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  Prihlasovanie cez formulár: 

https://forms.gle/jjWsZrSXTRhRw1J9A 

Diagnostika a terapia 

disociatívnych porúch 

Suzette Boon, PhD. 

Webinár je určený pre psychiatrov, psychológov, 

psychoterapeutov, lekárov a iných záujemcov 

z pomáhajúcich profesií. 

 

Webinár povedie Suzette Boon, PhD. 
klinická psychologička, psychoterapeutka, 

popredná holandská odborníčka na diagnostiku a terapiu 

disociatívnych porúch,  

spoluzakladateľka a prvá prezidentka ESTD (Európskej 

spoločnosti pre traumu a disociáciu), autorka knihy: 

Coping with Trauma-Related Dissociation: Skills Training for 

Patients and Therapists (S.Boon, K.Steele, O.van der Hart). 

Webinár bude tlmočený z angličtiny do slovenčiny. 

Webinár sa bude konať online. 
Pozvanie na zoom, spolu 
s materiálmi, dostanú všetci 
prihlásení pred webinárom. 

Piatok 9. apríl 2021 

Piatok - sobota 7.- 8. máj 2021 

Piatok 28. máj 2021 
 

ROZVRH HODÍN: 
9,00 - 18,00  
 

Poplatok za webinár je 240 EUR.  
 

Po odoslaní prihlášky dostanete 
vyžiadanú faktúru alebo potvrdenie 
o prijatí Vašej prihlášky. Následne, 
prosím, uhraďte účastnícky poplatok 
čo najskôr. 

 

Číslo účtu SIPE: Slovenská sporiteľňa 
IBAN: SK95 0900 0000 0002 7382 4443.  
Do poznámky uveďte svoje meno 

a webinár S. Boon. 
 

Storno podmienky: Ak sa odhlásite do 7 dní 

pred začiatkom seminára, vrátime Vám 

späť zaplatené kurzovné v plnej výške 

prijatej platby. Ak sa odhlásite v dobe 

KRATŠEJ ako 7 dní pred začiatkom 

seminára na základe vlastného rozhodnutia 

alebo aj nečakaných dôvodov (napr. 

ochorenie alebo rodinné záležitosti) a ak 

ste zaplatili kurzovné, vrátime Vám späť 50 

%. 3 dni pred začiatkom seminára, v jeho 

priebehu alebo po jeho skončení, nárok na 

vrátenie kurzovného odpadá. 

 

Webinár sa bude venovať diagnostike a diferenciálnej 

diagnostike disociatívnych porúch a prvej fáze ich 

terapie: predovšetkým utváraniu terapeutického 

vzťahu, práci s disociatívnymi časťami a najdôležitejším 

výzvam stabilizácie. 

Webinár bude nahrávaný a nahrávky sprístupnené 

účastníkom, s výnimkou videí s klientami, ktoré bude 

Suzette prezentovať. V záujme ochrany klientov sa všetci 

účastníci musia (v prihlasovacom formulári) zaviazať, že 

nebudú videá nijako nahrávať. 

 

 

 


