
POZVÁNKA 
na  psychiatrické sympozium HLAVOLAM IX

Sympozium je poøádáno dle Stavovského 
pøedpisu ÈLK è.16, bude zaøazeno do celo�ivotního 

vzdìlávání a garantováno ÈLS JEP (6 kredity), 
ÈAS (4 kredity), AKP (4  kredity) a  ÈAA (4 kredity).

Registrace na sympozium 
HLAVOLAM IX

Registrace on-line na
www.pnkosmonosy.cz

Konferenèní poplatek èiní  350,-Kè, uhradte, 
prosím: 
- na èíslo úètu 7532181/0710, 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 �ádáme o uhrazení 
poplatku za sympozium. 
Termín pøijetí pøihlá�ek max. do 8. 9. 2017. 
Místa garantujeme do naplnìní kapacity sálu. 
V pøípadì odhlá�ení do 17. 9. 2017 
Vám poplatek za�leme zpátky.
V pøípadì, �e se nebudete moci na semináø 
dostavit a tuto skuteènost zjistíte a� po termínu 
17. 9. 2017, prosíme o sdìlení této skuteènosti. 
Vzali bychom nìkterého z náhradníkù.

Pokud po�adujete daòový doklad k platbì za 
registraèní poplatek, avizujte na email 
renata.rychtarikova@pnkosmonosy.cz 
a uvedte v�echny potøebné údaje.

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

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
Datum a èas konání: 05.10.2017 od 12,30 hod. do 18,30 hod. 
Místo konání:  Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, kulturní sál  

Hlavní sponzoøi:

Janssen-Cilag s.r.o.

VIPHARM Slovakia s.r.o., 

     organizaèní slo�ka CZ

Sponzoøi:

Angelini Pharma Èeská republika  s.r.o.

ARDEZ Pharma, spol. s r.o.

DESITIN PHARMA, spol. s r.o.

Eli Lilly ÈR, s.r.o.

Indivior Èesko s.r.o.

KRKA ÈR, s.r.o.

Lundbeck Èeská republika s.r.o.

Mylan Pharmaceuticals, s.r.o.

SERVIER s.r.o. Florentinum

            Terapeutické cesty k pacientovi
Pøedbì�ný program:
12,15 -13,00 Prohlídka nemocnice s odborným výkladem 

a prodejní výstava výrobkù pacientù
11,30 -12,30 Registrace

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 �Kdyby nás tak nìkdo vidìl, co tu ted dìláme!�

Pøíbìhy, obrazy, my�lenky a mýty o taneèní terapii v praxi
MUDr. Radana Syrovátková BC-DMT

13,45 -14,20 �Muzikoterapie: mozek, hudba a my" 
PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.

14,20 -14,55 �Divadlo pøede zdí, divadlo za zdí" 
 Mo�nosti a meze dramaterapie v pomáhajících profesích

Mgr. Michal Rù�ièka, Ph.D.
14,55 -15,30 �Autogenní trénink- sám sobì terapeutem�

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

15,30 -16,00 Pøestávka

16,00 -16,35 �Být v obraze�
O arteterapii s lidmi s psychózou
Bc. Lenka Mlejnková

16,35 -17,10 �S koòmi za radostí a zdravím"
Ing. Vìra Lantelme-Faisan, DiS.

17,10 -17,45 �Krok do neznáma - krok k sobì� aneb �Tmou k uvìdomìní�
Mgr. Marek Malù�, Ph.D.

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



Psychiatrické sympozium Hlavolam IX 
Posterová sekce

5.10.2017

Terapeutické cesty k pacientovi

12,30 -13,00   -  Prezentace posterù v pøedsálí

Hiporehabilitace pro seniory v PN Kosmonosy 
     - Mgr. Kateøina Kleèková

Jak zacházet se sny v konceptu jungiánské psychoterapie 
     - MUDr. Tereza Mládková

Kazuistika - ukázka práce s pacientem na re�imovém detoxu 
     - MUDr. Veronika Pavlíková

Kognitivnì behaviorální terapie v léèbì úzkostných poruch 
     � MUDr. Eva Pokorná

Práce s tìlem v Gestalt terapii 
     � Mgr. Martina Rodanová

Progresivní svalová relaxace a relaxace pomocí barev v kazuistice 
     - MUDr. Alexandra Vlková 


