VY A MY

SPOLOČNÝMI SILAMI
V BOJI PROTI ZÁVISLOSTIAM
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora – špecializovaná nemocnica s viac ako
45 ročnými skúsenosťami v oblasti liečby závislostí všetkých druhov a liečby psychických porúch
Vám ponúka možnosť navštíviť naše zariadenie a absolvovať u nás prednášky, besedy zamerané na prevenciu drogových závislostí.

TÉMY ODBORNÝCH PREDNÁŠOK PRE VEREJNOSŤ V RÁMCI PRIMÁRNEJ
PREVENCIE 2021
1.

Užívanie návykových látok u dospievajúcich žien
a ich vplyv na tehotenstvo
2. Diagnostika drogovej závislosti
3. Diagnostika alkoholovej a drogovej závislosti
4. Možnosti laboratórnej diagnostiky alkoholizmu
a drogovej závislosti
5. Fajčenie
6. Varovné príznaky užívania psychoaktívnych látok
v detstve a v adolescencii
7. Problémy osobnostného vývinu, vplyv zhubných
náboženských spoločenstiev (Sekty, Kulty)
8. Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí
a mládeže
9. Poradenstvo v oblasti závislostí zamerané na
detský a adolescentný vek
10. Poruchy správania v detstve a adolescencii
vedúce k závislosti
11. Agresivita a závislý jedinec
12. Nelátkové závislosti

13. Novodobé nelátkové závislosti
14. Využitie asertívnych techník v práci so závislými
klientmi
15. Relaxačné techniky
16. Doliečovací proces závislých
17. Predchádzanie recidívy a práca s cravingom
18. Drogy a rodina
19. Spoluzávislosť v rodine
20. Práca s rodinou závislého klienta
21. Depresia u adolescentov a u závislých
22. Psychické a telesné dôsledky závislosti
23. Teenageri a zneužívanie liekov na predpis
24. Ošetrovateľská, edukačná a psychoterapeutická
starostlivosť o pacientov so závislosťou
v OLÚP, n. o., Predná Hora
25. Šport a prevencia závislosti
26. Arteterapia a činnostná terapia v liečbe závislosti
27. Nové syntetické psychoaktívne látky, Herba
a riziká jej užívania

Prednášky, besedy je možné zrealizovať aj externe (mimo OLÚP, n. o.) napr. v priestoroch Vašej školy, organizácie.
Všetky prednášky realizujeme aj formou online prostredníctvom služby WEBEX. Pre spojenie je potrebné
zaslať e-mailovú adresu na nižšie uvedený kontakt.
V prípade záujmu kontaktujte:
Bc. Lucia Oravec Koreňová, referent marketingu a vzdelávania
tel.: 058/4866 145, 0902 965 082
lucia.oraveckorenova@olup-prednahora.sk

Viac informácií nájdete na
www.olup-prednahora.sk

