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W dniach 4-6.10.2018 r. w Arłamowie odbyła się XXIII
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne „Pacjent trudny
do terapii”.
Organizatorami konferencji byli NZOZ Podkarpackie
Centrum Zdrowia Psychicznego z Przemyśla,
PTP o/podkarpacki oraz Konsultant woj. d/s psychiatrii
na Podkarpaciu dr n. med. Maciej Kuligowski. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Andrzej
Czernikiewicz. W konferencji wzięło udział 470 uczestników oraz prawie 40 wykładowców z Polski, Ukrainy
i Francji. Szeroka tematyka wystąpień obejmowała
między innymi zaburzenia afektywne, psychogeriatrię,
psychiatrię dzieci i młodzieży, psychiatrię sądową,
problemy prawne w psychiatrii, uzależnienia, seksuologię, psychoterapię…

W

tegorocznej konferencji pojawiły się wątki filmowe. Prof. Andrzej Czernikiewicz w wykładzie “Nie tylko „Twój
Vincent” – filmowe oblicza ChAd-u” opowiadał o szczególnym związku między filmem a psychiatrią. Zwracał uwagę, że
w czasie ostatniej dekady w “filmie psychiatrycznym” pojawia
się coraz większa liczba filmów dotyczących zaburzenia dwubiegunowego (między innymi oskarowy „Poradnik pozytywnego myślenia”, „Człowiek z bieguna” czy wreszcie niezauważany „Zwariować ze szczęścia”. Obrazy te nie tylko prezentują
zaburzenie bipolarne, ale przede wszystkim widzimy w nich
problemy rodzin chorych z tą psychozą. Ważnym artystycznie
wkładem Polski jest film animowany dotyczący ostatniego
okresu życia Vincenta van Gogha „Twój Vincent”. Z kolei w trakcie sesji pod patronatem kwartalnika PSYCHIATRA pokazano
pełnometrażowy dokument „12 dni” (12 Jours, Francja, 2017).
We Francji kilka lat temu wprowadzono nowe przepisy dotyczące psychiatrycznej hospitalizacji wbrew woli. Film jest zapisem weryfikujących zasadność przyjęcia posiedzeń sądowych,
w których uczestniczą sędzia, pacjent i jego prawnik. Po pokazie odbyła się żywa dyskusja z udziałem m.in. dr Madejskiej
z Francji i dr Janiny Sonik z Warszawy.

Prof. Alexander Filts rozważał “Główne pytanie Psychiatrii
do Filozofii”: jaki jest status psychiatrii jako nauki niezależnej.
Czy psychiatria współczesna stopniowo rozpływa się w innych,
bardziej podstawowych naukach: biologii ewolucyjnej, genetyce? Czy istnieją jakieś argumenty, które mogłyby usprawiedliwić psychiatrię jako naukę niezależną i samowystarczalną?
Historia wskazuje na to, że wszystkie nauki podstawowe wyłoniły się z filozofii i – zwłaszcza – z podstawowych pytań, które
filozofia stawia przed wiedzą człowieka: pytanie o naturę to
fizyka, pytanie o życie to biologia, pytanie o duszę to psychologia, pytanie o życie człowieka to medycyna itd. Wygląda na
to, że psychiatria takim własnym i specyficznym pytaniem w filozoficznym poznaniu nie dysponuje. Prof. Janusz Heitzman
omówił „Prawo decydowania o własnym życiu i leczeniu „Pro
futuro”, a zdolność do świadomego i swobodnego wyrażania
woli”. Wątki prawne poruszali także w swoich wystąpieniach
mec. Wojtal, dr Mosiołek czy Mec. Andrzejewicz. Gorącym tematem było oczywiście RODO w psychiatrii… Prof. Irena Krupka-Matuszczyk mówiła pozytywnie o zdrowiu psychicznym
wśród seniorów. Prof. Janusz Perzyński dokonał niezwykle
dogłębnej analizy piśmiennictwa oraz wielu opinii sądowo-
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-psychiatrycznych z ostatniego półwiecza dotyczących różnicowania manii i euforii oraz depresji i apatii. Z kolei prof. Małgorzata Janas-Kozik przedstawiła propozycje zmian w opiece
nad dziećmi i młodzieżą. Podstawą powinna być ustawa
o koordynacji usług realizowanych na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży z zaburzeniami i problemami w okresie od perinatalnego do pełnoletności/zakończenia etapu edukacji. W propozycjach zmian uwzględniono poziomy funkcjonowania.
Jako pierwszy wyodrębniono poziom bazowy, na który składa
się: poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, specjaliści ze
szkół/nauczyciele i terapeuci środowiskowi. Poziom pierwszy
to poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne, psychoterapeuci kliniczni dzieci i młodzieży, terapeuci środowiskowi
działający w trybie ambulatoryjnym. Na drugi poziom składają
się: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży, psychiatrzy dzieci i młodzieży oraz psycholodzy
kliniczni pracujący w trybie oddziału dziennego. Poziom trzeci,
to Specjalistyczne Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży, psychiatrzy dzieci i młodzieży konsultujący w ramach Izby Przyjęć oddziału psychiatrycznego całodobowego
dla dzieci i młodzieży, realizujący przyjęcia w trybie planowym
i w stanie zagrożenia życia. Nadrzędną rolę w tak skonstruowanym systemie pełni poziom trzeci – ostatni.

dr Habrat i dr Silczuk. O roli hipnozy mówiła dr Madejska, która
przedstawiła też nowatorskie rozwiązania w awangardowym
oddziale psychiatrycznym we Francji.

Seksualność osób LGBT to temat dr Bartosza Grabskiego.
Celem wystąpienia było wprowadzenie słuchaczy w tematykę
życia seksualnego osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych. Zagadnienia te były do niedawna niezwykle rzadko
omawiane i badane. O uzależnionych lekarzach dyskutowali

Tradycją bieszczadzkich spotkań stały się dobre koncerty
na podsumowanie konferencji. Nie inaczej było w tym roku.
Już od pierwszych taktów zespół The Backwards poderwał
wielu – zarówno tych młodszych, jak i nieco starszych doktorów do tańca. The Backwards to najlepszy w Europie zespół
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Konferencji towarzyszyły po raz czwarty Mistrzostwa Polski Lekarzy Psychiatrów w Tenisie Ziemnym.
Wśród kobiet zwyciężyły:
Kat. Kobiet Senior – dr Teresa Adamczyk,
Kat. Kobiet Młodzicy – dr Justyna Tomaszczyk.
W finale mężczyzn spotkali się:
Kat. Mężczyzn Młodzicy – Mistrz Polski dr Artur Barlik, wicemistrz dr Piotr Tomaszczyk,
Kat. Mężczyzn Senior – Mistrz Polski dr Piotr Skubis;
wicemistrz dr Maciej Kuligowski.
Podczas konferencji wspierano jak co roku Fundację Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „Jerzyk” z Przemyśla. Dzięki
uprzejmości m.in. dr Piotra Frończuka (Strój Karoliny Woźniackiej wraz a autografem z wygranego finału z Singapuru) czy
dr Jolanty Klemens (Piłka z autografami Wisły Kraków) licytacja
była zacięta i uzbierano ok. 10.000 zł! (organizatorzy przekazali
na rzecz Fundacji również całość wprowadzonej symbolicznej
opłaty za koncert).
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odtwarzający oryginalne brzmienie zespołu The Beatles. Stroje, instrumenty, wokal oraz detale ruchu scenicznego pozwoliły na przeniesienie się w czasie i ponad godzinne delektowanie się twórczością czwórki z Liverpoolu.
Gdyby komuś było mało, na scenie pojawił się nie kto inny
jak Frank Sinatra polskiej psychiatrii, czyli dr Marek Juraszek,
który po swoim występie został nagrodzony owacjami, a przez
organizatorów zaproszeniem do bezpłatnego udziału w konferencji przyszłorocznej.
Niewątpliwą atrakcją był też występ Chóru Akademii Medycznej we Lwowie złożonego z terapeutów, pracowników,
pacjentów i… Kierownika Kliniki prof. Aleksandra Filtsa, dzięki
zaangażowaniu którego koncert był możliwy. Podczas występu nastąpiła historyczna chwila na pograniczu kultur – wspólne odśpiewanie wraz z chórem pieśni „Hej sokoły” przez francusko-ukraińsko-polskie trio: dr Aleksandra Madejska, prof.
Aleksander Filts, dr Maciej Kuligowski. W refrenie wspierało ich
ok. 200 psychiatrów z całego kraju.
Kolejna edycja Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych
03-05.10.2019 r. w Arłamowie. Zapraszamy!!! n

OGŁOSZENIE
XXIV Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne
3-5.10.2019, Arłamów
Specjalna sesja „Psychiatrzy i ich pasje”
Zapraszamy do prezentacji swoich oryginalnych zainteresowań, pasji, talentów!
Temat dowolny (podróże; talenty wokalne,
literackie, sportowe, kolekcje itp).
Prezentacje multimedialne
(film, slajdy itp.) – 10 minutowe,
Przewidziane nagrody!

PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/zima 2018

51

