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RELATORES/A José Eduardo Rodriguez Otero, Miguel Ángel Santez, Walter Lupo e Chus Taboada  Costas.

Grupo de Traballo “Trauma e EMDR".ORGANIZA

COORDINA Grupo de Traballo “Trauma e EMDR".

DURACIÓN 2 horas.

DATA E
HORARIO Venres, 22 de outubro de 2021. De 17:00 a 19:00 horas.

MODALIDADE En liña. Plataforma Moodle e ZOOM.

PRAZAS
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OBXECTIVO

Dar a coñecer a influencia do trauma en saúde mental, así como ofrecer unha visión científica e actualizada da
intervención terapéutica con EMDR e algunha vía de aplicación da mesma, no contexto hospitalario. Ademais da
presentación do grupo de traballo.

100.



 
Mesa redonda "Trauma e saúde mental desde a óptica EMDR"

 

INSCRICIÓN

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición ata completar aforo.
 
O curso terá un mínimo de asistentes, podendo suspendelo o Colexio no caso de non obter un número desuficientes
inscricións.

Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición comunicarase por e-mail a admisión ou non admisión.

Deberase estar ao corrente no pago das cotas colexiais.
 
Último día de inscrición: 15 de outubro de 2021.
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RELATORES/A
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JOSE EDUARDO RODRÍGUEZ OTERO.

 Psicologo Clínico desde o 2008. Experiencia en consulta ambulatoria e en rehabilitación de persoas con trastorno
mental grave. Na actualidade traballa na Unidade de Prevención do Suicidio da área Sanitaria de Vigo e é
presidente da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

METODOLOXÍA

Mesa redonda onde se compartirán coñecementos e experiencias sobre o trauma psicolóxico, a saúde
mental, o suicidio e a intervención con EMDR. Entregarase material aos asistentes.
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WALTER LUPO.

Licenciado en Psicoloxía na UNR (Arxentina) e especialista en Psicoloxía Clínica. Clínico e consultor EMDR.
Traballou en diferentes centros e hospitais de saúde pública e privada en Barcelona e Granollers. Profesor do
Máster de EMDR da UNED/UNED e titor do Practicum de Psicoloxía da Universidade de Barcelona. Traballa no
equipo de investigación do Hospital Fórum, pertencente ao Parc de Salut Mar (Barcelona) en diferentes estudos
de investigación sobre os efectos do trauma psicolóxico e a aplicación de EMDR, en TMG, TB, patoloxía dual,
primeiros episodios psicóticos e VHI. Participou na publicación de diferentes artigos sobre EMDR e as súas
aplicacións.

MIGUEL ÁNGEL SANTEZ.
Licenciado en Psicoloxía (Premio fin de carreira), Doutor en Psicoloxía (Premio extraordinario de doutoramento) e
Psicólogo Especialista en Psicoloxía Clínica. Exerce a súa docencia de grao e posgrao na Facultade de Psicoloxía
da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED/UNED), Madrid. Ademais, é profesor en distintos
másteres doutras universidades españolas. Dirixe o Máster de Psicoterapia con EMDR (Facultade de Psicoloxía da
UNED/UNED) desde o curso 2014/2015 ata a actualidade (7ª promoción). Participou nunha ducia de proxectos de
investigación e dirección de teses doutorais. Participación en numerosos congresos e publicación de centenares
de artigos. De 2010 a 2018 foi Decano da Facultade de Psicoloxía da UNED/UNED. De 2016 a 2018 foi Presidente
da Conferencia de Decanos de Psicoloxía das Universidades Españolas ( CDPUE). En 2018 recibiu a Mención de
Honra do Colexio Oficial de Psicólogos ( COP-Madrid).

CHUS TABOADA COSTAS.

Directora do gabinete de Psicoloxía e Trauma Chus Taboada. Especialista en psicoterapia. Membro do grupo
de Intervención en catástrofes e emerxencias de Galicia. Consultora e Facilitadora EMDR de adultos Clínica e
consultora en nenos e adolescentes. Certificada en terapia Sensoriomotriz. Con ampla experiencia en trauma,
apego e duelo.
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Incidencia do trauma en saúde mental. 
Impacto das experiencias traumáticas na conduta suicida. 
Por que EMDR é unha terapia de elección no trauma. 
Evidencia científica e EMDR no ámbitoacadémico.
EMDR no trastorno mental grave. Abordaxe desde o contexto hospitalario.
Presentación da rede Intercolegial e proxectos: guía de infancia e adolescencia. Tempo para reflexión e
preguntas.

PROGRAMA


