Българска Асоциация по когнитивно-поведенческа
психотерапия
Организира

ЕСЕНЕН СИМПОЗИУМ
ПО КОГНИТИВНА ТЕРАПИЯ

гост лектор

проф. Пол Салковскис

25-26 ноември, 2016 г.
Хотел Централ
София, ул. “Хр. Ботев” № 52

Предварителна програма
24.11.2016
17:30 - 19:00 „Приложението на когнитивно-поведенческата терапия и как тя ни дава
възможност да помагаме на хората и същевременно да пестим парите на пациентите и
на здравните служби.”

25.11.2016
09:00 - 09:45 Регистрация
09:45 - 10:00 Откриване
10:00 - 11:00 – “Хранителни разстройства и когнитивна работа със семейството” – д-р
Антония Анастасова, Дафина Йотова
11:00 -11:15 кафе пауза
11:15 -11:40 “Българска версия на съкратена скала за хиперактивност и дефицит на
вниманието на Вендер по критериите на Юта (WURS-25). Възможности за използването и в когнитивно-поведенческата терапия” - Кирил Бозгунов и екип
11:40 -12:15 “Когнитивна терапия и биофийдбек” - Славена Болова, Сирма Гушлева
12:15 -12:35 “Когнитивна терапия и емоционална регулация” - София Димитрова
12:35 -13:00 “Тренинг за асертивност в когнитивната терапия” - Сирма Гушлева
13:00-14:00 обедна почивка
14:00 – 18:30 „Тревожност и свързаните с нея проблеми” Интензивен уъркшоп за напреднали – проф. Пол Салковскис
Необходимо е участниците да бъдат запознати с когнитивно-поведенческия подход и да имат терапевтичен опит с клиенти. Целта е участниците да представят случаи, след което да участват в ролева
игра, влизайки сами в ролята на своите клиенти. Всички участници, регистрирани като слушатели
могат да присъстват. Уъркшопът ще има само частичен превод на български

26.11.2016
09:30 - 17:30 „”Поболях се от притеснение..!” (Warred sick): Когнитивноповеденческа терапия при тревожност за здравето и при телесни симптоми, които нямат медицинско обяснение; Терапия на тревожността за здравето в клиничен контекст” – уъркшоп проф. Пол Салковскис

Можете да участвате като презентатори или като слушатели.
Имате възможност да представите успешен терапевтичен случай,
собствена разработка в областта на когнитивната терапия или
случай за супервизия.
Такса участие за слушатели - 140 лв
Можете да заплатите по банков път:
Банкова сметка: БАКПП,
IBAN: BG 80 PIRB 9170 1745 0094 55 BIC Code: PIRBBGSF

Заявките за участие в свободен текст можете да изпратите на
по-долу представените адреси до 20.11.2016г.
Бихме искали да Ви напомним, че местата за слушатели са ограничени.

Заявки з участие:

cbtsymposium2016@gmail.com
irinalazarova@mail.bg
ppetkova@gmail.com
peter.vassilev@abv.bg

