Warszawa, 01 sierpnia 2019 r.

KOMUNIKAT
Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
organizują w dniu 23 października (środa) 2019 roku
XII Seminarium poświęcone realizacji środka zabezpieczającego w psychiatrii, pt:

„Rodzina…- środek zabezpieczający w psychiatrii w aspekcie rodzinnym”
Pobyt w oddziale detencyjnym wiąże się najczęściej z długoletnią izolacją, a tym samym życiem z
dala od rodziny i bliskich. Wieloletni brak kontaktu z rodziną wynikać może z faktu, iż powodem
skierowania pacjenta na oddział psychiatrii sądowej było popełnienie czynu zabronionego
przeciwko najbliższym członkom rodziny. Zrozumiałym staje się zatem brak relacji pomiędzy
ofiarą a sprawcą. W literaturze światowej podkreśla się jednak rolę więzi rodzinnych w terapii i
resocjalizacji osób chorych psychicznie, które weszły w konflikt z prawem. Wsparcie, jakiego
udzielają najbliżsi oraz podtrzymanie relacji rodzinnych odgrywają kluczową rolę w dążeniu do
powrotu do ról społecznych po zakończeniu detencji.
Pacjenci sądowo-psychiatryczni mają prawo do kontaktów z rodziną i korzystają z nich raczej
chętnie. Relacje rodziny z pacjentami, czasem rodziny z personelem i pacjentów z personelem,
wzajemne oczekiwania, spełniane bądź niespełniane prośby jednych i drugich, niejednokrotnie
stwarzają sytuacje problemowe, wymagające mądrych rozwiązań. Właściwe postawy personelu
szpitala pozwalają nie tylko załagodzić konflikty, ale także mogą mieć moc terapeutyczną i
resocjalizacyjną.
Czego oczekują rodziny pacjentów od personelu, a na jaką współpracę z rodzinami pacjentów mogą
liczyć lekarze, psychologowie i psychoterapeuci? Jakie problemy w kontekście rodzinnym
pojawiają się przy realizacji izolacyjnego środka zabezpieczającego? Czy rodzina „pomaga”, czy
„przeszkadza” w leczeniu pacjentów? Te oraz szereg innych dylematów zostanie poruszonych
podczas XII Seminarium KPS IPiN.
Celem XII Seminarium jest omówienie następujących zagadnień:












Rodzina w kontekście bycia ofiarą czynu zabronionego
Przemoc w rodzinie i jej uwarunkowania
Prawo pacjenta do kontaktu z rodziną. Problemy związane z odwiedzinami.
Odwiedziny ofiary czynu zabronionego i gwarancje jej bezpieczeństwa
Pacjent detencyjny i realizacja przysługującej mu władzy rodzicielskiej
Udział sądów rodzinnych w sprawach pacjentów detencyjnych
Materialno-finansowe uwikłania pacjentów detencyjnych
Udział rodziny w terapii i resocjalizacji pacjentów detencyjnych
Relacje lekarzy, psychologów i psychoterapeutów z rodzinami pacjentów detencyjnych
Granice udzielania informacji rodzinie i pełnomocnikowi pacjenta o stanie jego zdrowia
Rodzinne kontakty intymne w oddziale psychiatrii sądowej – w granicach czy bez granic?

Powyższe tematy będą przedstawione w formie 20 minutowych prezentacji przez zaproszonych wykładowców, po
których przewidziano dyskusję. Seminarium jest adresowane przede wszystkim do pracowników oddziałów
psychiatrycznych realizujących środki zabezpieczające – psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, pracowników
socjalnych, sędziów, prokuratorów, adwokatów, kuratorów sądowych, pracowników sądów rodzinnych i innych osób
zainteresowanych tą tematyką.
Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi 250 zł. Prosimy o przesłanie na podany adres zgłoszenia uczestnictwa wraz z
kserokopią wpłaty na konto 78 1020 1156 0000 7702 0006 8015 (z dopiskiem: ”XII Seminarium KPS”) do
dnia 10.10.2015 roku. Miejsce obrad: Sala Konferencyjna Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN (nowy budynek)
Warszawa, ul. Sobieskiego 9; Termin: 23.10.2019 r., godz. 11.00 – 17.00.

