
Gaudia – ISZ, s. r. o.
pořádá v rámci Mezinárodního měsíce reprodukčního zdraví
pod záštitou primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma

odborný seminář

Jaké místo má asistovaná reprodukce v propopulační politice ČR? Jak se vyvíjejí postoje veřejnosti k léčbě za pomo-
ci AR? Jak se doplňují a spolupracují medicínské a nemedicínské obory v oblasti léčby poruch plodnosti tak, aby 
byly zohledněny i jiné než jen somatické aspekty diagnózy? Kdy je vhodné vyhledat kromě lékaře-specialisty také 
psychoterapeuta? Jak má vypadat spolupráce mezi gynekologem-ambulantním specialistou a centrem asistované 
reprodukce? Co prožívají pacienti, kteři jsou v léčbě a nebo se jejich potomek narodil za pomoci asistované repro-
dukce? Jak jednoduché je vyrovnat se právě s tímto typem diagnóz? Asistovaná reprodukce a náhradní rodinná 
péče – doplňují se a nebo si konkurují? Jaké nové pohledy na poruchy plodnosti nabízí reprodukční imunologie?

Pokud Vás tyto otázky zaujaly a setkáváte se s problematikou poruch plodnosti jako lékaři, terapeuti, sociální 
pracovníci, sociologové nebo odborníci dalších profesí, pak je seminář určen právě pro Vás.

Svou účast potvrdili tito přednášející:
 Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc., Prim.MUDr. Milada Brandejská,  
 Mgr. Zdeněk Macek, Lenka Šimková, MUDr. Taťjana Horká, Mgr. Lenka Slepičková,  
 Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., PhDr. Tomáš Kučera 

Datum a místo konání:  

17. 6. 2009 v Praze 
jednací místnost č. 205, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1

Seminář je určen pro odbornou veřejnost a vstup je pro účastníky zdarma.
Formulář přihlášky je možné vyplnit on-line na www.g-i.cz.

Již známá témata přednášek: 

	 		„Nejčastější	diagnózy	současnosti	a	význam	mezioborové	spolupráce	při	řešení	reprodukce“	 
(prim. MUDr. Milada Brandejská, Gennet)

	 		„Místo	psychoterapeuta	v	procesu	léčby	poruch	plodnosti“ 
(Mgr. Zdeněk Macek, Lenka Šimková, Gaudia-ISZ, s.r.o.)

	 		„Dnešní	možnosti	reprodukční	imunologie“	 
(Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň)

	 		„Radosti	a	strasti	umělého	oplodnění“ 
(MUDr. Taťjana Horká, Psychoprofi s.r.o.)

	 		„Sociologické	aspekty	léčby	neplodnosti”	 
(Mgr. Lenka Slepičková, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Brno)

Výhradním partnerem akce  
je Merck Pharma k. s.,  
divize Merck Serono

Seminář podporuje Sekce asistované reprodukce  
České gynekologicko-porodnické společnosti

Komplexní	mezioborový	přístup	k	léčbě	neplodnosti


