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50/22 Psychické problémy dětských uprchlíků a možnosti terapeutické práce v prostředí uprchlického tábora  

či mimo něj  - ONLINE 

Datum: 19. 5. 2022 od 16.30 hod. 

Přednášející: PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D. 

Délka: 2 hodiny 

Počet kreditů: 2 

Kredity budou vloženy do portálu www.vzdelavanilekaru.cz 

Účast je zdarma 

Na seminář je nutné předem se přihlásit. 

 

PŘIHLÁŠKA:  ČLK > / Vzdělávání / Kurzy ČLK (lkcr.cz) 

 

PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D. je psycholožka, která v České republice pracuje s hospitalizovanými dětskými 
pacienty v rámci MŠ a ZŠ při Fakultní nemocnici Bulovka, dále působí v soukromé praxi a přednáší na vysoké škole. 
V minulých letech pomáhala na humanitárních misích organizace Lékaři bez hranic dětským pacientům v oblasti péče 
o duševní zdraví v Jordánsku a na řeckém ostrově Lesbos.  
V rámci přednášky bude pozornost věnována psychickému stavu dětských uprchlíků, s nimiž pracovala v uprchlickém 
táboře v Řecku a v Jordánsku. Psychika těchto dětí byla ovlivněna zkušenostmi, které zažily ve svých zemích původu, 
přičemž často šlo o země zmítané válečným konfliktem. Mnohdy na ni měly vliv i zkušenosti z dramatické cesty ze 
země původu do země kam děti prchaly. Zvláštní pozornost bude věnována dětem bez doprovodu, tedy dětem, které 
byly v uprchlickém táboře samy bez doprovodu jakékoliv dospělé osoby. Představeny budou nejčastější obtíže, které 
děti popisovaly a které je trápily (úzkosti, strachy, poruchy spánku a noční můry, pomočování, agresivita, 
sebepoškozování, sebevražedné myšlenky) a možnosti práce s nimi s postihnutím rozdílů práce v prostředí 
uprchlického tábora a mimo něj. Přednáška může být přínosná pro profese pracující s dětmi s psychickými problémy.  
 

Zahájení: 16.30 

Předpokládaný závěr: 18.00 hod. 
 

(Ze semináře bude pořízen záznam, který bude možné, po jeho zpracování,  sledovat po dobu  dvou  týdnů. K tomuto  

záznamu  budou zaslány nové přístupové  údaje.) 

 

 

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. 

Akce, která je ohodnocena 2 kredity, je možné se zúčastnit zdarma. Kredity budou vloženy do portálu 

www.vzdelavanilekaru.cz. 
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