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Sprawozdanie

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji
Medycyny Psychosomatycznej (SMP PTL)

Z

ebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (SMP
PTL) odbyło się jako spotkanie towarzyszące
XXII Konferencji Naukowej PSYCHOSOMATYKA – AKTUALNE TRENDY I NOWE PERSPEKTYWY,
(Łódź, 16–17 maja 2016). Wybrano nowe władze sekcji.
Zebranie otworzył prof. Bohdan Wasilewski – przewodniczący Sekcji, podsumowując
dorobek i aktualny jej stan organizacyjny. Cytujemy obszerne fragmenty jego wystąpienia:
„Drogie Koleżanki i Koledzy, Członkowie
Sekcji Medycyny Psychosomatycznej PTL,
działająca od 1985 r. nasza Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zorganizowała dwadzieścia
dwa sympozja krajowe, przy czym większość
z udziałem międzynarodowym, cztery zjazdy międzynarodowe oraz zainicjowała udział
licznych Polaków w kongresach międzynarodowych, czego przykładem jest pamiętny
kongres w Marburgu. Nasza działalność była
podstawą wydania licznych publikacji książkowych i w prasie naukowej.
Dzięki naszej inicjatywie i wsparciu powstało szereg towarzystw naukowych i grup
roboczych, kontynuujących w różnych kręgach specjalistycznych nasze idee. W gronie
współzałożycieli i aktywnych uczestników
prac naszej Sekcji znaleźli się wybitni klinicyści, jak prof. Jerzy Kuch – kardiolog, prof. Jan
Łazowski – internista, prof. Krzysztof Czubalski – psychiatra, prof. E. Torbicka – pediatra, wybitni psycholodzy jak prof. Kazimierz
Wrześniewski czy prof. Jan Tylka, socjolodzy
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i przedstawiciele medycyny społecznej, jak
prof. Halina Pilawska, oraz wielu innych specjalistów krajowych i zagranicznych – członków honorowych naszej Sekcji.
SMP PTL utrzymuje żywe kontakty międzynarodowe, będąc jednym z członków założycieli Europejskiego Towarzystwa Medycyny Psychosomatycznej (EAMP). Członkami
honorowymi naszego Towarzystwa są wybitni przedstawiciele światowej psychosomatyki, a przedstawiciele naszego Towarzystwa
powoływani są jako członkowie komitetów
naukowych najważniejszych międzynarodowych konferencji psychosomatycznych.
SMP PTL współpracowała z Towarzystwem
Edukacji Psychosomatycznej z Krakowa oraz
Instytutem Psychosomatycznym, uczestnicząc przez wiele lat w wydawaniu czasopisma
naukowego „Sztuka Leczenia / Art of Healing”,
jak również działała przez szereg lat w ścisłym
powiązaniu merytorycznym i personalnym
z Sekcją Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskim Stowarzyszeniem Balintowskim oraz Komitetem Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk.
Kontynuujemy od 1985 r. tradycję organizacji – początkowo corocznie, a następnie
w odstępach dwuletnich – konferencji naukowych Sekcji wspólnie z współpracującymi z nami towarzystwami naukowymi i uczelniami wyższymi. Dobre podstawy dla kontynuacji naszej działalności stworzyła obecna
XXII Konferencja Naukowa SMP PTL, zorganizowana w Łodzi pod przewodnictwem prof. Z.
Juczyńskiego i prof. W. Gruszczyńskiego. Kolejnym etapem naszej działalności naukowej
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będzie XXIII Konferencja Naukowa SMP PTL,
organizowana w 2018 r. w Gdańsku.
Sekcja nasza liczy 62 członków utrzymujących systematyczny kontakt z naszym Towarzystwem oraz około 200 osób wspierających
naszą działalność, kontaktujących się z nami
sporadycznie. Dotychczasowa siedziba Sekcji
znajdowała się w Lublinie, a następnie w Warszawie. Obecnie wraz z wyborem nowych
władz Sekcji przenosi się do Gdańska”.
Wybrano jednomyślnie nowe władze Sekcji w składzie: prof. Mariola Bidzan (Gdańsk)
– przewodnicząca Sekcji, prof. Bohdan Wasilewski (Warszawa) – wiceprzewodniczący, dr Bogusław Stelcer (Poznań) – sekretarz,
prof. Małgorzata Lipowska – skarbnik, prof.

Leszek Szewczyk (Lublin) – członek zarządu,
prof. Agnieszka Kulik (Lublin) – członek zarządu, prof. Zygfryd Juczyński (Łódź) – członek
zarządu.
Aktualne dane kontaktowe Sekcji:
Przewodnicząca Sekcji
prof. dr hab. Mariola Bidzan
Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Gdańskiego
Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej
i Neuropsychologii
ul. Bażyńskiego 4 pok. C325, 80-952 Gdańsk,
tel. 602 31 61 61
dr Bogusław Stelcer
Sekretarz Zarządu SMP PTL

