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Η ζεξαπεπηηθή εξγαζία ζηελ ςπρνζσκαηηθή ζέηεη ζεκαληηθά εξσηήκαηα, πξνεθηάζεσλ, εκβάζπλζεο ηεο
ςπραλαιπηηθήο ζθέςεο θαη κεηαβνιώλ ηεο ζεξαπεπηηθήο ηερληθήο. Η θιηληθή ηεο ρξεζηηθήο ζθέςεο, ηεο
ζεκειηώδνπο θαηάζιηςεο, ηεο εθθνξηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ θηλήζεσλ απνδηνξγάλσζεο ηεο
ζσκαηνςπρηθήο νληόηεηαο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε νξγαληθώλ λνζεκάησλ, απνηεινύλ έλα δηαξθέο
αίηεκα πξνο ηνλ ζεξαπεπηή σο πξνο ηελ θαηαλόεζε ησλ κεηαβηβαζηηθώλ θαη ησλ αληηκεηαβηβαζηηθώλ
θηλήζεσλ, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο παιηλδξόκεζεο θαη γύξσ από ηηο κνξθέο ησλ εξκελεηώλ θαη ησλ θαηαζθεπώλ,
κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηώθεηαη ε αλαθίλεζε ησλ ςπρηθώλ επελδύζεσλ θαη δηεξγαζηώλ.
Πέξαλ ηεο θιηληθήο πξάμεο ηεο ςπρνζσκαηηθήο, ηα ζέκαηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ηερληθήο πνπ εμεηάδνληαη,
αθνξνύλ έλα επξύ θιηληθό πεδίν δηαηαξαρώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ζεκαληηθά λαξθηζζηζηηθά ειιείκκαηα,
ηελ αλεπάξθεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη αλαπαξαζηαηηθώλ δηεξγαζηώλ, ηελ αδπλακία λνεκαηνδόηεζεο, ηελ
παζνινγία ηνπ ηξαύκαηνο θαη ησλ νξηαθώλ δηαηαξαρώλ. Οη παξνπζηάζεηο ησλ θεληξηθώλ νκηιεηώλ, Claude
Smadja (ςπραλαιπηή, πξνέδξνπ ηεο Δηεζλνύο Έλσζεο Ψπρνζσκαηηθήο θαη ζπλ-δηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο
Ψπρνζσκαηηθήο ηεο ASM ηνπ 13ème arr. ζην Παξίζη) θαη Gérard Szwec (ςπραλαιπηή θαη ζπλ-δηεπζπληή ηνπ
Τκήκαηνο Ψπρνζσκαηηθήο ηεο ASM ηνπ 13ème arr. ζην Παξίζη) θαη ησλ εηζεγεηώλ (ςπραλαιπηώλ, κειώλ ηεο
Ψπραλαιπηηθήο Εηαηξείαο Παξηζίσλ, ηεο Δηεζλνύο Ψπρνζσκαηηθήο Έλσζεο, ηεο Ειιεληθήο Ψπραλαιπηηθήο
Εηαηξείαο θαη ηεο Ειιεληθήο Ψπρνζσκαηηθήο Εηαηξείαο) απνζθνπνύλ ζηελ ζπδήηεζε απηώλ ησλ ζεκάησλ πνπ
απαζρνινύλ ηελ ζύγρξνλε ςπραλαιπηηθή εξγαζία.

CLAUDE SMADJA - GÉRARD SZWEC
ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΖ - ΜΑΡΗΝΑ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΦΧΣΖ ΜΠΟΜΠΟ - ΗΑΚΧΒΟ ΚΛΔΧΠΑ
ΑΒΒΑ ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ - GILLES GRESSOT
ΠΤΡΟ ΜΖΣΡΟΤΛΖ - ΓΔΧΡΓΗΑ ΦΧΣΑΚΖ-RIVALS
ΝΗΚΟ ΣΕΑΒΑΡΑ – ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΜΠΔΡΑΣΖ – ΝΣΔΝΤ ΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παξαζθεπή 4 Μαΐνπ
19:45 Δγγξαθέο
20:15 Έλαξμε
Υαηξεηηζκόο από ηνλ Ν. Σδαβάξα, Πξόεδξν ηεο Διιεληθήο Φπραλαιπηηθήο Δηαηξείαο
20:30 – Οκηιία
Πξνεδξία : Φ. Μπόκπνο
Οκηιεηήο : C. Smadja, «Ζ δξακαηηθή εξκελεία»
πδεηεηήο : . αββόπνπινο.
πδήηεζε κε ην θνηλό
_________
άββαην 5 Μαΐνπ
9:30 - Οκηιία
Πξνεδξία : η. Μπεξάηε
Οκηιεηήο : G. Szwec, «Σν ςπραλαιπηηθό ςπρόδξακα ζηνπο ζσκαηηθνύο αζζελείο»
πδεηεηήο : . Μεηξνζύιεο.
πδήηεζε κε ην θνηλό
Γηάιιεηκα 15 ιεπηώλ
11:30 – ηξνγγπιό Σξαπέδη
Πξνεδξία : Νη. Πάληηο
Δηζεγεηέο : A Αιεμαλδξίδεο, «Ζ εξκελεία ζηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπ παηδηνύ»,
Μ. Παπαγεσξγίνπ, «Απην-εξσηηζκνί, αληηκεηαβίβαζε, εξκελεία»
πδεηεηήο: G. Szwec.
πδήηεζε κε ην θνηλό
Μεζεκβξηλή δηαθνπή (13:00 έσο 14:30)
14:30 – ηξνγγπιό Σξαπέδη
Πξνεδξία : Μ. Παπαγεσξγίνπ
Δηζεγήζεηο : Φ. Μπόκπνο, «Μηιώληαο γηα ην ζώκα ζην ζώκα» ,
Η. Κιεώπαο, « Μνξθέο ηεο κεηαβίβαζεο θαη θαηαζθεπέο ζηελ ςπρνζσκαηηθή»
πδεηεηήο : Γ. Φσηάθε – Rivals.
πδήηεζε κε ην θνηλό
16:00 – ηξνγγπιό Σξαπέδη
Πξνεδξία : Η. Κιεώπαο
Δηζεγήζεηο : . αββόπνπινο «Ζ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε θαηαιεθηηθώλ αζζελεηώλ, ην
παξάδεηγκα ηνπ θαξθίλνπ»,
G. Gressot «Πξνζαξκνγέο ηεο ηερληθήο. Πξσηέαο ςπρνζσκαηηζηήο»
πδεηεηήο : C. Smadja.
πδήηεζε κε ην θνηλό
Σαυτόχρονη μετάυραση στην ελληνική και στην γαλλική γλώσσα.
υμμετοχή : γεληθή ζπκκεηνρή 40 επξώ, θνηηεηέο 20 επξώ.

