Česká společnost kognitivně behaviorální terapie, z.s.
Česká lékařská komora – Kroměříž
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Psychiatrická společnost ČLS JEP

POZVÁNKA
11. ČESKÁ KONFERENCE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE
Místo a datum konání:

Psychiatrická nemocnice Kroměříž
24. - 26. května 2018

Předběžný program: Čtvrtek, 26.5.

10:00 - 13:00
13:00 - 13:30
14:00 - 17:30
19:00 – 24:00

Prezentace účastníků
Zahájení
Workshopy
Večírek na uvítanou na sále PN Kroměříž

Pátek, 25.5.

8:30 – 12:00 Přednášky
14:00 - 17:30 Workshopy
19:00 – 24:00 Kulturní program – galerie, restaurace

Sobota, 26.5.

9:00 - 12:30 Přednášky
12:30 - 13:00 Zakončení

Semináře budou věnovány sdělením z klinické praxe, prezentaci kasuistik, informacím o teoretických
novinkách v KBT aj. Workshopy budou zaměřeny na uplatnění KBT v léčbě různých druhů psychických poruch sociálních fobií, obsedantně kompulzivní poruchy, využití nácviku uvědomování u deprese, panické poruchy, poruch
příjmu potravy aj.
Konferenční poplatek:

Do 30. 4. 2018

člen ČSKBT
nečlen ČSKBT

700,- Kč
800,- Kč

Na místě

člen ČSKBT
nečlen ČSKBT

800,- Kč
1000,- Kč

Zahraniční účastník

1000,- Kč hotově na místě

Autoři workshopů účastnický poplatek nehradí.
Zaplacení konferenčního poplatku opravňuje účastníka k účasti na seminářích a workshopech a na čtvrtečním
večerním posezení s pohoštěním.
Páteční večerní program bude jen pro zájemce a je placený zvlášť.
Každý účastník obdrží tašku s písemnými materiály – program, adresář, propisovačka, blok.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK a AKP (ohodnocena kredity) jako akce
kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát o účasti.
Ubytování:

Účastníci si sami zajistí ubytování v hotelech a penzionech v Kroměříži, jejichž seznam lze najít
na http://www.kromeriz.eu/ubytovani/9-Ubytovani.html

Stravování:

Pohoštění ve čtvrtek 24.5. večer bude poskytnuto v rámci zahajovacího večírku zdarma.
Oběd v pátek 25.5. si můžete zajistit v blízkých restauracích (Il Sapore, U nemocnice).

Kulturní program:
Čtvrtek 19:00 – 24:00 Uvítací večírek s pohoštěním, hudbou a tancem v sále PN - zdarma
Pátek 19:00 – 20:00 Prohlídka obrazové galerie v zámku Kroměříž - vstupné 100 Kč.
20:00 – 24:00 Posezení v restauraci Černý Orel s pohoštěním a ochutnávkou piva a vína - 400 Kč.
Platba za doprovodný program – návštěva obrazové galerie a posezení v restauraci – v rámci platby za účast!
Termín pro zaslání přihlášek je do 30. 4. 2018.
Účastnický poplatek pošlete na účet číslo 2000736164/2010, variabilní symbol – vaše rodné číslo nebo členské
číslo ČSKBT, specifický symbol 2018. Zahraniční účastníci platí poplatek na místě hotově v Kč!
Přihlášku pošlete na e-mail: moznyp@pnkm.cz

nebo na adresu: MUDr. Petr Možný, Psychiatrická nemocnice, Havlíčkova 1265/50, 767 01 Kroměříž.

