. MUDr. Veronika Kotková 
    
 
   PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA V PRAXI 

13,10 - 13,55  Nástroje fyzioterapeuta v psychosomatické medicíně 
   Mgr. Hana Šmejkalová, Mgr. Bc. Tereza Pirklová 

13,55 - 14,40  Od neurologie ke komplexní týmové psychosomatice 
   MUDr. Pavel Čech 

14,40 - 15,25  Centrum psychosomatické medicíny - pohybové aktivity jako součást ambulantního programu  

   (kazuistické představení) 
   MUDr. Dušan Randák, MUDr. Vladimíra Vlčková 

15,25 - 16,00  Přestávka 

    
   MEDICÍNA BEZ HRANIC 

16,00 - 16,45  Po stopách traumatu do Kurdistánu a zase zpátky aneb o psychiatrii a psychoterapii napříč kulturami 
   MUDr. Kateřina Duchoňová 

16,45 - 17,30  Je zkušenost z humanitární medicíny epidemií, živelných katastrof a válek přenositelná do našeho kontextu?
   MUDr. Tomáš Šebek 

17,30 - 18,15  Může eHealth svými technologiemi přiblížit prevenci lidem natolik, že začnou sami řídit vlastní zdraví? 
   MUDr. Tomáš Šebek 

 

18,15 - 19,00  Diskuze k příspěvkům, zakončení sympozia 

19,00 - 21,00  Občerstvení 



 
Registrace na sympozium 
HLAVOLAM XIII 
 

Registrace on-line na: 

http://www.pnkosmonosy.cz/pripravodb.html 

 
Konferenční poplatek činí 350,-Kč, uhraďte, prosím: 

- na číslo účtu 7532181/0710, VS 9, KS 558, 

 do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení 

- přímou platbou na pokladně nemocnice 

- v den konání výjimečně na místě 

 

Registraci Vám potvrdíme na email či telefon do týdne, 

následně žádáme o uhrazení poplatku za sympozium. 

Termín přijetí přihlášek max. do 10. 9. 2021. 

Místa garantujeme do naplnění kapacity sálu. 

V případě odhlášení do 20. 9. 2021 Vám poplatek  

zašleme zpátky. 

V případě, že se nebudete moci na seminář 

dostavit a tuto skutečnost zjistíte až po termínu 

20. 9. 2021, prosíme o sdělení této skutečnosti. 

Vzali bychom některého z náhradníků. 

 

Pokud požadujete daňový doklad k platbě za registrační 

poplatek, avizujte na email 

renata.rychtarikova@pnkosmonosy.cz 

a uveďte všechny potřebné údaje. 

 

Součástí psychiatrického sympozia je pořizování 

fotografického a audiovizuálního záznamu. 

 

UPOZORNĚNÍ: LÉKAŘ MUSÍ UVÉST EVIDENČNÍ ČÍSLO  

LÉKAŘE K NAHRÁNÍ KREDITŮ DO VZDĚLÁVACÍHO  

PORTÁLU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 

 

 
Sympozium je pořádáno dle Stavovského 

předpisu ČLK č.16, bude zařazeno do celoživotního 

vzdělávání a garantováno ČLS JEP (6 kreditů), 

ČAS, AKP  a ČAA (4 kredity). 

 

 

 

 

   Psychiatrické sympozium HLAVOLAM XIII 

   Posterová sekce 

   7.10.2021 
 

   Prezentace posterů v předsálí 
   12,30    -    13,00 
 
   autor: Oddělení Reformy péče o duševní zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR 

   - Reforma péče o duševní zdraví ... kde jsme v roce 2021 ... 

   autor: Mgr. Fialová Alena, specialista pro transformaci PN Kosmonosy, MZČR 

   - Reforma péče o duševní zdraví v PN Kosmonosy ... co jsme zvládli a co nás ještě čeká ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akce bude probíhat podle aktuálních vládních hygienických opatření (aktualizace na webu PNK). 

http://www.pnkosmonosy.cz/pripravodb.html

