
 

 

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej 

Dzieci, Młodzieży i Rodzin 
 

www.terapiapoznawcza.org 
 

 

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin  
zaprasza na konferencję 

Jeśli nie zespół Aspergera, to co? 
Nowe kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu wg DSM V a programy terapeutyczne 

15.06.2015 r., Gdynia,  
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (Aleja Zwycięstwa 96/98, budynek III)  

Szanowni Państwo! 

Zmieniła się klasyfikacja zaburzeń psychicznych między innymi tych dzieci, które w swojej 
codziennej pracy otaczacie Państwo szczególną opieką. Zmiany dotyczą zaburzeń 
autystycznych - znikn ęła jednostka chorobowa zespół Aspergera . 

W związku z tym Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej Behawioralnej Dzieci, Młodzieży 
i Rodzin oraz Centrum Diagnozy i Terapii ADHD zapraszają na konferencje szkoleniową, 
podczas której przedstawimy, na konkretnych przykładach, jakie jednostki chorobowe zastąpiły 
zespół Aspergera oraz adekwatne i skuteczne programy terapeutyczne. Odpowiemy też na 
pytania dotyczące przyczyn i rokowania w zaburzeniach psychicznych u dzieci. 

Zapraszam serdecznie, 
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek 
Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin 
 

Patronat honorowy: 

• Rzecznik Praw Dziecka 
• Marszałek Województwa Pomorskiego 
• Pomorski Kurator Oświaty  
• Prezydent miasta Gdańska  
• Prezydent miasta Gdyni, 
• Prezydent miasta Sopotu, 

Patronat medialny: 

• Radio Gdańsk  
• EdukacjaMedyczna.pl 
• Psychiatria.pl 
• Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna 
 

Partner merytoryczny: 

• Dolnośląska Sekcja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 
• Centrum Diagnozy i Terapii ADHD 
 

   

   

   

     



Program konferencji 
9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników 

10.00 – 10.40 

Nowe kryteria diagnostyczne zaburze ń autystycznych według DSM V 

dr med. Monika Szewczuk-Bogusławska , specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży 
Klinika i Katedra Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Wrocław 
Przewodnicząca Dolnośląskiej Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 

10.40 – 11.20  

Jeśli nie zespół Aspergera, to co? Ró żne potrzeby terapeutyczne,  
analiza przypadków i przegl ąd programów terapeutycznych 

lek. med. Małgorzata D ąbrowska-Kaczorek , psychoterapeuta poznawczy-behawioralny 
Centrum Diagnozy i Terapii ADHD, Gdańsk 
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin 

11.20 – 12.00  

Jeśli nie zaburzenia zachowania, to co? Ró żne potrzeby terapeutyczne,  
analiza przypadków i przegl ąd programów terapeutycznych 

Przemysław Gorzelak , psycholog penitencjarny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, 
socjoterapeuta 
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Bydgoszcz 

12.00 – 12.15  

Zaburzenia ze spektrum autyzmu a wielonienasycone k wasy tłuszczowe 

lek. med. Bernard D żumaga  

12.15 – 12.30  Przerwa, kawa i poczęstunek  

12.30 – 13.00  

Zaburzenia psychiczne w dzieci ństwie - co b ędzie w życiu dorosłym? 

dr med. Iwona Alicja Trzebiatowska , specjalista psychiatrii 
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin  

13.00 – 13.30  

Czy istnieje zwi ązek pomi ędzy szczepieniami dzieci a zaburzeniami ze spektrum  
autyzmu? 

dr med. Eliza Wasilewska  specjalista pediatrii, alergolog 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
 

 

Zgłoszenia i koszt uczestnictwa: 

Zgłoszenia  można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który 
jest dostępny na stronie www PTTPiBDMR: www.TerapiaPoznawcza.org , gorąco zachęcamy. 

Koszt uczestnictwa  wynosi 70 zł (opłata przelewem do 10.06.2015) lub 90 zł (opłata po 10.06); 
nie ma możliwości zrobienia wpłaty na miejscu. 

Opłata obejmuje  udział w wykładach, pakiet materiałów edukacyjnych (w wersji elektronicznej), 
certyfikat oraz przerwę kawową 

Wpłaty prosimy kierować na konto 97 1090 1098 0000 0001 2221 8120. Jako tytuł wpłaty proszę 
podać imię i nazwisko oraz numer referencyjny, który jest nadawany podczas rejestracji. Faktury 
będzie można odebrać w czasie konferencji (dane do faktury można wpisać podczas rejestracji).  
Pytania dotyczące wpłat i faktur prosimy kierować na adres biuro@terapiapoznawcza.org lub 
dzwonić na numer 887 118 877 albo 885 739 708 


