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SLOVENSKO DRUŠTVO
ZA PSIHOANALITIČNO
PSIHOTERAPIJO

Kaj: seminar z mednarodno udeležbo
Kdaj: 7. maja 2016
Kje: Grand Hotel Union Business (Miklošičeva 1, Ljubljana)
Tema:

Trpeti psihično bolečino:
psihoanalitik in njegov pacient
Povabljena predavateljica:

Maria Adelaide Lupinacci

PROGRAM
09.00 – 09.30 Registracija
09.30 – 09.40 Pozdrav udeležencem
09.40 – 10.40 Maria Adelaide Lupinacci:

Diskusijski prispevek:
Ilze Rojnik

Trpeti psihično bolečino: analitik in njegov pacient
10.40 – 11.00 Ilze Rojnik: Diskusijski prispevek
11.00 – 11.10 Kratka plenarna diskusija
11.10 – 11.40 Odmor za kavo
11.40 – 13.10 Diskusije v malih skupinah
13.10 – 14.00 Plenarna diskusija

PRIJAVNICA

Dragi kolegi!
SDPP – Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo prireja
mednarodni seminar:
Maria Adelaide Lupinacci
Trpeti psihično bolečino: psihoanalitik in njegov pacient
Dr. Maria Adelaide Lupinacci je psihoanalitičarka, zdravnica, psihiatrinja,
učna analitičarka Italijanskega psihoanalitičnega društva (SPI) in
Mednarodne psihoanalitične zveze (IPA), usposobljena za psihoanalizo otrok
in adolescentov, članica komisije za psihoanalitični training pri SPI. V
različnih knjigah in strokovnih revijah je objavila razprave o krivdi,
kontratransferju, primitivnem Ojdipu, psihični bolečini in ženski kreativnosti.
Pred kratkim je z delovno skupino kolegov objavila knjigo o analitikovi
bolečini pri analitičnem pristopu (Il dolore dell’analista, ed. Astrolabio,
Roma, 2015).
V svojem prespevku bo dr. Lupinaccijeva razpravljala o tem, kako pri
analitičnem delu analitik neizbežno prihaja v stik s pacientovo bolečino in
kako je to osrednja tema v psihoanalizi. Vendar je o tem redko govora v
analitičnih razpravah. Pacienti pogosto niso zmožni biti v stiku s svojo
bolečino in jo odigravajo, somatizirajo ali projicirajo. Če analitik ni zmožen
sprejeti in čutiti te bolečine, ki je pacient še ne zmore emocionalno doživeti,
obstaja tveganje, da se analitični proces zaustavi. Kajti bolečino mora nekdo
»spremljati«, saj se pacient z njo ne more soočati sam. A tudi analitik
pogosto potrebuje skupino kolegov, da mu pomaga pri prenašanju
pacientove bolečine. Opisano tematiko bo predavateljica slikovito
ponazorila z nekaterimi kliničnimi primeri.
Predavanje bo najprej komentirala dr. Ilze Rojnik (zdravnica, analitičarka v
treningu Hrvaškega psihoanalitičnega društva in članica SDPP).
Diskusija se bo nadaljevala v majhnih skupinah, ki jih bodo vodili slovenski
psihoanalitiki IPA in člani SDPP: Pavel Fonda, Hektor Jogan, Bernard Rojnik in Lilija
Varjačič Rajko. Sledila bo plenarna diskusija, ki bo tudi zaključila seminar.

Ime in primek
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Univerzitetna izobrazba
Usposabljanje iz psihoterapije
Zaposlitev
Datum prijave

Predavanje, diskusijski prispevek in skupna diskusija bodo potekali v angleškem
jeziku. Diskusije v malih skupinah bodo potekale bodisi v slovenskem, bodisi v
angleškem jeziku.
Kotizacija za seminar znaša v predprijavi do 1. aprila 60 evrov, pri prijavi po 1.
aprilu pa 80 evrov.
Prosimo, da kotizacijo nakažete na transakcijski račun Slovenskega društva za
psihoanalitično psihoterapijo pri BKS banki: 35001 0001 062 838. Kotizacija
vključuje predavanja, udeležbo na diskusijskih skupinah ter kavo in prigrizek med
odmorom.
Prosimo, da prijavnice pošljete tajniku/blagajniku SDPP dr. Igorju Okornu na
elektronski naslov: psihoanalitiki.ipa@gmail.com
Vljudno vabljeni!

