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SPRAWOZDANIA I RECENZJE
Sprawozdanie z konferencji nL Nowe wyzwania wobec psychiatrii dzieci i mlodziezy w
dobie przelomu i transformacji spoleczenstw (Bydgoszcz -Torun, 10-11 pazdziemika 1997r.)

W Toruniu w dniach 10 i 11 pazdziernika 1997 roku odbyla sie polaczona
konferencja naukowa dwóch towarzystw: Association oj European Psychiatrists
(Infant, Child and Adolescent Psychiatrists Section) oraz Polskiego Towarzystwa

Psychiatrycznego (Sekcja Psychiatrii Dzieci i Mlodziezy) pod tytulem "Nowe wyzwania wobec psychiatrii dzieci i mlodziezy w dobie przelomu czasów i transformacji spoleczenstw". Wspólorganizatorami konferencji byly: Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Osrodek Lecznictwa Psychiatrycznego
w Toruniu. Sponsorem konferencji byla firma farmaceutyczna Janssen-Cilag.
Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyl dr med. M. Dabkowski, a w

skladzie Komitetu Naukowego byli: prof. dr hab. med. Irena Namyslowska, prof.
Jose C. Dias Cordeiro, prof. dr hab. med. Andrzej Rajewski, prof.dr hab. med.
Aleksander Araszkiewicz.

Podczas tych dwóch dni odbylo sie ponad 40 wykladów w osmiu sesjach
tematycznych. Pierwszego dnia zebrani psychiatrzy i psycholodzy dzieciecy debatowali nad nastepujacymi zagadnieniami:

I sesja pl. "Nowe wyzwania wobec psychiatrii dzieci i mlodziezy w dobie
przelomu czasów i transformacji spoleczenstw" zostala zapoczatkowana referatem

prof. H. Jaklewicz pl. "Wspólczesna mlodziez - pokolenie sukcesu czy pokolenie
stracone". Pani Profesor bardzo ciekawie porównala pokolenie roku'89 z pokole-

niem roku'97 oraz wyplywajace stad róznice w zakresie pojawiajacych sie zaburzen

psychiatrycznych. Jej zdaniem pokolenie roku'89 ze wzgledu na sytuacja polityczna

czesto przezywalo kryzys tozsamosci i pustke egzystencjalna, pokolenie zas roku

'97 ze wzgledu na rozchwiana równowage rodziny znacznie czesciej przezywa
problemy w zakresie relacji z drugim czlowiekiem. Nastepnie prof. Bailly z Francji
przedstawil w swoim doniesieniu czesto wystepujace w pokoleniu '97 roku zagadnienia zwiazane z zaburzeniami jedzenia.
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"Psychofizjologia i psychopatologia agresji" byly tematem II sesji obrad konferencji. Prelegenci zastanawiali sie nad przyczynami i mechanizmem psychofizjologicznym zaburzen zachowania (prof. Rajewski) i nad wczesna profilaktyka zaburzen zachowania (dr Popek). Kolejne doniesienia prezentowaly wlasne doswiadczenia w tej dziedzinie oddzialów w Toruniu (dr Rolka), Gdansku (dr Lucka) i
Lodzi (dr Owczarek).

fi sesja odbyla sie na temat: "Zaburzenia zachowania - aspekty kliniczne".
Rozpoczelo ja doniesienie o pracy z oporem mlodziezowych pacjentów z zaburzeniami zachowania. Dr Jackowska skupila sie jako jedyna na problemie oddzialywania psychoterapeutycznego. Wiekszosc referatów dotyczyla przyczyn zaburzen,

a jezeli dotyczyla leczenia, to w aspekcie farmakologicznym, a nie psychologicznym.
Innym rodzajem zaburzen zachowania, nad którymi zastanawiali sie psychiatrzy,
byly samobójstwa. Próbowali znalezc odpowiedz na pytania: jaki jest ich zwiazek
z zachowaniami agresywnymi (dr Owczarek) i jakie jest ich uwarunkowanie oraz
zaleznosc od markerów biologicznych (dr Gmitrowicz).

IV sesja odbyla sie na temat: "Spoleczne i prawne aspekty psychiatrii dzieci
i mlodziezy". Prof. Araszkiewicz rozpoczal od wyjasniania zagadnien prawnych

leczenia psychiatrycznego osób nieletnich. Przedstawil polskie oraz miedzynaro-

dowe standardy etyczne i prawne w zakresie ubezwlasnowolnienia pacjenta i przymusowego leczenia. Pomoc dla dzieci autystycznych oraz nowy projekt dzialania
w tej sferze zostaly omówione przez dr. Wroniszewskiego. Kolejne referaty dotyczyly postaw mlodziezy wobec chorych psychicznie rówiesników (mgr Kant) oraz
znaczenia doswiadczanych kompetencji spolecznych u mlodziezy z zaburzeniami
psychicznymi (dr Sekrecka).

Drugiego dnia konferencji odbyly sie takze cztery sesje tematyczne oraz sesja

plakatowa. V sesje pL "Schizofrenia u dzieci i mlodziezy" rozpoczal referat prof.
Rybakowskiego na temat aktualnych koncepcji etiopatogenetycznych i implikacji
leczniczych w schizofrenii. Autor, znany z biologicznego podejscia do chorób psychicznych, przedstawil najnowsze wyniki badan, które moim zdaniem zasluguja
na chwile uwagi. Zdecydowanie stal na stanowisku, ze aby doszlo do rozwoju
choroby psychicznej konieczne jest wystapienie trzech czynników:

l) predyspozycji genetycznych, 2) czynników uszkadzajacych o.u.n., 3) czynników
stresowych, które dzialaja tylko wtedy, gdy zaistnieja dwa poprzednie. Powolujac sie
na badania genetyczne prof. Rybakowski twierdzil, iz schizofrenia jest choroba zwia-
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zana z niepelnym rozwojem mózgu. Ten niepelny rozwój jest subtelny i polega
na: a) zmniejszeniu liczby neuronów w mózgu, b) istnieniu mniejszej ilosci polaczen
neuronalnych. Pozostale doniesienia w tej sesji dotyczyly wlasnych doswiadczen
lekarzy w stosowaniu neuroleptyków nowej generacji, glównie rispoleptlt (pro£. Rajewski, dr Dabkowski). przedstawiciel finny farmaceutycznej (dr Grycel) przedstawil zalety i sposób leczenia tym neuroleptykiem.
VI sesja odbyla sie na temat: "Zaburzenia afektywne i lekowe u dzieci i
mlodziezy". Pro£. Rabe-Jablonska przedstawila specyficzne aspekty diagnostyczne
i farmakoterapeutyczne zaburzen depresyjnych i lekowych u dzieci i mlodziezy.
Dwa kolejne wystapienia (dr Wolanczyk, pro£. Jaklewicz) dotyczyly leczenia farmakologicznego zaburzen u dzieci i mlodziezy. Wyniki badan mlodziezy, która przezyla ogromny pozar podczas koncertu muzycznego w hali Stoczni Gdanskiej, a w
szczególnosci ich postawy do zycia po doswiadczeniu tak traumatycznego wydarzenia byly przedmiotem nastepnego doniesienia (dr Morawski).
Nastepnie odbyla sie sesja plakatowa, w której na uwage zasluguje plakat na

temat hipoterapii jako alternatywnej metody leczenia zaburzen psychicznych okresu
rozwojowego (A. Gmitrowicz i A. Dzieniakowska). Czesc plakatów byla uzupelnieniem doniesien na temat stosowania leków nowej generacji (H. Flisiak-Amonijczuk i A. Szyba, K. Grebowicz i A. Kochanska, J. Rabe-Jablonska). Pozostale
plakaty dotyczyly czynników demograficzno - klinicznych w grupie mlodziezy podejmujacej zamachy samobójcze (M. Dabkowski i A. Borkowska), róznych czynników wplywajacych na przebieg atopowej astmy oskrzelowej u adolescentów
(M. Dabkowski, W. Kosmowski, E. Gawronska-Ukleja) oraz przejawów agresji w
arteterapii (M. Fryze, T. Kwiatkowski, I. Lucka. J. Stepnicka).
VII sesja pl. "Relacja matka - dziecko. Rodzina" rozpoczela sie wykladem

na temat stanu psychiatrii dzieci i mlodziezy w Polsce, wygloszonym przez pro£.
Namyslowska. Nastepnie pro£. Orwid rozwazala problem separacji - indywiduacji
w rozwoju czlowieka. Na temat "niedostosowanego" zachowania adolescenta w
kontekscie systemu rodzinnego mówila dr Ruszkowska. Wyzywajacym bylo pytanie: "niedostosowanieldostosowanie - do czego? od czego?"
Wyniki badan dyferencjalem semantycznym pacjenta mlodziezowego i jego

rodzenstwa przez rodzine byly tematem kolejnego wystapienia (dr Zechowski).
Nastepny wyklad (dr Kaus-Szul) dotyczyl przemocy seksualnej w rodzinie. Gosciem

. konferencji byla dr Kuzmenko z Litwy, która mówila na temat organizacji opieki
psychiatrycznej dzieci w tym kraju.
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VIII sesja, ostatnia, odbyla sie pod tytulem "Zespól deficytu uwagi z nadruchliwoscia". Dr Bialas z Londynu podzielila sie doswiadczeniami Kliniki Nadczynnosci Ruchowej. Omawiajac zespól nadruchliwosci starala sie zarazem odpowie-

dziec na pytanie dlaczego warto go leczyc. O tym jak sobie radzic farmakologicznie
z zespolem deficytu uwagi traktowalo kolejne doniesienie (dr Antkowiak). Ostatnie
dwa wyklady dotyczyly neurofizjologicznego znacznika - markera (dr Dabkowski)

i neuropsychologicznej oceny dysfunkcji mózgowej (dr Borkowska) u dzieci z zespolem zaburzen uwagi.

Jak widac z przedstawionej problematyki starano sie poruszyc wszystkie glówne zagadnienia psychiatrii dzieci i mlodziezy. Wiekszosc wystapien odnosila
w swoich zalozeniach teoretycznych do najnowszych osiagniec naukowych i byla

rzetelnie przygotowana. Te dwa dni uczestniczenia w obradach byly bardzo intensywna praca intelektualna.

Na koniec nalezy podkreslic, iz konferencja ta byla bardzo sprawnie zorganizowana, a uczestnicy mogli odczuc wyrazna troske organizatorów o wlasciwy przebieg obrad.

