MUDr. Olga Pecinovská
Datum narození: 16.7.1960
Kontakt: olga.pecinovska@vfn.cz, 224968206
Pregraduální vzdělání:
1975 - 1979 všeobecné střední vzdělání s maturitou - Gymnázium v Praze 10, Přípotoční 1337
1979 - 1985 Fakulta všeobecného lékařství – obor stomatologie
1991 - 1993 I.lékařská fakulta UK – obor všeobecné lékařství
Odborné vzdělání a kvalifikace:
1995 atestace I. stupně z psychiatrie
1998 atestace II. stupně z psychiatrie
1994 - 1999 sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii SUR
1996 - 1999 Pražská psychoterapeutická fakulta
1999 - 2000 supervizní část výcviku ve skupinové psychoterapii (SUR)
Zaměstnání dřívější a současné:
1985-1986 studijní pobyt Fyziologický ústav FVL UK (převážně výuka fyziologie studentů LF)
1986 – 1995 odborný pracovník Fyziologický ústav 1. LF UK (výuka fyziologie studentů LF)
1993 – 1995 sekundární lékař Oddělení pro léčbu závislostí VFN (lůžkové oddělení muži)
1995 – 1998 sekundární lékař Oddělení pro léčbu závislostí (lůžkové oddělení ženy – Lojovice)
1999 – dosud vedoucí lékař - Lůžkové oddělení ženy Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK
2003 – dosud: vedoucí Lůžkového oddělení ženy Kliniky adiktologie VFN
2008 – dosud Ústav hematologie a krevní transfúze – psychiatrická ambulance - psychiatr
Pedagogická činnost:
2005 – dosud odborný asistent Psychiatrická klinika VFN (výuka oboru návykové nemoci)
2006 – dosud lektor Skálova institutu
2008 – dosud vyžádané přednášky III. LF UK,
2012- dosud lektor IPVZ
Publikace:
Závislost známá neznámá Heller, Pecinovská a kol. Grada 1996)
Poruchy příjmu potravy u pacientek se závislostí na návykových látkách (Alkoholismus a drogové závislosti 3/2001)
Léčba závislostí u žen (Referátový výběr z psychiatrie 3/2007)
Pavučina závislosti (Heller, Pecinovská a kol.Togga 2011)
Delirium u závislostí na návykových látkách (Neurologie pro praxi 5/2011)
Léčba závislosti na alkoholu a její specifika u žen (Revue České lékařské akademie 9/2013)
Neuropsychiatrie (Roth, Uhrová a kol. – kapitola Závislosti – Maxdorf - v přípravě)

Mozek a jeho člověk/mysl a její nemoc (Horáček a kol. – Galén 2016) – spoluautorství kapitoly Výsledky apolinářského
programu pro léčbu žen závislých na alkoholu
Vědecko-výzkumná činnost:
Referáty na odborných konferencích:
Poruchy příjmu potravy u pacientek se závislostí na návykových látkách (1995, 2003, 2013, 2015),
Vliv sportu a tělesných cvičení na vývoj a léčbu závislostí (2004)
Závislost na jídle (2007)
Léčba a doléčování závislých žen v důchodovém věku (2010, 2014, 2017)
Specifické rysy alkoholismu u žen (2008)
Opodstatnění dlouhodobého léčebného systému (2009)
Apolinářsko-lojovický systém pro ženy (2018)
Doléčovací program LOŽ (2019)
Spoluúčast na výzkumu Efektivita apolinářského programu pro závislé ženy (Csémy, Pecinovská, Heller, Přikrylová, Popov,
Dvořáková 2010)

