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Περιεχόμενο του κύκλου εξειδίκευσης στην Τραυματοθεραπεία:

Το πρόγραμμα αποτελείται από θεωρία, ασκήσεις σταθεροποίησης και αποστασιοποιησης καθώς και
ζωντανή διεξαγωγή συνεδριών (live demonstrations) και πρακτική – βιωματική εξάσκηση σε μικρές
ομάδες. Μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου τριημέρου είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση 10
ωρών εποπτείας (σε μικρές ομάδες ή ατομικά) οι οποίες συνοδεύουν τις πρώτες εφαρμογές της
μεθόδου προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εκμάθηση και διεξαγωγή.
1) Α. Εισαγωγή στην Ψυχοτραυματολογία και την Τραυματοθεραπεία
Τι είναι τραύμα;
Πώς καταγράφεται ένα τραυματικό γεγονός στη μνήμη μας ;
Νευροφυσιολογική επεξεργασία του τραύματος
Ψυχικές και σωματικές αντιδράσεις & συμπτώματα
μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία
Ψυχοδιαγνωστική των μετατραυματικών διαταραχών
Η γένεση της Ψυχοτραυματολογίας
Το μοντέλο της Τραυματοθεραπείας
Τι είναι η μέθοδος EMDR και πού εφαρμόζεται ;
Live Demonstration
Πώς μπορώ να εντάξω τη μέθοδο EMDR σε ένα ευρύτερο θεραπευτικό πλαίσιο ;

Β. Σταθεροποίηση και θεραπευτικός σχεδιασμός

Η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης και το θεραπευτικό συμβόλαιο αποτελούν τα θεμέλια της
Τραυματοθεραπείας. Στο σεμινάριο αυτό θα διδαχθούμε πώς να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις
εκείνες που είναι απαραίτητες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των τραυματικών βιωμάτων με το
ΕΜDR.
Η πρώτη επαφή με το θεραπευόμενο: ενδείξεις τραυματικού ιστορικού
Από το τραυματικό ιστορικό ως τη δημιουργία θεραπευτικών υποθέσεων
Η σύνδεση των συμπτωμάτων ή αιτημάτων του θεραπευόμενου με το τραυματικό ιστορικό
Η ενίσχυση του κινήτρου για τραυματοθεραπεία
Από το θεραπευτικό πλάνο στο θεραπευτικό συμβόλαιο
(Επανα-) σύνδεση με τον υγιή εαυτό, ανάπτυξη και εδραίωση πηγών με τη βοήθεια του διεστιακού
ερεθίσματος: το πρωτόκολλο RDI (Resource Development & Installation) του A.Leeds
Τρόποι διαχείρισης δυσλειτουργικών συναισθημάτων και αναμνήσεων
Τεχνικές χαλάρωσης και καθοδηγούμενοι οραματισμοί
Η θεραπευτική σχέση στην Τραυματοθεραπεία: οι ρόλοι και το πλαίσιο
Η ιδιαιτερότητα της μεταβίβασης στη θεραπεία του σύνθετου τραύματος
Συνήθεις αντιμεταβιβαστικές αντιδράσεις του θεραπευτή

2) EMDR Επίπεδο Ι (Level I)
Ιστορική αναδρομή: σταθμοί στην ανακάλυψη και εξέλιξη της θεραπείας EMDR
Η μέθοδος EMDR ως συνθετική μέθοδος τραυματοθεραπείας
Η εμπνεύστρια της μεθόδου EMDR, Francine Shapiro
Το μοντέλο προσαρμοστικής επεξεργασίας πληροφοριών ( AIP Model)
Η ενσωμάτωση του EMDR σε μια μακρόχρονη ψυχοθεραπεία ή ως βραχεία ψυχοθεραπεία
Οφθαλμικές κινήσεις και άλλα είδη διεστιακών ερεθισμάτων
Προετοιμασία του θεραπευόμενου για την επεξεργασία με τό βασικό πρωτόκολλο EMDR
Το βασικό πρωτόκολλο EMDR (Standardprotocol)- οι 8 φάσεις
Ενδείξεις και αντενδείξεις για την εφαρμογή του
Θεραπευτικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας με το EMDR: Αντιμετώπιση
αποσύνδεσης, πλημμυρίσματος κ.α.
3) EMDR επίπεδο ΙΙ (Level 2)
Ψυχοδιαγνωστική των μετατραυματικών διαταραχών και συννοσηρότητα
Θεωρητικά μοντέλα πίσω από τη θεραπεία EMDR
Ερευνες και συγκριτικές μελέτες – νευροφυσιολογικές έρευνες για την αποτελεσματικότητα της
θεραπείας EMDR
Εφαρμογή του EMDR σε περιπτώσεις σύνθετου τραύματος, τραύματος πρόσδεσης και αποσυνδετικών
διαταραχών
Ειδικά πρωτόκολλα EMDR :
Φοβίες και διαταραχές πανικού
Εξαρτήσεις και ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές
Χρόνιος πόνος και σοβαρές ασθένειες
Επιπλεγμένο πένθος
Πρόσφατο τραύμα
Εφαρμογή σε ομαδικό πλαίσιο
Πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης του τίτλου “ θεραπευτής/-τρια EMDR” (EMDR Europe
accred. Practitioner

Βιβλιογραφία
Shapiro, Francine : Eye Movement Desensitization & Reprocessing. Guilford Press, 2017.
Βεντουράτου Δόμνα: Εισαγωγή στην Ψυχοτραυματολογία, την Τραυματοθεραπεία και τη μέθοδο EMDR.
Εκδόσεις Πεδίο, 2009 και σε επανέκδοση

Σε ποιούς απευθύνεται η εξειδίκευση ;
Ο κύκλος εξειδίκευσης στην Τραυματοθεραπεία με τη μέθοδο EMDR απευθύνεται σε επαγγελματίας
ψυχικής υγείας (με άδεια ασκ. επαγγ.) με κλινική εμπειρία και ολοκληρωμένη βασική ψυχοθεραπευτική
εκπαίδευση. Η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου είναι προϋπόθεση για την
απονομή του διπλώματος. Τα σεμινάρια πρέπει να παρακολουθουνται με τη σειρά που αναγράφεται στο
πρόγραμμα.

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

1) Εισαγωγή στην Τραυματοθεραπεία
και στη μέθοδο EMDR.
Σταθεροποίηση και θεραπευτικός σχεδιασμός
22-24/11/2019
2) EMDR - Ιο μέρος
31/1/-2-2/2020
3) EMDR - ΙΙο μέρος
1-3/04/2020

(όλες οι ημέρες διαρκούν από 9.30 π.μ. έως 17.30 μ.μ)

Υπεύθυνη του κύκλου εξειδίκευσης:
Δόμνα Βεντουράτου (EMDR Europe accred. Trainer)

Τραυματοθεραπεύτρια, συστημική ψυχοθεραπεύτρια και θεραπεύτρια Γκεσταλτ, κλινική ψυχολόγος και
EMDR-Europe accr. Trainer, εδώ και 2 χρόνια εκπαιδεύτρια στη μέθοδο CRM (Comprehensive Resource
Model, Basic training). Εζησα και εργάστηκα στη Γερμανία και Αυστρία επί 19 έτη και επέστρεψα στην
Ελλάδα το 2003, όπου και ίδρυσα το Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας. (www.travmatotherapeia.com).
Είμαι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της EMDR-Hellas. Διδάσκω Τραυματοθεραπεία και ειδικότερα τη
μέθοδο EMDR από το 2004 στον ελληνόφωνο και γερμανόφωνο χώρο, έχοντας εκπαιδεύσει και
εποπτεύσει πάνω από 300 συναδέλφους. Στην κλινική εργασία μου με διαταραχές πρόσδεσης και
αποσυνδετικές διαταραχές, με ενήλικες με ιστορικό κακοποίησης και παραμέλησης συνδυάζω στοιχεία
της θεραπείας Γκεστάλτ και της συστημικής ψυχοθεραπείας με τις αρχές και της μεθόδους της
τραυματοθεραπείας.
contact: info@travmatotherapeia.com
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