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Jesteśmy solidarni z koleżankami i kolegami psychiatrami
z Ukrainy, wspieramy ich pracę z pacjentami w skrajnie trudnych
warunkach
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Odbywają się regularne spotkania online członków PTP oraz kolegów
i koleżanek psychiatrów z Ukrainy, w tym z Ukraińskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego i Instytutu Neurologii, Psychiatrii i Narkologii NAMS
Ukrainy.
Pytamy o bieżące potrzeby oraz czy realizowana naszymi siłami pomoc
dociera bezpośrednio do najbardziej potrzebujących. Rozmawiamy
o zmieniającej się dynamicznie sytuacji ukraińskich pacjentów
z zaburzeniami psychicznymi oraz organizacji opieki psychiatrycznej.
Wśród najbardziej potrzebnych rzeczy wymienia się, poza lekami,
zarówno materace, pościel, podstawowe narzędzia jak i agregatory
prądotwórcze, a także karetki.
Jednocześnie informujemy się, że do Polski przyjechało dużo osób
leczonych psychiatrycznie na Ukrainie lub potrzebujących pomocy
psychologów i psychiatrów po raz pierwszy. Pomocy udzielają też
ukraińsko- i rosyjskojęzyczni wolontariusze.

Zaoferowano nam, w razie konieczności, przekazanie dokumentacji z leczenia pacjentów
ukraińskich. Odbywają się też szkolenia, np. z kolegami z Izraela, dotyczące pomocy
osobom z traumą - zarówno dorosłym, jak i dzieciom.
Potwierdzono trudną sytuację na terenach okupowanych i potrzebę ewakuacji pacjentów.
Transport leków z Kancelarii Premiera RP trafił na Ukrainę (przez Rządową Agencję Rezerw
Strategicznych do ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia).
W spotkaniu majowym uczestniczyła prof. Danuta Wassermann – założycielka National
Centre for Suicide Research and Prevention of Mental lll-Health (NASP), współpracująca
z WHO, była Prezes EPA, obecna Prezydent–elekt WPA. Koleżanki i koledzy psychiatrzy
z Ukrainy podziękowali PTP za wszelką pomoc i wsparcie.

Wspieramy inne organizacje
Pracownia Terapii i Rozwoju we współpracy z fundacją eFkropka realizuje program,
który łączy wsparcie dla psychoterapeutów ukraińskich z pomocą psychologiczną
dla uciekinierów przed wojną w Ukrainie.
Pracownia oferuje ukraińskim terapeutkom miejsce do pracy i superwizję (bezpłatnie);
fundacja eFkropka gromadzi fundusze na opłacenie pracy terapeutek.
Osoby, które chciałyby wesprzeć ten program finansowo, mogą wpłacać:
* przez portal pomagam.pl
https://pomagam.pl/en/ukrainscy-terapeuci
oraz
* bezpośrednio na subkonto projektu:
Fundacja eFkropka
Majdańska 5 lok. 23, 04-088 Warszawa, Polska
Subkonto projektu: 03 2530 0008 2016 1049 6433 0003 IBAN: PL SWIFT/BIC:
NESBPLPW
Tytuł wpłaty: "Ukraińscy terapeuci uchodźcom"

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP Łódź, 8 czerwca 2022
Szanowni Państwo,
Członkowie Prezydium Zarządu Głównego, Delegaci na Walne
Zgromadzenie, Przewodniczący Oddziałów,
Sekcji Naukowych i Komisji, Przewodniczący Głównego Sądu
Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej PTP, zaproszeni Goście!
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Zarząd Główny zaprasza Państwa
na Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD), które odbędzie się dnia
08.06.2022 roku przy ul. Pomorskiej 251 w Centrum Dydaktycznym
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, sala A
godz. 11.45 - pierwszy termin
godz. 12.00 - drugi termin
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego w dniu 08.06.2022 r. w Łodzi dostępny na naszej stronie
PTP.
Link do najbardziej aktualnego programu oraz dodatkowych materiałów:
https://psychiatria.org.pl/aktualnosci,tekst,467,walne_zgromadzenie_dele
gatow_ptp_lodz_8_czerwca_2022
Z poważaniem,
Zarząd Główny PTP

Ostatnie w bieżącej kadencji zebranie Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
W dniu 18.05.2022 Zarząd Główny PTP spotkał się osobiście,
a nie za pośrednictwem Internetu, aby omówić najważniejsze bieżące sprawy
Towarzystwa oraz nadchodzący 47 Zjazd Psychiatrów Polskich w Łodzi.
W bieżącej kadencji Zarząd odbył ponad trzydzieści spotkań, w tym większość
w formie online z powodu obostrzeń pandemicznych. W zebraniu poza członkami
Zarządu Głównego wziął udział Prof. Piotr Gałecki, Krajowy Konsultant w dziedzinie
psychiatrii oraz dr Anna Depukat, Kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
W trakcie zebrania omówiono między innymi:
zagadnienia reformy systemu opieki psychiatrycznej w naszym kraju
ze szczególnym uwzględnieniem zasad działania II i II poziomu opieki.
Przyjęto protokoły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych oddziałów PTP,
a także sprawozdania z działalności Oddziałów, Sekcji i Komisji PTP. Zarząd
Główny dziękuje wszystkim Oddziałom, Sekcjom i Komisjom które w terminie
przedłożyły wymagane dokumenty.
Zarząd zajął się także propozycjami wskazania Członków Honorowych, których
kandydatury zostaną zaproponowane w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Przyznano także nagrody PTP.
Kol. Piotr Gałecki przedstawił sprawozdanie z przygotowania 47 Zjazdu
Psychiatrów Polskich w Łodzi (8-10.06.2022).
Kol. Adam Wichniak przedstawił Zarządowi aktualny bilans finansowy
Towarzystwa.
Poruszono temat pomocy ukraińskiej psychiatrii. Przedstawiono zarówno
dotychczasowe działania na jej rzecz jak i plany co do kontynuacji tej szczególnie
ważnej i potrzebnej pomocy.
Zdjęcie: uczestnicy Zebrania Zarządu Głównego PTP w dniu 18.05.2002 w Warszawie.
Od lewej: kol.kol. Sławomir Murawiec, Przemysław Bieńkowski, Janusz Heitzman, Łukasz Cichocki,
Małgorzata Janas-Kozik, Joanna Rymaszewska, Jerzy Samochowiec, Dominika Dudek, , Adam
Wichniak, Tomasz Szafrański, Maciej Matuszczyk i Piotr Gałecki.

