
VIA STRÁŇANY 2019

POZVÁNKA na odborný seminár

Multidimenzionálny prístup v modernej psychiatrii

Dátum konania: 6. 12. 2019

Miesto konania: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.

Areál Psychiatrickej nemocnice, Stráňany,

Michalovce

Účasť bude ohodnotená 5 kreditmi CME.

Vážená pani doktorka,

vážený pán doktor,

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o. si Vás dovoľuje srdečne pozvať na podujatie 

VIA STRÁŇANY 2019 – Multidimenzionálny prístup v modernej psychiatrii.

Účasť viacerých pozvaných aj domácich prednášajúcich prináša široké spektrum tém. Prednášky budú venované právnym 

otázkam bežnej praxe, liečbe chronickej hepatitídy C v segmente pacientov so závislosťami, úlohe omega 3 mastných kyselín 

v depresii, sociálnemu fungovaniu u pacientov so schizofréniou, (r)evolúcii v psychiatrickej liečbe, depresívnej symptomatike 

u detí a novým nelátkovým závislostiam. Prinesú tiež pohľad na stigmy psychických porúch na Slovensku, neuropsychologický 

skríning organicity pre praktických lekárov, virtuálnu realitu a intervenciu za prítomnosti zvieraťa. V závere bude otvorená 

panelová diskusia k posterom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Vladimír Lesník, MPH

riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o.

MUDr. Erika Rusinová

primárka Akútneho psychiatrického oddelenia 2

garant odborného seminára

Z úcty k prednášajúcim, stavovským organizáciám a organizátorom prosíme účastníkov

o rešpektovanie pravidiel prihlásenia a registrácie.

Prihlásenie účastníka je možné zaslaním vypísanej návratky poštou na adresu:

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.

Areál Psychiatrickej nemocnice, Stráňany

071 01 Michalovce

alebo elektronicky na sekretariat@pnmi.sk.

Prihlásenie je podmienené úhradou prihlasovacieho poplatku 5 € na účet vedený v Tatra banka, a. s.,

IBAN SK20 1100 0000 0026 2955 0543, variabilný symbol 122019.

Prihlasovanie končí dňa 1. 12. 2019.

Po ukončení prihlasovania bude dodatočné prihlásenie účastníka možné jedine pri voľnej kapacite seminárnej miestnosti. 

Dodatočné prihlásenie bude spoplatňované prihlasovacím poplatkom 20 € , ktoré účastník uhradí v deň konania podujatia.

Registrácia účastníkov v deň podujatia bude od 12.30 do 13.00 hodiny. Po tomto čase už nie je možná.

Potvrdenie o účasti na podujatí bude vydané registrovaným účastníkom podujatia najskôr po druhom bloku v priestoroch 

registrácie.

Kredity budú pridelené tým účastníkom podujatia, ktorým bolo vydané potvrdenie o účasti.



PROGRAM

12.30 – 13.00 Registrácia účastníkov

I. Blok: Odborné prednášky

13.00 – 14.00 Právne otázky bežnej praxe

JUDr. Ivan Humeník

JUDr. Tomáš Husovský

14.00 – 14.15 Diskusia k prednáške

14.15 – 14.30 Prestávka

18.15 – 18.30 Panelové diskusie k posterom:

Konope siate – otvorme skryté pravdy

autor: MUDr. Henrieta Popjaková

spoluautor: PhDr. Marek Rabinčák

Nelátkové závislosti

autor: MUDr. Martina Čurpakovičová

spoluautor: Mgr. Dana Vetráková

Pohybom k  zdravým návykom

poster z projektu protidrogových aktivít

Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o.

18.30 Večera

ĎAKUJEME

II. Blok: Odborné prednášky

14.30 – 14.55 Liečba chronickej hepatitídy C

v segmente pacientov so závislosťami

Prof. MUDr. Ivan Shreter

14.55 – 15.20 Máme dôkazy o úlohe omega 3 mastných kyselín

v depresii

MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

15.20 – 15.40 Ako zlepšiť sociálne fungovanie u pacientov

so schizofréniou?

MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

15.40 – 16.00 (R)evolúcia v psychiatrickej liečbe

MUDr. Viliam Čičvák

16.00 – 16.10 Diskusia k témam II. Bloku

16.10 – 16.25 Prestávka

III. Blok: Odborné prednášky

16.25 – 16.45 Nové nelátkové závislosti

MUDr. Lukáš Migaľ

16.45 – 17.05 Čo sa skrýva za depresívnou symptomatikou

u detí?

MUDr. Lucia Klamová

17.05 – 17.20 Stigma psychických porúch na Slovensku

Mgr. Matej Herman

MUDr. Miroslava Palušná

17.20 – 17.35 Neuropsychologický skríning organicity

pre praktických lekárov

PhDr. Igor Grajcár

17.35 – 17.50 Virtuálna realita – nádej alebo zemetrasenie

Mgr. Richard Bodnár

17.50 – 18.05 Aha, zajac! Intervencia za prítomnosti zvieraťa

Braňo Ivaniš

18.05 – 18.15 Diskusia k témam III. Bloku
 


