Adiktologická ambulance prevence a léèby závislostí - Nestátní interní odd., s.r.o.
ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc a Okresním sdružením ÈLK
si Vás dovoluje pozvat na pøednáškový a diskusní veèer
poøádaný pro psychiatry, praktické lékaøe a lékaøe Vojenské nemocnice
na téma:

ZÁVISLOST = NEMOC.
UMÍME JI LÉÈIT?
Akce se bude konat dne 13.11.2018
od 16:00 hodin ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska
v Olomouci, Sušilovo námìstí 5.

PROGRAM:
15:20

Registrace úèastníkù

16:00

Slavnostní zahájení a pøivítání hostù.
PhDr. Eva Maierová, Ph.D.

16:05

Zvýšení compliance v léèbì závislých pacientù pomocí edukaèních materiálù.
Køest brožur pro pacienty a jejich blízké za úèasti patrona projektu,
herce Michala Dlouhého.
MUDr. PhDr. Jana Bolková

16:50

Diskuse

17:00

Pøestávka

17:15

Léèba závislostí v Adiktologické ambulanci prevence a léèby závislostí, Olomouc
- praktické postupy.
Bc. Ivana Petrlová
Nìkdy i Detox „staèí“ - význam krátkodobé léèby závislých pacientù
a následné doléèování.
prim. MUDr. Zdenìk Faldyna,
Støedisko sekundární prevence a léèby závislostí, VNOl

18:00

Diskuse

18:15

Zkušenosti adiktologù z ambulantní praxe - dopady „nemoci“ na život pacientù
- krátký film Závislosti (námìt: J. Bolková, scénáø a režie: G. Hvastja,
v hlavních rolích: V. Køížová, M. Hanuš, mluvené slovo: A. Pyško)
PhDr. Monika Kovalèíková, PhDr. Eva Maierová, Ph.D.

19:00

Závìreèná diskuse

19:15

Pozvání na raut

Vzdìlávací akce je poøádána dle Stavovského pøedpisu ÈLK è. 16 a je ohodnocena 3 kredity
pro praktické lékaøe a psychiatry.

HOSTÉ:
herec Michal Dlouhý, zástupci Krajského úøadu Olomouckého kraje, zástupci Statutárního
mìsta Olomouc, zástupci Ministerstva zdravotnictví ÈR, zástupce ÈLK

POØADATEL:
MUDr. PhDr. Jana Bolková
Adiktologická ambulance prevence a léèby závislostí - Nestátní interní oddìlení, s.r.o.,
Boøivojova 30a, Olomouc, ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí a Okresním sdružením ÈLK.

ODBORNÝ GARANT:
prim. MUDr. Zdenìk Faldyna, Støedisko sekundární prevence a léèby závislostí, VNOl

Registraèní poplatek: 300 Kè - platba je možná pouze v hotovosti na místì v den
konání akce pøi registraci úèastníkù. Pøihlášení je možné telefonicky na tel.: 585 506 328
(vždy od pondìlí do pátku v dobì od 7:30 do 15:00 hod. - p. Tilšarová) nebo e-mailem:
zavislostiolomouc@gmail.com. Uzávìrka pøihlášek je 20.10.2018. Bez pøedchozího
telefonického nebo emailového pøihlášení v øádném termínu nebude možné se akce
zúèastnit. Do pøihlašovacího emailu uveïte jméno a pøíjmení pøihlašované osoby/osob,
profesi a zamìstnavatele, do pøedmìtu emailu napište: Pøihláška na semináø 13.11.
Kapacita míst je omezena!

