
 

 

 

„SZPITAL”: 11-12 maja 

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 55/66) 

Już 11-12 maja w Bibliotece Uniwersytetu 

Warszawskiego odbędzie się 

interdyscyplinarna konferencja Fundacji 

Otwarte Seminaria Filozoficzno-

Psychiatryczne pod nazwą „SZPITAL”.Szeroko 

omówione zostaną zmiany w polskiej 

psychiatrii z naciskiem na sytuację w 

szpitalach psychiatrycznych. 

Fundacja OSF-P od ponad 4 lat organizuje 

konferencje, których celem jest integracja 

środowisk naukowych, praktyków psychiatrii z 

pacjentami oraz ich bliskimi. Dzięki tak 

szerokiej wymianie doświadczeń możliwa jest 

bowiem szersza refleksja nad aktualnym 

stanem systemu opieki psychiatrycznej, jego 

jakości, dostępności i potrzebach wszystkich 

osób, uczestniczących w działaniu tegoż 

systemu. Fundacja kieruje swoje działania na 

rzecz integracji zarówno ludzi, ich 

doświadczeń, jak i różnych dyscyplin 

zajmujących się zdrowiem psychicznym. 

Fundacja prowadzi także m.in. działalność charytatywną na rzecz psychiatrii dziecięcej, dlatego też 

podczas spotkania „SZPITAL” odbędzie się zbiórka publiczna, która zostanie przeznaczona na koce i 

piżamy dla dzieci w szpitalu psychiatrycznym w Abramowicach.  

W czasie VIII OSFP SZPITAL mowa będzie m.in. o roli zróżnicowanych form terapii w leczeniu 

klinicznym, o tym, jak budowano polskie szpitale w okresie międzywojennym, o mitach współcześnie 

narosłych wokół zjawiska szpitala psychiatrycznego. Analizowane będą dzienniki z hospitalizacji, 

doświadczenie podróży podmiejską kolejką zahaczającą o teren szpitala oraz literackie ujęcia kliniki. 

Przyjrzymy się także legendarnym wydarzeniom, do których doszło w Trieście w latach 70`, 

aktualności psychiatrii krytycznej oraz zjawisku mieszania się języka medycznego z potocznym. 

Zastanowimy się także nad statusem współczesnych klasyfikacji psychiatrycznych i ich funkcji w 

praktyce klinicznej. 



Podjęte zostaną także dyskusje na temat trwającej aktualnie reformy polskiego systemu ochrony 

zdrowia psychicznego, polegającej m.in. na zmianie statusu i sposobu organizacji szpitali oraz roli 

osób chorujących psychicznie w tym systemie. 

Dzięki konferencji chcemy zrozumieć czym jest szpital psychiatryczny z uwagi na aspekty medyczne, 

społeczne, kulturowe, aksjologiczne, etyczne, architektoniczne i historyczne. 

W czasie dwóch dni konferencji wystąpi łącznie ponad 20 prelegentów oraz zaprezentowanych 

zostanie 6 posterów. Na finał pierwszego dnia planowana jest projekcja filmu. 

Do gości specjalnych konferencji należą:  

 Regina Bisikiewicz - Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu 

 dr hab. Andrzej Kapusta - Instytut Filozofii UMCS, Fundacja OSFP 

 prof. Paweł Łuków - Instytut Filozofii UW 

 dr Mira Marcinów - Instytut Filozofii i Socjologii PAN 

 dr Aleksandra Paradowska - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 

 prof. Jacek Wciórka - Instytut Psychiatrii i Neurologii 

Zapraszamy na oficjalną stronę wydarzenia https://osfp.org.pl/szpital oraz wydarzenie na facebooku, 

gdzie informujemy o wszystkim na bieżąco. 

 

Więcej informacji i kontakt dla mediów: 

katarzyna.parzuchowska@osfp.org.pl 

tel. 798 737 694 
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