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28/19 Děti se specifickými poruchami učení a chování v ordinaci dětského lékaře 
 

Datum konání:    23. 3. 2019 

Místo konání:    Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF 

Koordinátor: Přednášející: Koordinátor:    MUDr. Marcela Černá 

Lektor:                                                          PHDr. Lenka Krejčová, Ph.D. 

Délka odborného programu:   4 hodiny 

Počet kreditů:    4 
 

Účastnický poplatek: 510,- Kč, na místě 600,- Kč 

 
8:30  Registrace 
9:00  Zahájení 
 
Specifické poruchy učení a chování (SPUCH), tedy dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie či ADHD, se 
mohou projevit u cca deseti procent populace dětí. Některé rizikové faktory uvedených diagnóz můžeme sledovat 
už u dětí v raném věku, nebo v době předškolního vzdělávání. Dětští lékaři jsou pro mnohé rodiče jediní odborníci 
v péči o děti, s nimiž se potkávají. Mohou se tedy na ně obrátit i s žádostí o radu v případě těchto obtíží. 
Seminář stručně nastíní, v čem spočívají typické symptomy SPUCH, čeho si lze u dětí všímat, nač se ptát rodičů. 
Zároveň budeme diskutovat o tom, jaké možnosti intervence mají pediatři, co mohou rodičům doporučit. Mimoto 
budou uvedeny standardní postupy podpory a instituce, na které mohou lékaři rodiče s dětmi odkázat. 
O lektorce: L. Krejčová pracuje jako psycholožka v neziskové organizaci DYS-centrum Praha z.ú. a jako odborná 
asistentka na katedře psychologie FF UK. Pracuje s klienty od předškolního věku po dospělost. Nabízí diagnostiku, 
poradenství, konzultace i dlouhodobou terapii dětem, dospívajícím i dospělým. 
 
12:30  Předpokládaný závěr  
 

 

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. 

 

   Účastnický poplatek: 510,- Kč; číslo účtu: 19-1083620217/0100; variabilní symbol – 2819 

   Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci. 

 

ILF 

Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 
Doprava z hlavního vlakového nádraží 
Nástup na metro trasy C stanice "HLAVNÍ NÁDRAŽÍ" směr HÁJE, výstup na stanici "BUDĚJOVICKÁ".  
Doprava z hlavního autobusového nádraží 
Nástup na metro trasy C stanice "FLORENC" směr HÁJE, výstup na stanici "BUDĚJOVICKÁ".  
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