SESSIONS CLÍNIQUES EN PSICOLOGIA

PSICOTERÀPIA DE LES CONVULSIONS ‘PSICÒGENES’:
A PROPÒSIT D’UN CAS
Data
Horari
Destinataris/àries

Durada
Núm. de places

1,5 hores
20

Psicòlegs/ogues col·legiats/des del COPIB, estudiants i precol·legiats i estudiants de
Grau de Psicologia i màster PGS.

-

Presentació de la
sessió clínica

Palma (Mallorca)

Dimarts, de 19:00 h. a 20:30 h.

-

Objectius

Lloc

5 de març de 2019

Augmentar el coneixement sobre aspectes teòrics i clínics del trastorn conversiu
o trastorn de símptomes neurològics funcionals (DSM-V) i, en particular, el
subtipus d'atacs o convulsions
Augmentar el coneixement sobre estratègies d'avaluació i abordatge
psicoterapèutic des de les primeres etapes (visites mèdiques i/o ingressos
hospitalaris) fins a la finalització del procés psicoterapèutic
Aprendre conceptes bàsics relacionats amb el trauma psíquic, l'estrès emocional
i la dissociació, i la seva relació amb el trastorn conversiu

Per a cobrir els objectius anteriors, s'exposarà un cas clínic i el procés psicoterapèutic
duit a terme en la consulta de psicologia clínica de les consultes externes de l'Hospital
de Son Llàtzer.

BEATRIZ MARTÍN CABRERO

Ponent

Psicòloga Clínica (B-01665)
Psicoterapeuta certificada en Psicoteràpia Sensoriomotriu i
en Psicoteràpia Integrativa (model del Dr. Richard G. Erskine).
Des de l’any 2006, exerceix de psicòloga clínica al servei de
psiquiatria de l’Hospital Son Llàtzer, col·laborant amb el
servei de neurologia en l’atenció a pacients amb trastorn de
símptomes neurològics funcionals.

ACTIVITAT GRATÜITA PER ALS/A LES COL·LEGIATS/DES DEL COPIB,
ESTUDIANTS PRECOL·LEGIATS I ESTUDIANTS DE GRAU DE PSICOLOGIA I MÁSTER PGS
Termini
d’inscripcions

Fins 1 de març del 2019
La impartició de la sessió clínica queda subjecte a la inscripció d’un mínim de 5 persones.

Inscripcions

1.- Inscripció obligatòria per obtenir el Certificat d’Assistència.
2.- Realitzar la inscripció mitjançant la pàgina web del COPIB.
(http://www.copib.es/cursos/20190305_SC_MA).

Certificació

El COPIB emetrà certificat d’assistència i aprofitament.

Lloc de realització

Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma.

