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F
undacja OSFP od 4 lat organizuje ogólnopolskie i  interdy-
scyplinarne konferencje humanistyczne na temat zdrowia 
psychicznego, zapraszając do współpracy filozofów, ety-

ków, fenomenologów, literaturoznawców, kognitywistów, psy-
chiatrów, terapeutów, artystów i  pacjentów. Od nazwy cyklu, 
czyli Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psychiatrycznych, 
wzięła się nazwa organizacji. Zwieńczeniem pracy fundacji była 
organizacja INPP 2019, czyli 21. Międzynarodowej Konferencji 
Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej (21st Annual Conference of 
the International Network for Philosophy and Psychiatry). 

Z  perspektywy globalnej współpraca psychiatrii i  hu-
manistyki jest faktem; z  perspektywy polskiej, lokalnej, wy-
daje się ekstrawagancją niemającą większego wpływu na 
praktykę medyczną i  społeczną. Stawką działań fundacji 
oraz konferencji INPP 2019 jest zmiana tego stanu rzeczy na 
rodzinnym gruncie w myśl podręcznikowej definicji psychia-
trii jako dziedziny na wskroś interdyscyplinarnej, niedającej 
się wyczerpać w terminach medycznych i stanowiącej raczej 
oddzielny filar zdrowia niż ułamek „medycyny somatycznej”.  
To prawdopodobnie psychiatria wsparta refleksją filozoficz-

ną bardziej odpowiada na współczesne potrzeby osób do-
świadczających problemów psychicznych, posiada narzędzia 
uzupełniające procedury medyczne i  pozwala na krytyczną 
ich ocenę celem wypracowania jak najbardziej adekwatnych 
praktyk, zarówno na poziomie rozwiązań systemowych, rela-
cji społecznych i sytuacji klinicznych. 

Jako organizatorzy żywimy nadzieję, że INPP 2019 za-
owocuje pełnym zaangażowaniem psychiatrów i  humani-
stów do współpracy na wielu płaszczyznach wyrażającej się 
rzeczywistym uwzględnieniem roli humanistyki i  nauk spo-
łecznych w transformacji polskiego systemu ochrony zdrowia 
psychicznego, włączeniem kwestii zdrowia psychicznego do 
programów i struktury jednostek naukowych o profilu huma-
nistycznym, filozoficzno-etycznym i  społeczno-kulturowym 
oraz realizowanymi wspólnie przez filozofów i lekarzy projek-
tami badawczymi. Dziękujemy też wszystkim, którzy w INPP 
2019 uczestniczyli, i o wadze i zasadności tej współpracy mo-
gli przekonać się osobiście. Wszystkich zaś zapraszamy do za-
interesowania się kolejnymi konferencjami z cyklu Otwartych 
Seminariów Filozoficzno-Psychiatrycznych. n
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