ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická
klinika s.r.o.

Jak se k nám dostanete?

ve spolupráci s

ESET-HELP, z.s.
Pořádají dne 18.6.2016 edukativní seminář

Terapie metakognice u schizofrenních pacientů
Lektor: Prof. Paul H. Lysaker, Ph.D.
Obsahem semináře je úvod do teorie metakognice a u schizofrenie. Seminář se
zabývá konceptem nedostatečné koherentní sebezkušenosti u této poruchy,
možnostmi vyšetření metakognice a výsledky výzkumu a aplikace teorie
metakognice u schizofrenních pacientů v rámci integrativní psychoterapie.
Účastníci budou mít možnost shlédnout a diskutovat videa psychoterapeutických
sezení, probírat možnosti ke zlepšení adherence k tomuto typu psychoterapie.
Seminář je pojat jako úvod pro zainteresované zájemce k dalšímu pokračování
tréninku v terapii metakognice.
Prof. Paul H. Lysaker, Ph.D. je výzkumník a tvůrce řady projektů týkajících se
psychoterapie a rehabilitace u schizofrenie. Je autorem řady publikací na téma
metakogniíce, zotavení, neurokognice, narativní kapacity, internalizovaného
stigmatu u schizofrenie a vztahu mezi psychoterapií, rehabilitací a neurovědami.

Cena semináře 1350,- Kč (při přihlášení do 30.4.2016),
poté 1400,- Kč.
Tlumočení semináře je zajištěno.
Účast na konferenci bude zařazena do programu postgraduálního vzdělávání pro
lékaře, klinické psychology a zdravotní sestry. Účastníci obdrží certifikát s kredity.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Přihlášky a informace na telefonním čísle: 2424 85 855, mail: klinikaeset@volny.cz

.
Jsme na Praze 4 – Jižním Městě
Středisko Vejvanovského 1610, Praha 4
MHD: Jeďte metrem, trasa“C“, stanice Háje. Na perónu metra se dejte levým výstupem,
v podzemní hale pak na pravou stranu. Vyjdete u zastávek autobusu. Přejděte silnici, před
sebou máte budovu kostela, podle něj cesta dále povede parkem. V polovině cesty u nízkých
červených panelových domů projděte do sídliště a ocitnete se před pavilónovou budovou,
kde se nacházíme.

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická
klinika s.r.o.
ve spolupráci s

Program semináře:
9.00-9.45
9.45-10.30
10.30-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15
12.15-13.15
13.15-14.00
14.00-14.45
14.45-15.00
15.00-15.45

ESET-HELP, z.s.

Pojem metakognice a nedostatečné koherentní sebezkušenosti
u schizofrenie
Jak konceptualizovat a měřit metakognici (včetně praktických
ukázek a diskuse)
Kávová přestávka
Potvrzující nálezy výzkumných studií, diskuse
Aplikace konceptu metakognice v integrativní psychoterapii.
Přestávka na oběd
Video z psychoterapeutického sezení, diskuse
Nástroj pro zvýšení adherence v psychoterapii
Kávová přestávka
Diskuse, možnosti další spolupráce

Terapie metakognice u schizofrenních pacientů,
přednáší Prof. Paul H. Lysaker, Ph.D.
(tlumočení zajištěno)

dne 18.6.2016 – sobota
9,00-16,00 hod
budova: Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
cena 1350,- Kč
Přihlášky lze vyřizovat:
mailem: spojení klinikaeset@volny.cz
telefonicky – kontaktní pracovník paní R. Konopásková na tel. čísle
242485855

Další informace:
kurzy jsou akreditovány ČLK, AKP a kredity ČAS. Počet kreditních bodů je
příslušným kreditním řádem
po absolvování příslušného semináře obdržíte osvědčení
při úhradě ceny do 30.4.2016 činí tato 1350,- Kč. Od 1.5.2016 činí cena
kurzu 1400,- Kč
počet účastníků je omezen
veškeré další informace Vám rádi poskytneme u výše uvedeného
kontaktního pracovníka

