Българска асоциация по фамилна терапия
организира семинар:

Интегративен подход при
анорексия
с д-р Веселка Христова

За семинара:
Анорексията е едно от най-предизвикателните
психосоматични разстройства. Как да помогнем на пациент/
клиент с анорексия? Достатъчно ли е да имаме
мултидисциплинарен екип? Мултидисциплинарен означава ли
основаващ се на интегративен подход към разбиране и
третиране на здравето и болестта.
Тази презентация ползва няколко основни концептуални
теории - интегрална психология; травма модел на психичните
разстройства; теории за симптомообразуването при
психосоматичните разстройства; развитийна психология и
интерперсонална невробиология – използвани като обединена
отправна система за хипотезиране, прогнозиране и
интервенция при случай на млада жена с анорексия,
проследен в продължение на 25 години.
Ако целта е не просто симптомно облекчение, а здравно
благополучие на цялостната личност, специалистите в
мултидисциплинарния екип трябва не просто да се допълват,
а да действат синергично за постигането й като
координиращият екипа трябва да има достатъчно знания,
умения, практически опит, осъзнаване и нагласи, за да
потенциира тази синергия. Основният способ за постигането
на синергия е комуникативен процес между специалистите,
който отразява плътно спецификата на вътрешната
комуникация на единство психика-тяло у третирания пациент.
Втората част на семинара ще включва интерактивна дискусия
– прогнозиране.

За водещата:
Д-р Веселка Христова е психиатър,
психотерапевт, супервизор на терапевти,
обучител. Участва в разработване на модули за
следдипломно обучение на ОПЛ по
психиатрия, психология и психотерапия и
модули за специалисти по психиатрия за
работа в екипи. От 2005 до днес води
Балинтови групи за ОПЛ, провежда динамична
супервизия и обучителни курсове за
специалисти от помагащите професии. От 2004
практикува в Център “Динамика”. Автор е на
публикации в научни списания от областта на
психологичната медицина, работата с посттравматичния стрес, обучението на психиатри
и общопрактикуващи лекари, измежду които
глави от учебник по “Психология, психиатрия и
психотерапия за ОПЛ”, 2002, и от учебник по
“Психиатрия и соматична медицина” 2002 и
публикации в чужди списания върху
изследователска работа с пост-травматичния
стрес при жертви на организирано насилие.
Веселка Христова е също преводач и редактор
на учебници и книги в областта на
психиатрията и помагащите професии.

Уважаеми колеги, семинарът “Интегративен подход при анорексия” с д-р В. Христова ще се проведе на

14 ноември 2020 (събота) от 12:00 до 15:00 ч.
в Проджект Лаб, бул. “Мария Луиза” 58, ет. 2, София

С оглед на мерките за здравна безопасност залата работи при намален капацитет. В случай, че броят на
заявилите участие надвиши капацитета на залата, осигуряваме дистанционно включване през Zoom. От
него могат да се възползват и пътуващите ни колеги. Линк ще изпратим в деня преди семинара.

Такса за участие: 20 лева

Записване на имейли: bobimetcheva@gmail.com или teodora.gerginova@gmail.com
Начини за плащане: В брой при Борислава Мечева или Теодора Гергинова, или по банков път:
IBAN: BG69 SOMB 9130 1054 8099 01, Общинска банка
(титуляр Българска асоциация по фамилна терапия, основание “такса семинар”)

