ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ
Υπεύθυνος: Δρ Αθανάσιος Αλεξανδρίδης
Περιγραφή
Το σεµινάριο της «Ψυχοσωµατικής του παιδιού» θα επιχειρήσει σε έξι δίωρες συναντήσεις να δώσει ένα
ικανοποιητικό πλαίσιο κατανόησης των ψυχοσωµατικών δυσλειτουργιών και νοσηµάτων που εµφανίζονται
στη βρεφική και στην παιδική ηλικία. Τα κυριότερα ζητήµατα που θα αναπτυχθούν είναι:
-Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες για την οργάνωση της ψυχοσωµατικής ενότητας. Ιδιοσυγκρασία, ψυχογένεση,
οντογένεση. Η ψυχικοποίηση ως άµυνα έναντι των σωµατικών παλινδροµήσεων. Ψυχοσωµατική και
διαταραχή ταυτότητος. Το «ναρκισσιστικό συµβόλαιο» των γονέων.
-Η οικογένεια ως ψυχοσωµατικό σύστηµα. Ανεπάρκεια µητρικής λειτουργίας και περιβάλλοντος.
Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ψυχοσωµατικής και εξαρτητικής προσωπικότητας. Προσκόµµατα στην
ανάπτυξη και «λύσεις».
-Καθήλωση και τραύµα. Το ψυχοσωµατικό σύµπτωµα και η διαφορά του από το νευρωτικό και το
ψυχωτικό. Ψυχική ατονία, θεµελιώδης κατάθλιψη, χρηστική σκέψη. Η ψυχοσωµατική διαταραχή ως
ευκαιρία αναδιοργάνωσης της ατοµικής και της οικογενειακής δοµής.
-Παρουσίαση βασικών ψυχοσωµατικών διαταραχών: ανορεξία βρέφους και παιδιού, διαταραχές ύπνου,
αναστολή ανάπτυξης, ανοσοβιολογική καταστολή και λοιµώξεις, αναπνευστικές (άσθµα), δερµατικές
(έκζεµα), γαστρεντερικές (κωλικοί, κολίτιδα) και νευρολογικές (επιληψία) διαταραχές. Διάγνωση και
οργάνωση θεραπείας.
-Η ψυχοσωµατική ως διεύρυνση της ψυχαναλυτικής θεωρίας και ως συµπλήρωµα της σύγχρονης ιατρικής.
Το ολιστικό µοντέλο.
Η θεωρητική παρουσίαση θα πλαισιώνεται από κλινικά παραδείγµατα του διδάσκοντος. Το σεµινάριο θα
κινηθεί στο επίπεδο µεταπτυχιακού κλινικής ψυχολογίας. Είναι ανοιχτό σε όσους εργάζονται ή
προτίθενται να εργασθούν µε παιδιά και οικογένειες στον χώρο της ψυχικής υγείας, της παιδαγωγικής, της
κοινωνικής εργασίας και της ιατρικής.
Ηµεροµηνίες/Τόπος Διεξαγωγής
Το σεµινάριο θα διεξαχθεί από τις 26 Νοεµβρίου 2018 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2019 (26 Νοεµβρίου, 13
Δεκεµβρίου –Πέµπτη-, 14 Ιανουαρίου, 28 Ιανουαρίου, 11 Φεβρουαρίου και 25 Φεβρουαρίου) ηµέρα
Δευτέρα, στις 20:00-22:00, στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο (Βασ. Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα).
Κόστος συµµετοχής
Το κόστος συµµετοχής για το σεµινάριο ορίζεται στα 170€ για το ευρύ κοινό και στα 150 € για τους
ανέργους και τους φοιτητές ή αποφοίτους του Αµερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος
Δρ Αθανάσιος Αλεξανδρίδης
Ο Αθανάσιος Αλεξανδρίδης είναι ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, διδάκτωρ της Ιατρικής και της Φιλοσοφικής
(Ψυχολογία), διδάσκων ψυχαναλυτής της Γαλλικής (A.P.F.) και της Ελληνικής (Ε.Ψ.Ε.) Ψυχαναλυτικής
Εταιρείας. Έχει εκπαιδευθεί στην ψυχοσωµατική από το Ψυχοσωµατικό Ινστιτούτο IPSO-P.MARTY,
PARIS. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Σχετικό µε το θέµα είναι το Παιδικό ψυχόσωµα,
εκδόσεις Γαβριηλίδη, Αθήνα 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Deree-School of Graduate
and Professional Education, τηλ. 2106009800 εσωτ.1332, email: professional@acg.edu

