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Τα μέλη της ομάδας FemNAT-CD θα παρουσιάσουν στο κοινό τα αποτελέσματα των
μελετών τους μετά από τεσσεράμισι χρόνια εντατικής έρευνας. Η Ευρωπαϊκή πολυκεντρική
μελέτη έχει διερευνήσει τους μηχανισμούς Διαταραχής της Διαγωγής (ΔΔ) σε κορίτσια από
την προεφηβεία έως την ενηλικίωση και έχει ως στόχο την ανάπτυξη βελτιωμένων
θεραπειών για αυτή τη διαταραχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε στο έργο έξι
εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των τεσσεράμισι αυτών χρόνων.
H Διαταραχή Διαγωγής σε ευρωπαϊκό πλαίσιο
Η ΔΔ χαρακτηρίζεται από παραβίαση κανόνων, αντικοινωνική και επιθετική συμπεριφορά.
Ο επιπολασμός της ΔΔ έχει αυξηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ιδίως στις δυτικές
κοινωνίες όπως στην Ευρώπη. Περίπου το 2% των κοριτσιών παρουσιάζουν ΔΔ.
Χαρακτηριστικές καταστάσεις οι οποίες σχετίζονται με τη ΔΔ στα κορίτσια είναι η
αυξανόμενη κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών, η εμπλοκή σε πορνεία, η εγκυμοσύνη στην
εφηβεία, οι δυσκολίες ένταξης στην επαγγελματική ζωή, η εγκληματικότητα και τα χρόνια
προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας. Πολλά κορίτσια με ΔΔ είναι υπό τη φροντίδα
των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε
περιοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι παράγοντες κινδύνου και οι προγνωστικοί
παράγοντες της ΔΔ στα κορίτσια δεν είχαν μελετηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα.

Αναζήτηση παραγόντων που σχετίζονται με τη Διαταραχή Διαγωγής
Η ομάδα FemNAT-CD διεξήγαγε μια μοναδική στο είδος της ευρείας κλίμακας
διεπιστημονική μελέτη για να διερευνήσει τους βασικούς μηχανισμούς αυτής της
διαταραχής και έθεσε το έδαφος για την ανάπτυξη νέων θεραπειών. Οι συμμετέχοντες από
κάθε χώρα μελέτησαν γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου, αλλαγές στη
δομή και λειτουργία του εγκεφάλου, καθώς και το εάν τα κορίτσια με ΔΔ έχουν δυσκολίες
στον έλεγχο και την αναγνώριση των συναισθημάτων. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε η
αποτελεσματικότητα επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση
της ρύθμισης του συναισθήματος σε κορίτσια με ΔΔ που φιλοξενούνται σε ιδρύματα νέων.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης στο κοινό και σε ενδιαφερόμενους
επαγγελματίες υγείας
"Η συνάντηση αυτή αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για συλλογική συζήτηση των
αποτελεσμάτων της μελέτης με ευρύ φάσμα ασθενών, οικογενειών και φροντιστών και των
επαγγελματιών που ασχολούνται με τη θεραπεία της ΔΔ, συμπεριλαμβανομένων των
κοινωνικών λειτουργών, των ψυχοθεραπευτών και των ψυχιάτρων. Μαζί, στοχεύουμε στην
εύρεση μεθόδων οι οποίες θα βελτιώσουν το υπάρχον σύστημα υγείας και πρόνοιας για
τους νέους στην Ευρώπη ", λέει η καθηγήτρια Christine Freitag, διευθύντρια του Τμήματος
Παιδοψυχιατρικής, Ψυχοσωματικής και Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Goethe της
Φρανκφούρτης και συντονίστρια του έργου. "Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε
αποκτήσει καλύτερη εικόνα των υποκείμενων γενετικών και νευρωνικών μηχανισμών και
τώρα γνωρίζουμε περισσότερα για τον ρόλο του αυτόνομου νευρικού συστήματος και του
συστήματος παραγωγής του στρες στην διαταραχή διαγωγής. Έχουμε πλέον καθαρότερη
εικόνα για το πώς παρουσιάζεται η ΔΔ στα κορίτσια (επιθετική ή μη επιθετική μορφή), και
για τις ανάγκες των εφήβων κοριτσιών με ΔΔ. Αυτά τα ευρήματα είναι η βάση για την
ανάπτυξη νέων θεραπειών και είμαστε περήφανοι που θα τα παρουσιάσουμε στην
Φρανκφούρτη τον Ιανουάριο".
Στρογγυλό τραπέζι και ανοιχτή συζήτηση
Η συνάντηση θα χωριστεί σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος, το πρωί, θα γίνει παρουσίαση της
μελέτης FemNAT-CD και συζήτηση σχετικά με τις διαφορές στα διαθέσιμα μοντέλα
παρέμβασης για εφήβους με ΔΔ σε όλη την Ευρώπη. Το απόγευμα, θα διεξαχθεί ανοικτή
συζήτηση με ειδικούς επί του θέματος. Προσκαλείται στη συζήτηση να συμμετάσχει όποιος
ενδιαφέρεται για την ΔΔ ή εργάζεται στον τομέα αυτόν: ασθενείς και οι οικογένειές τους,
ψυχίατροι, ψυχολόγοι, προσωπικό σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, ερευνητές,
οργανώσεις υποστήριξης ασθενών ή γονέων και πολιτικοί. Το λεπτομερές πρόγραμμα της
συνάντησης και ο σύνδεσμος για την εγγραφή σε αυτήν υπάρχουν στο τέλος του κειμένου.
Καθώς αυτή η ημέρα ενημέρωσης του κοινού είναι διεθνής εκδήλωση, η γλώσσα
παρουσίασης και συζήτησης θα είναι η αγγλική. Οι πληροφορίες και το υλικό θα
παρέχονται και στα γερμανικά και, εάν χρειαστεί, θα γίνει ταυτόχρονη μετάφραση των
ερωτήσεων και των απαντήσεων.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
Η μελέτη FemNAT-CD υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Καινοτομίας του FP7-Health-2013
από τον Σεπτέμβριο του 2013. Οι εταίροι του έργου είναι: Πανεπιστήμιο του Goethe στην
Φρανκφούρτη, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Aachen, Stichting VUmc στο Άμστερνταμ,
Πανεπιστήμιο του Southampton, Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, (BIOEF / Osakidetza), Szegedi
Tudományegyetem (Ουγγαρία), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Varionostic GmbH, DAACRO GmbH & Co KG (Γερμανία), Πανεπιστήμιο του Cardiff,
Πανεπιστήμιο του Birmingham, Πανεπιστήμιο του Regensburg, Πανεπιστήμιο του Bath, ,
ARTTIC SAS (Γερμανία) και GenXPro GmbH (Γερμανία).
Για περισσότερες πληροφορίες:
Για να εγγραφείτε στη συνάντηση, παρακαλώ πατήστε εδώ
Για να ανοίξετε το τελικό πρόγραμμα, παρακαλώ πατήστε εδώ
Για να ανοίξετε το αρχείο με τα δρομολόγια και τον τρόπο πρόσβασης στη συνάντηση,
παρακαλώ πατήστε εδώ
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