Szkolenie dodatkowe
Profilaktyka zaburzeń psychicznych okresu rozwojowego stanowi jeden z najistotniejszych obszarów
profilaktyki. Pozwala ona na zapobieganie problemom pojawiającym się nie tylko w okresie
rozwojowym, ale także w życiu późniejszym. Lekarze somatyczni prowadzący opiekę nad dziećmi
i młodzieżą stanowić mogą istotne ogniwo w działaniach profilaktycznych.
Szkolenie specjalizacyjne dodatkowe dla lekarzy z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży skierowane
jest do lekarzy pediatrów, psychiatrów dzieci i młodzieży, lekarzy medycyny rodzinnej, kardiologii
dziecięcej, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii dziecięcej, medycyny
paliatywnej, którzy na co dzień stykają się z problematyką zaburzeń emocjonalnych osób w wieku
rozwojowym. Założeniem szkolenia jest nie tylko umożliwienie uczestnikom szkolenia, poszerzenia
wiedzy, ale i doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z opieką lekarską, profilaktyką
i interwencją kryzysową. Zespół, który realizować będzie plan dydaktyczny szkolenia składa się
z pracowników Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży, na co dzień pracujących
z młodzieżą borykającą się problemami psychicznymi i zagrożonych patologią społeczną. Zespół ten
w dużej mierze doświadczony jest w prowadzeniu podobnych szkoleń i kursów. Kurs składa się z części
wykładowej oraz warsztatowej. W trakcie warsztatów ćwiczone będą umiejętności praktyczne
w zakresie diagnozy problemów i możliwych interwencji.
Całość szkolenia obejmuje 15 h wykładów oraz 15 h ćwiczeń. Zawartość merytoryczna kursu
dostosowana będzie do doświadczeń i umiejętności uczestników. Zakłada się możliwość pogłębienia
danej tematyki w zależności od umiejętności uczestników danej grupy. SU przeprowadzi szkolenia dla
28 uczestników. Szkolenie odbędzie się w 2020 roku. Szkolenia będą organizowane w formie
weekendowej (sobota/niedziela) w Krakowie. Szkolenie zostanie zakończone testem sprawdzającym
nabyte podczas szkolenia umiejętności. Ponadto każdy z uczestników otrzyma certyfikat
potwierdzający uzyskane kwalifikacje.
Zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia:
Rozwój psycho-bio-społeczny: norma i patologia, Psychopatologia i problemy emocjonalne w okresie
rozwojowym, Psychologia w wieku 0-3 lat, Zachowania niepokojące w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, Całościowe zaburzenia rozwoju, Upośledzenie umysłowe i specyficzne zaburzenia
umiejętności szkolnych, Zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia hiperkinetyczne, Przemoc
i nadużycia, Zaburzenia zachowania i zaburzenia hiperkinetyczne, Zaburzenia lękowe oraz zaburzenia
odżywiania, Depresja, autoagresja, samobójstwa, Alkohol, narkotyki, dopalacze-rozpoznanie
i postępowanie, Psychopatologia w kontekście nowych mediów, Zaburzenia psychotyczne,
Psychoprofilaktyka.

