Szpital Kliniczny im dr J. Babińskiego w Krakowie, w dniu 22.05.2021,
zaprasza na konferencję:

„Adolescencja-bieżące wyzwania”
Okres adolescencji jest czasem dużych wyzwań rozwojowych. Jego konstruktywny
przebieg oraz domknięcie może stanowić solidne podwaliny dla rozwoju
kreatywności, zdolności do tworzenia dojrzałych, satysfakcjonujących relacji i
szczęścia osobistego w dorosłym życiu. Często jest to czas burzliwych zmagań
wewnętrznych w dążeniu do zbudowania spójnej tożsamości. Bieżący kontekst
osobisty, rodzinny i społeczny w znaczącym stopniu może sprzyjać lub utrudniać
realizację celów rozwojowych tego okresu.
Czas pandemii jak i niepokoje społeczne jakie obserwujemy w naszym kraju,
wydają się wywierać szczególnie silny wpływ na młodych ludzi.
W odpowiedzi na wyzwania jakie stają przed osobami pracującymi
psychoterapeutycznie z młodzieżą organizujemy konferencję
„Adolescencja-bieżące wyzwania”.
Nasz główny gość Dr Maxim de Sauma jest członkiem Brytyjskiego
Towarzystwa Psychoanalitycznego, byłym kierownik Sekcji Psychoterapii Dzieci
i Młodzieży Instytutu Psychoanalitycznego w Londynie, obecnie pełni funkcję
przewodniczącego Komisji Szkolenia w zakresie Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży
Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Dr de Sauma podzieli się z
uczestnikami konferencji wieloletnim doświadczeniem klinicznym pracy w ośrodku
The Brent Centre for Young People w Londynie, którego kierownikiem pozostaje od
wielu lat.
Zespół Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży
Szpitala Wolskiego w Warszawie pod kierownictwem dr n. med. Cezarego
Żechowskiego, specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowanego
superwizora i psychoterapeuty dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Psychoanalityczej, przedstawi model pracy ośrodka wraz z ilustracją
kliniczną.
Swoimi doświadczeniami z pierwszego roku działania podzieli się zespół Poradni
Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Szpitali im. dr. J.
Babińskiego w Krakowie kierowany przez specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży
lek. med. Dorotę Wilanowską-Pardę.

PL
PROGRAM KONFERENCJI

„Adolescencja-bieżące wyzwania”
22.05.2021 Kraków
9.00 - 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.30

Przywitanie uczestników dr n. med. Anna Depukat
Rozpoczęcie merytoryczne konferencji
lek. med. Tomasz Ptak

10.30 - 12.00

Prezentacja pracy ośrodka The Brent Centre for
Young People przez jego kierownika
Dr Maxima de Saume
moderator mgr Robert Sadowski

12.30 - 14.00

„Potrzeba całej wioski, aby wychować dzieckopomieszczające i dialogiczne funkcje zespołu
terapeutycznego”
mgr Karolina Krzysik-Klemanów,
mgr Martyna Pietraszek,
dr n. med. Cezary Żechowski z Oddziału Rehabilitacji
Psychiatrycznej Szpitala Wolskiego w Warszawie
moderator mgr Krzysztof Srebrny

14.00 - 15.00

Przerwa

15.00 - 16.30

„Gdzie przeszłość spotyka się z przyszłościąrozważania nad budowaniem własnej tożsamości w
okresie adolescencji”
mgr Katarzyna Guguła,
mgr Anna Nowak,
mgr Maria Piekarska-Mucha,
lek. med. Dorota Wilanowska-Parda - Zespół Poradni
Zdrowia Psychicznego oraz Oddziału Dziennego
dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. dr. J.
Babińskiego w Krakowie.
moderator lek. med. Tomasz Ptak

16.30 - 17.00

Zamknięcie konferencji

Planujemy zorganizowanie konferencji w formie hybrydowej.
Osoby zainteresowane udziałem bezpośrednim proszone są
o zaznaczenie tego w zgłoszeniu przesłanym na poniższy
adres mailowy:
sebastian.nowak@babinski.pl

784302733

Konferencja odbędzie się w budynku teatru Szpitala Klinicznego im. dr. J.
Babińskiego SPZOZ w Krakowie. W zależności od wymagań sanitarnych
określimy ilość osób mogących uczestniczyć stacjonarnie w konferencji.
W przypadku gdy z powodów epidemiologicznych nie będzie możliwym
zorganizowanie konferencji w formie bezpośredniego spotkania, całość
odbędzie się w formie on-line.
Opłatę za udział w konferencji w wysokości 100 zł do 15 kwietnia, po
tym terminie 130 zł, należy wnieść na konto organizatora –Szpitala
Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 Kraków,
ul. Babińskiego 29, nr. konta 35 1240 4722 1111 0000 4852 3589.
W danych przelewu proszę podać: imię, nazwisko uczestnika wraz z
dopiskiem „Konferencja”. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury
proszone są o przesłanie danych w zgłoszeniu.

