
TRAVMA ve ‹L‹fiK‹L‹ RUHSAL BOZUKLUKLARDA

EMDR UYGULAMALARI KURSU
Türkiye Psikiyatri Derne€i Ankara fiubesi’nin ‹flbirli€i ile

‹letiflim ve kay›t:
e-posta: tpdmerkez@gmail.com Tel: 0 (312) 468 74 97

E⁄‹T‹C‹
Doç. Dr. Burhanettin Kaya / Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Psikiyatri A.B.D.

10 HAZ‹RAN 2012 PAZAR

Limak Ambassador Hotel, ANKARA

taraf›ndan koflulsuz e€itim deste€i ile desteklenmektedir.



AMAÇ ve Ö⁄REN‹M HEDEFLER‹

Göz Hareketleriyle Duyars›zlaflt›rma ve Yeniden ‹flleme (EMDR) baflta TSSB
olmak üzere daha çok örseleyici yaflam deneyimleri sonucu ortaya ç›kan ruhsal
belirtilerin tedavisinde kullan›lan bir psikoterapi tekni€i olarak son y›llarda çok
ilgi çekmektedir.

EMDR örseleyici yaflam deneyimlerinin beynin baz› bölgelerinde yaratt›€› afl›r›
uyar›m ve ortaya ç›kan nöronal ifllev bozuklu€unu bilgi iflleme sürecini bozdu€u,
bunun sonucunda bilginin anksiyete do€uran orijinal haliyle dondu€u varsay›m›na
dayanmaktad›r.

Bilginin ifllenememesi, zorlay›c› (intruziv) düflünceler ve yeniden yaflant›lama
belirtilerinin ortaya ç›kmas›na yol açmaktad›r. Y›llar içinde EMDR’nin birçok
ruhsal bozuklu€un, özellikle travma ile iliflkili belirtilerin tedavisinde etkili
oldu€una iliflkin kan›tlar artm›fl ve kullan›m alan› giderek genifllemifltir.

Bu kursun amac› kat›l›mc›lara travma ile iliflkili ruhsal bozukluklarda EMDR’nin
kullan›m› konusunda bilgi ve deneyim kazand›rmakt›r.

PROGRAM

08.30-09.00 Tan›flma ve kurs program›n›n tan›t›m›

09.00-09.30 Örselenmifl (travmatik) bellek

09.30-12.00 TSSB ve di€er ruhsal bozukluklarda EMDR’nin yeri

12.00-13.00 Ö€le Yeme€i

13.00-13.15 Is›nma

13.15-14.30 EMDR Uygulamas›n›n temel ilkeleri ve aflamalar›

14.30-14.45 Kahve Aras›

14.45-16.15 EMDR Uygulamas›: Canland›rma (Role Playing)

16.15-16.30 Kahve Aras›

16.30-19.30 EMDR Uygulamas›:
(Küçük grup çal›flmas› - Kat›l›mc› uygulamalar›)

19.30-19.45 Kurs sonu de€erlendirme ve geribildirim

Kat›l›m Koflullar›

Bu e€itim etkinli€i TPD Genel Merkezi ve TPD Ankara fiubesi iflbirli€i ile düzenlenmektedir. Kat›l›m 30 kifli ile
s›n›rland›r›lacakt›r. Bu e€itime birinci y›l›n› tamamlam›fl, tercihen herhangi bir psikoterapi ekolünde en az temel e€itim
alm›fl psikiyatri asistanlar› ve uzmanlar› kabul edilecektir.

Baflvurmak isteyenlerin tpdmerkez@gmail.com, tamaygr@hotmail.com adresine iletiflim, kurum ve e€itim bilgilerini
içeren e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Tüm kat›l›mc›lar›n internet sitemizdeki bilgilerini güncellemifl olmalar› ve derne€imize aidat borçlar›n›n bulunmamas›
beklenecektir.

Toplant› TTB ve TPD’nin “‹laç Endüstrisi Hekim ‹liflkileri Etik Kurallar Yönetmeli€ine” uyumlu olarak düzenlenmektedir.
TTB kredisi ile kredilendirilecektir.


