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Pořádá společnost SOLEN, s. r. o., a časopis Psychiatrie pro praxi
pod záštitou OS ČLK v Olomouci

13. ročník konference ambulantních Psychiatrů Psychiatrie pro praxi
přivítal přes 300 účastníků. Posluchači vyslechli 23 zajímavých přednášek věnovaných aktuálním tématům z psychiatrické praxe. Týkaly
se novinek ve farmakoterapii a dalších způsobů léčby psychiatrických
onemocnění, komunikace s pacientem, právních a ekonomických otázek, které psychiatr v ambulanci řeší… Velkému zájmu se stejně jako
vloni těšily ukázky konkrétních situací mezi lékařem a pacientem, které
mohou v ambulanci nastat. Byly náplní především bloku Nenaplněné
potřeby psychiatrických pacientů – Dialogy s pacientem. Zaznělo několik interaktivních sdělení. Jako interaktivní byl pojat také celý blok
Sekce ambulantní péče PS ČLS JEP, ve kterém lékaři diskutovali o úskalích, která ambulantní praxe přináší. Prezidentovi kongresu prof. Praškovi, všem garantům bloků, přednášejícím, partnerům a účastníkům
patří velké poděkování za přispění k hladkému průběhu celé akce.
I podle ohlasů z tradiční ankety můžeme tuto konferenci považovat za
úspěšnou a velice přínosnou.

Konferenci zahájili její prezident prof. MUDr. Ján
Praško Pavlov, CSc., a její první prezident
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.

Stále zaplněný sál byl známkou atraktivního programu

Základní informace o akci:
Termín: 24.–25. 11. 2016
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc

Blok Dialogy s pacientem

Počet účastníků: 311
Prezident akce: prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.

Odborný program


Konziliární psychiatrie
Úhradová vyhláška v praxi ambulantního lékaře


Léčba závislostí
Komorbidity jako výzvy v léčbě deprese


Sympozium psychiatrické sexuologie

Nenaplněné potřeby psychiatrických pacientů –
Dialogy s pacientem

Vortioxetin – první zkušenosti z ambulantní praxe

Je čas pro optimizmus nebo pesimizmus v psychiatrické ambulanci? – Interaktivní sympozium Sekce ambulantní péče PS ČLS JEP
Kazuistiky z ambulantní praxe


V předsálí byla pro účastníky připravena výstava
partnerských firem
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

Poděkování patří všem partnerům
za finanční spoluúčast na zajištění kongresu.

