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Seminarium "Integracyjne podejście w psychoterapii psychoz"
Czas i miejsce: 28 listopada, godz. 10:00-13:00, Wydział Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, Warszawa (sala 94, III piętro)
O pracy z pacjentami do wiadczonymi psychozą niewiele się mówi i wciąż spotkać się można ze stanowiskiem, iż jest
to grupa osób dla której jedyną formą leczenia jest farmakoterapia. Tymczasem zgoda powinna być co do jednego:
ludzie do wiadczeni psychozą pozostają najmniej zrozumianą grupą zarówno we własnym rodowisku, jak i w ród
profesjonalistów pracujących w obszarze ochrony zdrowia psychicznego. Z potrzeby dekonstrukcji mitu o
"nieterapeutyczno ci" psychoz, zapraszamy na seminarium, w którym wezmą udział wybitni praktycy pracy z
pacjentami psychotycznymi, którzy w swoich wystąpieniach podzielą się własnym do wiadczeniem:
Łukasz Gawęda - "Poznawcze modele psychoz. Od badań podstawowych do interwencji terapeutycznych."
Małgorzata Kostecka - "Superwizja terapeutów prowadzących pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Pułapki i
pokusy”
Katarzyna Prot-Klinger - "Problemy analizy grupowej pacjentów „psychotycznych” na podstawie do wiadczeń
własnych."
Sławomir Murawiec - ""Codzienna psychoza" i praca nad depsychotyzowaniem codziennych do wiadczeń."
Cezary Żechowski - "Przywiązanie a schizofrenia - wczesnodziecięce mechanizmy w psychozach”.
Seminarium pomy lane jest w taki sposób by możliwa była interakcja uczestników z prelegentami. Liczymy zatem na
ożywiona dyskusję! Spotkanie poprowadzi psychoterapeutka, specjalistka terapii rodowiskowej Marta Scattergood,
na co dzień pracująca z pacjentami do wiadczonymi psychozą.
SYLWETKI PRELEGENTÓW
Dr n. med. Łukasz Gawęda
psycholog, Adiunkt w II Klinice Psychiatrycznej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz SWPS
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Autor licznych publikacji w polskich i prestiżowych
zagranicznych czasopismach naukowych (np. Psychological Medicine, Schizophrenia Research czy Psychiatry
Research). W badaniach zajmuje się psychologicznymi mechanizmami objawów psychotycznych. Bada również
czynniki zwiększające ryzyko psychozy w populacji ogólnej. Autor polskiej wersji treningu meta-poznawczego.
Przeprowadził pierwsze w Polsce badanie skuteczno ci tej formy terapii w psychozach schizofrenicznych.
Dr n. hum. Małgorzata Kostecka
psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wieloletni adiunkt w I Klinice Akademii Medycznej w
Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu indywidualnej psychoterapii schizofrenii.
Dr hab. Katarzyna Prot-Klinger, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej
psychiatra, analityczka

grupowa, superwizorka PTP, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa na Rzecz

Psychologicznego i Społecznego Podej cia do Psychoz. Zajmuje się psychiatrią
traumy, psychoterapią pacjentów z do wiadczeniem psychozy.
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Dr n. med. Sławomir Murawiec
psychiatra i psychoterapeuta. Wieloletni kierownik Zespołu Leczenia

rodowiskowego w Instytucie Psychiatrii i

Neurologii w Warszawie. Autor wielu publikacji dotyczących integracji wiedzy neurobiologicznej w praktyce
psychiatrycznej.
Dr n. med. Cezary Żechowski
psychiatra i psychoterapeuta psychoanalityczny dzieci i młodzieży, superwizor i terapeuta szkoleniowy. Kieruje
Katedrą Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
http://www.psip.org.pl/rejestracja-na-seminaria

