
Sexuologická společnost České lékařské společnosti

                                                                                              Kroměříž, červenec 2012
Milá  kolegyně, milý kolego,

  na  základě  množících  se  požadavků  o  opakování   kurzu   psychoterapie  sexuálních  dysfunkcí 
(sexuální terapie) jsme se rozhodli  znovu nabídnout tento kurz v psychiatrické léčebně v Kroměříži, 
a to ve dnech  23.-26. října 2012,   pokud se přihlásí dostatečný počet  zájemců.  Zahájení  by bylo 
v úterý  23.  října  v  8.30  v centrálním  klubu  psychiatrické  léčebny,  ukončení  v pátek  odpoledne. 
Připojuji  plánovaný  programu i informace o možnostech ubytování v Kroměříži. Obědy (menu) lze 
zajistit v blízkém hostinci „U nemocnice“ v ceně asi 90,- Kč.

Kurzovné ve výši 3.000 Kč je možno zaplatit při registraci proti potvrzení. Pro zájemce, kteří  
nutně  potřebují    proplatit   kurzovné  předem,  uvádíme  v přihlášce  číslo  účtu  organizátorky 
M.Holubářové.  (Se zasláním však vyčkejte na  potvrzení  o  realizaci  kurzu a o Vašem přijetí  do  
kurzu.)

   Anotace kurzu.   Čtyřdenní, prakticky zaměřený kurz pro lékaře a klinické a poradenské psychology, kteří  
mohou a chtějí  ve své praxi vést  ambulantní  psychoterapii  partnerských  dvojic  se sexuálním nesouladem a 
funkčními sexuálními poruchami. Terapeutický postup vychází z prací Masterse a Johnsonové a  Kaplanové a ze 
zkušenosti kroměřížského psychoterapeutického oddělení. Je zaměřen na pochopení problému dvojce a nácvik  
žádoucích sexuálních reakcí u poruch erektivity a předčasné ejakulace u muže, frigidity, anorgasmie a vaginismu 
u ženy. Podstatnou částí kurzu je modelové přehrávání rolí manželů či partnerů se sexuálními problémy a role  
terapeuta poskytujícího instrukce v různých fázích nácvikové terapie. 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a  zajistí se  její ohodnocení kredity ČLK i AKP. 

Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., vedoucí kurzu
a Marie Holubářová, organizátorka kurzu

Odstřihněte a   do konce esrpna    vraťte na adresu Dr. S. Kratochvíl, psychiatrická léčebna, 767 40 Kroměříž  
nebo mailem:  kratochvils@plkm.cz 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jméno (s titulem) a adresa s     PSČ:                                                                      e-mail

Zaměstnání a zaměstnavatel:

Nehodící se škrtněte a zakroužkujte příslušné písmeno pro souhlas
a) přihlašuji se závazně do kurzu sexterapie  2012
b) letošního kurzu se nezúčastním

Kurzovné 3.000 Kč a) zaplatím při nástupu
b) zasílám převodem na účet  Holubářová Marie, č. účtu  155667336/0300, 

                                             konst. symbol 1379, variab. symb. 2012- potvrzení o zaplacení přivezte

Dne Podpis

Sdělte, prosím, zda máte zájem 
   o obědy v restauraci: ANO NE
   o zakoupení monografie Sexuální dysfunkce  (Grada 2008)  se slevou za Kč 200 - ANO NE

mailto:kratochvils@plkm.cz

