Schizofrenia Forum 2019. „Łamiąc schematy”
Warszawa, 21 – 22 marca 2019

Doroczna konferencja naukowa poświęcona problematyce rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychotycznych

Muranowskie Centrum Konferencyjne
Warszawa, ul. Anielewicza 6

Program konferencji (11.01.2019)

Czas

Temat

Wykładowca

Czwartek, 21. marca 2019 r
11:00 – 11:15

Otwarcie

11:15 – 12:00

Diagnosis of schizophrenia

12:00-12:15

Polska wersja SNAPSI i PANSS-6

12:15 – 12:45

Paliperidon w leczeniu schizofrenii – poprawa, remisja,
zdrowie.

12:45 – 13:15

Lurasidon, rola tolerancji w leczeniu schizofrenii
LUNCH

13:15 – 13:45
13:45 – 14:15

Czy leki przeciwpsychotyczne ratują życie?

14:15 – 14:45

Choroba psychiczna a „urodzeni mordercy”

14:45 – 15:15

Niepsychotyczne objawy wytwórcze w młodym wieku

15:15 – 15:35

Prof. Marek Jarema
(Warszawa)
Prof. Soren D. Ostergaard
(Arhus, Dania)
Prof. Wichniak,
mgr Kaja Wojciechowska
(Warszawa)
Prof. Adam Wichniak
(Warszawa)
Prof. Jerzy Samochowiec
(Szczecin)
Prof. Przemysław Bieńkowski
(Warszawa)
Prof. Janusz Heitzman
(Warszawa)
Prof. Tomasz Wolańczyk
(Warszawa)

PRZERWA

15:35 – 16:05

Stabilność diagnozy schizofrenii

16:05 – 16:35

Psychoterapia schizofrenii jako proces wieloetapowy

16:35 – 17:05

Oblicza lekoopornej schizofrenii – prawda czasu, prawda
ekranu

Dr med. Tomasz Szafrański
(Warszawa)
Prof. Bogdan de Barbaro
(Kraków)
Prof. Andrzej Czernikiewicz
(Lublin)

Piątek, 22 marca 2019
10:00 – 10:30

Leczenie zaburzeń psychotycznych poza schematami

10:30 – 11:00

Co było najpierw: SPA czy choroba?

11:00 – 11:30

Kiedy leczyć depresję w schizofrenii?

11:30 – 12:00

Jeden lek na wiele objawów

12:00 – 12:30

Schizofrenia w internecie

12:30 - 13:00

Klozapina - lek ostatniej szansy?

13:00 – 13:20

LUNCH

Prof. Michał Lew-Starowicz,
dr med. Michał Jarkiewicz
(Warszawa)
Prof. Marcin Wojnar
(Warszawa)
Prof. Dominika Dudek
(Kraków)
Dr med. Tomasz Tafliński
(Warszawa)
Dr Monika Michalak
(Warszawa)
Dr Rodryg Reszczyński
(Warszawa)

Czwartek, 21. marca 2019 r
13:45-15:15
15:35-17:05

mgr Maria Kłosińska,
Terapia grupowa – wskazania, wyzwania, metody.
Terapeutyczna praca z grupą z wykorzystaniem elementów psycholog
mgr Joanna Salbert, psycholog
terapii poznawczo-behawioralnej.
kliniczny, certyfikowany
psychoterapeuta poznawczobehawioralny
Warsztaty przedstawią zastosowanie terapii grupowej z wykorzystaniem
mgr Judyta Stawikowska,
elementów terapii poznawczo-behawioralnej w ramach programu
psycholog kliniczny,
realizowanego na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej. Ich celem
certyfikowany
jest podzielenie się doświadczeniem pracy z grupą otwartą w dynamicznie
psychoterapeuta poznawczozmieniających się warunkach oddziału dziennego oraz prezentacja
wypracowanych rozwiązań. Warsztaty przeznaczone są dla lekarzy psychiatrów behawioralny
i psychologów zainteresowanych pracą z osobami z zaburzeniami afektywnymi mgr Joanna Zwierzchowska,
i zaburzeniami osobowości. W ramach wprowadzenia przedstawione
psycholog
Czas trwania: 2 x 1,5 godziny, uczestnicy – 20 osób

zostaną teoretyczne podstawy terapii grupowej, a w części praktycznej
podstawowe zadania i interwencje psychoterapeutyczne pojawiające się
w terapii grupowej. W czasie warsztatów będzie możliwość wzięcia udziału
w ćwiczeniach wybranych technik przy wsparciu prowadzących terapeutów.

Piątek, 22 marca 2019
9:30-11:00

Czy osoba ze schizofrenią może mieć satysfakcjonujące
życie seksualne? Kilka poznawczo-behawioralnych
sposobów na radzenie sobie z niektórymi trudnościami.
Czas trwania: 1,5 godz., uczestnicy: 25 osób

Osoby chore na schizofrenię mogą doświadczać trudności w budowaniu
relacji intymnych. Wynika to m. in. z osłabienia rozpoznawania i ekspresji
emocji, nieumiejętności wyrażania swoich potrzeb czy z obniżenia potrzeb
seksualnych w efekcie stosowanego leczenia farmakologicznego. Szacuje się,
że problemy w sferze erotycznej dotyczą ponad 60% osób chorujących na
schizofrenię i obejmują zarówno zaburzenia reakcji genitalnej jak i znaczące
obniżenie potrzeb seksualnych. Podczas warsztatu w praktyczny i przystępny
sposób zostaną zaprezentowane skuteczne metody terapeutyczne stosowane
w seksuologii. Mogą one z powodzeniem być wykorzystane zarówno przez
lekarzy, jak i psychologów do pracy z osobami chorymi na schizofrenię,
cierpiącymi z powodu zaburzeń seksualnych.

11:00-12:30

mgr Aleksandra
Augustyn, psycholog
kliniczny, certyfikowany
psychoterapeuta poznawczobehawioralny, seksuolog
mgr Joanna Szmyd,
psycholog, seksuolog

Diagnoza różnicowa ADHD u osób dorosłych - fakty i mity.

mgr Kaja Wojciechowska,
psycholog
Czas trwania: 1,5 godz., uczestnicy: 25 osób
mgr Małgorzata Walęcka,
Temat zaburzeń neurorozwojowych u osób dorosłych wciąż jest rzadko
poruszany i omawiany w środowisku psychiatrów i psychologów. Zarówno
psycholog, certyfikowany
zaburzenia ze spektrum autyzmu jak i ADHD głównie kojarzą się z diagnostyką psychoterapeuta poznawczo
w okresie dziecięcym. Obecnie coraz częściej osoby dorosłe, nigdy wcześniej
-behawioralny
nie zdiagnozowane, szukają pomocy u specjalistów. Podczas warsztatu
w praktyczny i przejrzysty sposób zostanie zaprezentowana pełna diagnostyka
psychologiczna osoby z ADHD oraz zostaną przedstawione i obalone fakty
i mity dotyczące tego zaburzenia neurorozwojowego.

13:20 - 14:05

Sesje warsztatowe prowadzone równolegle,
zapisy w dniu konferencji:

1.

Ocena seksualności osób chorujących psychicznie praktyczne wskazówki dla klinicystów

Prof. Michał Lew-Starowicz
(Warszawa)

2.

Zaburzenia snu - jak prawidłowo zebrać wywiad

Prof. Adam Wichniak
(Warszawa)

3.

Diagnoza i terapia zaburzeń osobowości - update

dr med. Justyna HolkaPokorska

