Zjazd Psychiatrów 2016
Katowice
Zjazd PTP w Katowicach po 47 latach…

Zaplecze merytoryczne

 3 oddziały kliniczne (Katowice, Tarnowskie Góry
i Sosnowiec)
 7 samodzielnych pracowników naukowych z
zakresu psychiatrii,
 2 przewodniczących ogólnopolskich sekcji PTP:
psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrii sądowej

 Doświadczenie w organizacji cyklu
międzynarodowych kongresów dla psychiatrów
(Wisła).

Uczestnicy są na miejscu
 2-gi po warszawskim oddział PTP wg liczebności 240 członków opłacających składki (dane za lata 2012
i 2013)
 4 duże szpitale psychiatryczne (Lubliniec, Rybnik,
Toszek, Katowice-Szopienice)
 Przy tym samym budżecie = więcej uczestników
 Łatwy dojazd z innych aglomeracji: autostrada A4
(Kraków ok 1 godz., Wrocław 2 godz., Szczecin via Berlin
6 godz.), A1 (Warszawa, Łódź, Gdańsk), bliskość
2 (największych po Okęciulotnisk w Polsce: Katowice
Pyrzowice i Kraków Balice.

Infrastruktura
 Kongres: MCK będzie
jednym z największych
centrów kongresowych
w Polsce. Parametry:
- 10 tys. osób,
- połączenie ze Spodkiem
- 18 sal konferencyjnych

 Noclegi:
- ok. 1100 do 10 min piechotą od MCK
- w samych Katowicach 2300 miejsc
- 1200 miejsc noclegowych w oddaleniu do 15 min samochodem
 Komunikacja: sprawna komunikacja miejska (tramwaje,
autobusy– przystanki zaraz przy Spodku. Parking przy MCK na
1000 samochodów. Łatwy dojazd.

Zadania – nad tym musimy
popracować
 Warsztaty wyjazdowe (gdzie – prosimy o deklarację)
 Atrakcje kulturalno-społecznościowe (np. uroczystość
otwarcia i zakończenia)
 Goście specjalni – kogo zaprosić do wygłoszenia wykładu
inauguracyjnego – optymalnie kogoś spoza środowiska (np.
znany naukowiec, aktor)
 Dodatkowe opcje turystyczne (dla gości z innych rejonów
PL, Polonii i zagranicznych)
 Tematy sesji, konkursów naukowych
 Chętni do kom organizacyjnego, poza Zarządem Oddziału i
przedstawicielami dużych szpitali (na razie Rybnik,
Szopienice, Toszek)
 Zaproszenie do współpracy Oddziału Częstochowskiego
 Temat przewodni (patrz następne slajdy)

Tematy przewodnie - propozycje
 Nowe klasyfikacje w psychiatrii - poszukiwanie jednego
modelu
 Psychiatria - wyjście z cienia

 25 lat zmian ustrojowych w Polsce - wpływ na jakość
życia psychicznego
 Przemiany cywilizacyjne a obraz zaburzeń psychicznych 12 lat w UE
 Nowa klasyfikacja w psychiatrii
 Psychiatria dla człowieka

Powojenne zjazdy PTP


1945 – Tworki: Zbrodnie hitlerowskie na
psychicznie chorych w Polsce. Organizacja opieki
nad zdrowiem psychicznym w Polsce. 25 rocznica
założenia Towarzystwa Psychiatrycznego



1947– Łódź: Psychozy reaktywne



1949 – Gdańsk: Systematyka chorób
psychicznych. Organizacja opieki psychiatrycznej.
Społeczne znaczenia psychiatrii



1950 – Wrocław: Materialistyczno - dialektyczne
podstawy psychiatrii



1953 – Branice: Rozwój pawłowizmu w nauce
psychiatrycznej polskiej od września 1952 r.



1956 – Poznań: Zagadnienia schizofrenii. Gruźlica
ośrodkowego układu nerwowego. Kompensacja
zaburzeń w ośrodkowym układzie nerwowym



1976 – Szczecin: Medycyna psychosomatyczna.
Psychiatria konsultacyjna



1979 – Kraków: Psychiatria środowiskowa.
Inwalidztwo w psychiatrii. Miejsce i rola personelu
nielekarskiego w lecznictwie psychiatrycznym



1983 – Gdańsk: Klinika, patogeneza i leczenie
psychoz endogennych. Psychiatria dziecięca



1986 – Warszawa: Zagadnienia alkoholizmu i
innych uzależnień



1989 – Łódź: Psychiatria jako nauka
interdyscyplinarna. Zagłada chorych psychicznie
1939-1945



1992– Poznań: Perspektywy rozwoju psychiatrii



1995 – Wrocław: Przemiany w psychiatrii. 75-lecie
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego



1959 – Szczecin: Zaburzenia psychiczne w okresie
inwolucji. Zagadnienia psychoterapii





1961– Kraków: Nabyte zaburzenia charakteru.
Zaburzenia reaktywne i symulacje

1998 - Bydgoszcz, Toruń: Współczesna cywilizacja
a zdrowie psychiczne



2001– Kraków: Integracja psychiatrii



1963 – Lublin: Psychiatria społeczna i
epidemiologia psychiatryczna. Społeczne
zagadnienia nerwic



2004 – Warszawa: Oblicza psychiatrii



2007– Szczecin: Miejsce psychiatrii wśród nauk
medycznych



2010 – Poznań: Świat współczesny a psychiatria



2013 - Lublin: Między neurobiologią a
środowiskiem



1967– Kielce: Depresje



1970 – Katowice: Psychozy egzogenne.
Psychiatria przemysłowa. 50-lecie założenia
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego



1973 – Poznań: Rehabilitacja psychicznie chorych
.Klinika i terapia alkoholizmu i toksykomanii

Zapraszamy do Katowic…

