
 

 

 

          

 
 

Workshop 3 

„Autizmus z pohľadu psychiatrie a psychoterapie“ 

 

 

OBSAH 

Autizmus ako pervazívna vývinová porucha vyžaduje oproti väčšine detských psychiatrických porúch ešte 

hlbší interdisciplinárny prístup ako v diagnostike, tak aj v terapii. Na diagnostickom procese, a tiež na 

intervencii sa podieľajú popri pedopsychiatroch predovšetkým detskí neurológovia, špeciálni pedagógovia, 

ako aj odborní terapeuti (ergoterapeuti, fyzioterapeuti, ako aj logopédi).  

 

Dvojdňový workshop ponúkne náčrt intervencie a terapie autizmu z pohľadu psychológa pre deti 

a mladistvých, medzi iným aj na praktických príkladoch práce na oddelení psychiatrie pre deti a mladistvých 

na Univerzitnej klinike vo Frankfurte. 

Na objasnenie možností plánovania terapie podáme v prvej časti prehľad o aktuálnych vedeckých 

poznatkoch o príčinách porúch autistického spektra, resp. o skúmaných rizikových faktoroch. Okrem toho 

poukážeme na koncepty komorbidít (relevantných z hľadiska psychiatrie) a budeme diskutovať o prácach 

 týkajúcich sa dlhodobého priebehu a prognostických faktorov. V druhej časti podáme prehľad o: (1) 

význame psychiatrických vyšetrení v diagnostickej fáze, (2) psychofarmakologickej možnosti liečby a jej 

vedeckých dôkazoch, a tiež o (3) evalvovaných psychoterapeutických postupoch. Prípadové štúdie objasnia 

význam a výzvy intervencie a terapie autizmu. Pre vytvorenie celkového obrazu predstavíme praktické 

prístupy, ako aj organizačnú štruktúru konzultačných hodín o autizme a Autistického terapeutického centra 

psychiatrie pre deti a mladistvých vo Frankfurte [Autismustherapiezentrum der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie Frankfurt]. 

 

 

KOMU JE WORKSHOP URČENÝ 

Workshop je určený najmä pedagógom, terapeutom, klinickým psychológom, psychológom, psychiatrom 

a iným odborníkom, ktorí pracujú s ľuďmi s autizmom, prípadne pracujú v zariadeniach, ktoré majú 

v starostlivosti deti alebo mladých ľudí s autizmom (Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, Centrá 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, školy, škôlky, VÚDPaP, zdravotnícke a iné 

organizácie). Workshop je určený odborníkom z Bratislavského a Trnavského kraja, ako i z okolia Viedne. 

 

 

 



 

 

 

          

 

TERMÍN 

Sobota  18. 05. 2013     9:30 – 17:00  

Nedeľa 19. 05. 2013     9:30 – 17:00  

 

 

LEKTORKA 

Dr. med. Eftichia DUKETIS: Primárka denného oddelenia pre mladistvých a Odborná psychiatrička pre 

deti a mladistvých v Autistickom terapeutickom centre psychiatrie pre deti a mladistvých vo Frankfurte 

[Autismustherapiezentrum der Kinder- und Jugendpsychiatrie Frankfurt]. 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Náklady spojené s organizovaním workshopu, ako aj cestovné, ubytovanie a stravné účastníkov sú hradené 

z projektu Autism Competence Exchange v rámci programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ 

REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013. 

Podmienkou účasti je absolvovanie oboch dní workshopu a splnenie kritéria odbornosti. Jazykom workshopu 

je slovenčina a nemčina. Simultánne tlmočenie je zabezpečené. 

Kapacita workshopu je obmedzená na 50 miest. Prihlásiť sa môžete do 13. mája 2013 elektronicky na 

https://docs.google.com/forms/d/1drM3KUYZqhZxYV5tZKQAFEk5oHiYlhtSDD96Sp9AvE8/viewform 

Viac informácií na adrese gvozdjakova (at) andreas.sk alebo na +421 905 746 280. Kontaktná osoba je 

Lucia Gvozdjáková.  

 

 

MIESTO REALIZÁCIE WORKSHOPU 

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, Slovenská republika;  

www.region-bsk.sk; http://goo.gl/maps/3ZX4B 

 

 

ADRESA ORGANIZÁTORA WORKSHOPU 

Autistické centrum Andreas
®
 n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava, Slovenská republika;  

T/F: +421 2 544 10 907; www.andreas.sk; http://goo.gl/maps/hkxs0; 
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