OZNÁMENÍ ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI o.s.
51. česko-slovenská psychofarmakologická konference se bude konat
v Priessnitzových lázních Jeseník ve dnech 7. - 11. ledna 2009
Každý člen ČNPS může na 51. česko-slovenskou psychofarmakologickou konferenci navrhnout odborné
sympozium a/nebo workshop či výukový kurz. O jeho přijetí či nepřijetí rozhodne výbor ČNPS. Své přihlášky
zasílejte do 30. května 2008 na adresu sekretariátu ČNPS o.s. (Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3) a/nebo na e-mail
sekretariat@cnps.cz
Přihlášky musí obsahovat:
a) Návrh sympozia
-

jméno navrhovatele (gestora sympozia), jeho kontaktní adresu, telefon, fax, e-mail

-

název sympozia

-

jména a pracoviště přednášejících a názvy přednášek

-

anotace přednášek

-

datum a podpis podání návrhu

Vzhledem k trendu ČNPS podporovat původní domácí výzkum je vhodné, aby v každém navrhovaným
sympoziu byla také obsažena sdělení založená na vlastních datech autorů.
b) Instrukce pro organizátory a navrhovatele workshopů
Workshopy v rámci 51. česko-slovenské psychofarmakologické konference budou zaměřené na získání praktických
znalostí a dovedností v oblasti psychofarmakologie a příbuzných disciplín. Obsah workshopu má být založený na
vědeckých poznatcích a datech a vedoucí workshopu zodpovídá za prezentování postupů podložených základním či
klinickým výzkumem. Od standardních sympozií se workshopy odlišují aktivní účastí participantů, která zahrnuje
řízenou diskusi účastníků a praktický nácvik.
Teoretická část (sdělení lektora) nepřesahuje 30% celkového času workshopu.
Navrhovatel workshopu musí uvést:
-

název workshopu

-

jména a pracoviště vedoucího nebo vedoucích workshopu, jeho/jejich kontaktní adresu, telefon, fax, email, datum a podpis podání návrhu

-

cíl workshopu (např. získání praktických dovedností ve farmakoterapii a psychoterapii syndromu vlastního
zápachu)

-

formu, jakou se budou všichni účastníci podílet na programu (např. nácvik dovednosti, sestavení
léčebného plánu a jeho obhajoba, řešení modelových situací apod.)

Tyto body budou uvedeny v programu resp. v nabídce workshopu, podle které se budou účastníci na akci
přihlašovat.
Důležité upozornění: na odborné sympozium a workshop je vymezen čas 1,5 hodiny včetně diskuze. V případě, že
přihláška workshopu nebude obsahovat všechna výše uvedená data, nebude akceptována. Preferujeme přihlášky
v elektronické podobě (e-mail: sekretariat@cnps.cz).

