POZVÁNKA NA JEDNODENNÍ
VZDĚLÁVACÍ KURZ 3. ŽLUTÝ LIST 2019
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)
Název akce:

Alzheimerova nemoc: diagnostika, léčba,
nové testy paměti a laboratorní vyšetření

Datum konání:

čtvrtek 4.4.2019, 8:30 – 16:00 hod

Program:
Doc. MUDr. Aleš BARTOŠ, Ph.D.: Časná diagnostika a léčba Alzheimerovy nemoci
MUDr. Jolana KOTOUČOVÁ: Krátké kognitivní testy
Doc. MUDr. Aleš BARTOŠ, Ph.D.: Nové testy paměti ALBA a POBAV
MUDr. Areta ELISCHER: Co nám může odhalit laboratorní vyšetření u pacientů s kognitivní poruchou?
V dopoledním bloku se účastníci seznámí v přehledných přednáškách s tím, jak se diagnostikuje a léčí
Alzheimerova nemoc, kterými krátkými testy je možné poznat kognitivní deficit, jaké existují nové testy
paměti a jaký je přínos laboratorních vyšetření u pacientů s kognitivní poruchou.
Odpolední blok navazuje na dopolední informace praktickým způsobem. Účastníci budou rozděleni do více
skupin a střídavě projdou interaktivními nácviky při řešení konkrétních kazuistik a různých souvisejících
témat. Zaučí se prakticky v orientačních kognitivních testech a uvidí ilustrativní videa.

Určeno pro:

lékaře, zdravotní sestry, psychology, sociální pracovníky, ergoterapeuty, logopedy,
lékárníky a další odborníky, věnující se Alzheimerově nemoci, kognitivním poruchám
a demencím

Kredity: odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání dle SP 16
kredity budou zajištěny pro lékaře, zdravotní sestry, psychology, ergoterapeuty, lékárníky

Místo konání:

Národní ústav duševního zdraví, Velká posluchárna, Topolová 748, 250 67,
Klecany (severně od Prahy)
Odborný garant:
Doc. MUDr. Aleš BARTOŠ, Ph.D., Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Pořadatel:
Národní ústav duševního zdraví, Oddělení kognitivních poruch
IČO: 00023752, DIČ: CZ00023752 (nejsme plátci daně)
Registrace: online na webu http://www.nudz.cz/adcentrum/zlutylist.html
Výše registračního poplatku:
 Lékaři a další vysokoškolští pracovníci (vč. titulu Bc.) 800,-Kč při platbě bankovním převodem
(od 1.2.2019 do 28.3.2019), 900,-Kč při platbě v hotovosti na místě dne 4.4.2019.
 Zdravotní sestry a pracovníci se středoškolským vzděláním platí 500,-Kč při platbě předem
a 600,-Kč na místě.
Registrační poplatek je možné zaplatit převodem na č. účtu: 25234081/0710, V.S.: 42019. Do
zprávy pro příjemce uveďte: Žlutý list_Vaše jméno a příjmení. Plaťte nejpozději do 28.3.2019.
Potvrzení o zaplacení nebo výpis z bankovního účtu přineste s sebou k registraci. Později nelze
platit poplatky převodem, pouze uhradit v hotovosti u registrace.
Pokud budete vyžadovat vystavení faktury, dejte vědět předem, nejpozději v tom období, ve
kterém proběhne platba. Zpětně nemůže být faktura vystavena.

