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Sesioni i parë: 24 tetor 2015 

Çfarë na mëson psikanaliza për psikozën 
Lektori: Geert Hoornaert 

Psikanalist në GAND (Belgjikë) 

Anëtar i NLS dhe AMP 

Psikolog klinik 
 

Sesioni i dytë: 26 mars 2016 

Qasje teorike dhe klinike e psikozës së zakonshme 
Lektore: Myriam Mitelman 

Psikanaliste në Strasbourg 

Lektore në Seksionin Klinik në Strasbourg 

Psikologe në Spitalin Universitar të Strasbourg-ut 

 

Sesioni i tretë: 7 maj 2016 

Deliri si përpjekje shërimi 
Lektori: Sergio Careto 

Psikanalist në Torino 

Lektor në Seksionin Klinik në Torino 
 

 

 

 

Organizuar nga sekretariati i NLS-Est 

 
Regjistrimet kryhen në adresën elektronike seminaret_e_psikanalizes@nyjelakim.net 

Tarifa hyrëse për seminarin – 2500 lekë, për studentët nën 26 vjeç – 1500 lekë. 
Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë zyrtare www.nyjelakim.net 

mailto:seminaret_e_psikanalizes@nyjelakim.net
http://www.nyjelakim.net/


Seminari i Fushës frojdiane në Shqipëri – 2015-2016 
 

Sesioni i parë :  Çfarë na mëson psikanaliza për psikozën 
Psikoza sipas Frojdit dhe tek mësimet e Lacan-it të ‘parë’. 

 

 

ARGUMENTI 
 

 

Në ditët e sotme psikiatria klinike klasike nuk përbën më një referencë. Këtë e dëshmon edhe 

versioni i fundit i Manualit diagnostik dhe statistikor i çrregullimeve mendore (DSM V). Fusha 

e ashtuquajtur e “shëndetit mendor” po pushtohet nga disa rryma të cilat na paraqiten si 

shkencore thjesht sepse ato veçojnë, klasifikojnë dhe masin sjelljen njerezore. Sipas kësaj 

qasjeje të re, nuk hyjnë më në punë njohuritë e psikiatrisë klasike – ndërtimi i një klinike 

diferenciale bazuar në studimin e detajuar të rastit. Gjithë prurjet që psikanaliza ka mundur të 

sjellë qofshin këto në trajtën e një konstanteje strukturore të kësaj klinike diferenciale apo 

shqetësimi i saj i përhershëm mbi singularitetin e çdo subjekti në këtë strukturë, janë zhdukur. 

A përbën ky evolucion një progres? Do t’i rikthehemi mësimeve të Frojdit për psikozën, të cilat 

e brendashkruajnë logjikën e psikozës në ligjësi që nuk i përkasin aspak natyrës biologjike. 

Lakani do ta çojë këtë kërkim edhe më tej, duke marrë si pikënisje konceptin e tij të Emrit-të-

Babait të cilin ai e nxjerr nga Edipi frojdian. Ne do të hedhim dritë mbi aktualitetin e habitshëm 

dhe saktësinë klinike të qasjeve të tyre ndaj çmendurisë mendore. 
 

Geert Hoornaert 
 
 

 

PROGRAMI 
 

 

Paradite : 9h-12h  

- Ndërhyrje e Geert Hoornaert 

- Komente dhe diskutime 

 

Pasdite : 14h-18h 

- Prezantim i dy rasteve klinike 

 Marsilda Llojaj "Artefakti" 

 Jada Caja "Ti je arsyeja" 

- Diskutime me pjesëmarrësit dhe konkluzione  

 
 


