KAZUISTICKÝ WEBINÁŘ
Lektorka: MUDr. Lucia Vašková
Forma: webinář – platforma ZOOM
Cena: 950 Kč (studenti 300 Kč)
Kdy: 4. 5. 2022 od 13:00 – 16:00
Informace: Monika Durďáková,
monika.durdakova@cosiv.cz
Link pro přihlášky a platbu:
https://cosiv.cz/produkt/kazuisticky-webinar-kveten/

Anotace:

První signály duševního onemocnění
Sebepoškozování (faktory vzniku, průběh, terapie)
Základní pravidla komunikace s žáky ohroženými
v oblasti duševního zdraví
Kazuistika: Sebepoškození žákyně ve třídě po
konfliktu s vrstevníky (terapeutická intervence
s personálem, třídou a s jednotlivými aktéry konfliktu,
následně i se samotnou žákyní).
Diskuze konkrétních případů ze strany účastníků.
Shrnutí nejdůležitějších komunikačních a intervenčních metod

V uzavřené skupině společně probereme dílčí otázky či kazuistiky, které účastníci
předem zašlou emailem (monika.durdakova@cosiv.cz).
Lektorka představí předem připravenou kazuistiku a následně z pozice pedopsychiatra
odpoví na zaslané otázky a navrhne praktický postup v dané situaci.
Kazuistický webinář tématicky navazuje na webinář Péče o duševní zdraví,
který se koná 30. 3. 2022. Účast na obou setkáních je výhodou.
MEDAILONEK lektorky:
Lucia Vašková je absolventkou oboru všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Praze, v letech 2007-2014 pracovala jako dětský psychiatr v Psychiatrické nemocnici
Bohnice na dětském oddělení. Specializovanou způsobilost pro obor dětské psychiatrie získala
v roce 2012. V průběhu studií absolvovala studijní stáž na Mayo Clinic, Rochester, USA a na
Univerzitě v Soluni, Řecko a v letech 2010-2012 pracovala na mezinárodních projektech v rámci
organizace Evropské federace mladých psychiatrů (EFPT), v období 2011-2012 byla členkou výboru
EFPT za sekci dětské a dorostové psychiatrie. Absolvovala 4letý sebezkušenostní vzdělávací výcvik
praktické životní f ilozof ie Principy života. Semináře osobnostního rozvoje jsou orientovány na práci
s emocemi, pochopení vlastních omezujících vzorců a představ, hledání cesty ke zvýšení psychické
odolnosti, budování osobnosti a ke zlepšení fungování v mezilidských vztazích. Je spoluautorkou
knihy Je mi padesát - no a?, kterou napsala spolu se svojí matkou. Kniha je zaměřena na
mezigenerační a partnerské vztahové problémy. * Do konce roku 2016 pracovala jako vedoucí lékař
pro pedopsychiatrickou ambulanci v Institutu neuropsychiatrické péče.
Momentálně se věnuje soukromé praxi, kde se zaměřuje na psychoterapeutickou práci nejen
s jednotlivci, ale i s celou rodinou.

