
Tytuł kursu: Psychiatria  (dla osób specjalizujących się w zakresie neurologii )  28- 30.01.2019 

 proszę wpisać tytuł kursu zgodnie z jego brzmieniem w programie specjalizacji 

Cel kursu : wprowadzenie w praktyczne zagadnienia związane z diagnostyka  zaburzeń psychicznych  

Dzień 1 

28 styczeń 2019     
Godz.  

Temat wykładu lub innych zajęć Tytuł, imię i nazwisko 
wykładowcy 

Liczba  
godzin 

08.15 -9. 00 

 

 

9.00 – 9.45   

Wprowadzenie do diagnostyki    i klasyfikacji 
psychiatrycznej,  

Dr hab. n med. Maria 
Załuska prof. CMKP 
psychiatra 

1 

Psychoterapia jako  metoda leczenia  

 

Dr n med.  Anna  
Kieszkowska  Grudny   

psycholog ,  

1 

09.45-10.00 Przerwa   

10.00- 11.30  Reakcje na stres i zaburzenia adaptacyjne – pomoc 
psychologiczna, interwencja kryzysowa, 
psychoterapia  

Osobowość, zaburzenia , zaburzenia osobowości, 
psychoterapia  

Dr n med.  Anna  
Kieszkowska  Grudny   

psycholog , 
psychoterapeuta, 
psychoonkolog 

2 

11.30-11.45 Przerwa   

11.45-13.15 Zaburzenia lękowe , obsesyjno kompulsywne , 
dysocjacyjne i  z. pod postacią somatyczną  – 
psychoterapia 

Psychoterapia w depresji 

Dr n med.  Anna  
Kieszkowska  Grudny   

psycholog , 

2 

13.15-13.45   Przerwa Obiad   

13.45-15.15  Psychoterapia w zaburzeniach snu 

Problemy psychologiczne w chorobach 
neurologicznych  – pomoc psychologiczna, 
psychoterapia  

Dr n med.  Anna  
Kieszkowska  Grudny   

psycholog , 

2 

Liczba godzin razem  8  

 



 

Dzień 2 

Godz. 

29 styczeń 2019 

Temat wykładu lub innych zajęć Tytuł, imię i 
nazwisko 

wykładowcy 

Liczba  
godzin 

08.15 -9. 45   Farmakoterapia w zaburzeniach związanych ze stresem, 
lękowych i innych nerwicowych  

Zespoły depresyjne, różnicowanie,  leczenie  

Dr hab. n med. 
Maria Załuska 

prof. CMKP 
psychiatra 

2 

09.45-10.00 Przerwa   

10.00- 11.30 Substancje psychoaktywne:  rodzaje, nadużywanie   
uzależnienie,  Uzależnienia behawioralne  

Nikotyna- uzależnienia, leczenie  

Lek med. Urszula 
Zaniewska 

Chłopik  
psychiatra 

2 

11.30-11.45 Przerwa   

11.45-13.15 Alkoholowy zespół abstynencyjny, objawy, powikłania,  
postepowanie 

Metody leczenia uzależnienia od alkoholu  

Lek med. Urszula 
Zaniewska 

Chłopik  
psychiatra 

2 

13.15-13.45   Przerwa, obiad  2 

13.45-15.15  Inne substancje psychoaktywne. Zatrucie, 
nadużywanie, uzależnienie i leczenie     

 

Lek med. Urszula 
Zaniewska 
Chłopik  
psychiatra 

 

Liczba godzin razem  8  

 

 

 

 

 

 



 

Dzień 3 

30 styczeń 2019 

Godz.  

Temat wykładu lub innych zajęć  Tytuł, imię i 
nazwisko 

wykładowcy 

Liczba  
godzin 

08.00  -9. 30   Zaburzenia  afektywne obraz, przebieg, leczenie 

 ostre zaburzenia psychotyczne , Schizofrenia,  i  
uporczywe zaburzenia  urojeniowe   objawy, przebieg ., 

leczenie  

 

Dr hab. n med. 
Maria Załuska 

prof. CMKP 
psychiatra 

2 

9.30 - 9.45 Przerwa   

9.45 - 11.15  zaburzenia organiczne: otępienne, amnestyczne,  
problemy psychiatryczne i opiekuńcze  

majaczenia nie związane z alkoholem - postępowanie.     

Dr hab. n med. 
Maria Załuska 

prof. CMKP 
psychiatra 

2 

11.15 – 11.30 Przerwa   

11.30 -13.00  Organiczne zespoły psychotyczne, afektywne,  rzekomo 
nerwicowe. Rozpoznawanie i leczenie  

Zaburzenia  psychiczne w schorzeniach neurologicznych 

Dr hsb n med. 
Załuska Maria 
prof. CMKP 
psychiatra 

2 

13.00-13.30   Przerwa Obiad    

13.30-15.00  Psychiatryczne stany nagłe: pobudzenie , agresja , 
autoagresja,, zasady postępowania , ocena ryzyka 
samobójstwa , Prawne regulacje stosowania przymusu 
bezpośredniego  i leczenia pacjenta bez jego zgody   

Dr hab. n med. 
Załuska Maria 
prof. CMKP 
psychiatra  

2 

15.00 – 15.30  Test, zaliczenie kursu  Dr hsb n med. 
Załuska Maria  

 

Liczba godzin razem  8  

Liczba godzin kursu 24, 

 


