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Powitanie*

Szanowni Państwo!
Jako gospodarz tego miejsca, reprezentując władze Powiatu Oświęcimskiego, pragnę
wszystkich serdecznie powitać. Możliwość
goszczenia XXII Sympozjum Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego oraz objęcie honorowym patronatem tego
wydarzenia traktuję jako wyraz szczególnego
wyróżnienia i docenienia zarówno naszego
szpitala jak i całego Powiatu Oświęcimskiego.
Miernikiem stopnia ucywilizowania każdego społeczeństwa jest m.in. sposób traktowania osób psychicznie chorych. W miarę poznawania przyczyn i mechanizmów powstawania
a także leczenia chorób psychicznych zmienia się postrzeganie osób dotkniętych tym
problem. Ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do
świadczeń opieki zdrowotnej to niewątpliwe
kluczowe wyzwania nie tylko dla lekarzy ale
także dla wszystkich osób mających wpływ na
kształtowanie współżycia społecznego.
Fundamentalne znaczenie ma również
upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia
psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
*XXII Sympozjum PNTZP, Oświęcim 2011

Dążąc do tego, by nasze społeczeństwo
było humanitarne i sprawiedliwe, musimy
zachować szacunek dla każdego człowieka.
Udana integracja powoduje korzystne dla
wszystkich zmiany. Otwarcie się Polski na
świat, integrowanie się Europy rzuca nowe
światło na sytuację osób z różnymi, w tym
psychicznymi problemami.
Te okoliczności stały się silnym impulsem do przemian
i kształtowania nowego sposobu postrzegania idei integracji, pomocy i leczenia.
Ustanowiony w Polsce Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego na Lata 2011
– 2015 jako główne cele zakłada:
- Promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
- Zapewnienie osobom z zaburzeniami
psychicznymi wielostronnej i powszechnie
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form
opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym
- Rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego.
Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem osób mających
zaburzenia psychiczne wciąż rośnie. Wagę
problemu podkreślają zarówno środowiska
medyczne, organizacje rządowe i pozarządowe, jak i media. Wzrasta liczba akcji mających na celu walkę ze stygmatem choroby
psychicznej, rośnie liczba badań naukowych
i publikacji poświęconych tematyce konsekwencji zaburzeń psychicznych dla jednostki
oraz społeczeństwa.
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Wymiana doświadczeń specjalistów z Polski i Niemiec w dziedzinie psychiatrii, neurologii, psychologii czy socjologii jest jednym ze
sposobów podejmowania tej ważnej tematyki.
W kontekście wydarzeń historycznych
z okresu II Wojny Światowej nasze spotkanie w tym miejscu niesie także symboliczne

23

przesłanie dotyczące tolerancji, wzajemnego
poszanowania i otwarcia się na problemy innych osób.
Dziękuję zatem za umożliwienie mi wystąpienia w roli honorowego patrona tegorocznej
edycji Sympozjum i życzę Państwu owocnych
obrad.

