Patronat medialny: czasopismo internetowe PTP „Psychiatria i Psychoterapia” (www.psychiatriapsychoterapia.pl)

Program Sympozjum 3 Sekcji
„Czy psychoterapia zmienia mózg? - Znaczenie dla praktyki psychoterapii”
Terminy

Prowadzący, tytuł wystąpienia lub warsztatu

Sala

21.10 PIĄTEK:
10.30-16.30 WARSZTATY PRZEDKONFERENCYJNE
10.30-12.00
12.00-13.30
10.30-12.00
12.00-13.30
10.30-12.00
12.00-13.30
10.30-12.00
12.00-13.30
14.00-14.15
OTWARCIE
14.15-16.30
I SESJA
PLENARNA

w1. H. Pinkowska-Zielińska, M. Melonowski „Normy, oczekiwania i uprzedzenia społeczne dotyczące płci jako konieczny aspekt procesu
terapeutycznego w terapii par”
w2. M. Bajor, E. Bąk „Grupa we śnie”
w3. K. Tokarz, E. Weber „Kontrakt w psychoterapii dynamicznej - jak rozpocząć owocną współpracę z pacjentem”
w4. T. Ptak, I. Kijko „Praca z agresją w grupie”
w5. B. Smolińska, A. Rygielska, K. Semczuk-Dembek, K. Hertmanowska „Granice neutralności terapeuty a przestrzeń wiary, religijności i
duchowości pacjenta”
w6. R. Ciesielski „Hipnoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach”
w7. B. Załoga, A. Zarzycka „Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP). Optymalizacja procesu psychoterapii dzięki
szczegółowemu opracowaniu neurobiologii lęku”
w8. E. Chalimoniuk „Doświadczenie traumy a patogenne przekonanie w umyśle pacjenta”

C
D
S1

S4

prof. J.C. Czabała, dr hab. K. Rutkowski, dr R. Antkowiak – Przywitanie i rozpoczęcie Sympozjum

C+D

przewodniczący: prof. J. C. Czabała
pl1. prof. A. Urbanik „Badania czynnościowe OUN - przegląd, aktualności”
pl2. prof. J. W. Aleksandrowicz, dr E. Dembińska „Neuroobrazowanie psychoterapii”

C+D

16.30-17.00 PRZERWA NA KAWĘ
17.00-20.00 WARSZTATY
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00

w9. Z. Jabłoński „Problemy w psychoterapii psychogennych dysfunkcji seksualnych”
w10. Ł. Müldner, K. Klasa "Tematyka seksualna w dialogu terapeutycznym"
w11. E. Hansen “Words like Medicine – Therapeutic Communication with Anxious Patients”
w12. D. Bąk „Trzy szuflady czy nieskończenie duża szafa. Teoria Queer w pracy terapeutycznej z osobami przeżywającymi trudność w związku
z własną orientacją psychoseksualną”
w13. B. Józefik, B. Treger „Grupa wielorodzinna w pracy z rodzinami z problemem przemocy – program europejski DAPHNE III”
w14. D. Sobańska „Superwizja grupowa- propozycja metaspojrzenia na komunikację pomiędzy pacjentem/klientem a psychoterapeutą?”
w15. J. Parol, A. Bleja, M. Kasprowicz, R. Antkowiak „Kiedy moje dziecko rozwija skrzydła i szykuje się do lotu – proces indywiduacji relacyjnej”
w16. M. Marosek, R. Naumiuk, K. Szczęsna-Czernuszczyk „Razem, czy osobno? Jeden zespół – różne szkoły”
w17. M. Mielimąka „Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu bólu”
w18. M. Smaś-Myszczyszyn „Spożytkowanie hipnozy w psychoterapii osób uzależnionych”
w19. D. Marciniak-Maciejowska „Gdy niemożliwe staje się możliwe - tzn. co trzeba robić aby wyzdrowieć z raka?”
w20. Z. Aleszko „Choreoterapia w psychiatrii wczoraj i dziś”

A
B
C
D
S1
S2

22.10. SOBOTA:
8.15 - 9.00
WARSZTAT

w21. K. Rutkowski, Ł. Müldner „Dream Matrix - marzenia senne w kontekście grupy”

przewodniczący: dr hab. K. Rutkowski
pl3. prof. J. C. Czabała "Psychoterapia - to działa"
pl4. prof. J. Zagrodzka-Szmagalska „Mózg emocjonalny w normie i patologii - badania na modelach zwierzęcych”
pl5. prof. E. Hansen „Awake during brain surgery?"
11.30-12.00 PRZERWA NA KAWĘ
12.00-13.30 SESJE TEMATYCZNE
I. Sesja "Psychologia Analityczna C.G.Junga w praktyce klinicznej" moderatorzy: dr hab. K. Rutkowski, dr Ł. Müldner
r1. M. Kalinowska, Ł. Müldner, T. Jasiński, K. Rutkowski - "Psychoanaliza Jungowska? - czym współczesna psychologia analityczna różni się od
12.00-13.30
klasycznej psychoanalizy"
I SESJA
r2. M. Kalinowska - "Specyfika pracy klinicznej analityka jungowskiego - relacja terapeutyczna, technika analizy"
TEMATYCZNA
r3. Ł. Müldner - "Aktywacja kompleksów psychicznych w przeciwprzeniesieniu"
r4. T. Jasiński - "Archetypy i symbole w gabinecie psychoanalityka"
II. Psychoterapia „Kazuistyka i modele pracy terapetycznej” moderator: dr K. Tokarz
r5. E. Bąk Prezentacja przypadku klinicznego. Od projekcji do introjekcji. Praca „umysłu grupowego” nad indywidualnymi prekoncepcjami.
12.00-13.30
Przykład pacjentki leczonej w oddziale dziennym. Zastosowanie teorii umysłu według W. Biona w krótkoterminowej psychoterapii grupowej
r6. K. Tokarz „Poronienie, ciąża, choroby somatyczne, zaburzenie osobowości – jak pohić w terapii różne obszary pracy. Opis przypadku.
II SESJA
TEMATYCZNA r7. I. Kubiak „Nastolatek w terapii rodzin. Modele pracy terapeutycznej”
r8. E. Gruszecka „Jawne tajemnice”
r9. K. Lech „Otyły pacjent z psychozą - wsparcie w odchudzaniu czy psychoterapia? 6 lat obserwacji własnych”
III. Terapia rodzin w XXI wieku moderator: prof. B. de Barbaro
12.00-13.30
r10. B. Józefik „Rodzina – terapia – kultura: wzajemne przenikanie”
III SESJA
r11. A. Tanalska-Dulęba „Rodzina: puzzle czy kalejdoskop”
TEMATYCZNA
r12. I. Namysłowska „Czy terapia rodzin nadąża za transformacją kulturową?”
I DYSKUSJA
r13. B. de Barbaro „Postmodernistyczna rodzina? Postmodernistyczna terapia?”
PANELOWA-1
(po sesji przewidziana jest dyskusja między autorami wystąpień oraz słuchaczami)
9.15-11.30
II SESJA
PLENARNA

S1

C+D

A

B

S1

22.10. SOBOTA: (ciąg dalszy)
IV. Miejsce psychoanalitycznego myślenia w lecznictwie psychiatrycznym moderator: dr J.Britmann
r14. C.Żechowski "Mazurkiewicz a Freud - dyssolucja psychiczna w zab. osobowości borderline"
12.00-13.30
r15. S.Murawiec "Jak zobaczyć niepoznawalne - obraz psychiki osoby chorej uwidaczniany w jej miejscu zamieszkania"
IV SESJA
r16. I.Dziasek "Kliniczne studium przypadku"
TEMATYCZNA
r17. J.Britmann "Miejsce psychoanalitycznego myślenia w lecznictwie psychiatrycznym"
r18. J.Kitrasiewicz „Psychopatologia w relacji psychoterapeutycznej – perspektywa psychodynamiczna”
12.00-13.30
Panel dyskusyjny dotyczący superwizji moderator: prof. J. C. Czabała
PANEL-2
r19. J. Czapnik, E. Czapiewska-Zejden „Idea ustawicznego kształcenia superwizorów”

C

D

13.30-15.00 PRZERWA NA OBIAD

PANEL-3
15.00-16.30

„Grupy Balinta” Komu i w jakim zakresie służą Balintowskie Treningi Grupowe? moderatorzy: prof. B. Wasilewski, mgr J. Zgud
pa1. J. Zgud „Balintowski Trening Grupowy – charakterystyka”
pa2. B. Wasilewski „Uczestnictwo w Grupach Balinta jako wczesne zapobieganie rozwojowi zespołu wypalenia zawodowego ”
pa3. J. Jocz „Procesy nieświadome w pracy Grupy Balinta”
pa4. M. Motyka „Czy lekarze stosują psychoterapię?”
pa5. E. Gruszecka „Być psychoterapeutą i przeżyć. Między biznesem a drogocenna pasją.”

16.30-18.00
WARSZTAT

w22. J. Zgud, J. Jocz „Warsztat treningowy ‘Grupa Balinta’ na żywo”

A

V. „Diagnostyka i ocena wyników psychoterapii” moderator: dr J. A. Sobański
r20. H. Elżanowska „Zastosowanie testu Rorschacha do badania zmian w osobowości bezdomnych alkoholików w trakcie leczenia
odwykowego. Analiza przypadku”
r21. K.Klasa, J. A. Sobański „Diagnostyka zab. nerwicowych i oceny skuteczności terapii”
15.00-18.00
r22. J. A. Sobański i K. Klasa „Zaburzenia osobowości a zaburzenia nerwicowe”
V SESJA
r23. J. A. Sobański „Powiązanie objawów zab. nerwicowych i wydarzeń z życia pacjentów”
TEMATYCZNA
r24. A. Murzyn, K. Rutkowski "Doświadczenie wczesnodziecięcej traumy jako predyktor wyniku leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi
i osobowości"
r25. M. Mielimąka „Zmiany spostrzeganego wsparcia społecznego w ujęciu funkcjonalnym pacjentów leczonych psychoterapią grupową z
powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości”
A.
Terapia uzależnień – Warsztat
15.00-16.30
WARSZTAT w23. M. Kowalcze, P. Wieczorkowski „Zastosowanie nowych podejść w psychoterapii uzależnień”
B. Płeć kulturowa – grupa dyskusyjna
16.30-18.00
pa6. H. Pinkowska-Zielińska, M. Melonowski „Płeć kulturowa jako jeden z aspektów procesu terapeutycznego na przykładzie terapii pary z
PANEL-4
osobą transseksualną”
VI. Aspekty neurobiologiczne, hipnoza, terapia mind-body moderator: prof. J. W. Aleksandrowicz
r26. R. Antkowiak "Koncepcja psychobiologicznego leczenia (mind-body healing) wg. E.Rossiego"
15.00-16.30
r27. M. Mielimąka „Neuroobrazowanie zjawiska hipnozy. Przegląd wybranych badań naukowych”
VI SESJA
r28. R. Ciesielski „Hipnoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach”
TEMATYCZNA r29. R. Ciesielski „Integracja psycho- i farmakoterapii – kompleksowy model leczenia?”
r30. P. Holas „Psychoterapie oparte na uważności (mindfulness). Mechanizmy działania, skuteczność i neuroobrazowanie”
16.30-18.00
WARSZTAT
VII VARIA
18.00-18.45
WARSZTATY
I DYSKUSJA
15.00-18.45
10.00-18.00

B

S1

C

w24. R. Antkowiak "Koncepcja psychobiologicznego leczenia (mind-body healing) wg E.Rossiego"
VII. Varia moderator: dr R. Antkowiak
r31. K. Czerniejewski „Szkic do dziejów psychoterapii w Polsce. Pierwsze dziesięć lat czasopisma Psychoterapia”
r32. Z. Milska-Wrzosińska "Znaczenie wstępnej diagnozy psychodynamicznej dla doboru skutecznego stylu interwencji"
r33. M. Wilk „Nieodzowne aspekty szkolenia psychoterapeutycznego”
„Terapia rodzin i par” – warsztaty i dyskusja moderator: mgr A. Tanalska-Dulęba
w25. E. Maciejewska, M. Marosek, R. Naumiuk, A. Tanalska-Dulęba „Jajko z niespodzianką czyli ‘Co z ciebie wyrosło!’ ”
w26. M. Czernuszczyk, M. Figurska „Żuraw i czapla” – bliskość nie zawsze chciana”
w27. A. Bersz, A. Wiśniewski „Grupowe formy pracy z parami: dyskusja”
SESJA POSTEROWA

D
hall

20.00-23.00 BANKIET - Hotel Radisson Blue, ul. Straszewskiego 17
23.10 NIEDZIELA:
8.30-9.15
WARSZTAT

w28. K. Rutkowski, Ł. Müldner „Dream Matrix - marzenia senne w kontekście grupy”

9.30-11.30
III SESJA
PLENARNA

przewodniczący: prof. B. de Barbaro
pl6. prof. J. Bomba „Czy to możliwe, żeby psychoterapia nie zmieniała mózgu?”
pl7. dr A. Popiel „Zaburzenie stresowe pourazowe - o możliwościach, ograniczeniach i predyktorach skutecznej psychoterapii”
pl8. dr D. Bąk „Psychoterapia - dialog miedzy neuronami. Czyli o wiedzy neurobiologicznej w służbie terapeuty”

C+D

11.45-13.30
PANEL-5

Przedstawiciele Zarządów 3 Sekcji Psychoterapii:
Dyskusja panelowa dotycząca ważnych problemów polskiej psychoterapii moderator: dr Rafał Antkowiak

C+D

13.30-13.45 ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM

prof. J. C. Czabała, dr hab. K.Rutkowski, dr R.Antkowiak

S1

C+D

Patronat medialny: czasopismo internetowe PTP „Psychiatria i Psychoterapia” (www.psychiatriapsychoterapia.pl)

