ČESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEČNOST
Czech Neuropsychopharmacological Society

Věc: pozvání zástupců sdělovacích prostředků na 50. česko-slovenskou
psychofarmakologickou konferenci (9. až 13.ledna 2008, Lázně Jeseník)

Vážená paní redaktorko, vážený pane redaktore,
je mi radostí a ctí Vás pozvat jménem výboru České neuropsychofarmakologické společnosti
(ČNPS) k účasti na tiskové konferenci a dalších aktivitách organizovaných při příležitosti jubilejní 50.
česko-slovenské psychofarmakologické konference.
Konference se uskuteční 9.1. až 13.1. 2008 v Lázních Jeseník. Jedná se o nejvýznamnější setkání
odborníků v psychofarmakologii a psychiatrii konané v České republice v posledních letech.
Význam konference:
Půlstoletí neuropsychofarmakologických konferencí v Jeseníku představuje ojedinělou kontinuitu
odborné akce nejen v českém, ale i v evropském a světovém měřítku. Jubilejní 50. československou psychofarmakologickou konferenci považujeme za mezník ve vývoji české a slovenské
psychiatrie a psychofarmakologie a rovněž za důležitou příležitost pro přiblížení problematiky nejširší
veřejnosti.
Důvody pozvání zástupců médií na konferenci:
Výbor ČNPS vítá zvýšený zájem sdělovacích prostředků o problematiku psychiatrie, psychiatrické
léčby a duševního zdraví, kterého jsme svědky v posledních letech. Současně jsme si vědomi toho,
že informovanost veřejnosti stále ještě není dostatečná, řada publikovaných informací není úplná
nebo není v plném souladu s posledními poznatky vědy.
Soustředění nejvýznamnějších kapacit z oboru psychofarmakologie, psychiatrie a příbuzných
disciplín na jedné konferenci do značné míry umožňuje tento nedostatek informací vyřešit a poskytne
velmi efektivní platformu pro komunikaci médií s odborníky. Dalším důvodem uspořádání tiskové
konference a dalších nabízených aktivit je skutečnost, že příspěvek domácího
psychofarmakologického výzkumu je ve světovém měřítku velmi významný a laické veřejnost o něm
není adekvátně informována.
Tisková konference a další aktivity pro sdělovací prostředky:
1) Tisková konference proběhne v Zrcadlovém salonku Priessnitzova sanatoria Lázní Jeseník 11.
1. 2008 od 12.30 do 14.00. Během tiskové konference budou prezentována krátká sdělení z oblasti
psychiatrie a psychofarmakologie určená pro nejširší veřejnost. Cílem je poskytnutí nejdůležitějších
informací, které se vztahují k duševnímu zdraví a psychiatrii. Volbou témat zcela záměrně
anticipujeme také potřebu informovanosti v otázkách, které jsou obecně považovány za sporné a
problematické.
Jako podklad pro diskusi s novináři budou přednesena tato sdělení:
•
•
•
•

Co je psychofarmakologie, jaké nemoci léčí a jakým způsobem?
Půlstoletí historie psychofarmakologie, český a slovenský příspěvek pro tuto oblast.
Je možné považovat duševní poruchy za civilizační nemoci?
Stres a duševní nemoc
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•
•
•
•
•
•

„Potřeba a skutečná spotřeba psychofarmak“
Vliv farmaceutického průmyslu na péči o duševně nemocné: pro a proti.
Léčba pacienta v kontextu jeho života
Stigmatizace a destigmatizace duševně nemocných.
Psychofarmakologie a závislost
Hranice současných možností léčby duševních poruch.

Na tiskové konferenci přislíbili účast tito odborníci: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych., as.
MUDr. Martin Anders Ph.D., prim. MUDr., M. Maršálek, CSc., prof. MUDr. Alexandra Šulcová CSc.,
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc., prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc.,
doc. MUDr. Pavel Mohr Ph.D, as. MUDr. Luboš Janů PhD, Prof. PharmDr. Daniela Ježová DrSc.,
doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Nedílnou součástí tiskové konference bude rovněž tisková zpráva, která bude obsahovat
nejdůležitější fakta z přednesených sdělení. Účastníci rovněž obdrží kompletní program celé
konference. Účast na tiskové konferenci je zdarma a není vázaná na konferenční poplatek.
2) Během celé konference bude možné kontaktovat špičkové odborníky k individuálním
rozhovorům. Tato možnost pak bude koordinována vědeckým sekretářem konference, který Vám
bude k dispozici během celé konference. Odborný koordinátor Vám poradí nejvhodnější odborníky
pro Vámi požadované téma a současně Vám rád usnadní orientaci v odborném programu.
3) Pro zástupce médií je možná také registrace na celý odborný program konference. V této
souvislosti si dovolujeme připomenout, že se jedná o konferenci s vysoce specializovaným
programem, který na rozdíl od tiskové konference nemusí být neodborníkům srozumitelný. Proto
předpokládáme, že tato možnost bude využita především zástupcům medicínským periodik.
Součástí nabízené podpory ze strany ČNPS je rovněž možnost zajištění ubytování.
Doufáme, že otevřený rozměr jubilejní 50. česko-slovenské psychofarmakologické konference a
nabízené služby přispějí k lepší informovanosti nejširší veřejnosti i k Vašemu dobrému pocitu z
tohoto setkání.
Máte-li zájem se zúčastnit nabízených aktivit ČNPS pro média vyplňte níže přiloženou návratku a
zašlete na sekretariát ČNPS. Přílohou této pozvánky je rovněž program konference.
Moc se těším, že Vás budu moci na konferenci v Lázních Jeseník přivítat.
V úctě a přátelství,
doc. MUDr. Jiří Horáček, PhD. v.r.
Předseda výboru České neuropsychofarmakologické společnosti
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TISKOVOU KONFERENCI
Akce: 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference
Lázně Jeseník, 9.-13. ledna 2008
Tisková konference se koná 11. ledna 2008 od 12.30 do 14.00

Jméno, Příjmení, Titul:…………………………………………………………………………………………
Adresa pracoviště:………………………………………………………………………………………………
Kontaktní adresa (pokud je jiná než adresa pracoviště):……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Mobil:………………………………………………..E-mail:…………………………………………………….
Požaduji zajistit UBYTOVÁNÍ:

□ 9. ledna 2008
□ 10. ledna 2008
□ 11. ledna 2008
□ 12. ledna 2008
Závazné návratky, prosím, posílejte do 20. prosince 2007:
Faxem: 222 811 181
E-mailem: sekretariat@cnps.cz
Poštou na adresu: Česká neuropsychofarmakologická společnost, Řehořova 10, 130 00 Praha 3
Telefonické spojení na ředitelku organizačního týmu konference:
Iva Dobruská
+420 222 811 181, +420 602 113 714
dobruska@cnps.cz
Telefonické spojení na koordinátoru ubytování:
Anna Bartošová
+420 222 811 182, +420 602 601 788
bartosova@cnps.cz
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