Zpravodaj TFP č. 5
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
člen European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP)
www.cspap.cz
a
Česká psychoanalytická společnost
člen International Psychoanalytical Association (IPA)
www.psychoanalyza.cz
vydávají

Zpravodaj TFP č. 5
datum vydání 6.11.2017

Výcvik v TFP – 2. oznámení - A K T U A L I Z A C E
Výcvik v TFP je určený pro psychiatry a klinické psychology s příslušnou atestací, případně v předatestační přípravě.
Předpokladem je funkční specializace v systematické psychoterapii nebo pokročilá úroveň psychoterapeutického
výcviku. Podmínkou přijetí je, aby předchozí výcvik obsahoval individuální sebezkušenost v trvání nejméně 50 hodin.
Zájemci o výcvik v TFP, nemající sebezkušenost, si ji doplní o nejméně 50 hodin dynamického zaměření.
Trénink v TFP bude zaměřen (a) na doplňování a prohlubování teoretických a praktických znalostí TFP (např. naučit se
zacházet se silnými přenosovými a protipřenosovými afekty, naučit se vybudovat terapeutický vztah s pacienty s
nejistou vztahovou vazbou, s těmi, kteří vnímají kontakt s terapeutem jako nebezpečný, naučit se pracovat s
parametry adherence a kompetence, naučit se používat strukturální interview) a (b) na prezentaci vlastních pacientů
z indikačního spektra poruch osobnosti. Pro prezentaci je třeba připravit klinickou vinětu a audiozáznam v trvání
nejvýše 10 až 15 minut. Zájemci, kteří pracují s poruchami osobnosti ve frekvenci jedenkrát týdně se mohou rovněž
hlásit, pokud jsou otevřeni pro zvýšení frekvence.
Výcviková skupina bude pracovat dva roky pod vedením mezinárodní lektorky TFP PhDr. Eduardy Vendyšové
Bakalářové čtyřikrát ročně v Praze, vždy v pátek a v sobotu (každý den 4 prezentací po 75 minutách a seminář 45
minut, celkem 15 vyučovacích hodin po 45 min.). V jednání je účast některého člena vídeňské skupiny TFP (v rámci
ISTFP).
Úhrada bude koncipována za členství ve skupině. Výše úhrady činí 400 Kč za vyučovací hodinu (45 min.), tj. 24 000 Kč
za 4 setkání ročně (fakturováno po pololetích). Přijímáme další přihlášky elektronickou poštou na tfp@cspap.cz; přijetí
není nárokové, přihlášení budou vyzváni k předložení profesního CV a motivačního dopisu. Přihlášky jsou ke stažení
na www.cspsp.cz
Pokud jsou kolem Vás zájemci o TFP, kteří si přejí dostávat informace formou Zpravodaje TFP, mohou se přihlásit na
e-mailu tfp@cspap.cz. Pokud si nadále nepřejete dostávat Zpravodaj TFP, odhlašte se prosím na tfp@cspap.cz.
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