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SLOVENSKO DRUŠTVO
ZA PSIHOANALITIČNO
PSIHOTERAPIJO

Kaj: odprti seminar z mednarodno udeležbo
Kdaj: 15. junij 2019
Kje: M hotel v Ljubljani, Slovenija

Delavnica o razvoju in poteku etičnosti v
(analitični) terapevtski praksi
(Kdaj in kako etični problem lahko preide v
postopek za etični prekršek)
Relativity by M. C. Escher

Program:

Povabljeni psihoanalitik:

Szőnyi Gábor (Budimpešta, Madžarska)

9.30 - 9.45

Uvod

9.45 -11.15

Prvi del – Do prijave prekrška

11.15-11.45

Odmor za kavo

11.45-13.15

Drugi del – Od prijave do ukrepov/rehabilitacije

13.15-13.30

Zaključne misli

Dragi prijatelji in kolegi!
V imenu Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo
(SDPP), včlanjenega v Evropsko federacijo psihoanalitične
psihoterapije (EFPP), vas vabim na naš 9. odprti mednarodni
seminar, ki bo potekal 15. 6. 2019 v M-hotelu v Ljubljani:

Delavnica o razvoju in poteku etičnosti v (analitični) terapevtski
praksi
(Kdaj in kako etični problem lahko preide v postopek za etični
prekršek)
Osrednji cilj seminarja bo razmišljanje in razprava o terapevtovi
nenehni zavzetosti za etičnost in kako jo lahko ogrožajo manjše
etične napake, ki kasneje morda prerastejo v dejanske etične
prestopke. Smisel seminarja ni v tem, da bi naštevali in opisovali
resnejše prekrške in svarili pred njimi, temveč da bi razmišljali in
razvijali občutljivost za etično dimenzijo, ki je ena izmed osnovnih
sestavin terapevtskega odnosa, tako kot navsezadnje vsakega
človeškega odnosa.
Začeli bomo pri čisto vsakdanjem primeru, za tem pa bomo na
delavnici razčlenili in obdelali osebne, medosebne in
organizacjiske konflikte, ki se tičejo etičnih tem. Etični prestopki
v terapiji in v teku edukacije so nedvomno travmatični za vse
akterje: paciente, terapevte, kolege in psihoterapevtska društva.
Težnja, da se probleme zakriva, je pogosto močna, kar pa ne
pomaga in na koncu vodi v še večje travme. Ob prijavi etičnega
prekrška vsekakor pride do nekakšnega preobrata.

Naš gost madžarski psihoanalitik Szőnyi Gábor bo predstavil svoj
model delavnice v širši skupini, ki poteka z aktivno vključitvijo
udeležencev. Ti bodo občasno delali tudi v majhnih skupinah (4—
6 oseb) v isti dvorani.
Szőnyi Gábor je psihiater in sociolog, od 1988 je trening analitik
Madžarskega psihoanalitičnega društva in tudi grupni trening
analitik. Med drugim je bil član etične komisije združenja IPA,
pridruženi direktor za raziskavo pri institutu Han Groen Prakken
Psychoanalytic Institute for Eastern Europe, kjer je za EPF vodil
raziskavo o izkušnji treninga novih analitikov. Trenutno je član
komisije IPA International New Groups Committee.
Njegova glavna zanimanja in publikacije se dotikajo tem
mikroprocesov, supervizije in značilnosti analitičnih organizacij.
Delavnico bo Szőnyi Gábor vodil v angleščini. Manjše skupine
bodo potekale v angleščini in slovenščini.
Znesek registracije: 60 € do 15.05.2019 ter 80 € kasneje.
Kotizacija za seminar vključuje udeležbo v vseh aktivnostih ter
napitke in prigrizke med premorom za kavo.
El. pošta za več informacij in prijavnice:
psihoanalitiki.ipa@gmail.com

Internetna stran SDPP: www.psihoanalitiki-ipa.si

Vsi ste toplo dobrodošli!

