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Středa, 27. dubna 2016 
 
08.50-09.00 Slavnostní zahájení 
  (předsedající: Fiala O) 
 
09.00-10.30 Psychiatrická problematika prvních let života 
  (předsedající: Beranová Š, Müllerová S) 

09.00-09.30 Kdy opuštění bolí nejvíce? Co nám řekly studie rumunských sirotků (Goetz M) 

09.30-10.00 Raný vývoj, rané trauma a attachment (Winnette P) 

10.00-10.30 Screening a časná diagnostika autismu u předčasně narozených dětí (Dudová I) 
 
10.30-11.00 kávová přestávka 
 
11.00-12.30 Psychofarmakoterapie v těhotenství 
  (předsedající: Nawka A, Raszka M) 

11.00-11.30 Antipsychotika v graviditě a laktaci (Protopopová D) 

11.30-12.00 Stabilizátory nálady v graviditě a laktaci (Kohútová B) 

12.00-12.30 Antidepresiva a anxiolytika v graviditě a laktaci (Hanka J) 
 
12.30-14.00    oběd 
 
14.00-15.00 Firemní sympozium společnosti Lundbeck 

14.00-15.00  Vortioxetin: nové, multimodální antidepresivum (Horáček J) 
 
15.00-16.00 Právní kurz 

15.00-16.00  Workshop zaměřený na právní aspekty neuropsychiatrické péče (Těšinová J) 
 
16.00-16.30    kávová přestávka 
 
16.30-18.00 Rehabilitace v dětském věku 
  ve spolupráci s klinikou komplexní rehabilitace Monada - www.monada.cz 
  (předsedající: Dvořák T, Fiala, O) 

16.30-16.50 Klinické zkušenosti s využitím akupunktury ve fyzioterapii dětských neurologických diagnóz 
(Marková K) 

16.50-17.15 Vliv odchylek psychomotorického vývoje dítěte na vertebrogenní problematiku (Dvořák T) 

17.15-17.40 Ideativní a motorické funkce kortikální úrovně řízení pohybu u dětí z pohledu fyzioterapeuta 
(Musilová M) 

17.40-18.00 Strategie v přístupu a vedení fyzioterapie v dětském věku (Šmídová R) 
 
18.00-18.30 Členská schůze NPF 
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Čtvrtek, 28. dubna 2016 
 
09.00-10.30 Epilepsie ve stáří 
  (předsedající: Fremundová P, Nežádal T) 

09.00-09.30 Specifika léčby epilepsie ve stáří (Hovorka J) 

09.30-10.00 Interakce antiepileptik ve starším věku (Nežádal T) 

10.00-10.30 Iktální a interiktální kognitivní porucha (Bajaček M) 
 
10.30-11.00 kávová přestávka 
 
11.00-12.30 Přednášky účastníků a představení posterů 
  (předsedající: Fiala O, Kmoch V) 

11.00-11.50 Přednášky 

11.00-11.10 Scopolamine disrupts place navigation in rats and humans: Validation of a translational task 
  (Lobellová V) 

11.10-11.20 Syndrom neklidných nohou asociovaný s funkčními poruchami hybnosti: pilotní studie  

(Slovák M) 

11.20-11.40 Prostorově-kognitivní funkce a vztah ke zvířecím modelům neuropsychiatrických onemocnění 
(Stuchlík A)  

11.40-11.50 prof. MUDr. Karol Matulay - neurológ, psychiater, neuropsychiater (Frnakovič L) 

11.50-12.30 Prezentace posterů 

P001  Efekt ivabradínu, melatonínu a kaptoprilu na správanie hypertenzných potkanov (Aziriová S) 

P002  Kognitivní profily různých typů demence v baterii RBANS (Bolceková E) 

P003  Psychotická dekompenzace poruchy osobnosti vs. paranoidní schizofrenie   
  z psychodynamického hlediska (Duchoňová K) 

P004  Burning mouth syndrome. Is it real? (Hadjipapanicolaou D) 

P005  Effect of anterior cingulate cortex (ACC) transient inactivation on dynamic navigation in the 
  rat (Lobellová V) 

P006  Rotující aréna, aparatura Arénomat a časoprostorová integrace (Malenínská K) 

P007  Kognitivní deficit v potkaním modelu sporadické Alzheimerovy choroby (Petrásek T) 

P008  Mnemonic and behavioral effects of biperiden, an M1-selective antagonist, in the rat  
  (Popelíková A) 

P009  Autogenní trénink – potenciál autogenního tréninku v léčbě cervikální dystonie (Víchová V) 

P010  Sebestigmatizace, adherence k léčbě a vysazování medikace u psychotických poruch –  
  průřezová studie (Vrbová K) 

P011/P012 Práce s těhotnými ženami a matkami uživatelkami návykových látek v adiktologické ambulanci 
  a screening jejich dětí (Sedláčková S) 
 
12.30-14.00    oběd 
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14.00-16.00 Amyotrofická laterální skleróza 
  (předsedající: Fiala O, Slovák M) 

14.00-14.15 Onemocnění motorického neuronu/ALS - klinický obraz (Baránková L) 

14.15-14.40 Kognitivní postižení u onemocnění motorického neuronu (Rusina R) 

14.40-15.00 Neuropatologická diagnostika frontotemporálních lobárních degenerací s onemocněním 
motorického neuronu (Matěj R) 

15.00-15.20 Dříve vyslovená přání u pacientů s ALS (Krejčíková H) 

15.20-15.40 Pacient s diagnózou ALS v ordinaci psychiatra – kazuistiky (Milerová J) 

15.40-16.00 Paliativní péče o pacienty s ALS (Závadová I) 
 
16.00-16.30    kávová přestávka 
 
16.30-18.00 Paliativní péče v neuropsychiatrii 
  (předsedající: Fiala O, Slovák M) 

16.30-17.15 How Dignitas safeguards quality of life through comprehensive and open-outcome advisory 
work (Luley S, Švýcarsko, přednáška v angličtině) 

17.15-17:40 Konec života pacienta s pokročilou Parkinsonovou nemocí na ARO (Rusinová K) 

17:40-18:00 Panelová diskuse 
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Pátek, 29. dubna 2016 
 
09.00-10.30 Psychosomatika 
  (předsedající: Kmoch V, Raszka M) 

09.00-10.30 Co to znamená přijmout bio-psycho-sociální model zdraví a nemoci. Rodina jako sociální 
děloha? (Chvála V, Trapková L) 

 
10.30-11.00 kávová přestávka 
 
11.00-13.00 Transkulturální aspekty neuropsychiatrie 
  (předsedající: Nawka A, Vevera J) 

11.00-11.30 Psychiatry in Arab Region: a transcultural perspective (Hussien El Kholy, Egypt, přednáška 
v angličtině) 

11.30-12.00 Sebevražedné atentáty z  pohledu psychiatrie (Vevera J) 

12.00-12.30 Politické a psychosociální aspekty uprchlické krize (Pojar T) 

12.30-13.00 Panelová diskuse 
 
13.00-14.00    oběd 
 
14.00-16.00 Léčebné konopí 
  (předsedající: Kmoch V, Raszka M) 

14.00-14.20 Cannabis, a complex plant: experimental human studies with THC, CBD and THCV  
 (Amir Englund, Velká Británie, přednáška v angličtině) 

14.20-14.40 Symptomatická léčba konopím: lege artis; kauzální léčba konopím: status quo (Zábranský T) 

14.40-15.00 Proces přijímání nové legislativy v ČR, jeho mezinárodní kontext a zahraniční ohledy v oblasti 
léčebného konopí (Bém P) 

15.00-15.20 Dovoz a pěstování léčebného konopí v ČR (Kubálek T) 

15.20-15.40 Existuje vůbec indikace konopí v léčbě neurologických onemocnění (Růžička E) 

15.40-16.00 Panelová diskuze 
 
16.00-16.30    kávová přestávka 
 
16.30-18.00 Psychedelika 

ve spolupráci s Českou psychedelickou společností - www.czeps.cz 
  (předsedající: Kmoch V, Raszka M) 

16.30-17.00 Změny mozkové konektivity a neuropsychologických funkcí v serotoninovém modelu 
psychózy po podání psilocybinu (Páleníček T) 

17.00-17.30 Fenomenologie a terapeutický potenciál psychedelické zkušenosti: historie a současnost 
(Tylš F) 

17.30-18.00 Panelová diskuze (Kmoch V, Randák D, Raszka M) 
 
19.30-23.30 Benefiční večer na podporu pacientů s ALS  

pořádáno ve spolupráci se společností ALSA - www.zsalsa.cz  
v průběhu večera proběhne předání ceny MUDr. Jana Bureše za rok 2015 
(cenu uděluje Alzheimer nadační fond - www.alzheimernf.cz) 
a předání ceny za nejlepší účastnickou přednášku a poster na VI. konferenci NPF 


