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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piasecznie serdecznie zaprasza na  konferencję  

 

„Współpraca z lekarzem psychiatrą w terapii zaburzeń psychicznych  

u dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, depresją, 

anoreksją i zaburzeniami zachowania” 

Patronat honorowy na konferencją objął Starosta Powiatu Piaseczyńskiego p. Ksawery Gut. 

Konferencja odbędzie się 16 stycznia 2023 r.,   godz.10.00 – 13.30. 

w Centrum Edukacyjno -Multimedialnym w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55. 

Konferencja przeznaczona jest dla rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi 

(autyzmem, zespołem Aspergera, anoreksją, depresją i zaburzeniami zachowania)  oraz 

nauczycieli. 

 

Zapisy przyjmujemy do 13 stycznia 2023r.  pod linkiem: 

https://poradnia.piaseczno.pl/zgloszenie-na-konferencje-16-01-2023-r/ 
 

Obowiązuje limit miejsc. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Program konferencji w załączeniu. 
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Konferencja dla rodziców i nauczycieli  

„Współpraca z lekarzem psychiatrą w terapii zaburzeń psychicznych          

u dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, depresją, 

anoreksją i zaburzeniami zachowania” 

16 stycznia 2023 r.,  godz.10.00 – 13.30 

Centrum Edukacyjno -Multimedialnym w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55. 

Program Konferencji: 

  9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników 

10.00 - 10.15 

 

Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości 

Ewa Lubianiec - członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego 

Bożena Małkowska-Baranowska - dyrektor Poradni 

10.15 - 10.50 Zaburzenia psychiczne u dzieci młodszych, stosowanie farmakoterapii  

 dr n. med. Artur Kołakowski - psychiatra dzieci i młodzieży, 

psychoterapeuta, superwizor, autor licznych książek, związany z Ośrodkiem 

Poza Schematami.  

11.00 - 11.40 Zaburzenia psychiczne u młodzieży, stosowanie farmakoterapii  

 prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska - psychiatra, ekspert kliniczny 

Specjalistycznego Centrum Terapii Gedeon Medica,  autorka i współautorka wielu 

publikacji i książek. Opiekun i główny wykonawca wielu projektów 

naukowych w Polsce i za granicą. 

11.40 - 12.00 Pytania do prelegentów 

12.00 - 12.15 Przerwa  

12.15 - 13.00 Problemy emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży okiem  

psychoterapeutów: Katarzyna Sitarek i Katarzyna Gromek- Kulasza - 

psycholodzy, psychoterapeuci z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                       

w Piasecznie.  

13.00 - 13.15 Pytania do terapeutów  

 


