
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Dzieci, Młodzieży i Rodzin

www.terapiapoznawcza.org

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
zaprasza lekarzy psychiatrów, pediatrów, rodzinnych, internistów i kardiologów na konferencję 

Zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków
odurzających a profilaktyka i interwencje medyczne

Gdańsk 1 grudnia 2015,  godz. 14.30 – 18.00
Gdański Park Naukowo-Technologiczny (ul. Trzy Lipy 3) 

Dla członków OIL w Gdańsku udział jest bezpłatny. 

Dla studentów GUM-edu udział jest bezpłatny za okazaniem legitymacji studenckiej

Rejestracja obowiązkowa : wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www PTTPiBDMR: 
www.TerapiaPoznawcza.org Pytania prosimy kierować na adres biuro@terapiapoznawcza.org lub dzwonić na numer 887 118 877

Program konferencji
1. Przywitanie gości, otwarcie konferencji

lek. med. Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, 
prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

2. Popularne wśród młodzieży środki psychoaktywne, objawy zatrucia i ich leczenie ze szczególnym uwzględnieniem 

zaburzeń rytmu serca

dr hab. Jacek Sein Anand, kierownik Zakładu Toksykologii Klinicznej GUMed

dr Piotr Kabata, Zakład Toksykologii Klinicznej GUMed

3. Wpływ palenia marihuany i papierosów na zdrowie dzieci i młodzieży

dr med. Eliza Wasilewska specjalista pediatrii, alergolog Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

4. Standardy leczenia ADHD u dzieci, czy powinniśmy bać się uzależnienia od metylofenidatu

dr med. Artur Kołakowski, specjalista psychiatrii dziecięcej, psychoterapeuta i superwizor poznawczo-behawioralny, Warszawa

5. Zachowania seksualne i agresywne wśród dzieci i młodzieży (wykład tłumaczony symultanicznie)

Jessica Minahan, BCBA, Director of Behavioral Services NESCA, Newton, Massachusetts

6. Zaburzenia psychiczne u osób po zatruciach "dopalaczami", postępowanie doraźne i długoterminowe

dr med. Iwona Alicja Trzebiatowska, specjalista psychiatrii, konsultant oddz. toksykologii, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i 
Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

7. Agresywny pacjent w gabinecie lekarskim wymuszający receptę – jak z nim rozmawiać, behawioryzm czy dialog 
motywacyjny

lek. med. Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, psychoterapeuta poznawczy-behawioralny Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i 
Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin 

Mecenat:

  

Patronat medialny:

    

  

Partnerzy:
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