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ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΜΕ ΘΕΜΑ: 
 
 

««« ΓΓΓ ννν ωωω ςςς τττ ιιι κκκ ζζζ σσσ ---    ςςς υυυ μμμ πππ εεε ρρρ ιιι φφφ οοο ρρρ ιιι κκκ ζζζ σσσ    πππ ααα ρρρ εεε μμμ βββ άάά ςςς εεε ιιι σσσ       

ςςς εεε    γγγ υυυ ννν ααα ίίί κκκ εεε σσσ    μμμ εεε    κκκ ααα ρρρ κκκ ίίί ννν οοο    τττ οοο υυυ    μμμ ααα ςςς τττ οοο φφφ »»»    

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δζςποινα Ζηλιαςκοποφλου  
κλινικι ψυχολόγοσ MSc.- Ψυχοκεραπεφτρια 

 

τττ ηηη ννν    ΚΚΚ σσσ ρρρ ιιι ααα κκκ ήήή       222 444    ΜΜΜ ααα ΐΐΐ οοο σσσ    222 000 111 555          

ώώώ ρρρ ααα :::    111 111 ... 333 000       –––       111 777 ... 333 000    

 
τόχοσ: Κατανόθςθ των ψυχοκοινωνικϊν επιδράςεων τθσ διάγνωςθσ και τθσ 
κεραπείασ του καρκίνου του μαςτοφ και παρουςίαςθ των γνωςτικϊν- 
ςυμπεριφορικϊν παρεμβάςεων που εφαρμόηονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ αςκενείσ.   
Περιεχόμενο: Το εργαςτιριο περιλαμβάνει ςφντομεσ κεωρθτικζσ ειςθγιςεισ, 
παρουςίαςθ κλινικϊν παραδειγμάτων και μελζτθ περιπτϊςεων. Οι κεματικζσ 
ενότθτεσ που κα παρουςιαςτοφν είναι οι ακόλουκεσ:  

 Ψυχοκοινωνικζσ επιδράςεισ τθσ διάγνωςθσ και κεραπείασ του καρκίνου του 
μαςτοφ 

 Γνωςτικό κεωρθτικό πλαίςιο κατανόθςθσ τθσ προςαρμογισ ςτον καρκίνο του 
μαςτοφ 

 Εφαρμογι των γνωςτικϊν- ςυμπεριφορικϊν παρεμβάςεων ςε γυναίκεσ με 
καρκίνο του μαςτοφ 

 Αποτελεςματικότθτα τθσ γνωςτικισ- ςυμπεριφορικισ κεραπείασ ςε γυναίκεσ με 
καρκίνο του μαςτοφ  

 
Διάρκεια: 8 ϊρεσ 

Διεξάγεται ςτην ΕΕΕ-Παράρτημα Μακεδονίασ: 

Κόςτοσ ςυμμετοχήσ:  50 ευρϊ (επαγγελματίεσ) 
35 ευρϊ (μζλθ τθσ ΕΕΕΣ) 
30 ευρϊ (φοιτθτζσ) 
25 ευρϊ (εκπαιδευόμενοι ΕΕΕΣ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Πληροφορίες – Εγγραφές: 
ΕΕΕΣ – Παράρηημα Μακεδονίας 



Ερμού 48, 6ος όροθος, Θεζζαλονίκη 
Τηλ. 2310274610, 
 www.cognitivebehaviour.gr  
e  mail : eeesm@otenet.gr 

http://www.cognitivebehaviour.gr/

