Ομάδα επγαζίαρ με ηίηλο: "Κλινικέρ Σςνανηήζειρ ζηη θεπαπεία
Σσημάηων. Από ηη Θεωπία ζηην Κλινική Ππάξη"
3/2012 - 2/2013
Ομάδα επγαζίαρ 20 ωπών (10 δίωπερ ζςνανηήζειρ)
Δπιζηημονικά Υπέςθςνορ: Ιωάννηρ Α. Μαλογιάννηρ
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Οκάδα εξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο αλαπηύζζνληαη κηα ζεηξά
θξίζηκωλ θιηληθώλ ζεκάηωλ, πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηε ζεωξία ηεο
Θεξαπείαο Σρεκάηωλ, όζν θαη ζηελ θιηληθή πξάμε απηήο. Κάζε ζέκα
θαιύπηεηαη

κε

αλαζθόπεζε

ηεο

ζρεηηθήο

βηβιηνγξαθίαο

θαη

παξνπζίαζε θιηληθνύ πιηθνύ από ζπλεδξίεο.
Τα θιηληθά ζέκαηα παξνπζηάδνληαη από έλαλ ή δύν ζπκκεηέρνληεο ζηελ
νκάδα εξγαζίαο κε ηελ επνπηεία ελόο επόπηε-εθπαηδεπηή ηεο
εηαηξείαο.
Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζίαο απεπζύλεηαη ζε:


Ψπρηάηξνπο ή Ψπρνιόγνπο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ή εθπαηδεύνληαη ζηε
Θεξαπεία Σρεκάηωλ ή πξαγκαηνπνηνύλ έξεπλα ζε απηή θαη νη νπνίνη
ζα αλαιάβνπλ θαη ηηο παξνπζηάζεηο ζηελ νκάδα.



Ψπρηάηξνπο ή Ψπρνιόγνπο πνπ δελ έρνπλ πξνεγνύκελε εθπαίδεπζε
ζηε Θεξαπεία Σρεκάηωλ, ή πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε άιιεο
ζεξαπεπηηθέο

πξνζεγγίζεηο,

ωο

ρώξνο

επαηζζεηνπνήζεο

ζηε

Θεξαπεία Σρεκάηωλ.
Θεκαηνινγία:
 Εξεπλεηηθά Πξωηόθνιια ζηε Θεωξία θαη Θεξαπεία Σρεκάηωλ
 Η ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη ε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή Σρεκάηωλ ωο όξην
ζε αζζελείο κε Οξηαθή Δηαηαξαρή Πξνζωπηθόηεηαο I: Δνπιεύνληαο κε
ην Θπκωκέλν/Παξνξκεηηθό παηδί.
 Η Εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο Πξνζπέιαζεο ηνπ Απνζηαζηνπνηεκέλνπ
Πξνζηάηε κέζω ηεο ηερληθήο ηωλ 2 πνιπζξόλωλ
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 Η Εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο Πξνζπέιαζεο ηνπ Απνζηαζηνπνηεκέλνπ
Πξνζηάηε Μέζω λνεξήο εηθόλαο.
 Η ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη ε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή Σρεκάηωλ ζε
αζζελείο κε Ναξθηζζηζηηθή Δηαηαξαρή Πξνζωπηθόηεηαο
 Η Εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο Καηαηξόπωζεο ηνπ Επηθξηηηθνύ
Γνλέα/Καθνπνηεηηθνύ Γνλέα κέζω λνεξήο εηθόλαο
 Η Εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο Καηαηξόπωζεο ηνπ Επηθξηηηθνύ
Γνλέα/Καθνπνηεηηθνύ Γνλέα κέζω ηεο ηερληθήο ηωλ 2 πνιπζξόλωλ
 Η Εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο Έθθξαζεο ζπκνύ κέζω λνεξήο εηθόλαο
ή/θαη κέζω ηεο ηερληθήο ηωλ 2 πνιπζξόλωλ
 Η Εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηωλ πνιιαπιώλ πνιπζξόλωλ γηα ηελ
ζπλνκηιία κεηαμύ δπζιεηηνπξγηθώλ θωλώλ & ηεο ελδπλάκωζεο ηνπ
Υγηνύο Ελήιηθα
 Η εξγαζία κε αζζελείο ζωκαηηθά (ή/θαη) ζεμνπαιηθά θαθνπνηεκέλνπο:
Δνπιεύνληαο
ηνλ
Απνζηαζηνπνηεκέλν
Πξνζηάηε
ή/θαη
θαηαηξνπώλνληαο ηνλ Καθνπνηεηηθό Γνλέα ζηελ ζωκαηηθή θαθνπνίεζε
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