
 

Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci       

i młodzieży - diagnoza i terapia 

 

Dla kogo: 

Szkolenie "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży -           

diagnoza i terapia" skierowane jest do pracowników placówek edukacyjnych         

(psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej),      

rodziców oraz osób zainteresowanych tematem depresji u dzieci i młodzieży 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie kryteriów diagnostycznych oraz objawów        

zaburzeń nastroju. Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak rozpoznać         

objawy (także niespecyficzne) zaburzeń nastroju u dziecka i nastolatka, jakie są           

metody leczenia oraz jak dziecku może pomóc nauczyciel, rodzic, terapeuta i           

lekarz. 
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Podczas szkolenia uczestnicy szkolenia:  

● Zapoznają się z kryteriami diagnostycznymi, służącymi rozpoznaniu       

zaburzeń nastroju, zgodnie z klasyfikacją ICD 10 oraz DSM 5.  

● Poznają poszczególne objawy warunkujące rozpoznanie  ww. zaburzeń 

● Dowiedzą się jaką rolę może pełnić nauczyciel, lekarze innych         

specjalności, na przykład kardiolog, neurolog w procesie diagnozy        

zaburzeń depresyjnych, w kontekście zaburzeń poznawczych i objawów        

somatycznych towarzyszących depresji. 

● Poznają zagadki „masek depresji” i zaburzeń współistniejących 

● Zajmą się poszukiwaniem przyczyn - w gąszczu wielu czynników         

psychogennych, na przykład stresogennych sytuacji (np.: „choroba braku        

rozwiązań”, „choroba strat”) lub czynników biologicznych, na przykład        

towarzyszących innych chorobom sprzyjającym wystąpieniu zaburzeń      

nastroju, niedoborom pokarmowym, roli procesów zapalnych, czy       

środków psychoaktywnych (uzależniających) 

● Poznają sposoby pomocy dzieciom i młodzieży ujawniających zaburzenia        

nastroju - rola wsparcia otoczenia, psychoterapii oraz farmakoterapii.  

● Poznają, oparte na dowodach metody, zasady terapii zaburzeń nastroju,         

zalecanych dla dzieci i młodzieży. 

 

Czas trwania szkolenia: 3 godziny / 4h dydaktyczne 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Fundacja Pomoc Autyzm  
ul. Kowieńska 24, 03-438 Warszawa, REGON 364055186 

fundacja@pomocautyzm.org, telefon 660 330 220 lub 22 308 66 33 
www.pomocautyzm.org 

 



 

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia: 

• wykład 

• dyskusja 

• ćwiczenia 

 

Dostępne formy szkolenia: 

webinarowe / otwarte / zamknięte 

 

Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc       

Autyzm o ukończeniu kursu. 

 

Cena szkolenia zamkniętego: Cena za szkolenie ustalana jest indywidualnie. 

W przypadku szkolenia stacjonarnego doliczamy koszt dojazdu, ew. noclegu         

oraz czasu koniecznego na dojazd.  

Oferta dotyczy grup do 30 uczestników, inne warunki są ustalane indywidualnie. 

Cena szkolenia otwartego - aktualna cena na stronie szkolenia 

Oferta cenowa jest ważna do 31.12.2020 

 

Kontakt: 660 330 220 lub 22 308 66 33  fundacja@pomocautyzm.org 
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