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1. Zarząd PTP w stałym kontakcie z psychiatrami z Ukrainy        
od pierwszego dnia wojny
 
28 лютого 2022, 18:59:14, від Jerzy:
 
Dear Prof Maruta,
 
We are thinking if we can help you in some way by collecting and sending 
psychotropic drugs; antidepresants, long acting neuroleptics, 
normotimics or neuroleptics?
 
Jerzy Samochowiec
 
on behalf of Polish Psychiatric Assoctiation
 
Od: Nataliya Maruta 
Data: 4 marca 2022 o 09:33:00 CET
Do: Jerzy Samochowiec 
 
Temat: Odp: Help for Ukrainian Psychiatrists and psychiatric patients
 
Dear Jerzy Samochowiec and our Polish colleguas! Your proposition about 
psychotropic drugs is very actual for our services, especially for regions with 
military actions(Kiev, Kharkiv, Sumy, Cherson and other). I had conversation with 
directors of psychiatric hospitals in this regions and they have real needs in 
psychotropic drugs. First of all they have needs in long acting neuroleptics(clopixol 
depot, clopixol acuphase, moditen depot),neuroleptics in tablets(risperidone, 
olanzapine,aripiprazol, quetiapine), 
antidepressants(amitriptyline,sertraline,mirtazapine, venlafaxine, paroxetine)and 
all variants of tranquilizers.Amount of drugs depends on your opportunities. We 
have cooperation with our ministery o health, they are ready to help us with 
transfer drugs thought the border.
With best regards, Nataliya
__________________________________
Prof. Nataliya O. Maruta, MD, PhD, DMSc
Deputy Director on Scientific Work of the
Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the NAMS of Ukraine
Acting President of the Association of Neurologists, Psychiatrists and 
Narcologists of Ukraine
_________________________________
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2. PTP przekazuje środki finansowe na pomoc Ukrainie

Wsparcie dla ukraińskiej psychiatrii
Data publikacji: 2022-03-04
Wiadomość z kategorii: Aktualności

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z ogromnym smutkiem
i niepokojem przyjął wiadomość o wybuchu wojny w Ukrainie. Wyrażamy wsparcie
i solidarność dla wszystkich osób, które doświadczają skutków ataku Rosji na Ukrainę.      
W imieniu członków naszego towarzystwa deklarujemy gotowość pomocy,
w szczególności wspierania wszelkich działań pomagających osobom doświadczającym 
kryzysów psychicznych jak i wspierania profesjonalistów, którzy opiekują się swoimi 
pacjentami w tej dramatycznej sytuacji.

ZG PTP apeluje do swoich członków, aby w miarę swoich możliwości aktywnie włączali  
się w niesienie pomocy zarówno dla uchodźców przybywających do Polski z terenów 
objętych działaniami wojennymi, jak również dla przebywających i pracujących w Polsce 
obywatelek i obywateli Ukrainy doświadczających traumy i obaw o los swoich bliskich 
pozostających w ojczyźnie.

ZG PTP przekazał wyrazy solidarności i gotowość pomocy wyrazy solidarności i gotowość 
pomocy Koleżankom i Kolegom psychiatrom w Ukrainie. Pozostajemy w kontakcie              
z organizacjami i indywidualnymi osobami zgłaszającymi potrzebę pomocy dla ukraińskich 
placówek psychiatrycznych.
Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 3 marca 2022 roku ZG PTP podjął decyzję
o przeznaczeniu kwoty 100 tys. zł na rzecz pomocy dla opieki psychiatrycznej na Ukrainie.
Jednocześnie ZG informuje, że osoby chcące wesprzeć finansowo ten cel mogą wpłacać
pieniądze na dedykowane subkonto PTP:
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Nr rachunku: 66 1020 1068 0000 1202 0265 1446
Nr IBAN: PL 66 1020 1068 0000 1202 0265 1446

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
na wsparcie dla Ukrainy przeznaczyło

100 000 zł

Dziekujemy firmom                 
Gedeon Richter i Lundbeck Poland za 
wsparcie kwotami po 10000 PLN         

Włoskiemu Towarzystwu 
Psychiatrycznemu - 3000 Euro  

Francuskiemu Towarzystwu 
Psychiatrycznemu - 22 000 PLN    

oraz 
wielu   pojedynczym darczyńcom 

Do końca marca na nasze konto do wpłat 
darowizn na psychiatrię w Ukrainie wpłynęło

61 654 zł



UCHWAŁA  nr  2/03/2022

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 3 marca 2022 roku, ZG PTP podjął decyzję o przeznaczeniu 
kwoty 100 tys. zł na rzecz pomocy humanitarnej i medycznej na Ukrainie.

UCHWAŁA  nr  3/03/2022

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podjęta  na posiedzeniu
w dniu 03 marca 2022 r. w sprawie przekazania 20 000 zł na Caritas Opole w celu wsparcia szpitali 

psychiatrycznych na Ukrainie

UCHWAŁA  nr  4 /03/2022

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  podjęta  w głosowaniu zdalnym
w dniu 18 marca 2022 w sprawie przekazania 5 000 zł na Towarzystwo Rodzin   i Przyjaciół Dzieci 

Uzależnionych „Powrót z U” celem wsparcia ukraińskiej psychiatrii  i przekazania
na Centrum „Droga”  we Lwowie.

UCHWAŁA  nr  6 /03/2022

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
w sprawie przekazania 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy PLN)  na konto Caritas Diecezji Opolskiej         

w celu wsparcia szpitali psychiatrycznych na Ukrainie

3. Przykład wsparcia: 

PTP za pośrednictwem Caritas Opole przekazało 20 tys. złotych na zakup plecaków ewakuacyjnych. Taka 
potrzeba została zgłoszona przez kol. z Ukrainy - plecaki trafiły do szpitali psychiatrycznych w Stanisławowie i 
we Lwowie. Akcję pomocy koordynuje Dyrektor Krzysztof Nazimek (Opole/Branice), który ma tam wieloletnie 
kontakty i systematycznie wspiera ukraińską psychiatrię.



Informację o pomocy koordynowanej z Przemyśla przekazuje                                               
Pan dr n. med. Maciej Kuligowski z Podkarpackiego Centrum Zdrowia Psychicznego,
Wiceprezes Oddziału Podkarpackiego PTP:

"Od początku konfliktu przesyłamy pomoc bezpośrednio do Centralnego Szpitala
we Lwowie. Od trzeciego dnia konfliktu codziennie wysyłane są busy. Mamy informację,    
że trafiają również do Szpitala Wojskowego. W sumie mamy potwierdzenie o odebraniu      z 
Przemyśla przez stronę ukraińską, tylko od nas, 6 dużych busów.
Otrzymujemy przesyłki z różnych miast w Polsce, otrzymujemy też przesyłki z zagranicy. 
Dziś przywiozłem z Warszawy całego busa paczek żywnościowych dla dzieci 
przybywających na dworzec w Przemyślu.
Większość darów to opatrunki, materiały chirurgiczne (nici, igły, cewniki, wenflony, 
strzykawki, fartuchy, maseczki, rękawiczki), płyny infuzyjne - kilkaset litrów, antybiotyki,    
leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, ponad 500 litrów płynów dezynfekujących. Planujemy 
zakup lodówek do leków oraz koców, w odpowiedzi na zapotrzebowanie.
Jesteśmy w trakcie zatrudniania lekarki znającej język ukraiński - psychiatry dziecięcego      
i psychoterapeutki, która zajmie się pomocą dla dzieci ukraińskich w Przemyślu.
Nasi terapeuci i psycholodzy stale pełnią dyżury w miejscach rozlokowania uchodźców. 
Przymierzamy się do pisania recept dla uchodźców, pojawia się taka potrzeba.
Dziś dostaliśmy zapotrzebowanie na zakup leków i środków medycznych do Ośrodka 
Rehabilitacji dla Dzieci w Truskawcu. Pozostałe środki będziemy wykorzystywali zgodnie    
z zapotrzebowaniem strony ukraińskiej.
Członkowie naszych rodzin regularnie zaopatrują dzieci ukraińskie w ciepłe posiłki -         
hitem są naleśniki...
pozdrawiam,
Maciej Kuligowski"



4. Przykład spontanicznych gestów wsparcia z Polski dla Ukrainy

--------- Forwarded message ---------
Od: Anna Szczegielniak <sekcja.ksztalcenia.ptp@gmail.com>
Date: wt., 8 mar 2022 o 08:40
Subject: słowa wsparcia dla Ukraińskich medyków
To: PTP

Dzień dobry, 

w odpowiedzi na apel dr Szafrańskiego na ostatnim nadzwyczajnym posiedzeniu ZG 
PTP w dniu wczorajszym personel naszego szpitala ( Wielkopolskie Centrum 
Neuropsychiatryczne im. O. Bielawskiego w Kościanie) nagrał film ze słowami 
wsparcia dla medyków. 

Przekazuję filmik  i zdjęcie do wykorzystania, a przede wszystkim z prośbą
o przekazanie tym, którzy pozostają w kontakcie z lekarzami w Ukrainie.

Z wyrazami szacunku, 

Anna Rewekant 



5. Reakcje i informacje od psychiatrów z Ukrainy

Jesteśmy w stałym kontakcie z dwiema najważniejszymi organizacjami 
psychiatrów na Ukrainie:

   Ukrainian Psychiatric Association (członek WPA),
    Prezydent dr  Gluzman oraz dr Yurij Zakal, Wiceprezydent
   Association of Neurologists, Psychiatrists and Narcologists of Ukraine    
(członek w EPA) -  Prezydent dr Natalia A Maruta 

From: Yurij Zakal
Sent: Tuesday, March 8, 2022 8:54 PM
Subject: Letter from Lviv

Dear colleagues and friends!

In recent days situation in Ukraine remained very tense due to Russia's military 
aggression against Ukraine's civilian population.
We have a huge flow of refugees, adults and children, and among them - persons 
with acute psychiatric disturbances and those with a past history of mental 
disorders.

All of them need professional psychiatric and psychological assistance and care.
However, we have already faced a huge problem with the shortage of medications 
and medical devices.

Domestic pharmaceutical enterprises are located mainly in the southern and 
central regions, which are currently being attacked by the enemy.
As a result of military operations, the logistics in the manufacturing and purchasing 
of medications in Ukraine were completely disrupted.

Thus, we can predict a significant shortage or complete absence of 
psychopharmacological means for the treatment of our patients soon, and 
accordingly, we are aware of the expected consequences of such events.
The regularly supply of medicines in the form of humanitarian aid through 
Ukraine's western borders remains our only hope.

We would like to ask all our colleagues help to organize a "green corridor" for the 
delivery of medicines to psychiatric hospitals and patients in Ukraine, who were 
unable to defend themselves during World War II and unable now, during the 
current Third Russian War against Ukraine.
We, the representatives of the psychiatric community in Ukraine, call on all our 
colleagues, the entire psychiatric community, to help us to save our patients and 
citizens of Ukraine in these critical times.
Our team in Kulparkiv (KNP LOR LOCPL) at the moment is the only psychiatric 
institution that can serve as a kind of psychiatric hub for the needs of all Ukraine.
Let us unite, help and win for the sake of good, life and freedom!
Glory to Ukraine and its Heroes!

Yurij Zakal
Vice-President Ukrainian Psychiatric Association



6. Regularne spotkania z reprezentacją psychiatrów Ukrainy

W dniu 11 marca odbyło się spotkanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego z psychiatrami z Ukrainy, reprezentowanymi przez władze 
tamtejszych towarzystw naukowych oraz dyrektorów szpitali psychiatrycznych       
z różnych regionów kraju, w tym miejsc objętych działaniami wojennymi. 

Działania wojenne prowadzone przez Federację Rosyjską mają dramatyczny wpływ 
na sytuację osób chorych psychicznie na Ukrainie. Niestety, po raz kolejny chorzy 
psychicznie są grupą która zostaje w ostry sposób doświadczona skutkami wojny, 
dochodzi do łamania podstawowych praw człowieka, uniemożliwiana
jest ewakuacja chorych z szpitali w oblężonych miejscowościach, brakuje 
wyżywienia, środków pierwszej potrzeby.

Uniwersalną pilną prośbą, zgłaszaną przez przedstawicieli wszystkich placówek 
psychiatrycznych z Ukrainy, jest zapotrzebowanie na leki psychotropowe.          
Brak dostępu do tych leków potęguje zagrożenie zdrowia i życia chorych. 
ZG zwraca się z prośbą o nadanie takiej pomocy najwyższego priorytetu.

Na podstawie uzyskanych informacji od lekarzy psychiatrów z Ukrainy 
proponujemy krótką listę najważniejszych leków, które powinny być w miarę 
możliwości dostarczane w ramach pomocy humanitarnej kierowanej na Ukrainę:

Neuroleptyki (leki przeciwpsychotyczne):
1. Haloperidol – tabletki, iniekcje szybko działające i depot (Decaldol)
2. Klozapina - tabletki
3. Klopentyksol – tabletki, iniekcje (Clopixol Acuphase) i depot (Clopixol Depot)
4. Risperidon - tabletki / płyn
5. Olanzapina - tabletki

Leki przeciwpadaczkowe/normotymiczne:
1. Karbamazepina -  tabletki
2. Kwas walproinowy  - tabletki

Benzodiazepiny: 
1. Diazepam – tabletki i iniekcje
2. Klonazepam – tabletki i iniekcje

Leki przeciwdepresyjne
1. Sertralina/Escitalopram - tabletki
2. Amitryptylina - tabletki



ZG PTP aktywnie zabiega w MZ o przekazanie leków psychotropowych do szpitali 
psychiatrycznych na Ukrainie. Według wstępnych deklaracji napływających z MZ, 
pierwsza partia takich leków zostanie przekazana z rezerw państwowych.      
Dzięki staraniom ZG PTP, partię leków do szpitali psychiatrycznych na Ukrainie 
przekazał Zarząd EPA oraz rząd Bawarii.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia
________________________________________
Od: Departament Polityki Lekowej i Farmacji 
Wysłane: czwartek, 10 marca 2022 14:16
Do: PUM - Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczecin 
Temat: Ministerstwo Zdrowia PLD

Szanowny Panie Profesorze,

Dziękujemy za zaangażowanie w pomoc potrzebującej wsparcia Ukrainie.
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zgłaszania zapotrzebowania na produkty 
lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego na potrzeby ludności dotkniętej wojną w Ukrainie Departament 
Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia informuje, że wszystkie działania 
w zakresie przekazywania leków do Ukrainy są koordynowane przez Ministerstwo 
Zdrowia i Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. 
Ministerstwo Zdrowia pozostaje w bieżącym kontakcie z Ambasadą Ukrainy           
w Polsce oraz Ministerstwem Zdrowia Ukrainy, które przekazują zapotrzebowanie 
na konkretny asortyment medyczny. Wysyłka leków jest też koordynowana             
na poziomie całej Unii Europejskiej i odbywa się za pośrednictwem Polski.             
Za bieżące dostawy leków, przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia       
oraz Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, odpowiada  w ramach swoich 
działań statutowych Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.
Należy zaznaczyć, że podmioty lecznicze oraz apteki w Polsce muszą mieć 
zapewniony stały dostęp produktów leczniczych w celu zapewnienia prawidłowej 
terapii pacjentów, w tym również uchodźców przybywających do Polski. Stąd 
konieczne jest właściwe koordynowanie pomocy tak, by umożliwić dostawy leków 
do Ukrainy, a jednocześnie zapewnić dostęp do leczenia pacjentów w kraju.
W przypadku wpływających do Państwa próśb z Ukrainy o pomoc w dostarczeniu 
leków, prosimy o kierowanie takich informacji na dedykowany do tego adres email:

lekidlaukrainy@mz.gov.pl dla zamówień zbiorowych leków, lub w ramach potrzeb 
indywidualnych  poprzez formularz https://pomagamukrainie.gov.pl/.

 Sekretariat
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
mail: dep-pl@mz.gov.pl
tel: (22) 530 01 91
fax: (22) 530 01 43



7. Wsparcie dla naszych działań z UK



7. Wsparcie dla naszych działań z UK, cd.



8. Szkolenia z pierwszej pomocy psychiatrycznej, traumy wojennej

Dear Dr Samochowiec,

Thank you for your response to Adrian’s letter of support. The College is very pleased   
to be working with the Polish Psychiatric Association.
The RCPsych will be organising two webinars, both facilitated by Dr Peter Hughes, WHO 
special adviser and RCPsych Fellow. These will be freely accessible to all medical 
professionals who are working with people affected by the war and will focus
on teaching skills on providing psychosocial support, ethical and sustainable 
intervention as well as upskilling medical personnel across all specialties.

These Zoom webinars will be held in English. However, we are prepared to offer smaller 
group workshops to organisations in Polish as needed. 
Could we ask you to please share these links within your network and if any questions 
arise, feel free to direct them to me? I’ve been in touch with Anna Rewekant with the 
below info as well, thank you for connecting us.

General Principles of Psychological First Aid – Wednesday, 30 March at 14:00 (CET)

Registration link: 
https://rcpsych-ac-uk.zoom.us/webinar/register/WN_pSWMrfJZRVqlKdTDjpRXOg 
mhGAP 

Humanitarian Intervention Guide – Tuesday, 5 April at 14:00 (CET)

Registration link: 
https://rcpsych-ac-uk.zoom.us/webinar/register/WN_v8MeEdw2REmOF-qKdb6fqw

Thank you again for your support and I am happy to be working with you.
All the best,Agnes 
Agnes Raboczki
International Liaison Manager
Royal College of Psychiatrists



9. Włoskie Towarzystwo Psychiatryczne jako jedno z pierwszych
proponuje pomoc ukraińskim pacjentom i ukraińskim psychiatrom
za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Poniżej list Prezesów Włoskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
do włoskich psychiatrów:

Un aiuto concreto ai pazienti Ukraini

Cari Soci,
abbiamo ricevuto dal Prof. Bernardo Carpiniello, in qualità di rappresentante Italiano    
nel Consiglio delle Società Nazionali di Psichiatria in seno all'EPA, la richiesta della 
Società Polacca di Psichiatria, che sappiamo essersi immediatamente impegnata        
per supportare i colleghi Ukraini in grande difficoltà da ogni punto di vista.
La Società Polacca di Psichiatria ha aperto un conto corrente dedicato al sostegno   
delle strutture psichiatriche e dei pazienti Ukraini, attaverso il quale stanno raccogliendo 
somme destinate all'acquisto di farmaci, attrezzature e beni di prima necessità,           
che vengono poi spediti in Ukraina. Vista la loro vicinanza con l'Ukraina, i colleghi 
polacchi sono quelli che sono maggiormente e più concretamente in grado di dare      
una mano. Tramite loro possiamo anche noi essere tangibilmente vicini agli sfortunati 
amici dell'Ukraina.
Estendiamo pertanto a tutti voi il sottoindicato numero di CC della Società Polacca,      
per dare una mano concreta in questo tragico momento.

Account owner: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Nr: 66 1020 1068 0000 1202 0265 1446
Nr IBAN: PL 66 1020 1068 0000 1202 0265 1446
BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Cordialmente

Presidenza della Società Italiana di Psichiatria
Massimo di Giannantonio, Enrico Zanalda

(Dear Members,
we received from Prof. Bernardo Carpiniello, as the Italian representative in the Council 
of National Psychiatric Societies within the EPA, the request of the Polish Society          
of Psychiatry, which was immediately committed to support the Ukrainian colleagues 
and patients.
The Polish Society of Psychiatry has opened a bank account devoted to support 
Ukrainian psychiatric units and patients, in order to collect sums for the purchase          
of drugs, equipment and basic necessities, which are then shipped to Ukraine.         Given 
their proximity to this Country, the Polish colleagues are the ones who are more and 
more concretely able to help those who are in need of support . Through them,      we too 
can be tangibly close to the unfortunate friends of Ukraine.
We therefore extend the following number of CC of the Polish Society to all of you,        
to give a concrete hand in this tragic moment.)



10. Wsparcie świata psychiatrycznego dla Ukrainy (WPA, EPA, WHO)

Od: WPA Secretariat 

Date: pon., 7 mar 2022 o 13:23
Subject: WPA Statement from the Executive Committee of WPA
To: WPA Secretariat 
To All WPA Components
Kindly find below and attached a statement from the Executive Committee of WPA.

This statement is also posted on the WPA website, you can read it under the following 
link :
https://www.wpanet.org/post/message-from-the-wpa-executive-committee-
march-2022

-------- Wiadomość oryginalna --------

Temat: Invitation to Mental Health and Psychosocial Support Technical Working 
Group in Poland for Ukraine Refugee Response

Data: 2022-03-16 15:12
Od: "SEVKLI, Selma" 
Do: ptp@psychiatria.org.pl

Dear Esteemed Professor Jerzy Samochowiec,

My name is Selma Sevkli, I arrived in Poland 10 days ago as the WHO European 
Regional Office Emergency Mental Health and Psychosocial Expert. 
As the WHO, we have established a Mental Health and Psychosocial Support Technical 
Working (MHPSS) group last week, which will be co-lead by the UNHCR.    
The objective of this working group is to coordinate the MHPSS efforts and initiatives in 
Poland in regards to Ukraine Refugee Response. We will be conducting a service 
mapping on who is providing MHPSS services to refugees, at which locations with 
contact information, MHPSS needs assessments, capacity building activities and other 
important initiatives that will be defined soon by the group members.    
Your name and organization were recommended by the Polish Ministry of Health with 
high regards. We would be happy to welcome you in the group. If you, or your 
organisation, would want to join this group, please reply to this email (reply all).  

You are welcome to share contact details of the group as follows 
mhpsstwg.poland@gmail.com, with other interested organisations to become a 
member.    



STATEMENTS:
Representing more than 80,000 mental health care professionals all over Europe, 
including Ukraine and Russia, the EPA remains as a medical association apolitical and 
neutral, but strongly condemn the use of violence and the act of war to solve political or 
other disputes.

Read the full EPA statements:
• 28 February 2022 - EPA Statement on the situation in Ukraine
• 09 March 2022 - EPA Statement on the “EPA Network of Solidarity for Ukraine”

ESTABLISHMENT OF AN "EPA NETWORK OF SOLIDARITY FOR UKRAINE"
EPA member representatives from Ukraine and neighbouring countries developed a 
plan to support mental health professionals, and the lay public, to cope with the mental 
health consequences of the ongoing conflict in Ukraine. This plan include three key 
actions:
1. The creation of a virtual repository of documents to aid professionals and the
general public in treating and coping with traumatising events. This repository is
accessible here.
2. Access to webinars which will soon be made available to provide tools for
professionals.
3. The set up of a list of psychiatrists and psychologists available to give professional
support to persons in need.
If you think you can help with any of these actions, please contact the EPA Brussels
Office at epa.brussels@europsy.net.

Z ostatniej chwili - 1.kwietnia 2022:

EPA podjęła kroki zmierzające do zawieszenia Rosyjskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego jako organizacji wchodzącej w skład 
Rady Narodowych Towarzystw Psychiatrycznych.



Statement from the Steering Committee of the Council of NPAs:

We wish to affirm our complete and utmost professional and personal solidarity with 
our fellow psychiatrists and all mental health workers from Ukraine. We would also like 
to express our deepest concern about the situation of Ukrainian patients with mental 
disorders, who are exposed to additional suffering during the ongoing war.
It is our duty as psychiatrists and mental health workers to make every effort to 
safeguard people's mental health, and war is one of the most serious threats to mental 
health. Lasting peace is essential for the mental health of the people in any country, in 
any continent. We hope for and insist upon a peaceful resolution to this atrocious 
violence. Conflict must be addressed through peaceful means, such as communication.
Healing the psychosocial wounds due to trauma of every single individual affected by 
this war is our duty as National Psychiatric Associations and the EPA Council of NPAs. 
We will come together and use our knowledge, experience, and human power in the 
service of everyone: patients, their families, men, women, children, the elderly, refugees, 
and anyone else suffering in all EPA member countries.
Stop the war. Now.

Steering Committee of the Council of NPAs

NPAs in support of this statement:
Austrian Society for Psychiatry and Psychotherapy
Azerbaijan Psychiatric Association
Belarusian Psychiatric Association
Flemish Association of Psychiatry
Belgian Professional Association of Medical Specialists in Psychiatry
Psychiatric Association of Bosnia-Herzegovina
College Private Psychiatry of Bulgaria
Croatian Psychiatric Association
Czech Psychiatric Association
Danish Psychiatric Association
Estonian Psychiatric Association
Finnish Psychiatric Association
French Congress of Psychiatry
French Federation of Psychiatry
Society of Georgian Psychiatrists
German Association for Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics
Hungarian Psychiatric Association
Icelandic Psychiatric Association
College of Psychiatrists of Ireland
Israel Psychiatric Association
Italian Psychiatric Association
Lithuanian Psychiatric Association
Society of Psychiatrists, Narcologists, Psychotherapists and Clinical Psychologists from 
Republic of Moldova
Netherlands Psychiatric Association
Norwegian Psychiatric Association
Polish Psychiatric Association
Portuguese Society of Psychiatry and Mental Health
Romanian Association of Psychiatry and Psychotherapy
Independent Psychiatric Association of Russia
Slovak Psychiatric Association
Swedish Psychiatric Association
Spanish Society of Psychiatry
Swiss Society of Psychiatry and Psychotherapy
Psychiatric Association of Turkey
Royal College of Psychiatrists



From the Polish Psychiatric Association

As the Main Board of the Polish Psychiatric Association (PPA), we received the news   
of the outbreak of the war in Ukraine with great sadness and concern. We would hereby 
like to affirm our support and solidarity with all those who are experiencing the effects 
of Russia's heinous attack on Ukraine. On behalf of the members of our association, we 
wish to declare our readiness to help, in particular to support any activities that are 
aimed to provide assistance to those who are experiencing mental crises and to support 
professionals who continue to look after their patients under these dramatic 
circumstances.

The Main Board of the PPA therefore appeals to its members to actively join in helping 
both refugees coming to Poland from the war-torn areas, as well as Ukrainian citizens 
who live and work in Poland and are now experiencing trauma and fears for the fate of 
their relatives and close ones. The PPA has already expressed words of solidarity and 
readiness to help our fellow psychiatrists in Ukraine. We remain in constant touch with 
organisations and individuals reporting the need to help Ukrainian mental health 
institutions.

At an extraordinary meeting on March 3, 2022, the Main Board of the PPA decided to 
donate PLN 100,000 to support psychiatric care in Ukraine.

The PPA has established contact with directors of some psychiatric hospitals in 
Ukraine. So far, the PPA has bought and sent the following items to two psychiatric 
hospitals in Ukraine: backpacks with basic equipment, sleeping mat, sleeping bag, a 
powerbank, a flashlight, and a radio ready for evacuation for patients.

Professor Jerzy Samochowiec
President
Polish Psychiatric Association



11. Wybory do zarządu PTP

Do Przewodniczących Oddziałów, Sekcji i Komisji Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego:

Szanowni Państwo,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwraca
się do Oddziałów, Sekcji i Komisji Towarzystwa oraz do wszystkich osób w nich 
stowarzyszonych o czynny udział w procesie wyborczym do władz PTP w 2022 
roku.
- Walne Zgromadzenie Delegatów, które wybierze władze PTP kolejnej kadencji,
odbędzie się w dniu 08.06.2022 w Łodzi i towarzyszyć będzie 47 Zjazdowi
Psychiatrów Polskich
- w Walnym Zgromadzeniu biorą udział delegaci poszczególnych Oddziałów PTP,
wyłonieni w trakcie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach
- w związku z powyższym Przewodniczący i Zarządy wszystkich Oddziałów
Towarzystwa zobowiązane są do przeprowadzenia Walnych Zebrań Członków
Oddziałów (sprawozdawczo-wyborczych), w trakcie których wyłonione zostaną
władze Oddziałów kolejnej kadencji oraz delegaci na Walne Zgromadzenie
- jednocześnie informujemy, że zgodnie ze Statutem PTP:

1. o terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia
członków co najmniej na 21 dni przed ustaloną datą;
2. uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają przy obecności
co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, w drugim zaś - bez względu na liczbę obecnych członków; z tych
względów zasadne jest wyznaczenie w zawiadomieniu o Walnym drugiego
terminu, w którym nie obowiązuje wymóg kworum;

- ze względu na przestrzegania kalendarza wyborczego wszystkie zebrania
sprawozdawczo-wyborcze Oddziałów PTP muszą się odbyć najpóźniej do końca
kwietnia 2022,
- na adres Zarządu Głównego ( ptp@psychiatria.org.pl) do końca kwietnia 2022
powinny wpłynąć: informacje na temat nowo wybranych władz każdego
z Oddziałów PTP, listy delegatów na Walne Zgromadzenie oraz sprawozdania
merytoryczne i finansowe Oddziałów,
- na ten sam adres w tym terminie powinny wpłynąć także sprawozdania
merytoryczne i finansowe (jeśli dotyczy) Sekcji i Komisji PTP,
- liczba delegatów, których głos będzie decydował o wyborze nowych Władz
Towarzystwa zależy od liczby członków Oddziału opłacających składki (liczą się
osoby które miały opłacone składki za rok 2021 i osoby nowoprzyjęte w 2022).
W związku z tym zwracamy uwagę jak kluczowe znaczenie ma opłacenia składek
aby mieć wpływ na kształt organizacyjny i działania Towarzystwa.
- prosimy o zgłaszanie na adres ptp@psychiatria.org.pl terminów zebrań
sprawozdawczo-wyborczych Oddziałów, będziemy o nich informować na profilu
Facebook Towarzystwa ZG PTP.



Z ostatniej chwili na podstawie korespondencji mailowej -
działamy wspólnie! :

Witajcie - leki od EPA są w 
drodze do pacjentow! 
Geht jetzt nach Winnica. 
Dann nach Kyiv and Harkow.[…]
Jerzy. Samochowiec

[…] On the same way 
the Bavarian Parliament 
sends the medication for 
the additional 13 hospitals 
to Ukraine. 
Best Peter



12. Aktywność Sekcji Psychiatrii Środowiskowej

Program Forum Psychiatrii Środowiskowej, 
artykuł z Frontiers o CZP oraz informacja o filmie „15 lat Cogito ‘ na you tube.
(załączniki)

15 lat Cogito jest na YT:
https://youtu.be/U6em4yVEceQ 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej,  
Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne" i Stowarzyszenie Pacjentów „Otwórzcie 
Drzwi”  dziękuje Przyjaciołom i Gościom, którzy uczestniczyli w dniu 21 czerwca 
2019 r. w jubileuszu z okazji 15 -lecia działalności Pensjonatu „U Pana Cogito”          
na krakowskich Dębnikach.
Istotą działalności „U Pana Cogito” jest wzmacnianie procesu zdrowienia i 
uczestnictwa osób chorujących psychicznie w pełni życia społecznego i 
zawodowego w naszym  mieście, Pensjonat jest też Centrum Edukacji która realizuje 
w bliskiej współpracy z Katedrą Psychiatrii CMUJ, z ruchem pacjentów „Akademia 
Liderów –Cogito” oraz ogólnopolskimi organizacjami wspierającymi reformę 
psychiatrii i wdrażanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.    
Jego ideą przewodnią  jest motto "Żyć, mieszkać, leczyć się i pracować w lokalnej 
wspólnocie".

13. IV edycja Szkoły Młodych Psychiatrów PTP za nami



13. IV edycja Szkoły Młodych Psychiatrów PTP za nami, cd.

Za nami kolejna edycja Szkoły Młodych Psychiatrów Zarządu Głównego PTP i Sekcji 
Kształcenia Specjalizacyjnego PTP (Poznań, 18-19.03.2022 r.) 
W trzeci weekend marca b.r., kilkudziesięcioosobowe grono koleżanek i kolegów, 
przyszłych specjalistów psychiatrów, spotkało się w Poznaniu z zaproszonymi przez 
organizatorów ekspertami. Całość obrad prowadziły z ponadprzeciętnym 
zaangażowaniem Pani Dr Anna Rewekant (aktualna Przewodnicząca Sekcji 
Kształcenia Specjalizacyjnego) i Pani Dr Anna Szczegielniak (była Przewodnicząca 
Sekcji). 
Ofertę Towarzystwa dla młodych lekarzy przedstawił Prezes PTP, prof. Jerzy 
Samochowiec. Zakres działania Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego omówiła Pani 
dr Anna Rewekant. 

Uczestnicy wysłuchali też informacji Prezesa PTP o pomocy niesionej przez 
Towarzystwo psychiatrom i pacjentom psychiatrycznym w Ukrainie. Nagrano krótki 
film ze słowami wsparcia dla ukraińskich psychiatrów.  

Pierwszy dzień Szkoły wypełniły: farmakoterapia u pacjentek w ciąży i połogu, 
trudne wchodzenie w dorosłość pacjentów nastoletnich, rzadkie choroby 
neurodegeneracyjne, neuroCOVID oraz zasady leczenia "trudnych" depresji. 

Drugiego dnia w programie zagościły: nowe leki przeciwpsychotyczne, ADHD u 
dorosłych, psychogeriatria oraz postępowanie z pacjentem z doświadczeniem 
traumy.

Bardzo dziękujemy wszystkim Wykładowcom za przystępną formę prezentacji oraz 
otwartość na pytania i dyskusję. 
Integrację uczestników znacząco pogłębiła wspólna piątkowa kolacja oraz 
wieczorne spacery po Poznaniu w poszukiwaniu prodromów wiosny. 
Grant naukowy na funkcjonowanie Szkoły w 2022 r. przekazała firma Lundbeck 
Polska. Bardzo dziękujemy za wsparcie.




