KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ
zaprasza psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień na konferencję naukową
z okazji 10-lecia działalności Ośrodka Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików

Program Konferencji:
8:00 rejestracja uczestników
9:00 – rozpoczęcie konferencji – przywitanie uczestników
Agnieszka Litwa–Janowska Prezes KSTU i Dyrektor KCTU
09.15 – 09.45 – Serafin Olczak Kierownik OPDDA
Ośrodek Psychoterapii DDA – wczoraj i dziś,
czyli jak nabieraliśmy ciała i stawaliśmy się go coraz bardziej świadomi.
09.45 – 10.45 – wystąpienie 1, dr hab. n. med. Mariusz Furgał
Choroba czy alkohol, której brzytwy się chwytać, gdy rodzina się chwieje.
10.45 – 11.45 – wystąpienie 2, mgr Agnieszka Litwa–Janowska, mgr Rajmund Janowski
Ciało śpiącej królewny, zbroja królewicza.
11.45 – 12.15 – przerwa kawowa
OPDDA w badaniach:
12.15 – 12.45 – wystąpienie 3, dr n. med. Aleksandra Wieczorek
Efektywność terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości
oraz z syndromem DDA, badania empiryczne.
13.00 – 13.30 – wystąpienie 4, dr n. społ. Piotr Słowik
Rola zasobów psychologicznych w terapii osób z syndromem DDA.
Analiza wyników i dynamiki zmian.
13.45 – 14.30– przerwa cateringowa
14.30 – 15.30 – wystąpienie 5, dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
Nieodrobione lekcje z bliskości.
Wpływ utrudnionego rozwoju seksualnego na dorosłe życie intymne.
15.30 – 16.00 – wystąpienie 6, mgr Ilona Jona–Słowik
Moje ciało do mnie nie pasuje- opis doświadczeń terapeutycznych
w oparciu o wybrane studia przypadków.
16.15 – 16.45 – przerwa kawowa
16.45 – 17.15 – wystąpienie 7, mgr Katarzyna Dudzińska
Niechciane pożądanie – trudności w integrowaniu seksualności
na przykładzie pacjentów leczących się z powodu syndromu DDA.
17.30 – 18.30 – Panel dyskusyjny - Co działa? Dobór form i metod pracy z syndromem DDA
prowadzenie Agnieszka Litwa–Janowska, Rajmund Janowski, Serafin Olczak
18.30 – zakończenie konferencji
Opłata konferencyjna wynosi: 200 zł (wpłata do 15.04.2018), 250 zł (wpłata po 15.04.2018)
Zapisy, więcej informacji na www.kstu.pl (zakładka Konferencje)
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski
oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Bogusław Kośmider
Patronat medialny: Kwartalnik „Psychoterapia”

