Zapraszamy na spotkanie seminaryjne i panel dyskusyjny z cyklu:

Wołomińskie spotkania ze zdrowiem psychicznym

spotkanie w dniu 8 czerwca 2016r. w godz. 11.00 - 15.00
w sali Grupy Spektrum
ul. Armii Krajowej 16A
05-200 Wołomin

Seminarium

"Postawy wobec osób chorych psychicznie, chorób psychicznych oraz
instytucji psychiatrycznych. "/ Prowadzący: Magdalena Kozłowska

Seminarium

"Zrozumieć, co w duszy gra” – o pokonywaniu barier między zdrowiem
psychicznym a chorobą."/ Prowadzący: Urszula Zaniewska - Chłopik

Po seminarium zapraszamy na panel dyskusyjny na temat:
"Zdrowie psychiczne na terenie powiatu - stan aktualny a oczekiwania"

Seminarium przeznaczone jest dla specjalistów pracujących w obszarze zdrowia
psychicznego, w tym problemów psychologicznych i pedagogicznych oraz osób
zajmujących się zarządzaniem, połączone z panelem dyskusyjnym na temat zdrowia
psychicznego.

Projekt "Zmiana na lepsze" jest skierowany do mieszkańców powiatu wołomińskiego,
realizowany przez Fundację "Spektrum" i współfinansowany ze środków powiatu wołomińskiego.

Urszula Zaniewska - Chłopik
Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Odbyła staż specjalizacyjny z
psychiatrii w ramach rezydentury w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu
Bielańskim. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Jest certyfikowanym specjalistą terapii
środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracowała z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich
rodzinami w Poradni Odwykowej. Obecnie od kilku lat zajmuje się leczeniem osób po kryzysach psychotycznych w
Zespole Leczenia Środowiskowego przy Szpitalu Bielańskim w Warszawie, prowadzi prywatną praktykę lekarską oraz
współorganizuje wsparcie dla studentów doświadczających problemów zdrowia psychicznego w Biurze ds. Osób
Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego . Posiada duże doświadczenie w zakresie leczenia zaburzeń
psychotycznych, nastroju oraz lękowych, zwłaszcza związanych ze stresem.
Magdalena Kozłowska
Psycholog, psychoterapeuta (szkoleniu IAGR), doktorantka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, członek Instytutu Analizy Grupowej Rasztów oraz psycholog koordynujący w Centrum LeczniczoRehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp z o. o. w Warszawie. Specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii
Społecznej w Ministerstwie Zdrowia - koordynator narodowych programów tj. Narodowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego, Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
czy Programu Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce i wielu innych w/w. zakresie. Doświadczenie jako
ekspert w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli w grupach roboczych d/s zdrowia publicznego – ekspert z zakresu
zdrowia publicznego w pracach przy projekcie Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących produkcji,
prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz programów profilaktycznych. Doświadczenie jako członek
Komisji Psychiatrycznej d/s środków zabezpieczających z ramienia Ministerstwa Zdrowia oraz 3 letnie doświadczenie
jako koordynator w resorcie zdrowia w pracach w ramach European Crime Prevention Network EUCPN (Europejska
Sieć Zapobiegania Przestępczości) głównie przy projekcie PaT (Profilaktyka a Ty). Obecnie współautor i realizator
europejskich projektów m.in.: Program UNPLUGGED oraz Peer to Peer Support Active Ageing (PPS)

Projekt "Zmiana na lepsze" jest skierowany do mieszkańców powiatu wołomińskiego,
realizowany przez Fundację "Spektrum" i współfinansowany ze środków powiatu wołomińskiego.

