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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

¬§§ ¯¢ °¨¯¥¯¤¥ «¤¯¬ª«
Η έκδοση του πρώτου τεύχους «½i ¸Êi {oz cc» συνέπεσαν με την διεξαγωγή του 20ού Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής στην Κρήτη. Η θετική υποδοχή αυτής της εκδοτικής προσπάθειας μας δίνει την διάθεση να τη
συνεχίσουμε, επιχειρώντας κάθε φορά την βελτίωση του περιεχομένου της.
Όπως σημειώναμε και στο πρώτο τεύχος, αυτή η εκδοτική προσπάθεια για να έχει νόημα και περιεχόμενο πρέπει να αγκαλιαστεί από όλα τα ενεργά μέλη της ΕΨΕ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε Κλάδος και Περιφερειακό
Τμήμα που προγραμματίζει κάποια δραστηριότητα ή που έχει πραγματοποιήσει κάποια δραστηριότητα ενημερώνει –κατά προτίμηση με ηλεκτρονική μορφή– την Γραμματεία της ΕΨΕ. Έτσι, η συντακτική επιτροπή θα έχει
στην διάθεσή της όλα τα στοιχεία της δραστηριότητάς τους για να μπορεί να τα δημοσιεύει. Επίσης, κάθε είδους
γραπτό σχόλιο και άποψη γύρω από τη ζωή και τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μας είναι καλοδεχούμενα. Ας ανοίξουμε ένα ακόμα χώρο διαλόγου ανάμεσά μας.
Συνεχίζουμε, ελπίζοντας πάντα στην ενεργό συμμετοχή όλων σας.

 °¨¯¥¯¤¥ «¤¯¬ª«
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΨΕ
Πρόεδρος:
Ν. Τζαβάρας
Αντιπρόεδρος:
Ι. Γκιουζέπας
Γεν. Γραμματέας:
Δ. Αναγνωστόπουλος
Ταμίας:
Ε. Σιούτη
Μέλη:
Κ. Κόλλιας
Ν. Μιχοπούλου
Β. Τσιπάς
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Δ. Αναγνωστόπουλος
Β. Κονταξάκης
Δ. Πλουμπίδης
Β. Τσιπάς
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θερότητα, την κρίση και αντίληψη και την
ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις» και να
«αποφανθούν για το αν η προσωπικότητά
τους παρέχει τα εχέγγυα για ορθή χρήση του
όπλου». Και φαίνεται ότι ανάλογες διατάξεις
προωθούνται και επεκτείνονται και στον ιδιωτικό τομέα όπου υπάλληλοι ιδιωτικών οργανισμών θα μπορούν να φέρουν όπλα με
την ευλογία και την συγκατάθεση αναλόγων
«Ειδικών Επιτροπών».
Στο Τεύχος 103 των «Τετραδίων Ψυχιατρικής» δημοσιεύτηκε η επιστολή του συναδέλφου κ. Θ. Μεγαλοοικονόμου που απευθυνόταν μεταξύ των άλλων και στην ΕΨΕ και
αφορούσε την επεκτεινόμενη εμπλοκή των
συναδέλφων στις διαδικασίες χορήγησης
από τις αρχές άδειας οπλοφορίας και σε ιδιωτικούς οργανισμούς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΨΕ στη
συνεδρίασή του της 20-2-2009 συζήτησε επισταμένα το όλο ζήτημα από κάθε πλευρά
του και μετά από σχετική εισήγηση του
συναδέλφου κ. Χάρη Βαρουχάκη κατέληξε
ομόφωνα στην απόφαση που συνημμένα
σας παραθέτω.

Θέσεις της ΕΨΕ στο ζήτημα
των αδειών οπλοφορίας
Η ΕΨΕ θεωρεί αναγκαίο να ανακοινώσει
δημόσια τις θέσεις της στα ζητήματα που
σχετίζονται από την εμπλοκή των ψυχιάτρων
(και των ψυχολόγων) σε ζητήματα μεγάλου
κοινωνικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα στις
διαδικασίες χορήγησης άδειας σε πρόσωπα
να φέρουν όπλα και στα προβλήματα που
προκύπτουν από τη χρήση τους.
Υπάρχει μεγάλη σύγχυση στη κοινή γνώμη για τις δυνατότητες της Ψυχιατρικής
και της Ψυχολογίας και δεν είναι λίγοι που
θεωρούν ότι αυτές οι δυνατότητες είναι
σχεδόν απεριόριστες, η δε παρέμβαση των
αντιστοίχων επαγγελματιών απαραίτητη και
ευεργετική για την επίλυση παντός είδους
προβλημάτων.
Έχει έτσι δημιουργηθεί και συνεχώς καλλιεργείται ένα κλίμα υπερβολικών και πολλές φορές εντελώς ανεδαφικών προσδοκιών και απαιτήσεων, μέχρι του σημείου να
ζητούν από εμάς όχι μόνο να ερμηνεύουμε
κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά ακόμα και
την πιο ακραία ή και ειδεχθή, αλλά και να
προβλέψουμε με ασφάλεια τον τρόπο που
ένα πρόσωπο θα αντιδράσει στο μέλλον στις
οποιεσδήποτε συνθήκες.
Τέτοιες προσδοκίες έχουν μάλιστα καταγραφεί και σε διατάξεις θετού Δικαίου
όπου π.χ. «ειδικές επιτροπές» καλούνται να
«ερευνήσουν με ψυχοτεχνικές δοκιμασίες
και συνέντευξη των εξεταζομένων την εν
γένει προσωπικότητα αυτών και κυρίως την
αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική στα-

Κύριες αιτίες αυτής της κατάστασης είναι:
• Η εγγενής αδυναμία να οριστεί με τρόπο
γενικά αποδεκτό το «φυσιολογικό» και τα
όριά του.
• Η συγκεχυμένη αντίληψη της κοινής γνώμης και όχι μόνο για το γνωστικό αντικείμενο και τις δυνατότητες και διαφορές της
Ψυχιατρικής και της Ψυχολογίας, τα απαραβίαστα όρια της κάθε μιας και το κοινό
πεδίο τους στη θεωρία και στην πρακτική.
• Η απαράδεκτη συμπεριφορά ορισμένων
ψυχιάτρων, ψυχολόγων και δημοσιογράφων που σπεύδουν να υπηρετήσουν τις
ανάγκες της τηλεθέασης και δεν διστάζουν,
με αντάλλαγμα την προβολή τους ή και τα
ιδιοτελή επαγγελματικά τους συμφέροντα,
να ερμηνεύουν ως ειδικοί τα ανερμήνευτα,
και να αποκαλύπτουν δήθεν ως αυθεντίες
και με ζηλευτή ευκολία και σιγουριά ακόμα
και τα πιο μύχια και σκοτεινά κίνητρα της
συμπεριφοράς των ανθρώπων, άγνωστα
και απροσπέλαστα σε όλους τους άλλους.
• Το γεγονός ότι τέτοιες αντιλήψεις και προσδοκίες προωθούν τα επαγγελματικά συμφέροντα των αντίστοιχων επαγγελματιών,
κάποιοι από τους οποίους προβάλλουν
μειωμένη αντίσταση στις πιέσεις που τους
ασκούνται ή αυθορμήτως και απρόσκλητοι
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και εκεί που
δεν χρειάζονται ή ίσως είναι και επιζήμιες.
Αποτέλεσμα αυτής της σύγχυσης είναι και
η συνεχώς επεκτεινόμενη απαίτηση εμπλοκής των ψυχιάτρων σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση πυροβόλων όπλων.
Επί των σχετικών ζητημάτων η Ελληνική
Ψυχιατρική Εταιρεία θεωρεί λοιπόν αναγκαίο
να καταστήσει γνωστές στη κοινή γνώμη και
στις αρμόδιες αρχές τις θέσεις της που συνοψίζονται ως εξής:
1. Η Ψυχιατρική και η Ψυχίατροι δεν έχουν
τις γνώσεις ούτε τα μέσα για να μπορούν
να βεβαιώσουν με ασφάλεια εάν ένα πρόσωπο μπορεί να φέρει πυροβόλο όπλο ή
άλλο φονικό όργανο και πολύ περισσότερο να βεβαιώσουν ότι το πρόσωπο αυτό
σε κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε
περιστάσεις θα αντιδράσει σύμφωνα με τις
επιταγές του Νόμου και τις περί δικαίου και
ηθικής αντιλήψεις που επικρατούν. Η αδυναμία ασφαλούς εκτίμησης και πρόβλεψης
γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε συνθήκες

όπου το γενικότερο κλίμα χαρακτηρίζεται
από έλλειψη κοινωνικής αλληλεγγύης, συναισθηματική απίσχνανση, χλευασμό των
ιδανικών, έκπτωση των αξιών, αμφισβήτηση θεσμών και πολιτική πενία και καθημερινά και συνεχώς επιδεινούμενα φαινόμενα υπέρμετρης, άλογης και όχι σπάνια
ανθρωποκτόνου βίας. Πιστεύουμε επίσης
ότι ούτε η Ψυχολογία, ούτε άλλη Επιστήμη
διαθέτει τέτοιες δυνατότητες. Επομένως
τέτοια ερωτήματα και μάλιστα με τόσο
απόλυτο τρόπο δεν πρέπει να τίθενται,
εάν δε τίθενται οι ερωτώμενοι οφείλουν
να δηλώσουν εξ αρχής την αδυναμία τους
να απαντήσουν με ασφάλεια και το μεγάλο κίνδυνο οι όποιες εκτιμήσεις τους να
αποδειχτούν τραγικά λανθασμένες.
2. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ψυχίατρος,
βασισμένος στις γνώσεις και στην εμπειρία
του, μπορεί, από τα ευρήματα της κλινικής
εξέτασης ενός προσώπου, τις πληροφορίες που αφορούν το ιστορικό του και άλλα
προσιτά σε αυτόν στοιχεία, να διαπιστώσει και να βεβαιώσει την ύπαρξη ψυχικής
διαταραχής και τη σοβαρότητά της και
μερικές φορές, αλλά όχι πάντοτε, τον αυξημένο κίνδυνο να προβεί ο πάσχων σε
πράξεις μεγάλης βίας κατά προσώπων. Σε
μια τέτοια περίπτωση ο ψυχίατρος οφείλει
να ενημερώσει τον πάσχοντα για τον αυξημένο αυτό κίνδυνο και να του συστήσει
να μη φέρει όπλα ούτε να τα φυλάσσει σε
μέρη εύκολα προσιτά.
3. Η μη διαπίστωση κατά τα ανωτέρω ψυχικής διαταραχής δεν σημαίνει ότι τέτοια
διαταραχή δεν υπάρχει, ούτε, πολύ περισσότερο, ότι δεν θα υπάρξει στο μέλλον.
Η βεβαίωση επομένως ότι δεν διαπιστώθηκε ψυχική διαταραχή δεν ισοδυναμεί
με πιστοποιητικό ψυχικής υγείας, όπως
πολλοί κακώς συμπεραίνουν. Ο ψυχίατρος μπορεί να βεβαιώσει ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο «δεν πρέπει να φέρει
όπλο», αλλά δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι
ένα συγκεκριμένο πρόσωπο «μπορεί να
φέρει όπλο». Η ΕΨΕ συνιστά επομένως
στους ψυχίατρους να καθιστούν σαφές
προς όλους και προς αποφυγή λανθασμένων συμπερασμάτων και πρακτικών ότι
όταν βεβαιώνουν ότι δεν διαπίστωσαν την
ύπαρξη ψυχικής διαταραχής στον εξετασθέντα δεν βεβαιώνουν εξ αντιθέτου ότι
διαπίστωσαν την ψυχική του υγεία.
4. Η ΕΨΕ επομένως είναι ριζικά αντίθετη
στην οποιαδήποτε πρακτική επέκτασης
της χορήγησης όπλων και πολύ περισσότερο σε πρόσωπα που είναι υπάλληλοι
ιδιωτικών οργανισμών. Και μάλιστα με
την εμπλοκή στις σχετικές διαδικασίες
επαγγελματιών της Ψυχικής Υγείας γιατί
αυτό θα έδινε μια επίφαση εγγύησης ότι η
χρήση τους θα ήταν νόμιμη και μόνο στις
απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.
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20ό Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Στο διάστημα 14–18 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε στο
Συνεδριακό Κέντρο Creta Maris στην Χερσόνησο της
Κρήτης το 20ό Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. Τα κύρια θέματα του συνεδρίου ήταν: διπολικές διαταραχές,
διαταραχές του ψυχωτικού φάσματος, stress και ψυχοπαθολογία, δικαστική ψυχιατρική.
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε η Α.Ε.
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. Εναρκτήριες ομιλίες πραγματοποίησαν: ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας Καθηγητής
Ψυχιατρικής κ. J.E. Mezzich, o Aκαδημαϊκός και Ομότιμος
Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κ.
Στεφανής και ο Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΨΕ κ. Γ.
Χριστοδούλου.
Συμμετείχαν περίπου 1500 σύνεδροι. Έγιναν 1000 και
πλέον εισηγήσεις και 100 στρογγύλες τράπεζες. Οργανώθηκαν 10 εκπαιδευτικά σεμινάρια. Έγιναν 550 ελεύθερες
ανακοινώσεις και 40 ομιλίες. Συμμετείχαν 30 και πλέον
επιφανείς προσκεκλημένοι από τον διεθνή χώρο.
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου έλαβε χώρα η εκλογοαπολογιστική συνέλευση και ακολούθησε η διενέργεια
εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το νέο ΔΣ αποτελείται από τους: Νίκος Τζαβάρας Πρόεδρος, Ιωάννης Γκιουζέπας Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Αναγνωστόπουλος Γ.
Γραμματέας, Ειρήνη Σιούτη Ταμίας και Νατάσα Μιχοπούλου, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Βασίλης Τσιπάς ως μέλη.
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008 οργανώθηκε στο
Πάρκο Ελευθερίας εκδήλωση επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας. Η εκδήλωση που τελούσε
υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, του Δήμου Αθηναίων και της Ψυχιατρικής
Εταιρείας Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανίων συνδιοργανώθηκε με το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και
Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), την Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής (ΕΠΡΟΨΥ), την Οργάνωση των Ψυχικά Πασχόντων
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις Ψυχικά Ασθενών
(ΔΥΨΑ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΠΟΣΟΨΥ). Μετά τους χαιρετισμούς των εκπροσώπων των συνδιοργανωτών ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή των
συγκροτημάτων «Apurimac» και «Δημόσιες Σκέψεις».
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Ημερίδα:
«Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση
και Ενδιάμεσες Δομές».
Προβλήματα και προβληματισμοί
από την λειτουργία των δομών επανένταξης
Στις 27 Φεβρουαρίου 2009 στην αίθουσα «Λεωνίδας Ζέρβας»
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών οργανώθηκε ημερίδα με
αφορμή το σοβαρό πρόβλημα υποχρηματοδότησης του
«Ψυχαργώς». Η υποχρηματοδότηση και οι δραματικές της
συνέπειες –προσωπικό απλήρωτο για μήνες, αναστολή
λειτουργίας κάποιων από τις ενδιάμεσες δομές, αγωγές
εξώσεων– έχουν από μακρού χρόνου απασχολήσει το ΔΣ
της ΕΨΕ, το οποίο διατηρούσε και διατηρεί συστηματική
επικοινωνία με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τόσο από
τις κρατικές όσο και από τις ιδιωτικές ενδιάμεσες δομές,
προκειμένου αφενός να έχει ασφαλή και έγκαιρη πληροφόρηση αφετέρου να συντονίζει μαζί τους τις κατά καιρούς παρεμβάσεις του προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους
πολιτικούς φορείς. Είναι συστηματική και αδιάκοπη η
προσπάθεια κυρίως προς την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας
του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να αναδειχθεί η σοβαρότητα του προβλήματος.
Στο πλαίσιο αυτού του ανοικτού διαλόγου οργανώθηκε η Ημερίδα η οποία είχε και ιδιαίτερη επιτυχία κρίνοντας από την προσέλευση και από τη συμμετοχή στη
συζήτηση που ακολούθησε τις εισηγήσεις. Την Ημερίδα
εισηγήθηκε εκ μέρους του ΔΣ της ΕΨΕ ο Πρόεδρος κ. Ν.
Τζαβάρας και ακολούθησαν δύο στρογγύλες τράπεζες.
Στην πρώτη, που συντόνιζε ο καθηγητής κ. Α. Ραμπαβίλας συμμετείχαν οι καθηγητές Ψυχιατρικής Γ. Καπρίνης
(ΑΠΘ), Β. Μαυρέας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Π. Σακελλαρόπουλος, ο Αν. καθηγητής Σ. Στυλιανίδης (Πάντειο
Πανεπιστήμιο) και ο Διευθυντής ΕΣΥ (ΨΝΑ) Κ. Κόντης.
Στη δεύτερη, που συντόνιζε ο Αν. καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Ν. Ζηλίκης (ΑΠΘ) συμμετείχαν ο Αν. καθηγητής
Βλ. Τομαράς (ΕΚΠ), η παιδοψυχίατρος Ε. Σουμάκη, Πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου,
ο παιδοψυχίατρος Δ. Γεωργιάδης Διευθυντής ΕΣΥ, Πρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας, η Κ.
Μάτσα, ψυχίατρος Διευθύντρια ΕΣΥ (ΨΝΑ) και η Λ. Χαλκούση, ψυχίατρος Επιστ. Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. Για συμπεράσματα
και παρατηρήσεις παρενέβησαν ο Χ. Βαρουχάκης, ψυχίατρος, μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΨΕ, ο
Δ. Πλουμπίδης Αν. καθηγητής Ψυχιατρικής (ΕΚΠ) και ο
Πρόεδρος της ΕΨΕ, καθηγητής Ν. Τζαβάρας.

Συνάντηση με εκπροσώπους
των φαρμακευτικών εταιρειών
Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008 έγινε με πρωτοβουλία του
ΔΣ της ΕΨΕ συνάντηση με εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι τρόποι συνεργασίας για τις προγραμματισμένες
δραστηριότητες της εταιρείας. Υπογραμμίστηκε η συνεισφορά των φαρμακευτικών εταιρειών στο επιστημονικό
και εκπαιδευτικό έργο της ΕΨΕ και αναζητήθηκαν τρόποι
ώστε αυτή η συνεργασία να συνεχίσει απρόσκοπτα, με
από κοινού συμφωνημένους στόχους, ιδιαίτερα σε επιστημονικά πεδία που ενώ δεν αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την φαρμακευτική βιομηχανία εν τούτοις
αποτελούν αναγκαία στοιχεία τόσο για την εκπαίδευση
των νέων ψυχιάτρων όσον και για την κάλυψη όλου του
φάσματος δραστηριοτήτων της ΕΨΕ ( π.χ. Κλάδος Ψυχοθεραπειών, Κλάδος Παιδοψυχιατρικής, Κλάδος Δικαστικής Ψυχιατρικής).
Πρωτοβουλία για το θέμα των εφημεριών
Με πρωτοβουλία του ΔΣ προσκλήθηκαν στα γραφεία
της ΕΨΕ εκπρόσωποι όλων των ψυχιατρικών τμημάτων
των γενικών νοσοκομείων, των ψυχιατρικών νοσοκομείων και των πανεπιστημιακών κλινικών. Θέμα των συναντήσεων ήταν η από κοινού προσπάθεια συζήτησης και
αναζήτησης πρακτικών λύσεων στο πρόβλημα των εφημεριών του Λεκανοπεδίου Αττικής, όπου παρουσιάζεται
σχεδόν καθημερινά το φαινόμενο στα ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων, το πρόβλημα των υπεραρίθμων ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε ράντζα
με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των
κλινικών αυτών. Τελικώς αποφασίστηκε η συγκρότηση
μιας επιτροπής, που θα εισηγηθεί για το θέμα τα συμπεράσματά της στο ΔΣ προκειμένου να υπάρξει ενιαία και
κοινή αντιμετώπιση του ψυχιατρικού κόσμου στο καυτό
αυτό πρόβλημα. Η επιτροπή λειτουργεί συστηματικά και
αναμένονται τα πορίσματά της.
Σε συνάφεια με το ζήτημα των εφημεριών το ΔΣ παρενέβη και για το πρόβλημα της Ψυχιατρικής Κλινικής του
Θριασίου Νοσοκομείου, τόσο στη Διοίκησή του, όσο και
στο Υπουργείο.
Ανακαίνιση δευτέρου διαμερίσματος της ΕΨΕ
Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του δευτέρου διαμερίσματος που έχει στην κατοχή της η ΕΨΕ (οδός Αιγινήτου
17, 3ος όροφος). Στον χώρο αυτόν εγκαταστάθηκε το περιοδικό «Ψυχιατρική». Ο χώρος διαθέτει επίσης αίθουσα
συγκεντρώσεων πολλαπλών χρήσεων, όπου μπορούν να
οργανώνονται Επιστημονικές δραστηριότητες. Επίσης
στον ίδιο χώρο προβλέπεται να λειτουργήσει αρχείο-συλλογή των εκδόσεων (βιβλίων) που καλύπτουν τον Ψυχιατρικό (κυρίως τον Ελληνικό) χώρο.

Εκπαιδευτικές Διημερίδες Ειδικευομένων
Η ΕΨΕ και η Ένωση Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιάτρων
(ΕΕΕΨ) διοργάνωσαν στο Καρπενήσι στις 20–22 Μαρτίου 2009
την 21η Εκπαιδευτική Διημερίδα. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο καθηγητής Γ. Χριστοδούλου, Ομότιμος Καθηγητής
Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ και Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΨΕ και
ο Πρόεδρος της ΕΨΕ, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής κ.
Ν. Τζαβάρας. Η Ημερίδα περιελάμβανε δύο στρογγύλες
τράπεζες. Η πρώτη που συντονίστηκε από τον Αν. καθηγητή Παιδοψυχιατρικής του ΑΠΘ και πρόεδρο του κλάδου
της Παιδοψυχιατρικής της ΕΨΕ κ. Ν. Ζηλίκη είχε θέμα «Ιστορία και αφήγηση στο ψυχιατρικό ιστορικό». Εισηγήθηκαν
οι Ρ. Μαχαίρα-Μαρκίδη, Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια
ΚΚΨΥ Παγκρατίου, ΓΝ Ευαγγελισμός, Αθήνα, ο Ν. Ζηλίκης
και Μ. Παπαδημητρίου Ειδικευομένη Παιδοψυχίατρος ΓΝ
«Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη συντονίστηκε από τον Καθηγητή Ψυχιατρικής και Διευθυντή της Β’
Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ κ. Ι. Γκιουζέπα κι είχε θέμα
«Διάγνωση και θεραπευτικός σχεδιασμός στην καθημερινή κλινική πρακτική με ενήλικες ασθενείς». Εισηγήθηκαν
ο Γ. Γαρύφαλλος, Επ. Καθηγητής Ψυχιατρικής της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ, ο Γ. Λαυρεντιάδης, Επ. Καθηγητής Ψυχιατρικής της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ, ο
Α. Ντουμάνης, Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ και ο Π. Ντούνας, Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής του 10ου ΨΤΕ του ΨΝΑ. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με δύο δορυφορικές ομιλίες: του κ. Ε. Δροσινού MD,
Διευθυντή Ιατρικού Τμήματος ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ
με θέμα «Ο ρόλος της έρευνας στην ανάπτυξη ποιοτικών
φαρμάκων» και του κ. Γ. Αλεβιζόπουλου Αν. Καθηγητή Ψυχιατρικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ με θέμα «Επιλογή
αντιψυχωτικής αγωγής: εκτίμηση οφέλους – ασφάλειας».
Το απόγευμα έγινε η εκλογοαπολογιστική συνέλευση
της ΕΕΕΨ και ακολούθησαν οι εκλογές του νέου ΔΣ για
την επόμενη διετία.
Εξελέγησαν οι:
Πρόεδρος
• Ραφαήλ Ψαράς
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Γ. Γραμματέας
• Δημήτρης Οικονόμου
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Ταμίας
• Γιώργος Σαμιωτάκης
Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο
Μέλη
• Εύα Γεράση
Σισμανόγλειο Νοσοκομείο
• Νίκος Κόκρας
Αιγινήτειο Νοσοκομείο
• Θανάσης Ντουμάνης
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
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¨ 20-24/5/08 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, «Χρόνια χρήση ψυχοδραστικών ουσιών» Κλάδος Ουσιοεξαρτήσεων
¨ 24/5/08 Πορταριά «Σύγχρονες ψυχοφαρμακολογικές προσεγγίσεις στη σχιζοφρένεια και στη διπολική διαταραχή» Κλάδος

Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας
¨ 7/6/08 Κυλλήνη «Η φαρμακευτική θεραπεία της σχιζοφρένειας: Στόχος η μέγιστη
αποτελεσματικότητα» Κλάδος Κλινικής Ψυχο-

φαρμακολογίας
¨ 7/6/08 Καρδίτσα «Η ψυχική υγεία μας
αφορά όλους» Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής
Ελλάδος σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας
¨ 7/6/08 Εύβοια «Κατάθλιψη: μία υποτροπιάζουσα νόσος» Κλάδος Βιολογικής Ψυχιατρικής
¨ 7/6/08 Μύκονος «Σχιζοφρένεια» Κλάδος Προληπτικής Ψυχιατρικής – Κλάδος Κοινωνικής Ψυχιατρικής
¨ 10/6/08 Αθήνα, ΨΝΑ «Πρόληψη στην
ψυχική υγεία» Κλάδος Προληπτικής Ψυχιατρικής
– Περιφερικό Τμήμα Αθηνών
¨ 28/6/08 Μύκονος «Κατάθλιψη μια πολυδιάστατη ψυχική διαταραχή-Στοχεύοντας
στην ύφεση των ψυχικών και σωματικών
της συμπτωμάτων» Κλάδος Κλινικής Ψυχοφαρ-

μακολογίας
¨ 28/6/08 Πόρτο Χέλι «Σχιζοφρένεια: Ο
στόχος της πλήρους ύφεσης και κοινωνικής
επανένταξης» Κλάδος Βιολογικής Ψυχιατρικής
¨ 5/7/08 Ουρανούπολη «Προβληματισμοί σχετικά με τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της σχιζοφρενικής και της διπολικής διαταραχής» Κλάδος Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας

¨ 12/7/08 Χανιά «Διπολική Διαταραχή:
Προβλήματα και θεραπευτικές επιλογές»

Κλάδος Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας
¨ 3–4/10/08 Λεμεσός, Κύπρος (α) «Κατάθλιψη: Μια δυσδιάγνωστη και υποτροπιάζουσα νόσος», (β) «Αγχώδεις διαταραχές:
Κλινική έκφραση και θεραπεία» Κλάδος Κλινι-

κής Ψυχοφαρμακολογίας
¨ 4/10/08 Αθήνα «Ψυχιατρική Πραγματογνωμοσύνη» Κλάδος Ψυχιατροδικαστικής
¨ 4/10/08 Αθήνα, Ημερίδα «Αλκοόλ και
αλκοολική νόσος του ήπατος», Στρογγύλη
Τράπεζα «Κατάχρηση-εξάρτηση από το οινόπνευμα: εννοιολογικά ζητήματα-επιδημιολογία-θεραπεία» Κλάδος Ουσιοεξαρτήσεων
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¨ 11/10/08 Ζαγόρια «Προβληματισμοί
σχετικά με τη φαρμακευτική αντιμετώπιση
της σχιζοφρενικής και της διπολικής διαταραχής» Κλάδος Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας

¨ 11–12/10/08 Πάτρα «Η ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου» συμμετοχή του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου σε επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε από
το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πάτρας
¨ 18/10/08 Αθήνα «Neurobiological Correlates in Affective Disorders: Findings from
Neuropsychological and Neuroimaging
Studies» Κλάδος Βιολογικής Ψυχιατρικής
¨ 1/11/08 Πορταριά «Νεότερα δεδομένα
στην θεραπεία της κατάθλιψης» Κλάδος Κλινι-

κής Ψυχοφαρμακολογίας
¨ 7/11/08 Δελφοί «Ψυχιατρική και διαδικασία γήρανσης» Κλάδος Ψυχογηριατρικής
¨ 11/11/08 Ζαγοροχώρια Ιωαννίνων

¨ 20–22/2/09 Ναύπλιο «Ζητήματα περί
της αντιμετώπισης της σχιζοφρένειας» Κλά-

δος Βιολογικής Ψυχιατρικής

¨ 21/2/09 Βυτίνα «Κατάθλιψη: μία πολυδιάστατη ψυχική διαταραχή-Στοχεύοντας
στην ύφεση των ψυχικών και σωματικών
της συμπτωμάτων» Κλάδος Κλινικής Ψυχοφαρ-

μακολογίας

¨ 15/3/08 Βασιλίτσα «Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της κατάθλιψης» Περιφε-

ρειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Ελλάδος

¨ 3/09 Como, Italy, Συμμετοχή με εισηγήσεις στο International Scientific Meeting, Κλάδος Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής

Ψυχιατρικής και Ψυχοσωματικής

«Προβληματισμοί σχετικά με τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και
της διπολικής διαταραχής» Κλάδος Κλινικής

¨ 7/3/09 Βυτίνα «Διπολική ΔιαταραχήΣχιζοφρένεια» Περιοδικό «Ψυχιατρική», Κλάδος

Ψυχοφαρμακολογίας
¨ 14–16/11/2008 Ναύπακτος «Χρόνιος

Αυτοκαταστροφικών Συμπεριφορών, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, Section on Preventive
Psychiatry WPA

Πόνος-Κατάθλιψη. Θεραπευτικές παρεμβάσεις» Κλάδος Βιολογικής Ψυχιατρικής

¨ 13/3/09 Πορταριά «Κατάθλιψη : δεδομένα και προκλήσεις» Κλάδος Βιολογικής Ψυ-

¨ 21–23/11/08 Καψιά «Σύγχρονη θεώρηση της αντιψυχωσικής αγωγής: η σημασία
της τήρησης του θεραπευτικού προγράμματος των ασθενών στην έκβαση της νόσου» Κλάδος Βιολογικής Ψυχιατρικής
¨ 3/12/08 Ι.Α. Λιάππας «Αλκοολισμός:
Ευπαθείς πληθυσμοί»
¨ 12–14/12/2008 Λ. Πλαστήρα «Νεότερες Προσεγγίσεις στη Διπολική Διαταραχή»

Κλάδος Βιολογικής Ψυχιατρικής
¨ 19/12/08 ΙΓ΄ Ετήσια Ημερίδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Στρατού Ξηράς. Συνεδρία αφιερωμένη στα «Προβλήματα από
χρήση ουσιών» Κλάδος Ουσιοεξαρτήσεων
¨ 2008–2009 Συνεχιζόμενο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Συννοσηρότητα στην
ουσιοεξάρτηση». Οργάνωση από ITACAΕλληνικό τμήμα-πρόγραμμα «Αθήνα» σε
συνεργασία με Κλάδο Ουσιοεξαρτήσεων, Α΄

Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Β΄
Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

¨ Πρόγραμμα Ενημερωτικών Διαλέξεων σε φαρμακοποιούς. Επιστημονικά
Υπεύθυνος: Ομ. Καθηγητής Γ. Παπαϊωάννου Κλάδος Ουσιοεξαρτήσεων
¨ 7/2/09 Πορταριά «Πρόληψη και πρώιμη αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας» Κλάδος

Προληπτικής Ψυχιατρικής, Περιοδικό «Ψυχιατρική», Περιφερικό Τμήμα Κεντρικής Ελλάδος,
Section on Preventive Psychiatry WPA
¨ 7–8/2/09 Νάξος «Επείγουσα Ψυχιατρική και η συμβολή της Τηλεψυχιατρικής»

Κλάδος Τηλεψυχιατρικής

χιατρικής

¨ 14/3/09 Αράχωβα «Θεραπευτική Συμμόρφωση: Ένα μείζον πρόβλημα στη θεραπεία της σχιζοφρένειας» Κλάδος Κλινικής

Ψυχοφαρμακολογίας

¨ 11/4/09 Αθήνα «Από την κατάθλιψη
στην άνοια: σύγχρονες νευροβιολογικές και
θεραπευτικές προσεγγίσεις» Κλάδος Ψυχογη-

ριατρικής

¨ 5/09 Στρογγυλό Τραπέζι στο 5ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Εταιρείας Ψυχιατρικής Γενικού Νοσοκομείου (ΠΕΨΥΕΝ,
Κέρκυρα, 1–3 Μαΐου 2009) «ΣυμβουλευτικήΔιασυνδετική Ψυχιατρική/Ψυχοσωματική
Ιατρική στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση
και Προοπτικές» Κλάδος Συμβουλευτικής-Δια-

συνδετικής Ψυχιατρικής και Ψυχοσωματικής

¨ 9/5/09 Λίμνη Πλαστήρα «Φαρμακευτικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της
Διπολικής Διαταραχής» Κλάδος Κλινικής Ψυχο-

φαρμακολογίας

¨ 17/5/09 Αθήνα «Ψυχική Υγεία και Τηλεματικές εφαρμογές» Κλάδος Τηλεψυχιατρικής
¨ 10/6/09 Εκδήλωση σε συνεργασία με
το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης της
ΕΨΕ, και τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν τα Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων της πόλης.
«Συμβουλευτική-Διασυνδετική Ψυχιατρική/
Ψυχοσωματική Ιατρική στη Θεσσαλονίκη:
Παρούσα Κατάσταση, Προοπτικές και Δυνατότητες Συνεργασίας» Κλάδος Συμβουλευτικής-

Διασυνδετικής Ψυχιατρικής και Ψυχοσωματικής
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Σεμινάριο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην
ψυχοθεραπεία από τον Κλάδο «Ψυχοθεραπείας»
Πρόγραμμα τριών ημερίδων, Σάββατο 4 Απριλίου 2009 (Μια
κλινική περίπτωση κατάθλιψης), Σάββατο 9 Μαΐου 2009 (Μια
κλινική περίπτωση ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής), Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 (Μια περίπτωση μεθοριακής διαταραχής
προσωπικότητας). Εισηγούνται οι Η. Μουρίκης, Δ. Ρούκας, Β.
Πανέτσου και παρεμβαίνουν-σχολιάζουν Ν. Τζαβάρας, Ι. Παπακώστας, Σ. Κούλης, Ν. Βαϊδάκης, Β. Τομαράς, Χ. Καραμανωλάκη, Γ. Βασλαματζής, Κ. Χαραλαμπάκη, Γ. Ζέρβας.
Εκδήλωση για τα γεγονότα
του περασμένου Δεκεμβρίου
Το ΔΣ της ΕΨΕ πραγματοποίησε δημόσια εκδήλωση στις 8
Μαΐου 2009 στην Αθήνα με θέμα «Μπορούμε να κατανοήσουμε τους νέους;» η οποία προσπάθησε να συμβάλλει με πολλαπλές, ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις στην ουσία των όσων
συνέβησαν τον παρελθόντα Δεκέμβριο στην Αθήνα με τις
κινητοποιήσεις-διαμαρτυρίες των νέων.
Συμμετείχαν οι κ.κ.: Α. Αλεξανδρίδης, Β. Γεωργιάδου, Χ. Γιαννουλάκη, Α. Γρηγοριάδου, Ν. Ζηλίκης, Σ. Ζουμπουλάκης, Κ.
Μπαζαρίδης, Ι. Ντέκας, Ε. Σουμάκη, Ν. Τζαβάρας, Ι. Τσιάντης.
Τιμητική Εκδήλωση προς τιμήν του Ομοτίμου
Καθηγητού κ. Χ. Ιεροδιακόνου
Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 29 Νοεμβρίου 2008,
πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για να τιμηθεί ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Ιεροδιακόνου για την πολυετή
προσφορά του στην επιστήμη. Την Ελληνική Ψυχιατρική
Εταιρεία εκπροσώπησαν ο Επίτιμος Πρόεδρος της Εταιρείας
Καθηγητής κ. Γεώργιος Χριστοδούλου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Αναγνωστόπουλος.
Ταυτόχρονα παρουσιάσθηκε και το έργο της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ από τον Διευθυντή της Καθηγητή,
κ. Γ. Καπρίνη και διανεμήθηκε ένα καλόγουστο λεύκωμα με
την ιστορία της και τη σημερινή της ανάπτυξη.
Στη φωτογραφία φαίνονται ο Καθηγητής κ. Γ. Χριστοδούλου, ο Καθηγητής κ. Γ. Καπρίνης, η τ. Υπουργός κα Μ. Γιαννάκου και ο τιμώμενος Καθηγητής κ. Χ. Ιεροδιακόνου.

Πρόγραμμα Κινηματογραφικών Ταινιών
του Κλάδου «Τέχνη & Ψυχιατρική»
Οι ταινίες προβλήθηκαν στον κινηματογράφο ΤΡΙΑΝΟΝ
ημέρα Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στις εξής ημερομηνίες:
31/1/09 «PERSONA» (1966) του Ίγκμαρ Μπέργκμαν.
Συζητητές: Νίκος Τζαβάρας, ψυχίατρος, Στέλιος Κρασανάκης, ψυχίατρος, Ρούλα Πατεράκη, ηθοποιός-σκηνοθέτης.
7/2/09 «ΟΙ ΩΡΕΣ» (2002) του Stephen Daldrey.
Συζητητές: Μαρία Διαλυνά, ψυχίατρος, Ηλίας Βλάχος, Ψυχίατρος, Χρήστος Δήμας, σκηνοθέτης.
14/2/09 «SYLVIA» (2003) της Christin Tzefs.
Συζητητές: Τάσος Ψιμάρας, ψυχίατρος, Λήδα Ξενάκη, ψυχίατρος, Όλια Λαζαρίδου, ηθοποιός.
21/2/09 «Η ΦΛΟΓΑ ΠΟΥ ΤΡΕΜΟΣΒΗΝΕΙ» (1963) του Loui
Malle.
Συζητητές: Γρηγόρης Μανιαδάκης, ψυχίατρος, Γιώργος
Μποτονάκης, ψυχίατρος, Σταύρος Ψυλλάκης, Σκηνοθέτης.
Πρόσκληση της ΕΨΕ
από τον ΣΥΝ
Η ΕΨΕ προσκλήθηκε επισήμως να παρέμβει στην Ημερίδα για την Ψυχική Υγεία που διοργάνωσε προσυνεδριακά ο
Συνασπισμός στις 16/1/09 προκειμένου να διαμορφώσει τις
θέσεις του. Το ΔΣ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Ν. Τζαβάρας ο
οποίος ανέπτυξε τις θέσεις της Εταιρείας μας για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και τόνισε τη σημασία που έχει τα πολιτικά κόμματα να διαβουλεύονται με τους επιστημονικούς
φορείς. Το ΔΣ προσβλέπει στη συνέχιση αυτού του διαλόγου
και με τα άλλα κόμματα του Κοινοβουλίου.
Εκδόσεις βιβλίων από τους Κλάδους της ΕΨΕ
• Κλάδος Προληπτικής Ψυχιατρικής

Οι Εκδόσεις ΒΗΤΑ εξέδωσαν το βιβλίο «Πρώιμες Ψυχωσικές εκδηλώσεις: Σημεία, συμπτώματα και παρεμβάσεις» με
συγγραφείς τους Βασίλη Κονταξάκη, Κώστα Κόλλια, Μπεάτα
Χαβάκη-Κονταξάκη. Το βιβλίο παρουσιάσθηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 9/4/2009 στην αίθουσα
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Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Κ. Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εισηγητές – Ομιλητές ήταν οι Καθηγητές: Γ.
Κρεατσάς, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθ.
Δημόπουλος, Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Γ. Χριστοδούλου, Λ. Λύκουρας, Γ. Παπαδημητρίου, Χ. Μπακούλα, η
Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Συλλόγων
Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία κ. Α. Στρούμπου και η δημοσιογράφος κ. Μ. Τσέλιου.
• Κλάδος Ψυχοθεραπείας
Οι εκδόσεις Καστανιώτη εξέδωσαν το βιβλίο «Θεραπεία
Ζεύγους. Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις από την ψυχαναλυτική, τη συμπεριφορική και τη συστημική οπτική». Την
επιμέλεια έκαναν οι Βλάσης Τομαράς, Χαρά Καραμανωλά-

κη και Γιάννης Ζέρβας. Προλογίζει ο Νίκος Τζαβάρας. Η
έκδοση στηρίζεται στο υλικό τριών διημερίδων με θέμα
«το ζευγάρι», που διοργάνωσε ο Κλάδος Ψυχοθεραπείας.
• Κλάδος Ψυχιατροδικαστικής
Από τις Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης κυκλοφόρησε το
βιβλίο «Ψυχιατροδικαστική». Την επιμέλεια έκδοσης είχαν οι
Αθανάσιος Δουζένης και Λευτέρης Λύκουρας.
Εξάλλου, οι Ιατρικές εκδόσεις ΒΗΤΑ εξέδωσαν το βιβλίο
«HCR-20: Εκτίμηση της επικινδυνότητας για την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς» των C.D. Webster, K.S. Douglas, D. Eaves,
S.D. Hart. Τη μετάφραση και επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης είχαν οι Χρήστος Τσόπελας, Σοφία Μαρτινάκη και Αγγελική Λαμπράκη.
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Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας

Οργανώνεται στην Αθήνα από τις
2–6 Σεπτεμβρίου 2009 στο Ξενοδοχείο
Hilton από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγιεινής σε συνεργασία
με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
και την Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Ψυχικής Υγιεινής (World Federation
for Mental Health – WFMH) είναι γνωστή μεταξύ των άλλων και από το ότι
κάθε χρονιά καθορίζει τη θεματολογία της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής
Υγείας (10 Οκτωβρίου). Δραστηριοποιείται έντονα σε όλους τους τομείς
της Ψυχικής Υγιεινής και περιλαμβάνει στους κόλπους της Ενώσεις όλων
των επαγγελματιών ψυχικής υγείας
(μεταξύ αυτών την Αμερικανική Ψυ-

χιατρική Εταιρεία, την Αμερικανική
Ψυχολογική Εταιρεία, την PAEEB, το
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και
Ερευνών κ.α.) αλλά και ενώσεις ασθενών (χρηστών υπηρεσιών), οικογενειών κ.λπ.
2ο Ψυχιατρικό Συνέδριο
Ανατολικής Ευρώπης
Μόσχα 27–29 Οκτωβρίου 2009

Έρχεται ως συνέχεια του επιτυχημένου 1ου Συνεδρίου, που η Ψυχιατρική Εταιρεία Ανατολικής Ευρώπης
και Βαλκανίων σε συνεργασία με την
ΕΨΕ πραγματοποίησε το Σεπτέμβριο
του 2007 στη Θεσσαλονίκη. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει ο Καθηγητής Valery Krasnov, Πρόεδρος της
Ρωσικής Ψυχιατρικής Εταιρείας σε
συνεργασία με τον Yuri Savenko και

την Liubov Vinogradova (της Ανεξάρτητης Ψυχιατρικής Εταιρείας).
Ημερίδα ειδικευομένων
Προγραμματίζεται μία ημερίδα στα
πλαίσια του συνεδρίου της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγιεινής στην
Αθήνα τον προσεχή Σεπτέμβριο. Έτσι
στους ειδικευόμενους, θα δοθεί και η
δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης ενός διεθνούς Συνεδρίου.
«1ο Ψυχιατρικό Σεμινάριο
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας»

Το περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου οργανώνει στο Ναύπλιο στις
29–31 Μαΐου 2009 το «1ο Ψυχιατρικό Σεμινάριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».
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