SURIYELI PSİKOLOJİ SAĞLIĞI DERNEĞİ (SAMH)

7. Yıllık Bilimsel Konferans:
Suriyeliler için akıl sağlığı hizmetlerinin
geliştirilmesi ve ruh sağlığı profesyonellerinin
kapasitesinin geliştirilmesi
Tarih : 20 – 21 Nisan 2019
@ Başakşehir Akademisi - Istanbul - Turkey
Konferans Temaları:
1. Ruh sağlığı uzmanlarının gelişimi, rehabilitasyonu ve eğitimi (seçilmiş örnekler)
1.1. Psikiyatristler, psikologlar ve diğer profesyoneller için üniversite eğitimi:
modaliteler, süre, sonuç ve müfredat - şimdiki zaman ve gelecek
1.2. Üniversite eğitiminin sağlık uygulamaları ve kurumlarda (hastaneler,
meslek kuruluşları, sağlık merkezleri, eğitim kurumları ve cezaevleri veya
mahkemeler gibi devlet kurumları) eğitim ile bütünleştirilmesi
2. Suriye'de ve ev sahibi ülkelerde Suriyeli akıl sağlığı profesyonellerinin eğitimine
yönelik gereksinimler ve zorluklar.
3. Suriyeli akıl sağlığı profesyonellerinin eğitiminde olumlu ve başarılı deneyimler
(seçilmiş örnekler)
4. Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelerdeki ruh sağlığı politikaları ve akıl sağlığı
profesyonellerinin daha iyi eğitimi için öğrenilen dersler
5. Entegre ruh sağlığı politikasına daha iyi erişim için zihinsel sağlık bakımı
gereksinimleri (bakım modelinin temel unsurları)
6- Ruh sağlığı ile ilgilenen hükümet ve sivil toplum örgütleriyle bütünleşmede
uzmanlaşmış derneklerin rolü
7. Ruh Sağlığında Bilimsel Araştırma: Mevcut ve Gelecek.
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Konferans Dilleri:
Arapça, İngilizce ve Türkçe.

Özet Çağrısı:
Özet başvurularınızı memnuniyetle karşılıyoruz. Bilginizi dünyanın dört bir
yanından paylaşın. 7. konferans konulu bir bilimsel araştırmayı paylaşın ya da bir
çalıştay ya da poster ya da bir rapor veya bir ders sunun. Web sitemizdeki soyut
form. Özet için son tarih Gönderme 15/2/2019. Lütfen özetinizi aşağıdaki e-postaya
gönderin:
Email: conference@syriasamh.com
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ÖZET FORMU
SUNUMUN BAŞLIK:

SUNUMUN bir çeşit:

SUNUM DİLİ:

Uzun öğüt ( ),

Araştırma kağıdı ( ),

Atölye ( ),

Afiş ( )

Arapça ( )

İngilizce ( )

SUNUMUN AMACI:

Kimin icin?

ÖZET: (350 sözcüğü aşmamalıdır)
Giriş:

Metodoloji { senin yanında uygunsa }:

Sonuçlar:

Tartışma:

Sonuç:
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Rapor ( )

Türkçe ( )

KATILIMCI VERİLERİ
Isim:
Uzmanlık:
ADRES:
Telefon Numarası:
E-posta:
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