ON-LINE
17. konference
Psychiatrie
pro praxi

Konference odvysíláním programu 9. a 10. prosince
neskončila, ale pokračuje, protože všechny přednášky lze ještě zhlédnout v archivu – do konce roku
(s možností získat kredity v rámci celoživotního
vzdělávání) a potom až do října 2021 (ovšem už bez
nároku na kredity).

https://www.kongrespsychiatrie.cz ➜

17. ročník konference byl jiný než všechny předchozí. Z důvodů, které není třeba vysvětlovat,
se tato akce letos uskutečnila on‑line – jako stream předem nahraných přednášek. Děkujeme
všem přednášejícím, kteří do toho s námi šli i za těchto komplikovanějších podmínek.

Prezidentka konference účastníky přivítala mj. slovy: „Vím, že osobní setkání na konferencích je
obtížně nahraditelné… výhodou této formy je ale to, že konferenci mohou sledovat účastníci
z řady jiných krajů po celé České republice.“ Počet registrovaných její slova plně potvrdil.

Během dvou odpolední mohli účastníci zhlédnout množství přednášek na aktuální a zajímavá
témata z různých oblastí psychiatrie. Vystřídalo se 20 přednášejících z pracovišť po celé ČR,
a dokonce i zahraniční host. Účastníci viděli přehledná shrnutí, kazuistiky, diskuze i názorné
ukázky terapeutické činnosti.

Prezident konference se s účastníky rozloučil mj. těmito slovy: „Udělali jsme to pro vás, pro lidi,
kteří se na to dívají, a bylo to pro nás důležité.“ A řekl to za všechny, kteří se na realizaci této
vzdělávací akce podíleli.

Těšíme se na viděnou na
18. ročníku – snad už tak,
jak jsme byli dosud zvyklí –
tedy v Clarion Congress hotelu
v adventně naladěné Olomouci,
a to 25. a 26. listopadu 2021.
Poděkování patří
všem partnerům
za finanční spoluúčast
na zajištění konference
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PARTNER

ZLATÝ
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Základní informace
o ON‑LINE akci
Termín:
9.–10. 12. 2020
Účastníci:
637
Prezidenti:
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.,
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.

HLAVNÍ
PARTNEŘI

Odborný program

❱ Gerontopsychiatrie
❱ Od teorie k praxi – cesta originálního trazodonu
❱ Novinky v terapii psychotických poruch
❱ Psychiatrická péče nejen v návaznosti na reformu
❱ ADHD – teorie, vize a praxe
❱ Brexpiprazol: nové antipsychotikum
❱ Léčba pacientů s těžším průběhem psychotického
onemocnění
❱ Rej plyšáků a masek při práci s pacienty s výraznou
osobností
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