[…]
Ona wie, że przyjdę, ja wiem, że z nią się spotkam
Przychodzimy ze swoich domów
Na wzgórze przypomnienia, zrozumienia, zapomnienia
Siadamy na kamieniach
Kładziemy ręce na kolanach
Ona słucha, ja mówię
Ona mówi, ja słucham
Czasem krótka rozmowa
Czasem długa i bolesna
To podróż do wnętrza.
Na dno, by zrozumieć siebie
Na zewnątrz, by wyjść do ludzi
[…]
A.E. Dla Pani Kasi
( wiersz z dnia 30.09.2009)

Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
Pamięci Katarzyny Muskat

Seminarium

Kryzys psychotyczny:
doświadczenie, cierpienie, piętno, choroba
16 grudnia 2015
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, ul Sobieskiego 9
duża sala wykładowa
(budynek A, I piętro)

Program
9.00- 9.40 Rejestracja
9.45 Wprowadzenie Katarzyna - w półcieniu
10.00 Doświadczenie, Anna Lipska (SWPS)


dyskusja, komentarze, refleksje

11.00 Cierpienie, Jacek Wciórka (IPiN)


dyskusja, komentarze, refleksje
12.01-12.29 Przerwa

12.30 Piętno, Piotr Świtaj (IPiN)
[…] Próbowałam odszukać u chorych obszary zdrowia, często całkiem rozlegle i dobrze zachowane i tu się z nimi komunikować. Psychiatrzy koncentrowali się na patologii. Mnie też fascynowała patologia, ale nie tyle identyfikowanie jej przejawów, co treść (kto mówi, o czym, w jakich sytuacjach), koncepcja powstawania choroby osoby, która jej doświadczała,
sposób w jaki przeżywała swój stan. I to mnie chyba uratowało – do dzisiaj mam o czym rozmawiać z pacjentami, autentycznie zależy mi na tym, żeby mi o sobie jak najwięcej opowiedzieli, chcieli ze mną rozmawiać i to niekoniecznie w gabinecie. Moja ciekawość nie kończy się na ustaleniu rozpoznania lub w momencie, gdy pacjent opuszcza oddział. Dzięki możliwości spotkań po wypisie (grupa wsparcia, sesje ambulatoryjne) mogę śledzić ich dalsze losy.
Psycholog-psychiatra-pacjent: reminiscencje z 40 lat współpracy. Psychiatria po Dyplom, wydanie specjalne, czerwiec
2010.



dyskusja, komentarze, refleksje

13.30 Choroba, Piotr Jahołkowski (IPiN)


dyskusja, komentarze, refleksje

14.30 Zakończenie Katarzyna – poza doktryną

uczestników prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do dnia 30 listopada
2015 (imię, nazwisko, ewentl. kontakt e-mail) na adres: seminarium@ipin.edu.pl
dogodny dojazd do Instytutu - autobusy: 116 (z Żoliborza, Traktem Królewskim), 519 z
Dworca Centralnego w kierunku Wilanowa , 522 z Dworca Centralnego w kierunku Świątyni
Opatrzności, E2 (w godzinach szczytu) z Bemowa, Placu Bankowego, Traktem Królewskim

