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NOWA PATOLOGIA

Szanowni Państwo,  Drodzy  Koledzy, 

aż trudno uwierzyć, że spotykamy się już po raz dwudziesty!

Wyjątkowe, Jubileuszowe Dni IPP 12-13 luty 2011 będą przebiegać z myślą przewodnią: 

„Nowa patologia – wyzwanie dla współczesnego psychoterapeuty” 

 

 Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej refleksji nad miejscem psychoanalizy  

i psychoterapii psychoanalitycznej we współczesnym świecie, - jakże gwałtownie zmieniającym 

się na planie kulturowym i psychologicznym. Okazuje się, że stworzony ponad 100 lat temu 

przez Zygmunta Freuda, a następnie rozwijany przez jego następców, system teorii i techniki 

może być wciąż  aktualny, zarówno do opisu nowych zjawisk widocznych w psychopatologii, 

jak i poszukiwania i konstruowania nowych zastosowań; tegoroczne obrady pokazują, że 

wachlarz może być szeroki: praca z pacjentami uszkodzonymi neurologicznie, i np praca  

z młodzieżą ponadprzeciętnie uzdolnioną.

  Pierwszy referat wygłosi  Katarzyna Walewska - założycielka Instytutu Psychoanalizy  

i Psychoterapii, oraz  pomysłodawczyni  naszych corocznych Dni IPP.   

W doniesieniu pt. „Zagrożenia dla dorosłej seksualności w okresie dojrzewania, wynikające ze 

współczesnej cywilizacji” będzie wskazywać na potrzebę ochrony intymności młodych ludzi 

wchodzących w świat dorosły ; stawiając  jednocześnie pytanie, na ile podejmowanie roli 

szkolenia młodszych kolegów nie wymaga podobnej ostrożności ?...

 Następnie usłyszymy prezentację kliniczną „Praca z traumą” Pawła Walewskiego, naszego 

kolegi, psychologa i psychoterapeuty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii,. W wystąpieniu 

tym zapozna nas ze swoją, jakże  osobistą, kilkuletnią pracą z pacjentką głęboko poszkodowaną 

z powodu destrukcyjnych relacji rodzinnych. Jest takich pacjentów coraz więcej: ani same leki, 

ani porady nie są skuteczne, lecz konieczna jest rekonstrukcja osobowości.

 Pan Merini Farid , prezes Marokańskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. zaprezentuje 

nam swoje doświadczenie analityczne w referacie „Szeherezada na kozetce”; dzięki temu 

będziemy mogli ujrzeć psychoanalizę w zupełnie nowym dla nas, i  to  egzotycznym kontekście.; 

będziemy mieli okazje zastanowić się co jest  w naszej pracy wspólne a co kulturowo odmienne 

i jakie  rozwiązania terapeutyczne to implikuje.

 Na zakończenie pierwszego dnia konferencji zapraszamy na wykład Pani Hélène 

Oppenheim-Gluckman, psychiatry i psychoanalityka ze środowiska paryskiego; Wykład 

zatytułowany jest: „Zaburzenia procesów myślowych a tożsamość subiektywna”.  

Pani Oppenheim  od lat  pracuje z pacjentami z uszkodzeniami mózgu, lub po przebytej 

śpiączce wykorzystując wiedzę i rozumienie psychoanalityczne do  ich leczenia.
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 Drugi dzień konferencji organizowany we współpracy z Inicjatywą Korczakowską 

poświęcony będzie zastosowaniu psychoanalizy w lecznictwie sektora publicznego . 

 Obrady rozpocznie wystąpienie Pani Marzeny Slomskiej-Schmitt psychoanalityczki 

francuskiej polskiego pochodzenia, członkini Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, 

i jednocześnie dydaktyka Francuskiego Instytutu Psychoanalizy Grupowej i Psychodramy.  

W doniesieniu „Od kiedy urodziłem się chodzę w tych samych butach” zaprezentuje 

doświadczenia z pracy w Ośrodku Terapeutycznym dla Adolescentów (CATTP) w Bordeaux  

dotyczące zastosowania psychodramy analitycznej w terapii adolescentów.

 Następnie zapraszamy na wystąpienie Pana Daniela Oppenheim, psychiatry  

i psychoanalityka z Paryża, gościa projektu unijnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Inicjatywa Korczakowska. Przedstawi on nam swoją pracę z małymi pacjentami chorymi  

na nowotwory mózgu, w referacie pt. „Pomoc dzieciom objętym terapią nowotworu mózgu  

– w ochronie ich poczucia wartości”.

  Naszą konferencję zakończy warsztat poświęcony psychoanalitycznemu rozumieniu 

stosowania leków. Zbędne wydaje się podkreślenie, że dzisiejsi pacjenci bardzo ciepiący 

mogą leczyć się dzięki postępom farmakoterapii w systemie otwartym. Warsztat poprowadzi  

polsko-francuski tandem, współpracujący na niwie neuropsychoanalizy: dr Sławomir Murawiec  

i dr Vassilis Kapsambelis, zaś materiał do pracy udostępni Pan dr Maciej Karaszkiewicz,  

za co serdecznie dziękujemy

 Pragniemy wyrazić wdzięczność Jej Magnificencji Pani Rektor Profesor Katarzynie 

Chałasińskiej-Macukow za inaugurację obrad i za udostępnienie nam tej wspaniałej sali,  

w której możemy się dziś spotkać;

Dziękując Państwu za wspólne dwadzieścia lat, - zapraszamy na XXI Dni IPP „Seksualność 

współcześnie”

W imieniu organizatorów:    Katarzyna Walewska i Alicja Kubiak 

Alicja Kubiak - Prezes IPP 


