АСОЦІАЦІЯ ПСИХІАТРІВ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО
УНІВЕРСТИТЕТУ

Програма

«Львівських психіатричних зустрічей»
Автори та засновники проекту
Семен Глузман
Мирослав Маринович
Юрій Закаль
запрошують на п’яту щорічну конференцію
на тему:

«Межі компетенції психіатра»
6-7 листопада 2015 року,
Львів, Український Католицький Університет

Місце проведення конференції: конференцзал Львівської духовної
семінарії Св. Духа (Львів, вул. Хуторівка 35а).
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П’ЯТНИЦЯ, 6 ЛИСТОПАДА
Відкриття конференції
 Семен Глузман, президент Асоціації психіатрів України
 Мирослав Маринович, віце-ректор Українського Католицького Університету
 Богдан Чечотка, директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА
 Кесі Редліх, директор програми психічного здоров’я Бюро ВООЗ в Україні
 Хор Українського Католицького Університету
Титульна лекція
Ігор Куценок, професор психіатрії, офіс ООН, Відень
«Коморбідність психіатричних розладів і залежностей від психоактивних
речовин: у чому проблема?»
Роберт ван Ворен, професор політології, Нідерланди
«Систематичні зловживання в медицині – від евтаназії в нацистській Німеччині
до участі медичних працівників в тортурах ЦРУ у США»
ПЕРЕРВА НА КАВУ
Семен Глузман, президент Асоціації психіатрів України
«Деякі причини неправомірного розширення компетенції психіатра»
Аліса Ладик, психіатр, Україна
«Суїцидальна поведінка в демобілізованих військовослужбовців»
Сергій Болтоносов, психіатр, Україна
«Ризик поєднання діагностичних феноменів бойової втоми, фізіологічного
страху та посттравматичного стресового розладу»
Кеннет Фулфорд, психіатр та філософ, Великобританія
«Зловживання у психіатрії: приховані цінності та відкритість допомоги»
Олександр Фільц, психіатр, головний лікар Львівської обласної спеціалізованої
клінічної психіатричної лікарні, Україна
«Психіатрична компетентність як знання і розуміння»
Ігор Держко, професор, завідувач кафедрою філософії та економіки Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького
"Становлення психіатричної науки, як захист індивідуальної ідентичності та
загально людських прав людини"
ПЕРЕРВА НА КАВУ
Олексій Суховій, психіатр, Україна
«Пастки психіатричної статистики»
Ігор Марценківський, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України по
спеціальності «дитяча психіатрія»
«Наслідки ігнорування діагностики по МКХ-10 у дитячій психіатричній
практиці»
Вільям Юле, клінічний психолог, професор Королівського коледжу Лондону
«Турбота про психічне здоров’я дітей війни: сучасні перспективи»
Ольга Доленко, дитячий психіатр, Україна
«Межі професійної компетенції дитячого психіатра»
Денис Угрин, дитячий психіатр, Королівський коледж Лондону
«Ролі фахівців мультидисциплінарної команди у сфері охорони психічного
здоров’я у Великобританії»
Орест Сувало, психіатр; Катерина Явна, психолог; Віталій Климчук, психолог;
Інститут психічного здоров’я УКУ
Презентація проекту «Справитися з травмою війни» та просвітницької
кампанії по ПТСР «Простір надії»
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СУБОТА, 7 ЛИСТОПАДА
Олег Романчук, директор Інституту психічного здоров’я УКУ
«Виклики і можливості розвитку психотерапії в Україні»
Роман Кечур, голова тренерської ради Української Спілки
Психотерапевтів«Євроінтеграційний вектор розвитку психотерапевтичної
освіти в Україні»
Віталій Климчук, психолог, Інститут психічного здоров’я УКУ
«Наукові дослідження як стимул розвитку психотерапії»
Ростислав Гривул - лікар-психіатр, психотерапевт, Юлія Мединська, психолог,
Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер, кафедра психології
УКУ «Клінічний психолог у психіатричному стаціонарі: межі та можливості»
Катерина Явна, психолог, західно-українська спеціалізована клінічна дитяча лікарня
«Клінічний психолог у соматичному стаціонарі: межі та можливості»
Олег Березюк, психіатр, голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді України
«Законодавчі виклики регуляції сфери охорони психічного здоров’я»
ПЕРЕРВА НА КАВУ
Алла Чайка, соціальний працівник, Україна
«Соціальна психіатрія – компетенція лікаря?»
Юлія Пієвська, соціолог, Україна
«Про необхідність соціологічних інтерпретацій в психіатрії»
Сергій Шум, психіатр, Україна
«Підстави для судово-психіатричного свавілля в Україні»
Наталя Коваль, юрист, Україна
«Юридична відповідальність медичного персоналу через 40 років. Чи це
можливо?»
Ірина Пінчук, директор Інституту соціальної, судової психіатрії та наркології
«Необхідні новації в українській психіатрії: законодавчі, освітні, діагностичні,
соціальні»
Підведення підсумків та завершення Зустрічей
Загальні збори Асоціації психіатрів України

