Prijave pošljite na naslov:
Združenje psihoterapevtov Slovenije
Grablovičeva 62, 1000 Ljubljana
11
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Spletna prijavnica:
www.zpsi.si/breganti2018

10
14.

Prijavljam se kot udeleženec in se želim:
vključiti v malo izkustveno skupino*

DA

NE

vključiti v veliko izkustveno skupino

DA

NE

predstaviti psihoterapevtski proces

DA

NE

2

4

DA

NE

prijavljam se za število dni
sem član(ica) ZPS

Kotizacija
Možna je udeležba 4-dni (polna kotizacija) ali 2-dni. Polna kotizacija
vključuje: udeležbo na predavanjih, svečani večerji, kulturnem večeru,
memorialnem večeru, prejem Zbornika predavanj in priponke ter prigrizke
in napitke med odmori. Kosila in namestitev v kotizaciji niso všteti.
STATUS

4 DNI/2 DNI (EUR)
DO 15.6.2018

4 DNI/2 DNI (EUR) 4 DNI/2 DNI
(EUR) PO
DO 15.9.2018
15.9.2018

Člani ZPS
(s plačanimi
vsemi
obveznostmi do
ZPS do datuma
prijave)

350/270
Možno je plačilo v
treh enakih obrokih:
1. obrok 15.4., 2.
obrok 15.5., 3. obrok
15.6.2018

390/300
Možno je plačilo
v dveh enakih
obrokih: 1. obrok
15.8., 2. obrok
15.9.2018

430/330

Nečlani

410/320
Možno je plačilo v
treh enakih obrokih:
1. obrok 15.4., 2.
obrok 15.5., 3. obrok
15.6.2018

450/350
Možno je plačilo
v dveh enakih
obrokih: 1. obrok
15.8., 2. obrok
15.9.2018

490/380

Specializanti
(potrebno
je potrdilo o
specializaciji)

230/180
Možno je plačilo v
treh enakih obrokih:
1. obrok 15.4., 2.
obrok 15.5., 3. obrok
15.6.2018

250/200
Možno je plačilo
v dveh enakih
obrokih: 1. obrok
15.8., 2. obrok
15.9.2018

280/220

Študentje
(potrebno
je potrdilo o
študentskem
statusu)

170/130
Možno je plačilo v
treh enakih obrokih:
1. obrok 15.4., 2.
obrok 15.5., 3. obrok
15.6.2018

190/150
Možno je plačilo
v dveh enakih
obrokih: 1. obrok
15.8., 2. obrok
15.9.2018

210/170

Upokojenci
(nečlani)

110/90
Možno je plačilo v
treh enakih obrokih:
1. obrok 15.4., 2.
obrok 15.5., 3. obrok
15.6.2018

130/100
Možno je plačilo
v dveh enakih
obrokih: 1. obrok
15.8., 2. obrok
15.9.2018

150/120

gratis

gratis

gratis

*Opomba: obvezna je 4-dnevna prisotnost

Ime in priimek
Naslov
Elektronski naslov
Poklic
Zaposlitev
Plačnik kotizacije (naziv in polni naslov)
Davčna številka plačnika

davčni zavezanec DA

NE

Datum
Podpis

Prijavite se lahko tudi prek spletne strani www.zpsi.si/breganti2018

.2018

Prijavnica za
sodelovanje na bienalu
Bregantovi dnevi

10
14.

Uradne ure:
ob sredah med 11.00 -15.00 uro

..10

Kontaktna oseba:
Marijana Komazec,
tel: 040 711 546

11

.2018

Elektronski naslov:
breganti@zpsi.si

Namestitev
Grand Hotel Bernardin*****
Hotel Histrion****
Hotel Vile Park***
Kontaktni podatki za namestitev:
St. Bernardin Resort
Grand Hotel Bernardin
Obala 2
6320 Portorož
T: +386 5 695 70 00
F: +386 5 674 64 11
E-pošta: booking@h-bernardin.si
Pri rezervaciji namestitve obvezno
navedite, da ste udeleženci Bienala 16.
Bregantovi dnevi.
Pri bivanju 3 noči ali več imajo
udeleženci 10% popust na nočitev!

Upokojenci
(člani ZPS, s
plačanimi vsemi
obveznostmi do
ZPS do datuma
prijave)

Častni pokrovitelj:
Zdravniška zbornica
Slovenije

16. srečanje
psihoterapevtov
Slovenije z
mednarodno udeležbo
Grand hotel Bernardin Kongresni center Bernardin
Obala 2, Portorož

11.10.–14.10.2018
Drugo obvestilo

Kotizacijo nakažite na TRR Združenja psihoterapevtov Slovenije pri NLB št. SI56 02060 00514
36422 ali NKBM SI56 0451 5000 2457 518. Obvezno navedite sklic 00-750 ter ime in priimek
osebe, za katero je kotizacija plačana. Odpoved je možna le v pisni obliki. Pri odpovedih do
30.9.2018 bo organizator zadržal 50% plačane kotizacije, po 30.9.2018 pa 100% plačane
kotizacije.

Program in vabilo k
udeležbi
tema

Nevtralnost

NEVTRALNOST

Program

Več kot trideset let je minilo, da smo prišli do ene centralnih
psihoanalitičnih in v širšem smislu psihoterapevtskih tem. Ni
potrebno posebej povdarjati, da je nevtralnost fikcija in da je ne
zmore nihče. To pa še ne pomeni, da si zanjo ni potrebno prizadevati,
če hočemo, da psihoterapija postane (ali ostane) znanost, ki ima svoje
opazovalno polje kot druge znanosti sicer. Zelo udobna je misel, da
gre v resnici za umetniško veščino, saj se za njo lahko skriva hudo
šarlatanstvo. Če sta Freud in prva generacija psihoanalitikov močno
povdarjala nevtralnost, se je ta tekom razvoja psihoanalize in drugih
psihoterapevtskih smeri vedno bolj umikala, bila proglašena kot
ostanek rigidnosti, kot nekaj zastarelega in malo uporabnega. V
ospredje je stopila ideja o interakciji dveh subjektivnosti, pri čemer
je postal protiprenos (kontratransfer) nosilen psihoterapevtski
instrument, pa vendar je nujno obdržati stik s tem načelom in si
prizadevati lastno izkušnjo privesti tako daleč, da bo mogoče
nevtralnost uporabiti kot pomemben element psihoterapevtskega
dela.
Spoštovane kolegice in kolegi, prijazno vas vabimo na 16.
srečanje psihoterapevtov Bregantovi dnevi, na katerih bomo
svečano obeležili 50 - letnico ustanovitve Psihoterapevtske sekcije
slovenskega zdravniškega društva, ki je bila predhodnica Združenja
psihoterapevtov Slovenije.
Matjaž Lunaček
Organizacijski odbor
Sentočnik Tina (predsednica), Karin Sernec (podpredsednica),
Marjana Arzenšek, Barbara Vajd Ledinek, Brigita Žugman (vodja
deska)
Programski odbor
Matjaž Lunaček (vodja), Roman Korenjak (sovodja), Polona Matjan
Štuhec, Vlasta Meden Klavora , Borut Škodlar, Breda Jelen Sobočan,
Nataša Potočnik Dajčman

08.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 19.15
19.30 – 20.30
20.30

Male izkustvene skupine
Odmor s kavo
Slavnostna otvoritev bienala
Podelitev nazivov
Vamik Volkan: A New Look at Psychoanalyst’s
Therapeutic Neutrality and Countertransference
Razprava na predavanje
Odmor s kosilom
Diskusijske skupine s prikazi psihoterapevtskega dela
Male izkustvene skupine
Odmor s kavo
Velika skupina
Skupina vodij malih izkustvenih skupin
Slavnostna večerja

Sobota, 13.10.2018
08.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30

Nedelja, 14.10.2018
08.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 13.00

Male izkustvene skupine
Skupina vodij malih izkustvenih skupin
Okrogla miza z vabljenimi gosti, moderira Breda
Jelen Sobočan
Zaključni pogovor in slovo

Združenje psihoterapevtov Slovenije

12.30 – 14.00
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 19.15
19.30 – 20.30
20.30

Male izkustvene skupine
Odmor s kavo
Bogdan Lešnik: Kako misliti nevtralnost v analizi
Vlado Žabot: Pesniško prebiva človek na tem svetu
Alja Kratovac: Nevtralnost skozi pravila o
zdravniški etiki ali o neodvisnem in objektivnem
sodniku intimno.
Razprava na predavanja
Satelitski simpozij Lundbeck Karin Sernec: Kaj je
funkcionalno okrevanje pri bolniku z depresijo
Odmor s kosilom
Diskusijske skupine s prikazi psihoterapevtskega dela
Male izkustvene skupine
Odmor s kavo
Velika skupina
Skupina vodij malih izkustvenih skupin
Spominski večer
Vodi Janez Rojšek, vabljeni gosti: Miloš Kobal,
Metka Kramar, Katja Dougan, Peter Praper,
Frančišek Peternel, Gorazd V. Mrevlje

Center za mentalno zdravje

Predstavitev primera
psihoterapevtskega dela
Na kratko opišite teoretični koncept,
po katerem je potekala obravnava,
anamnestične podatke obravnavane

Petek, 12.10.2018

Prijavi naj avtor priloži izjavo, da je
pridobil soglasje pacienta za ustno
predstavitev in objavo v Zborniku.
Predstavitev
prosim
pošljite
najpozneje
do
31.8.2018
po
epošti kot priponko na naslov:
romankorenjak13@gmail.com

Zbiranje udeležencev in registracija
Male izkustvene skupine
Odmor s kavo
Velika skupina
Skupina vodij malih izkustvenih skupin
Kulturni večer z gostom pisateljem Vladom Žabotom
Matjaž Lunaček: Slovo od nevtralnosti.
Ob romanu Vlada Žabota Sveti boj

Grablovičeva 44a

Na zadnjih Bregantovih dnevih je bil
prikazan zelo bogat klinični material.
Upamo, da bo tudi letos tako, zato
vas posebej vabimo k predstavitvi
primerov.

osebe, dinamsko diagnostično in
prognostično oceno ter potek terapije,
iz katerega naj bo razviden terapevtski
proces s poudarkom na transfernem
in kontratransfernem dogajanju.
Celotno delo naj sloni na letošnji
glavni temi.

14.00 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 19.15
19.30 – 20.30
20.30 – 22.00

1000 Ljubljana

Navodila za aktivno sodelovanje
Vsi, ki boste sodelovali v malih in
veliki izkustveni skupini ali bi želeli
predstaviti primer psihoterapevtski
dela, pošljite prijavo najpozneje do
31.8.2018.

Četrtek, 11.10.2018

