Kontaktní adresa: Mánesova 1340/15, 440 01 Louny

Mob.: 910 259 997 , 778 140 249, 778 140 760
E-mail: nruk@nruk.cz, Datovka id: a4ztgwc, Web: www.nruk.cz

TÉMA: Včasná detekce psychiatrických poruch u dětí a jejich řešení
DATUM: 22/4/2017

OD–DO: 14 – 18h.

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 4
MÍSTO KONÁNÍ: Obecní úřad a školka, Perucká 73, Veltěže u Loun
LEKTOR: MUDr. Gabriela Šilhartová
ODBORNOST: Dětský psychiatr
PRAXE: Psychiatrická ambulance pro děti a dorost, Dětská psychiatrická nemocnice Louny
ÚČASTNÍCI VZDĚLÁVÁNÍ: osoby pečující o nezletilé dítě v pěstounské nebo poručnické péči
VHODNÉ PRO: osoby pečující o děti s poruchami autistického spektra nebo mentální retardací, s
poruchami chování nebo učení, ADHD, sebepoškozováním nebo jinými psychickými problémy.
PODMÍNKY: Účastníci vzdělávací přednášky budou aktivně naslouchat lektorovi. Pro ověření
pochopení probírané látky budou moci klást dotazy k tématu a tím si budou moci přiblížit
probíranou teorii své výchovné praxi.
ANOTACE: Přehled základů dětské a dorostové psychiatrie pro laiky, seznámení se základními
kategoriemi duševních poruch, jejich klinický obraz, diagnostika, léčba. Školení se zaměřuje
zejména na problematiku včasného rozpoznání momentu, kdy je dobré se obrátit na odborníky při
řešení problémů v souvislosti s výchovou a péčí o svěřené děti.
CÍL:
- nástin základů psychiatrie pro posluchače a jejich praktické uplatnění v péči o děti
- odbourání předsudků vůči psychofarmakám
- vysvětlení důležitosti spolupráce s lékařem při ambulantní léčbě dětí
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí se sociálně-terapeutickým programem ve školce
nebo na hřišti (prosíme o nahlášení dětí předem)
- pěstouni, kteří jsou klienty organizátora mají školení zdarma, ostatní (nutno se přihlásit předem)
uhradí kurzovné 350 Kč/osobu nebo 700 Kč/rodinu a to buď hotově, složenkou, bank. převodem
- parking možný zdarma na parkovišti u obecního úřadu, zastávka ČD cca. 500m
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