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Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
do systému na webových stránkách www.kongrespsychiatrie.cz jsme Vás vložili jako
registrovaného účastníka.
Abyste mohl/a 17. konferenci Psychiatrie pro praxi sledovat živě, postupujte následovně:
◼ V sekci „Přihlášení“ zadejte svůj e‑mail – naleznete vpravo úplně nahoře.
◼ Systém vám následně vygeneruje heslo pro vstup a odešle ho na váš email. Heslo obratem
zadejte v druhém kroku přihlášení. V případě, že e‑mail s heslem nedostanete, zkontrolujte
prosím svou složku se spamem.

CO NA VÁS PO PŘIHLÁŠENÍ ČEKÁ?
◼
◼
◼

V termínu akce pod položkou „Event live“ živé vysílání odborného programu.
Plně zpřístupněný archiv bude v týdnu od 14. prosince 2020 do 31. října 2021.
Pokud nemůžete sledovat živý přenos, kredity získáte i za zhlédnutí archivu přednášek
do 31. prosince 2020.

Jakékoliv další přihlášení do systému už je pak stejně jednoduché, stačí zadat e‑mail a vaše heslo.
V sekci ke stažení najdete programovou brožuru a elektronickou verzi abstrakt.
Doporučuji přihlášení vyzkoušet ještě před konáním streamu, abychom měli dostatek
času pro řešení případných problémů.

Pokud máte s přihlášením problém, neváhejte nás kontaktovat:
◼

ZLATÝ PARTNER

◼

Eliška Pančochová, DiS., mob.: +420 607 190 210, e‑mail: pancochova@solen.cz
Mgr. Barbora Ludvová, mob.: +420 777 557 413, e‑mail: ludvova@solen.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNER

S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Barbora Ludvová
Solen, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
mob.: 00420 777 557 413, tel.: 00420 582 330 438
e‑mail: ludvova@solen.cz
Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského
předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 10 kredity pro lékaře (při zhlédnutí do 31. 12. 2020).

Aktuální program sledujte na
www.kongrespsychiatrie.cz

Nepřejete‑li si dostávat od společnosti Solen jakékoliv další informace, kontaktuje mne prosím
prostřednictvím emailu ludvova@solen.cz, abychom vás mohli vyřadit z databáze.

