
Rejestracja uczestników
Sesja plenarna

Inne oblicza agresji u dzieci – lęk, depresja, padaczka, autyzm, uszkodzenie mózgu
– psycho- czy farmakoterapia?
lek. med. Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, psychoterapeuta poznawczy-behawioralny
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Postępowanie w samouszkodzeniach u młodzieży
– psycho- czy farmakoterapia?
dr med. Monika Szewczuk-Bogusławska, specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży
Klinika i Katedra Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Wrocław
Przewodnicząca Dolnośląskiej Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Przerwa na kawę

Agresja dzieci i młodzieży
w świetle obowiązujących przepisów prawnych i praktyki sądowej.
sędzia Ewa Ważny, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, wizytator d/s rodzinnych
 i nieletnich,
wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Leczenie bez zgody rodzica – jak, gdzie, kiedy?
dr med. Iwona A. Trzebiatowska, specjalista psychiatrii,
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Nagły wybuch złości ucznia – bezpośrednie metody uspokajania
Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji

Co chce nam powiedzieć agresywne dziecko?
Interpretacje zachowań i strategie działania
Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny
Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Gdańsk

Dyskusja
Sesja plakatowa

Prezentacja plakatów i dyskusja z autorami

8.30 – 9.00

9.00 – 10.45

10.45 – 11.10

11.10 – 11.40

11.40 – 12.05

12.05 – 12.30

12.30 – 12.50

12.50 – 13.50

13.50-14.00

14.00-16.00

Rejestracja
75 zł (opłata przelewem do 31.05.2016) lub 95 zł (opłata po 31.05.2016);
nie ma możliwości zrobienia wpłaty na miejscu.

Koszt
Formularz na stronie: www.terapiapoznawcza.org

Powszechnie kojarzymy agresywne zachowania dzieci i młodzieży z brakiem znajomości zasad 
zachowania, kultury czy impulsywnością. W mojej codziennej praktyce lekarskiej spotykam 
często dzieci, które są chore i złość jest objawem ich cierpienia. Zapraszam Państwa bardzo 
serdecznie na konferencję, na której powiemy nie tylko o przyczynach, ale także o metodach 
radzenia sobie z tymi objawami u dzieci. Wskażemy wiele praktycznych rozwiązań, które 
sprawdzają się także w szkole. Treść konferencji koresponduje ze współczesnym stanem wie-
dzy medycznej i praktyką CBT.

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii 
Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży 
i Rodzin

Partnerzy:Patronat medialny:

Program

07.06.2016 Gdynia Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 
(Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98, budynek III)

Konferencja 
Jeśli nie agresja, to co?


