POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na
Kulatý stůl / seminář na téma
„Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání“
pořádaný v rámci projektu
Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území
Karlovarského kraje
Termín:

středa, 19. 3. 2014

Čas:

14 – 16 hodin

Místo konání:

Společenský sál Krajské knihovny Karlovarského kraje
Mapa místa konání akce http://www.knihovnakv.cz/mapa-krajskaknihovna-karlovy-vary-lidicka-p20.htm

Program kulatý stůl / seminář
13.45
Registrace účastníků
14.00 – 14.30
MUDr. Prim. Petr Příhoda (PNP Praha 8 - Bohnice)
Informace o časných psychotických stavech (a duální diagnózy)
14.30 – 15.00
MUDr. Blanka Stefanovičová
(ambulantní psychiatr, psychoterapeut, Sokolov)
Zkušenosti s prací s dětmi a dospívajícími v Karlovarském kraji
z pohledu ambulantního psychiatra - Nejčastější psychické
poruchy dětského a dorostového věku.
Příspěvek do diskuze:
15.00 – 15.20
Bc. Michaela Štolová (o. s. Fokus, Karlovy Vary)
Blázníš, no a? Preventivně psychoedukační program určený pro
ohroženou cílovou skupinu dospívajících, dále pro výchovné
poradce a psychology a pedagogy ze středních škol
15.20 – 16.00
Diskuze

Plánované setkání je určeno pro pracovníky, kteří se při své práci setkávají s problematikou
osob s duševním onemocněním, zejména dospívajících, žáků a studentů středních škol, a mají
možnost ovlivnit kvalitu života těchto osob. Jedná se nejen o pracovníky sociálních služeb, ale
také o úředníky – sociální pracovníky z obecních úřadů obcí v Karlovarském kraji, odborníky z
oblasti psychologie, psychiatrie, pracovníky z oblasti školství, ale i z Policie ČR, z úřadů práce a
zdravotních pojišťoven.
Lektoři jsou odborníci z oblasti péče o osoby s duševním onemocněním, kteří mají dlouholetou
zkušenost s prací s uvedenou cílovou skupinou a mají zkušenost s multioborovým přístupem k
řešení problematiky osob s duševním onemocněním.

Bližší informace o připravovaném kulatém stole / semináři Vám poskytne dodavatel
projektu
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Lenka Vagnerová / vagnerova@cmhcd.cz / www.cmhcd.cz
Další informace: www.rpkk.cz
Svoji účast na akci potvrďte, prosím, předem na výše uvedený e-mail,
a to do 12. 3. 2014.

