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Vážení kolegové, milí přátelé,
Dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme
vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti,
které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání,
v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven
nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se
všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí.
Těšíme se na setkání v Brně!
Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., prezidentka konference, MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., vědecký sekretář
MÍSTO KONÁNÍ �������������������������������������������� Hotel Continental Brno, Kounicova 680/6, 602 00 Brno-střed
PREZIDENTKA KONFERENCE ���������������� prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
POŘADATEL �������������������������������������������������� SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc
Sekretariát: Mgr. Jitka Nováková, tel.: 582 330 438, 777 714 680, novakova@solen.cz
Výstavní plochy: Ing. Aleš Darebník, tel. 777 714 671, darebnik@solen.cz
MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ �������������������������� k aktivní účasti do 31. 8. 2016
(podmínkou je zaslat abstrakt přednášky na e-mail novakova@solen.cz)
k pasivní účasti do 30. 10. 2016
e-mailem: Ing. Zuzana Francová
tel.: 777 557 417, registrace@solen.cz
on-line na: www.solen.cz
UBYTOVÁNI �������������������������������������������������� Možnost zajištění ubytování za zvýhodněné ceny v hotelu Continental – místo konání
kongresu. Svůj požadavek pošlete na e-mail registrace@solen.cz, a to nejpozději
do 23. října 2016. Rezervace Ing. Zuzana Francová, tel.: 777 557 417, francova@solen.cz
POPLATEK ������������������������������������������������������ aktivní účast: 900 Kč – podmínkou je zaslat abstrakt přednášky
na e-mail novakova@solen.cz
pasivní účast: lékaři 1600 Kč, sestra/student/důchodce 1200 Kč.
Poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, doklad o absolvování vzdělávací akce,
veškeré tiskové materiály včetně abstrakt přednášek s podrobným programem kongresu,
vstup na doprovodnou expozici firem a občerstvení o kávových přestávkách. Registrační
poplatek je nevratný.
Společenský večer ������������������������������������ Cena vstupenky je 200 Kč. (Společenský večer není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery 27. konference Duševní zdraví mládeže.)

Přihlášky k účasti: do 30. října 2016 / nejrychlejší přihlášení a více informací na www.solen.cz

