
KONFERENCIJOS PROGRAMA

2016.IX.02, Penktadienis
 09:00 – 09:30 Dalyvių registracija
 09:30 – 10:00 Konferencijos atidarymas. Dr. Rima Viliūnienė, VU MF psichiatrijos klinika
 10:00 – 11:30 Kaip mes suprantame asmenybę?
 12:00 – 13;30 Psichologinės struktūros modelis: objektinių ryšių teorija  
  Diagnostinė asmenybės sutrikimų sistema, paremta psichologine stuktūra
 15:00 – 16:30 Kas yra perkėlimas?
  Kaip objektinių ryšių asmenybės modelis siūlo dirbti su perkėlimu? 
  Papildomi ribinių asmenybės sutrikimų gydymo modeliai 
 17:00 – 18:30 Į Perkėlimą orientuotos psichoterapijos apžvalga: strategijos 
  Vertinimas: struktūrinis interviu 
  Struktūrinio interviu video
2016.IX.03, Šeštadienis
 09:30 – 11:00  Gydymo taktikos 
  Terapijos pradžia: gydymo kontraktas
 11:30 – 13:00  Kontrakto video 
 14:30 – 16:00  Kitos gydymo taktikos – kur kreipti dėmesį ir kaip pasirinkti intervencijas 
  Gydymo technikos – trys komunikacijos kanalai; techninis neutralumas 
 16:30 – 18:00 Kontrperkėlimas
  Interpretacija
  Perkėlimo analizė
2016.IX.04, Sekmadienis
 09:30 – 11:00  Sesijos video 
 11:30 – 13:00  Perkėlimo ir terapijos evoliucija 
 14:30 – 15:30  Atvejo supervizija

Konferencija skirta:  psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, psichoterapeutams, šeimos  
 gydytojams, psichologams.

Konferencijos kaina: Iki 2016.VIII.01 Nuo 2016.VIII.02
Dalyviams 120€/100€* 150€/120€*

*LPaD nariams, podiplominių psichoanalitinės/psichodinaminės psichoterapijos mokymų studentams, gyd. rezidentams

Studentams (dieninių studijų; su studento pažymėjimu) 50€ 70€
Vienos dienos kaina 50€ 70€

Registruotis: http://doodle.com/poll/5yd3cp8q6x5baqa5 ir psichoanalizespaskaitos@gmail.com

Dalyvio mokestį mokėti į Lietuvos psichoanalizės draugijos sąskaitą LT787044060001058322

Daugiau info: http://psichoterapija.org/f-yeomans-konferencija

LAUKIAME JŪSŲ!

LIETUVOS PSICHOANALIZĖS 
DRAUGIJA VILNIAUS UNIVERSITETO

MEDICINOS FAKULTETO
PSICHIATRIJOS KLINIKA

Lektorius – Frank Yeomans, MD, PhD 
Weill Cornell Medical College (USA)

Dr. Frank Yeomans – Cornell Universiteto Weill Medicinos koledžo profesorius, Weill-Cornell Asmenybės sutrikimų 
instituto mokymų direktorius, dėsto Kolumbijos universiteto koledže psichoanalitinio rengimo ir mokslinių tyrimų 
centre, bei yra Asmenybės studijų instituto Manhatane direktorius. Pagrindinės profesoriaus Yeomans domėjimosi 
sritys – asmenybės sutrikimų psichoterapija, tyrimai, mokymai ir praktika. Jis parašė daugybę straipsnių bei knygų arba 
buvo jų bendraautorius. Drauge su dr. John Clarkin ir dr. Otto Kernberg parašė tokias žinomas bei praktiškas knygas 
kaip „A Primer on Transference-Focused Psychotherapy for the Borderline Patient“ ir „Psychotherapy for 
Borderline Personality: Focusing on Object Relations“ ir dar daug kitų. Profesorius Yeomans  geriausiai žinomas 

kaip Į perkėlimą orientuotos psichoterapijos (Transference 
Focused Psychotherapy) atstovas ir praktikas. Jį drąsiai 
būtų galima vadinti dešiniąja profesoriaus Otto Kernberg 
ranka. TFP remiasi objektinių ryšių teorija. Tai įrodymais 
paremta psichodinaminė psichoterapija, sukurta 
asmenybės sutrikimų turintiems pacientams gydyti. Prof. 
Yeomans seminaruose teorinės žinios gyvai persipina su 
praktika. Jo paskaitos neabejotinai bus naudingos visiems, 
dirbantiems su ribinio asmenybės registro pacientais. 

2016 m. rugsėjo 2 - 4 d. 
Holiday Inn viešbučio konferencijų salė, 

Šeimyniškių g. 1, Vilnius

ASMENYBĖS SUTRIKIMŲ GYDYMAS
Mokslinė – praktinė konferencija


