
Program předatestačního kurzu: Dětská a dorostová psychiatrie 

Charakter kurzu: Týdenní povinný kurz určený lékařům ve specializační přípravě na atestaci v oboru 
Dětská a dorostová psychiatrie  (VP2005,2010,2015,2019). 

Garant: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ: 20.3.2023 čas: 8:30-15:30 hodin 

Úvod do dětské a dorostové psychiatrie    (Drtílková)   1h 

ADHD-diferenciální diagnostika,neurobiologie a léčba               (Drtílková)   2h 

Tiky a Tourettův syndrom-  diagnostika a terapie  (Drtílková)   2h 

OCD – diagnostika a terapie     (Theiner)   3h 

Celkem:           8h 

 

 

ÚTERÝ: 21.3.2023 čas: 8:00-16:30 hodin 

Neurovývojové poruchy – diferenciálně diagnostické otázky   (Theiner)  1h 

Diagnostika a terapie poruch autistického spektra   (Hrdlička)  3h 

Diferenciálně diagnostické problémy a léčba u psychóz v dětském věku (Hrdlička)  2h 

Vývojová psychofarmakologie a nežádoucí účinky farmak u dětí, etika (Hrdlička)  1h 

Diferenciální diagnostika příčin strachu ze školy: diagnostika, terapeutické možnosti, management 
jednotlivých případů       (Světlák)  2h 

 

Celkem:             9h 

 

 



STŘEDA: 22.3.2023 čas 8:00-16:30 hodin 

Poruchy nálady u dětí, diferenciální diagnóza a  léčba                  (Dudová)               2h 

Suicidalita a sebepoškozování u dětí, Münchhausenův sy by proxy   (Koutek)  2h 

Poruchy chování u dětí, diferenciální diagnostika a léčba   (Dudová)  1h 

Meze a možnosti psychologického vyšetření: indikace, funkce a cíle (Světlák)   2h 

Psychoterapie v dětském a dorostovém věku: víme, co děláme a proč? (Světlák)  2h 

 

Celkem:           9h
            
  

ČTVRTEK: 23.3.2023 čas: 8:00-15:30 hodin 

Psychosomatické poruchy v dětství a dospívání: jednota těla a mysli v každodenní  

klinické praxi        (Světlák)  2h 

Diferenciálně diagnostické problémy u poruch příjmu potravy ( Najmanová)   2h 

Psychoterapie, farmakoterapie a nutriční léčba poruch příjmu potravy (Najmanová)  2h 

Psychické trauma: od diagnostických kritérií ke komplexnímu klinickému obrazu (Světlák) 1h 

Syndrom CAN       (Najmanová)         1h 

Celkem:           8h 

 

 

PÁTEK: 24.3.2023 čas 8:00-13:45 hodin 

Alkohol a jeho zneužívání u dětí a dospívajících   (Marek)   2h 

Nelegální drogy a jejích zneužívání u dětí a dospívajících (Marek)   2h 

Diferenciálně diagnostické otázky – vlastní kasuistiky  (Theiner, Světlák)  2h 

Celkem:           6h 

 

Celková délka kurzu:          40h 

 



Lektoři: 

Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. 

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. - garant 

MUDr. Jana Najmanová 

MUDr. Ronald Marek 

Doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. 

Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. (DPK Praha-Motol) 

Doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D. (DPK Praha-Motol) 

MUDr. Jiří Koutek (DPK Praha-Motol) 


