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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до круглого столу за участю міжнародних спеціалістів «Раннє
виявлення суїцидальних тенденцій у дітей і підлітків та методи їхньої корекції», який
відбудеться 26–27 квітня 2017 року.
Засідання круглого столу внесено до реєстру наукових, науково-технічних симпозіумів,
з’їздів, конференцій, семінарів, нарад в Україні УкрІНТЕІ (посвідчення № 117 від 09 березня
2017 року).
На засіданні розглядатимуться такі питання:
1. Суїцидальна поведінка: основні поняття, етапи формування, механізми, фактори
ризику.
2. Діагностика суїцидальних тенденцій.
– Раннє виявлення суїцидальних тенденцій.
– Оцінка суїцидального ризику.
– Методи виявлення депресій у дітей і підлітків.
3. Психопрофілактика та психокорекція суїцидальної поведінки.
– Модель превентивної інтервенції.
– Психоедукація дітей, батьків і працівників шкіл з питань суїцидальної поведінки.
– BASIC Ph – підхід у роботі з групою ризику і суїцидентами.
– Техніки емоційної стабілізації.
– Когнітивно-поведінковий підхід у роботі з групою ризику і суїцидентами.
ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:
 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
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МОЗ УКРАЇНИ
 ВІДДІЛЕННЯ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я АКАДЕМІЇ НАУК
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
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 НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕВРОЛОГІВ, ПСИХІАТРІВ ТА
НАРКОЛОГІВ УКРАЇНИ
 АСОЦІАЦІЯ ПСИХІАТРІВ УКРАЇНИ
 АСОЦІАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І ПСИХОАНАЛІТИКІВ УКРАЇНИ
 МІЖНАРОДНИЙ
ФЕЛЬДМАНА»

БЛАГОДІЙНИЙ

ФОНД

«ФОНД

ОЛЕКСАНДРА

Делегати заходу: психіатри, невропатологи, наркологи, психотерапевти, медичні
психологи, сексопатологи, сімейні лікарі, організатори системи охорони здоров’я, психологи.
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Відкриття засідання відбудеться 26.04.2017 року о 10:00 год у конференц-залі (ауд.
№ 650 – ім. проф. П. О. Бутковського) Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна. 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6.
Реєстрація учасників у холі кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної
психології медичного факультету: 09:00 – 10:00.
Програма заходу буде розміщена на сайті: http://psychodep.univer.kharkov.ua.
Форми участі у засіданні круглого столу:
1. Доповідь на засіданні.
2. Мастер-класи.
3. Участь без доповіді.
Учасники круглого столу отримують сертифікати.
Інформація для учасників круглого столу:
На кафедрі психіатрії, наркології, неврології та медичної психології медичного
факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 2014 року
видається міжнародний науково-практичний журнал «Психіатрія, неврологія та медична
психологія», який є наукометричним та фаховим у галузі медичних та психологічних наук. З
вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті кафедри або web-сайті журналу
(www.psychiatry-neurology.org).
Реєстраційну форму учасника круглого столу можна знайти на сайті кафедри:
http://psychodep.univer.kharkov.ua, заповнити українською, російською і англійській мовах
та відправити на e-mail: psychodep.kh@gmail.com.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Україна, м. Харків, 61022
майдан Свободи, 6, кафедра психіатрії, наркології, неврології та медичної психології
медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:
Телефон кафедри: (057) 705-11-71
Зав. кафедри, д.мед.н, професор Володимир Іванович Пономарьов (моб. тел.: 050-87288-23, 098-544-22-06), доцент кафедри, к.мед.н. Діана Вячеславівна Штриголь (моб. тел.: 099614-03-39), доцент кафедри, к.мед.н. Вікторія Ігорівна Вовк (моб. тел.: 050-593-76-01), доцент
кафедри, к. психол.н. Тетяна Асифівна Алієва (моб. тел.: 098-807-75-57), доцент кафедри,
к.мед.н. Інна Даріюсівна Вашкіте (моб. тел.: 099-279-90-82).
E-mail: psychodep.kh@gmail.com
Сайт кафедри: http:// psychodep.univer.kharkov.ua
Сайт журналу: www.psychiatry-neurology.org
Ми будемо раді Вашій участі у засіданні круглого столу!
З повагою, оргкомітет

