Program:

BLOK BESED – 2. část
Vystoupení zástupců Sekce mladých psychiatrů
Psychiatrické společnos ČLS JEP

Od 13.30 hod.

Pres gious Network of Young people ac ve in
Management, Business, Science, Sport and Arts

Pozvánka

na 5. networkingovou akci

Setkání a networking mladých manažerů
a podnikatelů s mladými psychiatry na pozadí
zajímavých besed

SYNDROM VYHOŘENÍ,
STRES, PRACOVNÍ
NASAZENÍ A DŮSLEDKY
NA DUŠEVNÍ ROVNOVÁHU
Sobota 27. března 2010, zahájení ve 13.30 hod.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8,
Modrý salónek Divadla Za plotem

ZAHÁJENÍ A INFORMATIVNÍ ČÁST
• krátce informace o aktuálním dění v Young MBSA,
• představení přítomných řečníků – odborníků z oboru
psychiatrie
• představení prostor Psychiatrické léčebny Bohnice,
krátce z historie PLB
BLOK BESED – 1. část
(Divadlo Za plotem, Modrý salónek)
MUDr. Mar n Hollý
ředitel Psychiatrické léčebny
Bohnice
„Business model“ Psychiatrické
léčebny Bohnice v realitě státní
příspěvkové organizace

MUDr. Zuzana La ová
Poruchy spánku a stres
as. MUDr. Michal Vimmer
Stres a deprese v souvislostech –
vlivy počasí, alterna vní přístupy
major doc. MUDr. Jan Vevera PhD
Stres – kazuis ka
ZÁVĚREČNÝ VOLNÝ NETWORKING, BUSINESS MIXÉR

Doprovodný program:
Prohlídka areálu léčebny
Pro zájemce výstup na věž kostela
sv. Václava (jen při příznivých
povětrnostních podmínkách)

MUDr. Petr Příhoda
Primář centra krizové intervence
a resocializace Psychiatrické
léčebny Bohnice
Je stres pouze nepříjemný anebo
ohrožuje naše (psychické) zdraví?

Dress code: casual / neformální

Registrace: director@youngmbsa.cz

Ukázka hipoterapie a prohlídka
„zvěřince“ léčebny (koně, lamy, osli,
ovce, kočky a opičák) s možnos
svezení na terapeu ckém koni
Pro zájemce možnost prodloužení setkání účas na
folkovém večeru „Konkurz zahrady“ (od 18.00 hod.) –
soutěž dvanác folkových kapel, pořádá PLB spolu
s časopisem Folk

případně na tel. čísle 777 923 762
Kapacita je omezena; registraci je potřeba potvrdit předem současně
s úhradou účastnického poplatku na účet Young MBSA, o. s.,

č. ú.: 230984156/0300
Vstupné: 550 Kč/osobu
zahrnuje POHOŠTĚNÍ JAPONSKÉ SUSHI, NÁPOJE,
službu hlídání dě *, networking / business mixér, zajímavý program –
tema cké besedy s odborníky z oboru psychiatrie i doprovodné ak vity
* Dě budou po dobu průběhu akce pod dohledem osoby s pedagogickým vzděláním MŠ.
Po dohodě lze zajis t prohlídku „zvěřince“ léčebny (koně, lamy, osli, ovce, kočky a opičák)
a ukázku hipoterapie s možnos svezení na terapeu ckém koni.

partneři Young MBSA:

Mgr. Jan Pomykacz
vedoucí ústavní lékárny
Aedificatum A.D. MCMIX (historie
Psychiatrické léčebny Bohnice)

„SPEEDNETWORKING“ – krátké, rychlé seznámení se
navzájem

partneři akce:

STRES, PRACOVNÍ NASAZENÍ A DŮSLEDKY NA
PSYCHICKOU ROVNOVÁHU – témata:
• depresivní poruchy, pokles energie, výkonnos , stavy
chronické únavy, syndrom vyhoření,
• nespavost a s ní spojené po že v noci i přes den
• poruchy pamě , výpadky a po že v soustředění
• zvládání stresu, nadměrné zátěže a tlaku, kolapsy
• zkušenos s těmito pacienty

mediální partner akce:

