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SLOVENSKO DRUŠTVO
ZA PSIHOANALITIČNO
PSIHOTERAPIJO

Kaj: seminar z mednarodno udeležbo
Kdaj: sobota, 11. junija 2022
Kje: M hotel (Derčeva ulica 4, Ljubljana)

Staranje in psihoanalitično delo s starostniki
Povabljeni predavatelj:

Replika »Mrtvaški ples« (olje na platnu) v Narodni galeriji (Vladimir Makuc, 1959).

PROGRAM
9.00 – 9.20

Registracija

9.20 – 9.30

Pozdrav udeležencem

9.30 – 10.15

Eike Hinze: Polpretekla zgodovina in psihoanalitično delo s starejšimi

10.15 – 11.10

Pavel Fonda: Diskusijski prispevek

11.10 – 11.30

Kratka plenarna diskusija

11.30 – 12.00

Odmor za kavo

12.00 – 13.30

Diskusije v malih skupinah

13.30 – 14.00

Plenarna diskusija

Eike Hinze (Berlin, psihoanalitik IPA)
Diskusijski prispevek:
Pavel Fonda (Trst, psihoanalitik IPA)

Slovensko društvo za pshoanalitično psihoterapijo. Sedež društva: Ul. Bratov Babnik 10, Ljubljana.
Spletna stran: http://www.psihoanalitiki-ipa.si/psihoterapevtsko_drustvo/
Predsednik društva: Rojnik Bernard, podpredsednica za strokovne zadeve: Rojnik Ilze
tajnik: Koltaj Pavel, člani Odbora za izobraževanje:
Varjačić Rajko Lilija (predsednica), Fonda Pavel, Jogan Hektor, Polojaz Vlasta.

Dragi kolegi!
V imenu Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo vas prisrčno vabim na
odprti seminar z mednarodno udeležbo na temo staranja in psihoanalitičnega dela s
starostniki.
V času nastanka psihoanalize je Freud izražal pomisleke glede možnosti uporabe
psihoanalitične metode za zdravljenje starejših pacientov. Po njegovem že okrog
petdesetega leta starosti mentalni procesi, na katere lahko vpliva terapija, izgubljajo
elastičnost, zato starejši ljudje postanejo neučljivi (iz knjige Freud S: On psychotherapy.
Standard Edition VII:255-268, 1905). Kmalu zatem so začeli njegovi sodelavci prikazovati
primere, ki so odvrgli Freudovo primarno trditev. V dolgoletnih razpravah in diskusijah so
se izbistrile posebnosti terapije s starejšimi, tako v teoretičnem, kot v praktičnem smislu.

Kot na primer tema izgube, s katero se starejši pacienti soočajo in jo predelujejo precej
pogosteje kot mlajši. Po drugi strani pa je jasno, da rezultat terapije ni odvisen od starosti
pacienta, ampak od drugih, globokih, z osebnostjo povezanih stvari. O tem, kakšne so
potankosti dela s starejšo populacijo, kako se to vidi pri delu s transferjem in
kontratransferjem, bo govoril naš gost Eike Hinze, ki ima dolgoletne izkušnje praktičnega
dela s starejšimi, in tudi veliko teoretičnega znanja. Doktor Hinze nas bo povabil v svojo
psihoanalitično prakso skozi vinjete in izseke iz dela z resničnimi ljudmi. Tako bomo lažje
začutili in si boljše predstavljali različne vidike dela s starejšimi. V današnji družbi, kjer
veliko govorimo o staranju populacije, je pomembno da ne pozabimo, kako tudi starejši
ljudje hrepenijo po kakovostnem življenju, katerega del je prav psihično blagostanje.

Eike Hinze, doktor psihologije, dela kot psihoanalitik v privatni praksi in je učni analitik
Berlinskega psihoanalitičnega instituta (Karl Abraham Institute). Od nedavnega je
predsednik komisije združenja IPA za psihoanalitične poglede na staranje. Številna leta je
bil aktiven član instituta PIEE in še vedno poučuje v njegovem nasledniku, Evropskem
psihoanalitičnem institutu Han Groen-Prakken (EPI) – Berlin, Nemčija.
Odprtost in možnost sodelovanja z evropskimi psihoanalitiki in psihoanalitičnimi
psihoterapevti predstavlja temelj našega študija. Na odprtih seminarjih se razpira prostor
za vse, ki jih zanima psihoanalitično razumevanje kliničnega dela.
Paolo Fonda, dr.med. spec. psihiatrije, psihoanalitik, učni psihoanalitik Italijanskega
psihoanalitičnega društva, član Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo bo
predstavil svojega razmišljanje na glavno temo seminarja.
Diskusija se bo nadaljevala v majhnih skupinah, ki jih bodo vodili slovenski psihoanalitiki
IPA in člani SDPP. Sledila bo plenarna diskusija, ki bo tudi zaključila seminar.
Predavanje, diskusijski prispevek in skupna diskusija bodo potekali v angleškem jeziku.
Diskusije v malih skupinah bojo potekale bodisi v slovenskem, bodisi v angleškem jeziku.

Kotizacija: 80 € v predprijavi do 31. maja 2022, 90 € za prijave po 31. maju 2022.
Način plačila: transakcija na račun SDPP
Naslovnik: Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo
Naslov: Ul. Bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 3500 1000 1062 838 (pri BKS banki)
Referenca: SI 00 11062022
DŠ društva: 24773646
Kotizacija vključuje predavanja, udeležbo na diskusijskih skupinah in pogostitev.
Prosimo, da izpolnjene prijavnice in morebitna vprašanja pošljete tajniku društva, Pavlu
Koltaju na elektronski naslov:
psihoanalitiki.ipa@gmail.com

Vljudno vabljeni!
Bernard Rojnik,
Predsednik SDPP.

