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Dialog motywujący (Motivational Interviewing – MI) może być bardzo
praktycznym przewodnikiem po codziennej praktyce psychiatrii, mimo
istniejących pewnych oczywistych rozbieżności między obowiązkami lekarza
medycyny pracującego w psychiatrii a zasadami dialogu motywującego,
szczególnie w zakresie oceny ryzyka i obowiązkowego leczenia. Istnieją również
zasadnicze różnice w filozofii między tradycyjnym modelem medycznym
a podejściem humanistycznym, skoncentrowanym na cierpieniu. Lekarz i pacjent
często mają zupełnie inny sposób rozumienia problemu oraz inną perspektywę
jego rozwiązania. Prowadzi to niejednokrotnie do patowej sytuacji w relacji,
w której po obu stronach pojawia się irytacja, frustracja i poczucie bycia
niesłuchanym przez drugą osobę. Dialog motywujący może pomóc w pracy
z pacjentami z problemami psychotycznymi na różnych poziomach.
Warsztat poświęcony jest prowadzeniu dialogu motywującego z pacjentami
znajdującymi się w najbardziej dramatycznych sytuacjach kryzysu
psychotycznego. Guy Undrill podzieli się doświadczeniami i pokaże jak
rozmawiać z pacjentami, by umożliwić jak najskuteczniejsze eliminowania
objawów psychotycznych. W trakcie warsztatu dr Undrill omówi, w jaki sposób
wprowadza MI w swoją praktykę, analizując, jak
połączyć MI z podejściem medycznym i gdzie MI
można zmodyfikować dla poszczególnych grup
pacjentów.
Dr n. med. Guy Undrill – specjalista psychiatra,
konsultant medyczny w NHS Foundation Trust,
wykładowca na Uniwersytecie w Bristolu (otrzymał
prestiżowy tytuł „Trenera Roku 2013” przyznawany
przez Royal College of Psychiatrists). Wieloletni
członek zarządu MINT. Jego doświadczenia kliniczne
obejmują pracę na ostrym oddziale psychiatrycznym,
całodobowym oddziale interwencji kryzysowej oraz
oddziale leczenia środowiskowego. Regularnie szkoli

klinicystów w zakresie dialogu motywującego w wielu krajach, m.in. szkolił
kuratorów i pracowników więziennictwa w Gruzji w ramach unijnego projektu
rozwojowego. Jego doświadczenia kliniczne obejmują pracę na ostrym oddziale
psychiatrycznym, całodobowym oddziale interwencji kryzysowej oraz oddziale
leczenia środowiskowego (domowego). Regularnie szkoli klinicystów w zakresie
dialogu motywującego w wielu krajach. Szkolił kuratorów i pracowników
więziennictwa w Gruzji w ramach unijnego projektu rozwojowego.
Szkolenie otwarte jest dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć praktyczną wiedzę
z zastosowaniem DM do pracy z zaburzeniami psychotycznymi. Aby umożliwić
trening umiejętności i coaching liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie będzie w całości tłumaczony na język polski.

Zapisy i informacje: www.amie.pl/szkolenia/
Serdecznie zapraszamy!
Zespół Akademii Myśli i Emocji

