6ο Διεθνές συνέδριο της ICATA
“Cognitive Analytic Therapy: Relational Approach to Mental Health”
Η Πανελλήνια Εταιρεία Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας (ΠΕΓΑΨ) )
σε συνεργασία με την
International Cognitive Analytic Therapy Association (ICATA)
διοργανώνει στην Πάτρα από τις 25 έως τις 27/9/2015 το 6ο Διεθνές συνέδριο της ICATA.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Porto Rio.
Ορισμένα από τα θέματα του συνεδρίου είναι:


















Introduction to CAT in Greek.
Voices in dialogue: a celebration of our diversity of ways of applying CATs relational
framework.
Revisiting the four key relational ideas and their therapeutic tools at the heart of
CAT’s approach to mental health (reciprocation, internalisation, dialogue,
reformulation)
A mindful dialogue with reciprocal roles
Working with Groups
CAT’s relational approach to understanding BPD
Voices in the crisis: A CAT exploration of the impact of the economic and political
crisis on mental health and psychological resilience in three Mediterranean countries:
Greece, Italy and Spain
The application of CAT in a couple’s sexual problem
Working with people with low self-esteem
Transference and reciprocal roles with Eating Disorders
Evaluation of CAT outcome in patients with somatoforme disorder
Approaches to supervision.
CAT and Health Care. Luigi Grassi, Rosangela Caruso
Working with inpatient staff of an acute adult mental health unit
Working with Exits in CAT.
Where is CAT going to help.
Using CAT mapping as an aid in brief consultations.

Οργανωτική επιτροπή : Γιάννης Βλάχος, Άννα Μεργούπη, Μαρία Κυρίτση και Steve Potter
Επιστημονική επιτροπή: Ian Kerr, Louise McCutcheon, Katri Kanninen, Liz Wilde
McCormick, Steve Potter, Iannis Vlachos, Aisling White, Anna Mergoupi and Maria Kyritsi
Πρόγραμμα του συνεδρίου: Προσωρινό πρόγραμμα καθώς και προτάσεις για συμμετοχή
στο συνέδριο στην ιστοσελίδα της ICATA www.internationalcat.org

Για

περισσότερες πληροφορίες, εγγραφές, κρατήσεις δωματίων, πληρωμές, τεχνικές
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