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Jean-Marc CANTAU & Wilfried GONTRAN 
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241 Hoàng Tăng Bí, Hà Nội 

 

 

  Wilfried GONTRAN là nhà phân tâm học, nhà tâm lí học, chuyên gia đào tạo, giảng Hai nhà phân tâm học 
Jean-Marc CANTAU và Wilfried GONTRAN đề xuất một buổi thảo luận chuyên đề xoay quanh chủ đề sự khác nhau về mặt 
lâm sàng giữa tự kỷ/loạn thần. Phân tâm học, được thừa kế từ Sigmund Freud và Jacques LACAN, thúc đẩy một phương 
pháp tiếp cận có tên là phương pháp tiếp cận cấu trúc trong tâm bệnh học, cho phép đưa ra những phân biệt rõ ràng giữa 
các chứng bệnh tâm thần với nhau. Tuy nhiên, việc chẩn đoán tự kỷ và loạn thần ở trẻ em vẫn luôn khó khăn và phức tạp. 
Thật vậy, bệnh cảnh của hai chứng tâm bệnh này đôi khi có những điểm tương đồng rất lớn. Thêm nữa, những chẩn đoán 
tâm thần mới (TED : Rối loạn phát triển lan toả và TSA : Rối loạn phổ tự kỷ) đưa đến những cách thức tiếp cận mới trong 
chẩn đoán, làm giảm đi phần nào tính chính xác trong việc phân biệt hai chứng bệnh này.   

Trong điều kiện ấy, liệu có còn cần thiết phải phân biệt tự kỷ và loạn thần ? Liệu các chứng bệnh này có đang thay 
đổi? Có hay không những « cầu nối »/điểm chung giữa tự kỷ và loạn thần ? Cũng giống như tự kỷ, liệu có phải ngày nay loạn 
thần cũng đang gặp nguy cơ bị giới hạn ở một chứng khuyết tật ? Có thể dựa vào tiêu chí chẩn đoán nào để phân biệt 
chúng ? Đây chính là những nội dung mà hai diễn giả sẽ đề cập theo một cái nhìn giao thoa dựa trên kinh nghiệm thực hành 
và suy ngẫm của họ, đồng thời sẽ trao đổi với các thành viên tham dự.  

 

  Jean-Marc CANTAU là nhà phân tâm học, nhà tâm lí họcdạy Tâm lí học tại đại học Toulouse Jean-Jaurès, 
thành viên của ADEPASE. Đã từng làm việc hơn 15 năm với vai trò là nhà tâm lí tại các khoa tâm thần dành cho thanh thiếu 
niên (tại Toulouse và Bruxelle), công việc thực hành đã làm ông luôn trăn trở về chứng loạn thần cũng như những đặc thù 
nào trong việc đồng hành với bệnh nhân loạn thần. 
 

Đăng ký tham dự:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVQCWS95NX6MGhaOnX4_gIty1POGVyrdNMky9woCf
I9FlkEw/viewform?usp=sf_link 
 
Phí tham dự : 

- Mức phí thông thường, chuyển khoản trước ngày 26/4/2018 : (150.000đ) 
- Mức phí thông thường, đóng khi đến tham dự : (200.000đ) 
- Mức phí dành cho học sinh, sinh viên, chuyển khoản trước ngày 26/4/2018 : (100.000đ) 
- Mức phí dành cho học sinh, sinh viên : (150.000đ) 

Thông tin liên hệ :  
NGUYỄN Hạnh Liên : nguyenhanhlien@gmail.com / ĐT: 0903471234 
NGUYỄN Vân Anh : ng_van_anh@live.fr / ĐT: 0904916623 

Thông tin chuyển khoản: Nguyễn Vân Anh: 0021000382719, Vietcombank chi nhánh Hà Nội (11 Cát Linh) 
Khi chuyển khoản, xin vui lòng ghi rõ nội dung: [seminaire27042018_HO va ten] 
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