17 i 1 8 m a r c a 20 1 5 r.
będziemy gościć
w Warszawie światowy
autorytet w dziedzinie
psychiatrii dr Daniela Fishera
ze Stanów Zjednoczonych.
W związku z tym zapraszamy
serdecznie na inspirującą
konferencję pod tytułem:

„Obudźmy Nadzieję i Szukajmy Rozwiązań.
Nowi Eksperci, Nowe Podejścia, Nowe Doświadczenia.”
Warszawa, 17-18 marca 2015 r.
Miejsce: Aula Schumana – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul. Wóycickiego 1/3 , 01-938 Warszawa.
Udział w konferencji można zgłaszać poprzez stronę
Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu:

www.otwartydialog.pl
pod numerem telefonu:
504 693 154
lub pisząc na adres mailowy:
fundacja@otwartydialog.pl

Prezentacje będą tłumaczone na język polski.
Udział w konferencji jest bezpłatny – z opłatą za katering
Dr Fisher to były pacjent z diagnozą schizofrenii, kilkakrotnie hospitalizowany, zdrowy od ponad trzydziestu
lat, również konsultant w gabinecie prezydenta Obamy, biochemik, ale przede wszystkim lekarz z pasją.
Wybitny psychiatra, walczący od 30-stu lat o prawa osób doświadczonych
chorobą psychiczną na całym świecie, nagrodzony za swoją działalność przez amerykańskie Stowarzyszenie
Zdrowia Psychicznego. Wszystko co robi jest oparte na jego osobistych doświadczeniach. Podkreśla: „Badania,
które prowadzimy wykazują, że można wyzdrowieć nawet z najtrudniejszych przypadków chorób
psychicznych. Ja sam jestem dowodem na słuszność tej tezy.”

Przyjdź, poznaj moją historię, aby obudzić w sobie nadzieję na wyzdrowienie.

„Obudźmy Nadzieję i Szukajmy Rozwiązań.
Nowi Eksperci, Nowe Podejścia, Nowe Doświadczenia.”
Konferencja o Zdrowiu Psychicznym Warszawa, 17-18 marca 2015 roku
Aula im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

___________________________
Wtorek 17 marca 2015 r.
10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji
Pani Minister Beata Małecka-Libera i Pan Minister Jarosław Duda

10:15 – 10:45

Wykład: Polityka UE w zakresie transformacji systemu z opieki instytucjonalnej do modelu
środowiskowego - co to oznacza dla Polski
- dr Jan Pfeiffer, Komisja Europejska (Mental Health & Wellbeing), Senior Consultant

10:45 – 12:15

Wykład: Nowi eksperci w transformacji systemu ochrony zdrowia psychicznego w USA
- dr Daniel Fisher, National Empowerment Center, Executive Director

12:15 – 12:45

Przerwa na kawę

12:45 – 13:45

Panel dyskusyjny: Wyzdrowienie jest możliwe - jak wykorzystać doświadczenia z USA
w budowaniu systemu zdrowienia w Polsce; debata perspektyw polskiego systemu ochrony
zdrowia i polityki społecznej
- Moderacja dr Marek Balicki - Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w Warszawie,
- dr Daniel Fisher - National Empowerment Center, Cambridge, Massachusetts, USA,
- dr Jan Pfeiffer - Komisja Europejska (Mental Health & Wellbeing), Senior Consultant,
- mgr Barbara Imiołczyk - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
- mgr Dariusz Poznański - Ministerstwo Zdrowia,
- mgr Krystyna Wyrwicka - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- Prof. dr hab. n. med. Maria Załuska - Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Bielańskim w Warszawie,
- Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka - I Klinika Psychiatryczna IPIN w Warszawie,
- dr hab. prof. APS Paweł Bronowski – Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego APS
w Warszawie,
- dr hab. med. Andrzej Cechnicki - Zakład Psychiatrii Środowiskowej CMUJ w Krakowie,
- dr hab. Hubert Kaszyński - Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
- dr n. med. Cezary Żechowski - Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
- mgr Regina Bisikiewicz - Polski Instytut Otwartego Dialogu we Wrocławiu

13:45 – 14:45

Obiad

14:45 – 16:15

Wykład: Dialog – sposób na powrót do zdrowia i odzyskanie pełni życia
- dr Daniel Fisher, Empowerment Center, Executive Director

16:15 – 16:45

Wywiad: Co jest potrzebne żeby wyzdrowienie było możliwe? Aktywna rola osób doświadczonych
- Moderacja dr hab. Hubert Kaszyński

16:45 – 17:15

Przerwa na kawę

17:15 – 17:45

Wywiad: Co jest potrzebne żeby wyzdrowienie było możliwe? Aktywna rola sieci oparcia
społecznego, perspektywa rodzin
- Moderacja dr hab.med. Andrzej Cechnicki

17:45 – 18:00

Krótkie podsumowanie i omówienie planu na środę
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„Obudźmy Nadzieję i Szukajmy Rozwiązań.
Nowi Eksperci, Nowe Podejścia, Nowe Doświadczenia.”
Konferencja o Zdrowiu Psychicznym Warszawa, 17-18 marca 2015 roku
Aula im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

___________________________
Środa 18 marca 2015 r.
9:00 – 10:30

Wykład: Dialog - istota procesu terapeutycznego oraz budowania sieci wsparcia. Perspektywa
doświadczeń z Finlandii
- dr Daniel Fisher , National Empowerment Center, Executive Director

10:30 – 10:45

Wprowadzenie: Grupy dyskusyjne

10:45 – 11:15

Przerwa na kawę
Grupy dyskusyjne: Jak uczynić wyzdrowienie możliwym?

11:15 – 13:00

1.
2.
3.

13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 15:30

Panel dyskusyjny: Jak uczynić wyzdrowienie możliwym? Podsumowanie pracy
w grupach
1.
2.
3.

15:30 – 16:00

Grupa doświadczonych.
Grupa rodzin.
Grupa profesjonalistów.

Grupa - głos doświadczonych.
Grupa - głos rodzin.
Grupa - głos profesjonalistów.

Podsumowanie konferencji
- dr Daniel Fisher, National Empowerment Center, Executive Director

Udział w konferencji można zgłaszać poprzez stronę

www.otwartydialog.pl
lub
pod numerem telefonu: 504 693 154
lub pisząc na adres mailowy: fundacja@otwartydialog.pl
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Dr Daniel Fisher
Ambasador osób chorujących psychicznie
doświadczony - psychiatra - ekspert - człowiek

Dr Daniel Fisher jako młody, zdolny pracownik naukowy otrzymał diagnozę
z rozpoznaniem schizofrenii i wielokrotnie był hospitalizowany w najpiękniejszym okresie swojego
życia. Podczas jednej z wizyt w szpitalu psychiatrycznym, przyjaciel dr Fishera przyniósł mu książkę
Kena Keseya pt. „Lot nad Kukułczym Gniazdem”, która zdeterminowała go do zbudowania w sobie
systemu samoleczenia i pokonania choroby. W rezultacie dr Fisher wspomina:
„Doświadczyłem wyleczenia i jestem scalony, tak jak byłem rozbity”.
Dzisiaj dr Fisher to wybitny amerykański psychiatra z usług którego korzysta administracja
Prezydenta Obamy w sprawach reform Zdrowia Psychicznego w Stanach Zjednoczonych. Jego
osobista misja życiowa, której poświęcił się przez ostatnie trzydzieści lat, to propagowanie zmiany
sposobu postrzegania i reagowania na osoby chore psychicznie we współczesnym społeczeństwie.
Jest ambasadorem modelu zdrowienia, który podkreśla, że choroba psychiczna nie jest wyrokiem
i można z niej całkowicie się wyleczyć. Dr Fisher to lekarz z pasją, wybitna postać w amerykańskiej
psychiatrii, aktywista walczący o prawa osób chorujących psychicznie. Wszystko co robi jest oparte
na jego osobistych doświadczeniach. „Prawa człowieka to tylko czubek góry lodowej,” tłumaczy.
„Istota problemu leży znaczniej głębiej”.
Dr Fisher pracował jako lekarz psychiatra przez 30 lat w środowiskowym centrum zdrowia
psychicznego w USA oraz wielu innych placówkach na terenie kraju np.: szpitalu psychiatrycznym,
oddziale dziennym, poradni lub domu Seniora.Otrzymał prestiżową nagrodę ‘Clifford Beers Award’
od Narodowego Stowarzyszenia Zdrowia Psychicznego za swoje działania na rzecz praw człowieka
i pacjenta w 2002 r.
Dr Fisher pracował również w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego prowadząc badania
w zakresie neurochemii od 1968 do 1973 r. Został wtedy zdiagnozowany i wielokrotnie
hospitalizowany. Na skutek choroby i związanymi z nią doświadczeniami marzeniem dr Fishera stała
się psychiatria humanistyczna. Zdecydował się studiować medycynę i praktykował jako lekarz
psychiatra przez kolejne 30 lat. Pasją dr Fishera jest przywracanie nadziei wszystkim, którzy cierpią
i wspieranie budowy ruchu ekspertów poprzez doświadczenie.
Dr Fisher był również członkiem komisji Administracji Prezydenta Obamy d/s reform Zdrowia
Psychicznego w Stanach Zjednoczonych. Komisja „Nowa Wolność w Zdrowiu Psychicznym”
opracowała szczegóły reform w psychiatrii na prośbę Białego Domu. Dr Fisher należy do niewielu
psychiatrów w USA, którzy otwarcie dzielą się osobistymi doświadczeniami z okresu swojej choroby
psychicznej. Zaangażowanie w grupy wsparcia było kluczowym elementem wyzdrowienia
dr Fishera.
Dr Fisher ukończył szkołę medyczną na George Washington University Medical School, rezydencję
psychiatrii w Harvard Hospital w Cambridge, Massachusetts, uzyskał doktorat z biochemii na
University of Wisconsin oraz ukończył 4-letnie studia na wydziale Biologii na Princeton University.
Dr Fisher mieszka w Cambridge, Massachusetts z żoną i dwiema córkami.

