POZVÁNKA NA KURZ

Psychiatrické minimum
Akreditace MPSV č.2015/1144-SP, rozsah vzdělávacího programu 22 vyučovacích hodin

Dámy a pánové,
přijměte pozvánku na kurz, který pro Vás provede organizace Péče o duševní zdraví (PDZ). Na první
straně pozvánky najdete organizační informace, na druhé program akce.

TERMÍNY A ČAS
Pondělí 10. až středa 12. prosince 2018. Začátky vždy v 9 hodin, ukončení v 16,30 (poslední den ve 12 hod.).

MÍSTO
Kurz se uskuteční v prostorách hradecké pobočky PDZ, na adrese Kavčí plácek 121, Hradec Králové, a sice
v galerii v přízemí budovy (samostatný vchod, bude označeno)

LEKTOŘI
MUDr. Petr Hejzlar a Mgr. Martin Halíř (krátké představení lektorů viz druhá strana)

CENA - KURZOVNÉ PRO EXTERNÍ ÚČASTNÍKY
 Cena je stanovena na částku 2 800,- Kč za jednoho účastníka.
 Závazné přihlášky (formulář není předepsán) zasílejte e-mailem na níže uvedený kontakt. Obratem vám
potvrdíme, zda jste do kurzu přijati (rozhoduje pořadí došlých přihlášek) a domluvíme se o vystavení
faktury.
 Organizátor uplatní storno v plné výši kurzovného při odhlášce po 22.11.

OSTATNÍ INFORMACE
Podmínkou obdržení certifikátu o účasti na kurzu je 90% docházka a složení závěrečného testu.
Účastníci obdrží pracovní sešit, psací prostředky si přivezte.
Organizátor nezajišťuje stravu, na místě možnost uvařit kávu a čaj, o polední pauze možnost využít restaurace
v okolí.
Doporučení pro mimohradecké přijíždějící autem: vzhledem k ranním hradeckým dopravním zácpám
plánujte dostatečnou časovou rezervu!

KONTAKT: MUDr. Petr Hejzlar, tel. 777 915 740, email: petr.hejzlar@pdz.cz

PROGRAM KURZU

Psychiatrické minimum
PONDĚLÍ 10. 12., LEKTOR: Petr Hejzlar
9 – 12






13 – 14,45

 Psychiatrická klasifikace
 Přehled psychopatologických syndromů

15 – 16,30

 Psychofarmaka
 Žádoucí a nežádoucí účinky léků
 První pomoc při intoxikaci

9 – 12

 Psychoterapie a její metody
 Vztah profesionál klient a jeho hranice, supervize

13 – 14,45

 Krizová intervence
 Práce s klientem

15 – 16,30

 Témata dle potřeb účastníků kurzu

Seznámení, organizační záležitosti, očekávání od kurzu
Organizace psychiatrické péče
Spolupráce psychiatra a dalších profesí
Duševně nemocný v sociálních službách

ÚTERÝ 11. 12., LEKTOR: Martin Halíř

STŘEDA 12. 12., LEKTOR: Petr Hejzlar
9 – 12

 Právní minimum v psychiatrii
 Témata dle potřeb účastníků kurzu
 Ověření znalostí, shrnutí, závěr kurzu

Lektoři:
MUDr. Petr Hejzlar
je druhoatestovaný psychiatr, absolvent psychoterapeutického výcviku VIAP a mezinárodního kurzu CARe –
psychosociální rehabilitace duševně nemocných, působí jako ředitel Péče o duševní zdraví, z.s. (PDZ) a jako zástupce
primáře psychiatrického oddělení nemocnice Pardubice.
Mgr. Martin Halíř
je atestovaný klinický psycholog, absolvent FF ÚP v Olomouci, působil jako psycholog v Léčebně návykových nemocí v
Nechanicích, od roku 2006 je projektovým manažerem a zástupcem ředitele PDZ.

