Pirpana ry - Finnish Association for Infant Mental Health järjestää koulutuspäivän

Praha - buffet
Tule kuulemaan esityksiä, joita suomalaiset pikkulasten mielenterveystyön ammattilaiset pitivät
WAIMH:in maailmankongressissa Prahassa 29.5 -2.6.2016.
Aika: perjantai 18.11.2016
Paikka: Hotelli Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki
Koulutuspäivän osallistumismaksu on yhdistyksen jäsenille 80 euroa ja ei- jäsenille 120 euroa.
Osallistumismaksu sisältää luentojen lisäksi lounaan sekä aamu- ja päiväkahvit.
Mukaan mahtuu 70 henkilöä.
Ilmoittautuminen 1.11.2016 mennessä Pirpanan sivuilla www.pirpana.fi

PRAHA - BUFFET OHJELMA 18.11.2016

klo 8.30 – 9.00

Aamukahvit ja ilmoittautuminen

klo 9.00 – 9.30

Kannattaako päihteitä käyttäviä raskaana olevia äitejä ja vauvaperheitä
kuntouttaa? Äitien kuntoutumistarinoita valtakunnallisessa Pidä kiinni® hoitojärjestelmässä.
(Is it worth to rehabilitate the substance-abusing pregnant woman and families
with infants? - Mother‘s rehabilitation stories in the Holding Tight® -treatment
system)
Suunnittelija, sosionomi, yamk Miia Pikulinsky, Ensi- ja turvakotien liitto

klo 9.30 – 10.00

Menetys ja suru vauvaperheessä
(Surviving the loss in the families of infants)
Lasten- ja nuorisopsykoanalyytikko, Varhaisten vuorovaikutussuhteiden
psykoterapeutti, perheterapeutti, ayl, Hanna Manninen, Lastenpsykiatria Tyks

klo 10.00 – 10.15

Tauko

klo 10.15 – 10.45

Imetys ilman stressiä -projekti vahvistamassa vapaaehtoisdoulien reflektiivistä
työtapaa imetyksen ja varhaisen vanhemmuuden tukijana.
(Breastfeeding without stress – a project enhancing volunteer doulas’ reﬂective
stance in supporting breastfeeding and parenting)
Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti, imetysohjaajakouluttaja, kätilö
Jaana Wikgren

klo 10.45 – 11.15

Ryhmä, ruoka ja rakkaus – psykodynaamisen äiti-vauva – psykoterapiaryhmän
keskustelunaiheet.
(Food is love - group discussions in psychodynamic mother-baby psychotherapy
group)
PsL, psykoterapeutti (VET) Pirjo Leijala, Seinäjoen keskussairaala

klo 11.15 – 12.15

Lounas

klo 12.15 – 12.45

Sillanrakennusta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä
vauvaperheitä varten
(Building bridge between primary and specialized health care services for infant
families)
Neuvolan ylilääkäri, Reima Santala, Eksote

klo 12.45 – 13.15

Dialektiseen käyttäytymisterapiaan perustuva interventio
tunteensäätelyongelmista kärsiville perheille
(Dialectical Behavior Therapy based intervention for families with emotional
regulation problems)
Sh/perheterapeutti Janne Pöytäri, Tays, Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö

klo 13.15 – 13.45

Kahvit

klo 13.45 – 14.15

Vahvuutta vanhemmuuteen. Vaikuttavuustutkimus mentalisaatioteoriaan
pohjautuvista vanhemmuusryhmistä
(Families First. Evaluating the efﬁcacy of a mentalization-based group
intervention for ﬁ rst-time parents)
Psykologi, PsM Martina Salvén, Espoon lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö

klo 14.15 – 14.45

WAIMH:in kuulumisia
Pälvi Kaukonen, WAIMH:n toiminnanjohtaja

klo 14.45 -

Koulutuspäivän päätös
Reija Latva
PIRPANA:n puheenjohtaja
ayl, Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö, Tays
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