Základní informace
XII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci
a 45. celostátní konference AT
Měřín, 21. – 25. května 2006

Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně
a AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně
pořádá ve spolupráci s partnery

Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha,
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK Praha,
Sananim, o.s.
Filia Nova, o.s.
Odbor pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
Středočeský kraj
Magistrát hlavního města Prahy
Časopis ADIKTOLOGIE

XII. mezinárodní konferenci Společnosti pro návykové nemoci
ČLS JEP a 45. mezinárodní konferenci AT sekce Psychiatrické
společnosti ČLS JEP
Hlavní téma konference:

„Bio - psycho - socio - spirituální
model závislostí“

Místo konání:
Vojenská zotavovna Měřín (Slapská přehrada)
Termín konání:
21. – 25. května 2006
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Zaměření konference:
Konference navazuje na předchozí úspěšné ročníky konference, tento rok s podtitulem „Bio - psycho socio - spirituální model závislostí“. Kromě příspěvků korespondujících s hlavním tématem
konference je možné přihlásit i příspěvky s jinou tematikou z oblasti návykových nemocí, resp. drogové
problematiky.
Konference je akreditována:
Českou lékařskou společností J.E.Purkyně
Českou lékařskou komorou
Asociací klinických psychologů ČR
Českou asociací sester
Program a aktuální informace ke konferenci: budou zveřejněny na internetových stránkách
www.snn.wz.cz a www.adiktologie.cz.
Důležité termíny:
Uzávěrka přihlášek a zasílání plateb – bez příspěvku:
Uzávěrka přihlášek a zasílání plateb – s příspěvkem:

do 31. dubna 2006
do 31. března 2006

Pozn.:
Kapacita konference je omezena a přihlášky budou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny. Na nekompletní abstrakta,
nebo abstrakta doručená po termínu nebude brán zřetel. Za výběr příspěvků odpovídá programový výbor konference.

Adresa pro zasílání přihlášek, abstrakt a případných dotazů:
a) Elektronickou poštou na adresu: konference@adiktologie.cz
b) Klasickou poštou (obálku označte heslem „AT 2006“):
Mgr. Matúš Šucha
Centrum adiktologie
Psychiatrická klinika I. LF UK
Ke Karlovu 11
120 00 Praha 2
Konferenční poplatky:
Konferenční poplatek zahrnuje vytištěný program konference, knihu abstrakt, sborník konference a
drobné občerstvení v průběhu konference (káva, čaj, chlebíčky atd.). Poplatek nezahrnuje ubytování
ani hlavní stravu (obědy a večeře).
Výše poplatků byla stanovena na:
- 600,- Kč členové SNN, při platbě na účet
- 700,- Kč nečlenové SNN, při platbě na účet
- 400,- Kč studenti/ důchodci, při platbě na účet
- při platbě na místě navýšení o 150,- Kč
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Bankovní spojení:

Filia Nova, o.s.
ČSOB, a.s.
Bělehradská 110/478, Praha 2, 120 00
Číslo účtu: 197 539 260/ 0300
IBAN: CZ63 0300 0000 0001 9753 9260
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení pro příjemce prosím pište Vaše příjmení a jméno

Pozn.:
Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o platbě konferenčního
poplatku. Při nepředložení dokladu o platbě (složenkou či kopií výpisu z účtu) budeme po účastníkovi
požadovat zaplacení konferenčního příspěvku na místě.
Sborník:
Před konferencí obdrží každý účastník program konference s anotacemi sdělení. Stejně jako v loňském
roce bude po konferenci zaslán všem účastníkům sborník abstraktů a plného znění vybraných
příspěvků.
Soutěž:
I letos vyhlásilo o.s. Sananim cenu Jaroslava Skály a literární soutěž. Vaše náměty očekáváme do 15.3.
2006.
Ubytování:
Zabezpečují si na rozdíl od předchozích ročníků (vzhledem k opakovaným problémům
s rezervací a opakovaným nedodržením podmínek objednávek ze strany účastníků) účastníci
konference sami. Pro účastníky konference je rezervována kapacita ve vojenské zotavovně Měřín
(kapacita hotelu a přilehlých chatek omezena!), hotelu Laguna a privátního ubytování v okolí. Přílohou
této základní informace je seznam doporučených ubytovacích zařízení s kontakty.
Doprava:
Dopravu si účastníci konference zabezpečují sami. Pro vás, kteří nemáte možnost vlastní dopravy,
zajistíme dopravu autobusem z Prahy – Hl. nádraží. Tento požadavek uveďte prosím na přihlášce.

za programový výbor:
Prim. MUDr. Petr Popov
předseda SNN ČLS JEP
za organizační výbor:
Mgr. Matúš Šucha
Centrum adiktologie PK, 1.LF UK Praha
konference@adiktologie.cz
tel.: +420 777 597 665
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