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Vzdelávacia spoločnosť

Správa Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu (ESTD)
Vážené kolegyne a kolegovia,
prinášame Vám správu Európskej spoločnosti pre traumu
a disociáciu (ESTD), ktorá bola založená v apríli 2006, so
sídlom v Holandsku. ESTD vznikla ako výsledok aktívneho
plánovania a spolupráce odborníkov z vyše 17 krajín Európy
spolu s ISSD (Medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium disociácie).
Prvé stretnutie zakladajúcich členov ESTD sa uskutočnilo v Norwichi (UK) pred konferenciou UKSSD (United
Kingdom Society for the Study of Dissociation). Zúčastnilo
sa ho 21 osôb z 11 prítomných krajín. Na tomto stretnutí
bolo zvolené prvé vedenie spoločnosti na 2 roky: Prezidentka
Suzette Boon (Holandsko); viceprezidentka Anne SuokasCunliﬀe (Fínsko); tajomník Remy Aquarone (UK); pokladníčka Bettina Overcamp (Nemecko). Členovia rady Maire
Rijs (Estónsko), Hana Vojtová (Slovensko), Ludwig Cornil
(Belgicko), Isabelle Saillot (Francúzsko), Sonja Laure (Rakúsko).
Hlavným cieľom ESTD je predstavovať fórum pre európsku spoluprácu a vytvárať komunikačnú sieť medzi kolegami
pracujúcimi na poli traumy, disociácie a porúch extrémneho stresu (disorders of extreme stress). ESTD považuje za
najdôležitejšie rozširovať poznanie a organizovať vzdelávacie výcviky v rôznych európskych krajinách, predovšetkým
tých, ktoré k poznaniu v oblasti psychotraumatológie a disociácie nemajú ľahký prístup. ESTD ponúka zvýhodnené –
dostupné členské poplatky pre krajiny bývalého socialistického bloku.

Aké sú prvé plány ESTD?
V súčasnosti intenzívne pracujeme na vytvorení siete kontaktných osôb pre všetky krajiny. Podporujeme všetky krajiny vo vytváraní vlastných národných webových stránok.
Na týchto stránkach môžu informovať o lokálnych aktivitách
na tomto profesionálnom poli – vo vlastnom jazyku. Podporujeme rôzne krajiny aj v tom, aby organizovali lokálne
konferencie a výcviky s tematikou traumy a disociácie.

Výhody členstva v ESTD
Znížené registračné poplatky na všetky odborné podujatia
organizované a podporované ESTD. Automatické elektronické členstvo v ISSD, ktoré v sebe obsahuje:

• prístup k elektronickej verzii časopisu Trauma a disociácia;
• prístup k elektronickému spravodaju ISSD (ISSD electronic newsletter);
• prístup do Members only“ sekcie webovej stránky
”
ISSD (prístupnej len pre členov);
• online články;
• online bibliograﬁa;
• prístup do Members only“ sekcie webovej stránky
”
ESTD, ktorá sa buduje a bude obsahovať napr. diagnostické nástroje;
• európsky profesionálny adresár;
• linky na domovské stránky s lokálnymi aktivitami aj
vo vlastnej krajine a možno vlastnom jazyku.
ESTD môžete navštíviť na internetovej adrese
www.estd.org .
Dúfame, že v dohľadnej budúcnosti do ESTD pribudne
mnoho nových členov.
S pozdravom
Suzette Boon, prezident

Poznámka
Zvýhodnené členské poplatky platia aj pre Slovenskú
a Českú republiku. V súčasnosti je už sprevádzkovaná slovenská webová stránka: www.estd.org/szm, zatiaľ sa postupne buduje. Časom na nej budú sprístupnené viaceré
informačné materiály aj v slovenskom preklade, napr. diagnostické nástroje (v Members only“ sekcii).
”
Účasť Slovenska v ESTD nám perspektívne otvára
možnosť usporadúvania vzdelávacích a výcvikových akcií
a workshopov zameraných na psychotraumatológiu a problematiku disociácie na Slovensku v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE).
Kontaktná osoba pre SR:
Mgr. Hana Vojtová
SIPE, Psychiatrické oddelenie
Legionárska 28
911 71 Trenčín

