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Vás zvou na seminář z cyklu

Termín konání: 7. – 8. prosince 2018



ANOTACE SEMINÁŘE
Účastník získá přehled o nejčastěji se vyskytujících psychosomatických syndromech 

podle diagnostického rozdělení Mezinárodní klasifikace nemocí - duševních 

a behaviorálních poruch (MKN-10) a Diagnostického a statistického manuálu duševních 

poruch Americké psychiatrické asociace, 5. vydání (DSM-5). Získá znalosti o zvláštnostech 

vedení diagnostického či anamnestického rozhovoru u psychosomatických, případně 

alexithymických pacientů/klientů, s ohledem na jejich převažující obranné mechanizmy. 

Problematika bude názorně ilustrovaná na kazuistikách, na kterých si účastníci mohou 

procvičit zjišťování psychosomatických symptomů a syndromů, a utváření konceptu 

pravděpodobného mechanizmu vzniku onemocnění, rozpoznávání faktorů, které mohou 

hrát roli v etiopatogenezi vzniku a udržování onemocnění.

PROGRAM SEMINÁŘE
Pátek 7. prosince 2017 (17.00 – 20.15)

Typologie psychosomatických syndromů (diagnostické dělení podle MKN-10 

a DSM 5). Vhodné způsoby vedení diagnostického či anamnestického rozhovoru 

s psychosomatickými pacienty/klienty, s ohledem na identifikaci významných životních 

událostí a převládajících obranných a zvládacích mechanizmů. Problematika bolesti 

v psychosomatice, vliv psychického prožíváni bolesti na způsob jejího vnímání.

Sobota 8. prosince 2017 (9.00 – 16.45)

Podrobnější seznámení se somatickými symptomy a syndromy, v genezi a v průběhu 

kterých působí psycho-sociální faktory. Problematika zvládání somatických 

onemocnění z hlediska biopsychoscoiálniho přístupu.

Přehled psychosomatických syndromů 
a principy diagnostického rozhovoru



MUDr. Natália Kaščáková
Natália Kaščáková je psychiatrička – psychoterapeutka. 
Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství v Praze a Bratislavě. 
Specializovala se na psychiatrii, 9 let pracovala v Psychiatrické 
nemocnici v Pezinku, z toho 3 roky na psychosomatické 
klinice. Ukončila výcvik v hlubinné psychoterapeutické 
metodě – v koncentrativně pohybové terapii (KPT), 
vzdělává se v katathymně imaginativní psychoterapii (KIP) 
a v psychotraumatologii.

Působila jako spoluvedoucí výcvikového programu v KPT 
ve Vídni. Přednášela psychopatologii a psychiatrii na vysokých 
školách (FF Trnava, PF Bratislava). Posledních 10 let je 
v soukromé psychiatrické a psychoterapeutické praxi a 5 let 
vede semináře v rámci vzdělávání školících se psychoterapeutů 
pod záštitou Slovenské psychoterapeutické společnosti 
a Slovenského institutu pro vzděláváni v psychoterapii 
(SIVP). Je autorkou odborné knihy „Obranné mechanizmy 
z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického 
hľadiska“ (2006). Ve svém výzkumu na OUSHI Palackého 
Univerzity v Olomouci se věnuje zkoumání souvislostí mezi 
vztahovou vazbou, traumatizací v dětství a v pozdějším životě, 
resiliencí a psychickým a somatickým zdravím.

Pracoviště:

Pro mente sana, s. r. o. 
Heydukova 27 
811 08 Bratislava



Termín konání 7. – 8. 12. 2018

Místo konání
Univerzitní 22, Olomouc 

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Způsob přihlášení Online přes web www.czv.upol.cz

Výše účastnického poplatku

2 900 Kč při jednotlivém přihlášení,

je možné se také přihlásit do ročního

cyklu seminářů (2 500,- za seminář)

Kontaktní osoba programu

Mgr. Kateřina Hamplová

tel.: 775 115 446

e-mail: czv@oushi.upol.cz

Komu je vzdělávání určeno
Lékařům, psychologům, kněžím a dalším

odborníkům v pomáhajících profesích.

Odborní garanti semináře

Česká lékařská komora

– prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Asociace klinických psychologů ČR 

– Mgr. Eva Kochtová

Kredity za vzdělávací akci Česká lékařská komora: 10 kreditů

Kurz je akreditován

Asociace klinických psychologů ČR

Česká asociace sester

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace k semináři


