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Κλάδος Βίαιων Συμπεριφορών
6 Φεβρουαρίου 2019
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΕΨΕ, οι Κλάδοι
Ψυχιατροδικαστικής
και
Βίαιων
Συμπεριφορών
προγραμματίζουν
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για ενημέρωση των συναδέλφων σε θέματα της
Ψυχιατροδικαστικής.
Μια σειρά σεμιναρίων και διαδραστικών συναντήσεων με προσπάθεια να έχουμε
ευρεία συμμετοχή και αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχιάτρων και νομικών σε θέματα
που μας αγγίζουν όλους. Στο κοινό πεδίο που συναντάται ψυχιατρική και
νομική έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε για να αναπτύξουμε μια κοινή
γλώσσα στα θέματα που αγγίζουν όλο και περισσότερες πτυχές της κλινικής
πρακτικής. Ανταποκρινόμενοι σε ανησυχίες συναδέλφων σχετικά με την επαφή
τους με την δικαιοσύνη από διάφορα πόστα: ως μάρτυρες , ως ειδικοί, ως
πραγματογνώμονες ως τεχνικοί σύμβουλοι αλλά και ως κατηγορούμενοι,
σκεφτήκαμε ότι ο δρόμος προς τα εμπρός δεν είναι η αμυντική ιατρική. Δεν είναι
απλώς η περιχαράκωση στα επαγγελματικά μας καθήκοντα και υποχρεώσεις
που ανταποκρίνεται στο γράμμα του νόμου. Είναι η φροντίδα του ασθενούς με
σεβασμό στα δικαιώματα του, η αναγνώριση της ευθύνης που απορρέει από την
άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος με σαφή την υποχρέωση φροντίδας των
ασθενών μας. Η κατανόηση των νόμων , των δικαιωμάτων και των ευθυνών τόσο
των ασθενών όσο και των ειδικών
οδηγεί σε ένα μια ειλικρινή σχέση
αλληλοσεβασμού και ισότητας. Αυτό το ζητούμενο πιστεύουμε ότι μπορούμε να
το πετύχουμε με αυτή τη σειρά διαδραστικών σεμιναρίων όπου ζεύγη ψυχιάτρων
νομικών θα θέτουν την βάση για δημιουργικό διάλογο σχετικά με θέματα
καθημερινής πρακτικής που εμπίπτουν στις «σχισμές» της νομοθεσίας και όπου
μόνο ο συνδυασμός κοινής λογικής, εκπαίδευσης, εμπειρίας, δημιουργικού
διαλόγου μπορεί αν δώσει λύσεις σε σύνθετα θέματα που απαιτούν
διεπιστημονική προσέγγιση.
Το σεμινάριο θα διεξάγεται στα γραφεία της ΕΨΕ, ημέρα Πέμπτη, 16.30 –
19.30 μ.μ. και θα περιλαμβάνει 9 συνεδρίες.
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής και θα δοθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής
τόσο στους συναδέλφους όσο και στους νομικούς που θα παρακολουθήσουν το
σεμινάριο.
Η έναρξη του σεμιναρίου χρονοθετείται στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ΕΨΕ,
επισυνάπτεται αίτηση, είτε με fax 2107242032 είτε με e-mail
psych@psych.gr, μέχρι 27/2/2019. Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε
στο τηλέφωνο 210-7214184.
Αν υπερκαλυφθεί
προτεραιότητας.
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Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

Η Τριμελής Επιτροπή του Κλάδου Ψυχιατροδικαστικής
Γ. Τζεφεράκος

Δ. Τσακλακίδου

Ι. Γιαννοπούλου

Η Τριμελής Επιτροπή του Κλάδου Βίαιων Συμπεριφορών
Χ. Τσόπελας

Μ. Δημητρακά

Δ. Πέτσας

σειρά

