Αθήνα, 8/5/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας,

Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου στο διοικητικό
συμβούλιο της Εταιρείας μας και στον κλάδο ιδιωτικής Ψυχιατρικής. Εργάζομαι στον
ιδιωτικό τομέα, ως Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπεύτρια. Είμαι μέλος του ΔΣ της ΕΨΕ για δύο
θητείες, με Προέδρους, τον Κο Ι.Γκιουζέπα και τον Κο Δ.Πλουμπίδη. Η εστίαση των δράσεων
μου στο ΔΣ αφορούσε στην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ψυχιάτρων
στην ΕΨΕ, με αποτέλεσμα να μετατρέψουμε την ΕΨΕ εκτός από επιστημονική εταιρεία σε
επαγγελματικό φορέα. Οι παρεμβάσεις μου επίσης, αφορούσαν στην κατοχύρωση του τίτλου
της ψυχοθεραπείας από τους Ψυχιάτρους. Εκτός των λοιπών, πολλαπλών γνωστών
παρεμβάσεων της εταιρείας μας, εστιάσαμε ως ΔΣ στις κοινωνικές δράσεις της ΕΨΕ και
φροντίσαμε για την επικοινωνία της επιστημονικής μας εταιρείας με συναδέλφους άλλων
ειδικοτήτων και τους συνανθρώπους μας.Φροντίσαμε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο
επικοινωνίας και συνεννόησης των Ψυχιάτρων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό .
Στους προσεχείς στόχους μου είναι η επίτευξη της κατοχύρωση της ψυχοθεραπείας,
επιστημονικά και κλινικά, καθώς και ο τίτλος του " Ψυχοθεραπευτή Ψυχιάτρου ", μετά από
εκπαίδευση και ειδικά κριτήρια αξιολόγησης, η επίσημη κατοχύρωση των θεραπευτικών
παρεμβάσεων των Ψυχιάτρων ενηλίκων στους εφήβους, όπως επίσης σχέδια και δράσεις
που αφορούν στον ιατρικό-ψυχιατρικό τουρισμό. Αυτονόητη θεωρείται η ενεργός
παρακολούθηση των προτεινομένων αλλαγών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η
ένταξη των Ψυχιάτρων στο πρωτοβάθμιο δίκτυο κοινωνικής φροντίδας.
Κινούμαι ανάμεσα στους συναδέλφους με ενσυναίσθηση και παρακολουθώ με αγωνία
την ανυστερόβουλη στάση των συναδέλφων στον δημόσιο τομέα της ψυχιατρικής περίθαλψης
και αντιμετωπίζω με σεβασμό την ψυχο-καταπονητική εργασία όλων μας στον ιδιωτικό τομέα.
Όλοι μαζί λοιπόν, συνεχίζουμε την άσκηση του επαγγέλματος - λειτουργήματος μας, στους
δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Ας είμαστε αλληλέγγυοι, ο ένας δίπλα στον άλλο γιατί,
έχουμε κοινά προβλήματα. Ας προτείνουμε λύσεις για την αναβάθμιση του επαγγέλματος μας
εντός της ιατρικής κοινότητας προς όφελος των συνανθρώπων μας που πάσχουν. Ας είμαστε
ανοιχτοί στις ιδέες όλων μας, για να συζητήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε απόψεις,
συνθετικές προσεγγίσεις, ωφέλιμες προτάσεις και παρεμβάσεις.
Σας ευχαριστώ
Με Αγάπη, Κατανόηση, Συνεργατική Διάθεση
Λίλλιαν Μαρκάκη

