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KOMUNIKAT NR 1.
Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom stresu w kontekście uzależnienia (zwłaszcza
uzależnieniu od alkoholu) oraz współuzależnienia. Prócz części teoretycznej (naukowej) przewidziano
przeprowadzenie warsztatów mających na celu rozwijanie umiejętności pracy nad stresem,
szczególnie stresem pourazowym w kontekście uzależnienia lub współuzależnienia
Podstawowe zagadnienia, które chcielibyśmy w czasie konferencji poruszyć to m.in.:
• Stres a powstawanie i rozwój uzależnienia od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych,
• Negatywne doświadczenia dzieciństwa a zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu i
substancji psychoaktywnych
• trauma wczesnodziecięca a stres pourazowy u osób uzależnionych i współuzależnionych
• complex PTSD – nowa jednostka diagnostyczna (?) a doświadczenia wczesnodziecięcej
interpersonalnej traumy u dzieci alkoholików i innych osób z negatywnymi doświadczeniami
dzieciństwa,
• terapia osób uzależnionych i współuzależnionych uwzględniająca problematykę stresu i stresu
pourazowego
Liczymy również na przegląd i prezentację dokonań badawczych jak i praktycznych z ostatnich lat
również innych zagadnień dotyczących uzależnień oraz rodzin z problemem uzależnienia.
ORGANIZACJA KONFERENCJI I WARSZTATÓW
• CZĘŚĆ NAUKOWA: w czasie pierwszego i drugiego dniakonferencji przewidujemy
wystąpienia uczestników oraz panel dyskusyjny na temat problematyki stresu w
uzależnieniach.
• CZĘŚĆ SZKOLENIOWA:W czasiedrugiego dnia przeprowadzone zostaną dwa warsztaty
szkoleniowe (każdy po 4 godz.) dotyczące różnych aspektów pracy nad stresem, w tym
stresem pourazowymw odniesieniu do osób uzależnionych lub współuzależnionych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji
w imieniu organizatorów: Jan Chodkiewicz i Krzysztof Gąsior
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