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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Παπαδιαμαντοπούλου 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210-72 14 148 • Fax: 210-72 42 032
E-mail: psych@psych.gr

Γράμμα της Συντακτικής Επιτροπής
«Τα Νέα της ΕΨΕ» αποτελούν μία νέα εκδοτική πρωτοβουλία της Εταιρείας μας. Το Δ.Σ. εκτίμησε ότι ένα περιοδικό ενημερωτικό δελτίο θα ήταν χρήσιμο για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών της, όσον αφορά τις
ποικίλες δραστηριότητες τόσο του Δ.Σ. όσο και των Κλάδων και των Περιφερειακών Τμημάτων.
Φιλοδοξία μας είναι σύντομα να περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος από
όλο το φάσμα της σημερινής ψυχιατρικής πραγματικότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, αναγκαία είναι η συνδρομή
όλων των μελών της Εταιρείας με υλικό είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις αντίστοιχες διευθύνσεις της Εταιρείας. Το Δ.Σ. θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο κάνουμε ένα ακόμα βήμα στη πολυφωνική και εντέλει πιο δημοκρατική λειτουργία της Εταιρείας μας.
Ελπίζουμε η πρωτοβουλία αυτή να συναντήσει τις ανάγκες και το ενδιαφέρον όλων ώστε να υπάρξει η αναγκαία συνεργασία.

Η Συντακτική Επιτροπή

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-EΚΔΟΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΨΕ
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:
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Ν. Τζαβάρας
Β. Κονταξάκης
Δ. Αναγνωστόπουλος
Ε. Σιούτη
Δ. Πλουμπίδης
Ι. Γκιουζέπας
Β. Τσιπάς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH
Δ. Αναγνωστόπουλος
Β. Κονταξάκης
Δ. Πλουμπίδης
Β. Τσιπάς

Εκδηλώσεις του Δ.Σ.
Το πρώτο αυτό τεύχος περιέχει αναγκαστικά και πληροφορίες για εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί εδώ
και μεγάλο χρονικό διάστημα, με γνώμονα τη σφαιρική πληροφόρηση των αναγνωστών.

Διημερίδα για τα 150 χρόνια
από την γέννηση του Freud
Στις 1–2 Δεκεμβρίου 2006 οργανώθηκε στο
ξενοδοχείο Ledra Marriot επιστημονική διημερίδα με θέμα: «Νευροεπιστήμες και Ψυχανάλυση-150 χρόνια από την γέννηση του
Sigmund Freud». Συμμετείχαν σημαντικοί
ξένοι και Έλληνες ομιλητές, τόσο από το
χώρο της Ψυχανάλυσης όσον και των Νευροεπιστημών. Τις εργασίες της διημερίδας
παρακολούθησε ένας μεγάλος αριθμός
ψυχιάτρων αλλά επίσης ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και φοιτητών.

Συνέδριο για τη Σχιζοφρένεια
στην Αλεξανδρούπολη
Στις 1–3 Ιουνίου 2007 οργανώθηκε στην
Αλεξανδρούπολη Πανελλήνιο Συνέδριο
για τη Σχιζοφρένεια.
Το συνέδριο αυτό εντάσσεται σε μια
νέα πρωτοβουλία του Δ.Σ. η οποία θα περιλαμβάνει την οργάνωση μονοθεματικών συνεδρίων στο χρόνο που μεσολαβεί
ανάμεσα στα Πανελλήνια Συνέδρια της
Ψυχιατρικής. Θα δίνεται έτσι η ευκαιρία
να διερευνάται σε μεγαλύτερη έκταση
ένα και μόνον θέμα κάθε φορά.
Το συνέδριο της Αλεξανδρούπολης
συνδιοργανώθηκε με την Ψυχιατρική και
Παιδοψυχιατρική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το Ψυχιατρικό
Τμήμα ΕΣΥ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
και του Γ.Ν. Καβάλας. Να σημειωθεί ότι για
πρώτη φορά συμμετείχε ο Κλάδος της Ιδιωτικής Ψυχιατρικής σε κοινό τραπέζι με
τον Κλάδο της Προληπτικής Ψυχιατρικής.

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας
Στις 9 Οκτωβρίου 2006 στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών πραγματοποιήθηκε εκδήλωση
στην οργάνωση της οποίας συνεργάστηκαν η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, το
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και
Ερευνών, η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής, η ΔΥΨΑ (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ψυχικά Ασθενών),η Κοινωνική Λέσχη
Εύ Ζην με τη συνεργασία του ΠΟ.ΣΟ.ΨΥ.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Δημάρχου Αθηναίων. Το
πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε
εισαγωγική ομιλία του καθηγητού κ. Γ.Ν.

Χριστοδούλου. Του βασικού προγράμματος της εκδήλωσης προηγήθηκαν τα
εγκαίνια έκθεσης με έργα ασθενών του
Ε.Κ.Ψ.Υ.Ε. καθώς και καλλιτεχνική εκδήλωση. Η εκδήλωση συγκέντρωσε μεγάλο
αριθμό ενδιαφερομένων που εμπλέκονται
με διάφορους πόλους στην παροχή ή στη
χρήση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Στις 9 Οκτωβρίου 2007 στο ξενοδοχείο
«Μεγ. Βρετανία» πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συνέντευξη τύπου, με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Ψυχικής Υγείας. Οργανωτές ήταν η ΕΨΕ και
το ΕΚΨΥΕ. Χαιρετισμό , μεταξύ των άλλων
επισήμων, απηύθυνε ο ακαδημαϊκός κ. Κ.
Στεφανής, πρόεδρος του ΕΠΙΨΥ. Στις ομιλίες των καθηγητών Ν. Τζαβάρα και Γ.Ν. Χριστοδούλου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο
ζήτημα της διαπολιτισμικής ψυχιατρικής.

1ο Ψυχιατρικό Συνέδριο
Ανατολικής Ευρώπης
Η ΕΨΕ έθεσε υπό την αιγίδα της το
πρώτο Συνέδριο Ανατολικής Ευρώπης
που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 21–23
Σεπτεμβρίου 2007. Το συνέδριο οργανώθηκε από την Ψυχιατρική Εταιρεία Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανίων (PAEEB)
που ιδρύθηκε με Ελληνική πρωτοβουλία
τον Δεκέμβριο του 2004 στην Κραϊόβα
της Ρουμανίας ως μετεξέλιξη του Προγράμματος της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής
Εταιρείας για την Ανατολική Ευρώπη και
τα Βαλκάνια. Το επίπεδο των ανακοινώσεων ήταν εντυπωσιακά υψηλό, καθώς
και η προσέλευση και η συμμετοχή των
συνέδρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν
οι συνεδρίες ανταλλαγής πληροφοριών
και προβληματισμών ανάμεσα σε εκπροσώπους των χωρών που ανήκουν στην
PAEEB, όπου διαπιστώθηκε μια σημαντική κοινότητα απόψεων και προβλημάτων. Η συνεδρία που αφορούσε τους ειδικευόμενους και τους νέους ψυχιάτρους
έδειξε μια σειρά σοβαρών προβλημάτων
(π.χ. την υποχρεωτική υπηρεσία σε απομακρυσμένες περιοχές της Τουρκίας,
μετά την λήψη της ειδικότητας), αλλά και
πρωτότυπων εκπαιδευτικών ιδεών (π.χ.
το summer school στην αγγλική γλώσσα που οργανώνεται για ειδικευόμενους
στην Σερβία). Έγινε επίσης δεκτή η «διακήρυξη της Θεσσαλονίκης», που παρατίθεται στην ενότητα «Σύντομα νέα».

Ημερίδα στην αρχαία Ολυμπία
και στην Ζαχάρω
Στις 10 Νοεμβρίου 2007 ο πρόεδρος Ν.
Τζαβάρας, η Ε. Σιούτη και ο Β. Τσιπάς επισκέφθηκαν την Ηλεία, στο πλαίσιο ενη-

μέρωσης του τοπικού πληθυσμού για τις
πιθανές μακροπρόθεσμες ψυχολογικές
επιπτώσεις, από τις τραυματικές εμπειρίες που δοκίμασαν από τις πυρκαγιές του
καλοκαιριού.
Έγιναν δύο εκδηλώσεις. Μία στην αρχαία Ολυμπία και μία στη Ζαχάρω. Και οι
δύο προγραμματίστηκαν με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και απετέλεσαν συνέχεια της πρώτης επίσκεψης
του Δ.Σ. στις πυρόπληκτες περιοχές. Συντονιστής των ομιλητών ήταν ο Πρόεδρος
Ν. Τζαβάρας. Ομιλητές η Ειρήνη Σιούτη
με θέμα «Καταθλιπτική διαταραχή» και ο
Β. Τσιπάς με θέμα «ψυχολογικές επιπτώσεις ενός τραυματικού γεγονότος». Μετά
τις ομιλίες ακολούθησαν συζητήσεις που
εξειδίκευαν το περιεχόμενο των ομιλιών
στις τοπικές ανάγκες.
Τόσο στους παριστάμενους όσο και
στις τοπικές αρχές δηλώθηκε για μία ακόμη φορά η διαθεσιμότητα της ΕΨΕ για
κάθε είδους βοήθεια που θα μπορούσε
να της ζητηθεί στο τομέα των δραστηριοτήτων της.

Τιμητική εκδήλωση για
τον Καθηγητή κ. Γ.Ν. Χριστοδούλου
Στις 18 Δεκεμβρίου 2007 στην αίθουσα
της Παλαιάς Βουλής οργανώθηκε τιμητική εκδήλωση για την ανακήρυξη του επί
σειρά ετών Προέδρου της ΕΨΕ σε Επίτιμο
Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση του Δ.Σ.
της ΕΨΕ ανταποκρίθηκαν εκπρόσωποι
της πολιτικής και ακαδημαϊκής ζωής, μεταξύ αυτών και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κίττας ο οποίος και
απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, καθώς
και πλήθος κόσμου που γέμισε την αίθουσα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλία
του τιμηθέντος Προέδρου.

Διημερίδα με θέμα:
«Ψυχή και Φυσικό Περιβάλλον»
Με αφορμή τα δραματικά γεγονότα του
καλοκαιριού με τις καταστροφικές πυρκαγιές το Δ.Σ. της ΕΨΕ οργάνωσε διημερίδα
στο Ινστιτούτο Γκαίτε στην Αθήνα στις 7–8
Δεκεμβρίου 2007. Συμμετείχαν ως ομιλητές,
πέραν των ψυχιάτρων, δημοσιογράφοι (Γ.
Τζανετάκος, Α. Πορτοσάλτε), εκπρόσωποι
απ΄ όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου
(Μ. Γιαννάκου, Π. Ευθυμίου, Φ. Κουβέλης,
Θ. Λεβέντης) και συγγραφείς (Ν. Δήμου,
Ν. Βαλαωρίτης, Η. Λογοθέτης). Η θεματολογία κάλυψε ένα μεγάλο εύρος προβληματισμού και την παρακολούθησε και
τις δύο ημέρες μεγάλος αριθμός πολιτών.
Δόθηκε έτσι η ευκαιρία για χρήσιμο και
αποδοτικό διάλογο.
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Ενημερωτικές επισκέψεις
Το Δ.Σ. έχοντας θέσει ως κεντρικό στόχο
την διατήρηση μιας, κατά το δυνατόν, άμεσης επαφής με τους τόπους άσκησης της
ψυχιατρικής, σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποίησε επισκέψεις στην Θεσσαλονίκη και
στην Κρήτη. Στο άμεσο μέλλον προγραμματίζονται αντίστοιχες επισκέψεις και σε άλλα
γεωγραφικά διαμερίσματα και τις εκεί ψυχιατρικές μονάδες.

Θεσσαλονίκη
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ν. Τζαβάρας, ο Αντιπρόεδρος Β. Κονταξάκης, ο Γ. Γραμματέας Δ.
Αναγνωστόπουλος και το μέλος Β. Τσιπάς
πραγματοποίησαν επίσκεψη, το διήμερο
14–15 Φεβρουαρίου 2007. Εκεί συνάντησαν
το μέλος του Δ.Σ. Ι. Γκιουζέπα, ο οποίος είχε
άλλωστε και την όλη οργανωτική ευθύνη
αυτής της ιδιαίτερα πυκνής επίσκεψης. Περιελάμβανε: το Γ.Π.Ν. Παπανικολάου τόσο την
Ψυχιατρική Κλινική Παίδων και Εφήβων (κ.
Μαρκοβίτης), όσο και το τμήμα Ψυχιατρικής Ενηλίκων (κ. Σταθάκης), το Νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ όπου υπήρξε συνάντηση με τον
Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος της
ΕΨΕ καθηγητή Γ. Καπρίνη, διευθυντή της Γ΄
Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, την
Παιδοψυχιατρική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου (κ. Χριστιανόπουλος), το
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (καθηγητής κ.
Καράβατος διευθυντής της Α΄ Πανεπιστημιακής κλινικής) και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου έγινε συνάντηση
με όλο το επιστημονικό προσωπικό. Τα μέλη
του Δ.Σ. συμμετείχαν επίσης σε επιστημονική
ημερίδα του Περιφερικού Τμήματος Μακεδονίας με θέμα την εξέλιξη της Ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης στη Θεσσαλονίκη, όπου για
πρώτη φορά μετείχε εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα (κ. Χατζηιωάννου). Οι συναντήσεις
είχαν ουσιαστικό χαρακτήρα και κατεγράφησαν λεπτομερώς τόσο οι δραστηριότητες
που κάθε μία από τις κλινικές έχει αναπτύξει
όσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στην καθημερινή τους λειτουργία.

Κρήτη (Χανιά-Ηράκλειο)
Το Δ.Σ. επισκέφθηκε την Κρήτη το διήμερο 29–30 Μαρτίου 2007. Το πρόγραμμα που
επιμελήθηκε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Β.
Κονταξάκης –παράλληλα με την ιδιότητά
του ως Προέδρου του Κλάδου της Προληπτικής Ψυχιατρικής της WPA– σε συνεργασία
με τους συναδέλφους της Κρήτης και περιελάμβανε επίσκεψη στην Ψυχιατρική Κλινική
του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου
Χανίων και στην Ψυχιατρική Κλινική του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Στις συναντήσεις με τους εργαζομένους των
δύο Νοσοκομείων εξετέθησαν τα επί μέρους
προβλήματα και έγινε διεξοδική συζήτηση
για τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
Παράλληλα οργανώθηκαν δύο επιστημονικές εκδηλώσεις. Στο Ξενοδοχείο Σαμαριά
στα Χανιά ο Κλάδος Προληπτικής και Κοινωνικής Ψυχιατρικής της ΕΨΕ και ο Κλάδος
Προληπτικής Ψυχιατρικής της Παγκόσμιας
Ψυχιατρικής Εταιρείας σε συνεργασία με
το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και το Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων οργάνωσαν ημερίδα με θέμα «Η Ψυχιατρική
Μεταρρύθμιση στα Χανιά». Η δεύτερη ημερίδα έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Ατλαντίς
του Ηρακλείου. Οργανώθηκε από τον Κλάδο Προληπτικής Ψυχιατρικής και Κοινωνικής Ψυχιατρικής της ΕΨΕ και τον Κλάδο της
Προληπτικής Ψυχιατρικής της Παγκόσμιας
Ψυχιατρικής Εταιρείας σε συνεργασία με
την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου
Κρήτης με θέμα «Η κλινική εικόνα και η αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε διάφορες φάσεις της ζωής». Και οι δύο εκδηλώσεις είχαν
σημαντική επιτυχία, δεδομένης της μεγάλης
προσέλευσης του κοινού.
Η επίσκεψη στην Κρήτη όπως ήταν άλλωστε φυσικό σηματοδοτήθηκε από την
εν εξελίξει πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης με κορυφαίο γεγονός την από
έτους (11/2/2006) και πλέον αναστολή των
εισαγωγών στο Ψ.Ν. Χανίων. Αυτό το γεγονός ανέτρεψε όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα

της ψυχιατρικής περίθαλψης στο νησί με
αλυσιδωτές αντιδράσεις. Τα μέλη του Δ.Σ.
είχαν την ευκαιρία να ακούσουν επί τόπου
και από τους ίδιους τους άμεσα εμπλεκόμενους συναδέλφους όλες τις πλευρές του
σοβαρού αυτού εγχειρήματος. Το εγχείρημα αυτό ασφαλώς και χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και επανεκτίμησης προκειμένου να βελτιώνονται οι όποιες αδυναμίες
στην εφαρμογή του.

Επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές:
Αρχαία Ολυμπία, Ζαχάρω, Πύργος
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2007 κλιμάκιο του
Δ.Σ. μετέβη στις πυρόπληκτες περιοχές,
με σκοπό να σχηματίσει γνώμη για τα απαραίτητα μέτρα. Πρώτα συναντήθηκε με εκπροσώπους του περιφερειακού τμήματος
Πελοποννήσου στην Πάτρα (Ι. Βλάχο και
Φ. Γουρζή), όπου έγινε εμφανές ότι πολλές
ομάδες είχαν αρχίσει να παρέχουν «πρώτη
ψυχολογική βοήθεια», εντύπωση που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια καθώς επίσης ο
ασύντακτος και ασυντόνιστος χαρακτήρας
της, ο οποίος τονίστηκε από τους υπεύθυνους της νομαρχίας Ηλείας, στον Πύργο.
Ο κ. Π. Παναγούτσος, διευθυντής του Ψ.Ν.
Τρίπολης τόνισε, σε τηλεφωνική επικοινωνία, ότι παράλληλα με τις παρεμβάσεις σε
ορισμένες πυρόπληκτες περιοχές, έπρεπε
να αντιμετωπίζει την αμείωτη ροή εισερχομένων ασθενών. Από τη συνάντησή μας με
το δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Γ. Αηδόνη
και το δήμαρχο Ζαχάρως, κ. Π. Χρονόπουλο, έγινε εμφανές ότι η ανάγκη παρεμβάσεων θα ήταν μεγαλύτερη μετά από ένα
χρονικό διάστημα λίγων μηνών, όταν τόσο
στους ενήλικους, όσο και στα παιδιά θα
άρχιζαν να γίνονται εμφανείς οι κοινωνικές
συνέπειες της καταστροφής, πέρα από τον
κύκλο των εμπρηστών οι οποίοι δεν μας
αφορούν. Η εκδήλωση στην Αρχαία Ολυμπία στις 10/11/2007 αποτέλεσε ανειλημμένη υποχρέωση, από αυτή την επίσκεψη.

Διεθνείς πρωτοβουλίες
Μεσολάβηση προς τις Ψυχιατρικές Εταιρείες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής
Υπήρξε σημαντική δραστηριότητα μέσω πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΨΕ και πρόεδρο της PAEΕB Καθηγητή κ. Γ.Ν. Χριστοδούλου και για τις οποίες διεξοδικά ενημέρωσε τα μέλη της ΕΨΕ μέσω
επιστολής του, στο υλικό του Συνεδρίου για τη Σχιζοφρένεια στην Αλεξανδρούπολη.
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Ο Καθηγητής Γ.Ν. Χριστοδούλου και η ταμίας της ΕΨΕ κ. Ε. Σιούτη συμμετείχαν, το Δεκέμβριο 2006, σε ημερίδα στην Βηρυτό με θέμα
τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του πολέμου στην περιοχή. Επίσης, ο Καθηγητής Γ.Ν. Χριστοδούλου, ο πρόεδρος της ΕΨΕ κ. Ν. Τζαβάρας
και κλιμάκιο του Δ.Σ. συμμετείχε, τον Ιανουάριο του 2007, στο Τελ Αβίβ σε κοινή ημερίδα της ΕΨΕ και της Ισραηλινής Ψυχιατρικής Εταιρείας με τη συμμετοχή και Παλαιστίνιας εκπροσώπου. Και οι δύο ημερίδες είχαν μεγάλη επιτυχία που επισφραγίστηκε από την έκδοση
διακηρύξεων εναντίον του πολέμου από την πλευρά των Ψυχιατρικών Εταιρειών Λιβάνου και Ισραήλ. Η συμβολή της ΕΨΕ αναγνωρίστηκε με ιδιαίτερα θερμές επιστολές και των τριών Ψυχιατρικών Εταιρειών. Στην επίσκεψη μάλιστα του Δ.Σ. στο Ισραήλ δόθηκε η ευκαιρία
στους μετέχοντες να γνωρίσουν από κοντά τα πολύπλοκα προβλήματα της περιοχής, τυγχάνοντας μιας ιδιαίτερα θερμής φιλοξενίας και
υποδοχής από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, που αντιμετώπισαν την Ελληνική παρέμβαση ως ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

Άλλες Εκδηλώσεις
Επιστημονική Ημερίδα στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Αττικής
Η ΕΨΕ, ο Κλάδος Κοινωνικής Ψυχιατρικής, ο Κλάδος Προληπτικής Ψυχιατρικής, το Περιφερειακό Τμήμα Αθήνας και το 4ο
Ψυχιατρικό Τμήμα του ΨΝΑ οργάνωσαν επιστημονική ημερίδα
με θέμα: «Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Αττική: προβλήματα και προοπτικές». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
18 Απριλίου 2007 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΨΝΑ.
Συμμετείχαν με εισηγήσεις τους: η κ. Νεφέλη Κατσάνου Ν/Ψ, πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του ΨΝΑ, ο κ. Β. Κονταξάκης Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Κ.
Κόντης Διευθυντής του 4ου Ψυχιατρικού Τμήματος ΨΝΑ, ο κ. Α.

Λυράκος Ν/Ψ Διευθυντής Ιδιωτικής Ψυχιατρικής Κλινικής, ο κ. Δ.
Πλουμπίδης Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Κ.Κ.Ψ.Υ. Βύρωνα-Καισαριανής και ο κ. Β. Φωτόπουλος
Αν. Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Δρομοκαϊτείου Νοσοκομείου και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Κορυδαλλού. Συντονιστής της εκδήλωσης ο κ. Ν. Ζαχαριάδης Ν/Ψ τ. Διευθυντής ΨΝΑ.
Έγιναν εμφανή τα προβλήματα από την πλημμελή εφαρμογή της τομεοποίησης, από τη ροή των εισαγωγών στα νοσοκομεία της Αττικής, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
στεγαστικές δομές και ιδιαίτερα όσες από αυτές λειτουργούν
ως ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, με τις ασφυκτικές περικοπές των προϋπολογισμών, την τελευταία διετία.

Καταστατική Συνέλευση
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου για τη Σχιζοφρένεια που έγινε στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2007
η προγραμματισμένη Καταστατική Συνέλευση. Όπως είναι γνωστό είχε προηγηθεί με πρωτοβουλία του Δ.Σ. (του προηγουμένου
και του σημερινού) ευρύτατος διάλογος στον οποίον είχαν όλα τα μέλη της ΕΨΕ την ευκαιρία, εάν το επιθυμούσαν να συμμετάσχουν διατυπώνοντας τους προβληματισμούς τους και τις απόψεις τους. Σε αυτό το υλικό άλλωστε στηρίχθηκε και το τελικό
κείμενο που υποβλήθηκε για συζήτηση και ψηφοφορία στην καταστατική συνέλευση. Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό και
εποικοδομητικό κλίμα και σε αυτό συνέβαλαν όλοι όσοι συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση.
Τελικώς ψηφίστηκαν τροποποιήσεις κάποιων άρθρων του καταστατικού με σημαντικότερα ίσως αυτά που αναφέρονταν:
i Στον τρόπο εκλογής των μελών του Δ.Σ. (παραμένει ο τρόπος εκλογής ως έχει με ξεχωριστές υποψηφιότητες για κάθε θέση
του Δ.Σ.).
i Τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. (από το επόμενο Δ.Σ. η θητεία θα είναι τριετής και αυτό θα συμπαρασύρει εφεξής και το
Πανελλήνιο Συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια, ενώ στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιείται μονοθεματικό συνέδριο).
i Τη δυνατότητα να θέτει κανείς υποψηφιότητα για την ίδια θέση στο Δ.Σ. (το μέγιστο δύο συνεχόμενες θητείες).
i Την αυτόματη –με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου– μετάβαση στην ιδιότητα του πλήρους μέλους από αυτή του δοκίμου
άμα τη αποκτήσει του τίτλου της ειδικότητας.
i Την κατάργηση των εξουσιοδοτήσεων για τις εκλογές, ενώ διατηρήθηκε η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου.

Σε Εξέλιξη
Ανακαίνιση του νέου ιδιόκτητου διαμερίσματος της ΕΨΕ
Oλοκληρώθηκε η ανακαίνιση του δεύτερου διαμερίσματος της ΕΨΕ. Απομένει η επίπλωσή του. Το διαμέρισμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα του περιοδικού «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» και ως χώρος επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων της εταιρείας.

Δημιουργία Ψυχιατρικής Βιβλιοθήκης
Το Δ.Σ. έχει δρομολογήσει τη διαδικασία δημιουργίας μίας Ψυχιατρικής Βιβλιοθήκης η οποία προβλέπεται από το καταστατικό,
να στεγαστεί ενδεχομένως στον ίδιο χώρο με το περιοδικό «Ψυχιατρική» και θα είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου. Η
πραγματοποίηση μιας τέτοιας απόφασης απαιτεί τον κατάλληλο χώρο – έκθεσης και αποθήκευσης των βιβλίων, τον εξοπλισμό
και την ηλεκτρονική διασύνδεση, καθώς και σειρά από διοικητικές, οικονομικές και νομικές διαδικασίες.

Εκπαιδευτικές Διημερίδες Ειδικευόμενων Ψυχιάτρων
Κεντρικό στοιχείο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δ.Σ. αποτελεί η με κάθε μέσο συμβολή στην προσφορά εκπαιδευτικών ευκαιριών στους ειδικευόμενους ψυχιάτρους. Αυτό πάντα σε συνεργασία με τους εκλεγμένους εκπροσώπους του Δ.Σ. του
Συλλόγου τους. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο πέντε πανελλαδικές εκπαιδευτικές διημερίδες:

30/6–2/7/2006 στην Ερέτρια • 20–22/10/2006 στη Λάρισα • 23–25/3/2007 στην Καλαμπάκα
20–21/9/2007 στη Θεσσαλονίκη • 1–3/2/2008 στην Αράχωβα • 28–30/3/2008 στο Λουτράκι
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Δραστηριότητες Κλάδων και Περιφερικών Τμημάτων της ΕΨΕ
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¨ Κλάδος Αυτοκαταστροφικών
και Βίαιων Συμπεριφορών
2–3/5/2006, Αθήνα: Διήμερο Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο «Η ψυχομετρία της κατάθλιψης
και της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς» (συνεργασία με Κλάδους Κοινωνικής & Προληπτικής Ψυχιατρικής)
7/10/2006, Λουτράκι: Επιστημονική Ημερίδα «Κατάθλιψη και αυτοκτονία» (σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Αθήνας)
26–27/1/2007, Αθήνα: Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο. Στρογγυλό τραπέζι:
«Κατάθλιψη και αυτοκαταστροφή: εισαγωγή και νεότερα δεδομένα»
3/6/2007, Αλεξανδρούπολη: «Κατάθλιψη
και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά στη
σχιζοφρένεια» (σε συνεργασία με Κλάδους Προληπτικής Ψυχιατρικής της ΕΨΕ
& WPA)
10/6/2007, Αθήνα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο: «Η Συμβολή της ψυχομετρίας στην
πρόληψη των αυτοκτονιών» (σε συνεργασία με Κλάδους Προληπτικής Ψυχιατρικής της ΕΨΕ & WPA)
¨ Κλάδος Βιολογικής Ψυχιατρικής
2–4/3/2007, Ναύπλιο, «Σχιζοφρένεια: αιτιοπαθογένεια-θεραπευτικές παρεμβάσεις»
9–11/3/2007, Δελφοί, «Μορφές κατάθλιψης και η αντιμετώπισή τους»
4–6/5/2007, Καστοριά, «Σχιζοφρένεια: θεραπευτικές Παρεμβάσεις»
8–10/6/2007, Σκιάθος, «Αντιμετώπιση ανθεκτικών μορφών σχιζοφρένειας και διπολική διαταραχής»
15–17/6/2007, Κυλλήνη, «Μορφές κατάθλιψης και η αντιμετώπισή τους»
2–4/11/2007, Καλάβρυτα, «Θεραπευτικοί
προβληματισμοί στη σχιζοφρένεια και
στη διπολική διαταραχή»
9–11/11/2007, Ναύπλιο, «Μορφές κατάθλιψης και η αντιμετώπισή τους»
¨ Κλάδος Ιδιωτικής Ψυχιατρικής
16/12/2006, Αθήνα: «Η άσκηση της ιδιωτικής ψυχιατρικής»
¨ Κλάδος Κλινικής
Ψυχοφαρμακολογίας
13/1/2007, Γρεβενά: «Κατάθλιψη-νεότερα
δεδομένα»
20/1/2007, Θεσσαλονίκη: «Κατάθλιψη: από
τη διάγνωση στην πλήρη ύφεση»
27/1/2007, Τρίκαλα Κορινθίας: «Κατάθλιψη: από τη διάγνωση στην πλήρη ύφεση»

3/2/2007, Πορταριά Πηλίου: «Νεότερα δεδομένα για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας»
10/2/2007, Αράχωβα: «Θεραπευτικά προβλήματα στην Ψυχιατρική Πρακτική»
24/2/07, Καλαμπάκα: «Η φαρμακευτική
θεραπεία της σχιζοφρένειας: στόχος η μέγιστη αποτελεσματικότητα»
3/3/2007, Δημητσάνα: «Θεραπευτικά προβλήματα στην Ψυχιατρική Πρακτική»
17/3/2007, Καλάβρυτα: «Θεωρία και πράξη
στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης»
23/3/2007, Αθήνα: «Η θέση της σχιζοφρένιας διαταραχής στην Ελληνική πραγματικότητα και η αντιμετώπισή της»
24/3/2007, Καλαμπάκα: «Κατάθλιψη: δεδομένα και προοπτικές»
31/3/2007, Καστοριά: «Κατάθλιψη: από τη
διάγνωση στην πλήρη ύφεση»
21/4/2007, Λίμνη Πλαστήρα: «Κατάθλιψη:
από τη διάγνωση στην πλήρη ύφεση»
28/4/2007, Καρπενήσι: «Η φαρμακευτική
θεραπεία της σχιζοφρένειας: στόχος η μέγιστη αποτελεσματικότητα»
5/5/2007, Καρπενήσι: «Η φαρμακευτική
θεραπεία της σχιζοφρένειας: στόχος η μέγιστη αποτελεσματικότητα»
12/5/2007, Ζαγοροχώρια: «Κατάθλιψη: από
τη διάγνωση στην πλήρη ύφεση»
19/5/2007, Γρεβενά: «Η φαρμακευτική θεραπεία της σχιζοφρένειας: στόχος η μέγιστη αποτελεσματικότητα»
2/6/2007, Σαντορίνη: «Κατάθλιψη: από τη
διάγνωση στην πλήρη ύφεση»
9/6/2007, Αθήνα: «Η θέση της σχιζοφρενικής διαταραχής στην Ελληνική πραγματικότητα και η αντιμετώπισή της»
9/6/2007, Πόρτο Χέλι: «Η φαρμακευτική
θεραπεία της σχιζοφρένειας: στόχος η μέγιστη αποτελεσματικότητα»
16/6/2007, Μύκονος: «Η φαρμακευτική θεραπεία της σχιζοφρένειας: στόχος η μέγιστη αποτελεσματικότητα»
23/6/2007, Κυλλήνη: «Διπολική διαταραχή»
23/6/2007, Σκιάθος: «Η φαρμακευτική θεραπεία της σχιζοφρένειας-εφαρμογή της
γνώσης»
30/6/2007, Λευκάδα: «Αγχώδεις διαταραχές. Κλινική έκφραση & θεραπεία»
7/7/2007, Χαλκιδική: «Κατάθλιψη: από τη
διάγνωση στην πλήρη ύφεση»
29/9/2007, Μύκονος: «Προβληματισμοί
γύρω από την φαρμακευτική αντιμετώπιση της σχιζοφρενικής διαταραχής»

20/10/2007, Πορταριά: «Προβληματισμοί
γύρω από την χρήση των αντιψυχωτικών
φαρμάκων»
3/11/2007, Χίος: «Σύγχρονες αιτιοπαθολογικές και θεραπευτικές απόψεις αναφορικά με την μανιακή διαταραχή»
10/11/2007, Ναύπακτος: «Στόχοι της φαρμακευτικής θεραπείας στη σχιζοφρένεια. Προβληματισμοί γύρω από τις ιδιαιτερότητες
των άτυπων αντιψυχωτικών φαρμάκων»
17/11/2007, Καλάβρυτα: «Φαρμακευτική
θεραπεία της σχιζοφρένειας. Προβλήματα και θεραπευτικές επιλογές»
24/11/2007, Πορταριά: «Διπολική διαταραχή:
Θεραπευτικά προβλήματα και επιλογές»
26/1/2008, Πορταριά: «Προβληματισμοί
γύρω από τη χρήση των αντιψυχωτικών
φαρμάκων»
2/2/2008, Καρπενήσι: «Θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης»
9/2/2008, Ναύπλιο: «Ιδιαιτερότητες από την
χρήση άτυπων αντιψυχωτικών φαρμάκων»
16/2/2008, Γιάννενα: «Αγχώδεις διαταραχές:από την διάγνωση στη θεραπεία»
1/3/2008, Καστοριά: «Προβληματισμοί γύρω από την χρήση των αντιψυχωτικών
φαρμάκων»
15/3/2008, Αράχωβα: «Η φαρμακευτική θεραπεία της σχιζοφρένειας. Στόχος η ασφάλεια και η μέγιστη αποτελεσματικότητα»
22/3/2008, Ξάνθη: «Ο ρόλος της σωστής
φαρμακολογικής προσέγγισης στην εξελικτική πορεία της σχιζοφρένειας»
29/3/2008, Γαλαξίδι: «Αγχώδεις διαταραχές: κλινική έκφραση και θεραπευτική
αντιμετώπιση»
5/4/2008, Καλαμάτα: «Διπολική διαταραχή: προβλήματα και θεραπευτική αντιμετώπιση»
12/4/2008, Αθήνα: «Από την καταστολή
στην πλήρη ύφεση και κοινωνική επανένταξη του σχιζοφρενούς. Πενήντα χρόνια
καινοτομίας»
¨ Κλάδος Κοινωνικής Ψυχιατρικής
25/10/2006, Αθήνα: Επιστημονική Ημερίδα «Χρόνιος ασθενής-αποκατάσταση»
(σε συνεργασία με το Περιφεριακό Τμήμα Αθήνας)
18/4/2007, Ψ.Ν. Αττικής: «Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Αττική» (σε συνεργασία με άλλους κλάδους)
1/6/2007, Αλεξανδρούπολη: Στρογγυλό
Τραπέζι «H αντιμετώπιση της ψύχωσης

στο ιδιωτικό ιατρείο» (σε συνεργασία με
τον Κλάδο Ιδιωτικής Ψυχιατρικής)
1/6/2007, Αλεξανδρούπολη: Στρογγυλό
Τραπέζι «Ο χρόνιος ψυχωσικός» (σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Αθήνας)
2/6/2007, Αλεξανδρούπολη: Στρογγυλό
Τραπέζι «Σχιζοφρένεια: σύγχρονοι προβληματισμοί» (σε συνεργασία με τον
Κλάδο Βιολογικής Ψυχιατρικής)
2/6/2007, Αλεξανδρούπολη: Στρογγυλό
Τραπέζι «Πρώιμη ψυχωσική συμπτωματολογία-πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία» (σε συνεργασία με Κλάδους Προληπτικής Ψυχιατρικής της ΕΨΕ & WPA)
12/10/2007, Λουτράκι: «Αποκατάσταση στην
περιφέρεια της Πελοποννήσου» (σε συνεργασία με άλλους Κλάδους)
20/10/2007, Λουτράκι: «Η Ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Αττική και την Πελοπόννησο: προβλήματα και προοπτικές»
(σε συνεργασία με άλλους Κλάδους)
¨ Κλάδος Ουσιοεξαρτήσεων
23/2/2007, Αθήνα: «Αλκοολισμός: Προβλήματα και αντιμετώπιση»
22–24/6/2007, Χαλκιδική: «Εκπαιδευτικό
σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση ειδικευομένων Ψυχιατρικής και Γενικής Ιατρικής σε θέματα που αφορούν τις θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση
των ουσιοεξαρτήσεων»
14–16/9/2007, Χαλκιδική: «Εκπαιδευτικό
σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση ειδικευομένων Ψυχιατρικής και Γενικής Ιατρικής σε θέματα που αφορούν τις θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση
των ουσιοεξαρτήσεων»
5–7/10/2007, Αιδηψός: «Εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση ειδικευομένων Ψυχιατρικής και Γενικής Ιατρικής
σε θέματα που αφορούν τις θεραπευτικές
προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των
ουσιοεξαρτήσεων»
¨ Κλάδος Παιδοψυχιατρικής
23–24/2/2007, Αθήνα-Γραφεία ΕΨΕ: «Σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην
ψυχοθεραπεία παιδιού & εφήβου»
16–17/3/2007, Αθήνα-Γραφεία ΕΨΕ: «Σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην
ψυχοθεραπεία παιδιού & εφήβου»
1–2/6/2007, Αθήνα-Γραφεία ΕΨΕ: «Σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην
ψυχοθεραπεία παιδιού & εφήβου»
28–29/3/2008, Αθήνα-Γραφεία ΕΨΕ: «Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης ψυχιάτρων σε θέματα ψυχιατρικής
του παιδιού και του εφήβου»

4–5/4/2008, Αθήνα-Γραφεία ΕΨΕ: «Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης ψυχιάτρων σε θέματα ψυχιατρικής
του παιδιού και του εφήβου»
¨ Κλάδος Προληπτικής Ψυχιατρικής
29/3/2007, Χανιά: «Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Κρήτη»
30/3/2007, Ηράκλειο Κρήτης: «Η κλινική εικόνα και η αντιμετώπιση της κατάθλιψης
σε διάφορες φάσεις της ζωής» (συνεργασία: Κλάδος Προληπτικής Ψυχιατρικής
της W.P.A. και Ψυχιατρική Κλινική του
Πανεπιστημίου Κρήτης)
20/10/2007, Λουτράκι: «Η Ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Αττική και την Πελοπόννησο: προβλήματα και προοπτικές»
(σε συνεργασία με άλλους Κλάδους)
¨ Κλάδος Ψυχιατροδικαστικής
15/9/2007, Αθήνα: «Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη»
¨ Κλάδος Ψυχογηριατρικής
28/4/2007, Καβάλα: «Η άνοια και η αντιμετώπισή της»
21–23/3/2008, Πορταριά: «Η ψυχωτική
συμπτωματολογία και οι διαταραχές συμπεριφοράς κατά την τρίτη ηλικία και η
αντιμετώπισή τους»
¨ Κλάδος Ψυχοθεραπείας
20–21/4/2007, Αθήνα-Γραφεία ΕΨΕ: «Η ψυχοθεραπεία στην ψύχωση»
11–12/5/2007, Αθήνα-Γραφεία ΕΨΕ: «Η ψυχοθεραπεία στην ψύχωση»
15–16/6/2007, Αθήνα-Γραφεία ΕΨΕ: «Η ψυχοθεραπεία στην ψύχωση»
¨ Κλάδος Ψυχοφυσιολογίας
3–4/2/2007, Πάτρα, «Αγχώδεις διαταραχές»
14–16/8/2007, Hangzhou, China: «International Symposium on Mi-crowave, Antenna, Propagation and EMC Technologies
for wireless Communications»
23–26/8/2007, Lyon, France: «29th Annual
International Conference of the IEE Engineering in Medicine and Biology Society»
(Sciences and Technologies for health)
26–28/10/2007, Αθήνα: «Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην ψυχοφυσιολογία των αγχωδών διαταραχών στους ειδικευόμενους
Ψυχιατρικής και Γενικής Ιατρικής»
¨ Κλάδος Τέχνη και Ψυχιατρική
9/2/2008, Αθήνα κινηματογράφος Τριανόν: Προβολή ταινίας «Αποστροφή»
16/2/2008, κινηματογράφος Τριανόν: Προβολή ταινίας «Μέσα από τον σπασμένο
καθρέφτη»

23/2/2008, κινηματογράφος Τριανόν: Προβολή ταινίας «Η Πριγκίπισσα και ο πολεμιστής»
1/3/2008, κινηματογράφος Τριανόν: Προβολή ταινίας «Sybill»
¨ Περιφερειακό Τμήμα Αθήνας
18/4/2007, Ψ.Ν. Αττικής: «Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Αττική» (σε συνεργασία με άλλους Κλάδους)
12/10/2007, Λουτράκι: «Αποκατάσταση
στην περιφέρεια της Πελοποννήσου» (σε
συνεργασία με άλλους Κλάδους)
20/10/2007, Λουτράκι: «Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Αττική και την Πελοπόννησο: προβλήματα και προοπτικές»
(σε συνεργασία με άλλους Κλάδους)
¨ Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας
14/2/2007, Θεσσαλονίκη: «Η εξέλιξη της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Θεσσαλονίκη»
28/11–2/12/2007, Θεσσαλονίκη: International Congress on 3rd BRAIN & BEHAVIOUR–International Society on Brain and
Behaviour & 16th Thessaloniki Conference–South East European Society for
Neurology and Psychiatry. Συνδιοργανωτές: Το Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας
της ΕΨΕ, το Ελληνικό Κολλέγιο Ακαδημαϊκής Ψυχιατρικής και το WPA section on
Psychiatry in Private Practice
¨ Περιφερειακό Τμήμα
Βορειοδυτικής Ελλάδας
9/2/2008, Γρεβενά: «Νεότερα δεδομένα
στη θεραπεία της κατάθλιψης»
12/3/2008, Ιωάννινα: «Ντοπαμίνη και κατάθλιψη»
¨ Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής
Ελλάδας
28/7/2007, Λάρισα: Παρουσίαση επιλεγμένων περιστατικών
6/12/2007, Λάρισα: Παρουσίαση επιλεγμένων περιστατικών
¨ Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
20–22/4/2007, Λουτράκι: «Κατάθλιψη: Πρόγνωση-Πορεία-Θεραπεία» (σε συνεργασία με άλλους Κλάδους)
12/10/2007, Λουτράκι: «Αποκατάσταση
στην περιφέρεια της Πελοποννήσου» (σε
συνεργασία με άλλους Κλάδους)
20/10/2007, Λουτράκι: «Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Αττική και την Πελοπόννησο: προβλήματα και προοπτικές»
(σε συνεργασία με άλλους Κλάδους).
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Σύντομα Νέα
Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης
Το 1ο Ψυχιατρικό Συνέδριο Ανατολικής Ευρώπης, στις 23
Σεπτεμβρίου 2007, υιοθέτησε την παρακάτω διακήρυξη, η
οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση των ψυχιατρικών εταιρειών
της περιοχής, το συντονισμό της δράσης τους και την αλληλεγγύη της ψυχιατρικής κοινότητας των άλλων χωρών, ώστε
η Ψυχιατρική να κατακτήσει την θέση που της ανήκει:
THESSALONIKI DECLARATION
The representatives of the Psychiatric Associations of Eastern Europe and the Balkans, having convened in Thessaloniki, Greece, for
the First East Europe Psychiatric Congress have decided to declare
the following taking into account:
1. That the majority of the countries of Eastern Europe and the Balkans are suffering from severe economic difficulties
2. That the population of many of the countries of the region
have suffered severe stress due towars, civil conflicts and other
stressors
3. That there are still in many countries, hundreds of thousands
of refugees and internally displaced persons living in poor
conditions
4. That many psychosocial consequences such as PTSD, depression,
anxiety, psychosomatic disorders, substance abuse, violence etc.
have resulted or have been precipitated by stress and require
treatment and prevention of further consequences
5. That there is need for reconciliation in order to prevent transgenerational transmission of trauma and future repetition of the
spiral of violence among the countries of the region
6. That political leaders as well as the international scientific community can contribute substantially to the prevention of future
mass violence and to the protection of mental health of the
populations
7. That the degree of communication and exchange of scientific
information of psychiatrists in the area with their colleagues in
other parts of the world face serious obstacles, financial and administrative, thus leading to isolation of the scientific communities of Eastern Europe and the Balkans
8. That the scientific productivity of psychiatrists working in the
area has been severely curtailed because of the above economic
and other problems
9. That there is great need for the upgrading of scientific knowledge in Eastern Europe and the Balkans, especially with reference to scientific areas like Psychiatric Reform, Community Psychiatry, Prevention, Promotion of Mental Health and Research
10. That there is great need for scientific input from Eastern Europe
and the Balkans to return to its previous level of excellence for
the benefit of our patients, their relatives and society
We draw the attention of the International Scientific Community, the World Psychiatric Association, the World Health Organization, the political leadership of the World, and all other relevant
International political, non-governmental and scientific organizations to the above facts and urge them to contribute to the reconstruction and advancement of the countries of Eastern Europe and
to the upgrading of productivity of their psychiatric communities,
to the benefit of the patients, their relatives and the societies of
Eastern Europe, the Balkans and the World.
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Given on 20 September 2007 in Thessaloniki, Greece

Το υψηλό ποσοστό αναγκαστικών νοσηλειών και οι
«επικουρικές κλίνες» στα ψυχιατρικά τμήματα των
γενικών νοσοκομείων: δύο μείζονα προβλήματα της
ψυχιατρικής στην Ελλάδα.
Τα τελευταία 4 χρόνια παραμένει αμείωτος ένας απαράδεκτα υψηλός αριθμός εισαγωγών σε αναγκαστική νοσηλεία. Στα ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων της Αθήνας άνω του 50% των εισαγωγών και στο Ψ.Ν.
Τρίπολης, για το 2006, άνω του 80% των εισαγωγών. Όλοι
γνωρίζουμε ότι αυτή η κατακόρυφη αύξηση οφείλεται κυρίως στην αδυναμία εξεύρεσης κλίνης στα δημόσια νοσοκομεία και όχι στην ουσιαστική αύξηση των σχετικών αναγκών. Θέτει μείζονα ηθικά προβλήματα, καθώς στιγματίζει
βαριά τους ασθενείς και οργανωτικά προβλήματα για την
άσκηση της ψυχιατρικής στη χώρα μας, καθώς σημαίνει
ότι οι διαθέσιμες μορφές δημόσιας και ιδιωτικής φροντίδας έχουν τεράστια κενά.
Το ζήτημα αυτό επισημαίνεται και στο Δελτίο Τύπου του
«Συνηγόρου του Πολίτη» της 22/5/2007.
Διακοπή εισαγωγών στα ψυχιατρικά νοσοκομεία Πέτρας
Ολύμπου, Χανίων και Κερκύρας.
Αποτελεί μείζον ζήτημα προβληματισμού η εξέλιξη των
ψυχιατρικών αυτών νοσοκομείων, τα οποία διέκοψαν τις εισαγωγές ασθενών. Ως δημόσιοι οργανισμοί εξακολουθούν
να υπάρχουν, μεταφέροντας μεγάλο μέρος του υπάρχοντος
προσωπικού σε μια σειρά μονάδων ψυχιατρικής φροντίδας
και στέγασης και εξασφαλίζοντας την λειτουργία τους. Το
μέλλον τους μας αφορά όλους και μας δίνουν την ευκαιρία
να μελετήσουμε την πορεία τους και να σκεφτούμε για τη
μελλοντική εξέλιξη όλων των ψυχιατρικών νοσοκομείων της
χώρας μας.
Λειτουργία, δικτύωση και χρηματοδότηση
των στεγαστικών δομών.
Τα προβλήματα δικτύωσης και χρηματοδότησης των στεγαστικών δομών αλλά και άλλων μονάδων ψυχιατρικής φροντίδας, που ιδρύθηκαν χάρη στο πρόγραμμα «Ψυχαργώς»
μας προβληματίζουν σοβαρά. Ιδιαίτερα όσων λειτουργούν
με την ευθύνη ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, που
αντιμετώπισαν την δραστική μείωση των προϋπολογισμών
τους την τελευταία τριετία. Αποτελούν σημαντικό ζήτημα
για το μέλλον της ψυχιατρικής φροντίδας στη χώρα μας,
καθώς σε αυτές τις δομές στηρίχτηκαν σε σημαντικό βαθμό τα προγράμματα αποασυλοποίησης της προηγούμενης
οκταετίας, τα οποία δεν έχουν ακόμα εκπληρώσει τον ρόλο
τους και απασχολούν ένα σημαντικό αριθμό νέων επαγγελματιών των διάφορων κλάδων της ψυχικής υγείας, που
εκεί απέκτησαν εργασιακή εμπειρία και μπορούν να στελεχώσουν τις μονάδες που ασκούν την ψυχιατρική φροντίδα
στην χώρα μας .
Συνεχής βελτίωση του περιοδικού «Ψυχιατρική».
Με σκοπό τη βελτίωση της έκδοσης του περιοδικού μας,
αποφασίστηκε η συνεργασία με τις εκδόσεις «ΒΗΤΑ», καθώς
και η έκδοση ενός ή δύο αγγλόφωνων τευχών κάθε χρόνο.
Επιμέλεια-Παραγωγή:

• Τηλ.: 210-67 14 371

