
  9.00 – 9.30       Czy w ocenie jakości życia można pogodzić perspektywę subiektywną z oceną obiektywną
                                         Prof. Dr hab. Med. Mikołaj Majkowicz, specjalista psychologii klinicznej 

 9.30 – 10.00      Otyłość problemem XXI wieku – dlaczego nie możemy utrzymać wymarzonej wagi 

                                         Dr hab. Med. Sylwia Małgorzewicz, internista, nefrolog 

10.00 – 10.30     Nic mi się nie chce i wszystko mnie złości – zły humor czy depresja? O uwarunkowaniach biologicznych 

                             mózgu, predyspozycjach środowiskowych i czynnikach wyzwalających 

                                         Dr med. Iwona Alicja Trzebiatowska, psychiatra  

10.30 – 11.00    Smacznie czy zdrowo -  o konserwantach, żywności przetworzonej i alergiach pokarmowych 

                                        Dr med. Eliza Wasilewska, alergolog, pediatra  

11.00 – 11.30    Przerwa kawowa 

11.30 – 12.00    Tylko zajrzę na Face’a i sprawdzę pocztę – o nowej generacji e-chorób 

                                        Lek. Med. Małgorzata Dąbrowska–Kaczorek, psychoteraupeta poznawczo-behawioralny   

12.00 – 12.30    Muszę zjeść coś słodkiego – o dobrym i złym cukrze oraz podstępnych chorobach z niego wynikających 

                                  Lek. Med. Małgorzata Szmigiero – Kawko, diabetolog, pediatra 

12.30 – 13.00    Tylko wezmę pigułkę, czyli o tym jak hormony wpływają na naszą sylwetkę i nastrój 

                                 Lek. Med. Beata Sztangierska, diabetolog, pediatra 

13.00 – 13.30    Dlaczego mózg lubi dopalacze i alkohol, chociaż bardzo mu szkodzą 

                                    Dr Wojciech Glac, neurobiolog, Aleksandra Plotta, SKN Homunculus 

13.30 – 14.00    Mimo wszystko to działa, dowody na skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej 

                                        Mgr Katarzyna Wawrzynowska, psychoteraupeta poznawczo-behawioralny 

 1) System rodzinny a zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży  

             Dr med. Iwona Alicja Trzebiatowska, psychiatra 

 2) Motywacja do zmiany zachowania i nawyków  
Mgr Iwona Karbowska, psychoteraupeta poznawczo-behawioralny   

        3)   Metody pracy z pacjentem depresyjnym  

Mgr Katarzyna Wawrzynowska, psychoteraupeta poznawczo-behawioralny 

      4)  Jak liczyć wymienniki węglowodanowe w diecie  

              Lek. Med. Małgorzata Szmigiero – Kawko, diabetolog, pediatra 

      5)  Jak liczyć wymienniki białkowo-tłuszczowe w diecie? 

                Lek. Med. Beata Sztangierska, diabetolog, pediatra 

      6)  Zmiany nastroju a wahania poziomu cukru we krwi, zasady postępowania  

Lek. Med. Małgorzata Dąbrowska–Kaczorek, psychoteraupeta poznawczo-behawioralny   

 
 

          REJESTRACJA NA STRONIE                    http://www.terapiapoznawcza.org       
                                                                    

                
   Serdecznie zapraszam, 
Prezes Stowarzyszenia,  

Małgorzata Dąbrowska - Kaczorek 

http://www.terapiapoznawcza.org/

