Xoves, 25 de Abril de 2019 – V Xornada de Psicopatoloxía e Cultura

Psicopatoloxía
da mentira

Salón de Actos do Hospital Universitario Lucus Augusti
Rúa Dr. Ulises romero nº1 27003 Lugo
Inscrición en saludmentallugo@gmail.com. Data límite 22/4/2019
9:00 Presentación da Xornada
9:20 Proxección da película:
“O adversario” (2002) (122 min)
Director : Nicole García
11:30 Clínica da mentira
Cristina García Echave -MIR
Ana García Fernández-PIR
12:00 Descanso para o café
12:30 Histeria e Mentira
Tiburcio Angosto. Psiquiatra Vithas
Fátima. Vigo
13:15 O Conto da posverdade
Carlos Fernández. Profesor de
Filosofía e Ensaista. Vigo
14:00 Coloquio e peche. Tiburcio Angosto

Mentira, fake news, posverdade… Forman parte do cortexo
actual de relacións dentro do eido político e social que está
a condicionar moitas decisións democráticas e a enturbiar
as relacións entre os individuos. En xeral, a mentira existe
porque sempre hai un emisor que a constrúe e un receptor
que a precisa crer, a pesar de que moitas veces a evidencia
demóstralle a falsedade do enunciado.
Pero dentro da relación terapeuta doente tamén existe a
mentira. Que sentido ten mentir ao terapeuta ao que se
acode na procura de saúde? Probablemente foi Freud o
primeiro que se decatou de que moitos doentes lle
mentían, ou mellor dito, fantaseaban sobre a súa vida e o
trauma, aínda que tamén se decatou de que esta fabulación
é un síntoma.
Precisamente a mentira como síntoma é o que nos ten que
interesar como clínicos, máis aló de diagnósticos como o
síndrome de Münchhausen, a pseudoloxía fantástica, a
mitomanía ou a histeria que estudaremos nesta xornada; a
nosa posición debe ser tratar de entender que significado
ten a mentira na relación terapeuta doente.
Esta V Xornada co lema Psicopatoloxía da mentira
pretende clarificar aspectos da súa presenza na clínica
diaria así como estudar a función social desta.

Organiza: Unidade Docente de Psiquiatría e Psicoloxía Clínica do HULA
Coordina: Elena Fernández Rodríguez (Psiquiatra HULA) - Tiburcio Angosto Saura (Psiquiatra Hospital Vithas
Fátima de Vigo - Luis Vila Pillado ( Xefe de Servicio Psiquiatría HULA)
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