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Konference s adiktologickou tématikou 

 

Výstup v rámci projektu 
„Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze  

a na 1.LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně“ 

č. projektu CZ.2.17/3.1.00/36064 
  

Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha – Adaptabilita spolufinancovaného 

Evropským sociálním fondem. 

 

Instituce: 

Klinika adiktologie 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařská fakulta 

Karlova Univerzita v Praze 
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Cíle projektu a relevantní témata pro výběr konferencí: 

Adiktologie 

Propojení Adiktologie a biomedicínské komponenty 

Posílení biomedicínské složky ve výuce i ve vědě 

Technologie v biomedicíně 

Neuroadiktologie 

Komorbidní onemocnění v adiktologii 

Preklinický a klinický výzkum  

Spolupráce s farmaceutickými  firmami 

 

Struktura dokumentu: 

 Název konference / akce 

 Základní popis, cíle, cílová skupina 

 Frekvence, termíny, místo konání 

 Kontakty, Organizátoři 

 Doplňující informace, cena 

Zpracované zdroje: 

 www.snncls.cz 

 www.adiktologie.cz 

 https://www.fbmi.cvut.cz/rozvoj-veda-a-vyzkum/informace-o-konferencich 

 http://www.sbmili.cz/ - Společnost biomedicinského inženýrství a lékařské informatiky ČLS-

JEP 

 http://www.mzcr.cz/ - Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 http://www.img.cas.cz/  - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

 http://www.biomania.cz/udalosti-a-akce/student-scientific-conference-on-biotechnology-

and-biomedicine-2013/ 

http://www.snncls.cz/cesky-adiktologicky-institut/
http://www.adiktologie.cz/
https://www.fbmi.cvut.cz/rozvoj-veda-a-vyzkum/informace-o-konferencich
http://www.sbmili.cz/
http://www.mzcr.cz/
http://www.img.cas.cz/
http://www.biomania.cz/udalosti-a-akce/student-scientific-conference-on-biotechnology-and-biomedicine-2013/
http://www.biomania.cz/udalosti-a-akce/student-scientific-conference-on-biotechnology-and-biomedicine-2013/
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 http://www.npforum.cz/ 

 http://www.cspsychiatr.cz/ 

 http://www.klinfarm.cz/  - Česká společnost klinické farmakologie 

 http://www.ephar.org/ 

 www.cnps.cz 

 http://www.ceskapsychiatrie.cz/ 

 http://www.priessnitz.cz/ 

 http://www.asociace-adiktologu.cz/ 

 http://www.cnps.cz/  - Česká neuropsychofarmakologická společnost 

 http://www.plstbk.cz/ 

 http://www.slzt.cz/ - Společnost pro léčbu závislosti na tabáku 

 http://www.prevence-praha.cz/ 

 http://www.ces-hep.cz/ -Česká hepatologická společnost 

 http://www.congressprague.cz/ 

 http://www.cevroinstitut.cz/ 

 

 

  

http://www.npforum.cz/
http://www.klinfarm.cz/
http://www.cnps.cz/
http://www.ceskapsychiatrie.cz/
http://www.priessnitz.cz/
http://www.asociace-adiktologu.cz/
http://www.cnps.cz/
http://www.plstbk.cz/
http://www.slzt.cz/
http://www.prevence-praha.cz/
http://www.ces-hep.cz/
http://www.congressprague.cz/
http://www.cevroinstitut.cz/
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I. České konference (plus mezinárodní realizované v Čechách) a doplňkové akce 

 

1) Konference (Nové) horizonty Protidrogové politiky ve Středoevropských metropolích 

Popis 
Cílem konference je představit a definovat efektivní a realistické protidrogové politiky ve velkých 

metropolích Evropy. Hlavní témata konference: Problematika snižování zdravotních a sociálních rizik 

v oblasti protidrogové politiky. Problematika ochrany veřejného zdraví a veřejného pořádku. 

Problematika bezdomovectví u osob se závislostmi. Spolupráce poskytovatelů zdravotních a 

sociálních služeb s policejními složkami při realizaci protidrogových politik. 

Cílovou skupinou jsou zástupci měst pro zdravotní a sociální problematiku, policejní složky, 

protidrogoví koordinátoři, poskytovatelé služeb (adiktologické a sociální služby). 

Termín konání 

25.09.2014 - 27.09.2014, jednorázová, podobný formát konference realizován před 4 lety v Praze 

Místo konání 

Národní technická knihovna, Technická 6/2 710, Praha 6-Dejvice 

Kontakt:  

Proadis o.s., Pobřežní 655/54, Praha 8. Hlavní organizátor PhDr. M. Šucha, Ph.D, sucha@proadis.cz, 

případné dotazy: maierovaeva@seznam.cz. 
 

2) Cena adiktologie 

Popis 
Pořádá Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Rada Ceny adiktologie a Společnost pro návykové 

nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Základ konference tvoří vyhlášení výsledků IX. 

ročníku Ceny adiktologie. Předání ceny je vždy spojeno s odborným programem s aktuální 

adiktologickou tématikou. Předání cen bude v letošním roce spojeno s odbornou konferencí projektu 

PRVOUK P03/LF1/9 Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie. 

Termín a místo konání 
Frekvence: Roční, Praha, 11. 12. 2014 v prostorách Děkanátu 1. LF UK a VFN (Kateřinská 32, Praha 2). 

Kontakt:  

mailto:sucha@proadis.cz
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konference@scan-os.cz 

3) AT konference 

Popis 
Jedná se o největší oborovou konferenci pořádanou každým rokem v ČR. Je pořádána Společností pro 

návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně a AT sekcí Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně. Poslední 

ročník se nesl v duchu tématu: Závislost od kolíbky do hrobu. 

Termín a místo konání 
Frekvence: Roční,  

Poslední ročník: Kongres hotelu Jezerka u Sečské přehrady ve dnech 27. 4. -1. 5. 2014 

Kontakty 
http://www.at-konference.cz/ 

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT, Apolinářská 4, Praha 2, 128 00, web: www.snncls.cz, info email: 

info@at-konference.cz 

Doplňující informace 
Poplatky orientačně:  1000 Kč, úhrada poplatku na místě konání akce - +200 Kč 

Organizátoři: Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně; AT sekce Psychiatrické společnosti 

ČLS J. E. Purkyně 

 

4) VIII. AT konference v Plzeňském kraji 

Popis 

Téma konference: Žádoucí účinky služeb z pohledu klienta, pracovníka a zadavatele 

Termín konání 

09.10.2014 - 10.10.2014 

Místo konání 

Hotel Zámecký statek Býkov u Plzně. 

Kontakty 

http://www.at-konference.cz/
http://www.snncls.cz/cesky-adiktologicky-institut/
mailto:info@at-konference.cz
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Konferenci pořádá Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s., Plzeň, spolu s organizacemi 

Středisko křesťanské pomoci, Point4 a Ulice - agentura sociální práce, info@atkonferenceplzen.cz. 

 

5) 15. konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí v Liberci „Identita 

psychosomatiky“ 

Popis 

Vybraná témata: Na jakých teoretických základech stojí psychosomatická medicína, kterou chceme 

nabízet v rámci našeho zdravotnictví? Jaké metody jsou v rámci psychosomatické péče v medicíně 

základní, a co už přesahuje rámec takto definované péče? Jak má být vybaveno zdravotnické 

pracoviště, které se věnuje především psychosomatickým pacientům? Jak fungují multidisciplinární 

týmy v našem zdravotnictví? Jak vyučovat lékaře případně mediky psycho-sociálním dovednostem, 

které rozšíří jejich převážně biologické medicínské vzdělání? Jaké zkušenosti mají naši kolegové se 

zaváděním psychosomaticky orientované praxe v jednotlivých místech ČR? Jaký výzkum potřebuje 

psychosomatická medicína? Tato akce je určena všem z oblasti medicíny a pomáhajících profesí, kteří 

psychosomatický přístup aplikují ve své praxi, či se o něj zajímají.  

 

Termín konání 

16.10.2014 - 18.10.2014 

Místo konání 

Liberec, Krajská vědecká knihovna 

Kontakty 

Pořádá Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci, Jáchymovská 385, 

Liberec, ve spolupráci s psychosomatickou sekcí PS ČLS a s nezávislým Sdružením pro 

psychosomatiku.  Garantuje a koordinuje MUDr. Vladislav Chvála a PhDr. Ludmila 

Trapková, chvala@sktlib.cz. 

mailto:info@atkonferenceplzen.cz
mailto:chvala@sktlib.cz
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6) IV. podzimní adiktologická konference 

Popis 

Témata konference jsou: Problematika domácího násilí na veřejnosti v souvislosti se škodlivým 

užíváním alkoholu. Vliv zneužívání návykových látek na výchovu rodiny. Spolupráce NNO, státních i 

nestátních zdravotnických zařízení, samosprávných i státních institucí v oblasti léčby a následné péče 

u závislostí na návykových látkách. 

Termín konání 

10.10.2014 - 10.10.2014 

Místo konání 

Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno 

Kontakty 

Pořádají A Kluby ČR o.p.s., Hybešova1, Brno, areál Nádražní 7, kontakt - Václavková 

Jitka, jitka.vaclavkova@akluby.cz, akluby@akluby.cz. 
 

7) Celoevropské setkání mladých lidí v AA 2014 - EURYPAA 2014 

Popis 

Celoevropské setkání mladých lidí organizace Anonymní alkoholici. Setkání se zpravidla účastní 

všechny věkové kategorie. 

Termín konání 

08.08.2014 - 10.08.2014 

Místo konání 

Praha, hotel Pyramida 

Kontakt: 

 e-mailu na adresu: eurypaa2014prague@gmail.com. 

http://www.anonymnialkoholici.cz/ 

Doplňují informace 

Oficiálním jazykem konference je angličtina, avšak součástí konference budou i mítinky v českém 

jazyce nebo setkání Al-Anonu. 

mailto:jitka.vaclavkova@akluby.cz
mailto:akluby@akluby.cz
mailto:eurypaa2014prague@gmail.com
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8) Prague Hepatology Meeting 2014 

Popis 

Pražská hapatologická konference. Odborný program: cirhóza, komplikace cirhózy, cholestázy, 

transplantace jater, fibrogeneze, dědičné onemocnění jater, alkohol, onemocnění jater, virové 

hepatitidy B a C. 

Termín konání 

11.09.2014 - 13.09.2014 

Místo konání 

Carolinum – Charles University Prague 

Kontakt: 

Scientific programme co-ordinator - Petr Hůlek, Department of Internal Medicine, Charles University, 

Hradec Králové, Czech Republic, e-mail: hulek@fnhk.cz. 
informace: http://www.congressprague.cz/ 

9) The First European Therapeutic Drug Monitoring Conference 

Popis 

Témata konference: Analýza drog, osobní farmakoterapie, farmakoterapie v těhotenství a kojení, 

TDM u starších osob, vztah mezi TDM, fenotypizace a genotypizace a jejich význam pro klinickou 

praxi. 

Termín konání 

28.08.2014 - 30.08.2014 

Místo konání 

Diplomat hotel, Prague, Czech Republic 

Kontakt: 

Organized by the Czech Society od Clinical Pharmacology in cooperation with International 

Assotiation of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Conference Secretariat: C-IN, 5. 

kvetna 65, Prague 4, Mr. Karel Ježek, Project manager, infodm2014.eu. 

mailto:hulek@fnhk.cz
http://www.c-in.eu/
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Informace: http://www.tdm2014.eu/, poplatky na místě: 440euro, mladí vědci 250euro, včasná 

registrace do 1.8. byla levnější 
 

10) Národní konference Léčba místo trestu – alternativa pro drogově závislé pachatele trestné 

činnosti 

Popis 

Konference je vyvrcholením mezinárodního evropského projektu "Alternativa", ve kterém se 

SANANIM snažil podpořit aplikaci alternativních řešení pro klienty v konfliktu se zákonem. 

Konference si ve svém programu klade za cíl diskutovat silné i slabé stránky české reality na tomto 

poli. Těšit se můžeme na příspěvky o právním zakotvení alternativních trestů, pohled na praktickou 

realizaci ze strany soudců, probačních a mediačních pracovníků, vězeňských psychologů, sociálních 

kurátorů, drogových služeb a nestátních organizací, příklady dobré praxe a potřeby změny. 

Termín konání 

23.09.2014 - 23.09.2014 

Místo konání 

Hybernská 18, Praha 1 (sídlo Justiční akademie) 

Kontakt: 

Pořádá SANANIM z. ú., Ovčí Hájek 2549/64A, Praha 13 ve spolupráci s Justiční akademií. 
  

11) 14th Annual Conference of the OSC 

Popis 

Hlavní téma konference je "Kriminalistika Evropy: Inspirace rozmanitosti". Konference by se měla 

otevřít prostor pro výměnu nápadů a výsledků výzkumu ve všech oblastech kriminologického 

výzkumu.Rozmanitost Evropy - ať už je to kulturní tradice, sociální politika, etnické složení, nebo v 

oblasti trestního práva a práva - představuje velkou výzvu a tento kontinent by mohla být přijata jako 

unikátní laboratoř pro testování vztahů mezi různými politikami, zločinu a měnící se společenské 

podmínky. 

(The main conference theme is “Criminology of Europe: Inspiration by Diversity”. The conference 

should open space for an exchange of ideas and research results in all areas of the criminological 

research. The diversity of Europe – be it in cultural tradition, social policy, ethnic composition, or in 

criminal law and justice – represents a great challenge and this continent could be taken as unique 

http://www.tdm2014.eu/
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laboratory for testing relationships between different policies, crime and changing societal 

conditions.) 

Termín konání 

10.09.2014 - 13.09.2014 

Místo konání 

Prague 

Kontakt: 

The conference will be organized by Czech Society of Criminology and Charles University in Prague. 

Conference Secretariat: GUARANT International, Na Pankráci 17, Prague 4, Czech 

Republic, eurocrim2014@guarant.cz. 
 

12) Konference Primární prevence rizikového chování  

Popis 

Tradiční konference věnovaná tématu primární prevence, aktuálně 11. ročník. Konference primární 

prevence rizikového chování se v roce 2014 zaměřuje na téma bezpečí a nebezpečí ve škole. 

Konference se bude věnovat tématu vytvoření bezpečného prostředí pro děti, ale též bezpečí 

pedagogů, ostatních pracovníků školy a rodičů. Zajímá nás celé spektrum rizikového chování a 

rovnováha v jeho pokrytí na školách.  

 

Místo a termín konání 

Frekvence: ročně, 18. - 19. listopad 2014, Magistrát hl.m. Prahy, další očekávaná podzim 2015 

Kontakt: 

www.pprch.cz 

13) Dny prevence Praha, 3. ročník konference prevence rizikového chování a kriminality 

Popis 

Dny prevence Praha 3. Program: bezpečné užívání internetu, poruchy příjmu potravy, preventivní 

aktivity školy, práce s vrstevnickou skupinou, diagnostika tříd, zpracování výsledků, práce s výsledky 

diagnostiky, prevence šikanování, šikana a její řešení, krizová intervence, minimální preventivní 

mailto:eurocrim2014%40guarant.cz
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program, jeho příprava a realizace, grantová politika v ČR, realizace sexuální výchovy, problematika 

HIV, AIDS, sociálně právní ochrana dětí, problematika nových náboženských hnutí. Dvoudenní setkání 

bude zaměřeno na výměnu zkušeností v oblasti prevence rizikového chování a kriminality a realizace 

preventivních aktivit. 

Termín konání 

01.10.2014 - 02.10.2014 

Místo konání 

ZŠ Táborská - Praha 4, Táborská 45 

Kontakt: 

Pořádá PREVALIS, Společně k bezpečí a Společnost pro podporu zdraví 21. století ve spolupráci s 

PREVALIS Ostrava, izdravi.info, Seznam.cz, iLektori.cz, mladypodnikatel.cz. Kontakt: e-

mail: info@dnyprevence.cz. 
 

14) Mezioborové sympozium Hlavolam VI. Téma letošního ročníku je „Hraniční porucha osobnosti“ 

Popis 

Mezioborové sympózium tradičně pořádané PN Kosmonosy. Pro zájemce je od 13,30 hod. připravena 

prohlídka nemocnice s odborným výkladem a prodejní výstava výrobků pacientů. Program sympozia 

bude zahájen v 15:00 hod. krátkými přednáškami dle programu. 

Termín konání 

02.10.2014 - 02.10.2014 

Místo konání 

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 

Kontakt: 

Pořádá Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy,sekretariat@plkosmonosy.cz. 

 

15) Psychiatrie pro praxi - XI. Konference ambulantních psychiatrů 

Popis 

Odborné programové celky: „Vezměte si ho k vám“ aneb psychiatrická konzilia u somatických 

pacientů“, „Výchova nebo léčba?“ aneb poruchy osobnosti a jejich léčba, „Staré“ závislosti – nové 

mailto:info@dnyprevence.cz
mailto:sekretariat@plkosmonosy.cz
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přístupy, „Mezi Skyllou a Charybdou: lékové interakce v praxi“, Stres, deprese a syndrom vyhoření u 

ambulantních psychiatrů, Právní novinky v ambulanci psychiatra. WORKSHOPY: „Na horské dráze“ 

aneb péče o pacienty s hraniční poruchou osobnosti, Profesní sebeochrana zdravotníků. 

Termín konání 

27.11.2014 - 28.11.2014 

Místo konání 

Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc 

Kontakt: 

Pořádá společnost SOLEN, s.r.o., OS ČLK Olomouc. Manažer kongresu - Mgr. Jitka 

Strouhalová, strouhalova@solen.cz. 

 

16) Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky vězeňství 

Popis 

Tematické okruhy v jednotlivých odborných sekcích: Zacházení s odsouzenými. Spolupráce s 

externími subjekty. Otázky sociální reintegrace – minimalizace rizik recidivy. Konference je určena pro 

odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejného sektoru i neziskových organizací. 

Termín konání 

09.12.2014 - 09.12.2014 

Místo konání 

Policejní akademie ČR, Lhotecká 559/7, Praha 4 

Kontakt: 

Pořádá Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní,firstova@polac.cz. 

 

17) Společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 

Popis 

Hlavní témata sjezdu: Elektromyografie, elektroencefalografie, evokované potenciály, intraoperační 

monitorování, funkční mapování mozku, hluboká mozková stimulace Nervosvalová onemocnění, 

mailto:strouhalova@solen.cz
mailto:firstova@polac.cz
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epilepsie, spánek, poruchy řízení motoriky, neurorehabilitace, kognitivní poruchy Trends in the 

Neurophysiology of Multiple Sclerosis, Trends in the Neurophysiology of Movement Disorders. 

Neurofyziologická škola – basic a advanced. Workshop funkčního zobrazování (organizovaný Sekcí 

HuBraM). Workshop počítačového zpracování EEG (Společnost biomedicínského inženýrství a 

lékařské informatiky). Vyžádanou plenární přednášku přednese prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. na 

téma Diagnostika polyneuropatie: pokrok a perspektivy. 

 

Termín a místo konání 

15.- 18.10.2014, Olomouc  

Kontakt: 

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na www stránce sjezdu a to 

na http://csskn2014.upol.cz/site2014//termíny pro: zaslání abstraktu / vyplnění přihlášky k účasti – 

15.září 2014  

 

18) The Student Scientific Conference on Biotechnology and Biomedicine 2013 

Popis 

Konference je primárně určena bakalářským a magisterským studentům a doktorandům 

přírodovědných, medicínských a biomedicínských oborů ze všech českých univerzit a z Akademie věd. 

Mezinárodní atmosféru akce navodí stejně jako v loňském roce účast studentů z dalších zemí 

středoevropského regionu – Slovenska, Rakouska, Maďarska a Polska. Kdo SVK již zná, tak ví, že toto 

setkání nabízí studentům ojedinělou možnost vyzkoušet si v atmosféře profesionální konference své 

prezentační schopnosti před přátelským publikem, naučit se prezentovat v angličtině, diskutovat své 

projekty a seznámit se s mladými kolegy z jiných oborů a vysokých škol i mimo ČR. 

 

Termín a místo konání 

10.4.2013 - 12.4.2013 – není známo, zda pokračují v podobném formátu, byla každoroční, lze 

očekávat na jaře 2015. 

Místo: Brno, přednáškový sál Kanceláře veřejného ochránce práv na Údolní ulici 

Kontakt: 

Pořádající Masarykova univerzita a studentská organizace Biomania,   http://www.biomania.cz/ 

http://csskn2014.upol.cz/site2014/
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19) IV. konference Neuropsychiatrického fóra 

Popis 

Neuropsychiatrického fóra o.s. je společnost, jejímž cílem je vytvořit prostor pro efektivní komunikaci 

a mezioborovou spolupráci na poli neurověd. Posláním Neuropsychiatrického fóra (NPF) je nejenom 

podpora vzdělávání a výzkumu, ale též zlepšení odborné péče o pacienty. NPF nabízí členství 

specialistům neurovědních disciplín - neurologům, neurochirurgům, psychiatrům, psychologům i 

vědcům v základním výzkumu. 

  

Termín konání 

Každoroční, poslední v dubnu 2014, další lze očekávat na jaře 2015  

Místo konání 

Praha, Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum), Celetná 20, Praha 1 (mapa) 

  

Kontakt: 

ORGANIZÁTOR:Neuropsychiatrické fórum ve spolupráci s European Psychiatric Association (EPA) v 

rámci programu Continuing Medical Education (CME), POŘADATEL: 1. lékařská fakulta Univerzity 

Karlovy. kontakt: http://www.npforum.cz/ 

 AKREDITACE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY:  

AKREDITACE ASOCIACE KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY: 

REGISTRAČNÍ POPLATKY: aktivní účast: 1.000 Kč, pasivní účast: 2.000 Kč 

 

20) XXXIII. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 

Popis 

Hlavní téma má název „Transformace a region“ a podtitul „Transformace služeb pro duševně 

nemocné na místní úrovni“. Jednotlivými tématy konference budou transformace služeb o duševně 

nemocné a její aktuální stav, dále regionální modely služeb, vzdělávání (psychiatrické sestry, lékaři, 

sociální pracovníci), zapojení uživatelů (včetně tzv. peer programů), spolupráce mezi zdravotními a 

sociálními službami, mezi týmy poskytovatelů a možnosti tvorby sítě služeb na místní úrovni. 

Konference se bude také zabývat otázkami práv a odpovědnosti u duševně nemocných, překážkami 

transformace a jejich překonáváním a také tím, co bude znamenat reforma pro jednotlivé profese. 

 

https://maps.google.cz/maps?q=celetn%C3%A1+20,+praha&hl=en&ie=UTF8&ll=50.086597,14.424083&spn=0.006223,0.016158&sll=49.803763,15.474913&sspn=6.411447,16.54541&brcurrent=5,0,0&hnear=Celetn%C3%A1+562/20,+110+00+Praha&t=m&z=17
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Termín a místo konání 

každé dva roky, 20.-22.11.2014 Přerov, hotel Jana 

Kontakt: 

http://amepra.cz/socialnipsychiatrie2014/?q=node/4 

 

 

 

 

21) 8. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O PORUCHÁCH PŘÍJMU POTRAVY A OBEZITĚ 

Popis 

Konference o poruchách příjmu potravy s mezinárodní účastí se na Psychiatrické klinice 1. LF UK 

a VFN konají od roku 1997 každý druhý rok. Jsou zaměřeny na rozšiřování nových vědeckých 

poznatků a výměnu terapeutických zkušeností mezi odborníky, kteří se na léčbě poruch příjmu 

potravy podílejí. Důraz je kladen na interdisciplinární komunikaci a zvyšování odborných znalostí, 

které přispívají k rozšíření dostupnosti adekvátní, komplexní odborné péče včetně svépomocných 

aktivit - klubů a doléčovacích programů - podle našich i  zahraničních doporučených terapeutických 

postupů.  

 

Termín a místo konání 

Praha 2011, 2013, koná se každé dva roky, lze očekávat v roce 2015 

Kontakt:  

http://ceskapsychiatrie.cz/ 

 

22) 57. česko-slovenská psychofarmakologické konference 

Popis  

Konference je tradičně celonárodním setkáním psychiatrů, fyziologů, farmakologů, neurologů, 

praktiků a dalších specialistů a jak z názvu plyne, je zaměřena na klinickou psychofarmakologii. 

Témata, která zazní, přesahují jak do základního výzkumu na jedné straně, tak do klinických neurověd 

a neuropsychiatrie na straně druhé. Bývaly doby, kdy struktura konference kopírovala klasifikaci 

hlavních psychofarmak (antipsychotika, antidepresiva, anxiolytika, stabilizátory nálady atd.). Tak, jak 

se postupem doby měnily důrazy v oblasti etiopatogeneze, klasifikace a léčby závažných duševních 

poruch, měnila se i struktura konference a přizpůsobovala se spíše možnostem přednášejících než 

http://amepra.cz/socialnipsychiatrie2014/?q=node/4
http://amepra.cz/socialnipsychiatrie2014/?q=node/4
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úzce psychofarmakologické tradici. Loni jsme se s ohledem na potřeby změn v systému péče o 

duševní zdraví zaměřili na téma „Psychofarmaka a reforma v psychiatrii“. Letošním leitmotivem 

konference je „Směřování psychofarmakologie v 21.století“, což je podtitul, jenž má vyprovokovat 

účastníky k pohledu do budoucna, k nastínění nových témat, k inovativnímu pohledu na 

psychiatrickou a neurologickou léčbu a v neposlední řadě ke kritickému pohledu na vývoj nových 

psychofarmak v jednotlivých skupinách. 

Pokud jde o osnovu symposia zaměřeného na léky, pak by základní kostra měla vypadat podobně 

jako v minulých letech: 

1. přednáška zaměřená na základní nebo translační výzkum v podobě užitečné i pro praktického 

psychiatra, 

2. sdělení o ověřených a na důkazech založených indikacích psychofarmak, opřená o výzkumná 

data, nejlépe vlastní, 

3. upozornění na off-label indikace, nejlépe doplněné o vlastní zkušenosti a 

4. praktické aspekty léčby zaměřené tentokrát na inovativní postupy v léčbě, detekci a prevenci 

neuropsychiatrických onemocnění s využitím nových technologií apod. 

 

Termín a místo konání 

 

Datum konání: 7. - 11. 1. 2015, každoroční, Místo konání: Lázně Jeseník 

 

Kontakty: 

Pořadatel: Česká neuropsychofarmakologická společnost 

Více informací na webu http://www.cnps.cz/index.php/cs/uvod57konf 

http://www.priessnitz.cz/ 

 

 

23)  ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE 

Popis  

Hlavní témata: diskusní fórum ohledně dalšího vývoje klinické farmakologie v nových podmínkách 

biologická léčba, biosimilars, regulační orgány lékové politiky v Evropě – EMA, preklinické zkoušení 

léčiv, personalizovaná farmakoterapie, racionální analgetická terapie, racionální ATB terapie, DURG, 

kazuistiky, varia. 

Termín a místo konání 

http://www.cnps.cz/index.php/cs/uvod57konf
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2012 (15), 2013(16), každoroční, aktuální informace k dalšímu ročníku nejsou dostupné 

 
kontakt :  

http://www.klinfarm.cz/ 

 

24) 11. slovenská a 54. československá AT konference 

Popis 

Hlavní témata: Klasifikace v addiktologii, Addiktologie a právo, Off Label inspirace, Psychoterapie. 

Termín konání 

03.10.2014 - 05.10.2014 

Místo konání 

Hotel Sitno, Vyhne 

Kontakty: 

Pořádá Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, Sekcia AT ČPS, 

Společnost pro návykové nemoci ČPS. 

Kontakt: eduard.visnovsky@post.sk 

 

25) 26. česko-slovenská konference Duševní zdraví mládeže¨ 

Popis 

Duševní zdraví se koná každé 2 roky a má tedy více než 50-letou tradici. Je největším setkáním 

odborníků na duševní zdraví mládeže v naší zemi. 26. ročník ale nebude vůbec tradiční. Pořadatelé se 

rozhodli konferenci dát nové, atraktivní prvky na její tradiční outfit, nabízejí zajímavý odborný i 

společenský program. Nově zařazují několik workshopů, kde zájemci nejen získají nové znalosti, ale 

zároveň je budou moci prakticky vyzkoušet a probrat s odborníky. Nově požádali významné osobnosti 

v oboru duševního zdraví mládeže, aby uspořádali sympozia s aktuálními odbornými tématy. Zároveň 

tradičně ponechávají prostor pro přihlášení sdělení všech zájemců do sympozií s volnými tématy. 

Konference bude mít akreditaci pro lékaře, klinické psychology a sestry. 

http://www.klinfarm.cz/
mailto:eduard.visnovsky@post.sk?subject=11.%20slovensk%C3%A1%20a%2054.%20%C4%8Deskoslovensk%C3%A1%20AT%20konferencia&body=ABSTRAKT
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/domaci/664-2014-05-27-10-12-13
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Termín a místo konání 

7. - 8.11. 2014, hotel Continental, Brno 

Kontakty: 

http://www.solen.cz/artkey/act-000174-0000.php 
 

26) PhD existence: Psychologické konference s mezinárodní účastí (nejen) pro doktorandy a o 

doktorandech „PhD Existence “ 

Popis 

Kouzlo a podstata konference, jak uvádějí i sami organizátoři, tkví v okamžiku setkávání. Setkání však 

není jediným cílem konference. Účelem konference pořádané primárně pro doktorandy je i 

zkvalitnění přípravy těchto budoucích akademických pracovníků. Ti zde nacházejí prostor pro 

publikování. „Smysl konferencí pořádaných projektem VZKAZ je pomoci doktorandům vyzkoušet si  

své prezentační dovednosti při přednáškách před odborným publikem, což by měly být jedny ze 

základních kompetencí vědce, výzkumníka či akademika. Ačkoliv jsou tu i ´hotoví´ doktoři a docenti, 

publikum na těchto konferencích tvoří především opět doktorandi, což je velmi příjemné. Zpětná 

vazba je tedy většinou pozitivní a přednášející se necítí jako na pranýři,“ objasňuje PhDr. Martin 

Dolejš, Ph.D. Cílem konference není však pouze procvičování a tříbení prezentačních dovedností, jde  

také o možnost seznámit posluchače se zajímavými obsahy dizertačních prací a dalších vědeckých 

projektů. V neposlední řadě, jak už bylo zmíněno v úvodu, je zde možnost pro otevřenou diskuzi nad 

stávajícím stavem doktorského studia napříč katedrami univerzit, nyní už i v evropském měřítku, a 

nad možností jeho zkvalitnění. 

Termín a místo konání 
Každoročně, poslední květen 2014, Olomouc, lze očekávat na jaře 2015 

Kontakty: 
http://www.ff.upol.cz/, http://contexo.cz/ 

http://www.solen.cz/artkey/act-000174-0000.php
http://www.ff.upol.cz/
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27) Konference Tabák a zdraví 

Termín a místo konání 
Poslední 14. ročník proběhl v listopadu 2013 v Praze, do té doby probíhala každoročně, informace o 

pokračování nejsou dostupné 

Kontakty: 
www.slzt.cz 

28) Májové hepatologické dny 

Termín a místo konání 
41. ročník tradičního hepatologického setkání v Karlových Varech v roce 2013, do té doby probíhala 

každoročně, aktuální ročník 27.-29.5.2015 v karlových Varech, v hotelu Pupp 

Kontakty: 
Pořadatel: Česká hepatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českou lékařskou společností 

Jana Evangelisty Purkyně a Českou asociaci sester . www.ces-hep.cz ; 

www.congressprague.cz/mhd2013 

 

29) Další akce, relevantní okrajově:  

 Pravidelné vědecké schůze - Purkyňky v roce 2014, 2015 

 Studentské věděcké konference obecně 

 IV. Freudovy dny, 12.-13.9.2014, Příbor 

 XXXVII. česko-slovenská (22.mezinárodní) soudně psychiatrická konference,17.9.-20.9.2014, 

Všemina 

 Jihočeské psychiatrické dny, 7.-8.11.2014, Hluboká nad Vltavou 

 PN Kosmonosy : Dne 10.9.2014 proběhne na oddělení K 20 Den otevřených dveří (Detox K20 

a Resocializační a psychoterapeutické oddělení K 20). Určeno pro odborníky, uživatele 

psychiatrických služeb, příbuzné i přátele. Tradičně Vás pozveme na mezioborové 

sympozium Hlavolam VI dne 2.10.2014 (téma hraniční porucha osobnosti). Určeno 

odborníkům. Pozvánky s programem na akce v Kosmonosích, včetně přihlášky na sympozium, 

naleznete v průběhu měsíce července na webových stránkách léčebny. 
  

http://www.ces-hep.cz/
http://www.congressprague.cz/mhd2013
http://www.ceskapsychiatrie.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1276:pravidelne-vdecke-schze-purkyky-2013&catid=11:domaci&Itemid=38
http://www.ceskapsychiatrie.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1357:iv-freudovy-dny-12-1392014-pibor&catid=11:domaci&Itemid=38
http://www.ceskapsychiatrie.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1302:xxxvii-esko-slovenskoa-22mezinarodni-soudn-psychiatricka-konference179-2092014&catid=11:domaci&Itemid=38
http://www.ceskapsychiatrie.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1302:xxxvii-esko-slovenskoa-22mezinarodni-soudn-psychiatricka-konference179-2092014&catid=11:domaci&Itemid=38
http://www.ceskapsychiatrie.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1318:jihoeske-psychiatricke-dny-7-8112014-hluboka-nad-vltavou&catid=11:domaci&Itemid=38
http://www.plkosmonosy.cz/
http://www.plkosmonosy.cz/k20v.html
http://www.plkosmonosy.cz/k20v.html
http://snncls.cz/wp/wp-content/2014/06/annonceH6.pdf
http://www.plkosmonosy.cz/aktuality.html
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II. Zahraniční a mezinárodní konference 

 

1) 11. slovenská a 54. československá AT konference 

 

Hlavní témata: Klasifikace v addiktologii, Addiktologie a právo, Off Label inspirace, Psychoterapie. 

Termín konání 

03.10.2014 - 05.10.2014 

Místo konání 

Hotel Sitno, Vyhne 

Pořádá Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, Sekcia AT ČPS, 

Společnost pro návykové nemoci ČPS. 

Kontakt: eduard.visnovsky@post.sk 

 

2) VII. interdisciplinární sympózium s mezinárodní účastí, jehož nosným tématem je „Healthy 

Aging“ 

 

Sympózium je určeno pro akademické pracovníky, odborníky z praxe, a studenty doktorandského 

studia se zaměřením na zdravotnické obory, obory behaviorální a společenskovědní. 

Termín konání 

07.10.2014 - 08.10.2014 

Místo konání 

Pázmaneum Trnavské univerzity v Trnavě. 

Pořádá Fakulta zdravotnictví a sociální práce, Trnavská univerzita v Trnavě, Univerzitní nám. 1, 918 

43, Trnava, dekfzasp@truni.sk. Další kontakt:kristin.gredlova@gmail.com. 
 

mailto:eduard.visnovsky@post.sk?subject=11.%20slovensk%C3%A1%20a%2054.%20%C4%8Deskoslovensk%C3%A1%20AT%20konferencia&body=ABSTRAKT
mailto:dekfzasp@truni.sk
mailto:kristin.gredlova@gmail.com
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3) Slávnostná akadémia a konferencia pri príležitosti 90. výročia vzniku Psychiatrickej nemocnice 

Philippa Pinela v Pezinku 

 

Téma konferencie: Psychiatria a spoločnosť 

Termín konání 

09.10.2014 - 10.10.2014 

Místo konání 

Spoločenská sála PNPP Pezinok 

Organizátori: Psychiatrická nemocnica Ph.Pinela, Malacká cesta 63, Pezinok, Slovenská psychiatrická 

spoločnosť SLS a Město Pezinok. Kontaktná osoba: MUDr. Pavel Černák, PhD., cernak@pnpp.sk. 
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4) International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2014 

 

The SGEM International Conferences on Social Sciences and Arts examine the nature of disciplinary 

and interdisciplinary scientific concepts that arise in the context of ‘real world’ applications. It also 

interrogates what constitutes ‘Science’ in a Social context, and the connections between Social 

Sciences and Arts. The focus of the papers ranges from the finely grained and empirical principles to 

wide-ranging multidisciplinary practices and perspectives on knowledge and method. The aim of the 

conference is to provide a platform for academicians and professionals with cross-disciplinary 

interests related to Arts and Humanities, to exchange ideas and interact with each other. 

Termín konání 

02.09.2014 - 07.09.2014 

Místo konání 

Flamingo Grand Congress Center, Albena Resort, Bulgaria 

Conference organizers: http://www.sgemsocial.org/index.php/sgem-social-committee/sgem-social-

organizers. Contact: sgem@sgemsocial.org. 

 

5) Conferene Reducing Drug Misuse and Dependence 

The symposium will: Assess drug services to help prevent young people from misusing drugsDiscuss 

how to empower head teachers to take action against pupils found dealing drugs. Consider the 

‘payment by results’ model of commissioning treatment services. Explore the responsibilities of 

Government, local authorities and Public Health England (PHE) in helping people live a drug-free life. 

Review recent plans announced to strengthen powers to seize substances used by criminals to cut 

with illegal drugs. 

Termín konání 

09.09.2014 - 09.09.2014 

Místo konání 

Central London 

Organized by Public Policy Exchange. Contact: Registered Office, 253 Grays Inn Road, London, WC1X 

8QT, United Kingdom,accounts@publicpolicyexchange.co.uk. 
  

http://www.sgemsocial.org/index.php/sgem-social-committee/sgem-social-organizers
http://www.sgemsocial.org/index.php/sgem-social-committee/sgem-social-organizers
mailto:sgem@sgemsocial.org
mailto:accounts@publicpolicyexchange.co.uk
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6) 14th Annual Conference of the OSC 

The main conference theme is “Criminology of Europe: Inspiration by Diversity”. The conference 

should open space for an exchange of ideas and research results in all areas of the criminological 

research. The diversity of Europe – be it in cultural tradition, social policy, ethnic composition, or in 

criminal law and justice – represents a great challenge and this continent could be taken as unique 

laboratory for testing relationships between different policies, crime and changing societal 

conditions. 

Termín konání 

10.09.2014 - 13.09.2014 

Místo konání 

Prague 

The conference will be organized by Czech Society of Criminology and Charles University in Prague. 

Conference Secretariat: GUARANT International, Na Pankráci 17, Prague 4, Czech 

Republic, eurocrim2014@guarant.cz. 
 

7) The First European Therapeutic Drug Monitoring Conference 

Conference Topics: analysis of drugs, personalised pharmacotherapy, pharmacotherapy in pregnancy 

and breastfeeding, TDM in the elderly, relationship between TDM, phenotyping and genotyping and 

their significance for clinical practice. 

Termín konání 

28.08.2014 - 30.08.2014 

Místo konání 

Diplomat hotel, Prague, Czech Republic 

Organized by the Czech Society od Clinical Pharmacology in cooperation with International 

Assotiation of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Conference Secretariat: C-IN, 5. 

kvetna 65, Prague 4, Mr. Karel Ježek, Project manager, infodm2014.eu. 
  

mailto:eurocrim2014%40guarant.cz
http://www.c-in.eu/
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8) XVI. World Congress of Psychiatry 

“Focusing on Access, Quality and Humane Care” its theme of the congress. The 16th World Congress 

of Psychiatry will feature a thought-provoking programme that will explore the latest perspectives, 

trends and clinical research in global psychiatric care and practice. We will also take time to 

commemorate the 18th anniversary of the Madrid Declaration (1996). 

Termín konání 

14.09.2014 - 18.09.2014 

Místo konání 

Madrid, Spain 

Organized by Tilesa OPC, C/ Londres 17, 28028, Madrid, secretariat@wpamadrid2014.com 
 

9) SRNT Europe 15th Annual Meeting 

The Themes: Genetic, psychological & social vulnerability to smoking. Tobacco use and dependence: 

an update on evidence-based treatments. Ten years since Framework Convention on Tobacco 

Control ratification. 

Termín konání 

18.09.2014 - 20.09.2014 

Místo konání 

Santiago de Compostela, Spain 

Organized by Society for Research od Nicotine and Tobacco, contact:info@2014srnt.eu. 
 

10) Fifth EUSPR Conference and Members’ Meeting. Is an ounce of prevention still worth a pound 

of cure? The economics and value of prevention 

The conference will explore the latest findings, methodologies and controversies in the field, but also 

ask what are the expectations of society towards prevention? Where should our relative priorities lie 

– for example, on improving population health, saving money, reducing inequalities, or emphasising 

treatment and law enforcement responses? The conference will also examine the role of economic 

interests in prevention and how these may hinder or support prevention work. 

Termín konání 

16.10.2014 - 18.10.2014 

mailto:info@2014srnt.eu


                      

 

 

                                                                                       

 

 

 

                      

 

 

                                                                                         

 
 

 

 
 

 

 

 

28 
 
Evropský sociální fond   
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 
 

Místo konání 

Palma de Mallorca, Majorca 

Organized by The European Society for Prevention Research (EUSPR),h.sumnall@ljmu.ac.uk. 
 

11) European conference on hepatitis C and drug use. Need for action: End the silence on Hepatitis 

C. 

The 1st European conference will bring together key actors on HCV, including drug user community 

representatives, harm reduction experts, health care professionals, pharmaceutical companies, 

researchers and policy makers to develop pathways for effective health responses and to open 

treatment for those who need it. 

Termín konání 

23.10.2014 - 24.10.2014 

Místo konání 

Berlin, Germany 

Contact: Correlation Hepatitis C Initiative, c/o Foundation De Regenboog Groep, Droogbak 1d, 1013 

Amsterdam, The Netherlands. 
 

12) Conference Child and Adolescent Health and Well-Being: Confronting Parental Alcohol Misuse 

and its Effect on Children 

Programme: Tackling Parental Alcohol Misuse – Working Towards an Holistic Alcohol Policy. Reducing 

the Harm of Parental Alcohol Misuse through Prevention and Early Intervention. 

Termín konání 

10.11.2014 - 10.11.2014 

Místo konání 

Broadway House, London, United Kingdom 

Organized by Public Policy Exchange. Contact: Registered Office, 253 Grays Inn Road, London, WC1X 

8QT, United Kingdom,accounts@publicpolicyexchange.co.uk. 
 

mailto:H.Sumnall@ljmu.ac.uk?subject=EUSPR%20Conference%20Programme
mailto:accounts@publicpolicyexchange.co.uk
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13) 15. Světová psychiatrická konference 18.-22. 9. 2011 v Buenos Aires - každoroční 
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14) 12th World Congress of Biological Psychiatry 

in Athens, 14 - 18 June 2015 

12th World Congress of Biological Psychiatry; the World Federation of Societies of Biological 

Psychiatry (WFSBP) has chosen Athens for its World Congress in June 14th – 18th, 2015. 

During the upcoming World Congress of Biological Psychiatry, worldwide opinion leaders will share 

with us the recent innovations in their respective fields which impact on diagnosis, treatment and 

quality of life of our patients. High scientific level sessions will be organized: plenary lectures, 

symposia, interactive workshops and debates. 

Kontakt: http://www.wfsbp-congress.org/ 

 

4th EPA Academia Summer School on Comorbidity between mental and 

physical disorders  

  

Termín: 29 May - 1 June 2014 

Místo: Strasbourg, France 

Odkaz: http://www.europsy.net/academia/summerschool/ 

  

WPA Thematic 

conference  

  

Termín: 5. - 7. 6. 2014 

Místo: Varšva, Polsko 

Odkaz: www.ipcwarsaw2014.com 

  

29th CINP World Congress (International College of   

http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/633-4th-epa-academia-summer-school-on-comorbidity-between-mental-and-physical-disorders
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/633-4th-epa-academia-summer-school-on-comorbidity-between-mental-and-physical-disorders
http://www.europsy.net/academia/summerschool/
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/665-wpa-thematic-conference
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/665-wpa-thematic-conference
http://www.ipcwarsaw2014.com/
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/666-29-th-cinp-world-congress-international-college-of-neuropsychopharmacology
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/633-4th-epa-academia-summer-school-on-comorbidity-between-mental-and-physical-disorders?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.cnps.cz/index.php/cs/component/mailto/?tmpl=component&link=05ac33a562123d1688ba9fbd8e6ed6ed27ff6aae
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/665-wpa-thematic-conference?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.cnps.cz/index.php/cs/component/mailto/?tmpl=component&link=5f1ef1b2d21de3936b46a92a10d435c1130f781c
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/666-29-th-cinp-world-congress-international-college-of-neuropsychopharmacology?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.cnps.cz/index.php/cs/component/mailto/?tmpl=component&link=287121ebc455e95b9087426cd28f4cea4f8c451a
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Neuropsychopharmacology)  

Termín: 22. - 24. 6. 2014 

Místo: Vancouver, Kanada 

Odkaz: http://cinp.org/congress/2014-world-congress-vancouver-canada/ 

  

Neuroscience School of Advanced 

Studies  

  

Termín: 2014 

Místo: Cortona, Tuscany and Bressanone, the Italian Alps 

Odkaz: www.nsas.it 

  

27th ECNP 

Congress  

  

Termín: 18. - 21. 10. 2014 

Místo: Berlín, Německo 

Odkaz: http://www.ecnp-
congress.eu/sitecore/content/Congress2014/ECNP%20Congress.aspx 

 

  

http://cinp.org/congress/2014-world-congress-vancouver-canada/
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/637-neuroscience-school-of-advanced-studies
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/637-neuroscience-school-of-advanced-studies
http://www.nsas.it/
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/667-27th-ecnp-congress
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/667-27th-ecnp-congress
http://www.ecnp-congress.eu/sitecore/content/Congress2014/ECNP%20Congress.aspx
http://www.ecnp-congress.eu/sitecore/content/Congress2014/ECNP%20Congress.aspx
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/637-neuroscience-school-of-advanced-studies?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.cnps.cz/index.php/cs/component/mailto/?tmpl=component&link=c2ef52f0fda63adc56d44574c988e9e8dd6914f3
http://www.cnps.cz/index.php/cs/dalsi-odborne-akce/mezinarodni/667-27th-ecnp-congress?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.cnps.cz/index.php/cs/component/mailto/?tmpl=component&link=bf69012eefbd6c100e98b3e640d86601ae9fbfeb
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III. Biomedicínské inženýrství - zahraniční 

15) ICBES´14 - International Conference on Biomedical Engineering and Systems 

Termín konání: 14. - 15. srpna, 2014 

Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague 

Více informací: http://icbes.net/index.html 

  

16) PIERS 2014 - The 35th Progress in Electromagnetics Research Symposium 

Termín konání: 25. - 28. srpna, 2014 

Místo konání: Guangzhou (Canton), Čína 

Více informací: http://piers.org/piers2014Guangzhou/ 

  

17) MBEC 2014 

Termín konání: 7. - 11. září, 2014 

Místo konání: Dubrovník, Chorvatsko 

Více informací: www.mbec2014-ifmbe.org/ 

  

18) KES 2014 - 18th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & 

Engineering Systems 

Termín konání: 15. -17. září, 2014 

Místo konání: Gdynia, Polsko 

Více informací: http://kes2014.kesinternational.org/ 

General Sessions 

- Submission of papers: 15 March 2014 

- Notification of acceptance: 1 May 2014 

- Final paper to be received by: 1 June 2014 

  

http://icbes.net/index.html
http://piers.org/piers2014Guangzhou/
http://www.mbec2014-ifmbe.org/
http://kes2014.kesinternational.org/
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19) XLI  Annual ESAO Congress 

Termín konání: 17. - 20. září, 2014 

Místo konání:  Gemelli Polyclinics, Řím, Itálie 

Více informací: www.esao.org 
 

20) World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 

7.-12.6.2015, Toronto, Kanada – veškeré podrobnosti jsou uvedeny na www stránce WC a to 

nahttp://www.wc2015.org/ - zahájení přijímání abstrakt – září 2014 a zahájení registrace – říjen 

2014 ) 

 
  

http://www.esao.org/
http://www.wc2015.org/
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Farmakologické 

21) 8th European Congress of Pharmacology 2020  

The Federation of European Farmacological Societies 

! Prague, Czech Republic  

Předcházela: The EPHAR Council, the general assembly of EPHAR, has selected the following venue 

for the 8th European Congress of Pharmacology in the Council meeting on 17 July 2014, Cape Town. 

Kontakt: 

http://www.ephar.org/ 

The Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR) is a non-profit voluntary association 

established to advance research and education in the science of pharmacology and to promote co-

operation between national/regional pharmacological societies in Europe and surrounding countries. It is 

an umbrella organization of currently 27 national societies for pharmacology and represents over 10,000 

individual pharmacologists in Europe. Moreover it seeks to co-operate with other international 

organizations, especially the International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) of which 

EPHAR is an associate member.  

 

22) XXXV National Congress of the Spanish Society of Pharmacology  

(24–26 September 2014)in Madrid, Spain 

Zahrnuje: EPHAR Symposium: 24 September 2014  Young pharmacologists scientific session: Spanish 

science around the world" 

Kontakt:http://www.ephar.org/ 
  

http://www.ephar.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pharmacology
http://en.wikipedia.org/wiki/Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Umbrella_organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Basic_and_Clinical_Pharmacology
http://www.socesfar.com/
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IV. Zahraniční odborné akce 2014 Česká psychiatrie – téma komorbidit 

23) 22nd European Congress of Psychiatry (European Psychiatric Association) 

1.-4.3.2014 Mnichov, Německo 

Web: http://www.epa-congress.org/ 

24) th Annual Conference of the International Society for Bipolar Disorders (ISBD 2014) 

18.-21.3.2014 Soul, Korea 

Web: http://www.isbd2014.com 

25) The Schizophrenia International Research Society Conference (SIRS) 

5.-9.4.2014 Florencie, Itálie 

Web: http://www.schizophreniaconference.org/ 

26) ISAD 2014 — International Society for Affective Disorders Congress 

28.-30.4.2014 Berlín, Německo 

Web: http://www.isadconference.com/ 

27) 167th APA Annual Meeting (American Psychiatric Association) 

3.-7.5.2014 New York, USA  

Web: http://www.psychiatry.org/learn/meetings/future-apa-meetings 
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28) The EPA Section Epidemiology and Social Psychiatry Meeting  

21.-24.5.2014 Ulm, Německo 

Web: http://www.epa2014ulm.eu/ 

29) 29th CINP World Congress (International College of Neuropsychopharmacology) 

22.-24.6.2014 Vancouver, Kanada  

Web: http://cinp.org/congress/2014-world-congress-vancouver-canada/ 

30) 27th ECNP Congress (European College of Neuropsychopharmacology) 

18.-21.10.2014 Berlín, Německo 

Web: http://www.ecnp-congress.eu/sitecore/content/Congress2014/ECNP%20Congress.aspx 


