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Polskie Towarzystwo Psychiatryczne skupia w 
profesjonalistów zajmujących się różnymi 
aspektami zdrowia psychicznego, zaburzeń 
psychicznych i różnorodnych metod ich 
leczenia i wieloma pokrewnymi dziedzinami  



Niezależnie od tego do której grupy zawodowej 
należy dana osoba, członek PTP, to celem 
wyboru takiego zawodu, takiej drogi życiowej, 
nauki, wielu lat szkoleń, osobistego 
doskonalenia się, zdobywania specjalizacji i 
certyfikatów jest… 

 

…pomoc pacjentom, pomoc konkretnym 
potrzebującym osobom 



• Sumarycznie: 

 

Celem zawodowej aktywności  członków PTP 
jest zapewnianie wszelkich form pomocy 
konkretnym potrzebującym osobom 



 

Bariery w spełnianiu tej misji mogą być 
różnorodne: 

 

Niektóre z nich mają charakter 
organizacyjny, finansowy  

Inne mają charakter negatywnych 
przekonań społecznych 



„do psychiatry tylko w ostateczności” 

 

„leki otumaniają” 

 

„takie leczenie nic nie pomoże” 

To jest jedna z istotnych barier w uzyskaniu 
adekwatnej pomocy 



Mówi się o stygmatyzacji i odrzuceniu osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
 
 
Ale to samo zjawisko dotyczy szeroko rozumianej 
pomocy psychiatrycznej i to jest jedna z 
przeszkód w zapewnianiu członkom naszej 
społeczności skutecznej pomocy 
 
Nie można mówić o przeciwdziałaniu 
stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi 
stygmatyzując różnorodne sposoby leczenia 
psychiatrycznego 





Psychiatria w mediach 

Sposób pisania 

Używane słowa  

Sposób naświetlania tematu 

Wyczuwalne  intencje 

 

Może wpłynąć na losy konkretnych osób 

Każde słowo ma znaczenie 

 



Bardzo często informacje dotyczące pomocy 
psychiatrycznej które docierają do nas 
wszystkich sprawiają wrażenie, jakby 
pochodziły z zupełnie innej epoki 

 

Ma to negatywne skutki społeczne 
ponieważ może zniechęcać osoby 
potrzebujące do uzyskiwania adekwatnej 
pomocy 



Problem  

Jest rok 2017 – psychiatrii współczesnej 
 
A nie 1975 – kiedy powstał „Lot nad kukułczym 
gniazdem 
 
A nie 1952 – kiedy zaczynała się współczesna 
psychofarmakologia 

 
A nie druga połowa XIX wieku – kiedy kształtowała 
się nowożytna psychiatria 



W świadomości społecznej czas się jakby 
zatrzymał 

 

Anachroniczność widzenia psychiatrii i 
sposobów pomocy psychiatrycznej 

 

Czas to zmienić 

 

 

 



Niestety często wzmacniana materialnym 
ubóstwem ośrodków zapewniających pomoc w 
zakresie zdrowia psychicznego   



Dysponujemy w Polsce gronem wysokiej 
jakości specjalistów, o naprawdę znakomitym 
wykształceniu 

 

Których celem kształcenia, doskonalenia się i 
wszelkich aktywności jest pomoc osobom 
potrzebującym 



Cele działania psychiatrów i innych specjalistów 
skupiony w PTP i są w pełni zbieżne  z najlepiej 
pojmowanym interesem wszystkich obywateli 

 

Jako członkowie PTP chcemy dobrze leczyć w 
godnych warunkach wszystkie osoby 
potrzebujące…. 

…a jednocześnie 

…osoby ciepiące potrzebują naszej pomocy 

 

Trzeba działać razem 



Psychiatria współczesna  

• Wyjście z gabinetów 

 

• Rozwój psychiatrii środowiskowej 

 

• Rozwój psychiatrii ambulatoryjnej 

 

• Oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych 



Zaburzenia 
psychotyczne 

Zaburzenia psychiczne 
nie psychotyczne 

Ta kreska dzieli się na trzy części, nie na dwie   










