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Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

ΩΡΑ MINOS II  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

PASIPHAE I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

NEORION  
(MEGARON HOTEL)

CORTINA  
(MEGARON HOTEL)

MINOS I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

12:00 ΠΡΟΣΈΛΈΥΣΗ - ΈΓΓΡΑΦΈΣ

13:30-15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 Εργαστήριο 
διεπιστημονικής 
προσέγγισης για τη 
βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΑΙΝΙΩΝ (FILMS) 
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Τμήμα Νοσηλευτικής, 
Σχολή Επιστημών Υγείας

15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κλάδος 
«Ψυχιατροδικαστικής» 
& Κλάδος «Βίαιων 
Συμπεριφορών»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΨΥΧΩΣΗΣ - Η 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, 
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 
Διαγνωστική και 
Θεραπευτική Μονάδα  
για το Παιδί

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ 
ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΤΡΟΦΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 Κλάδος «Διαταραχές 
Πρόσληψης τροφής»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
 Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΓΑΨ) 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΕΡΕΥΝΑ - ΔΡΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΔΙΑΛΟΓΟ: ΜΙΑ 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Κέντρο Ημέρας 
Ψυχοκοινωνικών 
Παρεμβάσεων στην 
Κοινότητα “Franco 
Basaglia” ΕΠΑΨΥ 
και Εργαστήριο 
Ποιοτικής Έρευνας 
στη Ψυχολογία και 
τη Ψυχική Υγεία 
(Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας)

16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΤΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΧΡΗΣΗ 
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Κλάδος 
«Ουσιοεξαρτήσεων»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΑΛΚΟΟΛ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΈΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΈΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
(Ο01-Ο07)

Aquila-Atlantis Hotel Foyer
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Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

ΩΡΑ MINOS II  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

PASIPHAE I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

NEORION  
(MEGARON HOTEL)

CORTINA  
(MEGARON HOTEL)

MINOS I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

18:00-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ», 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ 
«Ψυχοδυναμική 
Ψυχοθεραπεία σε 
Ιατρικό Πλαίσιο»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΟΒΑΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
- ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ 
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΈΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΈΙΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Α΄
(Ο08-Ο14)

19:30-21:00 ΤΈΛΈΤΗ ΈΝΑΡΞΗΣ
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ΩΡΑ MINOS II  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

PASIPHAE I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

NEORION  
(MEGARON HOTEL)

CORTINA  
(MEGARON HOTEL)

MINOS I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

08:30-09:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΕΕΣΣΚΕΨΟ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΚΨΥ ΑΘΗΝΩΝ: 
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 
ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ 
ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΖΩΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ 
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Κλάδος 
«Ψυχογηριατρικής» & 
Ελληνική Ψυχογηριατρική 
Εταιρεία

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ: 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
(RISK ASSESSMENT) 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
Κλάδος 
«Ψυχιατροδικαστικής» 
& Κλάδος «Βίαιων 
Συμπεριφορών» σε 
συνεργασία με την 
Παιδοψυχιατρική 
Εταιρεία Ελλάδος (ΠΕΕ-
ΕΝΩ.ΨΥ.ΠΕ.)

09:45-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ: 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
Ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 
ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ: 
ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ; 
Κλάδος «Μελέτης 
της Επαγγελματικής 
Προάσπισης του 
Ψυχιάτρου»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΚΑΝΝΑΒΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ  
ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
 Κλάδος 
«Ουσιοεξαρτήσεων»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑ.Γ.Ν.Η. 
2009 - 2018: 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ 
DΕΒΑΤΕ 
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Κλάδος 
«Ψυχιατροδικαστικής» 
& Κλάδος «Βίαιων 
Συμπεριφορών»

11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ 

11:30-12:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ 
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΣΤΗ ΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΟΥ 
ΨΥΧΩΣΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Κλάδος 
«Ουσιοεξαρτήσεων»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΣ ΣΤΙΓΜΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΑ 
ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΜΙΑΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο 
Ψυχικής Υγείας, 
Νευροεπιστημών και 
Ιατρικής Ακρίβειας 
‘Κώστας Στεφανής’, 
ΕΠΙΨΥ

Aquila-Atlantis Hotel Foyer
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Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

ΩΡΑ MINOS II  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

PASIPHAE I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

NEORION  
(MEGARON HOTEL)

CORTINA  
(MEGARON HOTEL)

MINOS I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

12:45-14:00 ΔΙΑΛΈΞΈΙΣ 
•  ΟΙ ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
•  ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΕΓΚΥΕΣ  
ΚΑΙ ΛΕΧΩΙΔΕΣ

Κλάδος Ψυχιατρικής 
Ηθικής και Δεοντολογίας

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ 
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, 
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ 
Περιοδικό 
«Ψυχιατρική» & Κλάδος  
«Αυτο καταστροφικών 
Συμπεριφορών»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Κλάδος 
«Σεξουαλικότητας 
και Διαπροσωπικών 
Σχέσεων»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - 
ΝΕΟΤΕΡΑ ΚΛΙΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
Κλάδος «Στρατιωτικής 
Ψυχιατρικής»

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Τμήμα Διατροφικών 
Διαταραχών 18 ΑΝΩ, 
ΨΝΑ

14:00-14:45 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

14:45-16:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ 
ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - 
TRANSITION  
Ελληνική Εταιρεία  
Εφηβικής Ιατρικής (ΕΕΕΙ) 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ  
ASK THE EXPERTS: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ 
ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Κλάδος 
«Ψυχιατροδικαστικής» 
& Κλάδος «Βίαιων 
Συμπεριφορών»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ 
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ 
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, 
ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κλάδος 
«Ψυχοφαρμακολογίας» 
της ΕΨΕ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
ΘΕΜΑΤΑ 
ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (ΝΑΔ) 
ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

16:00-17:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ: 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ  
Κλάδος «Τέχνη και 
Ψυχιατρική» & Κλάδος 
«Ψυχιατροδικαστικής» 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΓΣΘ) 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΩΝ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΕΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.  
ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

17:15-18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 
Κλάδος «Τέχνη και 
Ψυχιατρική» 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ 
ΤΡΑΥΜΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ: 
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΙΛΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Κλάδος 
«Ψυχογηριατρικής» 
& Ελληνική 
Ψυχογηριατρική Εταιρεία

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ «ΕΚΤΟΣ 
ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ»
Παιδοψυχιατρική Εταιρεία 
Ελλάδος

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΑΚΡΑΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (LAT): 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ 
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

18:30-19:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

Aquila-Atlantis Hotel Foyer

Aquila-Atlantis Hotel Foyer
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Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

ΩΡΑ MINOS II  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

PASIPHAE I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

NEORION  
(MEGARON HOTEL)

CORTINA  
(MEGARON HOTEL)

MINOS I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

19:00-19:30 ΔΙΑΛΈΞΗ
THE CLINICAL ROLE OF 
WELL-BEING THERAPY

19:30-19:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
DEBATE
Κλάδος 
«Σεξουαλικότητας 
και Διαπροσωπικών 
Σχέσεων»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κλάδος 
«Ψυχιατροδικαστικής»

ΠΡΟΦΟΡΙΚΈΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΈΙΣ 
•  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
•  ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
(Ο16-Ο24)

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥ ΨΥΧΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΗ 
ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

19:45-20:20 ΔΙΑΛΈΞΗ 
ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΣΤΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

20:20-21:00 ΔΙΑΛΈΞΗ  
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ 
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ: 
ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
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Σάββατο 20 Απριλίου 2019

ΩΡΑ MINOS II  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

PASIPHAE I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

NEORION  
(MEGARON HOTEL)

CORTINA  
(MEGARON HOTEL)

MINOS I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

08:30-11:30 ΓΈΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΈΥΣΗ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΈΤΑΙΡΈΙΑΣ
11:30-12:15 ΔΙΑΛΈΞΗ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
 ASK THE 
EXPERTS: ΠΤΥΧΕΣ 
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Κλάδος «Βίαιων 
Συμπεριφορών» 
& Κλάδος 
«Ψυχιατροδικαστικής»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Κλάδος «Προληπτικής 
Ψυχιατρικής»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
ΩΣ ΜΕΣΟΝ 
ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ  
ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ 
Κλάδος «Μελέτη 
της Επαγγελματικής 
Προάσπισης του 
Ψυχιάτρου»

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

12:15-13:00 ΔΙΑΛΈΞΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ: 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

13:00-13:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

13:30-14:00 ΔΙΑΛΈΞΗ
FUTURE OF 
PSYCHIATRY: MEETING 
THE CHALLENGES & 
DISPELLING MYTHS

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. 
ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 
ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ, 
ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. ΟΡΘΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

14:00-14:30

14:30-15:00 ΜΈΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ - ΈΛΑΦΡΥ ΓΈΥΜΑ
15:00-15:15 ΈΠΙΣΚΈΨΗ ΣΤΙΣ ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΈΝΈΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΈΙΣ  

(E-POSTERS)

15:15-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
27Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΨΕ 
Κλάδος «Συμβουλευτικής 
- Διασυνδετικής 
Ψυχιατρικής & 
Ψυχοσωματικής» 
& Κλάδος 
«Ψυχοογκολογίας» 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ 
ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ 
Με την επιστημονική 
συμμετοχή του Κέντρου 
Γηριατρικής Αξιολόγησης 
Νοσοκομείου Ερρίκος 
Ντυνάν

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ 
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΥΣ 
ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
Κλάδος 
«Ψυχιατροδικαστικής» 
& Κλάδος «Βίαιων 
Συμπεριφορών»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΙΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ 
ΝΟΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Aquila-Atlantis Hotel Foyer

Aquila-Atlantis Hotel Foyer
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Συνοπτικό Πρόγραμμα

Σάββατο 20 Απριλίου 2019

ΩΡΑ MINOS II  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

PASIPHAE I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

NEORION  
(MEGARON HOTEL)

CORTINA  
(MEGARON HOTEL)

MINOS I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

16:30-17:45  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΗΜΕΡΑ. ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
- ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΕΙΔΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 
Κλάδος «Συμβουλ 
χευτικής-Διασυνδετικής 
Ψυχιατρικής & 
Ψυχοσωματικής»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΥΠEΡ ΜΙΑΣ 
ΕΞΕΛΙΣΣOΜΕΝΗΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
1999-2019 20 
ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(CRITICAL PSYCHIATRY 
NETWORK), ΜΙΑ 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ

17:45-18:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

18:00-19:30 ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 
ΑΣΘΕΝΗ ΠΕΡΑ  
ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ. 
ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. 
ΠΟΣΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΕΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ 
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΝΩΡΙΣ  
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΝΟΣΟΥ;

19:30-20:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΛΈΞΗ 
Κλοζαπίνη: θεραπεία 
εκλογής για ασθενείς 
με ανθεκτική στη 
θεραπεία σχιζοφρένεια

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΕΙΝΑΙ Η 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΝ 
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ;
Κλάδος «Ψυχιατρικής 
και Θρησκείας»

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ 
ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΚΕΙΟ: 
ΦΩΝΕΣ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ
Τμήμα Εκπαίδευσης 
και Α.Α. Δυναμικού 
ΟΚΑΝΑ

20:00-20:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΛΈΞΗ
Σχιζοφρένεια και 
πρόγνωση -  
Η σημασία της 
λειτουργικότητας νωρίς 
στην πορεία της νόσου

Aquila-Atlantis Hotel Foyer
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Συνοπτικό Πρόγραμμα

Κυριακή 21 Απριλίου 2019

ΩΡΑ MINOS II  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

PASIPHAE I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

NEORION  
(MEGARON HOTEL)

CORTINA  
(MEGARON HOTEL)

MINOS I  
(AQUILA-ATLANTIS HOTEL)

08:30-10:00  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗ: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ελληνικό Δίκτυο 
Ομαδικών Αναλυτών

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) 
ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΟΙ ΝΕΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ 
ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΤΟΥΣ
Τομέας Νέων Ψυχιάτρων

10:00-11:30  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ι

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΘΕΜΑΤΑ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Κλάδος «Στρατιωτικής 
Ψυχιατρικής»  
& Κλάδος 
«Σεξουαλικότητας  
& Διαπροσωπικών 
Σχέσεων»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΜΙΑ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΟΙ ΝΕΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ 
ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΤΟΥΣ
Τομέας Νέων Ψυχιάτρων

11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)

12:00-13:30  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Κλάδος 
«Ψυχιατροδικαστικής» 
& Κλάδος «Βίαιων 
Συμπεριφορών»

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
(ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ) ΚΑΙ 
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
Ο ΚΥΝΟΔΟΝΤΑΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΤΡΑΠΈΖΑ
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ 
ΣΥΜΠΟΝΙΑΣ: 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ - 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΈΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΈΙΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Β΄
(O25-O32)

13:30 ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑΤΑ - 
ΛΗΞΗ ΣΥΝΈΔΡΙΟΥ

Aquila-Atlantis Hotel Foyer
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης

Προεδρείο: Ν. Ρίκος, Μ. Ροβίθης

Παρεµβάσεις στον εργασιακό χώρο για τη βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας και ικανοποίησης - Η έννοια της 
οργανωσιακής κουλτούρας
Μ. Ροβίθης, Σ. Κουκούλη, Α. Καλαϊτζάκη, Α. Σταυροπούλου, Ν. Ρίκος

Παράγοντες παρακίνησης εργαζοµένων και κίνητρα απόδοσης σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας
Η. Γραµµατικόπουλος

Μελέτη της ενσυναίσθησης σε κοινωνικούς λειτουργούς της περιφέρειας Κρήτης 
Μ. Μουδάτσου, Α. Σταυροπούλου, Θ. Αλεγκάκης, S. King, A. Φιλαλήθη, Σ. Κουκούλη

Παρεμβάσεις στον εργασιακό χώρο για τη βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας και ικανοποίησης -  
Η έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας
Ροβίθης Μ., Κουκούλη Σ., Καλαϊτζάκη Α., Σταυροπούλου Α., Ρίκος Ν. 

Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι η προσωπικότητα ενός οργανισµού. Είναι οι διαφορετικές πρακτικές, τα εθιµοτυπικά, 
οι διαδικασίες το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον που προσδιορίζει τον ίδιο τον οργανισµό και καθορίζεται 
από τις ίδιες τις εργασιακές συµπεριφορές των εργαζοµένων, τις αποφάσεις και την επικοινωνία µεταξύ τους. Η 
οργανωσιακή κουλτούρα µπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο συγκεκριµένων συµπεριφορών, κανόνων ή προτύπων 
(δηλαδή κανόνων συµπεριφοράς), τα οποία τα µέλη µίας επιχείρησης, πιστεύουν ότι θα πρέπει να υιοθετήσουν για 
να επιβιώσουν και να εργαστούν µέσα σε αυτήν. Αυτά τα µοντέλα συµπεριφοράς µπορούν να είναι παραγωγικά 
ή όχι και µπορούν να οδηγήσουν σε συµπεριφορές και στάσεις που καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο τα µέλη 
προσεγγίζουν την εργασία τους και αλληλοεπιδρούν µεταξύ τους.

Η οργανωσιακή κουλτούρα, µπορεί να µελετηθεί είτε προσεγγίζοντας ένα οργανισµό ως σύνολο, είτε 
προσεγγίζοντας την κουλτούρα ανά ιεραρχικό επίπεδο (ρόλος της ηγεσίας) ή ανά επαγγελµατική οµάδα. 
Σε οργανισµούς, στους οποίους συνεργάζονται πολλές και διαφορετικές επαγγελµατικές οµάδες, αυτές, 
αναπτύσσουν το δικό τους τύπο οργανωσιακής κουλτούρας, που ανάλογα, είτε επιδρά θετικά, εάν είναι ο ίδιος 
µε τη συνολική οργανωσιακή κουλτούρα του οργανισµού, είτε επιδρά αρνητικά, λόγω διαφοροποίησης από το 
συνολικό τύπο. Οι παρεµβάσεις προς την κατεύθυνση αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας ενός οργανισµού 
αποτελούν πρωταρχική και σηµαντική παράµετρο για τη βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας και ικανοποίησης 
τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους χρήστες των υπηρεσιών του οργανισµού.

Παράγοντες παρακίνησης εργαζομένων και κίνητρα απόδοσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Γραµµατικόπουλος Η.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν ο προσδιορισµός των σηµαντικών παραγόντων παρακίνησης 
σύµφωνα µε τις απόψεις των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας σε δύο ψυχιατρικά νοσοκοµεία.

Υλικό/Μέθοδοι: Χρησιµοποιήθηκε ένα ήδη έγκυρο ερωτηµατολόγιο που είχε αναπτυχθεί και σχετίζεται 
µε τέσσερις εργασιακούς παράγοντες κινήτρων (εργασιακές ιδιότητες, ανταµοιβή, συναδελφικότητα και 
επιτεύγµατα). Συµµετείχαν τέσσερις κατηγορίες επαγγελµατιών υγείας που εργάζονταν σε δύο ψυχιατρικά 

MINOS II 13:30-15:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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νοσοκοµεία (Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας), ιατροί (n= 28), νοσηλευτές (n=224), διοικητικοί υπάλληλοι (n=72) 
και λοιποί επαγγελµατίες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) (n=13) και πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των 
κινήτρων µεταξύ όλων των κοινωνικοδηµο-γραφικών και επαγγελµατικών µεταβλητών. 

Αποτελέσµατα: Η µελέτη αποκάλυψε ότι τα «επιτεύγµατα» κατέλαβαν την πρώτη θέση στο σύνολο του  
δείγµατος και ανά επαγγελµατική υποοµάδα (p<0,001) µεταξύ των τεσσάρων κύριων κινήτρων, ακολουθούµενα 
από τις «ανταµοιβές», τη «συναδελφικότητα» και τις «εργασιακές ιδιότητες». Είναι ενδιαφέρον ότι η ανταµοιβή 
-και ο µισθός ειδικότερα- αναφέρθηκε ως ένα σηµαντικό κίνητρο µόνο για τους επαγγελµατίες σε διευθυντικές 
θέσεις (p=0,032) για το σύνολο του δείγµατος. Το εύρος των αναφερόµενων παραγόντων παρακίνησης 
ήταν µικτό, ενώ τα κίνητρα µεταξύ των υποοµάδων ποικίλα. Οι εργασιακές ιδιότητες και η συναδελφικότητα 
αποτέλεσαν ένα σηµαντικό προγνωστικό δείκτη παρακίνησης για τους νοσηλευτές σε διοικητικές θέσεις, ενώ 
η πλέον σηµαντική παράµετρος που καθόρισε το συντελεστή επιτεύγµατα ήταν αυτός της εκπαίδευσης, η οποία 
συσχετίστηκε θετικά µε υψηλότερα κίνητρα για το σύνολο του δείγµατος (p=0,034). 

Συµπεράσµατα: Στο οικονοµικά ασταθές περιβάλλον του σήµερα, τόσο τα χρηµατικά όσο και τα µη χρηµατικά 
κίνητρα είναι σηµαντικά για να παρακινήσουν τους επαγγελµατίες υγείας, εστιάζοντας την προσοχή σε 
προσεγγίσεις διαχείρισης που βελτιώνουν τις επιδόσεις. Οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας έχουν την τάση να 
παρακινούνται περισσότερο από ενδογενείς παράγοντες, συνεπάγοντας ότι αυτοί πρέπει να αποτελούν ένα 
στόχο για την αποτελεσµατικότερη κινητοποίηση των εργαζοµένων, ιδιαίτερα στο δηµόσιο τοµέα.

Μελέτη της ενσυναίσθησης σε κοινωνικούς λειτουργούς της περιφέρειας Κρήτης 
Μουδάτσου Μ., Σταυροπούλου Α., Αλεγκάκης Θ., King S., Φιλαλήθη Α., Κουκούλη Σ.

Σκοπός: Η ενσυναίσθηση είναι βασική αρχή απαραίτητη για τους κοινωνικούς λειτουργούς προκειµένου να 
αναπτυχθεί θεραπευτική σχέση. Έχει αποδειχθεί ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί που παρέχουν υπηρεσίες στην υγεία 
και την ψυχική υγεία είναι πιο πιθανό να παρεµβαίνουν αποτελεσµατικά και να ευαισθητοποιούν τους χρήστες 
αυτών των υπηρεσιών όταν έχουν ενσυναίσθηση. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσµατα 
έρευνας σχετικά µε την µέτρηση των επιπέδων ενσυναίσθησης σε δείγµα που αποτελείται από επαγγελµατίες 
κοινωνικούς λειτουργούς, µε εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην κοινωνική εργασία µε άτοµα και οµάδες, στην 
Περιφέρεια Κρήτης. 

Υλικό/Μέθοδοι: Είναι µια ποσοτική συγχρονική µελέτη σε δείγµα 96 κοινωνικών λειτουργών που απασχολούνται 
στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης. Παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα και η 
έρευνα µας βρίσκεται σε εξέλιξη. Αξιολογήθηκαν οι τρεις διαστάσεις της ενσυναίσθησης: η συναισθηµατική, 
η γνωστική και η συµπεριφορική διάσταση µε τη χρήση του ερωτηµατολογίου ESSW (The Empathy Employee 
Questionnaire) το οποίο περιλαµβάνει 41 ερωτήσεις. 

Αποτελέσµατα: Τα πρώτα αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί που δουλεύουν µε 
ηλικιωµένους και άτοµα εξαρτηµένα εµφανίζουν υψηλότερα σκορ ενσυναίσθησης στις υποκλίµακες ACI and 
CCC αντίστοιχα. Δεν υπάρχει σηµαντικά στατιστική διαφορά ανάµεσα στα άλλα δηµογραφικά χαρακτηριστικά και 
τις υποκλίµακες της ενσυναίσθησης. 

Συµπεράσµατα: Η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο να συµβάλει στη βελτίωση των γνώσεων της κοινωνικής 
εργασίας σχετικά µε την εµπειρική αξιολόγηση της ενσυναίσθησης σε επαγγελµατίες. Επίσης, η ελληνική εκδοχή 
της κλίµακας ESSW µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών 
και / ή ως εργαλείο ανίχνευσης στους επαγγελµατίες της κοινωνικής εργασίας ειδικότερα σε εκείνους που 
ασκούν κλινικό έργο στην υγεία και την ψυχική υγεία.

MINOS II 13:30-15:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

13

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Κλάδος «Ψυχιατροδικαστικής» & Κλάδος «Βίαιων Συμπεριφορών»

Προεδρείο: Μ. Δηµητρακά, Γ. Τζεφεράκος 

Διλληµατικές καταστάσεις στην άσκηση της ψυχιατρικής: τρόποι προστασίας του επαγγελµατία ψυχιάτρου 
Δ. Πέτσας

Ψυχιατρικός ασθενής και αυτοκτονία: από την ουτοπία της τελειότητας στην αµέλεια και το malpractice
Ι. Χατζιδάκης 

Off - label συνταγογράφηση: δυνατότητες και κίνδυνοι για το θεραπευόµενο ψυχικά ασθενή και το θεράποντα 
επαγγελµατία ψυχίατρο 
Β. Γρηγορίου

MINOS II 15:00-16:30Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ 

Προεδρείο: Α. Βγόντζας, Ε. Σουµάκη

Αυτοκτονικότητα σε παιδιά και εφήβους και ο ρόλος της νοσηλείας
Γ. Γεροστέργιος

Ψυχωσικές καταστάσεις στην εφηβεία
Γ. Σαµιωτάκης

Εισαγγελικές παραποµπές στην παιδοψυχιατρική κλινική ΠαΓΝΗ για κακοποίηση - παραµέληση
Ε. Μποτζάκης

Αυτοκτονικότητα σε παιδιά και εφήβους και ο ρόλος της νοσηλείας
Γεροστέργιος Γ., Σακαπέτη Ε., Τσούγκου Μ., Μποτζάκης Ε., Χαλκιαδάκη Μ., Βγόντζας Α.

Η διαχείριση και µείωση του κινδύνου για τον εαυτό ή τους άλλους αποτελεί κρίσιµη λειτουργία µιας 
Παιδοψυχιατρικής Κλινικής. Η αυτοκτονικότητα είναι µία από τις συνηθέστερες κλινικές καταστάσεις που 
διαπιστώνεται σε νοσηλευόµενους σε Παιδοψυχιατρικές Κλινικές, παρόλο που δεν υπάρχουν σαφή εµπειρικά 
δεδοµένα ότι η ενδονοσοκοµειακή αντιµετώπιση µειώνει τους κινδύνους µελλοντικής απόπειρας ή τον κίνδυνο 
θανάτου από αυτοκτονία.

Θα παρουσιάσουµε τα στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη του αριθµού των αυτοκτονιών σε παιδιά και εφήβους 
στην Κρήτη. Θα κάνουµε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε σχέση µε την αυτοκτονικότητα σε παιδιά και 
εφήβους και τον ρόλο της ενδονοσοκοµειακής νοσηλείας στην διαχείρισή της. Επίσης θα παρουσιάσουµε τα 
κοινωνικοδηµογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των παιδιών και εφήβων µε αυτοκτονικότητα (αυτοκτονικό 
ιδεασµό, αυτοτραυµατισµούς και απόπειρες αυτοκτονίας), τα οποία νοσηλεύτηκαν στην Παιδοψυχιατρική Κλινική 
του ΠΑΓΝΗ στα 4 χρόνια της λειτουργίας της.

Ψυχωσικές καταστάσεις στην εφηβεία
Σαµιωτάκης Γ., Τσούγκου Μ., Γεροστέργιος Γ., Μποτζάκης Ε., Σουµάκη Ε., Βγόντζας Α. 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι παρεµβάσεις σε πρώιµα στάδια των ψυχωσικών διαταραχών είναι θέµα µεγίστου 
ενδιαφέροντος για την ψυχιατρική κοινότητα. Η έγκαιρη ανίχνευση και παρέµβαση σε ψυχωσικές διαταραχές 
είναι σηµαντικός παράγοντας για τη θεραπεία και την πορεία της νόσου. Σηµαντική δε πρόοδος στον τοµέα αυτό 
έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Παρά το ότι συστηµατικές επιδηµιολογικές µελέτες ελλείπουν, θεωρείται ότι παραληρηµατικές ιδέες ή/
και ψευδαισθήσεις σε διαφορετική βαρύτητα και διάρκεια, δεν σπανίζουν στον γενικό πληθυσµό (5-13%). 
Συχνότερη είναι η εµφάνιση σε άνδρες εφηβικής και νεαρής ενήλικης ζωής.

Η διαφορική διάγνωση των ψυχώσεων σε παιδιά και εφήβους περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα διαταραχών. Η 
αξιολόγηση του ασθενούς απαιτεί άντληση πληροφοριών από ένα ευρύ φάσµα πηγών (οικογένεια, σχολείο, 
φίλους) καθώς και ενδοκρινολογικές, µεταβολικές, νευρολογικές, λοιµώδεις τοξικολογικές και εργαστηριακές 
αξιολογήσεις. Η θεραπεία περιλαµβάνει συνδυασµένες φαρµακευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις. 

Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας σε θέµατα ψυχωσικών 
διαταραχών στην εφηβεία.

MINOS II 16:30-18:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

15

Εισαγγελικές παραπομπές στην παιδοψυχιατρική κλινική ΠαΓΝΗ για κακοποίηση - παραμέληση
Μποτζάκης Ε., Γεροστέργιος Γ., Κοιλάδη Α., Τσούγκου Μ., Παπαδοπούλου Α., Σουµάκη Ε. 

Οι Εισαγγελίες λαµβάνουν ένα σηµαντικό, και πιθανότατα µε τάσεις αύξησης, αριθµό καταγγελιών για πιθανή 
κακοποίηση ή παραµέληση ανηλίκων. Απαραίτητο τµήµα της διαδικασίας διερεύνησης είναι η Παιδοψυχιατρική 
εκτίµηση των ανηλίκων αυτών. Η Παιδοψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ, ως µία από τις τρεις δηµόσιες δοµές του 
Νοµού Ηρακλείου που διαθέτουν Παιδοψυχιάτρους, αναλαµβάνει ένα σηµαντικό µέρος αυτών των παραποµπών.

Παρουσιάζουµε σχετική βιβλιογραφία για την επιδηµιολογία του φαινοµένου της κακοποίησης-παραµέλησης 
και για τον ρόλο των Παιδοψυχιάτρων. Επίσης συγκεντρώσαµε το σύνολο των εισαγγελικών παραποµπών 
στην Παιδοψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ τον τελευταίο έναν χρόνο και καταγράψαµε δηµογραφικά και κλινικά 
δεδοµένα. Οι περισσότερες παραποµπές αφορούν περιστατικά παραµέλησης και σωµατικής κακοποίησης, αλλά 
ένα σηµαντικό ποσοστό αφορά περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ανήλικοι 
έχουν υπάρξει µάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας. Μεταξύ των περιστατικών που εξετάστηκαν, σε ένα σηµαντικό 
ποσοστό διαπιστώνεται η ύπαρξη ψυχοπαθολογίας. 

MINOS II 16:30-18:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ», Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο»

Προεδρείο: Δ. Κ. Αναγνωστόπουλος, Χ. Καραµανωλάκη

Η συµβολή της ψυχαναλυτικής θεωρίας στη Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση του Δηµόσιου Συστήµατος Περίθαλψης
Δ. Κ. Αναγνωστόπουλος

Ψυχοδυναµική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο: Διδάσκεται και πώς;
Χ. Καραµανωλάκη 

Μια εµπειρία εκπαίδευσης, µια ολοκληρωµένη πρόταση Ψυχοδυναµικής Ψυχοθεραπείας σε Δηµόσιο Πλαίσιο
Μ. Ασπραδάκη

Η ψυχαναλυτική σκέψη στην Παιδοψυχιατρική πράξη
Ι. Παντελάκη

Η συμβολή της ψυχαναλυτικής θεωρίας στη Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Συστήματος 
Περίθαλψης
Αναγνωστόπουλος Δ. Κ.

Το ερώτηµα αν η ψυχανάλυση, έξω από το συνηθισµένο πλαίσιο άσκησης, µπορεί να συνυπάρχει µε το δηµόσιο 
τοµέα έχει απαντηθεί ουσιαστικά από την ανάπτυξη της ψυχαναλυτικής θεωρίας και πρακτικής και την εξέλιξη 
των νέων ψυχοθεραπευτικών τεχνικών. Η επίδραση της ψυχανάλυσης στο δηµόσιο τοµέα έχει ένα µη ειδικό και 
ένα ειδικό χαρακτήρα. Ο πρώτος αφορά στο πώς οι ψυχαναλυτικές έννοιες επιτρέπουν µια ιδιαίτερη κατανόηση 
των ψυχικών διαταραχών στη καθηµερινή κλινική πρακτική, τόσο σε ότι αφορά στην οργάνωση των υπηρεσιών 
όσο και µια εξατοµικευµένη προσέγγιση των ιδιαιτέρων συνθηκών και αναγκών των ασθενών. Ο δεύτερος 
αφορά στο πώς τα διαφορετικά είδη ψυχαναλυτικής θεραπείας έχουν ενσωµατωθεί στο δηµόσιο τοµέα. Η 
έννοια του setting είναι ζωτικής σηµασίας, όπως και το ζήτηµα της χρηµατοδότησης, της πρόσληψης επαρκούς 
αριθµού ειδικών και ψυχαναλυτικής εκπαίδευσης. Δυστυχώς, η ψυχανάλυση δεν θεωρείται οικονοµικώς 
αποδοτική από την πλειονότητα των φορέων λήψης αποφάσεων. Στην Ελλάδα, η ψυχανάλυση έχει παρουσία 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, αρχικά ως όργανο τελειοποίησης της κατανόησης και της εκπαίδευσης των 
παιδικών, αλλά και ως ειδική θεραπευτική µέθοδος, κατάλληλη για την κατανόηση του ανθρώπινου ψυχισµού 
και την αντιµετώπιση των ψυχικών ασθενειών. Κατά τα τελευταία 30 χρόνια, η ψυχανάλυση έχει εµπλακεί πιο 
ενεργά στην ανάπτυξη των δηµόσιων υπηρεσιών υγείας και κατ’ επέκταση στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση, που 
πραγµατοποιείται στη χώρα µας. Οι πιο εκτεταµένες ψυχαναλυτικές παρεµβάσεις αφορούν στην εποπτεία του 
κλινικού έργου, κατά κύριο λόγο, σε µονάδες άσκησης της ψυχιατρικής µέσα στον κοινωνικό ιστό και τις βραχείες 
ψυχοθεραπείες, συχνά σε συνεργασία µε µονάδες νοσηλείας.

MINOS II 18:00-19:30Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο: Διδάσκεται και πώς;
Καραµανωλάκη Χ.

Η σχέση ψυχανάλυσης και ψυχιατρικής εξαρχής υπήρξε σύνθετη, ενώ συχνά µέσω µιας αφοριστικής δυϊστικής 
προσέγγισης (βιολογικό-ψυχολογικό) θεωρήθηκε ασύµβατη. Τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί παράγοντες, όπως 
η ψυχαναλυτική προσέγγιση ψυχοπαθολογιών πέραν της νεύρωσης, η σηµασία του παιδικού ψυχικού τραύµατος, 
τα ευρήµατα των νευροεπιστηµών κ.α. συνέβαλαν στη συνάντηση ψυχανάλυσης και ψυχιατρικής και στα γόνιµα 
αποτελέσµατα, που αυτή µπορεί να επιφέρει. Μεταξύ αυτών η χρήση της ψυχαναλυτικής θεωρίας και τεχνικής 
για τη θεραπευτική αντιµετώπιση κυρίως σοβαρά διαταραγµένων ασθενών σε ιατρικό πλαίσιο. Μπορούν οι 
λειτουργοί της ψυχικής υγείας να το διδαχθούν αυτό και πως; Πως µπορούν να συνδυασθούν οι βασικές 
απαιτήσεις µιας ψυχοδυναµικής εκπαίδευσης, όπως η προσωπική θεραπεία και η εποπτεία, µε απαιτούµενα της 
εργασίας σε ιατρικά πλαίσια όπως η εργασία σε θεσµούς ή η ανάγκη για έρευνα; Μπορούν κλασσικά ψυχαναλυτικά 
κείµενα όπως τα φροϋδικά να διδαχθούν σε διάλογο µε σύγχρονες διϋποκειµενικές προσεγγίσεις; Μπορεί σε 
ένα ακαδηµαϊκό πλαίσιο να µελετηθεί η ψυχοδυναµική ψυχοπαθολογία, η ψυχαναλυτική και διεπιστηµονική 
έρευνα, η συνάντηση ψυχανάλυσης και νευροεπιστηµών; Ένα διετές µεταπτυχιακό πρόγραµµα πανεπιστηµιακών 
σπουδών προσπαθεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοια εγχείρηµα µε τις δυσκολίες, που αυτό εµπεριέχει. Με βάση 
την εµπειρία της έως τώρα λειτουργίας του επιχειρείται η συζήτηση των ανωτέρω ερωτηµάτων.

Μια εμπειρία εκπαίδευσης, μια ολοκληρωμένη πρόταση Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας σε Δημόσιο 
Πλαίσιο
Ασπραδάκη Μ.

Η παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Ψυχοδυναµική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικά Πλαίσια» 
αποτέλεσε µια έντονη και πλούσια εµπειρία εκπαίδευσης, κλινικής άσκησης, συµµετοχής σε οµάδα εποπτείας, 
δηµιουργικής αλληλεπίδρασης µε καθηγητές και συναδέλφους. Μα πάνω απ’ όλα, η παρακολούθηση του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος οδήγησε στην απόκτηση ενός πολύτιµου θεραπευτικού εργαλείου για έναν 
ψυχοδυναµικά ενήµερο θεραπευτή. Έναν θεραπευτή που µπορεί να λειτουργήσει µε βάση τις αρχές της 
ψυχοδυναµικής ψυχοθεραπείας εντός του δηµοσίου πλαισίου και να παρέχει τη δυνατότητα µιας σύγχρονης 
ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης και θεραπείας για τους ασθενείς του. Παρατηρήσεις και σχόλια από την 
εµπειρία της εκπαίδευσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα και τις προεκτάσεις της στην καθ’ ηµέρα κλινική πράξη.

Η ψυχαναλυτική σκέψη στην Παιδοψυχιατρική πράξη
Παντελάκη Ι.

Εργάζοµαι σήµερα, µε την επιθυµία και την προσδοκία της µετάδοσης µιας γεύσης από την ξεχωριστή εµπειρία της 
συµµετοχής µου στο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών «Ψυχοδυναµική ψυχοθεραπεία σε ιατρικά πλαίσια». 
Θα µιλήσω από τη θέση του ψυχιάτρου παιδιών και εφήβων σε περίοδο ειδίκευσης στην Πανεπιστηµιακή κλινική 
του Παίδων Αγία Σοφία. Η θεωρητική κατάρτιση και ευαισθητοποίηση σε ψυχαναλυτικά θέµατα, στα πλαίσια της 
εκπαίδευσης του µεταπτυχιακού, µα κυρίως η ατοµική εργασία µε οριακό ασθενή και η εποπτική εµπειρία σε 
οµαδική εποπτείας αποτέλεσε για µένα θεραπευτικό εργαλείο στην καθ’ ηµέρα πράξη. Ήταν απροσδόκητο κανείς 
να φανταστεί πως ακόµη και ζητήµατα που µε δυσκόλεψαν, όπως για παράδειγµα η επιθετικότητα του ασθενή 
µου, θα κατέληγαν εφόδιο στην ικανότητα µου να περιέξω µια ενδεχόµενη επιθετικότητα γονέων ενός παιδιού 
µε συναισθηµατικά προβλήµατα και να κατανοήσω το νόηµά της. Με τη χρήση κλινικού υλικού και την µατιά στις 
εποπτικές στιγµές θα επιχειρήσω να µοιραστώ την εµπειρία µου και την αξία που αυτή έχει στην κλινική εργασία.

MINOS II 18:00-19:30Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΙ 

Προεδρείο: Χ. Τουλούµης, Μ. Δηµητρακά

Υπερχοληστερολαιµία: Εκτίµηση και αντιµετώπιση στην καθηµερινή ψυχιατρική πράξη
A. Χασάπης 

Πως ο καφές και το κάπνισµα επηρεάζει την ψυχιατρική φαρµακοθεραπεία;
Σ. Παπουτσή

Είναι δυνατόν µε τροποποίηση του τρόπου ζωής να προληφθεί η νόσος Αlzheimer;
Α. Κώνστα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα σε ψυχιατρικούς ασθενείς
Σ. Παπουτσή, Α. Λιβέρη

Υπερχοληστερολαιμία: Εκτίμηση και αντιμετώπιση στην καθημερινή ψυχιατρική πράξη
Χασάπης Α.

Οι ασθενείς µε ψυχική νόσο -ιδίως οι πάσχοντες από ψυχωτικές διαταραχές- εµφανίζουν κατά τεκµήριο υψηλότερο 
κίνδυνο επιβάρυνσης της οργανικής τους υγείας. Η αύξηση των επιπέδων των λιπιδίων δεν αποτελεί εξαίρεση, 
είτε στα πλαίσια µειωµένης αυτοφροντίδας εξαιτίας της ψυχικής νόσου, είτε λόγω λήψης άτυπων αντιψυχωτικών 
φαρµάκων, γεγονός που πολλαπλασιάζει ραγδαία την πιθανότητα καρδιαγγειακών συµβαµάτων. Στόχος µας 
είναι να παρουσιάσουµε αλγοριθµικά πιθανούς τρόπους εκτίµησης της βαρύτητας της υπερχοληστερολαιµίας 
από τον θεράποντα ψυχίατρο, αλλά και το εύρος επιλογών του τελευταίου όσον αφορά στην αντιµετώπισή της. 
Τέλος, µας δίνεται η ευκαιρία να σχολιάσουµε σύντοµα ενδεχόµενες µελλοντικές παρεµβάσεις που προκύπτουν 
από πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα.

Πώς ο καφές και το κάπνισμα επηρεάζει την ψυχιατρική φαρμακοθεραπεία;
Παπουτσή Σ.

Πολλοί ψυχιατρικοί ασθενείς καπνίζουν και φαίνεται µάλιστα πως είναι βαρύτεροι καπνιστές σε σχέση µε το 
γενικό πληθυσµό. Το κάπνισµα είναι ένας από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που παίζουν σηµαντικό 
ρόλο στις αποκλίσεις που παρουσιάζει η ανταπόκριση στη χορηγούµενη Φ.Α. Oι πολυκυλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες (PAHs) που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου επάγουν ηπατικές υδροξυλάσες των αρυλ-
υδρογονανθράκων, αυξάνοντας έτσι τη µεταβολική κάθαρση φαρµάκων τα οποία λειτουργούν ως υποστρώµατα 
για τα ένζυµα αυτά. Οι PAHs επάγουν 3 ισοένζυµα του ηπατικού κυτοχρώµατος P450 (CYP), τα CYP1A1, 1A2 και 
2E1. H νικοτίνη µπορεί επίσης να επηρεάσει τη φαρµακοδυναµική των ψυχιατρικών φαρµάκων. Η συνηθέστερη 
επίδραση του καπνίσµατος στη φαρµακοθεραπεία είναι η αύξηση του ρυθµού του µεταβολισµού και κατά 
συνέπεια η µείωση της συγκέντρωσης του φαρµάκου στο πλάσµα. Στην παρούσα οµιλία θα γίνει προσπάθεια 
να παρουσιαστούν συνοπτικά οι σηµαντικότερες επιδράσεις του καπνίσµατος ξεχωριστά για καθένα από τα  
συχνότερα χρησιµοποιούµενα φάρµακα στην ψυχιατρική, καθώς και οι κλινικές συνιστώσες της παράλληλης 
χρήσης ψυχιατρικών φαρµάκων και καπνίσµατος.

PASIPHAE I 13:30-15:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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Η καφεΐνη έχει, επίσης, δύναται να αλληλεπιδρά µε την ψυχιατρική Φ.Α., ενώ παράλληλα µπορεί να προκαλεί ή να 
επιδεινώνει την ψυχιατρική συµπτωµατολογία. Η καφεΐνη µεταβολίζεται από το ένζυµο CYP1A2 και δρα επίσης ως  
αναστολέας του ενζύµου αυτού. Κατ ‘αυτόν τον τρόπο αλληλεπιδρά µε µία ευρεία γκάµα ψυχιατρικών φαρµάκων, 
συµπεριλαµβανοµένων αντικαταθλιπτικών, αντιψυχωτικών, σταθεροποιητικών και αγχολυτικών παραγόντων µε 
αποτέλεσµα την πρόκληση ανεπιθύµητων ενεργειών και επιπρόσθετων δυσκολιών στη θεραπεία. Στην οµιλία 
θα γίνει ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και των στρατηγικών αντιµετώπισης των προβληµάτων που 
ανακύπτουν από την κατανάλωση καφεΐνης και την ταυτόχρονη λήψη ψυχιατρικών φαρµάκων.

Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα σε ψυχιατρικούς ασθενείς
Παπουτσή Σ., Λιβέρη Α.

Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα για τη υγεία του πληθυσµού. Όταν δεν 
ανιχνεύονται έγκαιρα µπορεί να προκαλέσουν σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία (καρκίνο των γεννητικών 
οργάνων, χρόνιο πυελικό πόνο, έκτοπες κυήσεις κλπ). Παρόλο που τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες µπορεί 
να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις, οι γυναίκες έχουν αυξηµένο κίνδυνο για πιο σοβαρές µακροχρόνιες επιπλοκές 
όπως η υπογονιµότητα ή ακόµα και η στειρότητα. Άτοµα µε ψυχικές διαταραχές έχουν αυξηµένο κίνδυνο να 
εµφανίσουν κάποιο σεξουαλικώς µεταδιδόµενο νόσηµα. Αυτός ο κίνδυνος φαίνεται να είναι µεγαλύτερος σε 
ειδικές οµάδες διαταραχών όπως η κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών, αλλά επίσης σηµαντικός παράγοντας είναι 
η ύπαρξη παραγωγικών συµπτωµάτων, που µπορεί να οδηγήσουν σε σεξουαλικά επικίνδυνη συµπεριφορά. 
Ακόµα η αναφορά στη σωµατική και σεξουαλική κακοποίηση ή εκµετάλλευση των ψυχικά πασχόντων είναι 
κάτι που εξετάζουµε. Όπως µπορεί κανείς να αντιληφθεί υπάρχει συννοσηρότητα αλλά και αµφίδροµη σχέση 
µεταξύ των δύο καταστάσεων, που µπορεί να εξειδικευτεί για κάθε µια από τις παθολογικές οντότητες χωριστά. 
Η ευαισθητοποίηση των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας είναι σηµαντική καθώς µεγάλο ρόλο έχει να παίξει η 
ενηµέρωση και η εκπαίδευση, η µείωση των υποτροπών και η προστασία των ασθενών.

PASIPHAE I 13:30-15:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΩΣΗΣ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ, ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί

Προεδρείο: Ε. Σουµάκη

Διαταραχές αυτιστικού φάσµατος και παιδική ψύχωση: διαφοροδιαγνωστικές. Ενδείξεις από τη ψυχολογική 
αξιολόγηση
Ν. Τσιπά

Διαφορική διάγνωση µεταξύ αυτισµού και ψύχωσης - Η σηµασία της στην κλινική πράξη, στον σχεδιασµό της 
θεραπείας και στην πρόγνωση
Γ. Ξυλούρης

Διαγνωστικά διλήµµατα σε ένα αγόρι προσχολικής ηλικίας
Ε. Φατσέα

Σχολιασµός επί των εισηγήσεων
Δ. Κ. Αναγνωστόπουλος

Διαταραχές αυτιστικού φάσματος και παιδική ψύχωση: διαφοροδιαγνωστικές. Ενδείξεις από τη 
ψυχολογική αξιολόγηση
Τσιπά Ν.

Η ψυχολογική αξιολόγηση, ως µέρος της διαγνωστικής διαδικασίας στα πλαίσια µίας διεπιστηµονικής 
οµάδας, περιλαµβάνει, εκτός από την κλινική συνέντευξη, τη χορήγηση σταθµισµένων δοκιµασιών, όπως 
είναι τα ψυχοµετρικά εργαλεία για την εκτίµηση του νοητικού δυναµικού και οι προβολικές δοκιµασίες. Αυτές 
οι δοκιµασίες παρέχουν στον κλινικό ένα πλούσιο υλικό που συνεκτιµάται αφενός µε την κλινική εικόνα και 
αφετέρου µε το ατοµικό και οικογενειακό ιστορικό του παιδιού. Στα πλαίσια µίας Παιδοψυχιατρικής εκτίµησης, 
η εν λόγω αξιολόγηση είναι πολύτιµη καθώς δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων που µπορούν να 
κατευθύνουν τη διάγνωση για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, διαπιστώνεται η δυνατότητα ανταπόκρισης του 
παιδιού σε δοµηµένες και µη δοµηµένες δοκιµασίες και η ποιότητα αυτής, και δεύτερον, τα αποτελέσµατα που 
διαγράφουν το γνωστικό του προφίλ και τα ευρήµατα που συνιστούν τη συγκρότηση της ψυχοσυναισθηµατικής 
του λειτουργίας διευκολύνουν τυχόν διαγνωστικά ερωτηµατικά που προκύπτουν πολύ συχνά.

Η αξιολόγηση του νοητικού δυναµικού γίνεται µέσω της χορήγησης του ψυχοµετρικού εργαλείου WISC-V 
(Wechsler Intelligent Scale for Children-Fifth Edition) σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσµατα αυτής δίνουν 
µία σφαιρική εικόνα για τη γνωστική λειτουργία του παιδιού αποκρυσταλλώνοντάς την σε πέντε κύριους δείκτες, 
οι οποίοι αντανακλούν τις ατοµικές δεξιότητες και αδυναµίες, και συνεπώς την ερµηνεία των αποκλίσεων. Η 
αξιολόγηση της ψυχοσυναισθηµατικής λειτουργίας γίνεται µέσω της χορήγησης των προβολικών δοκιµασιών 
Children’s Apperception Test (C.A.T) και Thematic Apperception Test (T.A.T) ανάλογα µε το εξελικτικό στάδιο 
του παιδιού. Εξετάζεται ο τρόπος και η ποιότητα ανταπόκρισης και προσαρµογής στην εξωτερική πραγµατικότητα 
µέσω της ελεύθερης αφήγησης, όπως και η έκφραση συναισθηµατικών αναγκών. Ανιχνεύονται επίσης οι 
µηχανισµοί άµυνας στους οποίους καταφεύγει το παιδί για την επίλυση των εσωτερικών του συγκρούσεων 
και η λειτουργικότητα αυτών. Τέλος, διαφαίνεται το επίπεδο επεξεργασίας της δυνατότητας για συµβολική και 
αναπαραστατική λειτουργία, και άρα τη θέση που κατέχουν οι διαπροσωπικές σχέσεις στον ψυχισµό του.

PASIPHAE I 15:00-16:30Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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Στη διαφοροδιαγνωστική διαδικασία που αφορά στις διαταραχές αυτιστικού φάσµατος και παιδικής ψύχωσης, η 
συµβολή των παραπάνω καθίσταται πολύ σηµαντική γιατί, όπως ειπώθηκε, κατ’ αρχήν διευκρινίζεται η ποιότητα 
της εµπλοκής του παιδιού σε δοµηµένα έναντι σε µη δοµηµένα εργαλεία. Ως προς το επίπεδο του γνωστικού 
δυναµικού, το επίπεδο της ανοµοιογένειας του ενδοατοµικού προφίλ και συγκεκριµένα πεδία αδυναµίας, βοηθούν 
στη διάκριση των παραπάνω διαταραχών. Όσον αφορά στα ευρήµατα από τις προβολικές δοκιµασίες, καθότι 
αυτά άπτονται του λανθάνοντος επιπέδου της ψυχικής λειτουργίας, δίνεται η δυνατότητα στη διεπιστηµονική 
οµάδα να διακρίνει τον άξονα στον οποίο συµπυκνώνονται οι δυσκολίες σε ενδοψυχικό και διαπροσωπικό 
επίπεδο. 

Διαφορική διάγνωση μεταξύ αυτισμού και ψύχωσης - Η σημασία της στην κλινική πράξη, στον 
σχεδιασμό της θεραπείας και στην πρόγνωση
Ξυλούρης Γ.

Τόσο ο αυτισµός όσο και παιδική ψύχωση είναι σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές µε πρώιµη έναρξη που 
επηρεάζουν σηµαντικά πολλές περιοχές της ψυχικής λειτουργίας αλλά και συχνά πλήθος αισθητηριακών και 
κινητικών λειτουργιών µε ιδιαίτερα σηµαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του ατόµου αλλά και τη λειτουργικότητα 
και προσαρµογή του στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Και οι δύο όροι έχουν µία µακρά 
ιστορία συζήτησης και αντιπαράθεσης στην ιστορία της διαγνωστικής. Παρόλο που τα σύγχρονα διαγνωστικά 
συστήµατα ταξινόµησης εντάσσουν και τις δύο οντότητες κάτω από την ίδια “οµπρέλα” διαταραχών, τα ερωτήµατα 
που αφορούν την καθηµερινή κλινική πράξη συνεχίζουν να απασχολούν όπως αν είναι ο αυτισµός και η παιδική 
ψύχωση ίδιας τάξης ψυχικές διαταραχές µε παρόµοια πορεία και µακροπρόθεσµη πρόγνωση, αν υπάρχουν 
σηµεία και φαινόµενα που τις διαφοροποιούν και αν πρέπει η όχι να αντιµετωπίζονται µε τις ίδιες θεραπευτικές 
παρεµβάσεις. Κατ’ επέκταση η διαφορική διάγνωση µεταξύ αυτισµού και παιδικής ψύχωσης είναι καθοριστική 
γιατί θέτει σοβαρά θέµατα στόχων και στρατηγικής στο σχεδιασµό του θεραπευτικού πλάνου και της επιλογής 
των θεραπευτικών παρεµβάσεων. 

Διαγνωστικά διλήμματα σε ένα αγόρι προσχολικής ηλικίας
Φατσέα Ε.

Περίληψη: Αυτισµός ή ψύχωση; Πρόκειται για ένα ερώτηµα που πολλές φορές έχει απασχολήσει τους θεραπευτές 
µικρών παιδιών. Στην τρέχουσα παρουσίαση µέσα από την παράθεση κλινικού υλικού θα παρατεθούν αυτού 
του τύπου ερωτήµατα που προέκυψαν, κατά την αξιολόγηση και την θεραπευτική παρέµβαση σε ένα αγόρι 
προσχολικής ηλικίας.

PASIPHAE I 13:30-15:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Κλάδος «Ουσιοεξαρτήσεων»

Προεδρείο: Ι. Λιάππας, Θ. Παπαρρηγόπουλος

Αλληλεπιδράσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών µε τα ψυχιατρικά φάρµακα
Δ. Παντελεάκης

Χρήση αλκοόλ και αλληλεπιδράσεις µε συνήθη χρησιµοποιούµενα φάρµακα της γενικής ιατρικής
Ε. Μέλλος

Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης: επιπτώσεις και αντιµετώπιση
Σ. Χρηστίδη

Χρήση αλκοόλ από άτοµα τρίτης ηλικίας: επιπτώσεις και διαχείριση του προβλήµατος
Η. Τζαβέλας

Η κατάχρηση των νόµιµων και παράνοµων εξαρτησιογόνων ουσιών έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε µια 
πληθώρα καταστάσεων. Μεταξύ αυτών οι συνέπειες της χρήσης κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης καθώς και 
σε άτοµα τρίτης ηλικίας αποτελούν ζητήµατα ιδιαίτερου κλινικού ενδιαφέροντος. Θα παρουσιασθούν αναλυτικά 
τα χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης, τόσο 
για τη µητέρα όσο και για το έµβρυο, καθώς και αυτά της χρήσης ουσιών, όπως το αλκοόλ, από ηλικιωµένα άτοµα. 
Θα συζητηθούν επίσης οι ενδεδειγµένες θεραπευτικές πρακτικές και για τις δύο αυτές κλινικές καταστάσεις.

Επιπλέον, ένα σηµαντικό πρόβληµα της καθηµερινής κλινικής πρακτικής είναι οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 
εξαρτησιογόνων ουσιών και των φαρµακευτικών σκευασµάτων της ψυχιατρικής αλλά και της γενικής ιατρικής. 
Η γνώση κάποιων βασικών σηµείων σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις αυτές συµβάλει ουσιαστικά στην αποφυγή 
κινδύνων και παρενεργειών καθώς και στην αποτελεσµατικότερη συµµόρφωση και διαχείριση των ασθενών.

PASIPHAE I 16:30-18:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ 

Προεδρείο: Ο. Γιωτάκος, Χρ. Τσόπελας 

Παράδειγµα Geel
Μ. Φραγκοπούλου

Πειραµατική χορήγηση MDMA στην ψυχοθεραπευτική αντιµετώπιση κατάθλιψης και µετατραυµατικής διαταραχής 
του στρες
Α. Πασπάτης

PASIPHAE I 18:00-19:30Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Προεδρείο: Σ. Μαροπούλου, Ν. Χριστοφοράτου

Όψιµη παρέµβαση σε ενήλικες Α.ΜΕ.Α
Ν. Χριστοφοράτου, Θ. Χωραΐτη

Δυσκολίες στη θεραπεία ΑΜΕΑ στη σύγχρονη κοινωνία
Ν. Χριστοφοράτου

Επαρχία και κέντρα διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας. Προσφέρουν τελικά;
Θ. Χωραΐτη

Όψιμη παρέμβαση σε ενήλικες Α.ΜΕ.Α
Χριστοφοράτου Ν., Χωραΐτη Θ. 

Όλοι οι ωφελούµενοι αντιµετωπίζονται στο ΚΔΗΦ σαν έκφραση υπαρξιακή, οικογενειακή, κοινωνική ή οτιδήποτε 
άλλο για την υποκειµενικότητα του ατόµου. Έτσι χρησιµοποιήσαµε τα παρακάτω έντυπα αξιολόγησης.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Όνοµα/ Επώνυµο ωφελούµενου:  ..................................................................................................................................  

Ηµεροµηνία γέννησης .....................................................................................................................................................  

Όνοµα/Επώνυµο Γονέων:  ..............................................................................................................................................  

Τηλέφωνο οικίας:  ............................................................................................................................................................  

Συντάκτες: Δ.Ε. ΟΜΑΔΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Διαγνωστικές πληροφορίες (σχετικές µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα)

Η φαρµακευτική αγωγή είναι: 

Περιοχές Δυνατοτήτων 

(ποιες είναι οι δυνατότητες πάνω τις οποίες µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε για να δοµήσουµε την υποστήριξη σε 
περιοχές αναγκών) 

Περιοχές Αναγκών 

(ποια είναι τα σηµαντικότερα που πρέπει 
να µάθει ο ωφελούµενος)

NEORION 13:30-15:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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Τι του αρέσει; Τι δεν του αρέσει; 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-ΣΤΟΧΟΙ 

Περιοχή 
Παρέµβασης 
(προκύπτουν από 
την αξιολόγηση)

Μακροπρόθεσµοι 
στόχοι (ετήσιοι)

Βραχυπρόθεσµοι 
στόχοι (τριµηναίοι 
έως εξαµηνιαίοι)

Στρατηγικές 
εκπαίδευσης

Διάρκεια / 
αξιολόγηση 
επίτευξης στόχων

Συµπεριφορά 

Αυτοεξυπηρέτηση - 
αυτονοµία 

Κοινωνικές 
δεξιότητες 

Αντιµετώπιση 
προβληµάτων 

Το µοντέλο λειτουργίας της Δοµής, βασίζεται σε τρεις σηµαντικές παρεµβάσεις. Παρεµβάσεις σε εννοιολογικό, 
πρακτικό, κοινωνικό τοµέα και επειδή θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να δείξουµε πώς αλλάζουν οι σχέσεις, οι 
ρόλοι, οι πρακτικές µας, θα παραθέσουµε το παρακάτω ενδεικτικό παράδειγµα. Στα πλαίσια διαµόρφωσης 
µιας συγκεκριµένης εννοιολογικής κατασκευής για την έννοια της ισονοµίας, οι ωφελούµενοι εκφράστηκαν 
µέσω της τέχνης και ζωγράφισαν χέρια που βοηθούν, χέρια που αγκαλιάζουν, χέρια που χαϊδεύουν, χέρια 
που χαρίζουν… Διερευνήσαµε πώς ο καθένας κατανοεί την έννοια της ισονοµίας και άλλες παραπλήσιες µε 
αυτήν έννοιες. Επεξεργαστήκαµε την έννοια της ισονοµίας τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε οµαδικό. Πάντα 
αποσκοπούµε στις προοπτικές βελτίωσης των εννοιών µέσω ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων. Επαγγελµατίες 
ψυχικής υγείας έρχονται από το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο χώρο µας και συζητάµε για την ισότητα 
των φύλων και µετέπειτα αναπτύσσουµε δράσεις µε συναφές αντικείµενο µελέτης. Είναι πολύ δύσκολο να 
ανατραπεί µία αλληλεπιδραστική ρουτίνα και δηµιουργείται εννίοτε µια κατάσταση προβληµατισµού, αφού το 
ΚΔΗΦ αποτελεί µια πρωτοποριακή προσέγγιση στη Ψυχιατρική, ως τριτοβάθµιοα περίθαλψη Υγείας. Τίποτα όµως 
από τα παραπάνω δεν θα πραγµατοποιούνταν χωρίς τη στήριξη µίας Ένωσης ανθρώπων που προασπίζουν τα 
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία. 

Οι σωµατικές και αισθητικές διαταραχές εµποδίζουν την συµµετοχή σε Δραστηριότητες Καθηµερινής Διαβίωσης. 
Στο Κ.Δ.Η.Φ. πραγµατοποιούνται εργαστήρια

 Ηµι-αυτόνοµης διαβίωσης

 Κηπουρικής

 Μαγειρικής

 Αργαλειού

µε σκοπό την βελτίωση της λειτουργικότητας, ώστε ο καθένας να έχει µια όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη και 
παραγωγική ζωή. 

NEORION 13:30-15:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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  Ατοµικό επίπεδο =>Σκοπός: βελτίωση και σταδιακή κατάκτηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου κοινωνικών 
δεξιοτήτων των ωφελούµενων και της µεταξύ τους συνεργασίας και αλληλεπίδρασης µέσα από ατοµικά 
προγράµµατα εκµάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων.

  Συνεργασία µε την οικογένεια=>Σκοπός: η εξασφάλιση συνεχούς στήριξης και επικοινωνίας του Κ.Δ.Η.Φ. µε 
την οικογένεια και η σωστή ενηµέρωση των γονέων-κηδεµόνων για τις παρεµβάσεις που είναι απαραίτητες 
γι’ αυτούς.

Συνεργασία µε την κοινότητα

Στα πλαίσια συνεργασίας και µε άλλους φορείς της τοπικής κοινότητας, διοργανώνονται εξωτερικές- 
εκπαιδευτικές δράσεις , δράσεις πολιτισµού, άθλησης και ψυχαγωγίας στις οποίες συµµετέχουν οι ωφελούµενοι.

Ενηµερωτικές δράσεις -Δράσεις κοινωνικής δικτύωσης

Σκοπός: 

 Η ενηµέρωση, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, η εξάλειψη των διακρίσεων και ο αποστιγµατισµός.

 Η διασύνδεση και η κινητοποίηση των τοπικών φορέων.

Δυσκολίες στη θεραπεία ΑΜΕΑ στη σύγχρονη κοινωνία
Χριστοφοράτου Ν.

Δοµές Κοινωνικής Φροντίδας και Υποστήριξης Α.µε.Α

Α. Ευκαιρίες 

Σε επίπεδο κοινωνίας Σε ατοµικό επίπεδο για τα ΑµεΑ Σε οργανωσιακό επίπεδο π.χ. 
εργαζόµενοι, εργοδότες κλπ

•  Ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, 
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, 
προσβάσιµες για όλους διά βίου

•  Συλλογικός χαρακτήρας 
διεκδικήσεων µετά το σχολείο

•  Αλληλεπίδραση τοπικής 
κοινωνίας µε τα Α.µεΑ. µέσα από 
τις δράσεις και της εκδηλώσεις 
της Δοµής => Αναπτυγµένη και 
πολιτισµένη κοινωνία

•  Η Δοµή βοηθά στην ανάπτυξη 
συναισθηµάτων ευαισθησίας, 
ανθρωπιάς και προσφοράς της 
κοινωνίας προς τα Α.µεΑ.

•  Ευκαιρίες για την προάσπιση των 
δικαιωµάτων των Α.µεΑ. και της 
ισότιµης µεταχείρισής τους από 
τα µέλη της κοινωνίας

•  Συµµετοχή στο κέντρο της ζωής 
του ατόµου και όχι στο περιθώριο

•  Ένταξη µε παρέα φίλων, 
διαχείριση διάθεσης

•  Δράσεις εντός και εκτός Δοµής.

•  Αλληλεπίδραση µε ετερογενή 
οµάδα.

•  Πράξεις ειδικής αγωγής ανάλογα 
µε τις ανάγκες του Α.µεΑ.

•  Δηµιουργική απασχόληση, 
εκπαίδευση και φροντίδα

•  Συµµετοχή σε προγράµµατα

ψυχαγωγίας και πολιτισµού

•  Ευκαιρία να ξεφεύγει από τις 
κλειστές πόρτες του σπιτιού του

• Επαγγελµατική αποκατάσταση

•  Προσοµοιωµένη κατοικία 
(ευχάριστο για τους 
επαγγελµατίες υγείας)

•  Αποδέχονται επιτόπιους 
ελέγχους από Ευρωπαϊκά 
ελεγκτικά όργανα στους χώρους 
υλοποίησης. Οπότε διαρκώς 
εξελίσσονται και υπακούουν 
συγκεκριµένους κανόνες 
ασφάλειας και συµπεριφοράς.

•  Έµµεση εµπλοκή στα διοικητικά 
δρώµενα των Α.µεΑ.

NEORION 13:30-15:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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Β. Απειλές / Ρίσκα

Σε επίπεδο κοινωνίας Σε ατοµικό επίπεδο για τα ΑµεΑ Σε οργανωσιακό επίπεδο π.χ. 
εργαζόµενοι, εργοδότες κλπ

•  Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναµικού χωρίς πραγµατικό 
ενδιαφέρον

•  Οι οικονοµικές ενισχύσεις των 
συλλόγων να µη διατίθενται για 
τους πραγµατικούς σκοπούς του 
συλλόγου.

•  Αδυναµία απόλυτης συνεργασίας 
µε το Διοικητικό Συµβούλιο και 
την επιστηµονική οµάδα.

•  Δυσκολία στην πρόληψη της 
µετάπτωσης σε χρονιότητα των 
περιστατικών.

•  Με το µετασχηµατισµό ψυχικής 
κατάστασης υπάρχει δυσκολία 
στην κάλυψη των αναγκών 
περίθαλψης.

•  Περιορισµένος χρόνος 
χρηµατοδότησής τους από 
Ευρωπαϊκά και κρατικά 
προγράµµατα. Μη διατήρηση της 
ασφάλειας.

•  Χαµηλή χρηµατοδότηση 
συγκριτικά µε τις ανάγκες.

• Ελάχιστες υλικοτεχνικές παροχές 

•  Χαµηλή αξιολόγηση και σωστή 
πιστοποίηση των υπηρεσιών

• Χαµηλή επαγγελµατική κατάρτιση

•  Ένταξη ακατάλληλων 
περιστατικών - Ατόµων µε 
Αναπηρία

•  Μη ανάπτυξη στρατηγικής 
αποϊδρυµατισµού

•  Πρόληψη στις διαδικασίες 
παραποµπών

•  Ουσιαστική µεταβολή του 
Διοικητικού Συµβουλίου, που 
επηρεάζει τη φύση, τους στόχους 
και την εφαρµογή, που θα 
µπορούσε να υπονοµεύσει τους 
αρχικούς στόχους.

Γ. Δυνατότητες

Σε επίπεδο κοινωνίας Σε ατοµικό επίπεδο για τα ΑµεΑ Σε οργανωσιακό επίπεδο π.χ. 
εργαζόµενοι, εργοδότες κλπ

•  Όπως όλοι µετά το σχολείο, είτε 
αναζητούν εργασία, είτε φοιτούν 
και συνεχίζουν οµαλά να είναι 
µέλη της κοινωνίας

•  Προάγεται και εξελίσσεται η 
ψυχική υγεία

•  Επίτευξη υψηλού βαθµού 
αποφόρτισης των οικογενειών 
και των φροντιστών και 
ιδιαίτερα των γυναικών, ώστε να 
παραµείνουν ενεργοί πολίτες στο 
κοινωνικό και εργασιακό πεδίο

•  Ενεργός συµµετοχή διά βίου, 
ανάληψη ρόλων

• Αυτονοµία, ισότιµη συµµετοχή

•  Συνεργασία µε οικογένεια 
Απόκτηση δεξιοτήτων 
αποτελεσµατικής αντιµετώπισης 
του «φόρτου φροντίδας» των 
ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής/
σωµατικής υγείας µε αποτέλεσµα 
την ενδυνάµωση και την 
κινητοποίηση των ασθενών και 
των συγγενών τους

•  Για περισσότερες εξωτερικές και 
εσωτερικές δραστηριότητες µε 
την αξιοποίηση εθελοντών 

•  Κοινωνική επανένταξη 
Α.µεΑ. µε τη συµµετοχή της 
κοινότητας µέσω προγραµµάτων 
ψυχοκοινωνικής στήριξης και 
κοινωνικής συµµετοχής, καθώς 
και εναλλακτικών µορφών 
απασχόλησης.
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Δ. Αδυναµίες

1. Σε επίπεδο κοινωνίας
2. Σε ατοµικό επίπεδο για τα ΑµεΑ,
3. Σε οργανωσιακό επίπεδο π.χ. εργαζόµενοι, εργοδότες κλπ

Σε επίπεδο κοινωνίας Σε ατοµικό επίπεδο για τα ΑµεΑ Σε οργανωσιακό επίπεδο π.χ. 
εργαζόµενοι, εργοδότες κλπ

•  Ανυπαρξία Στεγών 
Υποστηριζόµενης Διαβίωσης

•  Νέες συνοδές υποστηρικτικές 
υπηρεσίες

•  Δυσκολία στην ενίσχυση της 
κοινωνικής αλλυλεγγύης

•  Eλλιπής προεπαγγελµατική 
κατάρτιση

•  Αναµόρφωση του προνοιακού 
µοντέλου από προστατευτικό 
µοντέλο κλειστής φροντίδας σε 
ανοικτές αποκεντρωµένες δοµές 
=> πρωτοποριακές 

•  Εναλλακτικές µορφές 
απασχόλησης για τους 
εργαζοµένους, που δεν είναι 
πάντα εύκολα να βρεθούν

• Πολύ υψηλό φορτίο φροντίδας

•  Δυσκολία διατήρησης σταθερών 
θέσεων

•  Έλλειψη εργασιακών κινήτρων, 
συγκεκριµένες εργασιακές 
απολαβές

Τα παραπάνω αντανακλούν τα αποτελέσµατα µίας swot analysis που πραγµατοποιήθηκε από το Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας υπό την αιγίδα του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, τον Μάιο του 2018 
αλλά καθρεφτίζουνκαι την προσπάθεια έρευνας της Διεθνούς αµνηστίας για τον αντίκτυπο των µέτρων λιτότητας 
στην υγεία όπου συµµετείχε η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωµάτων Ατόµων µε 
Αναπηρία «Υπερίων» κα. Μαροπούλου που πραγµατοποιήθηκε φέτος στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Επαρχία και κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας. Προσφέρουν τελικά;
Χωραΐτη Θ.

Τα κέντρα διηµέρευσης και Ηµερήσιας φροντίδας επιτυγχάνουν επαρκή δηµοσιοποίηση και ευαισθητοποίηση, 
προκαλώντας το ενδιαφέρον τη κοινής γνώµης.

Τα Κ.Δ. είναι κοµµάτι ενός δικτύου υπηρεσιών ή και δοµών σε µία διοικητική-οργανωτική διάσταση της 
αλληλοσυσχέτισης περισσοτέρων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Για να είναι αποτελεσµατικά θα ήταν ωφέλιµο να είναι κοµµάτι µιας ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής το οποίο 
θα προκύπτει ως ανάγκη του πληθυσµού για επιβίωση, ως ανάγκη για οικονοµική ανάπτυξη και ως ανάγκη 
εκδηµοκρατισµού. Τα αδιέξοδα είναι πολλά και τα εµπόδια δοµικά. (Βουλγαρόπουλος, 1993)

Η διεπιστηµονική/ διατοµεακή συνεργασία µειώνει την κυριαρχία των ιατρικών µονολόγων και στο χώρο των 
ατόµων µε αναπηρία και νέοι επαγγελµατίες και επιστήµονες διευρύνουν τον κύκλο των συνοµιλητών.

Είναι απαραίτητο να εντατικοποιήσουµε την κοινωνική δράση και την αναγκαία πολιτική ώστε να υποστηριχθούν 
οι αλλαγές των πολιτικών και να εκχωρηθούν οι απαραίτητοι πόροι στην πορεία µέχρι την υγεία και την 
εκπαίδευση για όλους.
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Δεν υπάρχει βασικός κρατικός σχεδιασµός ο οποίος να ασχολείται µε τα άτοµα µε αναπηρία-Ηµίµετρο γιατί δεν 
τίθεται ως επενδυτική προτεραιότητα.

Τα ΚΔΗΦ λειτουργούν µε ΕΣΠΑ ή µε νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
προκειµένου να νοµιµοποιηθούν, οι αδειοδοτήσεις για όρους, προϋποθέσεις, προδιαγραφές, οι τεχνοκρατικές, 
πολιτικές, κοινωνικές διαδικασίες είναι δύσκολες και περίπλοκες.

Συσσωρευτικά βοηθούν νπιδ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως φιλανθρωπικά σωµατεία, σύλλογοι γονέων 
κηδεµόνων α.Με.α ,αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, προγράµµατα ΕΣΠΑ, κοινωφελή ιδρύµατα, κ.τ.λ.

Υπάρχει µεγάλη ανάγκη υλοποίησης δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας µε άλλους κοινωνικούς φορείς, ΚΟΙ.
ΣΠΕ., µε Κέντρα Κοινότητας ΚΗΦΗ, πολιτιστικούς αθλητικούς Συλλόγους, Κέντρα Υγείας, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.

Στην Επαρχία υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση και αλληλοπλοκή µεταξύ φορέων στη τοπική κοινωνία. Στα µεγάλα 
αστικά κέντρα υπάρχει αυτή η ευελιξία?

Όλες οι πράξεις ΔΕΝ είναι πάντα συµβατές µε την ΕΚΕ (Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής εντολής που έχει 
εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης) όπου θέτει τις προτεραιότητες 
της ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέµηση της φτώχειας και των Διακρίσεων.

Υπάρχει δυσκολία στο να αναλαµβάνεται η τήρηση κοινοτικών και εθνικών κανόνων.

Εµείς- επαγγελµατίες Ψυχικής Υγείας- είµαστε επαρκείς για την επιτέλεση ενός τέτοιου έργου ? άλυτα προβλήµατα, 
αθεράπευτες ασθένειες οδηγούν συχνά σε burn out. Επαγγελµατική εξουθένωση σε χώρους ψυχικής υγείας. 

Ανάγκη ύπαρξης οράµατος και κρίσιµος ρόλος της ηγεσίας στη διαδικασία.

Θα γίνει µία αναδροµή σε έρευνες σχετικά µε την επαγγελµατική εξουθένωση σε δοµές για άτοµα µε αναπηρία. 
Θα διαφανούν κάποια κοινά χαρακτηριστικά των εργαζοµένων που δουλεύουν σε τέτοιες Δοµές κα παράγοντες 
που µπορούν να λειτουργήσουν προγνωστικά και να προληφθεί η επαγγελµατική εξουθένωση.

Αναγκαία η επιστηµονική καθοδήγηση και ο συντονισµός χωρίς υπερεξειδικεύσεις και πολλές διαπιστεύσεις.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ:ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Κλάδος «Διαταραχές Πρόσληψης τροφής»

Προεδρείο: Φ. Γονιδάκης, Ι. Μιχόπουλος

Μεταγνωσιακή λειτουργία και εναισθησία στις ΔΠΤ 
Γ. Γεωργαντόπουλος

Η οσφρητική ικανότητα στις διαταραχές πρόσληψης τροφής
Α. Καραβία

Το φαινόµενο Drunkorexia, διατροφική διαταραχή ή διαταραχή χρήσης αλκοόλ; Πρώτη επιδηµιολογική µελέτη 
στον ελληνικό φοιτητικό πληθυσµό
Δ. Γούλας

Η ανθεκτικότητα (resilience) στις διαταραχές πρόσληψης τροφής
Ε. Τσιγκαροπούλου

Μεταγνωσιακή λειτουργία και εναισθησία στις ΔΠΤ 
Γεωργαντόπουλος Γ.

Η έρευνα και η θεραπεία στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) έχει εστιάσει στην αναζήτηση νοητικών 
παραγόντων, αποκλίσεων στον τρόπο σκέψης των ασθενών, οι οποίοι µπορεί να έχουν ιδιαίτερα σηµαντική 
επίδραση στην αποτελεσµατικότητα της θεραπείας και τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσµατος. Η τάση 
αυτή ερµηνεύεται από το γεγονός πως οι υπάρχουσες θεραπείες είναι στην καλύτερη περίπτωση µέτριας 
αποτελεσµατικότητας. Μία τέτοια πρόταση στην έρευνα αποτελεί και η διερεύνηση του πεδίου πέρα από το ίδιο 
το περιεχόµενο της σκέψης, σε ένα µεταγνωσιακό επίπεδο. 

Η µελέτη της µεταγνωσιακής λειτουργίας µέχρι σήµερα περιλαµβάνει δύο ερευνητικά πεδία, τη διερεύνηση 
των µεταγνωσιακών πεποιθήσεων και της ικανότητας µεταγνωσιακής επεξεργασίας των βιωµάτων. Η πρώτη 
κατεύθυνση αφορά τις πεποιθήσεις των ατόµων για τις γνωσιακές και συναισθηµατικές τους αντιδράσεις (π.χ. 
θετικές και αρνητικές πεποιθήσεις για την ανησυχία) ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην ικανότητα αναστοχασµού 
(self reflectiveness) και εκτίµησης των βιωµάτων από το ίδιο το άτοµο. Κλινικό σύστοιχο της µεταγνωσιακής 
ικανότητας συνιστά η κλινική εναισθησία, δηλαδή η επίγνωση του νοσηρού. Αµφότερα τα πεδία έρευνας της 
µεταγνωσιακής λειτουργίας είναι ενδεχόµενο να αφορούν βασικά νοητικά χαρακτηριστικά των ασθενών µε 
ΔΤΠ, και τα πρώτα αποτελέσµατα από τις µελέτες αυτές αρχίζουν να εµφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία.

Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της µελέτης ενός δείγµατος 100 ασθενών µε ΔΠΤ οι οποίες µελετήθηκαν 
στο Ιατρείο Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής της 1ης Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ως προς την αναστοχαστική 
ικανότητα, την µεταγνωσιακή λειτουργεία και την εναισθησία και θα αποτυπωθούν οι πιθανές συνδέσεις µεταξύ 
αυτών των παραγόντων.
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Η οσφρητική ικανότητα στις διαταραχές πρόσληψης τροφής
Καραβία Α.

Σκοπός: Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής χαρακτηρίζονται από άκαµπτες συµπεριφορές γύρω από θέµατα 
που σχετίζονται µε το φαγητό, ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ρόλος αισθήσεων όπως η όσφρηση, που 
εµπλέκονται πιο άµεσα στη διατροφική διαδικασία.

Η οσφρητική ικανότητα σε υγιή άτοµα επηρεάζεται από τα στάδια της πείνας και του κορεσµού, ενώ ευχάριστες 
οσµές ενεργοποιούν το σύστηµα ανταµοιβής του εγκεφάλου.

Ο πιθανός ρόλος της όσφρησης στην εκούσια µείωση πρόσληψης τροφής έχει προκαλέσει το ερευνητικό 
ενδιαφέρον για τη µελέτη των χαρακτηριστικών της όσφρησης σε ασθενείς µε ψυχογενή ανορεξία. Επιπλέον, 
το δεδοµένο της επηρεασµένης όσφρησης σε ένα εύρος ψυχιατρικών παθήσεων (κατάθλιψη, αγχώδεις 
διαταραχές, σχιζοφρένεια), έχει συντελέσει στην αναγνώριση της όσφρησης ως πιθανό µονοπάτι για την 
βαθύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας των διαταραχών αυτών.

Περιορισµένος αριθµός µελετών έχει διερευνήσει την οσφρητική λειτουργία στην ψυχογενή ανορεξία, 
µε αντικρουόµενα αποτελέσµατα. Η πλειονότητα των ερευνητικών δεδοµένων καταδεικνύει οσφρητική 
δυσλειτουργία σε ασθενείς µε ψυχογενή ανορεξία συγκριτικά µε υγιείς εθελοντές, ενώ υπάρχουν µελέτες 
που εντοπίζουν αυξηµένη οσφρητική ικανότητα ή δεν εντοπίζουν οσφρητική δυσλειτουργία. Η ανάδειξη ενός 
παρόµοιου προβληµατισµού είναι ο σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης.

Υλικό και µέθοδοι: Έγινε εκτίµηση της οσφρητικής ικανότητας σε ασθενείς µε διαταραχές πρόσληψης τροφής, 
χρησιµοποιώντας ειδικές δοκιµασίες για την ταυτοποίηση οσµών και την οσφρητική ευαισθησία (ουδός 
οσφρητικών ερεθισµάτων). 

Αποτελέσµατα: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της όσφρησης προκύπτουν επηρεασµένα στους ασθενείς µε 
ψυχογενή ανορεξία (µειωµένη ικανότητα ανίχνευσης οσµών), ενώ δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 
ως προς τα ποσοτικά χαρακτηριστικά (odor threshold) συγκριτικά µε υγιείς µάρτυρες. Επιπλέον, οι ασθενείς µε 
ψυχογενή βουλιµία δεν εµφανίζουν διαφορές στην οσφρητική ικανότητα σε σύγκριση µε την οµάδα των υγιών 
εθελοντών. 

Συµπεράσµατα: Συµπερασµατικά, η οσφρητική ικανότητα παρουσιάζει διαφορές σε ασθενείς µε ψυχογενή 
ανορεξία συγκριτικά µε υγιή άτοµα, γεγονός που υποδεικνύει την πιθανή συσχέτισή της µε τον παθοφυσιολογικό 
µηχανισµό της διαταραχής. Ωστόσο, προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω έρευνα καθώς τα ερευνητικά δεδοµένα 
είναι περιορισµένα και αντικρουόµενα.

Το φαινόμενο Drunkorexia, διατροφική διαταραχή ή διαταραχή χρήσης αλκοόλ; Πρώτη 
επιδημιολογική μελέτη στον ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό
Γούλας Δ.

Τα επεισόδια υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ (όπως ορίζεται από την κατανάλωση περισσότερων από 4 
ποτών για τις γυναίκες και περισσότερων από 5 ποτών για τους άνδρες σε µία περίσταση) και η διαταραγµένη 
διατροφή, είναι θέµατα που εγείρουν σηµαντική ανησυχία για την ψυχική υγεία του φοιτητικού πληθυσµού. 
Περίπου το 40% των Αµερικανών φοιτητών εµφανίζουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο υπερβολικής κατανάλωσης 
αλκοόλ τις τελευταίες δύο εβδοµάδες (O’ Malley & Johnston, 2002), γεγονός που θέτει τους συγκεκριµένους 
φοιτητές σε υψηλό κίνδυνο για επικίνδυνες σεξουαλικές συµπεριφορές, βία, ετεροεπιθετικότητα, κατάθλιψη, 
αλκοολική τοξίκωση και αυτοκτονία. Επιπρόσθετα, πολλές µελέτες έχουν επισηµάνει ότι οι επιβλαβείς 
διατροφικές συµπεριφορές είναι συχνές στους φοιτητικούς πληθυσµούς. Σχεδόν το 60% των φοιτητριών 
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αναφέρουν εµπλοκή σε χρόνια δίαιτα και επεισόδια υπερφαγίας (Mintz & Betz, 1988, Scarano, 1993, Tylka & 
Subich, 2002), και η πλειοψηφία των φοιτητριών, κάποια στιγµή στη ζωή τους, έχουν λάβει υπερβολικά µέτρα 
µε πρόθεση να ελέγξουν το βάρος τους και το σχήµα του σώµατός τους (Hesse-Biber, 1989, Mintz & Betz, 
1988, Tamin et al, 2006). Παρόλο που η περιστασιακή υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ (Binge drinking) και 
οι επιβλαβείς διατροφικές συνήθειες έχουν σοβαρές συνέπειες όταν συµβαίνουν ανεξάρτητα η µία από την 
άλλη, µεγάλος αριθµός µελετών υποδεικνύουν πως η επιβλαβής χρήση αλκοόλ και οι επιβλαβείς διατροφικές 
συνήθειες συχνά συνυπάρχουν σε φοιτητικούς πληθυσµούς. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόµενο 
ενδιαφέρον σε ένα νέο φαινόµενο που καλείται Drunkorexia, το οποίο αναφέρεται σε ένα συνδυασµό κατάχρησης 
αλκοόλ και διατροφικής διαταραχής, ο οποίος περιλαµβάνει περιορισµό φαγητού και καθαρτικές συµπεριφορές 
µε στόχο να περιοριστούν οι επιπλέον θερµίδες από την κατάχρηση αλκοόλ καθώς και την γρήγορη επίτευξη 
τοξίκωσης (Bryant et al, 2012). Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η επιδηµιολογική µελέτη του φαινοµένου 
στον ελληνικό φοιτητικό πληθυσµό. Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη είναι η κλίµακα 
CEBRACS, η κλίµακα EAT-26 και η κλίµακα AUDIT. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν σε φοιτητές του ΕΚΠΑ 
(τµήµα Ιατρικής σχολής) και σε φοιτητές του Παντείου πανεπιστηµίου (τµήµα Ψυχολογίας). Η ισορροπηµένη 
αναλογία ανδρών και γυναικών στο δείγµα µας επέτρεψε να διερευνήσουµε εάν άντρες και γυναίκες εκδηλώνουν 
διαφορετικές αντιρροπιστικές συµπεριφορές στη χρήση αλκοόλ. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
στις συνολικές αντιρροπιστικές συµπεριφορές των δύο φύλων, όπως αυτές µετρήθηκαν στην κλίµακα CEBRACS.

Η ανθεκτικότητα (resilience) στις διαταραχές πρόσληψης τροφής
Τσιγκαροπούλου Ε.

Εισαγωγή-Σκοπός: Η ανθεκτικότητα (resilience) είναι το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που 
προστατεύουν το άτοµο από την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας, µετά την έκθεσή του σε στρεσσογόνα γεγονότα. 
Η διεθνής βιβλιογραφία µελετά το ρόλο της ανθεκτικότητας στην ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας, στην πρόληψη 
και στην προφύλαξη έναντι της υποτροπής, αλλά πιο πρόσφατα και στη διατήρηση της υγείας. Η ανθεκτικότητα 
είναι µια πολυδιάστατη έννοια. Το πρώιµο τραύµα έχει συσχετιστεί µε µειωµένη ανθεκτικότητα και µε ανάπτυξη 
ψυχοπαθολογίας στην ενήλικη ζωή. Η ανθεκτικότητα έχει µελετηθεί κυρίως σε σχέση µε αγχώδεις και 
καταθλιπτικές διαταραχές. Δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδοµένα για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, 
αν και η συσχέτιση των διαταραχών αυτών µε το πρώιµο τραύµα είναι καλά εδραιωµένη. Ο σκοπός αυτής της 
µελέτης ήταν η µελέτη της ανθεκτικότητας σε ασθενείς πάσχοντες από ΔΠΤ.

Υλικό-Μέθοδος: Η κλίµακα των Connor & Davidson για την ανθεκτικότητα (CDRISC25) είναι µια 
αυτοσυµπληρούµενη κλίµακα 25 ληµµάτων που µεταφράστηκε και σταθµίστηκε στα ελληνικά, µε εξαιρετικές 
ψυχοµετρικές ιδιότητες. Η κλίµακα ανθεκτικότητας καθώς και το ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας της 
νευροβιολογικης θεωρίας του Cloninger (TCI) χορηγηθήκαν σε δείγµα ασθενών µε ΔΠΤ (ανορεξία περιοριστικού 
τύπου, ανορεξία καθαρτικού τύπου, βουλιµία), σε δείγµα ασθενών µε κατάθλιψη και σε υγιείς µάρτυρες 

Αποτελέσµατα: Οι ασθενείς µε ΔΠΤ εµφάνισαν χαµηλές τιµές ανθεκτικότητας, όπως και οι ασθενείς µε κατάθλιψη. 
Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην ανθεκτικότητα µεταξύ των υποοµάδων των ασθενών 
µε ΔΠΤ. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας φαίνεται να εξηγούν διαφορές στην ανθεκτικότητα µεταξύ ασθενών 
και υγιών µαρτύρων. Διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας σχετίζονται µε την ανθεκτικότητα στο δείγµα 
των ασθενών από,τι σε αυτό των µαρτύρων.

Συµπεράσµατα: Η έννοια της ανθεκτικότητας θα µπορούσε να παρέχει ένα µοντέλο κατατανόησης των ΔΠΤ. 
Προτείνουµε περαιτέρω ενσωµάτωση της έννοιας στη µελέτη των ΔΠΤ µε στόχο τη βαθύτερη καταννόηση των 
µηχανισµών που την προάγουν.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Προεδρείο: Κ. Κατσαδώρος

Θεραπευτικές παρεµβάσεις σε αυτοκτονικούς ασθενείς
Α. Κλεισούρα

Διαχείριση επειγόντων ψυχιατρικών περιστατικών σε µονάδες υγείας
Σ. Κατεβάτη 

Χαρακτηριστικά καλούντων στην 24ωρη γραµµή παρέµβασης για την αυτοκτονία - 1018 και χρηστών υπηρεσιών 
του κέντρου ηµέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας
Δ. Ζαφειροπούλου

Αυτοτραυµατισµοί και αυτοκτονικότητα
Σ. Γκιόκα

Αυτοκτονικότητα στην 3η ηλικία
Κ. Παπαζάχος

Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε αυτοκτονικούς ασθενείς
Κλεισούρα Α.

Σκοπός: Αποτελεί κοινό τόπο στην ψυχιατρική κοινότητα η ολοένα και µεγαλύτερη αναζήτηση υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας από ασθενείς που παρουσιάζουν αυτοκτονική σκέψη και συµπεριφορά. Σύµφωνα µε στατιστικά δεδοµένα 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, κάθε 20 δευτερόλεπτα πραγµατοποιείται µία αυτοκτονία παγκοσµίως και 
κάθε 1 δευτερόλεπτο µία απόπειρα αυτοκτονίας. Είναι φανερή, τόσο από τα στατιστικά δεδοµένα όσο και από 
την καθηµερινή κλινική πράξη, η αναγκαιότητα εφαρµογής έγκυρων και έγκαιρων θεραπευτικών παρεµβάσεων 
µε στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση µίας αυτοκτονικής κρίσης. Η δεδοµένη παρουσίαση θα αναφερθεί στις 
θεραπευτικές παρεµβάσεις που µπορούν να εφαρµοστούν σε δοµές πρωτοβάθµιας περίθαλψης στην κοινότητα.

Υλικό και Μέθοδος: Γίνεται αναφορά και ποιοτική ανάλυση θεραπευτικών χειρισµών όπως αυτοί εφαρµόζονται 
στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ηµέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας.

Αποτελέσµατα: Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση µιας οξείας αυτοκτονικής κρίσης θεωρείται απαραίτητη 
η ενίοτε καθηµερινή ψυχιατρική παρακολούθηση του περιστατικού, η ενηµέρωση και ενεργοποίηση του 
υποστηρικτικού δικτύου προς ενίσχυση της ασφάλειας του ασθενούς, η χορήγηση της κατάλληλης φαρµακευτικής 
αγωγής, καθώς και οι απαιτούµενες ψυχολογικές θεραπευτικές παρεµβάσεις, στοχεύοντας στην εγκαθίδρυση 
και διατήρηση µίας θετικής θεραπευτικής σχέσης.

Συµπεράσµατα: Η πρόληψη και έγκαιρη πρόβλεψη µίας αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς µπορεί να είναι 
δύσκολη καθώς, εξαρτάται από ποικίλους ιδιοσυγκρασιακούς, ψυχοκοινωνικούς, και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Παρόλα αυτά, µέσα από την εφαρµογή ενός εξατοµικευµένου θεραπευτικού πλάνου παρέµβασης 
διαφαίνεται η δυνατότητα µείωσης των αυτοκαταστροφικών συµπεριφορών.
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Διαχείριση επειγόντων ψυχιατρικών περιστατικών σε μονάδες υγείας
Κατεβάτη Σ.

Σκοπός: Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί παγκοσµίως σηµαντική αύξηση του συνολικού αριθµού των 
επειγόντων ψυχιατρικών περιστατικών, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Τα πιο συχνά αιτήµατα επείγουσας 
ψυχιατρικής αξιολόγησης αφορούν σε αυτοκαταστροφικές απόπειρες, οξείες παραληρητικές καταστάσεις, οξείες 
καταθλιπτικές διαταραχές, κρίσεις πανικού, διαταραχές συµπεριφοράς επί εδάφους χρήσης ουσιών, ακούσια 
ψυχιατρική νοσηλεία. Η εν λόγω παρουσίαση θα επικεντρωθεί στη διαχείριση των επειγόντων ψυχιατρικών 
περιστατικών σε µονάδες υγείας που αφορούν σε απόπειρες αυτοκαταστροφής.

Υλικό και Μέθοδος: Θα παρουσιαστούν πρωτόκολλα παρέµβασης και διαχείρισης της αυτοκτονικής κρίσης 
όπως συλλέχθηκαν µε τη µέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Αποτελέσµατα: Διαπιστώθηκε ότι στην καθηµερινή διαχείριση των επειγόντων ψυχιατρικών περιστατικών 
σε µονάδες Υγείας στην Ελλάδα δεν εφαρµόζεται ένα κοινό πρωτόκολλο παρέµβασης και αντιµετώπισης της 
αυτοκτονικής κρίσης. Προτείνεται ένα µοντέλο συστηµατικής αξιολόγησης και παρέµβασης στην αυτοκτονική 
κρίση βασιζόµενο σε αντίστοιχα πρωτόκολλα παρέµβασης νοσοκοµείων του εξωτερικού, ως απάντηση στις 
δυσκολίες που προκύπτουν στην καθηµερινή κλινική πράξη. 

Συµπεράσµατα: Για την πρόληψη και αντιµετώπιση της αυτοκτονικής κρίσης κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση 
των επαγγελµατιών ψυχικής και σωµατικής υγείας σε θέµατα αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς, η εγκαθίδρυση 
ενός κοινού θεραπευτικού πρωτοκόλλου παρέµβασης και αντιµετώπισης της αυτοκτονικής κρίσης και την 
ενίσχυση της διασύνδεσης των ψυχιατρικών κλινικών µε τις έτερες ειδικότητες και µε άλλες δοµές ψυχικής 
υγείας που εντάσσονται στην πρωτοβάθµια περίθαλψη.

Χαρακτηριστικά καλούντων στην 24ωρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία - 1018 και 
χρηστών υπηρεσιών του κέντρου ημέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας
Ζαφειροπούλου Δ.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η παρουσίαση των δεδοµένων που αφορούν τα χαρακτηριστικά 
των καλούντων στην 24ωρη Γραµµή Παρέµβασης για την Αυτοκτονία - 1018 όπως και των χρηστών υπηρεσιών 
του Κέντρου Ηµέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Απώτερος στόχος είναι να αναδειχθεί η σχέση του 
αυτοκτονικού ιδεασµού µε µεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, η µέθοδος απόπειρας της αυτοκτονίας, η 
διάγνωση ψυχιατρικής διαταραχής κ.α. και σε ευρύτερο επίπεδο η παροχή πληροφοριών που αποτυπώνουν το 
ζήτηµα της αυτοκτονίας και η αξιοποίησή τους σε επίπεδο πρόληψης των αυτοκαταστροφικών συµπεριφορών.

Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν από στοιχεία του ιατρικού φακέλου των ωφελούµενων του 
Κέντρου Ηµέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, το σύστηµα καταγραφής των κλήσεων της 24ωρης Γραµµής 
Παρέµβασης για την Αυτοκτονία και την χορήγηση ψυχοµετρικών δοκιµασιών και επεξεργάστηκαν µε όρους 
περιγραφικής στατιστικής. 

Αποτελέσµατα: Παρόλο που τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών καταγράφονται από άντρες αυτόχειρες, 
εντούτοις, οι γυναίκες είναι εκείνες που απευθύνθηκαν συχνότερα στην Γραµµή Παρέµβασης για την Αυτοκτονία 
όπως και έκαναν χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Ηµέρας. Ο αυτοκτονικός ιδεασµός συνδέθηκε ως επί το 
πλείστον µε την ύπαρξη ψυχιατρικής διαταραχής ενώ οι πιο συχνές µέθοδοι αποπειρών αυτοκτονίας ήταν ο 
απαγχονισµός, η κατάποση χαπιών και ο αυτοτραυµατισµός (συνήθως κόψιµο φλεβών).
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Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν επιβεβαίωσαν τα κεντρικότερα σηµεία της σύγχρονης 
βιβλιογραφίας για την αυτοκτονία και τις αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές ενώ παράλληλα αναδύθηκε το 
κρίσιµο ζήτηµα της υποκαταγραφής των θανάτων από αυτοκτονία και η αναγκαιότητα περαιτέρω ανάπτυξης των 
διαδικασιών καταγραφής και αποτύπωσης των αυτοκτονιών µε στόχο την δυνατότητα εντοπισµού οµάδων µε 
µεγαλύτερη ευαλωτότητα και την εφαρµογή προληπτικών παρεµβάσεων µε άξονα την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής.

Αυτοτραυματισμοί και αυτοκτονικότητα
Γκιόκα Σ.

Σκοπός: Η αυτοτραυµατιστική συµπεριφορά ξεκινά συνήθως στα πρώτα χρόνια της εφηβείας (9-13 ετών) ενώ η 
επικράτησή της σε εφήβους σε παγκόσµιο επίπεδο φαίνεται να κυµαίνεται µεταξύ 6.2% και 46.5% ανεξαρτήτως 
φύλου, εθνικότητας, και κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης. Παρόλα αυτά, οι αριθµοί αυτοί δε µπορούν να είναι 
αντιπροσωπευτικοί λόγω της υποκαταγραφής περιστατικών αυτοτραυµατισµού. Πληθώρα τέτοιων περιστατικών 
διαλάθουν της προσοχής των οικείων και δε φτάνουν σε υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, η ύπαρξη διαφορετικών 
ορισµών για την αυτοτραυµατιστική συµπεριφορά, οδηγεί σε αποκλεισµό περιστατικών από την συµπερίληψή 
τους σε ερευνητικές µελέτες και καταγραφές. Στην παρούσα µελέτη θα παρουσιαστούν δεδοµένα που αφορούν 
καλούντες στην 24ωρη Γραµµή Παρέµβασης για την Αυτοκτονία - 1018 και ωφελούµενους του Κέντρου Ηµέρας 
για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας που παρουσιάζουν αυτοτραυµατιστική συµπεριφορά.

Υλικό και Μέθοδος: Τα δεδοµένα περί αυτοτραυµατιστικής συµπεριφοράς που συλλέχθηκαν από τον ιατρικό 
φάκελο και τα αποτελέσµατα των ψυχοµετρικών δοκιµασιών των ωφελούµενων του Κέντρου Ηµέρας για 
την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, και από το σύστηµα καταγραφής κλήσεων της Γραµµής Παρέµβασης για την 
Αυτοκτονία- 1018, θα παρουσιαστούν µε όρους περιγραφικής στατιστικής.

Αποτελέσµατα: Περισσότερες είναι οι γυναίκες µε αυτοτραυµατιστική συµπεριφορά που έχουν απευθυνθεί 
στο Κέντρο Ηµέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Η αυτοτραυµατιστική συµπεριφορά, για το συγκεκριµένο 
δείγµα, εκδηλώνεται ως επί το πλείστον σε νεαρή ηλικία. Ενώ, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις αυτοτραυµατιστικής 
συµπεριφοράς αυξανόµενης επικινδυνότητας µε πρόθεση θανάτου. 

Συµπεράσµατα: Αναγκαία είναι η στατιστική καταγραφή συµπεριφορών αυτοτραυµατισµού για την 
αποτύπωση του φαινοµένου στον ελλαδικό χώρο και την στοχευµένη αντιµετώπισή του. Η διερεύνηση των 
αυτοτραυµατιστικών συµπεριφορών από επαγγελµατίες υγείας κατά την επαφή µε ασθενή, και η καταγραφή των 
περιστατικών µπορούν να ενισχύσουν την έρευνα γύρω από τους αυτοτραυµατισµούς και τη σύνδεσή τους µε 
την αυτοκτονικότητα. 

Αυτοκτονικότητα στην 3η ηλικία
Παπαζάχος Κ.

Σκοπός: Η αυτοκτονία στην 3η ηλικία αποτελεί µείζον πρόβληµα της δηµόσιας υγείας . Τα ποσοστά αυτοκτονίας 
αυξάνουν µε την ηλικία Σε ότι αφορά τις διαφορές µεταξύ ανδρών-γυναικών της τρίτης ηλικίας, στην Ελλάδα, 
σε σχέση µε την αυτοκτονικότητα, οι άντρες εµφανίζουν υψηλότερους δείκτες από τις γυναίκες. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο δείκτης θνησιµότητας από αυτοκτονία στους άρρενες υπερήλικες (85+),είναι 16,89. 
Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της πολυπλοκότητας φαινοµένου της αυτοκτονικότητας της 3ης ηλικίας 
και της σηµαντικής επίδρασης της στη Δηµόσια Υγεία.
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Υλικό και Μέθοδοι: Αναφορά στα επίσηµα στατιστικά δεδοµένα της Ελλάδας που αφορούν τους θανάτους από 
αυτοκτονία στην 3η ηλικία.

Περιγραφή των προδιαθεσικών παραγόντων και των προειδοποιητικών σηµείων αυτοκαταστροφικής 
συµπεριφοράς, στην 3η ηλικία, σύµφωνα µε τα νεότερα βιβλιογραφικά δεδοµένα.

Αποτελέσµατα: Η 3η ηλικία εµφανίζει σταθερά τους υψηλότερους δείκτες θνησιµότητας από αυτοκτονία. Η µείζων 
κατάθλιψη αποτελεί την κύρια ψυχιατρική διαταραχή που συνδέεται µε τους θανάτους από αυτοκτονία ,αν και 
συχνά υποδιαγιγνώσκεται. Συγχρόνως αναδεικνύεται η πολυπαραγοντικότητα του φαινοµένου της αυτοκτονίας 
,µέσα από την περιγραφή των ιδιαίτερων κοινωνικών, πολιτισµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών της 3ης 
ηλικίας.

Συµπεράσµατα: Η έγκαιρη αναγνώριση και θεραπεία των ψυχιατρικών διαταραχών στην 3η ηλικία, η τροποποίηση 
των κυρίαρχων κοινωνικών αντιλήψεων που αφορούν στη γήρανση και η παροχή υποστηρικτικών δικτύων 
δείχνει ότι µπορεί να λειτουργήσουν προστατευτικά στην πρόληψη του φαινοµένου.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Προεδρείο: Α. Αξιώτη, Α. Χασάπης

Προκλήσεις και ηθικά διλήµµατα στην άσκηση της ψυχιατρικής σε πληθυσµούς µε διαφορετικό πολιτισµικό 
περιβάλλον 
J. Taulant

Ψυχική υγεία και ΛΟΑΤΚΙ+: προκλήσεις και ηθικά ζητήµατα για τον ψυχίατρο
Α. Χασάπης, Ε. Ζαχάρη

Ασθενείς σε αναπαραγωγική ηλικία και έγγυες: προκλήσεις και ηθικά ζητήµατα για τον ψυχίατρο
Α. Αξιώτη, Φ. Σταυροπούλου

Ο «δύσκολος» στην ψυχιατρική προσέγγιση ασθενής: προκλήσεις και ηθικά ζητήµατα
Γ. Κουρτέσης

Προκλήσεις και ηθικά διλήμματα στην άσκηση της ψυχιατρικής σε πληθυσμούς με διαφορετικό 
πολιτισμικό περιβάλλον 
Taulant J.

Κάθε ασθενής είναι µέλος µιας ή περισσοτέρων πολιτιστικών, φυλετικών ή εθνοτικών οµάδων. Οι θεραπείες 
πρέπει να εξατοµικεύονται για κάθε άτοµο, επειδή κάθε πολιτιστική ή εθνοτική οµάδα έχει κοινές πεποιθήσεις 
που χαρακτηρίζουν την ασθένεια και καθορίζουν µια αποδεκτή θεραπεία, ωστόσο, µπορεί να υπάρχουν διαφορές 
σε αυτές τις πεποιθήσεις µέσα σε κάθε οµάδα. Έτσι, όταν διαµορφώνουµε ένα πρόγραµµα θεραπείας, πρέπει να 
εξετάσουµε µεµονωµένα χαρακτηριστικά όπως: εκπαίδευση, εθνικότητα και πίστη.

Υλικό και µέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση (PubMed).

Σκοπός: Οι στόχοι αυτής της παρουσίασης είναι:

1)  Να οριστούν οι όροι πολιτισµός, πολιτισµική ικανότητα, πολιτισµική ταυτότητα, πολιτισµική ταπεινοφροσύνη 
και διαπολιτισµική ψυχιατρική.

2) Να προσδιοριστούν οι πολιτισµικές επιρροές στη σχέση ασθενούς-παροχέα.
3)  Να αναγνωρίστουν οι ρόλοι του πολιτισµού, της φυλής και της εθνικότητας στην ανίχνευση, τη διάγνωση και 

τη θεραπεία των ψυχιατρικών διαταραχών.
4)  Να συζητηθούν οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες και να βελτιωθούν οι πολιτιστµκές ικανότητες σε 

οργανωτικά και ατοµικά επίπεδα υγειονοµικής περίθαλψης.

Αποτελέσµατα: Ο πολιτισµός επηρεάζει πολλές πτυχές της ψυχικής ασθένειας, συµπεριλαµβανοµένου του 
τρόπου µε τον οποίο οι ασθενείς από µια συγκεκριµένη κουλτούρα εκφράζουν και εκδηλώνουν τα συµπτώµατά 
τους, τον τρόπο πως η οικογένεια και η κοινότητα τους αντιµετωπίζουν και την προθυµία τους να αναζητήσουν 
θεραπεία. 

Συµπεράσµατα: Οι πολιτισµικές και κοινωνικές επιρροές δεν είναι οι µόνοι καθοριστικοί παράγοντες της 
ψυχικής ασθένειας για τις φυλετικές και εθνοτικές µειονότητες, αλλά διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο.
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Βιβλιογραφία: 1. Biju Viswanath, Santosh K. Chaturvedi. Cultural Aspects of Major Mental Disorders: A Critical Review from an Indian 
Perspective. Indian Journal of Psychological Medicine 2012, 34(4).K. S. Jacob. The assessment of insight across cultures. Indian 
Journal of Psychiatry 2010, 52(4). 2. Sadock, Benjamin J.; Virginia A. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 
9th Edition. 3. Stefan G. Hofmann and Devon E. Hinton. Cross-Cultural Aspects of Anxiety Disorders. Curr Psychiatry Rep 2014. 4. 
Tseng, W.-S. Culture and psychopathology: General overview. Textbook Of Cultural Psychiatry. Cambridge: Cambridge University 
Press 2007, 95-112.

Ψυχική υγεία και ΛΟΑΤΚΙ+: προκλήσεις και ηθικά ζητήματα για τον ψυχίατρο

Χασάπης Α., Ζαχάρη Ε.

Σκοπός: Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συχνή είναι η συνάντηση του ψυχιάτρου µε άτοµα 
της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Σκοπός της παρούσας οµιλίας είναι να αναδείξει τους προβληµατισµούς και τα ηθικά 
ζητήµατα που προκύπτουν στην καθηµερινή κλινική πράξη και άπτονται των κυρίαρχων κοινωνικών παραγόντων 
σχετικά µε τη σεξουαλικότητα και τη στάση µας ως επαγγελµατίες.

Μέθοδος-Υλικό: Bιβλιογραφική ανασκόπηση.

Αποτελέσµατα: Ο κοινωνικός αποκλεισµός και οι διακρίσεις ως προς τη σεξουαλικότητα οδηγούν τα άτοµα 
της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας συχνά στον αυτοαποκλεισµό από τις υπηρεσίες υγείας, καθώς η συνάντηση µε 
τον επαγγελµατία τα φέρνει συχνά αντιµέτωπα µε σεξιστικές, οµοφοβικές, αµφιφοβικές και τρανσφοβικές 
συµπεριφορές που επιβαρύνουν τους ασθενείς και τους θέτουν σε καθεστώς εξαίρεσης. Ο χώρος της ψυχικής 
υγείας δεν αποτελεί εξαίρεση, παρότι τα άτοµα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας έχουν στατιστικά συχνότερα ανάγκη για 
απεύθυνση στους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. Πλειάδα ψυχοπαθολογικών καταστάσεων, που κυµαίνονται 
από διαταραχή µετατραυµατικού στρες (PTSD), κρίσεις πανικού, διαταραχές της διάθεσης, αυτοκτονικότητα, αλλά 
κυρίως ζητήµατα συνδεόµενα µε την αυτοαποκάλυψη (coming out) ή την εσωτερικευµένη οµοφοβία/τρανσφοβία 
απασχολούν αυτούς-ες-α και τις οικογένειες τους.

Συµπεράσµατα: Η ιδιαιτερότητα και η ευαίσθητη φύση των ζητηµάτων που ανακύπτουν σε επίπεδο ιατρικής και 
ηθικής διαχείρισης κατά τη φροντίδα ΛΟΑΤΚΙ ατόµων µας καλούν να διαµορφώσουµε µε επιστηµονική κατάρτιση 
και ενηµέρωση τη στάση µας ως επαγγελµατίες. Με εργαλείο την κατάλληλη εκπαίδευση, καθώς και τον σεβασµό 
στην αυτοδιάθεση και τον αυτοπροσδιορισµό κάθε ασθενούς ξεχωριστά µε όρους αποπαθολογικοποίησης και 
αποψυχολογικοποίησης µπορεί να αναβαθµιστεί ουσιαστικά η παροχή ψυχικής υγείας προς τον ευαίσθητο αυτό 
πληθυσµό. 
Βιβλιογραφία: 1. Gerken AT, McGahee S, Keuroghlian AS, Freudenreich O. Consideration of Clozapine and gender-Affirming Medical Care 
for an HIV Positive Person with Schizophrenia and Fluctuating Gender Identity. Harv Rev Psychiatry 2016, 24, 406-15. 2. Hirschtritt 
ME, Noy G, Haller E, Forstein M. LGBT-Specific Education in General Psychiatry Residency Programs: a Survey of Program Directors. Acad 
Psychiatry 2019, 43(1), 4-5. 3. Klein DA, Malcolm NM, Berry-Bibee EN et al. Quality Primary Care and Family Planning Services for 
LGBT Clients: A Comprehensive Review of Clinical Guidelines. LGBT Health 2018, 5 (3), 4-18. 4. Newcomb ME, LaSala MC, Bouris et al. 
The Influence of Families on LGBTQ Youth Health: A Call to Action for Innovation in Research and Intervention Development. LGBT Health 
2019, 7, 5-6. 5. Pereira H, Cunha MJ et al. Affirmative Competence ans Practices of Mental Health Professionals with LGB clients: An 
Ibero-American study. Community Ment Health J 2019, 12, 2-3. 6. Ruth R, Santacruz E. LGBT Psychology and Mental Health. Praeger, 
California, 2017. 7. Salkind J, Bevan R, Drage G et al. Safeguarding LGBT+ adolescents. BMJ 2019, 364(1245), 2-3. 8. Smith WB, 
Goldhammer H, Keuroghlian AS. Affirming Gender Indentity of Patients with Serious Mental Illness. Psychiatr Serv 2019, 70, 65-7.

 

Ασθενείς σε αναπαραγωγική ηλικία και έγγυες: προκλήσεις και ηθικά ζητήματα για τον ψυχίατρο

Αξιώτη Α., Σταυροπούλου Φ.

Σκοπός: Μεταξύ των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας δεν είναι σπάνια τα ψυχιατρικά επείγοντα ή µη περιστατικά, 
µε ελεύθερο ή και προηγούµενο ιστορικό ψυχικής νόσου/νοσηλείας. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι 
να αναδείξει τα ερωτήµατα και την διαλεκτική των επιλογών των ειδικών ψυχικής υγείας µε σκοπό την έγκαιρη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους.
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Υλικό και µέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Αποτελέσµατα: Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας εµφανίζουν συχνά ιδιαιτερότητες -ως εξυπηρετούµενες σε 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ιδίως σε ψυχιατρικές κλινικές- που συνδέονται µε την επιθυµία τους για τεκνοποίηση 
ή µε τη διακοπή µιας ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης. Πρόκειται συχνά για ασθενείς που επιθυµούν να κυοφορήσουν 
θέτοντας ερωτήµατα σχετικά µε τη φαρµακευτική αγωγή ή/και τη νοσηλεία είτε για γυναίκες που νοσούν κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης ή/και µετά τον τοκετό µε αποτέλεσµα να βρίσκονται νοσηλευόµενες, ενίοτε ακουσίως. 
Ανακύπτουν συνεπώς ηθικά διλήµµατα και προκλήσεις που αφορούν στη φροντίδα των ιδίων και των βρεφών, 
τη φαρµακευτική αγωγή, τις συνθήκες νοσηλείας και την πλαισίωση στην κοινότητα. Μία επιπλέον κατηγορία είναι 
οι έγκυες εξαρτηµένες από αλκόολ/ψυχοδραστικές ουσίες, µε ιστορικό σωµατικής/σεξουαλικής κακοποίησης ή 
εκµετάλλευσης.

Οι διαταραχές του άνω πληθυσµού επεκτείνονται σε ολόκληρο το φάσµα της ψυχοπαθολογίας µε αποτέλεσµα να 
αναδύονται πολλαπλά ζητήµατα ως προς τη θεραπεία, τα δικαιώµατα, την αξιοπρέπεια και την αυτοδιάθεσή τους. 
Στρατηγικές αντιµετώπισης αυτών των ζητηµάτων αποτελούν η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της κάθε ασθενούς, 
η ενσυναίσθηση, η εποπτεία, η διεπιστηµονική προσέγγιση και η συνεργασία µε µαιευτήρες/γυναικολόγους και η 
αναπροσαρµογή της θεραπευτικής προσέγγισης. 

Συµπεράσµατα: Το σηµαντικό ποσοστό των γυναικών ασθενών, πόσο µάλλον σε αναπαραγωγική ηλικία, που 
καλούµαστε να φροντίσουµε στην καθηµερινή κλινική πράξη και η ιδιαιτερότητα και ευαίσθητη φύση των ζητηµάτων 
που εγείρει σε επίπεδο ιατρικής και ηθικής διαχείρισης µας καλεί να αποφασίσουµε τη στάση µας ως επαγγελµατίες 
µε εργαλεία την κατάλληλη εκπαίδευση και ενηµέρωση, καθώς και τον σεβασµό των πολιτισµικών/θρησκευτικών/
σεξουαλικών ιδιαιτεροτήτων και της αυτοδιάθεσης της κάθε µίας ασθενούς ξεχωριστά.

Ο «δύσκολος» στην ψυχιατρική προσέγγιση ασθενής: προκλήσεις και ηθικά ζητήματα

Κουρτέσης Γ.

Σκοπός: Αν και οι ειδικοί αναγνωρίζουν τον «δύσκολο» ασθενή λόγω των συναισθηµάτων που αναδύονται 
από τη µεταξύ τους αλληλεπίδραση, ο χαρακτηρισµός «δύσκολος» δεν αποτελεί διάγνωση ή κλινική οντότητα. 
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να συνοψίσει τα χαρακτηριστικά αυτού του ασθενή και τις στρατηγικές 
αποτελεσµατικής προσέγγισής του.

Υλικό και µέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Αποτελέσµατα: Φαίνεται πως το ποσοστό των ψυχιατρικών «δύσκολων» ασθενών (~15%) δε διαφέρει από εκείνο 
των έτερων ειδικοτήτων και καταναλώνει ένα δυσανάλογο ποσοστό χρόνου και οικονοµικών πόρων προκαλώντας 
συχνά άγχος, αίσθηµα µαταιότητας και αντιεπαγγελµατική συµπεριφορά. Οι «δύσκολοι» ασθενείς εµφανίζουν 
ιδιαιτερότητες εξαιτίας ατοµικών, διαπροσωπικών ή κοινωνικών παραγόντων προκαλώντας ισχυρά αρνητικά 
αντιµεταβιβαστικά συναισθήµατα. Πρόκειται συχνά για θύτες/θύµατα σεξουαλικής/σωµατικής κακοποίησης, 
δικοµανείς, επαγγελµατίες υγείας, ασθενείς µε άτυπη/παράδοξη συµπτωµατολογία, επιζώντες ατυχηµάτων/
φυσικών καταστροφών, άτοµα µε πρόσφατο τραύµα ή θανατηφόρο νόσο. Ασθενείς µε προβληµατικό συναίσθηµα 
ή/και συµπεριφορά (λχ θυµό, αδιαφορία, απρόβλεπτη/επικίνδυνη συµπεριφορά, αύτο/έτεροκαταστροφικότητα) 
χρήζουν επίσης ειδικής αντιµετώπισης. 

Μία δεύτερη κατηγορία χαρακτηρίζεται από άτυπο πρότυπο χρήσης υπηρεσιών υγείας. Ενδεικτικά αναφέρονται 
οι αιτούντες συνταγογράφησης (ιδίως βενζοδιαζεπινών), οι µη συµµορφούµενοι µε την αγωγή, όσοι ζητούν 
πρώιµα εξιτήριο, εµφανίζουν συννοσηρότητα, ανθεκτική νόσο ή τοξίκωση, έχουν δευτερογενή οφέλη ή χειριστική 
συµπεριφορά. Πρόκληση αποτελούν επίσης οι διπλές σχέσεις, ιδίως σε µικρές κοινότητες. 
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Βάσει στατιστικών δεδοµένων, οι πάσχοντες από σχιζοφρένεια, διαταραχές προσωπικότητας, γνωσιακές 
διαταραχές και οι εξαρτηµένοι εµφανίζουν το µεγαλύτερο δείκτη δυσκολίας. Ακολουθούν ασθενείς µε κατάθλιψη, 
αγχώδεις διαταραχές και PTSD ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται οι πάσχοντες από διπολική/διατροφικές 
διαταραχές και όσοι υποβάλλονται σε ψυχοθεραπεία.

Συµπεράσµατα: Εξατοµικευµένη κλινική προσέγγιση, αξιοποίηση κάθε πληροφορίας, ειλικρινής θεραπευτική 
σχέση µε σαφή όρια, ενσυναίσθηση, σεβασµός πολιτισµικών/σεξουαλικών/θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων και 
εποπτεία των δύσκολων περιπτώσεων µπορούν να συµβάλουν στην απόκτηση δεξιοτήτων αντιµετώπισης του 
«δύσκολου» ψυχιατρικού ασθενή.

O συγγραφέας δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων.
Βιβλιογραφία: 1. Boland R. The ‘problem patient’: modest advice for frustrated clinicians. Rhode Island Medical Journal 2014, 97(6), 
29-32. 2. Chmelik E, Emtman R et al. Communication in dementia care. Neurodegener Dis Manag 2016, 6(6), 479-490. 3. Colli A, 
Tanzilli A, Dimaggio G, Lingiardi V. Patient personality and therapist response: an empirical investigation. Am J Psychiatry 2014, 171(1), 
102-8. 4. Denise M, Dudzinski et al. “Difficult” Patient-Clinician Relationships. AMA J Ethics 2017, 19(4), 364-368. 5. Goodman M, 
Tomas IA et al. Suicide attempts and self-injurious behaviours in adolescent and adult patients with borderline personality disorder. 
Personal Ment Health 2017, 11(3), 157-163. 6. Koekkoek B, van Meijel B, Hutschemaekers G. “Difficult patients” in mental health care: 
a review. Psychiatr Serv 2006, 57(6), 795-802. 7. Lenkiewicz K, Racicka E, Bryńska A. Self-injury - placement in mental disorders 
classifications, risk factors and primary mechanisms. Review of the literature. Psychiatr Pol 2017, 51(2), 323-334. 8. Luff D, Martin 
EB Jr et al. Clinicians’ strategies for managing their emotions during difficult healthcare conversations. Patient Educ Couns 2016, 99(9), 
1461-6. 9. McQuaid EL, Landier W. Cultural Issues in Medication Adherence: Disparities and Directions. J Gen Intern Med 2018, 33(2), 
200-206. 10. Mohr P, Pecenák J et al. Treatment of acute agitation in psychotic disorders. Neuro Endocrinol Lett 2005, 26(4), 327-35. 
11. Riddle M, Meeks T, Alvarez C et al. When personality is the problem: Managing patients with difficult personalities on the acute care 
unit. J Hosp Med 2016, 11(12), 873-878.12. Scopelliti J, Judd F et al. Dual relationships in mental health practice: issues for clinicians 
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ (FILMS) ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

Εισηγητής: Γ. Καλλέργης

Η παρουσίαση βασίζεται σε έρευνες του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Ψυχικής Υγείας», του Τµήµατος 
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι έρευνες 
αναφοράς είναι δύο µεταπτυχιακές διπλωµατικές εργασίες των µεταπτυχιακών φοιτητριών, Γ. Βιλαέτη, και Χρ. 
Γεωργοπούλου. Θα προβληθούν αποσπάσµατα ταινιών τα οποία θα αντιστοιχούν στα κριτήρια Διάγνωσης 
Ψυχιατρικών Διαταραχών µε Συζήτηση µε τους συµµετέχοντες στο Εργαστήριο.

CORTINA 13:30-15:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΓΑΨ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Προεδρείο: Ι. Βλάχος, Κ. Αργυρόπουλος

Οι βασικές αρχές και το θεωρητικό µοντέλο της ΓΑΨ
Μ. Βερυκίου

Η αναδιαµόρφωση σε ασθενείς µε αγχώδεις διαταραχές
Λ. Γρηγοράκης

Παρουσίαση κλινικού περιστατικού µε διαταραχή πανικού: Κατερίνα
Ο. Χριστοδούλου

Το δίληµµα της ενηλικίωσης - συµπεράσµατα
Α. Γώγος

Οι βασικές αρχές και το θεωρητικό μοντέλο της ΓΑΨ
Βερυκίου Μ.

Η Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι µια βραχεία, ατοµική ψυχοθεραπεία που εστιάζει την προσοχή της 
στον τρόπο που δηµιουργήθηκαν και διαιωνίστηκαν ρόλοι και συµπεριφορές που κατ’ αρχάς (στην παιδική και 
εφηβική ηλικία) ήταν προσαρµοστικές για το άτοµο, αλλά στη συνέχεια (ενήλικη ζωή) έγιναν αναποτελεσµατικές 
και δυσλειτουργικές µε αποτέλεσµα να προκαλούν έντονη δυσφορία και ποικίλα σωµατικά και ψυχολογικά 
συµπτώµατα για τα οποία το άτοµο ζητάει βοήθεια. Οι κύριες θεωρητικές πηγές της ΓΑΨ είναι: 

Α. Το µοντέλο της διαδικαστικής αλληλουχίας (procedural sequence model) 

Β. Η θεωρία των αντικειµενοτρόπων σχέσεων (object relation theory)

Γ. Η θεωρία της δραστηριότητας (activity theory) του Vygotsky 

Η αναδιαμόρφωση σε ασθενείς με αγχώδεις διαταραχές
Γρηγοράκης Λ.

Υπερπροστατευτικοί, επικριτικοί, απορριπτικοί και υποτιµητικοί γονεικοί ρόλοι συναντώνται πιο συχνά σε ασθενείς 
µε αγχώδεις διαταραχές των οποίων οι ρόλοι είναι αυτοί του άβουλου, ανεπαρκούς, µε χαµηλή αυτοεκτίµηση 
και άρνηση των ικανοτήτων του ατόµου. Οι πιο συχνές παγίδες που χαρακτηρίζουν τον ασθενή µε αγχώδη 
διαταραχή είναι της «αρνητικής σκέψης», της «αγχώδους σκέψης» και του «να ευχαριστήσουµε τους άλλους», 
ενώ από τα διλήµµατά πιο συχνά παρατηρείται εκείνο της «τελειοθηρίας», της «υπευθυνότητας», του «αγχώδη 
ελέγχου» και του «όταν σχετίζοµαι µε τους άλλους ασφυκτιώ».

CORTINA 15:00-16:30Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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Παρουσίαση κλινικού περιστατικού με διαταραχή πανικού: Κατερίνα
Χριστοδούλου Ο.

Η Κατερίνα είναι 21 ετών. Είναι φοιτήτρια ΑΕΙ και σπουδάζει µακριά από την Πάτρα όπου µεγάλωσε και τώρα 
µένει η οικογένειά της. Έχει µία µικρότερη αδελφή. Και οι δύο γονείς της είναι συνταξιούχοι δηµόσιοι υπάλληλοι, 
σχετικά µεγάλοι στην ηλικία. Τον περισσότερο καιρό η µητέρα µένει µε την ασθενή στο µέρος που σπουδάζει. 
Ο λόγος που ζήτησε βοήθεια είναι ότι τους τελευταίους τρεις µήνες έχει πάθει αρκετές κρίσεις πανικού που την 
οδήγησαν τρεις φορές στο τµήµα επειγόντων περιστατικών του εφηµερεύοντος νοσοκοµείου µε έντονη δύσπνοια 
και φόβο θανάτου. Όπως συνήθως συµβαίνει, έγιναν κατ’ επανάληψη πλήθος εξετάσεων και επισκέψεων σε 
γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων µέχρι να µπει η διάγνωση του «άγχους». 

Το δίλημμα της ενηλικίωσης-Συμπεράσματα
Γώγος Α.

Το δίληµµα «Ή µένω παιδί, καταπνίγω τις επιθυµίες µου και νιώθω ασφαλής αλλά είτε θυµώνω είτε µελαγχολώ, 
ή «ενηλικιώνοµαι», επιδιώκω να ικανοποιήσω τις ανάγκες µου αλλά νιώθω ανασφάλεια, αγχώνοµαι και 
παθαίνω κρίσεις πανικού» κυριαρχεί στη συµπεριφορά πολλών ασθενών µε αγχώδη διαταραχή. Η υιοθέτηση 
πιο ώριµων, ενήλικων ρόλων στην µεταβιβαστική σχέση είναι βασικός παράγων της επιδιωκόµενης αλλαγής.

CORTINA 15:00-16:30Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ 

Προεδρείο: Ι. Μουζάς, Ε. Χουρδάκη

Το δίκτυο αλκοολογίας στην Κρήτη
Κ. Σφακιανάκη

Η λειτουργία της διεπιστηµονικής οµάδας στην κλινική πράξη
Μ. Κουλεντάκη

Βραχεία παρέµβαση και συνέντευξη κινητοποίησης
Ε. Γρινάκης

ΔΕΠΥ και παθολογική χρήση αλκοόλ 
Ε. Χουρδάκη

Η συστηµική προσέγγιση στην αυτοβοήθεια
Ι. Μουζάς

Το δίκτυο αλκοολογίας στην Κρήτη
Σφακιανάκη Κ.

Ο Σύλλογος Στήριξης Ατόµων µε Προβλήµατα από το Αλκοόλ «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» έχει δηµιουργήσει το ένα 
ολοκληρωµένο Δίκτυο Αλκοολογίας στην Κρήτη, το οποίο αποτελείται από τον Σύλλογο «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», 
το Αλκοολογικό Ιατρείο του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείο Ηρακλείου, τις έντεκα Οµάδες Αυτοβοήθειας που 
ονοµάζονται Κλαµπ Οικογενειών µε Προβλήµατα από το Αλκοόλ (Κ.Ο.Π.Α.) και το Ερευνητικό Εργαστήριο 
Αλκοολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Σκοπός της λειτουργίας του Δικτύου Αλκοολογίας είναι η µείωση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την 
κατανάλωση αλκοόλ, στοχεύοντας τόσο στον τοµέα της πρόληψης, µέσα από την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 
του γενικού πληθυσµού, την εκπαίδευση επαγγελµατιών υγείας και εκπαιδευτικών, την αγωγή υγείας σε 
σχολεία, όσο και στον τοµέα της θεραπείας, µέσα από ένα ανοικτό πρόγραµµα απεξάρτησης, το οποίο παρέχει 
βιοψυχοκοινωνική στήριξη στα άτοµα και στις οικογένειες τους. Έως και σήµερα λειτουργεί σε εθελοντική βάση, 
από ευαισθητοποιηµένους επαγγελµατίες (γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, 
εκπαιδευµένους εθελοντές και νηφάλιους αλκοολικούς, υποστηρίζοντας περισσότερες από 986 οικογένειες 
στην Κρήτη.

Στον τοµέα της πρόληψης σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης, την 7η 
Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης, Δήµους του νησιού, φορείς και 
συλλογικότητες. Ενδεικτικά, έχουν εκπαιδευτεί 6.252 µαθητές, 120 λειτουργοί µέσης εκπαίδευσης, 50 
Επαγγελµατίες Α/θµιας Φροντίδας Υγείας, έχουν γίνει 14 ετήσιες Εβδοµάδες Πρόληψης µε καθηµερινές 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης προς το γενικό πληθυσµό.

Θεραπευτικά, έχουν διασυνδεθεί και συνεργάζονται επαγγελµατίες από όλα τα νοσοκοµεία του νησιού και του 
ιδιωτικού τοµέα, ενώ λειτουργεί και 24ωρη τηλεφωνική γραµµή βοήθειας.

CORTINA 16:30-18:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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Η λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας στην κλινική πράξη
Κουλεντάκη Μ.

Το Αλκοολογικό Ιατρείο του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµέιου Ηρακλείου ιδρύθηκε το 2006 από την 
Γαστρεντερολογική Κλινική, την Κοινωνική Υπηρεσία και τον Σύλλογο «Επιστροφή». Το Αλκοολογικό Ιατρείο 
είχε 63 νέα περιστατικά το 2017 και 75 το 2018. Συνολικά δε έχει υποστηρίξει 986 οικογένειες.

Η διεπιστηµονική οµάδα αποτελείται την τρέχουσα περίοδο από έναν γαστρεντερολόγο, έναν ειδικευόµενο 
γαστρεντερολογίας, δύο ψυχιάτρους, έναν ειδικευόµενο ψυχιαρικής, δύο κοινωνικούς λειτουργούς, έναν 
κοινωνιολόγο, δύο εθελοντές από τις οµάδες αυτοβοήθειας Κλαµπ Οικογενειών µε Προβλήµατα από το Αλκοόλ. 
Οι περισσότεροι είναι εθελοντές. Η οµάδα λειτουργεί µε κοινούς κανόνες και κώδικες, κοινές συνεδρίες, ενιαίο 
online σύστηµα καταγραφής ασθενών και ηλεκτρονικού φακέλου.

Ακολουθείται στρατηγική ενθάρρυνσης όλης της οικογένειας για συµµετοχή στις συνεδρίες. Η µεθοδολογία 
συµπεριλµβάνει συµβουλευτική, οικογενειακή θεραπεία, κοινωνική στήριξη. Το βασικό εργαλείο είναι η 
κινητοποιητική συνέντευξη, motivational interview (Prochaska and DiClemente). Η δόµηση του θεραπευτικού 
προγράµµατος, των συµφωνιών και το follow-up είναι εξατοµικευµένα. Το θεωρητικό υπόστρωµα απαρτίζουν 
η συστηµική προσέγγιση, η γνωσιακή συµπεριφορική προσέγγιση, η ολοκληρωµένη ιατρική υποστήριξη 
(διασύνδεση µε Γαστρεντερολογική και Ψυχιατρική Κλινική).

Βραχεία παρέμβαση και συνέντευξη κινητοποίησης
Γρινάκης Ε.

Η Βραχεία Παρέµβαση στο αλκοόλ είναι τύπος ηµιδοµηµένης συνέντευξης µε συγκεκριµένες αρχές και 
κατευθυνσεις που έχει σκοπό την αναγνώριση και ταυτοποίηση του µοτίβου χρήσης αλκοόλ από τον ασθενή, 
την εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας ή δυσπροσαρµοστικότητας αυτού για τον συγκεκριµένο ασθενή, η 
παροχή συµβουλής για την ορθή χρήση αλκοόλ ή την αποχή και η µεθόδευση του τρόπου επίτευξης του στόχου 
που έχει τεθεί. 

Μπορεί να γίνει σε δοµές ή ιατρεία πρωτοβάθµιας φροντίδας. Συνήθως περιορίζεται σε τέσσερεις ή λιγότερες 
συνεδρίες, µε κάθε συνεδρία διαρκεί λίγα λεπτά, περίπου 5 µε 20. Είναι σχεδιασµένη για να εφαρµόζεται από 
µη ειδικούς σε εξαρτήσεις ιατρούς ή επαγγελµατίες υγείας, οι οποίοι είναι εξοικιωµένοι µε τις βασικές αρχές. 
Ταιριάζει περισσότερο σε µη εξαρτηµένους ασθενείς, καθώς στοχεύει περισσότερο στη συνετή χρήση παρά 
στην αποχή. Το περιεχόµενο και η προσέγγιση διαµορφώνονται από τη βαρύτητα του προβλήµατος µε το αλκοόλ.

Στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην Συνέντευξη Κινητοποίησης και στη θεώρηση του Κύκλου της Αλλαγής. Η 
Συνέντευξη Κινητοποίησης βασίζεται στα κίνητρα του ασθενή, διερευνά τις αντιστάσεις και τις αµφιβολίες 
σχετικά µε τη θεραπεία και θέτει στόχους εξατοµικευµένους και επιτεύξιµους, µε σκοπό την συγκράτηση στη 
θεραπεία, παρά τις συχνές υποτροπές και ανακυκλώσεις, και την υιοθέτηση, στο τέλος, της αρµόζουσας στάσης.

ΔΕΠΥ και παθολογική χρήση αλκοόλ 
Χουρδάκη Ε.

Η Διαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι µια χρόνια νευροβιολογική διαταραχή 
που πρόσφατα µελετάται σε ενήλικες. Τα συµπτώµατα αφορούν την προσοχή, την παρορµητικότητα και την 
υπερκινητικότητα. 

Στους ενήλικες η διάγνωση είναι δυσχερής καθώς συχνά υπάρχει συννοσηρότητα της ΔΕΠΥ µε άλλες διαταραχές. 
4.4% των ενηλίκων εµφανίζει ΔΕΠΥ. 10-20 % των ασθενών µε συνήθη προβλήµατα ψυχικής υγείας πάσχουν 
κι από ΔΕΠΥ ενηλίκων. 

CORTINA 16:30-18:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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Η αναγκαιότητα διάγνωσης και θεραπείας της ΔΕΠΥ στους ενήλικες προκύπτει από το ότι η διαταραχή σχετίζεται 
µε προβλήµατα στις διαπροσωπικές σχέσεις, εργασιακές αποτυχίες, κατάχρηση, εξάρτηση από αλκοόλ, σοβαρή 
δυσλειτουργία, εγκληµατικότητα, φυλάκιση, χρήση ουσιών. Το 35% των ενηλίκων ασθενών µε ΔΕΠΥ έχουν 
υψηλό κίνδυνο για εξάρτηση από αλκοόλ. 5-10% πιο συχνή η κατάχρηση αλκοόλ σε ασθενείς µε ΔΕΠΥ από ό,τι 
στο γενικό πληθυσµό.

Πιθανός λόγος συνεξάρτησης ΔΕΠΥ µε διαταραχές από αλκοόλ, ίσως είναι η ανάγκη των ατόµων µε ΔΕΠΥ για 
εύρεση συνεχώς διαφορετικών ενδιαφερόντων. Το αλκοόλ έχει κατασταλτική δράση κι ενίοτε χρησιµοποιείται 
από ασθενείς µε ΔΕΠΥ για ανακούφιση από υπερκινητικότητα επιφέροντας όµως το αντίθετο αποτέλεσµα. 
Επιπλέον ασθενείς µε ΔΕΠΥ καταναλώνουν αλκοόλ είτε για να αντιµετωπίσουν άγχος καταστάσεων, είτε να 
διαχειριστούν τη δυσκολία κοινωνικοποίησής τους, ακαδηµαϊκά προβλήµατα, ή και να υπερνικήσουν τη χαµηλή 
αυτοεκτίµησή τους. Καθώς οι ασθενείς µε ΔΕΠΥ έχουν προβλήµατα µε τον έλεγχο και τη συγκέντρωση, 
επιδεινώνουν τα συµπτώµατά τους µε τη χρήση αλκοόλ. Το αλκοόλ και η ΔΕΠΥ επηρεάζουν το µετωπιαίο λοβό 
και µειώνουν την ικανότητα του ατόµου να συγκεντρωθεί. Η κατάχρηση αλκοόλ επιδεινώνει τα συµπτώµατα της 
ΔΕΠΥ και το αντίστροφο. Η ΔΕΠΥ συνδέεται µε εµφάνιση κατάχρησης αλκοόλ σε µικρότερη ηλικία. Έχει βρεθεί 
ότι το χρονικό διάστηµα που χρειάζεται για απεξάρτηση από αλκοόλ ατόµων µε ΔΕΠΥ είναι διπλάσιο σε σχέση 
µε το διάστηµα που χρειάζεται απεξάρτηση σε άτοµα χωρίς ΔΕΠΥ.

Η συστημική προσέγγιση στην αυτοβοήθεια
Μουζάς Ι.

Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε το αλκοόλ θεωρούνται σαν αποτέλεσµα µιας διαταραχής των οικολογικών 
κοινωνικών συστηµάτων µέσα στα οποία είναι ενταγµένο το άτοµο. Αυτά είναι συνδεδεµένα µε την κουλτούρα 
του ποτού που υπάρχει στις κοινωνίες µας και βέβαια η πρόληψή τους και η βελτίωση του τρόπου ζωής που 
συνδέεται µε το ποτό δεν µπορεί παρά να συνδέεται και µε µία αλλαγή της υγειονοµικής αλλά και της γενικής 
κουλτούρας της κοινωνίας.

Η οικολογική κοινωνική θεωρία συνδέεται άµεσα µε την συστηµική προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία η 
προβληµατική συµπεριφορά ,όπως για παράδειγµα ο αλκοολισµός, αποτελεί έκφραση του συστήµατος µέσα στο 
οποίο εκδηλώνεται. Μία προβληµατική συµπεριφορά δεν αποδίδεται πλέον αποκλειστικά στο άτοµο, στη σκέψη 
του ή σε οργανικές νόσους, αλλά αντιµετωπίζεται σαν µια διαταραχή του συστήµατος, όπου το άτοµο ανήκει.

Η τεχνική για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε το αλκοόλ, σύµφωνα µε την οικολογική 
κοινωνική προσέγγιση, βασίζεται στα Κλαµπ Οικογενειών µε Προβλήµατα από το Αλκοόλ.

Αυτά ορίζονται ως πολυοικογενειακές κοινότητες αποτελούµενες από δύο έως δώδεκα οικογένειες µε 
προβλήµατα που σχετίζονται µε το αλκοόλ και έναν υπηρέτη-δάσκαλο, ο οποίος έχει λάβει µια εκπαίδευση 50 
ωρών και συνεχώς ενηµερώνεται πάνω σε θέµατα που αφορούν τα κλαµπ.

Το κλαµπ είναι ενταγµένο στο εσωτερικό της τοπικής κοινωνίας, τα µέλη του δεν είναι ανώνυµα και προσφέρουν 
συνεχώς µαρτυρίες µε τις εµπειρίες τους. Οι οικογένειες δουλεύουν συνεχώς µαζί µε σκοπό όχι µόνο την αποχή 
από το αλκοόλ, αλλά και για να αλλάξουν τρόπο ζωής. Επίσης σκοπός των οικογενειών είναι να διατηρούν πάντα 
τα κλαµπ ανοικτά προς την κοινωνία και να συνεργάζονται µε όλους τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που 
ασχολούνται µε τα προβλήµατα που σχετίζονται µε το αλκοόλ. Βασίζονται στην αλληλεγγύη, στην φιλία, στην 
αγάπη, στην αναζήτηση της ειρήνης, της συµβίωσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

CORTINA 16:30-18:00Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Προεδρείο: Α. Βγόντζας, Μ. Μπάστα

Φλεγµονή και διαταραχές ύπνου
Α. Βγόντζας

Φλεγµονή και γνωσιακές διαταραχές
Μ. Μπάστα

Φλεγµονή και τραυµατικό στρες
Α. Αγοραστός

Φλεγµονή και µεταβολισµός στις µείζονες ψυχιατρικές διαταραχές
Ε. Καρανίκας

Τα τελευταία χρόνια η φλεγµονώδης υπόθεση σχετικά µε µία αιτιοπαθογένεια των νευροψυχιατρικών 
παθήσεων έχει εγκαθιδρυθεί µε πλήθος δηµοσιεύσεων. Η διαταραχή της ισορροπίας και αντιδραστικότητας 
του ανοσοποιητικού συστήµατος και η χρόνια, χαµηλού βαθµού φλεγµονή στην περιφέρεια αποτελούν µία 
από τις βασικές αιτιοπαθογενετικές οδούς για ένα µεγάλο αριθµό διαταραχών. Ειδικότερα, οι κυτταροκίνες, ο 
Υποθαλαµο-Υποφυσιακο-Επινεφριδικός (ΥΥΕ) άξονας και το σήµα των γλυκοκορτικοειδών, το κιρκάδιο σύστηµα 
και µεταβολικοι παράγοντες αποτελούν τους πρωταρχικούς άξονες διερεύνησης του φλεγµονώδους υπόβαθρου. 
Η παρούσα στρογγυλή τράπεζα θα ασχοληθεί µε επιµέρους κλινικές θεµατικές ενότητες της φλεγµονώδους 
υπόθεσης σε νευροψυχιατρικές παθήσεις. Αρχικά θα συζητηθεί ο ρόλος του ύπνου και των κιρκαδιανών 
ρυθµών µε το ανοσοποιητικό σύστηµα και θα παρουσιαστούν ερευνητικά δεδοµένα αναφορικά µε τη σχέση 
των διαταραχών ύπνου µε ανοσολογικά ευρήµατα και δείκτες φλεγµονής. Σε δεύτερη φάση θα συζητηθεί ο 
ρόλος της φλεγµονής αναφορικά µε γνωσιακές διαταραχές σε ηλικιωµένους και θα παρουσιαστούν σχετικά 
ερευνητικά αποτελέσµατα από ένα υποσύνολο της Κοορτής Ηλικιωµένων της Κρήτης [Cretan Aging Cohort, 
(CAC)] που επιβεβαιώνουν πως σε ηλικιωµένους µε και χωρίς γνωσιακές διαταραχές, οι αυξηµένοι δείκτες 
φλεγµονής -σχετιζόµενοι µε µεγαλύτερης διάρκειας ύπνο και ηµερήσια υπνηλία- σχετίζονται και µε χειρότερες 
γνωσιακές επιδόσεις. Καθώς η χρόνια φλεγµονή που χαρακτηρίζει τις Ψυχιατρικές Διαταραχές επιβαρύνει 
τις παραµέτρους του Μεταβολικού Συνδρόµου και αντίστροφα, θα παρουσιαστούν πιθανοί αιτιοπαθογενετικοί 
µηχανισµοί παραµέτρων του Μεταβολικού Συνδρόµου σε σχέση µε το φλεγµονώδες υπόβαθρο στις Μείζονες 
Ψυχιατρικές Διαταραχές, η συνάφειά τους, αντικρουόµενα ευρήµατα και τα πιθανά κενά στη βιβλιογραφία. 
Τέλος, καθώς το τραυµατικό στρες συνδέεται µε νευροβιολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο και το σύστηµα στρες, 
οι οποίες αποτελούν σηµαντικό παράγοντα γενικού κινδύνου για την ανάπτυξη µακροπρόθεσµων επιπτώσεων 
στη σωµατική και ψυχική υγεία, θα παρουσιαστούν οι σηµαντικότερες επιδηµιολογικές και κλινικές µελέτες 
των τελευταίων ετών σε ασθενείς µε έκθεση σε τραυµατικό στρες. Θα συζητηθεί ιδιαίτερα ο ρόλου διαφόρων 
ανοσολογικών βιοδεικτών (π.χ. προφλεγµονώδεις κυτταροκίνες, ανοσοκυτταρική ανταποκρισιµότητα, C-RP) σε 
επιµέρους παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς και θα δοθεί Ιδιαίτερο βάρος, εκτός από την περιφέρεια, και σε 
ευρήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος και στη διαταραχή του κιρκάδιου ρυθµού του ανοσοποιητικού 
συστήµατος.

CORTINA 18:00-19:30Πέμπτη 18 Απριλίου 2019



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

48

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κέντρο Ημέρας Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων στην Κοινότητα ‘Franco Basaglia’ ΕΠΑΨΥ και Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας 
στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγείας (Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας)

Προεδρείο: Ν. Δρακωνάκης

Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα του ανοιχτού διαλόγου
Ξ. Βαρβαρέσου

Έρευνα - δράση στον ανοιχτό διάλογο: µια πιλοτική εφαρµογή σε ένα Κέντρο Ψυχοκοινωνικών Παρεµβάσεων 
στην Κοινότητα
Μ. Σκουρτέλη

Προς µια αλλαγή κουλτούρας I: Η εφαρµογή του ανοιχτού διαλόγου σε ένα κοινοτικό πλαίσιο 
Λ. Δήµου

Προς µια αλλαγή κουλτούρας II: Η εφαρµογή του ανοιχτού διαλόγου σε ένα κοινοτικό πλαίσιο 
Α. Κολοκοτσά

Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του Ανοιχτού 
Διαλόγου
Βαρβαρέσου Ξ., Σκουρτέλη Μ., Κολοκοτσά A., Δήµου Λ., Δρακωνάκης Ν.

Εισαγωγή: Το µοντέλου του Ανοικτού Διαλόγου αφορά σε µια πολυεπίπεδη προσέγγιση της υποτροπής σε 
ψυχωτικά υποκείµενα. Διαµορφώθηκε από τον Φιλανδό ψυχίατρο J. Seikkula και την οµάδα του µε βασικές 
αρχές την άµεση βοήθεια /παρέµβαση, την δηµιουργία και ενίσχυση των κοινωνικών δικτύων, την ευελιξία και 
κινητικότητα, την υπευθυνότητα, το ψυχολογικό συνεχές, την ανοχή στην αβεβαιότητα και την διαλεκτικότητα. 
Το µοντέλο του Ανοικτού Διαλόγου αντανακλά έναν τρόπο δουλειάς µέσω δικτύων ενισχύοντας τον διάλογο 
ανάµεσα στην θεραπευτική οµάδα, το πάσχον υποκείµενο και τα κοινωνικά του δίκτυα. 

Σκοπός: Στα πλαίσια της έρευνας που διεξάγεται πιλοτικά στο Κέντρο Ηµέρας της ΕΠΑΨΥ σε συνεργασία µε 
το Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας του Τµήµατος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και το Κλινικό Εργαστήριο του Τµήµατος 
Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου και αφορά στην µακροπρόθεσµη και πολυεπίπεδη εφαρµογή και 
αξιολόγηση του µοντέλου του Ανοιχτού Διαλόγου, πραγµατοποιείται µια ανασκόπηση των ερευνητικών 
εκβάσεων και της σχετικής βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα. 

Υλικό-Μεθοδολογία: Τα µεθοδολογικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι βάσεις δεδοµένων όπως το 
Medline, Scopus, PsycInfo και Google Scholar. 

Ευρήµατα - Συµπεράσµατα: Θα παρουσιαστούν συµπεράσµατα σχετικά µε την ευθεία αποτελεσµατικότητα του 
µοντέλου του Ανοικτού Διαλόγου στην πρόληψη της υποτροπής, την αποκατάσταση της λειτουργικότητας µε την 
µικρότερη δυνατή χρήση νευροληπτικών φαρµάκων και την µείωση των συµπτωµάτων.
Λέξεις Κλειδιά: Ανοικτός Διάλογος, Ψύχωση, αποτελεσµατικότητα

MINOS I 15:00-16:30Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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Έρευνα-δράση στον Ανοιχτό Διάλογο: μια πιλοτική εφαρμογή σε ένα Κέντρο Ψυχοκοινωνικών 
Παρεμβάσεων στην Κοινότητα
Σκουρτέλη Μ., Βαρβαρέσου Ξ., Κολοκοτσά Α., Δήµου Λ., Δρακωνάκης Ν.

Εισαγωγή: Το µοντέλο του Ανοιχτού Διαλόγου αναφέρεται στην εφαρµογή µιας νέας εκδηµοκρατίζουσας κλινικής 
στον χώρο της ψυχιατρικής και εισάγει την έννοια του δικτύου του ασθενή ως ένα αναπόσπαστο στοιχείο της 
ψυχιατρικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης του. Το µοντέλο ορίζει πέντε σηµεία 
έµφασης: άµεση παρέµβαση στην κρίση, σχεδιασµός έγκαιρων θεραπευτικών παρεµβάσεων για την κάλυψη 
των εξατοµικευµένων και ρευστών αναγκών του ασθενή και των οικείων του, έµφαση στην αναστοχαστική 
θεραπευτική στάση, συνέχεια στην ψυχιατρική φροντίδα και συνεχής έλεγχος της θεραπευτικής προόδου και 
έκβασης της παρέµβασης.

Σκοπός: Ο σκοπός της έρευνας αφορά στην µακροπρόθεσµη και πολυεπίπεδη εφαρµογή και αξιολόγηση του 
µοντέλου του Ανοιχτού Διαλόγου πιλοτικά στο Κέντρο Ηµέρας σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Ποιοτικής 
Έρευνας του Τµήµατος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και το Κλινικό Εργαστήριο του Τµήµατος Ψυχολογίας του Παντείου 
Πανεπιστηµίου. Συγκεκριµένα, αντικείµενο της έρευνας αποτελεί η συστηµατική µελέτη και αξιολόγηση τόσο των 
θεραπευτικών-αναστοχαστικών πρακτικών της διακλαδικής οµάδας όσο και της εφαρµογής του µοντέλου του 
Ανοιχτού Διαλόγου σε επιλεγµένους ψυχωτικούς ασθενείς για πρώτη φορά σε κοινοτικό πλαίσιο στην Ελλάδα. 

Υλικό & Μεθοδολογία: Η µεθοδολογία εκλογής είναι η έρευνα- δράση, η οποία καθρεφτίζει τις βασικές 
εννοιολογικές αρχές του µοντέλου του Ανοιχτού Διαλόγου. Ο συνδυασµός ποικίλων ερευνητικών τεχνικών και 
µεθόδων συλλογής δεδοµένων (ηµερολόγιο, παρατήρηση, focus group, ερωτηµατολόγια) και πιο συγκεκριµένα 
η τριγωνοποίηση (triangulation) των ευρηµάτων επιτρέπουν την ενίσχυση της µεθοδολογικής εγκυρότητας και 
τον δι-υποκειµενικό έλεγχο των συµπερασµάτων της έρευνας. 

Ευρήµατα- Συµπεράσµατα: Θα παρουσιαστούν αρχικά ευρήµατα της κλινικής παρέµβασης του Ανοιχτού 
Διαλόγου βάσει ψυχιατρικών δεικτών όπως ο αριθµός νοσηλειών ή/ και υποτροπών, η γενική λειτουργικότητα 
και ποιότητα ζωής, η µείωση της συµπτωµατολογίας, η αλλαγή στην φαρµακευτική αγωγή του ασθενή κλ. 
Παράλληλα αξιολογούνται οι δυναµικές της διακλαδικής θεραπευτικής οµάδας, πιθανές αντιστάσεις ή δυσκολίες 
και κυρίως η αναστοχαστική λειτουργία της ως βασικό εργαλείο της εφαρµογής του µοντέλου του Ανοιχτού 
Διαλόγου. 
Λέξεις-κλειδιά: Ανοιχτός Διάλογος, αναστοχασµός, ψύχωση, κοινοτική ψυχιατρική, διαλογικός εαυτός, συν-κατασκευή νοήµατος. 

Προς μια αλλαγή κουλτούρας I : Η εφαρμογή του Ανοιχτού Διαλόγου σε ένα κοινοτικό πλαίσιο 
Δήµου Λ., Σκουρτέλη Μ., Βαρβαρέσου Ξ., Κολοκοτσά Α., Δρακωνάκης Ν.

Εισαγωγή: Ο Ανοιχτός Διάλογος προτείνει µια νέα προσέγγιση στη διαχείριση της ψύχωσης που διαφοροποιείται 
από την παραδοσιακή ψυχιατρική πρακτική. Εµπλεκόµενοι στη θεραπευτική συνάντηση είναι οι ασθενείς, το 
οικογενειακό και κοινωνικό δίκτυο και οι ειδικοί ψυχικής υγείας. Η εστίαση µετατοπίζεται από τα συµπτώµατα 
στην οικοδόµηση διαλόγου, στη συν-κατασκευή νοηµάτων και στην κοινή κατανόηση της βιωµένης εµπειρίας 
των συµµετεχόντων. Λαµβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγµατικότητας, η εφαρµογή του 
µοντέλου προϋποθέτει αλλαγή κουλτούρας στις δοµές και µονάδες ψυχικής υγείας. Σηµείο εκκίνησης προς αυτή 
την κατεύθυνση αποτελεί η πρόσληψη και η αντιµετώπιση της προοπτικής εφαρµογής του από τους επαγγελµατίες 
ψυχικής υγείας.

Σκοπός: Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο κατανοεί η διακλαδική οµάδα, σε 
ένα κοινοτικό πλαίσιο, την προοπτική ένταξης και πρακτικής εφαρµογής του Ανοιχτού Διαλόγου στην θεραπευτική 
πρακτική. Πιο συγκεκριµένα, στόχος είναι να αναδειχθούν οι προσλαµβανόµενοι ενθαρρυντικοί παράγοντες 

MINOS I 15:00-16:30Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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και οι προκλήσεις ώστε να κατανοηθούν τα στοιχεία που αποτελούν πηγή δεκτικότητας, προβληµατισµού και 
ενδεχόµενων αντιστάσεων στη διαδικασία αλλαγής κουλτούρας προς την κατεύθυνση του Ανοιχτού Διαλόγου.

Μεθοδολογία: Το δείγµα της έρευνας θα αποτελείται από ειδικούς ψυχικής υγείας που εργάζονται σε ένα πλαίσιο 
κοινοτικής ψυχιατρικής και θα είναι υπεύθυνοι για την πιλοτική εφαρµογή του µοντέλου. Η συλλογή δεδοµένων θα 
γίνει µε τριγωνοποίηση (triangulation), συνδυάζοντας τα µεθοδολογικά εργαλεία της συµµετοχικής παρατήρησης 
(participant observation) και των οµαδικών συζητήσεων (focus groups), στοχεύοντας στην πληρέστερη συλλογή 
δεδοµένων και στην ενίσχυση της µεθοδολογικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας της ερευνητικής διαδικασίας. Τα 
δεδοµένα θα αναλυθούν µε θεµατική ανάλυση (Thematic Analysis), η οποία επιτρέπει µέσω της παρατήρησης 
και καταγραφής µοτίβων (λεκτικών και µη) την ανάδυση προεξαρχόντων θεµάτων που προκύπτουν από τα 
δεδοµένα.

Ευρήµατα- Συµπεράσµατα: Παράλληλα αξιολογούνται οι δυναµικές της διακλαδικής θεραπευτικής οµάδας, 
πιθανές αντιστάσεις ή δυσκολίες και κυρίως η αναστοχαστική λειτουργία της ως βασικό εργαλείο της εφαρµογής 
του µοντέλου του Ανοιχτού Διαλόγου. 
Λέξεις-κλειδιά: Ανοιχτός Διάλογος, αλλαγή κουλτούρας, κοινοτική ψυχιατρική, συµµετοχική παρατήρηση, focus group, θεµατική 
ανάλυση.

Προς μια αλλαγή κουλτούρας II : Η εφαρμογή του Ανοιχτού Διαλόγου σε ένα κοινοτικό πλαίσιο 
Κολοκοτσά Α., Σκουρτέλη Μ., Βαρβαρέσου Ξ., Δήµου Λ., Δρακωνάκης Ν.

Εισαγωγή: Η υπηρεσία κατ’ οίκον παρέµβασης απευθύνεται σε ενήλικες που παρουσιάζουν σοβαρά ψυχιατρικά 
προβλήµατα µε διάγνωση στο φάσµα των ψυχωτικών διαταραχών ενώ σκοπός της είναι η παροχή θεραπευτικών 
παρεµβάσεων µέσω εξατοµικευµένου πλάνου φροντίδας που έχει σαν στόχο την πρόληψη/ ύφεση της υποτροπής, 
την αποφυγή της νοσηλείας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αυτονοµία του εξυπηρετούµενου.

Σκοπός: Η παρατήρηση και καταγραφή των θεραπευτικών πρακτικών της υπηρεσίας κατ’ οίκον παρέµβασης 
προκειµένου να αναγνωριστούν κοινά η αποκλίνοντα σηµεία από την προσέγγιση του Ανοιχτού Διαλόγου, µέσω 
της µεθόδου της συµµετοχικής παρατήρησης. Συγκεκριµένα, αντικείµενο της έρευνας αποτελεί η συστηµατική 
µελέτη και αξιολόγηση τόσο των θεραπευτικών-αναστοχαστικών πρακτικών της διακλαδικής οµάδας όσο και 
της πιλοτικής εφαρµογής του µοντέλου του Ανοιχτού Διαλόγου σε ψυχωτικούς ασθενείς σε κοινοτικό πλαίσιο 
στην Ελλάδα. 

Μεθοδολογία: Το δείγµα της έρευνας θα αποτελείται από ασθενείς µε διάγνωση ψύχωσης και τις οικογένειές 
τους που λαµβάνουν υπηρεσίες κατ’ οίκον παρέµβασης µε άξονα το µοντέλο του Ανοιχτού Διαλόγου. Η 
συλλογή δεδοµένων θα γίνει µε τριγωνοποίηση (triangulation), συνδυάζοντας τα µεθοδολογικά εργαλεία της 
συµµετοχικής παρατήρησης (participant observation) και των οµαδικών συζητήσεων (focus groups), στοχεύοντας 
στην πληρέστερη συλλογή δεδοµένων και στην ενίσχυση της µεθοδολογικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας 
της ερευνητικής διαδικασίας. Τα δεδοµένα θα αναλυθούν µε θεµατική ανάλυση (Thematic Analysis), η οποία 
επιτρέπει µέσω της παρατήρησης και καταγραφής µοτίβων (λεκτικών και µη) την ανάδυση προεξαρχόντων 
θεµάτων που προκύπτουν από τα δεδοµένα.

Ευρήµατα-Συµπεράσµατα: Θα παρουσιαστούν αρχικά ευρήµατα της κλινικής παρέµβασης του Ανοιχτού 
Διαλόγου βάσει ψυχιατρικών δεικτών όπως ο αριθµός νοσηλειών ή/ και υποτροπών, η γενική λειτουργικότητα 
και ποιότητα ζωής, η µείωση της συµπτωµατολογίας και η αλλαγή στην φαρµακευτική αγωγή του ασθενή. 
Αξιολογούνται επίσης οι αντιδράσεις των θεραπευτών και των ασθενών, πιθανές αντιστάσεις ή δυσκολίες 
και κυρίως η αναστοχαστική λειτουργία τους ως βασικό εργαλείο της εφαρµογής του µοντέλου του Ανοιχτού 
Διαλόγου.
Λέξεις-κλειδιά: Ανοιχτός Διάλογος, ψύχωση, κατ’ οίκον παρέµβαση, κοινοτική ψυχιατρική, συµµετοχική παρατήρηση, focus group.
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 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΕΣΣΚΕΨΟ

Προεδρείο: Κ. Μπατσαλιάς, Μ. Σκουλάς

Ψυχοθεραπεία σε οικογένειες µε υιοθετηµένο παιδί
Κ. Χαραλαµπάκη

Εφαρµογή της συστηµικής οικογενειακής θεραπείας στην ενδοοικογενειακή βία, µια διαδικασία µετάβασης από 
τις βεβαιότητες των ειδικών στις δυνατότητες της οικογένειας
Π. Χρυσός

Οικογενειακή ψυχοθεραπεία στην ουσιοεξάρτηση: πέραν από την κινητοποίηση
Ε. Μέλλος

Ψυχοθεραπεία σε οικογένειες με υιοθετημένο παιδί
Χαραλαµπάκη Κ.

Η ψυχοθεραπεία σε οικογένειες µε υιοθετηµένο παιδί έχουν την ιδιαιτερότητα ότι οποιοδήποτε κι αν είναι το 
σύµπτωµα (είτε του θετού τέκνου είτε των οικογενειακών σχέσεων) αυτό σχετίζεται µε το «τραύµα της υιοθεσίας», 
δηλαδή την αποµάκρυνση του παιδιού από τη βιολογική οικογένεια. Η πιο συχνή νοηµατοδότηση που κάνουµε 
είναι ότι κυριαρχεί το πρότυπο της «επανάληψης του τραύµατος» µε διάφορες µορφές, που εκδηλώνονται µέσω 
οικογενειακής δυσλειτουργίας είτε ειδικής ψυχοπαθολογίας του παιδιού. Θα δοθούν κλινικά παραδείγµατα από 
αντίστοιχες περιπτώσεις οικογενειακής ψυχοθεραπείας στη Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας του Ψ.Ν.Α.

Εφαρμογή της συστημικής οικογενειακής θεραπείας στην ενδοοικογενειακή βία, μια διαδικασία 
μετάβασης από τις βεβαιότητες των ειδικών στις δυνατότητες της οικογένειας
Χρυσός Π.

Θα επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε το φαινόµενο της ενδοοικογενειακής βίας ως µια διαδικασία 
αλληλεπίδρασης - επικοινωνίας και αφήγησης σπάζοντας το φράγµα της κατανόησης του φαινοµένου σε όρους 
«θύµα - θύτης» και τραυµατικής εµπειρίας.

Ως εργαλεία µελέτης θα χρησιµοποιήσουµε τις αρχές της επικοινωνίας του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού και 
της αφηγηµατικής θεραπείας.

Βασικοί πυλώνες της θεραπευτικής διαδικασίας θα είναι: η περιέργεια, η διεύρυνση του πεδίου παρατήρησης, η 
συζήτηση σε πολλές κατευθύνσεις (δεν υπάρχει µια σωστή κατεύθυνση).

Απώτερος στόχος θα είναι να έρθουν στο προσκήνιο οι δυνατότητες της οικογένειας και να τοποθετηθούν στο 
παρασκήνιο οι βεβαιότητες των ειδικών.

Η οικογένεια γίνεται ειδικός της ίδιας της ζωής της. Έτσι, τα βίαια γεγονότα, µέσα από µια διαδικασία ύφανσης 
µπορούν να ενσωµατωθούν στο πλαίσιο µιας πολυαφηγηµατικής προσέγγισης της ζωής, απελευθερωµένης 
από την κυρίαρχη ιστορία της βίας.

MINOS IΙ 08:30-09:45Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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Οικογενειακή ψυχοθεραπεία στην ουσιοεξάρτηση: πέραν από την κινητοποίηση
Μέλλος Ε., Μανεσιώτης Α., Ποµίνι Β.

Στις περιπτώσεις ουσιοεξάρτησης συµβαίνει συχνά να είναι η οικογένεια του χρήστη που απευθύνεται για 
βοήθεια σε προγράµµατα απεξάρτησης, ενώ το εξαρτηµένος µέλος αρνείται τόσο το πρόβληµα όσο και την 
επαφή µε ειδικούς. Ποικίλες µορφές παρεµβάσεων κινητοποίησης του χρήστη µέσα από την συνεργασία µε 
τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας έχουν περιγραφεί ως αποτελεσµατικές, σε σηµαντικά ποσοστά. Ωστόσο, 
υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η συνεργασία µε τα διαθέσιµα µέλη της οικογένειας πλην του χρήστη 
συνδέεται µε βαθύτερες αλλαγές µέσα στο σύστηµα, που µε τη σειρά τους µπορεί να σχετίζονται µε σηµαντική 
µείωση της χρήσης ή και µε την αποχή. Το αποτέλεσµα αυτό οδήγησε σε αλλαγές στις παρεχόµενες υπηρεσίες 
προς τους συγγενείς του χρήστη που επιθυµούν περαιτέρω συνεργασία, πέραν του προγράµµατος κινητοποίησης. 
Η περιγραφή κλινικού περιστατικού θα αναδείξει τη θεραπευτική προσέγγιση που εφαρµόζεται από τους 
οικογενειακούς θεραπευτές του προγράµµατος «ΑΘΗΝΑ» του ΟΚΑΝΑ - Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ. 

MINOS IΙ 08:30-09:45Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Προεδρείο: Β. Μποζίκας, Γ. Σίµος

Αρνητικά συµπτώµατα: εισαγωγή (φαινοµενολογία, πιθανά αίτια, επιπτώσεις)
Κ. Καζαντζής

Γνωστική - συµπεριφορική προσέγγιση των αρνητικών συµπτωµάτων
Γ. Τσιόπτσιας

Νέες φαρµακευτικές προσεγγίσεις στα αρνητικά συµπτώµατα
Χ. Μπάκας

Η χρησιµότητα των δοµών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: η περίπτωση των προστατευµένων διαµερισµάτων 
του ΨΝΘ
Α. Μπουλασίκη

Η σχιζοφρένεια είναι µία νόσος µε τεράστιες συνέπειες όχι µόνο για τον ίδιο τον ασθενή αλλά και για το 
οικογενειακό και το κοινωνικό του περιβάλλον. Τα λεγόµενα παραγωγικά συµπτώµατα θεωρούνται συνήθως το 
πιο “θορυβώδες” κοµµάτι της νόσου και συχνά εκεί στρέφεται το θεραπευτικό και το κοινωνικό ενδιαφέρον. Τι 
συµβαίνει όµως µε τα λεγόµενα αρνητικά συµπτώµατα, τα οποία έχουν εξίσου αν όχι ακόµη µεγαλύτερη επίδραση 
µακροπρόθεσµα στην ποιότητα ζωής του ασθενούς ; Στο στρογγυλό αυτό τραπέζι θα συζητηθεί η σηµασία των 
εν λόγω συµπτωµάτων, η ανάγκη για µια συνολική βιοψυχοκοινωνική ενασχόληση µε αυτά από πλευράς της 
Ψυχιατρικής αλλά και της Πολιτείας, θα γίνει µια εισαγωγή αρχικά από τον κο Καζαντζή όπου θα αναφερθεί 
κυρίως στην φαινοµενολογία, τα πιθανά (βιολογικά και άλλα) αίτια και ερµηνείες και τις νευρογνωστικές και 
ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις των αρνητικών συµπτωµάτων. Στην συνέχεια θα αναφερθούν πιο αναλυτικά οι 
διάφορες βασικές προσεγγίσεις σε µια προσπάθεια θεραπείας-απάλυνσης αυτών των συµπτωµάτων και των εν 
γένει επιπτώσεών τους. Aρχικά θα παρουσιαστεί η Γνωστική-Συµπεριφορική προσέγγιση, θα γίνει µια σύντοµη 
αναφορά γενικά στο Γνωστικό-Συµπεριφορικό (cbt) µοντέλο και πως αυτό µπορεί να συµβάλλει σαν µια 
επιπρόσθετη συµπληρωµατική (όχι αποκλειστική) θεραπεία, µέσω κυρίως της τροποποίησης δυσλειτουργικών 
πεποιθήσεων που αποτελούν συχνά αντίδραση στα νευρογνωστικά ελλείµµατα, τις κοινωνικές δυσκολίες, το 
στίγµα και την αποθάρρυνση του ατόµου. Θα γίνει µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των διάφορων στρατηγικών 
στα πλαίσια του cbt µοντέλου και της evidence based αποτελεσµατικότητας αυτών. Επειτα θα παρουσιαστεί η 
φαρµακευτική προσέγγιση από τον κο Μπάκα, θα αναφερθούν οι διάφορες στρατηγικές παλαιότερες και κυρίως 
νεώτερες, τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, αν υπάρχει βάση για αισιοδοξία, κυρίως από µια evidence based 
προσέγγιση. Τέλος η κα Μπουλασίκη θα αναφερθεί στο ρόλο και τη χρησιµότητα των δοµών ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης όσο αφορά στα αρνητικά συµπτώµατα. Θα βασιστεί η παρουσίαση συγκεκριµένα στην εµπειρία 
από τη λειτουργία των Προστατευόµενων Διαµερισµάτων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης και θα 
γίνει µία ανασκόπηση στις στρατηγικές αντιµετώπισης από την έναρξη λειτουργίας τους εώς και σήµερα.

MINOS IΙ 09:45-11:00Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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Αρνητικά συμπτώματα: εισαγωγή (φαινομενολογία, πιθανά αίτια, επιπτώσεις)
Καζαντζής Κ.

Η σχιζοφρένεια αποτελεί σύνδροµο, η αιτιοπαθογένεια του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Η διάγνωση 
εξακολουθεί να βασίζεται στο ιστορικό και την κλινική εξέταση, καθώς δεν υπάρχουν ειδικοί βιολογικοί 
δείκτες. Οι ψευδαισθήσεις, οι παραληρητικές ιδέες και η αποδιοργάνωση της συµπεριφοράς είναι τα πιο 
εµφανή συµπτώµατα της σχιζοφρένειας. Είναι αυτά που φέρνουν ένα άτοµο µε σχιζοφρένεια σε επαφή µε τις 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τι γίνεται όµως µε τα αρνητικά συµπτώµατα που απ’ότι φαίνεται έχουν εξίσου αν 
όχι πολύ µεγαλύτερη επίδραση στην ποιότητα ζωής και στην έκβαση της νόσου του ασθενούς; Τα αρνητικά 
συµπτώµατα θεωρούνται επί του παρόντος ως µια ξεχωριστή διάσταση της ψυχοπαθολογίας και αναφέρονται 
στην αποδυνάµωση ή έλλειψη των φυσιολογικών σκέψεων, συναισθηµάτων ή συµπεριφορών σε ασθενείς 
µε σχιζοφρένεια. Τα αρνητικά συµπτώµατα στη σχιζοφρένεια µπορούν να ταξινοµηθούν ως πρωτογενή ή 
δευτερογενή. Τα πρωταρχικά αρνητικά συµπτώµατα πιστεύεται είναι εγγενή, ενώ τα δευτερογενή αρνητικά 
συµπτώµατα προκαλούνται από θετικά συµπτώµατα, κατάθλιψη, παρενέργειες φαρµάκων, κοινωνική στέρηση ή 
κατάχρηση ουσιών. Το ιστορικό, η κλινική εξέταση και οι κλίµακες PANSS και SANS µπορούν να µας βοηθήσουν 
στη διαφοροδιάγνωση. Αντί µιας µεµονωµένης δοµικής ή νευροχηµικής ανωµαλίας, τα σηµερινά στοιχεία 
καταδεικνύουν µια κατανεµηµένη δυσλειτουργία των νευρωνικών δικτύων στις εκδηλώσεις που προέρχονται 
από διάφορα στάδια της αναπτυξιακής διαδικασίας. Παροµοίως, οι θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν κινηθεί 
πέρα από τα συµβατικά αντιψυχωτικά και αντικαταθλιπτικά µοντέλα και το πεδίο έχει βιώσει δοκιµές µε νέα 
νευροπεπτίδια, αντιφλεγµονώδεις παράγοντες, αγωνιστές ΝΜDΑ και rTMS. Τέλος η χρήση της γνωστικής 
θεραπείας συµπεριφοράς µαζί µε την παρέµβαση της οικογένειας για όλους τους ασθενείς µε σχιζοφρένεια και 
ειδικά οι θεραπείες τέχνης φαίνεται πως αποτελούν µέρος της αντιµετώπισης ορισµένων σχετικών ελλειµµάτων. 

Γνωστική - συμπεριφορική προσέγγιση των αρνητικών συμπτωμάτων
Τσιόπτσιας Γ.

Τα αρνητικά συµπτώµατα της σχιζοφρένειας ειναι ένα σηµαντικό πρόβληµα για τους ίδιους τους ασθενείς, 
τους φροντιστές, τους θεραπευτές και µε σοβαρές κοινωνικές διαστάσεις. Προκαλούν σοβαρή έκπτωση στην 
λειτουργικότητα του ασθενούς και απογοήτευση σε θεραπευτές και φροντιστές, ενώ πολύ συχνά ανθίστανται στην 
φαρµακοθεραπεία. Η γνωστική συµπεριφορική θεραπεία (cbt) είναι από τις πλέον υποσχόµενες συµπληρωµατικές 
θεραπείες µε την µεγαλύτερη βάσει τεκµηρίων (evidence) αποτελεσµατικότητα, αν και υπάρχουν αντικρουόµενα 
αποτελέσµατα και απαιτούνται µεγαλύτερες και περισσότερες τυχαιοποιηµένες κλινικές µελέτες. Μέσα στα 
πλαίσια της cbt έχουν γίνει απόπειρες να εννοιολογηθούν τα αρνητικά συµπτώµατα : στο µοντέλο των Kingdon 
και Turkington κατανοούνται ως ασκούντα αρχικά έναν προστατευτικό και αµυντικό ρόλο και προτείνονται 
εξηγήσεις ανα σύµπτωµα (αµβλύ συναίσθηµα, αβουλία, αλογία, ανηδονία, γνωστικό έλλειµµα στην προσοχή). 
Από άλλους µελετητές θεωρούνται ότι προκύπτουν και διατηρούνται εξαιτίας “ηττοπαθών” δυσλειτουργικών 
πεποιθήσεων αντιδραστικών στη νευρογνωστική βλάβη και στα αποθαρρυντικά γεγονότα ζωής. Αρχικά τίθενται 
“χαµηλοί” βραχυπρόθεσµοι στόχοι “µείωσης της πίεσης”, συµφωνηµένοι, το άτοµο πρέπει να µπορεί να τους 
επιτύχει εύκολα και να αισθανθεί καλύτερα. Έπεται η µετακίνηση σε “ενδιάµεσους στόχους” εξατοµικευµένους, 
προτιµότερο προτείνει ο ασθενής και σταδιακά την κατάλληλη στιγµή έρχονται οι µακροπρόθεσµοι στόχοι. 
Γίνεται διατύπωση περίπτωσης µε ειδική αναφορά στα αρνητικά συµπτώµατα, την επίδρασή τους σε άλλες 
περιοχές και τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις που υπάρχουν, ενώ µετά την εξήγηση και την ψυχοεκπαίδευση 
ακολουθούν συµπεριφορικές ασκήσεις µέσα και έξω απο τις συνεδρίες προς τροποποίηση των δυσλειτουργικών 
πεποιθήσεων. Χρησιµοποιούνται φυλλάδια, η καθοδηγούµενη ανακάλυψη, η εξήγηση της γνωστικής αντίληψης, 
ενώ γίνεται σχετική δουλειά σε σχέση µε την οικογένεια και το προσωπικό. 
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Νέες φαρμακευτικές προσεγγίσεις στα αρνητικά συμπτώματα
Μπάκας Χ. 

Τα αρνητικά συµπτώµατα στη σχιζοφρένεια περιλαµβάνουν διαταραχή του εύρους και της έντασης του 
συναισθήµατος, της παραγωγής και του πλούτου του λόγου και της στοχοκατευθυνόµενης συµπεριφοράς. Όταν 
εγκαθίστανται εµφανίζουν χρόνιο και επίµονο χαρακτήρα. Είναι µία από τις κύριες αιτίες της αξιοσηµείωτης 
έκπτωσης που παρατηρείται στα επίπεδα της κοινωνικής και επαγγελµατικής λειτουργικότητας και σε αυτό της 
αυτοφροντίδας. Υπάρχει εποµένως υψηλή αναγκαιότητα στη θεραπευτική αντιµετώπισή τους.

Στην παρουσίαση γίνεται αναφορά στις διαθέσιµες φαρµακευτικές θεραπείες (αντιψυχωτικά πρώτης και 
δεύτερης γενιάς, αντικαταθλιπτικά, φάρµακα που δρουν στο γλουταµινεργικό σύστηµα, συνδυασµοί αυτών, 
άλλοι φαρµακευτικοί παράγοντες). Επιχειρείται µια αξιολόγηση των διαθέσιµων θεραπειών µε βάση πρόσφατες 
µεταναλύσεις, συστηµατικές ανασκοπήσεις και κλινικές µελέτες. 

Συµπερασµατικά προκύπτει ότι οι διαθέσιµες φαρµακευτικές θεραπείες έχουν επίδραση στα αρνητικά 
συµπτώµατα, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν πολλές φορές σηµαντικά την κλινική εικόνα. Εποµένως πρέπει να 
οξυνθούν οι ερευνητικές προσπάθειες για αναζήτηση σαφώς αποτελεσµατικότερων φαρµακευτικών θεραπειών 
για τα αρνητικά συµπτώµατα της σχιζοφρένειας. 

Η χρησιμότητα των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: η περίπτωση των προστατευμένων 
διαμερισμάτων του ΨΝΘ
Μπουλασίκη Α.

Οι δοµές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης έχουν τη δικιά τους θέση όσο αφορά στη βελτίωση των αρνητικών 
συµπτωµάτων της σχιζοφρένειας. Οι δοµές κοινωνικής επανένταξης του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης 
όπως έχουν προκύψει από την εφαρµογή του Προγράµµατος Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ‘’ΨΥΧΑΡΓΩΣ’’ 
αποτελούνται από τα Οικοτροφεία, τους Ξενώνες (ένας ενδονοσοκοµειακός καθώς και εξωνοσοκοµειακοί) καθώς 
και τα Προστατευόµενα Διαµερίσµατα. Μέσω της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης πραγµατοποιήθηκε η µετάβαση 
από µία ασυλικού τύπου περίθαλψη ατόµων µε ψυχικές διαταραχές σε ένα πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εντός 
της κοινότητας. Οι τύποι των δοµών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης διαφέρουν ως προς τον βαθµό επίβλεψης 
από το προσωπικό. Στα οικοτροφεία η παρουσία προσωπικού είναι συνεχής, στους ξενώνες υπάρχει εποπτεία 
από τις πρωινές ώρες εώς το βράδυ, ενώ στα προστατευόµενα διαµερίσµατα παρέχεται επίβλεψη συνήθως 
σε εβδοµαδιαία βάση. Τα προστατευόµενα διαµερίσµατα του ΨΝΘ αυτήν την περίοδο ανέρχονται περίπου στα 
40, οι ένοικοι στους 80, ενώ οι υπηρεσίες παρέχονται από το προσωπικό της ΜΟΨΣΑΤ Ά και ΄Β. Έναρξη 
λειτουργίας το 1989. Το 80% περίπου των ασθενών πάσχει από ψυχωσικές διαταραχές, στην πλειονότητα 
σχιζοφρένεια. Αρνητικά συµπτώµατα είναι παρόντα σε άλλοτε άλλο βαθµό στο σύνολο των παραπάνω ασθενών. 
Επιδιώκεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτονοµίας και κοινωνικών δεξιοτήτων µε απώτερο στόχο την πλήρως 
ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Οι συναντήσεις µε τους ενοίκους λαµβάνουν χώρα στο διαµέρισµα που διαµένουν ή 
στα γραφεία της υπηρεσίας. Μεταξύ άλλων στόχος είναι η απάλυνση των αρνητικών συµπτωµάτων. Πέραν της 
φαρµακευτικής θεραπείας γίνονται εργοθεραπευτικές παρεµβάσεις, ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις ατοµικές ή 
οµαδικές, παρέχονται θέσεις προστατευµένης εργασίας (ΚΟΙΣΠΕ, εργασία µε θεραπευτικό κίνητρο), οργάνωση 
ελεύθερου χρόνου. Επιδιώκεται η κινητοποίηση, η αύξηση των ενδιαφερόντων, η συναισθηµατική έκφραση, η 
κοινωνικοποίηση. Παρατηρείται πως οι παρεχόµενες υπηρεσίες έχουν µεταβληθεί σε κάποιον βαθµό από τα 
πρώτα χρόνια λειτουργίας των διαµερισµάτων εώς σήµερα. Αξίζει να συζητηθεί η αποτελεσµατικότητα και να 
γίνουν οι ανάλογες προτάσεις για τη βελτίωσή τους. 
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΟΥ 
ΨΥΧΩΣΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Προεδρείο: Ν. Στεφάνης, Κ. Κόλλιας

Λίαν υψηλού κινδύνου για ψύχωση καταστάσεις, πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο και το Ιατρείο Πρώιµης  
Παρέµβασης στην Ψύχωση
Κ. Κόλλιας

Προνοσηροί παράγοντες κινδύνου και νοητικά ελλείµµατα σε πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο
Σ. Δηµητρακόπουλος

Αντίξοα ψυχοατραυµατικά γεγονότα παιδικής ηλικίας και πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο
Ι. Κωστελέτος

Ανοσιακοί παράγοντες και πρώτο ψυχωσικό επεισόδια
Η. Βλάχος

Η πρώιµη παρέµβαση στην ψύχωση αφορά την προψυχωσική φάση, τη µελιωση του χρόνου µη θεραπευόµενης 
ψύχωσης και το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο και την κρίσιµη περίοδο των πρώτων ετών από τηναρχική 
διάγνωσή του. Το Ειδικό Ιατρείο Πρώιµης Παρέµβασης στην Ψύχωση της Α΄Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ του 
Αιγινητείου Νοσοκοµείου απευθύνετα σε λίαν υψηλού κινδύνου για ψύχωση άτοµα και σε ασθενείς πρώτου 
ψυχωσικού επεισοδίου. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έµφαση στην αντιµετώπιση ασθενών µε διάγνωση 
πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου στο πλαίσιο µιας εκτεταµµένης µελέτης, η οποία αφορά ένα δίκτυο δοµών του 
Αιγινητείου Νοσοκοµείου, σε συνεργασία και µε άλλες Ψυχιατρικές Κλινικές της Αττικής. Στόχος της Στρογγυλής 
αυτής Τράπεζας είναι να εκτεθεί αφενός το κλινικό και ερευνητικό αντικείµενο του Ιατρείου, να διερευνηθεί η 
σχέση των λίαν υψηλού κινδύνου κααταστάσεων µε το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, καθώς και να γίνει µια 
ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας σε σχέση µε επιµέρους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι συσχετίζονται 
µε την έναρξη, την πορεία κα πρόγνωση του πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου και οι οποίοι αποτελούν αντικείµενο 
της προαναφερθείσας µελέτης 
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Λίαν υψηλού κινδύνου για ψύχωση καταστάσεις, πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο και το Ιατρείο Πρώιμης 
Παρέμβασης στην Ψύχωση
Κόλλιας Κ.

Η ανάγκη για έγκαιρη αναγνώριση και αντιµετώπιση των πρόδροµων εκδηλώσεων ή των πρώτων συµπτωµάτων 
των ψυχωσικών διαταραχών, έχει οδηγήσει τα τελευταία έτη στην ευρεία ανάπτυξη συναφών υπηρεσιών 
παγκοσµίως. Στα πλαίσια αυτά ξεκίνησε η λειτουργία του ειδικού ιατρείου πρώιµης παρέµβασης στην ψύχωση 
στο Αιγινήτειο νοσοκοµείο, από τον Μάρτιο του 2012, το οποίο έχει σαν στόχο την αποτροπή ή τον καλύτερο 
δυνατό έλεγχο της ψύχωσης. 

Το Ειδικό ιατρείο απευθύνεται σε ασθενείς πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου (first episode psychosis-FEP), καθώς 
και σε άτοµα λίαν υψηλού κινδύνου (Ultra High Risk-UHR) για ψύχωση και σε νέους συγγενείς πρώτου βαθµού 
ασθενών µε ψύχωση, ηλικίας 15 έως 45 ετών.

Η ανίχνευση των λίαν υψηλού κινδύνου περιστατικών γίνεται µε τη χρήση ειδικών ψυχοµετρικών εργαλείων και 
µε βάση τα κριτήρια APS. Η θεραπευτική προσέγγιση για τα UHR άτοµα είναι βασισµένη στη συµπτωµατολογία 
των ατόµων, εστιάζοντας στα παρόντα κλινικά προβλήµατα, µε τακτικό follow up, ακολουθώντας το µοντέλο των 
κλινικών σταδίων. 

Η αντιµετώπιση των περιστατικών πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου γίνεται µε 
παροχή ολοκληρωµένης φροντίδας µε ρύθµιση φαρµακευτικής αγωγής, υποστηρικτική ψυχοθεραπεία και ειδικό 
χειρισµό ανά περιστατικό. Οι παραποµπές είναι από διασυνδεόµενες υπηρεσίες της µονάδς και του δικτύου 
πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου. Η παρακολούθηση των περιστατικών σε πρώτο επίπεδο είναι για τουλάχιστον 
ένα χρόνο αλλά µε προοπτική για παρακολούθηση 2 έως 5 ετών.

Τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του ιατρεόυ δόθηκε έµφαση στα UHR περιστατικά ενώ τα δύο τελευταία στα 
FEP, λόγω συµµετοχής του ιατρείου στο Δίκτυο Πρώτου Ψυχωσικού Επεισοδίου. Η ανίχνευση περιστατικών UHR 
συµβάλλει στην καλύτερη πρόγνωση όσων µεταβούν σε ψύχωση, καθώς µηδενίζεται σχεδόν η DUP τους και 
καθυστερεί ενδεχόµενα το άνοιγµα προς ψύχωση. Τέλος, υπάρχει συµµετοχή του ιατρείου σε σειρά ερευνητικών 
προγραµµάτων αναφορικά µε τα UHR και FEP περιστατικά.

Προνοσηροί παράγοντες κινδύνου και νοητικά ελλείμματα σε πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο
Δηµητρακόπουλος Σ.

Το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο και η χρονική περίοδος που προηγείται και έπεται της εµφάνισης της ψύχωσης 
χαρακτηρίζονται ως κριτικής σηµασίας για την πρόγνωση και την πορεία της ψυχωσικής/ σχιζοφρενικής 
διαταραχής. Στο πλαίσιο αυτό, η διεθνής έρευνα στρέφεταιστον προσδιορισµό των προνοσηρών παραγόντων 
κινδύνου που ενδεχοµένως εµπλέκονται στην ανάπτυξη της ψύχωσης και πιθανά συνδέονται µε ήδη υπάρχουσα 
ευαλωτότητα του ατόµου που νοσεί. Επιπρόσθετα, τα νοητικά ελλείµµατα είναι πυρηνικά στη σχιζοφρενική 
διαταραχή και συχνά προϋπάρχουν της εµφάνισης ενός πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου (νευροαναπτυξιακή 
υπόθεση), ενώ παραµένει σχετικά αµφιλεγόµενη η µεταβολή τους ή η επιδείνωσή τους σε βάθος χρόνου 
(νευροεκφυλιστική υπόθεση). 

Η µονάδα Πρώτου Ψυχωσικού Επεισοδίου του Αιγινητείου Νοσοκοµείου χρησιµοποιεί σύγχρονα 
ψυχοµετρικά εργαλεία µε βάση διεθνή πρότυπα που βοηθά στον προσδιορισµό γενετικών - κληρονοµικώνκαι 
περιβαλλοντικώνδεικτών, εξυπηρετώντας κλινικούς και παράλληλα ερευνητικούς σκοπούς. 

Η ανίχνευση ειδικών ή µη παραγόντων νόσησης στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης γενετικών και περιβαλλοντικών 
συνιστωσών (Gene x Environment Interaction) και ο προσδιορισµός των νοητικών ελλειµµάτων αποτελούν 
ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια κατανόησης της αιτιοπαθογένειας της ψύχωσηςκαι θέτουν τις βάσεις για 
ένα εξατοµικευµένο µοντέλο παρέµβασης σε άτοµα µε πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο.

MINOS IΙ 11:30-12:45Παρασκευή 19 Απριλίου 2019



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

58

Αντίξοα ψυχοατραυματικά γεγονότα παιδικής ηλικίας και πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο
Κωστελέτος Ι.

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα πάνω στην Σχιζοφρένεια έχει προχωρήσει από την ανεύρεση των αιτιοπαθολογικών 
παραγόντων στην απαρτίωση ενός αιτιοπαθολογικού µοντέλου στο οποίο αλληλεπιδρούν οι βιολογικοί γενετικοί 
παράγοντες µε έναν ή περισσότερους περιβαλλοντικούς. Ο Σκοπός της παρουσίασης είναι η αναφορά στα πιο 
σηµαντικά στοιχεία που προκύπτουν από την βιβλιογραφία που αφορά την σχέση των Αντίξοων Ψυχοτραυµατικών 
Εµπειριών µε την εκδήλωση πρώτου ψυχωσικού επεισιδίου. 

Επιδηµιολογικές έρευνες έχουν συσχετίσει την εµπειρία ψυχοτραυµατικών γεγονότων ως πιθανό περιβαλλοντικό 
προδιαθεσικό παράγοντα για την εκδήλωση ψύχωσης. Ωστόσο, οι ειδικοί επικέντρωναν µέχρι πρότινος τις έρευνες 
τους περισσότερο στους βιολογικούς παράγοντες της Σχιζοφρένειας. Σήµερα οι Αντίξοοες Ψυχοτραυµατικές 
Εµπειρίες Παιδικής Ηλικίας (Α.Ψ.Ε.Π.Η.) που αφορούν Σωµατική, Σεξουαλική, Συναισθηµατική κακοποίηση, 
Εκφοβισµό, Παραµέληση και Γονεϊκή Αποστέρηση θεωρούνται ο πιο σηµαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας 
που συσχετίζεται µε την εκδήλωση ψύχωσης. Τα εργαλεία εκτίµησης των Αντίξοων Ψυχοτραυµατικών Εµπειριών 
Παιδικής Ηλικίας µε πηγή αναδροµικές πληροφορίες σε ασθενείς οι οποίοι εκδηλώνουν ψύχωση έχουν βρεθεί 
ότι είναι έγκυρα και αξιόπιστα. Στο πλαίσιο της προσπάθειας σύνδεσης των Α.Ψ.Ε.Π.Η. µε εκδήλωση ψύχωσης 
έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες. Έµφαση έχει δοθεί στην διαµόρφωση νοητικών σχηµάτων µέσω των οποίων 
το άτοµο αντιλαµβάνεται τον κόσµο εχθρικό και απειλητικό. Επί πλέον έχει συσχετιστεί το στρες που βιώνεται 
από τα άτοµα µε τέτοιες εµπειρίες µε ένα µοντέλο αδυναµίας τους σε διαχείριση δύσκολων καταστάσεων και 
διατυπώθηκε η Υπόθεση της Κοινωνικής Ήττας. Άλλοι ερευνητές µελετούν τις ενδιάµεσες παθολογίες που 
προκύπτουν άµεσα από τις Α.Ψ.Ε.Π.Η. όπως αγχώδεις, καταθλιπτικές διαταραχές, αποσυνδετικές διαταραχές 
και διαταραχές προσαρµογής οι οποίες πιθανόν να είναι ενδιάµεσοι παράγοντες στην εκδήλωση ψύχωσης. Η 
χρήση κάνναβης καθώς και η απόλυτη αύξηση του αριθµού των ψυχοτραυµατικών εµπειριών σε πλαίσια ενός 
µοντέλου δόσης-απάντησης πολύ πιθανόν να είναι παράγοντες που δρουν συνεργικά µε τις Α.Ψ.Ε.Π.Η. στην 
εκδήλωση ψύχωσης. Ως προς το βιολογικό υπόβαθρο της σύνδεσης Α.Ψ.Ε.Π.Η.-ψύχωσης µελετάται ο ρόλος του 
άξονα υποθαλάµου-υπόφυσης-επινεφριδίων και έχει βρεθεί µειωµένος όγκος του ιππόκαµπου σε ψυχωσικούς 
ασθενείς που έχουν ιστορικό Α.Ψ.Ε.Π.Η. Ο ρόλος της ντοπαµίνης στην εµφάνιση παραληρητικών ιδεών και 
ψευδαισθήσεων έχει αναδειχθεί ως ο πλέον σηµαντικός. Οι Α.Ψ.Ε.Π.Η. πυροδοτούν, εκτός από δυσλειτουργικά 
νοητικά σχήµατα και στρες, αποδιοργάνωση του συστήµατος της ντοπαµίνης, η οποία είναι αυτή που πιθανόν να 
προκαλεί τις παραληρητικές ιδέες και τις ψευδαισθήσεις. Με την πρόοδο της έρευνας ενισχύεται η άποψη που 
υποστηρίζει ότι η ψύχωση, η οποία προκαλείται σε άτοµα µε ιστορικό ψυχικού τραύµατος διαφοροποιείται από 
το κλασσικό νευροαναπτυξιακό µοντέλο και αυτό πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπ όψιν από τον κλινικό στο 
θεραπευτικό σχεδιασµό.
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Ανοσιακοί παράγοντες και πρώτο ψυχωσικό επεισόδια
Βλάχος Η.

Σύγχρονες µελέτες υποδηλώνουν την εµπλοκή του ανοσιακού συστήµατος στην εκδήλωση της σχιζοφρένειας, 
τόσο κατά το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο (FEP), όσο και στην χρόνια µορφή της. Η σχιζοφρένεια σχετίζεται 
µε πολύπλοκους παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς που περιλαµβάνουν τη δυσλειτουργία του ντοπαµινεργικού 
συστήµατος, τη διαταραχή της γλουταµινεργικήςνευροδιαβίβασης και την διαταραχή του ανοσιακού συστήµατος 
µε στοιχεία φλεγµονής.Για την κατανόηση της πολύπλοκης αυτής σχέσης έχει µελετηθεί ο µεταβολισµός της 
τρυπτοφάνης, που φαίνεται να είναι ο σύνδεσµος του πολύπλοκου δικτύου: ανοσιακό σύστηµα -νευροενδοκρινικό 
σύστηµα - νευροδιαβίβαση - νευροπλαστικότητα.

Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδοµένα οι προφλεγµονώδεις παράγοντες (IL-1β, IFN-γ, TNF-α, PGE2) επάγουν 
την δραστικότητα της 2,3 διοξυγενάσης της ινδολαµίνης(IDO) που είναι σηµαντικό ρυθµο-ρυθµιστικό ένζυµο 
του καταβολισµού της τρυπτοφάνης και το κατευθύνουν προς την κυνουρενίνη, ενώ οι αντιφλεγµονώδεις 
κυτταροκίνες αναστέλλουν την δράση του IDO . Επιπλέον το ενδοκρινικό σύστηµα µέσω της κορτιζόλης, ελέγχει 
την δράση του ενζύµου, διοξυγενάση της τρυπτοφάνης (TDO) συνεργώντας έτσι στην κατεύθυνση του µονοπατιού 
προς την κυνουρενίνη

Οι µεταβολίτες, όπως το κυνουρενικό οξύ, η 3-ύδροξυ-κυνουρενίνη και το κινολινικό οξύ είναι νευροδραστικοί  
και δρουν στη νευροδιαβίβαση του γλουταµινικού, της ντοπαµίνης, του GABA και της νοραδρεναλίνης. Αποτέλεσµα 
των διαταραχών αυτών είναι η πρόκληση µεταβολών στο νευρογλοιακό δίκτυο και στην νευροπλαστικότητα 
γενικότερα, που εκδηλώνονται µε νευροψυχιατρική συµπτωµατολογία.

Στην παθοφυσιολογία επίσης της σχιζοφρένειας έχει εµπλακεί η δυσλειτουργία των νευροτροφινών BDNF 
(Brain Derived Neurotrophic Factor) και NGF (Nerve Growth Factor). 

Ως εκ τούτου έχει ενδιαφέρον ο έλεγχος νευροπλαστικότητας (νευρογένεση-νευροεκφύλιση) µέσω του 
ποσοτικού προσδιορισµού των νευροτροφινών καθώς και των φλεγµονωδών παραγόντων BDNF και NGF.

MINOS IΙ 11:30-12:45Παρασκευή 19 Απριλίου 2019



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

60

ΔΙΑΛΕΞΗ

Κλάδος Ψυχιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας

Προεδρείο: Ν.Τζαβάρας, Ι. Ζέρβας

Οι ηθικές αρχές της ιατρικής επιστήμης
Χριστοδούλου Γ.Ν.

Αν και η Ηθική υπόκειται σε σηµαντικές χωροχρονικές διαφοροποιήσεις, εν τούτοις υπάρχει ένας βασικός 
καµβάς που αντέχει στις πολιτισµικές διαφοροποιήσεις και στο χρόνο.

Στην οµιλία αυτή θα ασχοληθώ µε τις βασικές αρχές της Ηθικής, όπως αυτές εφαρµόζονται στην Ιατρική, µε 
επικέντρωση στην Ψυχιατρική. Οι Αρχές (principles) έχουν µεγαλύτερη σηµασία από τους κανόνες και τους 
κώδικες γιατί οι τελευταίοι δεν είναι παρά οι παγιώσεις και µορφοποιήσεις των Αρχών.

Αρχίζοντας από τη συµβολή των Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων και Ιατρών στη διαµόρφωση της Ιατρικής Ηθικής 
αντίληψης θα γίνει αναφορά στις φιλοσοφικές απόψεις που διαµόρφωσαν το σύγχρονο πλαίσιο της Βιοϊατρικής 
και θα συζητηθούν ορισµένα αµφιλεγόµενα σηµεία όπως αυτά που αναφέρονται στις αρχές της «αυτονοµίας» 
και «δικαιοσύνης».

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην Διακήρυξη της Παγκόσµιας Ιατρικής Εταιρείας για τη Βιο-Ιατρική έρευνα 
(Διακήρυξη του Helsinki, 2013).

References: 1. WMA, Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research involving Human Subjects. 
Adopted by the WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013. 2. Mezzich JE and Christodoulou GN 
(2007). Psychiatry for the Person and its ethical perspectives. South African Journal of Psychiatry 13, 71-73. 
3. Christodoulou GN, Van Staden CW, Jousset D, Schwartz M, Mishara A (2016). Ethics in Person-Centered 
Psychiatry in: Person-Centered Psychiatry (editors: JE Mezzich, M. Botbol, GN Christodoulou, CR Cloninger, IM 
Salloum), Springer, Switzerland 
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Γ.Ν. Χριστοδούλου, Γ. Αλεβιζόπουλος

Κλινικές οδηγίες για τη διαχείριση ψυχιατρικών προβλημάτων σε έγκυες και λεχώιδες
Ζέρβας Ι.

Η αντιµετώπιση ασθενών µε ψυχατρικά προβλήµατα στο πλαίσιο κύησης ή λοχείας αποτελεί ένα αγχογόνο ζήτηµα 
για τους θεράποντες ψυχιάτρους, λόγω της ιατρικά σύνθετης φύσης του και της ανησυχίας για ανεπιθύµητες 
επιδράσεις της αγωγής στο κύηµα ή στο βρέφος. Πολλές φορές οι θερπαοντες είναι διστακτικοί να συνεχίσουν 
την παρακολούθηση ή να προτείνουν αγωγή και καταλήγουν είτε να παραπέµπουν την ασθενή είτε να δίνουν 
συµβουλές βασισµένες στην ανησυχία τους που παρακάµπτουν εξ ολοκλήρου το ζήτηµα και τις επιθυµιες της 
ασθενούς και της οικογένειας ( συµβουλές όπως π.χ. να αποφευχθεί η κύηση, η αγωγή ή ο θηλασµός). Η οµιλία 
θα προσπαθήσει να σκιαγραφήσει καποιες βασικές γνώσεις και βασικές συµβουλές για την αξιολόγηση και την 
αντιµετώπιση περιγεννητικών περιστατικών που είναι σκόπιµο να ενταχθούν στους χειρισµούς κάθε ψυχιάτρου 
καθως το ζήτηµα είναι τόσο συχνό (περί το 20% των γυναικών σε γόνιµη ηλικία και το 10% των εγκύων και 
λεχωίδων) ώστε να αποτελεί αναγκαία γνώση κάθε γενικού ψυχιάτρου.  
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - TRANSITION

Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής (ΕΕΕΙ)

Προεδρείο: Λ. Μαρκάκη, Θ. Ψαλτοπούλου

Λειτουργία και οργάνωση του Τµήµατος Μετάβασης
Α. Τσίτσικα

Θέµατα Ψυχικής Υγείας 
Γ. Κουλούρης, Λ. Μαρκάκη

Επιδηµιολογικά στοιχεία της χώρας µας και σύγκριση µε άλλες χώρες
Θ. Σεργεντάνης
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

Κλάδος «Τέχνη και Ψυχιατρική» & Κλάδος «Ψυχιατροδικαστικής»

Προεδρείο: Σ. Κρασανάκης, Ν. Μπεργιαννάκη - Δερµιτζάκη

Συµµετέχοντες:  Σ. Κρασανάκης 
Ν. Τζαβάρας 
Γ. Τζεφεράκος 

Η συγκεκριµένη Στρογγυλή Τράπεζα αποτελεί συνέχεια του κινηµατογραφικού αφιερώµατος «Η πρόκληση της 
ευθανασίας» µε ταινίες που αφορούν την υποκειµενική βούληση υπέρ της διακοπής της προσωπικής ζωής. 
Πρόκειται για την υποκειµενική αναζήτηση βοήθειας προς τον θάνατο όταν µορφές της ασθένειας καθίστανται 
αφόρητες, όταν ο ατοµικός βίος αποκρούεται ως µη ανεκτός. Η αντιµετώπιση και εκτίµηση µιας ανάλογης 
συνθήκης δεν αφορά µόνον το περιβάλλον ενός πάσχοντος, ούτε µόνον την αναζητούµενη και αναπότρεπτη 
ιατρική παρέµβαση, αλλά την εµπλοκή µεγάλων ηθικών δισταγµών. Εντούτοις θεωρήσαµε υποχρέωσή µας να 
µην παρακάµψουµε έναν ήδη οξύ διάλογο που διατρέχει την κοινωνική, ιατρική και καλλιτεχνική πραγµατικότητα. 
Θα αναφερθούµε ιδιαίτερα στην περίπτωση του Αλέξανδρου Βέλιου και στην «τελευταία απόφαση του».
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Κλάδος «Τέχνη και Ψυχιατρική» 

Προεδρείο: Ν. Τζαβάρας, Μ. Διαλλινά

Πεθαίνω σαν χώρα... 30 χρόνια, Θέατρο και Δραµατοθεραπεία στην απεξάρτηση
Σ. Κρασανάκης 

Η Ψυχιατρική στην έβδοµη τέχνη
Ν. Μπεργιαννάκη - Δερµιτζάκη

Δηµιουργικότητα και παραφροσύνη, µια αµφίδροµη ταραχώδης σχέση 
Μ. Διαλλινά 

Η Θεραπεία µέσω ποίησης και η διαδικασία αλληλεπίδρασης µε το ποιητικό αντικείµενο
Α. Κυριαζή

Η κατανόηση του ασθενούς αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήµατα της ψυχιατρικής πρακτικής και της 
ψυχοθεραπευτικής σχέσης. Φαίνεται ότι η τέχνη διαµεσολαβεί τη σχέση θεραπευτή-θεραπευόµενου µε 
αποτελεσµατικό, δηµιουργικό και ευφάνταστο τρόπο. Κινητοποιεί όχι µόνο το συνειδητό αλλά και το ασυνείδητο, 
βοηθώντας στην ανάδειξη κρυµµένων, απωθηµένων και αδιαµόρφωτων καταστάσεων και συναισθηµάτων.
Ο κινηµατογράφος, τα εικαστικά, το θέατρο, η λογοτεχνία, η ποίηση ως θεραπευτικά εργαλεία στην κατεύθυνση 
µιας άλλης θεώρησης το ανθρώπου και του ασθενούς. 

Πεθαίνω σαν χώρα... 30 χρόνια, Θέατρο και Δραματοθεραπεία στην απεξάρτηση
Κρασανάκης Σ.

Η Δραµατοθεραπευτική διαδικασία έχει τη δυνατότητα όχι όµως και την υποχρέωση να οδηγηθεί σε µια θεατρική 
παράσταση.

Η πρώτη παράσταση που παρουσιάστηκε στη χώρα µας ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της δραµατοθεραπείας 
στη µονάδα απεξάρτησης18ανω του ΨΝΑ, υπήρξε το «Πεθαίνω σαν χώρα».
Το 2019 έρχεται µια νέα παράσταση βασισµένη στο εµβληµατικό κείµενο ‘Πεθαίνω σαν χώρα» αλλά και τα 
πρόσφατα κείµενα του Δηµήτρη Δηµητριάδη, µε στόχο να διερευνήσει την κατανόηση της ταυτότητας του Έλληνα 
τα τελευταία 30 χρόνια και τη µετακίνηση του από τον πόνο στον καγχασµό. 

Η Ψυχιατρική στην έβδομη τέχνη
Μπεργιαννάκη - Δερµιτζάκη Ν.

Όλες σχεδόν οι ταινίες έχουν κάποιες σκηνές µε ψυχιατρικές προεκτάσεις. Πάνω από 1800 κινηµατογραφικά 
έργα έχουν γυριστεί µε εξ’ ολοκλήρου ψυχιατρικά σύνδροµα, ή αναφέρονται στον τρόπο αντιµετώπισης 
ψυχιατρικών ασθενών, ή ασχολούνται µε τα ψυχιατρικά καταστήµατα, ή και σε όλα αυτά µαζί.

Για τους ψυχιάτρους και την ψυχιατρική γενικότερα τα φιλµ είναι ιδιαίτερα σηµαντικά λόγω της επίδρασης 
που ασκούν στην διαµόρφωση της κοινής γνώµης για την ψυχική νόσο και την ψυχιατρική γενικότερα. Ο 
κινηµατογράφος και η τηλεοψία διαµορφώνουν την γνώµη του κοινού µάλιστα σε περιοχές όπου δεν έχει γίνει 
ακόµα µία σωστή πληροφόρηση. Ο µέσος άνθρωπος βέβαια δεν έχει ιδέα και ούτε συνειδητοποιεί την βαθύτερη 
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επίδραση που ασκεί επάνω του αυτή η νέα µορφή τέχνης που γεννήθηκε τον 20ο αιώνα. Αρκετοί ισχυρίζονται 
ότι έχει την µεγαλύτερη επίδραση από όλα τα είδη της τέχνης αλλά και όλα τα άλλα µέσα µαζικής επικοινωνίας. 
Γενικά, το κινηµατογραφικό έργο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για να αποδώσει ψυχολογικές αντιδράσεις και 
διαφοροποιηµένες περιπτώσεις ψυχικής κατάστασης. Ο συνδυασµός εικόνας, διαλόγου, ηχητικών εφέ και 
µουσικής µιµείται τις σκέψεις και τα συναισθήµατα που συµβαίνουν που και τα περισσότερα είναι άλεκτα. 

Τα διάφορα κινηµατογραφικά στοιχεία θα προσεγγιστούν σε σχέση µε διάφορες παραµέτρους της ψυχιατρικής 
όπως αιτιολογία των ψυχιατρικών παθήσεων, σύνδροµα, συµπτώµατα, µηχανισµοί άµυνας, θεραπείες 
ψυχολογικές ή χηµικές, νοσηλευτικό ψυχιατρικό προσωπικό, ψυχίατροι, κατάσταση ψυχιατρικών καταστηµάτων 
και ιδρυµάτων, και ο ψυχιατρικός ασθενής σαν στίγµα ή εξιδανίκευση.

Δημιουργικότητα και παραφροσύνη, μια αμφίδρομη ταραχώδης σχέση 
Διαλλινά Μ.

Ο γαλλικός και ο γερµανικός ροµαντισµός ακολουθώντας την ιπποκράτειο παράδοση ταύτισε τη µελαγχολία µε 
την ιδιοφυία. Η κλασσική και η ροµαντική παράδοση καλλιέργησε ιδιαίτερα την αντίληψη αυτή ,ώστε στα µέσα 
του 19ου αιώνα η Μελαγχολία ανυψώνεται σε Μούσα και Φίλη των ποιητών, όπως έχει ήδη γράψει ο Goethe 
στο Sprichtwörtlich (παροιµία) : Ο άγγλος William Duff ονοµάζοντας την Μελαγχολία “µητέρα της ιδιοφυΐας” 
συνεχίζει την αριστοτέλεια παράδοση. 

Όπως αναφέρει στην ιστορία της τρέλας ο Φουκό στους αρχαίους χρόνους οι τρελοί ήταν ιερά πρόσωπα. Η 
διαλεκτική συνοµιλία µε τη τρέλα είναι στη σύγχρονη εποχή αδύνατη.

Οι ψυχικές κατασκευές τους, όπως το παραλήρηµα, προκαλούν απορία, αµηχανία αλλά και θαυµασµό, όπως και 
τα έργα τέχνης. Συχνά εµπλεκόµαστε στη συζήτηση κατά πόσον η παραφροσύνη ξεπερνιέται µέσω της τέχνης 
,αν η καλλιτεχνική ιδιοφυία ταυτίζεται µε τη παραφροσύνη ή αν ο καλλιτέχνης µέσω του έργου του µπορεί να 
περιγράψει τις ακραίες αυτές ψυχικές καταστάσεις και εµπειρίες.

Ο ψυχικά ασθενής αν έχει το χάρισµα εκφράζεται µέσω της τέχνης και µέσω της µετουσίωσης προσπαθεί να 
αυτό- θεραπευτεί κινητοποιώντας τις υγιείς δυνάµεις της ύπαρξης του. 

Η εκφραστικότητα του είναι αυθεντική αλλά µερικές φορές αντικατοπτρίζει το υπαρξιακό κενό. 

Η επίδραση των ψυχοδυναµικών θεωριών και του ροµαντισµού έναντι στον ακαδηµαϊκό ιδεαλισµό έδωσε νέα 
εκφραστικά εργαλεία στους καλλιτέχνες και ελευθέρωσε την έκφραση των συναισθηµάτων, αποψιλώνοντας 
την ιδεαλιστική τους επιδιόρθωση

Θα προσπαθήσω µε εικόνες και παραδείγµατα να σας θέσω κάποια ερωτήµατα και διαπιστώσεις από τη δική 
µας σκοπιά του θεράποντα και όχι του ιστορικού τέχνης ή του καλλιτέχνη. Επίσης θα προσπαθήσω να δώσω 
παραδείγµατα για την χρησιµότητα της τέχνης ως θεραπευτικό εργαλείο. 

Ο Benedettι ακολουθεί τα χνάρια της ψυχανάλυσης, της φαινοµενολογίας και του υπαρξισµού, αναγνωρίζει 
το υπαρξιακό δίληµµα του σχιζοφρενούς, την απόλυτη µοναξιά, το αίσθηµα της “χαµένης πατρίδας” και τονίζει 
τη µεγάλη τους ανάγκη για επικοινωνία. Την τεχνική του, όπως έχει εξελιχθεί, την ονοµάζει “Θετικοποιούσα-
µορφοποιούσα θεραπεία” τέχνης
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Η Θεραπεία μέσω ποίησης και η διαδικασία αλληλεπίδρασης με το ποιητικό αντικείμενο
Κυριαζή Α.

Γίνεται αναφορά στο ποιητικό στοιχείο εν γένει όπως αυτό εµφανίζεται όχι µόνο στην ποίηση , αλλά και σε κάθε 
µορφή τέχνης.

Το ποιητικό κείµενο κατά κύριο λόγο είναι απόπειρα µορφοποίησης του άρρητου, αυτού που συνδέεται µε το 
χώρο του ασυνείδητου , σαν απεγνωσµένη ανάγκη του ατόµου να µη χαθεί µέσα στην εξορία της “ Ερηµης 
Χώρας “, µέσα στην εξορία του δίχως πραγµατικότητα χώρου.

Η ποίηση παρότι θέλει να αποδώσει το εκτός νοήµατος, αυτό που δεν υπεισέρχεται στις λέξεις, καταφεύγει στις 
λέξεις, και ανεβάζει από το ασυνείδητο στο φως της συνείδησης σκοτεινά µορφώµατα και θραύσµατα για να τα 
εντάξει σε ποιητικό λόγο. Εχει τη δύναµη να µεταβάλλει τις νοητικές διαδροµές, και να δηµιουργεί νέες σκέψεις 
και διασυνδέσεις.

Η ψυχιατρική χρησιµοποιεί τα ίδια χρήσιµα υλικά για να φτάσει σε αυτό που βαθύτερα µας συνέχει και µας 
συνιστά.

Το ποίηµα είναι φτιαγµένο από υλικά ονείρων προσπαθώντας πάντα να αποσπάσει κάτι από το ανέκφραστο και 
άρρητο. Αυτά τα µικρά ραγίσµατα φωτίζει και η ψυχιατρική.

Γίνεται αναφορά στο έργο του ποιητή Τ.Σ.Ελιοτ “ Έρηµη Χώρα “.
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Γ.Ν. Χριστοδούλου, Β. Μποζίκας

The clinical role of well-being therapy
Fava G.

A specific psychotherapeutic strategy for increasing psychological well-being and resilience, well-being therapy 
(WBT) has been developed and validated in a number of randomized controlled trials. The findings indicate 
that flourishing and resilience can be promoted by specific interventions leading to a positive evaluation of 
one’s self, a sense of continued growth and development, the belief that life is purposeful and meaningful, the 
possession of quality relations with others, the capacity to manage effectively one’s life, and a sense of self-
determination. A decreased vulnerability to depression, mood swings, and anxiety has been demonstrated after 
WBT in high-risk populations. Its updated scope encompasses increasing resilience in a variety of psychiatric 
and medical conditions, modulating psychological well-being and mood, developing alternative pathways to 
established treatment modalities, including psychotropic drugs. An important characteristic of WBT is self-
observation of psychological well-being associated with specific homework. Such perspective is different from 
interventions that are labelled as positive but are actually distress oriented. Another important feature of WBT 
is the assumption that imbalances in well-being and distress may vary from one illness to another and from 
patient to patient. Application of WBT requires assessment strategies that depart from current psychiatric 
procedures. 

Reference: Fava GA: Well-Being Therapy. Treatment Manual and Clinical Applications. Basel, Karger, 2016. 
www.well-being-therapy.com
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Δ. Πλουµπίδης, Λ. Μαρκάκη

Το χιούμορ στη Ψυχιατρική 
Τουλούµης Χ.

Το χιούµορ µπορεί να είναι ένα ερέθισµα που προκαλεί γέλιο, µια αντίδραση (η εύθυµη διάθεση που προκαλείται), 
ή µια πνευµατική διεργασία (η ικανότητα του ατόµου να αντιλαµβάνεται τα αστεία). Είναι ένα πανανθρώπινο 
χαρακτηριστικό µε διατοµική ποικιλία (διαφορετικοί άνθρωποι θα θεωρήσουν αστεία διαφορετικά πράγµατα), 
είναι εξίσου σηµαντικό µε την γλώσσα, την ηθική και την λογική, αποτελεί µια ικανότητα που έχουµε εκ γενετής, 
αλλά και µια δεξιότητα που καλλιεργείται. Ετυµολογικά προέρχεται από τον χυµό (χυµός, χυµόρ στην Ευβοϊκή 
διάλεκτο όπου το τελικό ς προφερόταν σαν ρ). Κατά τον Ιπποκράτη οι χυµοί του σώµατος ήταν 4 (αίµα, φλέγµα, 
λευκή χολή, µέλαινα χολή), διαταραχή της κυκλοφορίας ή της θερµοκρασίας των οποίων προκαλεί τις ψυχικές 
διαταραχές (µελαγχολία από διαταραχή αναφορικά µε την µέλαινα χολή).

 Η θεµατολογία του χιούµορ είναι ποικίλη και περιλαµβάνει : το σεξ, την επιθετικότητα, τον εµπαιγµό, λέξεις και 
θέµατα taboo, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις εθνικές σχέσεις, την οικονοµική κατάσταση και την πολιτική. Οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη του χιούµορ από το άτοµο είναι η καλλιέργειά του (κουλτούρα), η 
ιδεολογία του, η κοινωνική θέση που κατέχει και η προσωπική του ιστορία (διαδροµή) (Αστείος : ο κάτοικος της 
πόλης. Ο πολιτισµός για ευνόητους λόγους αναπτύχθηκε στις πόλεις. Υπήρχε και άρχοντας των Αθηναίων µε το 
όνοµα αυτό. Κατ’αντιδιαστολή: αγροίκος).

Τα είδη του χιούµορ είναι πολλά: 

• Ξηρό (Το ύφος του αστεϊζόµενου είναι ανέκφραστο, ο λόγος του δεν έχει κωµική χροιά)

• Καυστικό (βιτριολικό) (Οι παρατηρήσεις στοχεύουν στην πρόκληση ερεθισµού / προσβολής)

• Μαύρο (Ο αστεϊσµός ανάγεται σε θλιβερά γεγονότα / καταστάσεις. Απαιτείται προσοχή, εύκολα απορρίπτεται)

•  Παρωδία (Μορφή ή έργο τέχνης που προβάλλεται µιµητικά µε διαθλασµένο τρόπο, µε σκοπό την γελοιοποίησή 
του)

•  Σάτιρα (Λογοτεχνική ή καλλιτεχνική µορφή που εκθέτει τις αδυναµίες του θέµατός της µε στόχο τον εµπαιγµό 
(προσδοκώντας στην βελτίωση)

•  Αυτοσαρκασµός (Σαρκάζοντας κάποιος τον εαυτό του επιχειρεί να περάσει ένα µήνυµα στους άλλους. Μορφή 
προηγµένου χιούµορ)

• Πηγαίο (Αυθόρµητος τρόπος πρόκλησης γέλιου χωρίς να καταβάλλεται προσπάθεια)

• Σουρεαλιστικό (Χρησιµοποιούνται σουρεαλιστικές φόρµες)

•  Χιούµορ στις οµιλίες (Στις µακροσκελείς συνήθως οµιλίες παρεµβάλλονται χιουµοριστικές στιγµές για έλξη της 
προσοχής του ακροατηρίου. Και στην αρχή της οµιλίας κάποτε, για την πρόκληση εστίασης από το ακροατήριο)

Το χιούµορ προκαλεί το γέλιο, το οποίο (µαζί µε τον λόγο) χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και αποτελεί έναν 
πανανθρώπινο και µοναδικό ελιγµό, ο οποίος προκαλεί µια εντελώς µη αµυντική στάση, περιλαµβάνει ευρεία 
περιοχή µυών και έχει θετικές επιδράσεις στην εξελικτική διαδικασία. Θα επιχειρηθεί η περιγραφή των 
ανατοµικών περιοχών που εµπλέκονται στη δηµιουργία του, αλλά και ο ρόλος του στην ψυχιατρική πρακτική. 
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ΔΙΑΛΕΞΗ 

Προεδρείο: Γ.Ν. Χριστοδούλου, Κ. Κόλλιας

Ευθανασία και υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία: ένα σύγχρονο ψυχο-κοινωνικό πρόβλημα
Κονταξάκης Β.

Με τα θέµατα ευθανασίας πρώτος ασχολήθηκε ο Ιπποκράτης ενώ πολύ αργότερα ο Roger Bacon ασχολήθηκε 
εκτενέστερα µε το θέµα. Στις µέρες µας, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον σε πολλές χώρες του κόσµου και της 
Ευρώπης σε σχέση µε τα παραπάνω θέµατα . Ήδη, προγράµµατα ευθανασίας και υποβοηθούµενης από γιατρό 
αυτοκτονίας εφαρµόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήµερα. Στην Ελλάδα µέχρι σήµερα δεν υπάρχει 
σχετική δραστηριοποίηση από τους υπεύθυνους φορείς . Θα αναπτυχθούν οι βιοηθικές απόψεις σχετικά µε 
την υποβοηθούµενη αυτοκτονία και την ευθανασία επισηµαίνοντας τα υπέρ και τα κατά των απόψεων αυτών 
. Ακόµη, θα αναπτυχθούν οι θεωρίες της ολισθηρής πλαγιάς και του διπλού αποτελέσµατος σε σχέση µε την 
πιθανότητα κατάχρησης των παραπάνω ενεργειών . Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα κίνηµα για την εφαρµογή της 
υποβοηθούµενης αυτοκτονίας σε ψυχιατρικούς ασθενείς που ήδη λειτουργεί σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Θα 
παρουσιαστούν τα κριτήρια της εφαρµογής και θα σχολιαστούν. Οι θέσεις των ειδικευοµένων γιατρών σήµερα 
και των νέων γιατρών έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αφού αυτοί τα προσεχή χρόνια θα χειριστούν τα παραπάνω 
θέµατα. Θα παρουσιαστούν δεδοµένα από έρευνες που πραγµατοποίησε η ερευνητική µας οµάδα σε σχέση µε 
τις στάσεις τελειόφοιτων της ιατρικής και ειδικευοµένων ψυχιάτρων και ιατρών άλλων ειδικοτήτων σε σχέση 
µε τα παραπάνω θέµατα. Θα αναπτυχθούν οι προβληµατισµοί που σήµερα προκύπτουν από τα παραπάνω όπως 
νοσήµατα που σήµερα θεωρούνται θανατηφόρα, στο µέλλον λόγω των θεραπευτικών εξελίξεων ενδεχοµένως 
να είναι ιάσιµα . Η σχέση του υψηλού κόστους των ιατρικών υπηρεσιών σήµερα σε εποχή οικονοµικής κρίσης 
µπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισµό οµάδας ατόµων . Η εκπαίδευση σήµερα των φοιτητών ιατρικής και 
ειδικευοµένων ψυχίατρων σε θέµατα ευθανασίας είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει να θεσµοθετηθούν εκπαιδευτικά 
πρωτόκολλα για τους νέους ιατρούς µε δεδοµένη την εµπλοκή τους στα παραπάνω θέµατα τα προσεχή χρόνια.  
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΨΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προεδρείο: Β. Παύλου, Χρ. Τσόπελας

Με προτεραιότητα στις σοβαρές ψυχικές διαταραχές 
Δ. Πέτσας, Μ. Προκοφίεβα, Π. Παπαδηµητρίου 

Με προτεραιότητα στην προαγωγή ψυχικής υγείας του πληθυσµού ευθύνης
Π. Κατσαρός, Μ. Φραγκοπούλου, Π. Κώστα, Γ. Γκριζέπη, Α. Γάτου-Γατοπούλου, Ε. Σκούρα

Παιγνιοθεραπεία σε ΚΨΥ 
Α. Παπαδογεωργοπούλου

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών ξεκίνησε τις διαδικασίες λειτουργίας στις αρχές Σεπτεµβρίου 2017. Η 
έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αθηνών αποτελεί για το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής, για 
τους λειτουργούς του, αλλά, κυρίως, για τον ψυχικά ασθενή συµπολίτη µας, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός. 
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών, αν και - εξ ορισµού - κοινοτικά προσανατολισµένο, καλείται ουσιαστικά να 
υποστηρίξει, χωρίς να αποδυναµώσει το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής. Είναι επιτακτική ανάγκη καθορισµού 
του χαρακτήρα και της καθηµερινής λειτουργίας του ΚΨΥ, είτε µε προτεραιότητα στις σοβαρές ψυχικές 
διαταραχέςτου πληθυσµού ευθύνης , είτε µε προτεραιότητα στην προαγωγή ψυχικής υγείας και την ψυχολογική 
υποστήριξη του πληθυσµού ευθύνης.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ: ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ;

Κλάδος «Μελέτης της Επαγγελματικής Προάσπισης του Ψυχιάτρου»

Προεδρείο: Γ.Α. Αλεβιζόπουλος, Μ.Δ. Σκόνδρας

Είναι η ιατρική επικίνδυνη επιστήµη και τέχνη για τον ιατρό;
Γ.Α. Αλεβιζόπουλος

Νοµική θεώρηση της συνταγογραφικής ευθύνης 
Μ. Ανδρουλή

Η ασφάλεια στην άσκηση της ψυχιατρικής στην πράξη 
Μ. Χατζούλης 

Ασφαλής άσκηση της ψυχιατρικής στα σωφρονιστικά καταστήµατα κράτησης
Μ.Δ. Σκόνδρας 

Είναι η ιατρική επικίνδυνη επιστήμη και τέχνη για τον ιατρό;

Αλεβιζόπουλος Γ.Α.

Η ιατρική βρίσκεται στις πρώτες θέσεις αν όχι στην κορυφη της λίστας των επαγγελµάτων που θεωρούνται 
-ακόµα- ακριβοθώρητα και συγχρόνως από τα επαγγέλµατα που περιλαµβάνουν άτοµα µε υψηλό νοητικό 
επίπεδο. Τα λάθη που µπορούν να προκύψουν κατα την άσκηση της ιατρικής, είναι επόµενο να δηµιουργούν 
εκτός των άλλων, µια τεράστια προσωπική αίσθηση µαταίωσης στους ιατρούς και επαγγελµατικό κόστος από την 
ενδεχόµενες ποινικές ή αστικές ευθύνες που µπορούν να προκύψουν. Συχνά, οι λανθασµένοι ιατρικοί χειρισµοί, 
αντί να αναλύονται και να µελετούνται µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων για µια καλύτερη επαγγελµατική 
πρακτική και αποφυγή λαθών στο µέλλον, µάλλον να αποκρύβονται και να αποσιωπούται από τους ιατρούς. 

Στην ψυχιατρική, ο µεχρι πρόσφατα εφησυχασµός των ψυχιάτρων, οτι η ψυχιατρική είναι µια ειδικότητα µε 
µειωµένη την πιθανότητα να κατηγορηθούν οι ψυχίατροι για λανθασµένους ιατρικούς χειρισµούς, µάλλον θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί. Η νοµική πολυπλοκότητα που επηρεάζει και την ψυχιατρική πρακτική, οι διαφορετικές 
θεραπευτικές προσεγγίσεις και οι θεραπευτικές επιλογές σε συνδυασµό µε την µεγαλύτερη δυνατότητα 
ενηµέρωσης στην ψυχιατρική πρακτική αλλά και ετοιµότητα των θεραπευοµένων και των συγγενών των να 
ελέγχουν και να αναζητούν πιθανές λανθασµένες ενέργεις των ψυχιάτρων, έχει αυξήσει σηµαντικά τον αριθµό 
των ψυχιάτρων που ελέγχονται για τις ιατρικές τους πράξεις, σε σχέση µε το παρελθόν. 

Νομική θεώρηση της συνταγογραφικής ευθύνης 

Ανδρουλή Μ.

Η συνταγογράφηση αποτελεί ιατρική πράξη, η οποία επισύρει την ευθύνη του ιατρού τόσο έναντι του ασθενούς, 
όσο και έναντι του κράτους και των οργάνων πειθαρχικού ελέγχου.

Για τον θεράποντα ιατρό πρώτο µέληµα οφείλει να είναι πάντοτε η φροντίδα του ασθενούς µε την εξασφάλιση 
ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας κατά την επιλογή της φαρµακευτικής αγωγής. Όντας ο µόνος 
αρµόδιος να συνταγογραφήσει καθίσταται ο βασικός υπεύθυνος έναντι του ασθενούς κατά την θεραπεία για 
την επιλογή της κατάλληλης φαρµακευτικής αγωγής. Στο πλαίσιο αυτό ευθύνεται ποινικά και αστικά, σύµφωνα 
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µε τις αρχές περί νοµικής αξιολόγησης των ιατρικών πράξεων, για κάθε πράξη ή παράλειψη κατά τη χορήγηση 
φαρµακευτικής αγωγής που οδήγησε σε περαιτέρω βλάβη της υγείας του ασθενούς.

Υπό το νέο καθεστώς συνταγογράφησης η ελευθερία συνταγογράφησης του ιατρού περιορίζεται προς 
εξυπηρέτηση δηµοσιονοµικών σκοπών. Ο ιατρός βρίσκεται στη θέση του εγγυητή της υγείας του ασθενούς και 
παράλληλα του εγγυητή του κρατικού προϋπολογισµού.

Οι αυστηρές διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται κατά των ιατρών σε περιπτώσεις 
παραβίασης των τιθέµενων κανόνων, όπως αυτοί περιορίζουν την ελευθερία συνταγογράφησης, σε συνδυασµό 
µε τον µη αποκλεισµό της προσωπικής τους ευθύνης έναντι του ασθενούς στην περίπτωση της συµµόρφωσης 
µε τους κανόνες αυτούς, οδηγούν στο δίληµµα επιλογής µεταξύ δεοντολογικής και αµυντικής συνταγογραφίας.

Η ασφάλεια στην άσκηση της ψυχιατρικής στην πράξη 
Χατζούλης Μ.

Η άσκηση της ψυχιατρικής ενέχει πλέον σηµαντικές προκλήσεις και δυσκολίες ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο 
οποίο αυτή λαµβάνει χώρα. Η διαχείριση της επικινδυνότητας, η ολοένα αυξανόµενη νοµική πολυπλοκότητα, αλλά 
και οι οικονοµικοί περιορισµοί του συστήµατος υγείας είναι µερικές από αυτές τις δυσκολίες. Στο περιβάλλον 
αυτό, η υιοθέτηση πρακτικών και διαδικασιών σε ατοµικό και οργανωσιακό επίπεδο που να παρέχουν ασφάλεια 
στην άσκηση της ψυχιατρικής είναι επιβεβληµένη. Χρειάζεται δε, να γίνεται προσεκτικά χωρίς να οδηγεί σε 
αµυντικές πρακτικές που τελικά δεν είναι σε όφελος του ασθενούς αλλά και του συστήµατος υγείας. 

Ασφαλής άσκηση της ψυχιατρικής στα σωφρονιστικά καταστήματα κράτησης
Σκόνδρας Μ.Δ.

Η άσκηση της ψυχιατρικής στο χώρο των Φυλακών, έχει πολλά διαφορετικά στοιχεία από την ασκησή της 
στην υπόλοιπη κοινωνία. Ο περιορισµός των κρατουµένων, η επιθυµία πολλών εξ αυτών να χρησιµοποιήσουν 
µια ενδεχόµενη ψυχιατρική διαταραχή ή να «αποκτήσουν» µια ψυχική διαταραχή, η πιθανή ευκολία της 
επιδείνωσης µια υπάρχουσας σε κρατούµενους ψυχικής διαταραχής, η εµπιστοσύνη των κρατουµένων προς 
τον ψυχίατρο, η νοοτροπία του φυλακτικού προσωπικού αλλά και της διοίκησης και οι προσδοκίες των από τον 
ψυχίατρο, είναι κάποιες από τις καταστάσεις που δυσκολεύουν τη δηµιουργία µιας ουσιαστικής θεραπευτικής 
σχέσης και δηµιουργούν ένταση και αισθησης κινδύνου στην κλινική πρακτική για τον τον ψυχίατρο, µε ό,τι 
αυτό µπορεί να συνεπάγεται στην επαγγελµατική του πρακτική. Στην παρουσίαση συζητείται πως µπορεί ο 
ψυχίατρος να προασπίσει µε ασφάλεια την άσκηση της κλινικής του πρακτικής αλλά και την επαγγελµατική του 
αποτελεσµατικότητα, στο χώρο των Σωφρονιστικών Καταστηµάτων Κράτησης.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κλάδος «Ουσιοεξαρτήσεων»

Προεδρείο: Ι. Διακογιάννης, Ε. Μέλλος

Η εµπλοκή του ορµονικού συστήµατος στην ουσιοεξάρτηση
Δ. Τσακλακίδου

Ουσιοεξάρτηση και ΚΝΣ
Θ. Παπαρρηγόπουλος

Ουσιοεξάρτηση και καρδιαγγειακό σύστηµα 
Η. Τζαβέλλας 

Ουσιοεξάρτηση και γαστρεντερικό σύστηµα
Δ. Παντελεάκης

Πέραν της ευφορικής δράσης που έχουν οι ψυχοδραστικές ουσίες στον οργανισµό και πέραν των κοινωνικο-
ψυχολογικών επιπτώσεων που επιφέρει η µακροχρόνια χρήση τους, αποτελούν παράλληλα τοξικές ουσίες για τον 
οργανισµό και σχετίζονται µε ποικίλες οξείες και χρόνιες οργανικές διαταραχές που αφορούν όλα τα συστήµατα 
του οργανισµού, µερικά από τα οποία θα απασχολήσουν την παρούσα στρογγυλή τράπεζα.

Προηγουµένως θα προηγηθεί µια αναφορά σχετικά µε την εµπλοκή των ορµονών, κυρίως του ΚΝΣ, στην 
ουσιοεξάρτηση. Είναι γνωστό ότι εξάρτηση είναι µια ετερογενής διαταραχή, όπου πολλά συστήµατα σηµατοδότησης 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Ένα από αυτά αφορά στα συστήµατα του στρες και ιδιαίτερα στον παράγοντα 
απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης CRF-CRF1, ο οποίος συµβάλλει στην αιτιολογία και τη διατήρηση του εθισµού. 
Τελευταία υπάρχει αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη χρήση της ωκυτοκίνης (OT) ως πιθανή θεραπεία για την εξάρτηση 
από το αλκοόλ και των άλλων εθιστικών ουσιών, ενώ πρόσφατες µελέτες υπονοούν ότι οι ορµόνες ρύθµισης της 
όρεξης, όπως είναι η γκρελίνη, το GLP-1 και άλλες, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση των ανταµοιβών 
και στην θεραπεία της ουσιοεξάρτησης. Τέλος, η εξωγενής προγεστερόνη και οι παράγοντες ντόπινγκ, όπως τα 
αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή (AAS), αναφέρονται ως προς την σχέση τους µε την ουσιοεξάρτηση και τους 
κοινούς βιολογικούς µηχανισµούς που µοιράζονται στο ΚΝΣ. 

Ως προς τις οργανικές επιπλοκές που επιφέρει η ουσιοεξάρτηση, είναι γνωστό ότι κεντρικό νευρικό σύστηµα 
(ΚΝΣ) αποτελεί όργανο στόχο. Πολλές από τις αλλαγές που συµβαίνουν στο ΚΝΣ των εξαρτηµένων ατόµων 
αντιπροσωπεύουν αλλοιώσεις που αφορούν στην πλαστικότητα του εγκεφάλου, ενώ άλλες οφείλονται στις 
άµεσες τοξικές επιδράσεις των ίδιων των ουσιών. Κατεξοχήν παρατηρούνται µεταβολές στα δίκτυα ανταµοιβής 
του εγκεφάλου που συνοδεύονται από αντισταθµιστικές αλλαγές άλλων νευρωνικών συστηµάτων, στις δε 
επιπλοκές περιλαµβάνονται η εγκεφαλοπάθεια, οι αγγειακές επιπλοκές, η εγκεφαλική ατροφία, οι λοιµώξεις του 
ΚΝΣ, οι µεταβολές στο µεσολόβιο και διάφορες άλλες βλάβες του νευρικού ιστού που καθορίζονται από τον τύπο 
της ουσίας, τη διάρκεια χρήσης, κλπ. Λόγω της περιορισµένης αναγεννητικής ικανότητας του νευρικού ιστού, στα 
άτοµα που αντιµετωπίζουν µακροχρόνια προβλήµατα µε κατάχρηση ουσιών ενδέχεται ορισµένες νευροψυχιατρικές 
γνωστικές και συναισθηµατικές διαταραχές να µην είναι αναστρέψιµες, παρόλη τη διακοπή της χρήσης.

PASIPHAE I 11:30-12:45Παρασκευή 19 Απριλίου 2019



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

74

Όσον αφορά στα καρδιαγγειακά νοσήµατα, αυτά αποτελούν έναν γενικό όρο που αντιπροσωπεύει ένα ευρύ φάσµα 
διαταραχών, οι οποίες προκαλούνται λόγω δηµιουργίας αθηρωµατικής πλάκας, µε αποτέλεσµα τη στένωση των 
αγγείων και τη µη οµαλή κυκλοφορία του αίµατος. Η εξάρτηση από συγκεκριµένες ψυχοδραστικές ουσίες µπορεί 
να οδηγήσει σε σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήµατα. Τέτοιες ουσίες είναι η νικοτίνη, το οινόπνευµα, η καφεΐνη και 
η κοκαΐνη.

Η ουσιοεξάρτηση έχει, επίσης, ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο γαστρεντερικό σύστηµα. Εξέχουσα στις 
επιβλαβείς επιδράσεις είναι η περίπτωση της κατάχρησης αλκοόλ, που εκτός από το ήπαρ, µπορεί να προσβάλλει 
τον οισοφάγο, το στοµάχι, το λεπτό και το παχύ έντερο, αλλά και το πάγκρεας, δηµιουργώντας φλεγµονές των 
βλεννογόνων και σύνδροµα δυσαπορρόφησης µε σοβαρότατες επιπτώσεις στο ΚΝΣ, καρκίνους, οξεία και χρόνια 
παγκρεατίτιδα και άλλα. Το κάπνισµα έχει επίσης σοβαρές επιπτώσεις στο γαστρεντερικό καθώς και οι διάφορες 
παράνοµες εθιστικές ουσίες.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Περιοδικό «Ψυχιατρική» & Κλάδος «Αυτοκαταστροφικών Συμπεριφορών»

Προεδρείο: Β. Κονταξάκης, Γ. Κωνσταντακόπουλος

Η κατάθλιψη στην Ελλάδα της κρίσης
Μ. Οικονόµου 

Η αυτοκτονικότητα στην Ελλάδα της κρίσης 
Θ. Παπασλάνης

Υπάρχει επίδραση της οικονοµικής ύφεσης στην εγκληµατικότητα; Δεδοµένα από την πρόσφατη κρίση 
Γ. Κωνσταντακόπουλος 

Μια σειρά από κοινωνικούς και πολιτισµικούς παράγοντες σχετίζονται µε την παρουσία κατάθλιψης, 
αυτοκτονικότητας και εγκληµατικότητας στη διάρκεια οικονοµικής κρίσης. Η σχέση των παραγόντων αυτών δεν 
είναι σαφής και εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την µεταξύ τους αλληλεπίδραση αλλά και την αλληλεπίδρασή 
τους µε άλλους ψυχολογικούς και βιολογικούς παράγοντες. Βέβαια, η σχέση κατάθλιψης, αυτοκτονικότητας 
και βίαιων συµπεριφορών θεωρείται δεδοµένη. Μεγάλο µέρος των ατόµων που εµπλέκονται σε θέµατα 
αυτοκτονικότητας παρουσιάζουν -άλλοτε άλλου βαθµού κατάθλιψή- ενώ η αυτοκτονικότητα και η βίαιη 
συµπεριφορά θεωρούνται διαφορετικές πλευρές του ιδίου νοµίσµατος (ενδοβαλλόµενη έναντι προβαλλόµενης 
επιθετικότητας). Θα παρουσιαστούν δεδοµένα από έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα της κρίσης 
σε σχέση µε τις παραπάνω καταστάσεις (περιλαµβανοµένης της περιοχής της Κρήτης) και θα σχολιαστούν οι 
δυνατότητες προληπτικών παρεµβάσεων.

Η κατάθλιψη στην Ελλάδα της κρίσης
Οικονόµου Μ.

Οι οικονοµικές κρίσεις έχει βρεθεί ότι επιφέρουν σηµαντικές επιπτώσεις στην αύξηση της ψυχικής νοσηρότητας, 
ενώ από τις ψυχοπαθολογικές οντότητες ειδικό βάρος έχει δοθεί στις κοινές ψυχικές διαταραχές (common 
mental disorders) µε ειδική έµφαση στην κατάθλιψη. Η Ελλάδα από το 2009, βρίσκεται σε µία συνεχιζόµενη 
κοινωνικο-οικονοµική κρίση µε µέτρα λιτότητας και ανησυχητικά αυξανόµενα ποσοστά ανεργίας. Ως απόρροια 
αυτής της κατάστασης, έχει παρατηρηθεί επιδείνωση δεικτών γενικής υγείας του πληθυσµού, ενώ οι διάχυτες 
δυσµενείς συνέπειες της οικονοµικής κρίσης έχουν πλήξει αισθητά και τοµείς της ψυχικής υγείας. Στην παρούσα 
εισήγηση θα γίνει αναφορά στα ελληνικά ερευνητικά δεδοµένα που προκύπτουν από ποικίλες πηγές τόσο 
στον γενικό πληθυσµό όσο και σε ειδικές γεωγραφικές περιοχές (π.χ. Κρήτη) ή ειδικές οµάδες πληθυσµού. 
Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια ερµηνείας των µηχανισµών που µεσολαβούν στην εµφάνιση και πορεία της 
καταθλιπτικής συµπτωµατολογίας στην παρελθούσα αλλά και στην παρούσα οικονοµική περίοδο που διάγει η 
χώρα µας.
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Η αυτοκτονικότητα στην Ελλάδα της κρίσης 
Παπασλάνης Θ.

Η αυτοκτονική συµπεριφορά αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήµατα δηµόσιας υγείας σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τα στοιχεία του WHO, σηµειώνονται παγκοσµίως ένα εκατοµµύριο αυτοκτονίες 
περίπου, ενώ οι απόπειρες είναι πολλαπλάσιες. Η γεωγραφική κατανοµή των αυτοκτονιών παρουσιάζει 
µεγάλες διακυµάνσεις µε τις χώρες της Βαλτικής και τις λοιπές χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, τη Σλοβενία και την 
Ουγγαρία να παρουσιάζουν τα περισσότερα περιστατικά στην Ευρώπη. Θα εξεταστούν λεπτοµερώς θέµατα που 
αφορούν στο φαινόµενο της αυτοκτονίας στην Ελλάδα. Θα αναλυθούν ζητήµατα, που εξετάζουν τις διαφορές 
στις ολοκληρωµένες αυτοκτονίες στα δύο φύλα και στις διάφορες ηλικιακές οµάδες, τόσο σε επίπεδο χώρας 
όσο και σε επίπεδο γεωγραφικής περιφέρειας. Στο τµήµα αυτό της οµιλίας θα διερευνήσουµε αλλαγή στις 
τάσεις προ και µετά της οικονοµικής κρίσης σε επίπεδο φύλου, ηλικιακής οµάδας και περιφέρειας, προκειµένου 
να αναδειχτούν στατιστικά σηµαντικές αλλαγές και να ανιχνευτούν πληθυσµοί, στους οποίους παρουσιάζεται 
αύξηση και µπορούν να αποτελέσουν στόχους προληπτικών παρεµβάσεων.

Υπάρχει επίδραση της οικονομικής ύφεσης στην εγκληματικότητα; Δεδομένα από την πρόσφατη 
κρίση 
Κωνσταντακόπουλος Γ.

Πολλές ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει ότι συγκεκριµένοι κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες, όπως η 
φτώχεια, οι οικονοµικές ανισότητες και η ανεργία, σχετίζονται ισχυρά µε το επίπεδο της εγκληµατικότητας, 
της βίας, καθώς και γενικότερα της δηµόσιας υγείας. Σύγχρονες µελέτες παρέχουν ενδείξεις ότι τα ποσοστά 
εγκληµατικότητας αυξάνονται σε περιόδους ύφεσης και µειώνονται σε φάσεις ανάκαµψης της οικονοµίας. 
Ωστόσο, έχει αµφισβητηθεί η γενικευσιµότητα των παραπάνω ευρηµάτων. Η παρουσίαση αυτή εξετάζει τη 
διεθνή βιβλιογραφία για τη σχέση της εγκληµατικότητας µε τις οικονοµικές υφέσεις και συγκεκριµένους 
οικονοµικούς παράγοντες, καθώς και τα νέα εµπειρικά δεδοµένα που παρείχε η πρόσφατη διεθνής οικονοµική 
κρίση, που έπληξε σφοδρά πολλές χώρες. Ειδικότερα, από τα ευρήµατα των περισσότερων µακροχρόνιων 
µελετών τεκµηριώνεται µία σαφής επίδραση των οικονοµικών κύκλων στα εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας, 
αλλά όχι στα βίαια εγκλήµατα. Από τους ειδικούς µακρο-οικονοµικούς παράγοντες, περισσότερο έχει µελετηθεί 
ο ρόλος της ανεργίας, η οποία εµφανίζει σηµαντική επίδραση στην εγκληµατικότητα, κυρίως όσον αφορά τα 
εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αντιπαραβολή των σύγχρονων δεδοµένων ή των 
ευρηµάτων από µακροχρόνιες αναλύσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας, µε ερευνητικά στοιχεία από την πρόσφατη 
οικονοµική κρίση στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 2008-2014 στην Ελλάδα, σηµαντική και συνεχής αυξητική 
τάση παρουσιάστηκε σε πολλούς τύπους εγκληµάτων, αλλά όχι σε όλους. Οι αποκλίσεις και οι ιδιαιτερότητες που 
αναδείχθηκαν κατά την πρόσφατη διεθνή οικονοµική κρίση, µπορούν να αξιοποιηθούν για περαιτέρω αναζήτηση 
και έρευνα γύρω από τους παράγοντες που διαµεσολαβούν στη σχέση µεταξύ ύφεσης και εγκληµατικότητας.
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ASK THE EXPERTS: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ, ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Κλάδος «Ψυχιατροδικαστικής» & Κλάδος «Βίαιων Συμπεριφορών»

Χρ. Τσόπελας, Γ. Τζεφεράκος 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΓΣΘ) ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΩΝ

Προεδρείο: Α. Βγόντζας, Α. Πεχλιβανίδης

Η συµβολή και η συµµετοχή του προγράµµατος εκπαίδευσης στις Γνωσιακές-Συµπεριφορικές Ψυχοθεραπείες 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στην εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συµπεριφορική Θεραπεία στο Πανεπιστήµιο Κρήτης
Ν. Βαϊδάκης 

Διετές Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο στη Γνωσιακή Συµπεριφορική Θεραπεία Πανεπιστηµίου Κρήτης: Αξιολόγηση 
& Προκαταρκτικά Αποτελέσµατα 
Μ. Καραταράκη 

Ο κρίσιµος ρόλος της εποπτείας στην εκπαίδευση της Γνωσιακής Συµπεριφορικής Θεραπείας 
Σ. Πορτινού

Διετές Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο στη Γνωσιακή Συµπεριφορική Θεραπεία Πανεπιστηµίου Κρήτης. Παράδειγµα 
κλινικής εφαρµογής σε περιστατικό
Γ. Δηµητράκη

H ΓΣΘ θεωρείται η πιο γνωστή, δοκιµασµένη και η πιο προτυποποιηµένη παρέµβαση (golden standard) σε 
κλινικό επίπεδο. Αποτελεί τη θεραπεία πρώτης επιλογής για πλειάδα ψυχικών νοσηµάτων, όπως η κατάθλιψη, 
διαταραχές άγχους, φοβίες, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, αϋπνία κα. Η αποτελεσµατικότητά της είναι 
εφάµιλλη των ψυχοφαρµάκων και η δράση της παραµένει και µετά την αποδροµή της διαταραχής και διακοπή 
της θεραπείας. Λόγω του ότι η αποτελεσµατικότητα της έχει αποδειχθεί σε καλά σχεδιασµένες κλινικές µελέτες, 
τα τελευταία 20 χρόνια η εφαρµογή της έχει εξαπλωθεί ευρέως, ενώ η εκπαίδευση στη ΓΣΘ αποτελεί µέρος 
του εκπαιδευτικού προγράµµατος σχεδόν όλων των Πανεπιστηµιακών Ψυχιατρικών Τµηµάτων στις ΗΠΑ και στη 
Δυτική Ευρώπη. 

Στην Ελλάδα η Συµπεριφορική θεραπεία ήρθε στις αρχές του 1970 µε τον Ι. Μπουλουγούρη, ενώ η Γνωσιακή 
Συµπεριφορική Θεραπεία εισήχθη και διδάχτηκε από τον πρωτοπόρο καθηγητή ψυχιατρικής, Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, Ι. Παπακώστα στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Αναγνωρίζοντας την κλινική αποτελεσµατικότητα 
αυτής της θεραπείας αλλά και την έλλειψη εκπαιδευµένων επαγγελµατιών ψυχικής υγείας στη Κρήτη, ο 
Τοµέας Ψυχιατρικής & Επιστηµών Συµπεριφοράς του Πανεπιστηµίου Κρήτης το 2014 για πρώτη φορά 
ανέπτυξε εκπαιδευτικό πρόγραµµα για ψυχιάτρους, ψυχολόγους και άλλους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. Το 
πρόγραµµα αυτό έγινε µε την άµεση συµβολή και τη συνεχή δια ζώσης συµµετοχή στελεχών του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Κέντρου 
Ψυχοθεραπειών Αιγινητείου Νοσοκοµείου µε διευθυντή τον καθηγητή Γ. Παπαδηµητρίου και συνεχίζεται µε τον 
νυν διευθυντή καθηγητή Χ. Παπαγεωργίου. Μέχρι σήµερα περίπου 70 άτοµα έχουν ολοκληρώσει το Διετές 
Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο, που πρόσφατα πιστοποιήθηκε από το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Στόχος της προτεινόµενης στρογγυλής τράπεζας είναι η παρουσίαση της προόδου αλλά και των δυσκολιών ενός 
τέτοιου εκπαιδευτικού εγχειρήµατος σε ένα Περιφερειακό Πανεπιστήµιο.

PASIPHAE I 16:00-17:15Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑ

Προεδρείο: Α. Καρκανιάς, Γ. Μουσσάς

Η ασθένεια του καρκίνου ως τραυµατικό συµβάν
Ξ. Χαραλάµπους 

Διαταραχή µετατραυµατικού στρες και καρκίνος 
Ζ. Σαντά 

Σωµατική εικόνα [body-image] σε ογκολογικούς ασθενείς
Μ. Συγγελάκης

Η ασθένεια του καρκίνου ως τραυματικό συμβάν
Χαραλάµπους Ξ.

Αναδεικνύεται και θα περιγράφεται η τραυµατική εµπειρία που επιφέρει η ανακοίνωση της ασθένειας του καρκίνου 
στον ασθενή, οι ψυχικές διαδροµές µέχρι την αποδοχή και οι δυνατότητες επεξεργασίας του τραυµατικού.

Αν και χαρακτηρίζεται πια χρόνια ασθένεια εντούτοις δεν χάνει την απειλητική διάσταση και τους συνεχείς 
ψυχικούς µικρο-τραυµατισµούς στους οποίους εκτίθεται ο ασθενής, µικροτραυµατισµοί που σχετίζονται µε τις 
θεραπείες που θα ακολουθήσει, χειρουργείο, ακτινοβολίες, χηµειοθεραπεία, ανοσοθεραπείες, και στη συνέχεια 
περιοδικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Η εµφάνιση της ασθένειας αποτελεί µια τοµή στη ζωή του υποκειµένου, όλες οι µέχρι τώρα αναφορές καταρρέουν 
και ο χρόνος ορίζεται ως το πριν της ασθένειας και το µετά. Κλυδωνίζεται αυτή η ταυτότητα του υποκειµένου 
δηλαδή η αίσθηση της µονιµότητας, της διατήρησης της σταθερότητας παρόλες τις αλλαγές. Υπάρχει ο κίνδυνος 
να εγκλωβιστεί ο ασθενής στη νέα του ταυτότητα, αυτή του καρκινοπαθούς, µε επακόλουθο την συρρίκνωση της 
ψυχικής ,κοινωνικής του ζωής. Η ψυχολογική συνοδεία του ασθενή µπορεί να προσφέρει την δυνατότητα της 
επεξεργασίας του τραυµατικού, της νοηµατοδότησης της ασθένειας και της ανάδυσης δυνάµεων ζωής.

Με την παρουσίαση ενός περιστατικού θα προσεγγιστούν τα ερωτήµατα:

• Πως εργάζεται ο ψυχολόγος µε τους ογκολογικούς ασθενείς;

• Μπορούµε να κατανοήσουµε τον καρκίνο ως µια σωµατική λύση στον αβάσταχτο ψυχικό πόνο;

•  Μπορεί η ασθένεια του καρκίνου να δώσει στον ασθενή µια δυνατότητα για µια άλλη επανασύνδεση µε την 
ζωή;

Διαταραχή μετατραυματικού στρες και καρκίνος 
Σαντά Ζ.

Ο Καρκίνος , παρά τις σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις, αντιπροσωπεύει πάντα µια σκαιά και πολυσχιδή 
υπαρξιακή απειλή. Η εµπειρία του καρκίνου διαφέρει ουσιαστικά από την έννοια του ψυχοτραυµατικού γεγονότος 
ως διακριτής ξεκάθαρης απειλής: είναι εσωτερική, πάντα παρούσα και αναπόφευκτη.Ακόµα κι όταν η θεραπεία 
είναι επιτυχής, απαιτούνται επανεξετάσεις και συνεχής επαγρύπνηση , έτσι ώστε ποτέ δεν µπορεί να πει ο 
επιζήσας / η επιζήσασα ότι το «κακό» τελείωσε. 

PASIPHAE I 17:15-18:30Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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Υπάρχει σηµαντική βιβλιογραφία για την επίπτωση της PTSD σε ογκολογικούς ασθενείς µε τις περισσότερες 
έρευνες να αφορούν στον καρκίνο του µαστού και στους επιβιώσαντες των καρκίνων της παιδικής ηλικίας 
και τους γονείς τους.Σε πρόσφατη µεταανάλυση (Abbey et al., 2015) η επίπτωση στις διάφορες µελέτες 
κυµαινόταν από 7,3%-13,8%, ενώ ένα επιπρόσθετο 10-20% βιώνουν συµπτώµατα υποκλινικής PTSD που 
όµως σχετίζονται µε σηµαντική ψυχολογική επιβάρυνση και κακή ποιότητα ζωής.

Θα συζητηθούν:

1.  Η εφαρµογή των κριτηρίων της Διαταραχής Μετατραυµατικού Στρες (PTSD) στον καρκίνο και η προσοχή 
που χρειάζεται στην διάκριση ανάµεσα σε ψυχοπαθολογικές και κανονικές αντιδράσεις της διαδικασίας 
προσαρµογής.

2.  Εννοιολογικά και µεθοδολογικά προβλήµατα που αναδεικνύονται στην έρευνα για την σχετιζόµενη µε τον 
καρκίνο PTSD. 

3.  Οι συνέπειες στην κλινική πράξη των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων,της ενσωµάτωσης ψυχοκοινωνικών 
παρεµβάσεων και της έγκαιρης ανίχνευσης «υψηλού κινδύνου» ασθενών στις ογκολογικές µονάδες, καθώς 
και η ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης για ψυχολογική επιβάρυνση κατά την επιβίωση 

4.  Η σχέση ανάµεσα στο Μετατραυµατικό Στρες και στην Μετατραυµατική Ανάπτυξη, την υπαρξιακή δηλαδή 
ανάπτυξη µέσα από την αντιξοότητα, που επιφέρει θετικές αλλαγές στον τρόπο που αντιλαµβανεται κανείς τον 
εαυτό του, τον κόσµο και την θέση του σ’αυτόν. 

Η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου είναι ιδιαίτερα στρεσσογόνος και δυνητικά τραυµατική. Η διάγνωση 
και η θεραπεία της Διαταραχής Μετατραυµατικού Στρες στον Καρκίνο είναι ιδιαίτερα απαιτητική και δυνητικά 
παραπλανητική. 

Σωματική εικόνα [body-image] σε ογκολογικούς ασθενείς
Συγγελάκης Μ.

Η έντονη ενόχληση από θέµατα που αφορούν το ευρύτερο πεδίο της σωµατικής-εικόνας αποτελεί ένα από τα 
ζητήµατα που σπάνια αναδύεται σε αντικείµενο συζήτησης στην καθηµερινή ιατρική πρακτική. Αντιθέτως το θέµα 
ποικιλοτρόπως έρχεται στην επιφάνεια στην επαφή του ασθενούς µε το νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι σωµατικές µεταβολές (βλ. επεµβάσεις, στοµίες, κόπωση, πόνος, τριχόπτωση…) είναι πολλές. Τα ψυχικά 
ανάλογα στο πεδίο της σωµατικής-εικόνας (το σώµα που ταλαιπωρείται /βασανίζεται /ακρωτηριάζεται, το κακό 
κοµµάτι που αποβάλλεται, το κακό κοµµάτι που παραµένει όντας έτοιµο να αντεπιτεθεί, το σώµα που προδίδει, 
το σώµα που πεθαίνει…) αποτελούν αντικείµενο έντονης ενασχόλησης, αν και συχνά καλύπτονται από το µανδύα 
της άρνησης.

‘Παραδόξως’ το πεδίο της σωµατικής-εικόνας παραµένει περιθωριοποιηµένο και στο χώρο της επαφής των 
ογκολογικών ασθενών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αναδύεται σε µια από τις συνιστώσες της 
πανταχού παρούσας ‘συνοµωσίας-σιωπής’.

PASIPHAE I 17:15-18:30Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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DEBATE

Κλάδος «Σεξουαλικότητας και Διαπροσωπικών Σχέσεων»

Προεδρείο: Ι. Διακογιάννης, Α. Κώνστα

Οι παραφιλίες είναι κυρίως: 

Οργανικής αιτιολογίας
Λ. Αθανασιάδης 

Μη οργανικής αιτιολογίας 
Αθ. Ασκητής

Οι παραφιλίες είναι κυρίως: Οργανικής αιτιολογίας
Αθανασιάδης Λ.

Η παραφιλική συµπεριφορά είναι πολύµορφη και πολυπαραγοντική και εµφανίζεται συνήθως στους άνδρες. Η 
έρευνα κυρίως χρησιµοποιεί στοιχεία από τους σεξουαλικούς παραπτωµατίες. Οι παραφιλικές διαταραχές δεν 
φαίνεται να εξηγούνται επαρκώς από προσεγγίσεις µε βάση την µη οργανική αιτιολογία. Σύνθετοι βιολογικοί 
µηχανισµοί φαίνεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο. Η εµφάνιση παραφιλικών συµπεριφορών που µπορεί να 
εµφανισθούν σε νόσους όπως η νόσος του Πάρκινσον αποτελεί αντικείµενο µελέτης. Η µελέτη φαρµακευτικών 
θεραπευτικών προσεγγίσεων συµβάλει στην προσπάθεια κατανόησης του θέµατος. Γενετικοί, ενδοκρινικοί, 
νευροαναπτυξιακοί και άλλοι παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί. H χρήση διαφόρων νευροαπεικονιστικών 
µεθόδων και οι έρευνες µε fMRI δίνουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Η καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας 
αναµένεται να οδηγήσει και σε αποτελεσµατικότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Οι παραφιλίες είναι κυρίως μη οργανικής αιτιολογίας
Ασκητής Αθ.

Ως παραφιλία ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία η σεξουαλική διέγερση και η ικανοποίηση ενός ατόµου 
εξαρτώνται από µια φαντασίωση ή και πραγµατοποίηση µιας πολύ συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Οι περισσότερες 
παραφιλίες είναι συχνότερες στους άντρες παρά στις γυναίκες. Οι παραφιλικές διαταραχές περιλαµβάνουν τις 
σεξουαλικές συµπεριφορές που η κοινωνία µπορεί να δει ως δυσάρεστες, ασυνήθιστες, µη φυσιολογικές ή 
και παράνοµες. Οι βασικότερες περιπτώσεις παραφιλίας είναι η παιδοφιλία, η επιδειξιµανία, η ηδονοβλεψία, η 
εφαψιοµανία, ο φετιχισµός, ο σεξουαλικός µαζοχισµός- σαδισµός και η φετιχιστική παρενδυσία.

Ο ακριβής επιπολασµός και η συχνότητα εµφάνισης των παραφιλικών διαταραχών στο γενικό πληθυσµό είναι 
άγνωστος, µε το γεγονός αυτό να οφείλεται στο ότι εκείνοι που εµπλέκονται σε παραφιλικές δραστηριότητες 
είναι ιδιαίτερα απρόθυµοι να αποκαλύψουν τα σεξουαλικά ενδιαφέροντά τους, ειδικά σε ερευνητές. Προτείνεται 
ότι οι παραφιλικές διαταραχές εµφανίζονται στο 1%, περίπου, του ενήλικου ανδρικού πληθυσµού, δεδοµένου 
ότι είναι κατά κύριο λόγο διαταραχές των ανδρών µε εξαίρεση τη µαζοχιστική διαταραχή. Στο DSM-5 
αναφέρονται συγκεκριµένα ποσοστά επιπολασµού, εξατοµικευµένα για κάθε παραφιλία, τα οποία προέρχονται 
από διαφορετικές ερευνητικές πηγές. Ο υψηλότερος πιθανός επιπολασµός για την ηδονοβλεπτική διαταραχή 
υπολογίζεται περίπου στο 12% για τους άνδρες και στο 4% για τις γυναίκες, ενώ για την επιδειξιοµανία τα 
ποσοστά κυµαίνονται µεταξύ 2%-4% για τον ανδρικό πληθυσµό. Η εφαψιοµανία υπολογίζεται ότι µπορεί να 
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εµφανιστεί σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό σε έως και 30% των ενηλίκων ανδρών στο γενικό πληθυσµό, 
ενώ υπολογίζεται ότι το 2,2% των ανδρών και το 1,3% των γυναικών έχουν εµπλακεί σε σαδοµαζοχιστικά 
σεξουαλικά παιχνίδια τους τελευταίους 12 µήνες. O επιπολασµός των σαδιστικών σεξουαλικών συµπεριφορών 
ποικίλλει µεταξύ 25% και 30%. Η παιδοφιλία υπολογίζεται µεταξύ 3%-5% για τον ανδρικό πληθυσµό ενώ για τις 
γυναίκες τα ποσοστά είναι µικρότερα. Η φετιχιστική παρενδυσία είναι αρκετά σπάνια στις γυναίκες, ενώ περίπου 
το 3% των ανδρών αναφέρουν να έχουν βιώσει σεξουαλική διέγερση µέσα από το ντύσιµο µε γυναικεία ρούχα.

Η προέλευση των παραφιλικών διαταραχών δεν είναι, ακόµα, πλήρως εξακριβωµένη. Η ψυχαναλυτική προσέγγιση 
υποστηρίζει ότι ένα άτοµο µε παραφιλία «επιστρέφει» και επαναλαµβάνει µια σεξουαλική συµπεριφορά 
που δηµιουργήθηκε στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Από την άλλη η συµπεριφορική οπτική προτείνει ότι οι 
παραφιλίες αρχίζουν µέσα από µια διαδικασία εξαρτηµένης µάθησης όπου µη σεξουαλικά αντικείµενα µπορούν 
να γίνουν σεξουαλικά διεγερτικά αν συσχετιστούν επανειληµµένα µε ευχάριστη σεξουαλική δραστηριότητα. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα ερευνητικά ευρήµατα έχουν δείξει ότι η δυσκολία ενός ατόµου στη δηµιουργία 
προσωπικών σχέσεων, αδυναµία διαχείρισης συναισθηµατικών καταστάσεων, δειλίας και ρόλου αυτό-
υποτίµησης µέσα στο δυναµικό µιας σχέσης, που απαντάται µε υποκριτική και αποφευκτική στάση. Δυσκολία 
επικοινωνίας και πρωτοβουλιών µε τον περίγυρο µπορεί να σηµατοδοτηθεί ως προγνωστικός παράγοντας για 
την εµφάνιση κάποιας παραφιλίας. Ακόµη τα χαρακτηρολογικά δεδοµένα των παραφιλιών αναφέρονται σε 
άτοµα που έχουν δεχτεί έντονη εκπαιδευτική καταπίεση, µε σκοπό τη βελτίωση των αποδόσεων και του στόχου 
µε πρωταθλητισµό. Τα συµπεριφορικά µοντέλα µάθησης υποστηρίζουν ότι ένα παιδί που είναι θύµα ή µάρτυρας 
ακατάλληλων σεξουαλικών συµπεριφορών µπορεί να µάθει να µιµείται αυτές τις συµπεριφορές. Τα άτοµα αυτά 
τις περισσότερες φορές δεν έχουν αναπτυγµένη σεξουαλική ζωή και, ως εκ τούτου, επιζητούν ικανοποίηση µε 
λιγότερο κοινωνικά αποδεκτά µέσα.

Η θεραπευτική αντιµετώπιση περιλαµβάνει, κυρίως, την ψυχαναλυτική προσέγγιση µέσα από την ύπνωση και 
τη θεραπεία συµπεριφοράς µε χρήση γνωστικών-συµπεριφορικών τεχνικών. Πιο πρόσφατα, τα αντιανδρογόνα, 
τα οποία µειώνουν δραστικά τα επίπεδα τεστοστερόνης, έχουν χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε αυτές τις 
µορφές θεραπείας. Η φαρµακευτική αγωγή µειώνει τη σεξουαλική ορµή στους άνδρες µειώνοντας ταυτόχρονα 
τη συχνότητα των νοητικών εικόνων σεξουαλικά διεγερτικού περιεχοµένου. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη 
συγκέντρωση στην ψυχοθεραπευτική προοπτική µε µικρότερη απόσπαση της προσοχής. Τα νεότερα επιστηµονικά 
δεδοµένα ενισχύουν την άποψη ότι ο συνδυασµός φαρµακευτικής θεραπείας µε γνωσιακή συµπεριφορική 
θεραπεία είναι η πλέον αποτελεσµατική προοπτική στη θεραπεία των παραφιλιών. 

Οι γνωστικές-συµπεριφορικές θεραπείες περιλαµβάνουν αναδόµηση των γνωστικών στρεβλώσεων και 
ενίσχυση της ενσυναίσθησης. Η διαδικασία αυτή εστιάζει στην αναδιαµόρφωση των γνωστικών σχηµάτων και 
των πεποιθήσεων του ατόµου, που µπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλµένες συµπεριφορές, όπως, παραδείγµατος 
χάριν η ύπαρξη µιας νοητικής αναπαράστασης όπου, σύµφωνα µε τον θύτη, το θύµα αξίζει ή επιθυµεί να βρίσκεται 
στην πράξη. Μέρος της θεραπείας εστιάζεται στο να µπορέσει ο θεραπευόµενος να βιώσει την οπτική γωνία 
του θύµατος και να ταυτιστεί µαζί του, προκειµένου να αντιληφθεί τη ζηµιά που προκαλείται. Υπάρχουν επίσης 
θεραπευτικές προσεγγίσεις συµπεριφορικής προσαρµογής που επικεντρώνονται στην διαµόρφωση κοινωνικών 
δεξιοτήτων και εναλλακτικών συµπεριφορών που µπορεί να επιλέξει ο ασθενής ως πιο κατάλληλες. Οι τεχνικές 
αυτές επικεντρώνονται στην παροχή άµεσης ανατροφοδότησης στον ασθενή, έτσι ώστε η συµπεριφορά να 
τροποποιηθεί αµέσως. Για παράδειγµα, ένα άτοµο µπορεί να συνδεθεί σε ένα πληθυσµογραφικό εργαλείο 
µέτρησης και βιοανάδρασης που συνδέεται µε µια φωτεινή ένδειξη. Το άτοµο διδάσκεται και εξασκείται να 
διατηρεί το φως µέσα σε ένα συγκεκριµένο εύρος χρώµατος ενώ ταυτόχρονα εκτίθεται σε σεξουαλικά διεγερτικό 
υλικό. 
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Οι παραφιλίες εκδηλώνονται συνήθως κατά την εφηβική ηλικία ή στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης. 
Στην παραφιλική δραστηριότητα το άτοµο αδυνατεί να ελέγξει την παρόρµησή του η οποία είναι συχνή, 
επαναλαµβανόµενη και συνήθως συνοδεύεται από αισθήµατα ενοχής. Τις περισσότερες φορές τα παραφιλικά 
άτοµα χαρακτηρίζονται από έλλειψη ενσυναίσθησης, καταναγκαστικά και ναρκισσιστικά στοιχεία προσωπικότητας. 
Η σύγχρονη θεραπευτική οπτική ενισχύει τη σηµασία της ύπαρξης ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης γεγονός που 
δευτερογενώς ενισχύει την άποψη ότι η προέλευση των παραφιλιών σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε ψυχοπιεστικές 
καταστάσεις ζωής και ψυχολογικούς παράγοντες προδιάθεσης του ατόµου.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΖΩΗ

Προεδρείο: Β. Μποζίκας, Γ. Γαρύφαλλος

Συσχέτιση είδους και συχνότητας του παιδικού τραύµατος µε εµφάνιση ψυχοπαθολογίας στην ενήλικη ζωή
Α. Αγοραστός 

Νευροενδοκρινικές αποκρίσεις στο πρώιµο τραύµα και ευαλωτότητα για νόσο στην ενήλικη ζωή 
Π. Περβανίδου

Ο αντίκτυπος του παιδικού τραύµατος στον κίνδυνο ανάπτυξης ψύχωσης: συσχετίσεις µε την κοινωνική νόηση 
και διαµεσολάβηση του τύπου δεσµού ενηλίκων
Σ. Χατζηιωαννίδης

Συσχέτιση είδους και συχνότητας του παιδικού τραύματος με εμφάνιση ψυχοπαθολογίας στην 
ενήλικη ζωή
Αγοραστός Α.

Σκοπός: Τραυµατικές εµπειρίες κατά την παιδική ηλικία είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες στο γενικό πληθυσµό 
και αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας, καθώς η παιδική έκθεση σε τραυµατικό στρες µπορεί 
να οδηγήσει σε µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στη σωµατική και ψυχική υγεία. Σκοπός της παρούσας µελέτης 
είναι η διερεύνηση της ανεξάρτητης σχέσης του παιδικού τραύµατος και της σωρευτικής έκθεσης σε αυτό µε 
ψυχοπαθολογικά συµπτώµατα, κατάχρηση ουσιών και συνολική σωµατική και ψυχική ποιότητα ζωής κατά την 
ενήλικη ζωή.

Μέθοδος: Η ανεξάρτητη σχέση παρουσίας παιδικού τραύµατος στο ιστορικό, του είδους του παιδικού τραύµατος 
και του αριθµού διαφορετικών ειδών τραύµατος µε συµπτώµατα κατάθλιψης, µετατραυµατικής διαταραχής 
στρες, κατάχρησης αλκοόλ και καπνού και συνολικής σωµατικής και ψυχικής ποιότητας ζωής στην ενήλικη 
ζωή διερευνήθηκε µέσω µοντέλων ιεραρχικής πολυπαραγοντικής λογιστικής παλινδρόµησης σε µία µεγάλη, 
οµοιογενή οµάδα 1254 νεαρών Πεζοναυτών προ στρατιωτικής αποστολής. 

Αποτελέσµατα: Τα αποτελέσµατά µας υποδηλώνουν µία δοσοεξαρτώµενη αρνητική επίδραση µε αυξανόµενο 
αριθµό του είδους των τραυµατικών εµπειριών σε συµπτώµατα κατάθλιψης, µετατραυµατικής διαταραχής στρες 
και συνολικής σωµατικής και ψυχικής ποιότητας ζωής. 

Συµπεράσµατα: Οι παρατεταµένες νευροψυχοβιολογικές µεταβολές µετά από σωρευτική έκθεση σε πρώιµο 
τραυµατικό στρες θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε αθροιστικές βιολογικές επιπτώσεις και να αυξήσουν την 
επικινδυνότητα εµφάνισης σωµατικής και ψυχικής νοσηρότητας κατά την ενήλικη ζωή.

Νευροενδοκρινικές αποκρίσεις στο πρώιμο τραύμα και ευαλωτότητα για νόσο στην ενήλικη ζωή 
Περβανίδου Π.

Σκοπός: Οι τραυµατικές εµπειρίες στην παιδική ηλικία συνδέονται µε χρόνια υπερ- ή υπο-ενεργοποίηση του 
Συστήµατος Στρες, καθώς και από µεταβολές στις εγκεφαλικές περιοχές που συνδέονται µε το στρες (π.χ., 
προµετωπιαίος φλοιός, αµυγδαλή, ιππόκαµπος). Σε έντονες ή/και χρόνιες τραυµατικές εµπειρίες, οι µεσολαβητές 
του Συστήµατος Στρες όπως η κορτιζόλη, οι κατεχολαµίνες νορεπινεφρίνη και επινεφρίνη, οι προφλεγµονώδεις 
κυτοκίνες όπως η ιντερλευκίνη -6 (ΙL-6) και άλλα µόρια ενεργοποιούνται παρατεταµένα και διαταράσσεται η 
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κιρκάδια έκκρισή τους µε αποτέλεσµα επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία του ατόµου. Σκοπός της παρούσας 
εισήγησης είναι η παρουσίαση της νευροενδοκρινικής απόκρισης και των µακροχρόνιων συνεπειών έκθεσης 
σε πρώιµο τραυµατικό στρες καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν, όπως η φύση της τραυµατικής 
εµπειρίας (οξεία ή χρόνια), η χρονική στιγµή της επίδρασης, το αναπτυξιακό στάδιο, και το φύλο.

Υλικό και µέθοδοι: Θα παρατεθούν αποτελέσµατα από ερευνητικές µελέτες σε παιδιά και εφήβους µετά από 
την επίδραση τροχαίου ατυχήµατος και µικρή επισκόπηση σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας.

Αποτελέσµατα: Σε παιδιά και εφήβους, µετά από τροχαίο ατυχήµα, η βραδινή κορτιζόλη στο σίελο και η πρωινή 
ιντερλευκίνη 6 στον ορό ήταν ισχυρά προβλεπτικοί παράγοντες της ανάπτυξης και διατήρησης Μετατραυµατικής 
Διαταραχής Στρες (ΜΔΣ) 6 µήνες αργότερα. Η βραδινή κορτιζόλη ήταν υψηλή µετά το ατύχηµα στα παιδιά 
εκείνα που αργότερα ανέπτυξαν ΜΔΣ και σταδιακά οµαλοποιήθηκε 6 µήνες µετά. Η νορεπινεφρίνη πλάσµατος 
ακολούθησε διαφορετική πορεία και σταδιακά αυξήθηκε στα παιδιά που ανέπτυξαν και διατήρησαν τη ΜΔΣ. Τα 
ευρήµατα αυτά συµφωνούν µε τις µελέτες ενηλίκων, στις οποίες το συνηθέστερο εύρηµα αποτελεί η υψηλή 
κατεχολαµινεργική δραστηριότητα και η χαµηλή κορτιζόλη στην περιφέρεια.

Συµπεράσµατα: Το πρώιµο τραύµα συνδέεται µε νευροβιολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο και το σύστηµα στρες, 
οι οποίες, µαζί µε συµπεριφορικές παραµέτρους αυξάνουν τον κίνδυνο για σωµατική και ψυχική νοσηρότητα 
στην ενήλικη ζωή, όπως αυξηµένο κίνδυνο για άγχος, κατάθλιψη, µετατραυµατική διαταραχή στρες καθώς και 
καρδιαγγειακή νόσο, µεταβολικό σύνδροµο, φλεγµονώδεις νόσους και σύνδροµα χρόνιου πόνου. 

Ο αντίκτυπος του παιδικού τραύματος στον κίνδυνο ανάπτυξης ψύχωσης: συσχετίσεις με την 
κοινωνική νόηση και διαμεσολάβηση του τύπου δεσμού ενηλίκων
Χατζηιωαννίδης Σ.

Σκοπός: Το ψυχικό τραύµα στην παιδική και εφηβική ηλικία έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους µείζονες 
περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη υποκλινικών ψυχωτικών συµπτωµάτων και 
κλινικής ψύχωσης στην ενήλικη ζωή. Η σχέση του παιδικού τραύµατος µε την ψύχωση είναι ισχυρή, εµφανίζει 
δοσοεξαρτώµενα χαρακτηριστικά, είναι ανεξάρτητη του γενετικού κινδύνου και δεν µπορεί να αποδοθεί σε 
ανάστροφη αιτιότητα. Διάφορα µοντέλα και αιτιοπαθογενετικές οδοί έχουν προταθεί για την ερµηνεία αυτής της 
συσχέτισης. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση της συχνότητας και των κλινικών επιδράσεων 
του παιδικού τραύµατος σε έναν πληθυσµό ασθενών µε διάγνωση µη συναισθηµατικής ψύχωσης, και η εξέταση 
της κοινωνικής νόησης και του τύπου δεσµού ενηλίκων ως διαµεσολαβητών αυτής της σχέσης. 

Μέθοδος: Μια οµάδα 63 νοσηλευοµένων ασθενών µε διάγνωση µη συναισθηµατικής ψύχωσης και µια 
εξοµοιωµένη οµάδα ελέγχου µελετήθηκαν ως προς τη βαρύτητα της ψυχοπαθολογίας, την παρουσία παιδικού 
τραύµατος, τον τύπο δεσµού ενηλίκων και την επίδοση σε δοκιµασίες της κοινωνικής νόησης. 

Αποτελέσµατα: Σε σχέση µε τους υγιείς, οι ασθενείς εµφάνιζαν σηµαντικά υψηλότερη συχνότητα παιδικού 
τραύµατος (OR=11.5), υψηλότερη συχνότητα ανασφαλούς δεσµού (OR=14) και χειρότερη απόδοση στις 
δοκιµασίες της κοινωνικής νόησης. Εντός της οµάδας των ασθενών, όσοι είχαν ιστορικό παιδικού τραύµατος 
εµφάνιζαν βαρύτερη θετική συµπτωµατολογία και χειρότερη απόδοση στη Θεωρία του Νου 2ης τάξης. Το άγχος 
δεσµού φάνηκε να ασκεί διαµεσολαβητικό ρόλο στη σχέση µεταξύ παιδικού τραύµατος και ψύχωσης. 

Συµπεράσµατα: Η παρούσα µελέτη καταδεικνύει ότι άτοµα µε ιστορικό παιδικού τραύµατος και ανασφαλή δεσµό 
ενηλίκων συνιστούν οµάδα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση µη συναισθηµατικής ψύχωσης. Επιπροσθέτως, 
η παρουσία του παιδικού τραύµατος επηρεάζει δυσµενώς τόσο τη βαρύτητα της ψυχοπαθολογίας όσο και τις 
επιδόσεις των ασθενών στην κοινωνική νόηση. Ως εκ τούτου, οι δηµόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, και 
ειδικότερα τα προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης στην ψύχωση, χρειάζεται να αναζητήσουν ενεργητικά αυτήν 
την οµάδα υψηλού κινδύνου και να αναπτύξουν στοχευµένες παρεµβάσεις.

NEORION 08:30-09:45Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΚΑΝΝΑΒΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Κλάδος «Ουσιοεξαρτήσεων»

Προεδρείο: Ι. Διακογιάννης, Δ. Τσακλακίδου

Βιοµηχανική, φαρµακευτική και ψυχαγωγική κάνναβη. Διευκρινίσεις
Ι. Διακογιάννης

Μοντέλα αποποινικοποίησης / νοµιµοποίησης της χρήσης κάνναβης
Δ. Τσακλακίδου 

Τα συνθετικά κανναβινοειδή ως ένα σύνθετο πρόβληµα 
Π. Παναγιωτίδης

Διαταραχή χρήσης κάνναβης και θεραπευτικές προσεγγίσεις
Κ. Ράντης

Η κάνναβη είναι η συχνότερα χρησιµοποιουµένη ψυχοδραστική ουσία παγκοσµίως και τα τελευταία χρόνια 
βρίσκεται στην πρώτη γραµµή του ευρύτερου πολιτικού λόγου η συζήτηση σχετικά µε τις νέες πολιτικές που 
διέπουν τη χρήση της.

Οι νέες προσεγγίσεις εκτείνονται από τη νόµιµη παραγωγή και προµήθεια για ιατρική/φαρµακευτική χρήση, 
την αποποινικοποίηση της κατοχής για προσωπική χρήση έως και τη ρυθµιζόµενη νόµιµη παραγωγή και 
προµήθεια για ψυχαγωγική χρήση - µε ένα συνδυασµό εµπορικών και κυβερνητικών µονοπωλιακών στοιχείων 
εξ’ ολοκλήρου υπό κρατικό έλεγχο.

Για το ζήτηµα αυτό τα τελευταία χρόνια ακούγονται πολυάριθµες φωνές και από τις δύο πλευρές, µε αποτέλεσµα 
να προκαλείται ασάφεια και σύγχυση στον δηµόσιο διάλογο. 

Ποιοι είναι όµως οι µύθοι και οι αλήθειες γύρω από την χρήση κάνναβης? Οι νέες προσεγγίσεις διακηρύττουν 
ότι οδηγούν στη µείωση της ποινικής κράτησης των ατόµων που χρησιµοποιούν ναρκωτικά, στην µείωση 
του στιγµατισµού και των διακρίσεων που αντιµετωπίζουν, στη µείωση της κοινωνικής αποµόνωσης και της 
δυσχέρειας για την αναζήτηση και παροχή κατάλληλης θεραπείας. Η άλλη πλευρά τονίζει τις επιπτώσεις που 
έχει η χρήση κάνναβης στην σωµατική και - κυρίως - στην ψυχική υγειά των χρηστών, την ολοένα αυξανόµενη 
επέκταση του φαινοµένου της κατάχρησης των συνθετικών κανναβινοειδών καθώς και τους κινδύνους που θα 
επιφέρει συνολικά στην δηµόσια υγεία η πλήρης απελευθέρωση της χρήσης. Γεγονός είναι πάντως ότι, παρά 
την αυξανόµενη χρήση της κάνναβης και τις διαφορετικές νέες προσεγγίσεις, εξακολουθεί να είναι δύσκολο να 
ποσοτικοποιηθούν τα αποτελέσµατα των διαφορετικών µοντέλων καθώς και να καθοριστεί η έκταση της βλάβης 
από τη χρήση κάνναβης, στην υγεία.

NEORION 09:45-11:00Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ

Προεδρείο: Μ. Σαµακουρή, Θ. Βορβολάκος, Α. Αρβανίτη

Βιβλιογραφική ανασκόπηση της διεθνούς εµπειρίας 
Β. Τσάση

Παρουσίαση περίπτωσης παράτυπου µετανάστη που νοσηλεύθηκε λόγω Διαταραχής Προσαρµογής: από την 
πλευρά του κλινικού 
Ε. Σερήφ Δαµάδογλου, Θ. Κυριακίδης

Παρουσίαση περίπτωσης παράτυπου µετανάστη που νοσηλεύθηκε λόγω ψυχωτικής διαταραχής: από την πλευρά 
του κοινωνικού λειτουργού
Θ. Συρόπουλος

Βιβλιογραφική ανασκόπηση της διεθνούς εμπειρίας 
Τσάση Β.

Οι πρόσφυγες και οι µετανάστες οι οποίοι διέρχονται και κατοικούν στην Ελλάδα αποτελούν πλέον µέρος του 
πληθυσµού της χώρας. Εµφανίζουν ιδιαίτερη ευαλωτότητα όσο αφορά σε θέµατα ψυχικής υγείας τα οποία 
οι υπηρεσίες δηµοσίας υγείας καλούνται συχνά να αντιµετωπίσουν και να διαχειριστούν. Οι γυναίκες και οι 
ανήλικες πρόσφυγες αποτελούν οµάδες υψηλού κίνδυνου Η γνώση της σύγχρονης βιβλιογραφίας στο θέµα αυτό 
είναι πολύτιµη. Οι διαταραχές προσαρµογής κυρίως και οι καταθλιπτικές διαταραχές µε συνοδά συµπτώµατα 
από τη κατηγορία των σωµατόµορφων διαταραχών καθώς και συνοδή χρήση ουσιών και αλκοόλ είναι οι πιο 
συχνές διαταραχές που παρατηρούνται στους πληθυσµούς αυτούς. Οι συνθήκες φυγής αλλά και οι συνθήκες 
εγκατάστασης τους (συνθήκες διαβίωσης, το καθεστώς παραµονής, κοινωνικοοικονοµικές προοπτικές) στο χώρο 
υποδοχής παίζουν κρίσιµο ρόλο στην εκδήλωση και την πορεία αυτών των ψυχικών διαταραχών. Τα σύγχρονα 
ταξινοµικά συστήµατα είναι πολύτιµα εφόσον χρησιµοποιούνται µε την ανάλογη πολιτισµική ευαισθησία. 

Παρουσίαση περίπτωσης παράτυπου μετανάστη που νοσηλεύθηκε λόγω Διαταραχής Προσαρμογής: 
από την πλευρά του κλινικού
Σερήφ Δαµάδογλου Ε., Κυριακίδης Θ.

Η περιοχή των συνόρων του Έβρου αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, σηµείο εισόδου µεγάλου αριθµού παράνοµων 
µεταναστών. Ανάµεσά τους αρκετοί είναι ανήλικα άτοµα. Κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στα κέντρα 
κράτησης κάποιες φορές χρειάζεται να υποβληθούν σε ψυχιατρική εξέταση ή ακόµη και να νοσηλευθούν σε 
ψυχιατρικό τµήµα νοσοκοµείου. 

Μέσω της παρουσίασης περιστατικού αναδεικνύονται οι δυσκολίες στην επικοινωνία, λόγω των ελλειµµάτων 
στη διαδικασία της µετάφρασης, καθώς και οι δυσκολίες των κλινικών να κατανοήσουν ένα διαφορετικό τρόπο 
έκφρασης τη ψυχικής δυσφορίας που έχει άµεση σχέση µε το πολιτισµικό πλαίσιο προέλευσης του µετανάστη. 
Οι παραπάνω δυσκολίες δυσχεραίνουν τη διάγνωση και µειώνουν τα οφέλη των καθιερωµένων θεραπευτικών 
παρεµβάσεων.

NEORION 11:30-12:45Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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Παρουσίαση περίπτωσης παράτυπου μετανάστη που νοσηλεύθηκε λόγω ψυχωτικής διαταραχής: από 
την πλευρά του κοινωνικού λειτουργού
Συρόπουλος Θ.

Παρότι υπάρχουν αρκετά βιβλιογραφικά δεδοµένα για την επικράτηση των διαταραχών προσαρµογής και των 
καταθλιπτικών διαταραχών στο πληθυσµό των παράτυπων µεταναστών, δεν ισχύει το ίδιο για τις διαταραχές του 
ψυχωτικού φάσµατος. Στις περιπτώσεις που αυτές υφίστανται, οι απαιτήσεις από την υπηρεσία που αναλαµβάνει 
τη θεραπεία του, όσο αφορά στη διαχείριση της συµπτωµατολογίας, σε συνδυασµό µε τις δυσκολίες συνεργασίας 
στη διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν νοµικά ζητήµατα, είναι αυξηµένες και περισσότερες από τις 
συνήθεις. 

Μέσω της παρουσίασης περιστατικού αναδεικνύονται οι παραπάνω δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 
κοινωνικές υπηρεσίες που καλούνται να υποστηρίξουν και να αποκαταστήσουν τελικά άτοµα από τον πληθυσµό 
των παράτυπων µεταναστών που πάσχουν από ψυχωτική διαταραχή., συνελήφθησαν από το προσωπικό του 
Λιµενικού Σώµατος σε όλη τη χώρα, συνολικά.

NEORION 11:30-12:45Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κλάδος «Σεξουαλικότητας και Διαπροσωπικών Σχέσεων»

Προεδρείο: Λ. Αθανασιάδης, Αθ. Ασκητής

Μετασυνουσιακή δυσφορία
Αθ. Ασκητής

Σεξουαλική δραστηριότητα στην διάρκεια του ύπνου
Λ. Αθανασιάδης

Κοινωνικοπολιτικές πεποιθήσεις και σεξουαλικότητα 
Γ. Πάγκαλος

Μετασυνουσιακή δυσφορία
Ασκητής Αθ.

Ο κύκλος της σεξουαλικής λειτουργίας του ατόµου διακρίνεται στα στάδια της επιθυµίας, της διέγερσης, του 
οργασµού και της χαλάρωσης (αποκατάστασης) τα οποία αποτέλεσαν το επίκεντρο της πλειοψηφίας των 
ερευνών για την ανθρώπινη σεξουαλική ανταπόκριση µέχρι σήµερα. Ο τρόπος που βιώνεται, όµως, το στάδιο της 
χαλάρωσης, που σηµατοδοτεί το κλείσιµο της σεξουαλικής λειτουργίας και την επαναφορά στην προηγούµενη 
κατάσταση, πριν να ενεργοποιηθεί ξανά ο σεξουαλικός κύκλος, παραµένει µερικώς διερευνηµένος. Σε γενικές 
γραµµές επικρατεί η αντίληψη ότι άνδρες και γυναίκες, στη φάση της αποκατάστασης µετά τον οργασµό βιώνουν 
µια σειρά από θετικά συναισθήµατα, µε βασικότερα την ηδονή, την ικανοποίηση αλλά και τη χαλάρωση καθώς 
το σώµα επανέρχεται σταδιακά στην φυσική του ηρεµία, µέχρι την επόµενη σεξουαλική δραστηριότητα. Ωστόσο, 
υπάρχουν ενδείξεις ότι σε κάποιες περιπτώσεις υφίσταται ένα αντίθετο φαινόµενο γνωστό ως Μετασυνουσιακή 
Δυσφορία (Postcoital Dysphoria) στο οποίο το άτοµο, ανεξαρτήτως φύλου, βιώνει ανεξήγητα συναισθήµατα 
µελαγχολίας, θλίψης ή ευερεθιστότητας.

Η Μετασυνουσιακή Δυσφορία εµφανίζεται αµέσως µετά από µια σεξουαλική επαφή η οποία σε γενικές 
γραµµές ήταν ικανοποιητική και ολοκληρωµένη, καθιστώντας τη δυσφορία που βιώνεται ως µια απροσδόκητη 
συναισθηµατική αντίδραση. Η Μετασυνουσιακή Δυσφορία ως φαινόµενο στη γυναικεία σεξουαλική λειτουργία 
έχει εντοπιστεί εδώ και καιρό στην επιστηµονική βιβλιογραφία. Πληθαίνουν όµως και οι µελέτες που εστιάζουν 
στον άνδρα, στο κατά πόσο και εκείνος µπορεί να βιώνει µια αντίστοιχη κατάσταση. Οι αρχικές µελέτες για τις 
γυναίκες έδειξαν ότι µέχρι και το 46,2% αυτών είχαν αισθανθεί Μετασυνουσιακή Δυσφορία κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους τουλάχιστον µία φορά. Τα αντίστοιχα σύγχρονα πορίσµατα για τους άνδρες, υπολογίζουν ότι το 
40% αυτών έχει επίσης βιώσει συναισθήµατα µελαγχολίας µετά τη σεξουαλική επαφή τουλάχιστον µία φορά 
στη ζωή του. 

Το γεγονός ότι η Μετασυνουσιακή Δυσφορία είναι ένα πολύ σύγχρονο εύρηµα την καθιστά µερικώς διερευνηµένη, 
ενώ φαίνεται ότι επηρεάζει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό. Από τις 
αρχές του 2018, η Διεθνής Ιατρική Σεξολογική Εταιρεία (ISSM) έχει εντάξει µια σελίδα πληροφοριών σχετικά 
µε την Μετασυνουσιακή Δυσφορία. Είναι αναµενόµενο ότι ζητήµατα ψυχικής υγείας, όπως το άγχος, το στρες 
και η κατάθλιψη, τα οποία επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή, θα µπορούσαν να επηρεάσουν και τη σεξουαλική 
δραστηριότητα. Τα περιορισµένα ερευνητικά δεδοµένα εστιάζουν τα αίτια της Μετασυνουσιακής Δυσφορίας 
κυρίως σε ψυχολογικούς παράγοντες, που αφορούν την προσωπικότητα του ατόµου, αλλά και σε θέµατα σχέσης 
όπως το επίπεδο ικανοποίησης από αυτήν και η ποιότητα της αλληλεπίδρασης µε τον ερωτικό σύντροφο. Βασική 

NEORION 12:45-14:00Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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υπόθεση είναι ότι η υποκειµενική αίσθηση για το δεσµό µε το σύντροφό, έχει καίρια σηµασία στην σεξουαλική 
επαφή µε αποτέλεσµα η απώλεια ή η αίσθηση απώλειας του δεσµού αυτού, να επιδρά στη συναισθηµατική 
κατάσταση του ατόµου µετά τη σεξουαλική επαφή. Ταυτόχρονα υπάρχουν συγκεκριµένες πρώιµες ενδείξεις 
ότι η παιδική σεξουαλική κακοποίηση µπορεί να αποτελέσει έναν παράγοντα που θα λειτουργήσει επικουρικά 
στην εµφάνιση Μετασυνουσιακής Δυσφορίας στη ζωή του. Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες είναι ένα επίσης 
βασικό σηµείο στη σχέση ενός ζευγαριού που φαίνεται πως ενισχύει τις πιθανότητες εµφάνισης της πάθησης, 
µε τη µειωµένη ερωτική επιθυµία αλλά και την πρόωρη εκσπερµάτιση να είναι οι δυσλειτουργίες που έχουν 
συσχετιστεί, κυρίως, µε την εµφάνιση και την ένταση των µελαγχολικών συµπτωµάτων µετά το σεξ.

Σεξουαλική δραστηριότητα στην διάρκεια του ύπνου
Αθανασιάδης Λ.

Η µελέτη της σεξουαλικής δραστηριότητας στην διάρκεια του ύπνου (sexsomnia, somnambulistic sexual behavior, 
sleep sex) εµφανίζει περιορισµένη βιβλιογραφία. Ερευνητικά, κλινικά, θεραπευτικά, (ψυχο)ιατροδικαστικά και 
άλλα θέµατα αποτελούν αντικείµενα έρευνας. Υπάρχουν προτάσεις για ταξινόµηση τόσο (κυρίως) στις ΝREM 
όσο και στις REM παραυπνίες. Η δραστηριότητα µπορεί να εµφανισθεί στα πλαίσια συνοσηρότητας µε άλλες 
διαταραχές του ύπνου. Έχουν αναφερθεί περιστατικά που εµφανίζουν αποφρακτική υπνική άπνοια και άλλα 
προβλήµατα. Μπορεί να εµφανισθεί περιστασιακά στα πλαίσια υπνοβασίας, ή µόνη της. Σπάνια, νευρολογικές 
νόσοι και φαρµακευτικές παρενέργειες πιθανώς να σχετίζονται µε την δραστηριότητα. 

Στις απόπειρες θεραπευτικές αντιµετώπισης περιλαµβάνονται η continuous positive airway pressure (CPAP), η 
συσκευή mandibular advancement device (MAD) και άλλες προσεγγίσεις.

Κοινωνικοπολιτικές πεποιθήσεις και σεξουαλικότητα 
Πάγκαλος Γ.

Το σύγχρονο µοντέλο βιο-ψυχο-κοινωνικής αξιολόγησης και παρέµβασης σε προβλήµατα που σχετίζονται µε 
την ανθρώπινη σεξουαλικότητα περιλαµβάνει τις κοινωνικές παραµέτρους ως αναπόσπαστο τµήµα του.
Προδιαθεσικοί παράγοντες όπως κοινωνικές φόρµες, κοινωνικές αντιλήψεις πάνω στη σεξουαλικότητα, 
εργασιακές συνθήκες, οικονοµική κατάσταση, θρησκευτικές αντιλήψεις, µέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ συχνά 
αυξάνουν την ευπάθεια της σεξουαλικής υγείας. 

Οι ίδιοι αυτοί παράγοντες αποτελούν όπως δείχνει η κλινική εµπειρία και την αιτία πρόκλησης ή διατήρησης 
των σεξουαλικών προβληµάτων, οπότε κατ’ επέκταση και το στόχο της σεξουαλικής θεραπείας. Πέραν των 
κοινωνικών συνιστωσών µελέτες έχουν συσχετίσει τις πολιτικές πεποιθήσεις µε σεξουαλικές συµπεριφορές. 
Η σηµασία της σεξουαλικής ιατρικής στην κατάλληλη καθοδήγηση και ενηµέρωση των κυβερνήσεων σε θέµατα 
σεξουαλικότητας και η περιχαράκωση αυτής µέσω νοµικών πλαισίων είναι αναγκαία σε κάθε κοινωνία και 
αποτελεί βασικό ρόλο που επωµίζεται ο σύγχρονος επαγγελµατίας σεξουαλικής υγείας. Η διασφάλιση της 
σεξουαλικότητας, ως αναπόσπαστο κοµµάτι της προσωπικότητας του ατόµου µέσα στο κοινωνικοπολιτικό 
πλαίσιο ανάπτυξης και δραστηριοποίησής του, βελτιώνει αναµφίβολα την ποιότητα ζωής και ως προέκταση 
αυτού την ατοµική και κοινωνική ευηµερία.

NEORION 12:45-14:00Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κλάδος Ψυχοφαρμοκολογίας της «ΕΨΕ»

Προεδρείο: Β. Αλεβίζος, Ε. Σιούτη

Ανθεκτική κατάθλιψη
Α. Χαιδεµένος

Ανθεκτική διπολική διαταραχή 
Κ. Φουντουλάκης

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 
Δ. Ρούκας

NEORION 14:45-16:00Παρασκευή 19 Απριλίου 2019



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

92

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: Β. Μποζίκας, Γ. Γαρύφαλλος

Σύστηµα στρες και µεταβολισµός
Π. Περβανίδου 

Σύστηµα στρες και φυλο-εξαρτώµενες διαφορές
Ν. Κόκρας 

Σύστηµα στρες και κιρκάδιο σύστηµα 
Α. Αγοραστός 

Σύστηµα στρες και ανοσοποιητικό σύστηµα 
Ε. Καρανίκας

Το σύστηµα του στρες του ανθρώπου περιλαµβάνει νευροανατοµικές και λειτουργικές συνιστώσες που 
ενεργοποιούν ένα σύνθετο πλέγµα συµπεριφορικών και φυσιολογικών αποκρίσεων προσαρµογής, µε στόχο 
την διατήρηση της οµοιόστασης στον ανθρώπινο οργανισµό παρά τις. συνεχώς µεταβαλλόµενες εξωτερικές 
και εσωτερικές συνθήκες. Τα κύρια µέρη του είναι ο άξονας υποθαλάµου-υπόφυσης-επινεφριδίων (ΥΥΕ) και 
το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. Το σύστηµα στρες αλληλοεπιδρά µε ένα µεγάλο αριθµό άλλων σηµαντικών 
βιοσυστηµάτων, ενορχηστρώνοντας έτσι τη αρµονική λειτουργία του οργανισµού. Στόχος της στρογγυλής 
αυτής τράπεζας είναι η συστηµατική παρουσίαση της φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας των πιο σηµαντικών 
αυτών αλληλεπιδράσεων, οι οποίες κατέχουν εξέχοντα ρόλο στη παθογένεση νευροψυχιατρικών παθήσεων 
και οργανικής συννοσηρότητας. Οι επιµέρους διαλέξεις θα ασχοληθούν ιδιαίτερα µε την αλληλοεπίδραση 
του συστήµατος στρες µε το µεταβολικό, το κιρκάδιο και το ανοσοποιητικό σύστηµα, καθώς και µε τις φυλο-
εξαρτώµενες διαφορές που παρατηρούνται. Ο άξονας ΥΥΕ έχει γίνει στόχος ανάπτυξης νέων φαρµάκων για την 
αντιµετώπιση της κατάθλιψης και των διαταραχών του άγχους, ωστόσο οι µέχρι τώρα προσπάθειες δεν έχουν 
αποδώσει θετικά αποτελέσµατα. 

Καθώς η διερεύνηση της χρονικής σχέσης και των αλληλεπιδράσεων µεταξύ του συστήµατος στρες και του 
κιρκάδιου συστήµατος είναι ουσιαστική για την κατανόηση των παθοφυσιολογικών µηχανισµών, θα συζητηθούν 
τα λειτουργικά µέρη του ανθρώπινου κιρκάδιου συστήµατος, οι πολυεπίπεδες διαντιδράσεις µεταξύ των 
δύο συστηµάτων, καθώς και πώς το υπερβολικό (π.χ. τραυµατικό) στρες µπορεί να επηρεάσει την αρµονική 
κεντρική και περιφερειακή αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Επιπροσθέτως θα δοθεί βάρος σε αλληλεπιδράσεις 
του ανοσοποιητικού συστήµατος και θα συζητηθούν ανοσολογικές πτυχές και η φλεγµονώδης υπόθεση 
αιτιοπαθογένειας ψυχιατρικών διαταραχών. Επίσης θα παρουσιαστούν αξιόλογες λειτουργικές διαφορές στον 
άξονα ΥΥΕ µεταξύ των φύλων κατά πόσο αυτές οι φυλο-εξαρτώµενες διαφορές ενδέχεται να ευθύνονται για 
την αποτυχία εύρεσης νέων θεραπειών της κατάθλιψης και των διαταραχών του άγχους, καθώς συνήθως 
δε λαµβάνονται υπόψιν στις περισσότερες ερευνητικές προσεγγίσεις. Τέλος, θα παρουσιαστεί η σχέση του 
συστήµατος στρες µε το µεταβολικό σύστηµα και θα παρουσιαστούν ερευνητικά αποτελέσµατα µεταβολικών 
βιοδεικτών σε ασθενείς µε ψυχιατρικά νοσήµατα και µετά από έκθεση σε τραυµατικό στρες.

NEORION 16:00-17:15Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ: AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Κλάδος «Ψυχογηριατρικής» & Ελληνική Ψυχογηριατρική Εταιρεία

Προεδρείο: Α.M. Πολίτης, Θ. Βορβολάκος

Φιλικές κοινότητες για την άνοια 
Α. Μούγιας 

Antipsychotic Review Implementation Strategy (A.R.I.S). Πρόγραµµα για την κατάλληλη χρήση των  
αντιψυχωσικών σε Μονάδες Μακροχρόνιας Παραµονής
Α.Μ. Πολίτης

Hellenic Strategy for the Implementation of Telemedicine in Acton DeMentia (HE.S.T.I.A-DEM). Πρόγραµµα για 
την εφαρµογή της τηλεµατικής στους οίκους ευγηρίας 
Α. Κωνσταντίνου 

Η ανοια ως Ευρωπαική και Εθνική προτεραιότητα Πρόκειται για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 
Ελληνικής κοινής Δράση που έχει θέµα την Ανοια. Σκοπός, της Ευρωπαικής Κοινής Δράσης είναι η υποστήριξη 
και ενίσχυση των συνεργατικών δράσεων ανάµεσα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο τη 
διαµόρφωση κοινών προτάσεων σε συγκεκριµένα πεδία (αξιολόγηση, διάγνωση και υποστήριξη, διαχείριση 
της κρίσης, Μονάδες φροντίδας ηλικιωµένων ασθενών µε άνοια, κοινότητες φιλικές σε ασθενείς µε άνοια) 
που θα ορίσουν συστάσεις για ένα ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο προαγωγής παροχής φροντίδας των ασθενών µε 
Ανοια. Οι παρουσιάσεις περιγράφουν την εργαλιοθήκη για την δηµιουργία των φιλικών κοινοτήτων για την 
άνοια, τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης µε την χρήση συστήµατος ηλεκτρονικής τηλειατρικής πλατφόρµας του 
προσωπικού µονάδων µακροχρόνια παραµονής για την διάγνωση και την φροντίδα ασθενών µε άνοια και τέλος 
την εργαλιοθήκη για την κατάλληλη χρήση των αντιψυχωσικών φαρµάκων σε ασθενείς µε άνοια που διαβιούν 
σε µονάδες µακροχρόνιας παραµονής.

NEORION 17:15- 18:30Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κλάδος «Ψυχιατροδικαστικής» 

Προεδρείο: Α. Δουζένης, Ι. Γιαννοπούλου

Το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα ως εργαλείο για την κάλυψη 
των αναγκών ψυχικής υγείας
Ι. Γιαννοπούλου

Ψυχιατρική περίθαλψη ενηλίκων προσφύγων σε ψυχιατρικές δοµές
Α. Παχή, Γ. Βουράκη

Χρήση ουσιών στον πληθυσµό των προσφύγων
Δ. Τσακλακίδου

Η εµπειρία των Γιατρών του Κόσµου στη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε µετακινούµενους πληθυσµούς 
σε συνθήκες Υποδοχής
Α. Υφαντής, Σ. Κοντόκωστας

Το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα ως εργαλείο για 
την κάλυψη των αναγκών ψυχικής υγείας
Γιαννοπούλου Ι. 

Η εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων, όπως, “ασυνόδευτοι ανήλικοι”, «παιδιά που έχουν χωριστεί από την 
οικογένεια τους», βάσει της ιστορικής αναδροµής κατασκευής αυτών των όρων, καθώς και το ισχύον νοµικό 
πλαίσιο στην Ελλάδα που αφορά σε αυτήν την ευάλωτη οµάδα ανηλίκων θα αποτελέσει βάση για την παρουσίαση 
κενών και του ‘χάσµατος’ που υφίσταται στην πράξη µεταξύ της νοµοθεσίας και των δυνατοτήτων εφαρµογής της 
για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στη χώρα µας. Για την πληρέστερη κατανόηση των 
ακάλυπτων αναγκών ψυχικής υγείας θα παρουσιαστούν στοιχεία για την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων 
στην Ελλάδα, βάσει των στοιχείων που δίνει στη δηµοσιότητα το ΕΚΚΑ και των ερευνητικών αποτελεσµάτων 
ελάχιστων µεν αλλά σηµαντικών µελετών που έχουν διεξαχθεί στη χώρα µας. 

Ψυχιατρική περίθαλψη ενηλίκων προσφύγων σε ψυχιατρικές δομές
Παχή Α., Βουράκη Γ.

Η αναγνώριση και η κατάλληλη θεραπευτική αντιµετώπιση των προβληµάτων ψυχικής υγείας µεταξύ 
νεοεισερχοµένων προσφύγων αποτελεί πρόκληση λόγω των διαφορών στην γλώσσα επικοινωνίας και στην 
κουλτούρα αλλά και λόγω του ότι ειδικοί στρεσσογόνοι παράγοντες σχετίζονται µε την µετανάστευση. 

Οι πρόσφυγες εµφανίζουν αυξηµένο κίνδυνο ψυχιατρικής νοσηρότητας αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, 
ένας πρόσφυγας έρχεται σε επαφή µε την υπηρεσία ψυχικής υγείας (συνήθως µια νοσοκοµειακή µονάδα) όταν το 
«πρόβληµά» του «ξεπεράσει τα όρια» - όταν πάρει ακραίες µορφές και γίνει ορατό, ενοχλητικό και διαταρακτικό.

Περισσότερο από κάθε άλλο τοµέα της ιατρικής, η ψυχιατρική εξέταση και αντιµετώπιση αναµένεται να 
ενσωµατώνει πολιτισµικά στοιχεία στην δοµή της, την διεξαγωγή και τις παρεµβάσεις για την επιθυµητή έκβαση. Οι 
πολιτισµικές συνιστώσες της ψυχιατρικής εκτίµησης καλύπτουν ποικίλους τοµείς. Οι πληροφορίες που πρέπει να 
συλλεχθούν στην διάρκεια της δοµηµένης κλινικής ψυχιατρικής συνέντευξης αφορούν: πολιτισµικές µεταβλητές, 

NEORION 19:30-21:00Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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όπως γλώσσα, θρησκεία, κοσµοθεωρία, παραδόσεις και ιδεολογίες, το ιστορικό της µετανάστευσης, το επίπεδο 
επιπολιτισµού και θέµατα απόρρητου, παθογενετικούς και παθοπλαστικούς παράγοντες και επεξηγηµατικά 
µοντέλα νόσου για την πολιτισµική παθογένεση που παρέχουν την ιδιοσυγκρασιακή άποψη του ασθενή και 
των συγγενών για την πολιτισµική αιτία-προέλευση των συµπτωµάτων, το γιατί επισυµβαίνουν, και µε ποια 
διαδικασία εξελίχθηκαν. 

Οι ασθενείς κυρίως ενδιαφέρονται να µάθουν τι µπορούν να κάνουν ώστε ν’ ανακουφίσουν την ψυχική τους 
δυσφορία. Ο σκοπός της εκτίµησης είναι να προσδιοριστεί όχι µόνο το επεξηγηµατικό µοντέλο νόσου και οι 
ιδιαίτερες µορφές έκφρασης της ψυχικής δυσφορίας, αλλά και η ανίχνευση κοινών θεραπευτικών στόχων. 
Ο πολιτισµός (κουλτούρα) διαµορφώνει κάθε πτυχή της φροντίδας των ασθενών στην ψυχιατρική, επιδρώντας 
στο πότε, που, πως και σε ποιόν θα αφηγηθούν οι ασθενείς τις εµπειρίες της ασθένειάς τους, στο ρεπερτόριο 
των συµπτωµάτων, και στα πρότυπα που χρησιµοποιεί ο κλινικός για να ερµηνεύσει και να κατανοήσει τα 
συµπτώµατα προκειµένου να καταλήξει σε µια ψυχιατρική διάγνωση. Επίσης διαµορφώνει τις αντιλήψεις του 
ασθενή αναφορικά µε την παρεχόµενη φροντίδα υγείας, ποιες θεραπείες είναι αποδεκτές και για πόσο χρόνο.

Χρήση ουσιών στον πληθυσμό των προσφύγων
Τσακλακίδου Δ.

Η µετανάστευση, ως µετοίκηση από µία χώρα στην άλλη, θεωρείται στρεσσογόνος διαδικασία, καθώς συνδέεται 
µε τον αποχωρισµό από τον οικείο τόπο (πατρίδα, αγαπηµένα πρόσωπα). Το άγχος και την ανασφάλεια έρχεται 
να συµπληρώσει η ανάγκη µεταβολών στην καινούρια χώρα, στη γλώσσα, στο σύστηµα αξιών, στην πολιτισµική 
του ταυτότητα, µε στόχο τη σταδιακή αποδέσµευση από το παρελθόν και την απόκτηση σχετικής ανεξαρτησίας 
από τα πρότυπα αναφοράς του, προκειµένου να µπορέσει ο µετανάστης να λειτουργήσει µε επάρκεια στην 
καινούρια χώρα. 

Σε όλη αυτή την δοκιµασία το άτοµο µπορεί να βιώσει σοβαρές καταστάσεις υψηλού κινδύνου και να οδηγηθεί 
είτε σε ψυχοπαθολογικές συµπεριφορές είτε στην χρήση ή κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών. 

Η χρήση νόµιµων και παράνοµων ψυχοδραστικών ουσιών στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων είχε ήδη 
απασχολήσει τους επαγγελµατίες υγείας που δραστηριοποιούνται στο πεδίο από την έναρξη της µαζικής ροής 
µεταναστών στην χώρα και ήδη από το 2015 έχουν γίνει προσπάθειες µελέτης και καταγραφής του προβλήµατος. 
Διαπιστώθηκε, µεταξύ άλλων, ότι οι κοινωνικοί παράγοντες που ευόδωσαν τη έναρξη ή την συνέχιση της χρήσης 
συνεχίζουν να υπάρχουν και µε δεδοµένες τις τωρινές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, υπάρχει λόγος να 
πιστεύουµε ότι η χρήση ουσιών θα αυξηθεί έως ότου υπάρξει σχετική, συντονισµένη επιστηµονική παρέµβαση 
των φορέων απεξάρτησης στο πεδίο. Το βέβαιο είναι ότι οι πρόσφυγες χρήστες ουσιών δεν έχουν εύκολη 
πρόσβαση στη θεραπεία και πρακτικά δεν έχουν καν γνώση πως να τη διεκδικήσουν.

Γι’ αυτό τον λόγο, είναι σηµαντικό οι επαγγελµατίες υγείας, και κυρίως οι υπηρεσίες απεξάρτησης από ναρκωτικά, 
να αναγνωρίσουν το πρόβληµα και να το διαχειριστούν µε τη δέουσα ευαισθησία. Ωστόσο, πολλοί από τους 
επαγγελµατίες δεν είχαν έως τώρα έρθει σε επαφή µε αυτές τις πληθυσµιακές οµάδες, ούτε είχαν τη δυνατότητα 
να διερευνήσουν τα προβλήµατα που σχετίζονται ειδικά µε αυτή την οµάδα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
αναπτύξουν νέες δεξιότητες, κατάλληλες να υποστηρίξουν µε επιτυχία τους πρόσφυγες στην προσπάθειά να 
αποκτήσουν έναν υγιή τρόπο ζωής, απαλλαγµένο από την χρήση ναρκωτικών, σε µια χώρα και µια κοινωνία 
όπου πολλές από τις πολιτισµικές αξίες και πρακτικές της είναι γι’ αυτούς µια νέα εµπειρία.

NEORION 19:30-21:00Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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Η εμπειρία των Γιατρών του Κόσμου στη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε μετακινούμενους 
πληθυσμούς σε συνθήκες Υποδοχής
Υφαντής Α., Κοντόκωστας Σ.

Οι Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας µέσω των παρεµβάσεών τους κατά τα χρόνια της οικονοµικής αλλά και προσφυγικής 
κρίσης στην Ελλάδα έχουν εντοπίσει τα κενά και τους περιορισµούς του υφιστάµενου συστήµατος ψυχικής 
υγείας της χώρας. Η αυξηµένη ανάγκη παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ειδικά για τους πιο ευάλωτους πληθυσµούς σε όρους δηµόσιας υγείας που αντιµετωπίζουν πολλαπλά εµπόδια 
στην πρόσβαση στο εθνικό σύστηµα υγείας, καθώς και για δράσεις ενδυνάµωσης της ικανότητας ανταπόκρισης 
του συστήµατος και ευαισθητοποίησης πάνω στο ζήτηµα αυτό, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
στοχευµένων προγραµµάτων για την κάλυψη των αναγκών ψυχική υγείας του µετακινούµενου πληθυσµού. 

Η πρόσφατη “προσφυγική κρίση” ή κατά άλλους “κρίση υποδοχής” και οι συνέπειες των ελλειµάτων στη 
διαχείριση της έχουν επιφέρει µία οριζόντια επιδείνωση ψυχολογικής κατάστασης και της εν γένει ψυχικής 
υγείας των µεταναστών που έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα, µια από τις από τις κύριες πύλες εισόδου προς την 
Ευρώπη. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε µια µετέωρη κατάσταση µε αβεβαιότητα, αισθάνονται απουσία προοπτικής 
και το ηθικό τους είναι χαµηλό. Η υπερβολική συγκέντρωση του πληθυσµού στα κέντρα υποδοχής, οι ανεπαρκείς 
και ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, η έλλειψη προστασίας συµβάλλουν στην υποβάθµιση της ψυχικής υγείας 
των ανθρώπων. Επιπρόσθετα οι πολύµηνες καθυστερήσεις στις διαδικασίες ασύλου και η έλλειψη επαρκούς 
πληροφόρησης σχετικά µε το µέλλον των ατόµων στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας συνθέτουν µια δύσκολη 
κατάσταση και προκαλούν σοβαρές αγχωτικές αντιδράσεις.

Πολλά παιδιά - ιδίως τα ασυνόδευτα - δεν προστατεύονται επαρκώς έναντι των κινδύνων για την υγείας τους και 
την οµαλή τους ανάπτυξη. Περιστατικά σεξουαλικής εκµετάλλευσης και κακοποίησης, σηµάδια ενδοοικογενειακής 
βίας και παραµέλησης γίνονται ολοένα και πιο εµφανή και επιδεινώνονται µε το χρόνο. Υπάρχει, επίσης, 
ανησυχητική αύξηση στις απόπειρες αυτοκτονίας και τους αυτοτραυµατισµούς µεταξύ των νέων, ενώ η χρήση 
ουσιών φαίνεται να χρησιµοποιείται ως ένας τρόπος να ξεφύγουν από την φαινοµενικά ατελείωτη δυστυχία που 
συχνά βιώνουν. 

Σηµαντικά ζητήµατα υποστήριξης, ενίσχυσης και θεραπευτικής συµµόρφωσης των προσφύγων και µεταναστών, 
ενηλίκων και ανηλίκων, ανακύπτουν κατά την ανάπτυξη της σχέσης θεράποντος και θεραπευόµενου µε κυρίαρχες 
προκλήσεις την επικοινωνία µέσω διερµηνέων - διαπολιτισµικών µεσολαβητών, το δυσµενές κοινωνικό 
περιβάλλον και για πολλούς ασθενείς τη διακοπή της θεραπείας και τη συνεχή εναλλαγή θεραπευτικού πλαισίου.

NEORION 19:30-21:00Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Κλάδος «Ψυχογηριατρικής» & Ελληνική Ψυχογηριατρική Εταιρεία

Προεδρείο: Ν. Δέγλερης , A. Kώνστα

Συναισθηµατικές διαταραχές στην τρίτη ηλικία 
Α. Κώνστα

Νευρονοητικές διαταραχές, προκλήσεις και αβεβαιότητες 
Π. Αλεξόπουλος

Αναστολείς της ακετυλχολινεστερασης στη Ν. Alzheimer: αντιφλεγµονώδης δράση 
Ν. Κόκρας

Χρήση αντιψυχωσικών στην τρίτη ηλικία 
Θ. Βορβολάκος

Η Ψυχογηριατρική αποτελεί µια από τις εξειδικεύσεις της Ψυχιατρικής και πεδίο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
για την απόκτηση της ειδικότητας στην Ψυχιατρική. Η εκπαίδευση στην Ψυχογηριατρική είναι πλεόν απαραίτητη 
λογω του αυξανόµενου ποσοστού του πληθυσµού των ηλικιωµένων, του µεγαλύτερου προσδόκιµου επιβίωσης, 
της αυξηµένης συνόσυσης, της ιδιαιτερότητας της ψυχοπαθολογίας και της όλο και πιο συχνής παρουσίας των 
εκφυλιστικών νοσηµάτων του εγκεφάλου που χρήζουν ιδιαίτερη φροντίδας. Η παρούσα στρογγύλη τράπεζα 
εστιάζει στις δύο µείζονες νοσολογικές προκλήσεις στην Τρίτη ηλικία, την άνοια και την κατάθλιψη, τόσο σε 
επίπεδο κλινικής ψυχοπαθολογίας όσο και σε επίπεδο ψυχοφαρµοκολογίας µε σκοπό να αναδείξει τις προκλήσεις 
αλλά και τα θεραπευτικά ερωτήµατα.

CORTINA 08:30-09:45Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑ.Γ.Ν.Η. 2009 - 2018: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Προεδρείο: Α. Βγόντζας, Μ. Μπάστα

Εκούσιες και ακούσιες νοσηλείες 2009-2018
Α. Βγόντζας

Παράγοντες κινδύνου υποτροπής στις χρόνιες ψυχικές παθήσεις 
Μ. Αναστασάκη

Μείζωνα ψυχοπαθολογία και εξαρτήσεις
Β. Κούδας

Αυτοκτονικότητα στην Κρήτη
Κ. Χαλκιαδάκη

Η Πανεπιστηµιακή κλινική ΠαΓΝΗ είναι η µοναδική δηµόσια κλινική στην ανατολική Κρήτη (Ηράκλειο-Λασίθι) και 
καλύπτει έναν πληθυσµό περίπου 400.000 κατοίκων. Οι ιδιαιτερότητες αυτής της κλινικής σε σχέση µε άλλες 
κλινικές της επικράτειας είναι ότι: 1) δεν υπάρχει ψυχιατρικό νοσοκοµείο µετά από την παύση λειτουργίας του 
ΘΨΠΧ και: 2) είναι µια κλειστή γεωγραφική κοινότητα. Αυτοί οι δύο παράγοντες σε συνδυασµό µε την έλλειψη 
εξωνοσοκοµειακών δοµών έχουν επηρεάσει σηµαντικά τη λειτουργία της κλινικής. Σε αυτή την τράπεζα θα 
παρουσιάσουµε τα προβλήµατα, τις δυσκολίες και τις πιθανές λύσεις µέσα από την εµπειρία των τελευταίων 
δέκα ετών.

Η πρώτη ενότητα θα αφορά στην πορεία του συνόλου των εισαγωγών-ακούσιων νοσηλειών 2009-2018. Τα 
δεδοµένα 2009-2016 δείχνουν µια σηµαντική αύξηση των νοσηλειών και µία ακόµα µεγαλύτερη αύξηση των 
ακούσιων νοσηλειών. Οµως τη διετία 2017-2018 έχει παρατηρηθεί µια σηµαντική ελάττωση των ακούσιων 
νοσηλειών και θα συζητηθούν οι πιθανοί λόγοι αυτής της πτωτικής τάσης. 

Η δεύτερη ενότητα θα αναφερθεί σε δεδοµένα χρονίων ασθενών δηλαδή µε διάγνωση σχιζοφρένεια ή διπολική 
διαταραχή σε σχέση µε τη συχνότητα των υποτροπών και τους δηµογραφικους, κλινικους και κοινωνικο-
οικονοµικους παράγοντες κινδύνου. Θα συζητηθούν τρόποι παρέµβασης για την ελάττωση των υποτροπών. 

Η τρίτη ενότητα θα εστιάσει στη συννοσηρότητα χρονίων ψυχικών παθήσεων µε εξαρτήσεις. Τα δεδοµένα της 
Πανεπιστηµιακής κλινικής τα τελευταία δέκα χρόνια αποδεικνύουν ότι πάνω από το 30% των χρονίων ψυχικά 
ασθενών εκδηλώνει συννοσηρότητα µε εξαρτήσεις. Αυτά τα δεδοµένα είναι µια ιδιαίτερη πρόκληση για την 
περιοχή µας µια και δεν υπάρχουν δοµές που να είναι κατάλληλες για αυτούς τους ασθενείς όπως µονάδα 
αποτοξίνωσης ή µονάδα διπλής διάγνωσης.

Η τελευταία ενότητα θα εστιάσει στην αυτοκτονικότητα (αυτοκτονίες και απόπειρες) στην Κρήτη, επιπολασµό, 
µεθόδους, ψυχιατρικές διαγνώσεις και παράγοντες κλινικούς και κοινωνικο-οικονοµικούς που συνδέονται µε 
την αυτοκτονικότητα στο νησί. Τέλος, θα συζητηθεί η ανάγκη για τη δηµιουργία Κέντρου Παρέµβασης στην Κρίση 
και την πρόληψη των αυτοκτονιών.

CORTINA 09:45-11:00Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Προεδρείο: Β. Μποζίκας, Ι. Ζέρβας

Επιδηµιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά της κατάθλιψης στην κύηση
Π. Βοϊτσίδης

Επιλόχεια κατάθλιψη 
Θ. Γκέσογλου

Φαρµακευτική θεραπεία της κατάθλιψης στην κύηση
Ε. Ιορδανίδου, Μ. Φιλιππιάδου, Χ. Φρυδά

Γνωστική συµπεριφορική θεραπεία της κατάθλιψης στην κύηση
Κ. Σέρεσλης

Η κατάθλιψη στη διάρκεια της κύησης αποτελεί συχνή, αν και σχετικά υποµελετηµένη διαταραχή, ενώ ο 
επιπολασµός της εκτιµάται σε ποσοστό 9-22%. Η διάγνωση της παρουσιάζει ορισµένες δυσκολίες. Η 
αξιολόγηση των σωµατικών συµπτωµάτων της κατάθλιψης περιπλέκεται από συνήθη ενοχλήµατα της κύησης, 
όπως το αίσθηµα κόπωσης. Στη διάγνωση µπορεί να βοηθήσει µεταξύ άλλων η χρήση ερωτηµατολογίων όπως 
Κλίµακα Επιλόχειας Κατάθλιψης του Εδιµβούργου. Άλλωστε η ανεπαρκής αντιµετώπιση της κατάθλιψης µπορεί 
να έχει επιπτώσεις εκτός από την εγκυµονούσα και στο κύηµα και γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη κλινική προσοχή.

Η επιλόχεια περίοδος είναι µία περίοδος υψηλού κινδύνου για την εµφάνιση καταθλιπτικών και αγχωδών 
επεισοδίων. Η επιλόχεια κατάθλιψη αποτελεί µία διαταραχή η οποία συχνά υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται. 
Ο επιπολασµός της κυµαίνεται από 10-20%, µε το ακριβές ποσοστό να εξαρτάται και από τα εφαρµοζόµενα 
διαγνωστικά κριτήρια. Στην ανάπτυξη της διαταραχής, συµβάλλουν τόσο βιολογικοί όσο και ψυχοκοινωνικοί 
παράγοντες. Σηµαντικοί παράγοντες κινδύνου είναι το ιστορικό καταθλιπτικής διαταραχής καθώς και το ιστορικό 
κατάθλιψης σε προηγούµενη κύηση. Η προσεκτική ανίχνευση συµπτωµάτων σε λεχωίδες µπορεί να βοηθήσει 
στην πιο έγκαιρη διάγνωση και παρέµβαση, τόσο φαρµακευτική όσο και ψυχοθεραπευτική. 

Οι βιολογικές θεραπείες για την αντιµετώπιση της κατάθλιψης στην κύηση είναι ένας τοµέας που εγείρει 
αρκετούς προβληµατισµούς. H χορήγηση αντικαταθλιπτικών όσο και η µη χορήγηση αυτών ενέχει κινδύνους για 
την έκβαση της κύησης. Οι αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης είναι τα πιο ευρέως χορηγούµενα και 
ως εκ τούτου µελετηµένα αντικαταθλιπτικά φάρµακα. Ιδιαίτερη ένδειξη για χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής 
αποτελούν περιστατικά µε µέτρια και σοβαρή κατάθλιψης καθώς και το ιστορικό ή η παρουσία αυτοκτονικότητας. 
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η σφαιρική προσέγγιση και η συµµετοχή της ασθενούς για την από κοινού λήψη 
απόφασης όσον αφορά στην επιλογή της θεραπείας. 

Η µη ύπαρξη σαφών δεδοµένων για απόλυτα ασφαλείς φαρµακευτικές παρεµβάσεις (ειδικά στο 1ο τρίµηνο 
κύησης) σε συνδυασµό µε µια τάση των εγκύων γυναικών να επιλέγουν µη φαρµακευτικές παρεµβάσεις, 
καθιστούν την ψυχοθεραπεία ως αναγκαία εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση. Η Γνωστική Συµπεριφορική 
Θεραπεία (ΓΣΘ) µέσα στην ήδη εκτεταµένη τεκµηρίωση της αποτελεσµατικότητας της για πολλές οντότητες του 
ψυχοπαθολογικού φάσµατος, διαθέτει αισιόδοξα ερευνητικά δεδοµένα και για την κατάθλιψη στην εγκυµοσύνη. 
Μεγάλοι οργανισµοί κατευθυντήριων οδηγιών την εντάσσουν στις υποδείξεις τους. Υπό το φως των τελευταίων 
εξελίξεων της ΓΣΘ (θεραπείες 3ου κύµατος) χρήζει περισσότερης έρευνας η περαιτέρω αξιοποίηση της ΓΣΘ 
στην αντιµετώπιση της κατάθλιψης στην κύηση.

CORTINA 11:30-12:45Παρασκευή 19 Απριλίου 2019



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

100

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΝΕΟΤΕΡΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Κλάδος «Στρατιωτικής Ψυχιατρικής»

Προεδρείο: Ι. Νηµατούδης, Π. Φωτιάδης

Δίκτυα έγκαιρης ανίχνευσης της ψύχωσης στο στρατιωτικό περιβάλλον
Σ. Δηµητρακόπουλος

ΔΕΠ-Υ στις ένοπλες δυνάµεις: ισχύον καθεστώς και προοπτικές 
Ζ. Στεφανάκης

Η συµβολή της ψυχαναλυτικής και οµαδικοαναλυτικής σκέψης στην εκπαίδευση νατοϊκών πληρωµάτων
Κ. Ι. Λιόλιος

Πρόγραµµα κλινικής εφαρµογής θεραπείας µε την βοήθεια ζώων σε χρόνιους ψυχωτικούς ασθενείς του 
ΨΤΕΠ/424ΓΣΝΕ
Π. Φωτιάδης

Δίκτυα έγκαιρης ανίχνευσης της ψύχωσης στο στρατιωτικό περιβάλλον
Δηµητρακόπουλος Σ.

Με βάση το µοντέλο στρες-προδιάθεσης (stress-diathesis) είναι σαφής η συσχέτιση του στρες µε την ψύχωση 
και συγκεκριµένα θεωρείται ότι το στρες µπορεί να λειτουργήσει πυροδοτικά στην εµφάνιση ψύχωσης σε άτοµα 
µε προϋπάρχουσα ευαλωτότητα. Όπως είναι γνωστό, η ηλικία εµφάνισης του πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου 
συµπίπτει µε την ηλικία στράτευσης. Η αύξηση του ψυχοκοινωνικού στρες σε συνδυασµό µε την υποχρεωτική 
διαδικασία προσαρµογής για τις ανάγκες της θητείας πιθανώς συνιστούν πυροδοτικό µηχανισµό για την εµφάνιση 
πρώτης νόσησης κατά τη διάρκεια της θητείας.

Από µελέτη που έλαβε χώρα στο 414 ΣΝΕΝ, φαίνεται πως οι περισσότερες από τις νοσηλείες των στρατιωτών 
λαµβάνουν χώρα τον πρώτο µήνα της θητείας τους, κάτι που αποδίδεται στο γεγονός ότι τα άτοµα αυτά, λόγω 
προηγούµενης ευαλωτότητας και χαµηλού οδού ανοχής στο στρες, εµφανίζουν εκδηλώσεις ψυχωσικής 
συµπτωµατολογίας νωρίς στα πλαίσια της στράτευσης.

Επισηµαίνεται πως η νοσηλεία τους πρώτους µήνες θητείας δεν αντανακλά χρόνια νόσηση που πρωτοανιχνεύεται 
στο στρατό, καθόσον προηγείται της κατάταξης ψυχολογικός/ψυχιατρικός έλεγχος όλων των νεοσυλλέκτων. 
Επιπλέον, σηµαντικό εύρηµα της µελέτης είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου µη θεραπευόµενης ψύχωσης 
(ΧΜΘΨ) κάτι που καταδεικνύει τα γρήγορα αντανακλαστικά των οµάδων ψυχοκοινωνικής µέριµνας (ΟΨΜ) 
στην ανίχνευση αποκλίνουσας ή µη οµαλής συµπεριφοράς ενός ατόµου που χρήζει ψυχιατρικής εκτίµησης. Το 
παραπάνω ενδέχεται να συνεπάγεται σηµαντικό όφελος για την υγεία του ατόµου, καθώς η ελαχιστοποίησή 
του ΧΜΘΨ βελτιώνει την µετέπειτα πορεία και πρόγνωση της διαταραχής. Η σηµαντική µείωση του ΧΜΘΨ, που 
σηµαίνει έγκαιρη ανίχνευση και παρέµβαση σε άτοµο που νοσεί πρώτη φορά από ψυχωσικό επεισόδιο, τονίζει 
την αποτελεσµατικότητα του θεσµού της ΟΨΜ αναδεικνύοντας την σε σηµαντικό δίκτυο κοινοτικής ψυχικής 
υγιεινής του ελληνικού στρατού.
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ΔΕΠ-Υ στις ένοπλες δυνάμεις: ισχύον καθεστώς και προοπτικές 
Στεφανάκης Ζ.

Η ΔΕΠ-Υ είναι η συχνότερη νευροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής ηλικίας, και στις περισσότερες περιπτώσεις 
επιµένει στην ενήλικη ζωή. Για τη διάγνωση, απαραίτητο είναι η έναρξη να τοποθετείται στην παιδική ηλικία, να 
υπάρχει αδιάλειπτη παρουσία συµπτωµάτων µέχρι την ενήλικη ζωή και να επιδρά αρνητικά σε µείζονες τοµείς 
λειτουργικότητας. Στη διαφορική διάγνωση περιγράφονται κυρίως οι Διπολική Διαταραχή και η Οριακή Διαταραχή 
προσωπικότητας. Το 70 % των ασθενών µε ΔΕΠ-Υ εµφανίζουν και δεύτερη ψυχική διαταραχή, ενώ το 10-20 
% των πασχόντων από ψυχική νόσο, εµφανίζουν ΔΕΠ-Υ. Η θεραπεία της είναι µακροχρόνια και πολυδιάστατη.

Παγκοσµίως, λίγα δεδοµένα υπάρχουν αναφορικά µε τον επιπολασµό της ΔΕΠ-Υ στις ένοπλες δυνάµεις. Σε 
µία µελέτη του 2016 στις ΗΠΑ, βρέθηκε στο 7-9 %. Σχετικά µε τη νοµοθεσία στις ΗΠΑ, η παρουσία ΔΕΠ-Υ 
δεν αποκλείει την κατάταξη στις ΕΔ, εκτός αν υπάρχει συννοσηρότητα, λήψη φαρµακευτικής αγωγής εντός 
προηγούµενης διετίας ή καταγεγραµµένο ιστορικό έκπτωσης λειτουργικότητας. Η ελληνική νοµοθεσία (ΠΔ 
11/2014) δεν κάνει αναφορά στην ΔΕΠ-Υ, πέραν της γενικής αναφοράς των «Διαταραχών συµπεριφοράς µε 
έναρξη στην παιδική ηλικία», χωρίς όµως να γίνεται αναφορά σε τυχόν λήψη αγωγής, εποµένως η διερεύνηση 
για ΔΕΠ-Υ βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του ιατρού που εξετάζει.

Συµπερασµατικά, τα µέχρι στιγµής δεδοµένα για τον επιπολασµό τις ΔΕΠ-Υ στις ένοπλες δυνάµεις και τον 
αντίκτυπο αυτής είναι περιορισµένα. Στις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις, δεν υπάρχουν µέχρι στιγµής δεδοµένα, 
εποµένως θα ήταν χρήσιµο να πραγµατοποιείται εκτίµηση για τυχόν ατοµικό ιστορικό της διαταραχής κατά την 
κατάταξη, αλλά και στον υπάρχον προσωπικό. Ανίχνευση της διαταραχής και παροχή θεραπευτικής βοήθειας θα 
βελτιώσει σε κάθε περίπτωση τη λειτουργικότητα σε ατοµικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, ενώ θα διερευνήσει 
και την τυχόν «θεραπευτική» επίδραση του αυστηρά δοµηµένου στρατιωτικού περιβάλλοντος. 

Η συμβολή της Ψυχαναλυτικής και Ομαδικοαναλυτικής σκέψης στην εκπαίδευση Νατοϊκών 
πληρωμάτων 
Λιόλιος Κ. Ι.

Βασική αποστολή του ΚΕΝΑΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικού Αποκλεισµού), που εδρεύει στον κόλπο της 
Σούδας, είναι η διεξαγωγή συνδυασµένης εκπαίδευσης σε συµµαχικά πληρώµατα, µε σκοπό την επαύξηση της 
ικανότητάς τους στην εκτέλεση αποστολών, ιδιαιτέρως πριν τη συµµετοχή τους σε διεθνείς επιχειρήσεις στις 
‘’θερµές’’ ζώνες του πλανήτη. Εντός του ανωτέρω πλαισίου συµπεριλαµβάνονται και τα αντικείµενα ‘’Boarding 
Team  Psychology’’ και ‘’Suspect Vessel Crue Psychology’’, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του βασικού 
κορµού της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Η ψυχαναλυτική και η οµαδικοαναλυτική σκέψη παρέχουν τους βασικούς 
πυλώνες στη θεµατολογία της εν λόγω εκπαίδευσης και στην παρουσίαση αυτή θα αναφερθούν ενδεικτικά 
θέµατα που άπτονται της διαχείρισης του stress, της ψυχολογίας της οµάδας, της ψυχολογίας της µάζας, της 
γλώσσας του σώµατος κ.ά.

CORTINA 12:45-14:00Παρασκευή 19 Απριλίου 2019



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

102

Πρόγραμμα κλινικής εφαρμογής θεραπείας με την βοήθεια ζώων σε χρόνιους ψυχωτικούς ασθενείς 
του ΨΤΕΠ/424ΓΣΝΕ
Φωτιάδης Π.

Η σχέση ανθρώπου-ζώου είναι αναµφισβήτητα πολύ ισχυρή. Ζώα θεραπείας συµµετέχουν σε προγράµµατα 
που στόχο έχουν τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και ψυχολογίας. Οι σκύλοι θεραπείας είναι αυτό που 
φανερώνει και η ίδια η φράση: µια εναλλακτική θεραπεία µέσω ζώων ή δια µέσου των ζώων µε σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Η θεραπευτική επαφή µε ζώα βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες, 
αυξάνει την αυτοεκτίµηση και το αίσθηµα ευθύνης, µειώνει τη κατάθλιψη, το άγχος και τέλος προσφέρει ηρεµία 
και αίσθηση ασφάλειας. Συγκεκριµένα, έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί απέδειξαν ότι η θεραπεία µε τη 
βοήθεια των ζώων φαίνεται να είναι µια χρήσιµη συµπληρωµατική θεραπευτική προσέγγιση για τους ανθρώπους 
που υποβάλλονται σε θεραπεία για σχιζοφρένεια σε µια συµβατική διαδικασία ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, 
µε πιθανές θετικές συνέπειες στη συµπτωµατολογία.

Από τον Μάρτιο toy 2018 έως τον Ιούνιο του 2019 στο Ψ.Τ.Ε.Π. του 424 ΓΣΝΕ βρίσκεται σε εφαρµογή πρόγραµµα 
Θεραπείας µε την βοήθεια ζώων, σε οµάδα χρόνιων ψυχωτικών ασθενών σε συνεργασία µε τη θεραπευτική 
οµάδα του Animal Assisted Therapy - Dog Therapy. Στις συναντήσεις συµµετείχαν δύο εκπαιδευµένα σκυλιά 
υπό την παρουσία των εκπαιδευτριών τους, καθώς επίσης ψυχίατροι και ψυχολόγοι, οι οποίοι συντόνιζαν τη 
συζήτηση. Με αφορµή την παρουσία και συµπεριφορά των ζώων, συζητήθηκαν ποικίλα θέµατα που προβληµάτιζαν 
τους θεραπευόµενους, δίνοντας τους την ευκαιρία να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώµη, τα συναισθήµατα και τα 
προσωπικά τους βιώµατα.

Για παράδειγµα, η θεµατολογία κινήθηκε γύρω από τα όρια συµπεριφοράς που εξίσου τίθενται στους ανθρώπους 
και τα ζώα, τις έννοιες της τιµωρίας-επιβράβευσης που επηρεάζουν τη συµπεριφορά, την σηµασία της εµφάνισης 
στο σχηµατισµό µιας γνώµης για κάποιο άτοµο, την δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας και και την αίσθηση 
περιορισµού και εγκατάληψης. Συµπερασµατικά, παρατηρήθηκε ότι η ανταπόκριση των θεραπευόµενων ήταν 
θετική απέναντι στη παρουσία των τετράποδων, µε τα οποία εξοικειώθηκαν παρά το γεγονός ότι κάποιοι στην 
αρχή διατηρούσαν επιφυλακτική στάση. Στην τελευταία συνάντηση επισήµαναν ότι η παρουσία των ζώων τους 
προκάλεσε αισθήµατα στοργής, χαλάρωσης, αγάπης και αποτέλεσε αφορµή για τη συζήτηση ποικίλων θεµάτων. 
Η µέχρι τώρα εφαρµογή του προγράµµατος κρίνεται ιδιαίτερα αποδοτική και επιτυχηµένη, µε αποτέλεσµα να 
υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχιση αλλά και επέκταση αυτού µε εφαρµογή σε ασθενείς που αντιµετωπίζουν 
κινητικά προβλήµατα σε φάση αποκατάστασης και σε ασθενείς µε σοβαρές νόσους και µακρές νοσηλείες.
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ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (ΝΑΔ) ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Προεδρείο: Α. Πεχλιβανίδης, Δ. Παππά

Η σχέση της Διαταραχής Ελλειµµατικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) µε τη Διπολική Διαταραχή 
Δ. Παππά

Συνύπαρξη ΔΕΠΥ και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών σε ενήλικες - Ο ρόλος της συγκινησιακής απορρύθµισης
Ε. Καλαντζή

Συνύπαρξη στερεότυπων και ψυχαναγκαστικών συµπεριφορών σε ενήλικα άτοµα µε διαταραχή αυτιστικού 
φάσµατος (ΔΑΦ) υψηλής λειτουργικότητας 
Κ. Κοροµπίλη

Η ενσυναίσθηση στη διαταραχή αυτιστικού φάσµατος
Β. Μαντάς

Συνύπαρξη ΔΕΠΥ και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών σε ενήλικες - Ο ρόλος της συγκινησιακής 
απορρύθμισης
Παππά Δ.

Η Διπολική Διαταραχή (ΔΔ) είναι µία χρόνια ψυχική διαταραχή η οποία συχνά υποδιαγιγνώσκεται, ενώ συχνά 
παρουσιάζει συννοσηρότητα µε άλλες σωµατικές και ψυχιατρικές διαγνώσεις. Σύµφωνα µε τα βιβλιογραφικά 
δεδοµένα ασθενείς µε ΔΔ λαµβάνουν διάγνωση ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής -Υπερκινητικότητας) 
σε ποσοστό 19.4% (Kessler 2006 ), ενώ σε ποσοστό 11% των διαγνωσθέντων µε ΔΕΠΥ λαµβάνουν και 
διάγνωση ΔΔ (Klassen 2009). Η ΔΕΠΥ είτε ως προδιαθεσικός παράγων µε την έννοια της κληρονοµικότητας, 
είτε ως πρώιµη εκδήλωση ΔΔ στην ενήλική ζωή θα πρέπει να περιλαµβάνεται στη διαφορική διάγνωση 
του ψυχιάτρου. Σε επίπεδο συµπτωµάτων υπάρχουν σηµαντικές οµοιότητες, όπως η υπερδραστηριότητα, η 
παρορµητικότητα και η διαταραχή της προσοχής. Τα διακριτά επεισόδια µανίας ή κατάθλιψης,µε τα µεσοδιαστήµατα 
κανονικής διάθεσης (νορµοθυµία), που χαρακτηρίζουν τη ΔΔ είναι ίσως η το σαφέστερο δ/δ κλινικό σηµείοµε 
τη ΔΕΠΥ. Ασθενείς µε ΔΔ σε νορµοθυµία παρουσιάζουν ιδιαίτερα παρορµητική συµπεριφορά σε έντονα θετικά 
συγκινησιακές καταστάσεις. Σε αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να γίνεται περαιτέρω διερεύνηση για την 
πιθανότητα συνύπαρξης και ΔΕΠΥ. Στη φαρµακευτική αντιµετώπιση όταν συνυπάρχει ΔΔ και ΔΕΠΥ προηγείται 
η σταθεροποίηση της ΔΔ. Η λήψη ενός καλού ιστορικού ,που άρχεται από την παιδική ηλικία, το κληρονοµικό 
ιστορικό καθώς και η χρήση αυτοσυµπληρούµενων ερωτηµατολογίων ή άλλων ψυχοµετρικών εργαλείων 
συνεισφέρουν στη διερεύνηση της συνύπαρξης ΔΔ µε ΔΕΠΥ µε αποτέλεσµα την ορθότερη θεραπευτική 
αντιµετώπιση του ασθενούς.

Συνύπαρξη ΔΕΠΥ και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών σε ενήλικες - Ο ρόλος της συγκινησιακής 
απορρύθμισης
Καλαντζή Ε.

Η διαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι µία χρόνια, δια βίου διαταραχή, µε έναρξη 
στην παιδική ηλικία και οδηγεί σε δυσλειτουργία σε ποικίλους τοµείς της ζωής, όπως οι προσωπικές σχέσεις, 
ο ακαδηµαϊκές επιδόσεις, η εργασία, η κοινωνική ζωή. Η δυσκολία αυτή αυξάνεται από το µεγάλο ποσοστό 
συνύπαρξης της ΔΕΠΥ µε άλλες ψυχιατρικές διαταραχές. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (έως και 90% 
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σε κάποιες µελέτες) συνυπάρχει επιπλέον ψυχοπαθολογία η οποία αφορά στην ύπαρξη τουλάχιστον µίας ή 
δύο ακόµα διαγνώσεων. Κοινός παρονοµαστής αυτής της συνύπαρξης είναι σε µεγάλο βαθµό η διαταραχή 
του µηχανισµού ρύθµισης των συγκινήσεων, η οποία οδηγεί σε συγκινησιακή απορρύθµιση. Η απορρύθµιση 
αυτή είναι σύµπτωµα ή χαρακτηριστικό πολλών ψυχιατρικών διαταραχών και συχνά εκδηλώνεται µε τη µορφή 
της ευερεθιστότητας. Η σχέση µεταξύ συναισθηµάτων και εκτελεστικών λειτουργιών είναι αµφίδροµη. Η ΔΕΠΥ 
συνυπάρχει µε συναισθηµατική - συγκινησιακή αστάθεια σε µεγάλα ποσοστά µε αποτέλεσµα µεγαλύτερα 
ελλείµµατα στα άτοµα µε ΔΕΠΥ και δυσφορία ανάλογη µε εκείνη που προκαλούν τα πυρηνικά συµπτώµατα.

Συµπερασµατικά η συνύπαρξη ψυχοπαθολογίας σε άτοµα µε ΔΕΠΥ είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, µε 
συχνή αλληλοεπικάλυψη των συµπτωµάτων. Η εικόνα αυτή επιβαρύνεται µε την ύπαρξη της συγκινησιακής 
απορρύθµισης.

Συνύπαρξη στερεότυπων και ψυχαναγκαστικών συμπεριφορών σε ενήλικα άτομα με διαταραχή 
αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) υψηλής λειτουργικότητας 
Κοροµπίλη Κ.

Η διαταραχή αυτιστικού φάσµατος (ΔΑΦ) χαρακτηρίζεται από επίµονα ελλείµµατα στην επικοινωνία και 
την κοινωνικότητα σε ποικίλα πλαίσια. Επιπλέον, για τη διάγνωση της ΔΑΦ απαιτείται και η παρουσία 
επαναλαµβανόµενων συµπεριφορών και ενδιαφερόντων.

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την παρουσία καταναγκασµών και/ή 
ιδεοληψιών. Οι ιδεοληψίες αφορούν επίµονες σκέψεις ή εικόνες που βιώνονται ως µη επιθυµητές από το άτοµο. 
Οι καταναγκασµοί συνιστούν επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές που το υποκείµενο αισθάνεται υποχρεωµένο 
να εκτελέσει προκειµένου να ανακουφίσει το άγχος που προκαλείται από τις ιδεοληψίες. Tα άτοµα που έχουν 
διαγνωστεί µε ΔΑΦ έχουν διπλάσια πιθανότητααπό το γενικό πληθυσµό να διαγνωστούν µε ιδεοψυχαναγκαστική 
διαταραχή και αντίστροφα, άτοµα που έχουν διαγνωστεί µε ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή έχουν τετραπλάσια 
πιθανότητα να διαγνωστούν µε ΔΑΦ. Η διαφοροδιάγνωση των επαναλαµβανόµενων συµπεριφορών από 
τις ψυχαναγκαστικές συµπεριφορές είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς τα ελλείµµατα που συνοδεύουν τον 
αυτισµό δυσχεραίνουν τη διαγνωστική διαδικασία. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει 
κλινικά και νευροψυχολογικά τη σχέση των επαναλαµβανόµενων συµπεριφορών µε την ιδεοψυχαναγκαστική 
συµπτωµατολογία στα ενήλικα άτοµα µε φυσιολογική νοηµοσύνη και υψηλής λειτουργικότητας αυτισµό. 

Αναµένεται να διαπιστωθεί διαφοροποίηση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά ανάµεσα στις στερεότυπες και 
ψυχαναγκαστικές συµπεριφορές η οποία θα συµβάλλει στη σωστή διαγνωστική και θεραπευτική αντιµετώπισή 
τους.

Η ενσυναίσθηση στη διαταραχή αυτιστικού φάσματος
Μαντάς Β.

Είναι ευρέως παραδεκτή η άποψη πως ο αυτισµός ταυτίζεται µε διαταραχή στην ενσυναίσθηση. Ένα κύριο 
διαγνωστικό κριτήριο του αυτισµού είναι τα ελλείµµατα στην κοινωνική διαντίδραση, στη βάση της οποίας η 
συναισθηµατική και νοητική κατανόηση των άλλων -η ενσυναίσθηση- αποτελούν προϋπόθεση. Επιπλέον, 
βασικό διαγνωστικό εργαλείο του αυτισµού είναι το Empathy Quotient-EQ, το οποίο µετρά την ενσυναίσθηση, 
µε τα άτοµα του φάσµατος να πετυχαίνουν σηµαντικά χαµηλότερη βαθµολογία.
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Η ενσυναίσθηση είναι ένα χαρακτηριστικό στο οποίο βασίζεται η κοινωνική αλληλεπίδραση. Η διπλή της υπόστασή 
συνίσταται αφενός στην ικανότητα να κατανοεί κάποιος τη νοητική και συναισθηµατική εµπειρία του άλλου - 
‘γνωσιακή ενσυναίσθηση’, και αφετέρου στη συναισθηµατική απάντηση στις συναισθηµατικές καταστάσεις των 
άλλων- ‘συναισθηµατική ενσυναίσθηση’.

Η γνωσιακή ενσυναίσθηση ουσιαστικά ταυτίζεται µε τη ‘Θεωρία του Νου’, µία ευρέως αποδεκτή θεωρία γύρω 
από τον αυτισµό κατά την οποία η ικανότητα του υποκειµένου να αντιλαµβάνεται τις νοητικές καταστάσεις των 
άλλων και να χρησιµοποιεί αυτή την πληροφορία προκειµένου να προβλέπει τη συµπεριφορά τους, υπολείπεται.

Η συναισθηµατική ενσυναίσθηση αντιθέτως, φαίνεται ανεπηρέαστη. Επιπλέον, υπάρχουν θεωρίες που 
υποστηρίζουν πως τα άτοµα του φάσµατος χαρακτηρίζονται από υπερβολική συναισθηµατική ενσυναίσθηση.

Τέλος, έναν επιπλέον παράγοντα επιρροής αποτελεί η αλεξιθυµία, η οποία φαίνεται να συντελεί ανεξάρτητα στην 
επιβάρυνσης και των δύο συνιστωσών της ενσυναίσθησης.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προεδρείο: Γ. Παναγής, Δ. Φωτόπουλος

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και πολιτικές του ΟΚΑΝΑ στις εξαρτήσεις
Δ. Φωτόπουλος

Η ανάπτυξη των θεραπευτικών υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ: µια αδήριτη ανάγκη 
Κ. Κοκκώλης

Μονάδα Θεραπείας Εξαρτήσεων Ρεθύµνου: ένα νέο θεραπευτικό µοντέλο 
Π. Ζιώγου

Μεταπτυχιακές Σπουδές στις εξαρτήσεις: το παράδειγµα της συνεργασίας Πανεπιστηµίου Κρήτης και ΟΚΑΝΑ
Γ. Παναγής

Ο Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), τα τελευταία έτη έχει προχωρήσει σε σηµαντική αναµόρφωση των 
πολιτικών και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του µε συστηµατικό τρόπο, σύµφωνα µε τα σύγχρονα επιστηµονικά 
δεδοµένα. Σηµαντικότερη αλλαγή είναι η υιοθέτηση της απεξάρτησης ως τελικό στόχο όλων των θεραπευτικών 
παρεµβάσεων. Υλοποιώντας αυτόν τον στόχο, ο ΟΚΑΝΑ δηµιούργησε νέες δοµές Εντατικής Ψυχοθεραπευτικής 
Υποστήριξης (Προεπανένταξης) και Επανένταξης, µετεξέλιξε το Πρόγραµµα Πολλαπλής Παρέµβασης Ρεθύµνου, 
ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε τις υπηρεσίες Μείωσης της Βλάβης µε Δοµές Άµεσης Πρόσβασης και Ιατρικής 
Συνταγογράφησης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ενώ ο ΟΚΑΝΑ διατηρεί την βασική του ταυτότητα, διευρύνεται και 
µετασχηµατίζεται σταδιακά σε Οργανισµό Αντιµετώπισης των Εξαρτήσεων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί 
στο ευρύ φάσµα αναγκών που συνδέονται µε τις σύγχρονες µορφές εξαρτήσεων. Επιπλέον, ιδιαίτερη έµφαση 
έχει δοθεί στην εκπαίδευση, την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης, γεγονός που αναδεικνύεται µέσα 
από τα ποικίλα εκπαιδευτικά προγράµµατα που υλοποιούνται, καθώς και από τα Μνηµόνια Συνεργασίας που 
έχουν συναφθεί µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της χώρας και Επιστηµονικές Εταιρείες. Η συνεργασία του 
ΟΚΑΝΑ µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσµα ένα υψηλής ποιότητας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
στις Εξαρτήσεις, καθώς και άλλες σηµαντικές συνεργασίες (µε το ΕΚΠΑ, το Ανοικτό Πανεπιστήµιο, και το ΤΕΙ 
Πατρών) είναι ορισµένες µόνο από τις δράσεις που υποδηλώνουν την αλλαγή φιλοσοφίας, ώστε ο ΟΚΑΝΑ να 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες. 

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και πολιτικές του ΟΚΑΝΑ στις εξαρτήσεις
Φωτόπουλος Δ.

Ο Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ιδρύθηκε το 1993, ξεκίνησε τη δράση του το 1996 και στη µέχρι 
σήµερα πορεία του έχουν υπάρξει περίοδοι µε διαφορετικές, διακριτές πολιτικές. Στην πρώτη περίοδο (1996 
έως 2003) κεντρικός στόχος ήταν η εφαρµογή και στη συνέχεια η καθιέρωση της χορήγησης υποκαταστάτων 
ως µοντέλου θεραπείας στην προβληµατική χρήση οπιούχων, σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα (έως τότε η 
µόνη θεραπευτική πρόταση ήταν τα “στεγνού“ τύπου προγράµµατα). Στη δεύτερη περίοδο (2003 έως 2015) η 
πολιτική του Οργανισµού άλλαξε κατεύθυνση προς τη µείωση της βλάβης, στοχεύοντας στην πλήρη απορρόφηση 
της λίστας αναµονής των ασθενών.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2015 έως σήµερα - τρίτη περίοδος) η πολιτική του ΟΚΑΝΑ έχει κατευθυνθεί 
(ειδικά µετά την απορρόφηση της λίστας το καλοκαίρι του 2016) προς την απεξάρτηση. Έτσι, τόσο ο ασθενής 
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όσο και το θεραπευτικό προσωπικό, δραστηριοποιούνται θεραπευτικά µε απώτερο στόχο την πλήρη αποχή από 
κάθε ουσία (και από το υποκατάστατο). Η αλλαγή αυτή είναι συµβατή µε το βιο-ψυχο-κοινωνικό µοντέλο, όπου 
εκτός από την ιατρική υποστήριξη, ενισχύονται οι ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις στη θεραπεία των εξαρτήσεων. 
Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν διακριτές µονάδες: Μονάδες Άµεσης Πρόσβασης (υποδοχής), 
Μονάδες Θεραπείας Εξαρτήσεων, Μονάδες Εντατικής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (προεπανένταξης), 
Μονάδες Επανένταξης και Συνταγογράφησης, εξυπηρετώντας τη βασική ιδέα της ροής, της κινητοποίησης των 
ασθενών προς την απεξάρτηση και την κοινωνική ένταξη.

Προκειµένου να υποστηριχθεί αυτή η αλλαγή έχει συντελεστεί µια µεγάλη διοικητική αναδιοργάνωση (οικονοµικά 
µε την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών, πιστοποίηση ISO, διενέργεια διαγωνισµών, ηλεκτρονικό 
πρωτόκολλο) αλλά και θεραπευτική αναδιοργάνωση του ΟΚΑΝΑ (µε την ίδρυση νέων Μονάδων, ατοµικό 
πλάνο ασθενή, αλλαγή του τρόπου διενέργειας ουροληψιών) καθώς και ένα ευρύ εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
του προσωπικού. Θεωρούµε ότι αυτή η αλλαγή θα συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια ολοκληρώνοντας το 
µετασχηµατισµό του ΟΚΑΝΑ σε έναν σύγχρονο, διάφανο και διαρκώς εξελισσόµενο Οργανισµό Αντιµετώπισης 
των Εξαρτήσεων.

Η ανάπτυξη των θεραπευτικών υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ: μια αδήριτη ανάγκη 
Κοκκώλης Κ.

Τα φαινόµενα του Εθισµού και της Εξάρτησης είναι σήµερα αποδεκτό πως είναι πολυπαραγοντικά, µε εκτεταµένες 
βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις. Από κοινωνικής απόψεως ειδικότερα, χαρακτηρίζονται 
από παγκοσµιότητα και ρευστότητα, ιδιότητες που επιβάλλουν διαρκή αναπροσαρµογή των πολιτικών και των 
ειδικότερων παρεµβάσεων, τόσο στον άξονα της πρόληψης, όσο και στον άξονα της θεραπευτικής αντιµετώπισης.

Ο Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών, ο σηµαντικότερος, από άποψη µεγέθους, φορέας αντιµετώπισης 
των εξαρτήσεων της χώρας µας, επιβάλλεται να αναπτύσσει και να τροποποιεί συνεχώς τις υπηρεσίες του, 
ανταποκρινόµενος στις εκάστοτε εξελίξεις του χώρου, οι οποίες διαρκώς γεννούν νέες απειλές και νέες 
ανάγκες. Οι νέες ψυχοτρόπες ουσίες, η εξάπλωση των ιατρικά συνταγογραφούµενων οπιοειδών, η άνοδος των 
ψυχοδιεγερτικών, η προοδευτική απελευθέρωση της φαρµακευτικής και ψυχαγωγικής χρήσης της κάνναβης, η 
µεγάλη διάδοση των βενζοδιαζεπινών, η κυριαρχία της χρήσης του αλκοόλ σε πολλές πτυχές του ανθρώπινου 
βίου, η ραγδαία εξάπλωση των συµπεριφορικών εξαρτήσεων καθώς και τα συνοδά προβλήµατα που ανακύπτουν 
εξαιτίας των εξελίξεων αυτών, απαιτούν την έγκαιρη ανταπόκριση µε ανάπτυξη καινοτόµων, τεκµηριωµένων 
και ρεαλιστικών υπηρεσιών, στις οποίες θα εφαρµόζονται οι βέλτιστες διαθέσιµες πρακτικές, αξιοποιώντας τα 
ευρήµατα της σχετικής έρευνας και τη διεθνή εµπειρία, µε στόχο την προαγωγή της ατοµικής και της δηµόσιας 
υγείας. 

Χρήση βενζοδιαζεπινών στα Καταστήµατα Κράτησης της Ελλάδας

Η χρήση φαρµάκων της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη στη χώρα µας, όπως και 
στον υπόλοιπο κόσµο. Εάν ληφθούν µάλιστα υπ’ όψη οι πληροφορίες των εσωκλείστων φύλλων οδηγιών και 
των ιατρικών πρωτοκόλλων χρήσης τους, το µεγαλύτερο µέρος της χρήσης τους θα πρέπει να γίνει αντιληπτό 
ως κατάχρηση, καθώς δεν αποτελούν φάρµακο εκλογής για καµµία ιατρική κατάσταση και ουδέποτε συνιστάται 
η µακροχρόνια χρήση τους. Αν και δεν υπάρχουν δηµοσιευµένα στοιχεία για την έκταση του φαινοµένου 
της συνταγογράφησης βενζοδιαζεπινών στην Ελλάδα (η οποία µπορεί να παρακάµπτει σε µεγάλο βαθµό την 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση), φαίνεται πως η ιατρογενής εξάρτηση από βενζοδιαζεπίνες αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
εκτεταµένο φαινόµενο, τόσο για τον γενικό πληθυσµό, όσο και για το ιδιαίτερο περιβάλλον των Καταστηµάτων 
Κράτησης.
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Εκτός των γνωστών γενικών ιδιοτήτων των βενζοδιαζεπινών, οι οποίες τις καθιστούν ως ιδιαίτερα δηµοφιλείς 
στον γενικό πληθυσµό, οι κατασταλτικές τους δράσεις ευνοούν τη συστηµατική τους χρήση σε ειδικά 
περιβάλλοντα, όπως των ασύλων και των Καταστηµάτων Κράτησης. Η ανεπαρκής όµως κατανόηση του τρόπου 
δράσης τους, των φαινοµένων ανοχής και απόσυρσης που συνοδεύουν τη χρόνια χρήση τους, των αθροιστικών 
φαινοµένων, της αθροιστικής συνέργειας µε άλλες κατασταλτικές ουσίες και της άρσης των αναστολών που 
συχνά παρατηρείται να συνδέεται µε την κατάχρησή τους -φαινόµενα γνωστά και από την κατάχρηση αιθυλικής 
αλκοόλης- µπορεί να οδηγεί σε καταστάσεις αντίθετες µε τις επιδιωκόµενες, όπως είναι η έξαρση της επιθετικής 
συµπεριφοράς, συµβάµατα που σχετίζονται µε διαταραχές της κρίσης, ακόµη και θάνατος.

Μονάδα Θεραπείας Εξαρτήσεων Ρεθύμνου: ένα νέο θεραπευτικό μοντέλο 
Ζιώγου Π.

Η ουσιοεξάρτηση αποτελεί ένα σύνθετο και δυναµικό φαινόµενο στην εποχή µας και καθιστά αναγκαία, τόσο 
την συνεχή θεωρητική και κλινική εξειδίκευση των επαγγελµατιών που εργάζονται στο χώρο, όσο και την 
προσαρµογή και εξέλιξη των υφιστάµενων τύπων θεραπευτικών δοµών και παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες θεραπείας θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσµού των 
ουσιοεξαρτηµένων, λαµβάνοντας υπόψη κατά το σχεδιασµό των παρεµβάσεων παράγοντες, όπως το κίνητρο, 
το αίτηµα, τις δυνατότητες και την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια τη θεραπευτικής διαδικασίας και το πολιτισµικό 
περιβάλλον στο οποίο αυτές εντάσσονται. Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθούν βασικές αρχές και κριτήρια 
ώστε να είναι εναρµονισµένες µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο και να είναι 
εφικτή η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας αυτών των παρεµβάσεων. 

Οι βασικοί τύποι θεραπείας της ουσιοεξάρτησης που παρέχονται στην Ελλάδα, είναι οι ψυχοκοινωνικές 
παρεµβάσεις (στεγνά θεραπευτικά προγράµµατα), η θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών και η σωµατική 
αποτοξίνωση από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί η Μονάδα Θεραπείας Εξαρτήσεων Ρεθύµνου, ως πρόταση ενός νέου 
θεραπευτικού µοντέλου του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών πανελλαδικά. 

Ειδικότερα, θα γίνει παρουσίαση της πορείας του θεραπευτικού προγράµµατος από το έτος ίδρυσης 2003 έως και 
σήµερα, στο το πώς εξελίχθηκε και µετασχηµατίστηκε από µια Μονάδα Απεξάρτησης προσανατολισµένη στους 
εφήβους, στην Μονάδα Θεραπείας των Εξαρτήσεων, η οποία αποτελεί ένα δίκτυο παρεχοµένων υπηρεσιών σε 
άτοµα που αντιµετωπίζουν πρόβληµα χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες, όλων των 
ηλικιών και τις οικογένειές τους.

Θα αναπτυχθεί η δοµή του συγκεκριµένου του θεραπευτικού προγράµµατος, η οποία στηρίζεται και ανταποκρίνεται 
σε βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των θεραπευτικών Προγραµµάτων στην Ευρώπη, όπως αυτές 
ορίζονται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Τέλος, θα δοθεί έµφαση στην λειτουργία της Μονάδας Θεραπείας 
Εξαρτήσεων του ΟΚΑΝΑ και στο πώς µπορούν να συνδυαστούν φαινοµενικά διαφορετικές παρεµβάσεις, ώστε 
να υπάρχει µια πλουραλιστική προσέγγιση θεραπείας της ουσιοεξάρτησης. 

CORTINA 16:00-17:15Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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Μεταπτυχιακές Σπουδές στις εξαρτήσεις: το παράδειγμα της συνεργασίας Πανεπιστημίου Κρήτης και 
ΟΚΑΝΑ
Παναγής Γ.

Οι εξαρτήσεις είναι ένα παγκόσµιο πρόβληµα µε ποικίλες ψυχολογικές, κοινωνικές και ιατρικές πτυχές, το 
οποίο δεν αφορά µόνο τα άτοµα πού κάνουν κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών αλλά και την οικογένειά τους, 
τους εργασιακούς/εκπαιδευτικούς χώρους αλλά και ολόκληρη την κοινότητα. Για την αντιµετώπιση των 
σύνθετων προβληµάτων που συσχετίζονται µε τις εξαρτήσεις έχουν δηµιουργηθεί υπηρεσίες και προγράµµατα 
παρέµβασης σε πολλά επίπεδα στη χώρα. Η ραγδαία εξάπλωση του φαινοµένου απαιτεί την άρτια µεταπτυχιακή 
εκπαίδευση επαγγελµατιών ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα ψυχολόγων, ιατρών, και κοινωνικών λειτουργών για 
την στελέχωση των υπαρχόντων υπηρεσιών αλλά και για την καλύτερη επιστηµονική µελέτη και σε βάθος 
κατανόηση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση. Η ανάγκη για υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση στους επιστήµονες που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν δοµές και φορείς που 
ασχολούνται µε την πρόληψη και θεραπεία των εξαρτήσεων οδήγησε το Τµήµα Ψυχολογίας και την Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης να ιδρύσουν Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) µε τίτλο 
«Κλινικές Παρεµβάσεις στις Εξαρτήσεις» και να συνάψουν σύµφωνο συνεργασίας µε τον ΟΚΑΝΑ, στις δοµές 
του οποίου µπορούν να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση οι µεταπτυχιακοί φοιτητές. Το Πρόγραµµα 
λειτουργεί τα τελευταία 3 χρόνια και έχει διετή φοίτηση. Ο πρώτος χρόνος περιλαµβάνει θεωρητικά και 
εργαστηριακά µαθήµατα που διδάσκονται τόσο από µέλη ΔΕΠ του Πανεπιστηµίου Κρήτης όσο και από στελέχη 
του ΟΚΑΝΑ. Ο δεύτερος χρόνος περιλαµβάνει την πραγµατοποίηση ερευνητικής διπλωµατικής εργασίας και 
πρακτικής άσκησης µε εποπτεία. Οι απόφοιτοι του προγράµµατος αποκτούν τις κλινικές γνώσεις και δεξιότητες 
που απαιτούνται ώστε να µπορούν να εργαστούν ως σύµβουλοι αντιµετώπισης εξαρτήσεων, ψυχολόγοι ή 
κλινικοί θεραπευτές σε κέντρα πρόληψης εξαρτήσεων, σε ψυχιατρικά νοσοκοµεία και κλινικές, σε προγράµµατα 
απεξάρτησης και σε δοµές και οργανισµούς όπου εφαρµόζονται ατοµικές, οικογενειακές ή οµαδικές παρεµβάσεις 
για τη χρήση/κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση από αυτές. Επιπλέον θα µπορούν να εργαστούν σε ερευνητικά 
κέντρα και σε οργανισµούς που ασχολούνται µε επιδηµιολογικές µελέτες ή το σχεδιασµό, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση προληπτικών προγραµµάτων κοινωνικήςπαρέµβασης/ευαισθητοποίησης 
του κοινού.

CORTINA 16:00-17:15Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ»

Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος

Συντονιστής: Δ. Κ. Αναγνωστόπουλος

Συζητητές: Κ. Μπιτζαράκη, Ε. Σουµάκη

Συµµετέχοντες:  Γ. Βαγιωνής 
Γ. Γεροστέργιος 
Α. Γρηγοριάδου 
Μ. Τσούγκου  
Α. Λουλακάκη

CORTINA 17:15-18:30Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (RISK ASSESSMENT) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κλάδος «Ψυχιατροδικαστικής» & Κλάδος «Βίαιων Συμπεριφορών» σε συνεργασία με την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος 
(ΠΕΕ-ΕΝΩ.ΨΥ.ΠΕ.) 

Εισηγήτρια: Ι. Γιαννοπούλου 

Τα προβλήµατα ψυχικής υγείας των ανηλίκων που εκδηλώνουν βίαιες συµπεριφορές προς τρίτους, µε αποτέλεσµα 
την άµεση ή έµµεση πρόκληση σωµατικής ή/και ψυχικής βλάβης αποτελούν συχνά αντικείµενο αξιολόγησης στα 
πλαίσια της ποινικής δικαστικής διαδικασίας, κατά την οποία ζητείται παιδοψυχιατρική πραγµατογνωµοσύνη µε 
στόχο την εκτίµηση της επικινδυνότητας και των θεραπευτικών αναγκών του ανήλικου παραβάτη. 

Στο πρώτο µέρος του Εργαστηρίου θα γίνει σύντοµη εισαγωγή που θα αφορά στην εννοιολογική αποσαφήνιση 
των όρων (επικινδυνότητα, στατικοί παράγοντες κινδύνου, δυναµικοί παράγοντες κινδύνου), στην κριτική 
παρουσίαση των διαφορετικών προσεγγίσεων στη διαδικασία εκτίµησης της επικινδυνότητας, και στον τρόπο 
προσδιορισµού στόχων-πεδίων παρέµβασης. 

Στο δεύτερο µέρος του Εργαστηρίου, οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν στην εκτίµηση 
της επικινδυνότητας και των θεραπευτικών αναγκών του ανηλίκου παραβάτη, µέσω εργασίας σε µικρές 
οµάδες πάνω σε περιστατικό που θα τους δοθεί και το οποίο θα αφορά έφηβο παραβάτη που έχει εµπλακεί στο 
σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, η κάθε οµάδα θα παρουσιάσει τα 
συµπεράσµατά της τα οποία και θα συζητηθούν.

MINOS I 08:30-09:45Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

DΕΒΑΤΕ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κλάδος «Ψυχιατροδικαστικής» & Κλάδος «Βίαιων Συμπεριφορών» 

Προεδρείο: Μ. Οικονόµου, Γ. Τζεφεράκος 

Υπέρ:
Δ. Πέτσας 

Κατά: 
Κ. Κοκκώλης 

MINOS I 09:45-11:00Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΣ ΣΤΙΓΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας ‘Κώστας Στεφανής’, ΕΠΙΨΥ

Συντονίστρια: Μ. Οικονόµου

Εισηγήτριες: Α. Πάλλη, Ε. Πέππου 

Τα άτοµα µε σοβαρές ψυχικές ασθένειες συνδέονται µε αυξηµένα ποσοστά βίας και επιθετικότητας. Οι µελέτες 
δείχνουν µια µεγάλη ανοµοιογένεια, σχετιζόµενη κυρίως µε το θεραπευτικό σχήµα που ακολουθούν. Έτσι στους 
ασθενείς στην κοινότητα τα ποσοστά βίας είναι πολύ χαµηλά, µε αύξηση στους νοσηλευόµενους σε ψυχιατρικά 
τµήµατα και ακόµα µεγαλύτερη στις περιπτώσεις ακούσιων νοσηλειών. Ταυτόχρονα το κοινωνικό στίγµα και ο 
αυτοστιγµατισµός συµβάλλουν στο να γίνονται οι ίδιοι οι ασθενείς αποδέκτες βίας.

Η θεραπευτική σχέση διαµορφώνει καθοριστικά την θεραπεία και µπορεί να τροποποιεί την αλυσίδα της 
επιθετικότητας. Η ενσυναίσθηση του θεραπευτή συσχετίζεται θετικά µε την χαµηλή επιθετικότητα και την 
«συµµόρφωση» στην θεραπεία/τροποποίηση συµπεριφοράς. 

Οι ίδιοι όµως οι θεραπευτές επηρεάζονται από το ιατρογενές στίγµα το οποίο δυσκολεύει την θεραπευτική 
συµµαχία, παρεµποδίζει την ενσυναίσθηση και εκλύει την επιθετικότητα του ασθενή. 

Στο εργαστήριο αυτό θα παρουσιαστούν στρατηγικές καταπολέµησης του ιατρογενούς στίγµατος σε συνδυασµό 
µε τεχνικές αποκλιµάκωσης της έντασης και ασκήσεις ενίσχυσης της ενσυναίσθησης του θεραπευτή ώστε να 
µειωθεί η επιθετικότητα του ασθενή. 

Περιλαµβάνεται θεωρητικό και βιωµατικό µέρος.

MINOS I 11:30-12:45Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Τμήμα Διατροφικών Διαταραχών 18 ΑΝΩ, ΨΝΑ 

Εισηγητής: Π. Ξουραφάς 

Οι διαταραχές διατροφής στους άνδρες είναι ένα θέµα το οποίο τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται ραγδαία 
και αρχίζει να απασχολεί πολύ περισσότερο την ψυχιατρική κοινότητα, καθώς εµφανίζει πολλά κοινά στοιχεία 
µε τις γυναίκες αλλά και σηµαντικές διαφορές. Ταυτόχρονα, εµφανίζουν επικαλύψεις/συννοσηρότητα µε άλλες 
κατηγορίες ψυχικών διαταραχών όπως οι συναισθηµατικές, ψυχαναγκαστικές, σωµατοδυσµορφικές και χρήσεις 
ουσιών, πράγµα που τις καθιστά πολύ σηµαντικές στην διάγνωση και θεραπεία των ασθενών.

MINOS I 12:45-14:00Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Συντονιστής: Ι. Ζέρβας 

Συµµετέχοντες Χ. Καραµανωλάκη, Ι. Μιχόπουλος Κ. Χαραλαµπάκη

Η προσέγγιση του ψυχικά πάσχοντος, στη σύγχρονη ψυχιατρική, λαµβάνει υπόψη της τόσο το βιολογικό 
υπόστρωµα του, όσο και την ψυχολογική εξέλιξη, την ιστορία του, τις σχέσεις µε το περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση 
µεταξύ σωµατικού και ψυχικού, αλλά και µεταξύ ατοµικού και συλλογικού (οικογένεια, ζεύγος, κοινωνική οµάδα) 
συµβάλλει στην εµφάνιση και έκφραση της ψυχοπαθολογίας και δεν µπορεί να αγνοείται στην προσπάθεια 
αντιµετώπισής της.

Στο σεµινάριο θα παρουσιασθεί µια κλινική περίπτωση και θα συζητηθεί από τρείς ψυχοθεραπευτικές 
προσεγγίσεις, τη γνωσιακή, τη συστηµική και την ψυχοδυναµική. Κάθε προσέγγιση έχει τη δική της ξεχωριστή 
ταυτότητα, όµως η συνάντηση και ο διάλογος µεταξύ τους θεωρούµε ότι συµβάλλει στην κατανόηση της 
πολυπλοκότητας του ανθρώπινου ψυχισµού, η οποία απαιτεί ένα απαρτιωτικό µοντέλο σκέψης. 

MINOS I 14:45-16:00Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Εισηγητές: Χρ. Τσόπελας, Α. Αποστολόπουλος, Ν. Σέττα-Καφφετζή

Αυτό το διαδραστικό εργαστήριο απευθύνεται στους νεαρούς συναδέλφους για να τους βοηθήσει στα πρώτα 
βήµατα οργάνωσης µιας ερευνητικής διαδικασίας. Θα επικεντρωθούµε κυρίως στο διάστηµα από την αρχική 
σύλληψη µιας ιδέας έως τα πρώτα κρίσιµα σηµεία της οργάνωσης του ερευνητικού πρωτοκόλλου. Τα βήµατα 
αυτά είναι εξαιρετικά σηµαντικά και απαραίτητα τόσο για την οµαλή διεκπεραίωση της συλλογής δεδοµένων, 
όσο και για το τελικό στάδιο συγγραφής του ερευνητικού άρθρου. Απαραίτητες βασικές έννοιες στατιστικής θα 
επισηµανθούν. Ευελπιστούµε στην ενεργό παρουσία σας για µια διαδραστική εµπειρία.
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (LAT): ΑΠΟΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Εισηγητές: Π. Φωτιάδης, Γ. Τζεφεράκος 

Σχολιαστές:  Α. Αποστολόπουλος, Γ. Δηµητριάδης, Ε. Ντούρος

Oι Θεραπείες Μακράς Δράσεις (LAT), έχουν µια µακρά ιστορία στην ψυχιατρική κλινική πράξη που έχει επηρεασθεί 
άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά, από τις εξελίξεις στην φαρµακολογία και τις συνήθεις κλινικές πρακτικές που 
επικρατούσαν κατά περιόδους. Σήµερα µε αναθεωρηµένους του θεραπευτικούς στόχους στην σχιζοφρένια και 
µε δυνατότητα χρήσης νεότερων δραστικών παραγόντων σε depot µορφή, οι ΜΔΘ θεωρούνται αναπόσπαστο 
κοµµάτι του σύγχρονου θεραπευτικού σχεδιασµού.

Στην καθηµερινή κλινική πράξη, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε Ελληνικό επίπεδο, η χρήση των ΜΔΘ έχει 
περιορισµένη εφαρµογή που σχετίζεται τόσο µε τις απόψεις των ιατρών όσο και µε πρακτικά θέµατα.

Στο παρών κλινικό φροντιστήριο θα γίνει µια προσπάθεια επανατοποθέτησης των ΜΔΘ, µε παρουσίαση 
σύγχρονης βιβλιογραφίας και κλινικών µελετών, αλλά και µε την διάχυση της κλινικής εµπειρίας καταξιωµένων 
συναδέλφων. Ενδεικτικά θα αναφερθούν και θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέµατα: Σχιζοφρένεια - πορεία της 
νόσου, συµµόρφωση και υποτροπές -, Σύγχρονη θέση των LAT - αποτελεσµατικότητα, ασφάλεια, κατευθυντήριες 
οδηγίες χρήσεις- , Οι LAT στην κλινική πρακτική - διεθνή και Ελληνικά δεδοµένα-, Ξεπερνώντας τα εµπόδια στη 
χρήση των LAT - απαιτήσεις, δυσκολίες, ενηµέρωση και σύσταση-, Διαχείριση ασθενών
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συντονιστές: Χ. Καραµανωλάκη, Δ. Κ. Αναγνωστόπουλος

Συµµετέχοντες: Μ. Ασπραδάκη, Δ. Ζιάκας 

Η ψυχική και σωµατική εµπειρία του θεραπευτή, κατά την ψυχοδυναµική θεραπευτική διαδικασία, γίνεται όλο 
και περισσότερο κατανοητή ως αποτέλεσµα της αµοιβαίας αλληλεπίδρασής του µε τον θεραπευόµενο, ως ένα 
δηµιούργηµα που προκύπτει µε την από κοινού συµµετοχή των µελών του θεραπευτικού ζεύγους. Σκέψεις, 
φαντασιώσεις, συναισθήµατα, ακόµα και σωµατικές εκδηλώσεις του θεραπευτή, που σε πρώτη ανάγνωση 
µοιάζουν να είναι εντελώς προσωπικές, φαίνεται να παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την κατανόηση 
της ψυχικής λειτουργίας του θεραπευόµενου και για την αποκρυπτογράφηση κοµµατιών της προσωπικής 
του ιστορίας, τα οποία δεν µπορεί να επικοινωνήσει λεκτικά. Η κατανόηση και η ερµηνεία της εµπειρίας του 
θεραπευτή µπορεί να αποτελέσει ένα µέσο πρόσβασης στην εσωτερική πραγµατικότητα του θεραπευόµενου και 
ένα πολύτιµο εργαλείο για τη θεραπευτική εργασία.

Στο σεµινάριο θα συζητηθεί κλινικό υλικό από ψυχοθεραπείες του Τµήµατος Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, 
εστιασµένο στην αλληλεπίδραση του θεραπευτικού ζεύγους, σε µια προσπάθεια κατανόησης της ασυνείδητης 
κυρίως συµµετοχής του θεραπευτή σε αυτή.
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Κ. Φουντουλάκης, Σ. Κρασανάκης

Η έννοια της κατανόησης στη σύγχρονη ψυχιατρική
Τζαβάρας Ν.

Το κλινικό και θεωρητικό ενδιαφέρον για την κατανόηση του ασθενούς παραµένει στο επίκεντρο των 
αναζητήσεων της Ψυχιατρικής όπως άλλωστε και όλων των αποκαλούµενων επιστηµών του πνεύµατος µε 
τις οποίες συνδιαλέγεται. Από την εποχή του Dilthey και του Jaspers που θεµελιώνει την ερµηνευτική της 
Ψυχοπαθολογίας οι δύο έννοιες της Κατανόησης και της Εξήγησης αποτελούν τη µεθοδολογική διχοτόµηση 
στην οποία θα στηριχθεί µία πρώτη διάκριση ανάµεσα στις θεωρητικές και φυσικές κατευθύνσεις. Ενώ αρχικώς 
η ενσυναισθητική µετάθεση του Εγώ του ψυχιάτρου στην ψυχική σφαίρα του ψυχασθενούς παρουσιαζόταν ως 
µία καθοριστική αφετηρία της κατανόησης, οι µεταγενέστερες προσπάθειες αναδεικνύουν συµπληρωµατικές 
πολυσηµαντικές πλευρές της. Η κατανόηση περιγράφεται ολοένα και περισσότερο ως διαδικασία που 
περιλαµβάνει τη σηµασιοδότηση δύο αλληλοεπηρεαζόµεων πόλων διαλόγου. Σ’ αυτό το σηµείο συναντάται η 
µεγάλη, συνεχώς διευρυνόµενη, παράδοση της Ψυχοπαθολογίας µε την Ψυχανάλυση, η δια της ενσυναίσθησης 
κατανόηση µε την Empathy η οποία εκµεταλλεύεται τη µεταβίβαση και αντιµεταβίβαση.

Η εισήγηση θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση της διαµόρφωσης πρόσφατων εξελικτικών τάσεων από το χώρο 
της κλινικής. 
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Β. Κονταξάκης, Χ. Τουλούµης

Μοντελοποιώντας τη σχιζοφρένεια: Αποτελέσματα μιας διεθνούς πολυκεντρικής μεγάλης κλίμακος 
μελέτης
Φουντουλάκης Κ.

Το πιο γνωστό και διαδεδοµένο µοντέλο της σχιζοφρένειας είναι το «πυραµιδικό µοντέλο» που βασίζεται στην 
κλίµακα PANSS, ωστόσο ένα κλινικά χρήσιµο µοντέλο σταδιοποίησης της νόσου δεν έχει καταστεί δυνατό να 
αναπτυχθεί ως σήµερα. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε µια διεθνής οµάδα η οποία διερεύνησε τόσο την 
παραγωγική δοµή της PANSS όσο και την υποκείµενη δοµική αλληλεξάρτηση των κλινικών παραµέτρων της 
σχιζοφρένειας. Συµµετείχαν 29 κέντρα από 25 χώρες και συνολικά 2358 ασθενείς ηλικίας 37.21±11.87 ετών. 
Από αυτούς 602 (25.53%) ήταν ασθενείς στο πρώτο τους ψυχωτικό επεισόδιο αλλά έχοντας τελικά λάβει εκ 
των υστέρων διάγνωση σχιζοφρένειας. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε Analysis of Covariance, Exploratory Factor 
Analysis (EFA) with varimax normalized rotation, Discriminant Function Analysis (DFA) καθώς και µε οπτική 
ερµηνεία διαγραµµάτων. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν την ύπαρξη πέντε παραγόντων που ερµήνευαν το 59% της διακύµανσης (Θετικός-
Po, Αρνητικός-Ne, Διέγερση/εχθρότητα-EH, Κατάθλιψη/Άγχος-DA και Νευρογνωσιακή έκπτωση-Ncog). Το 
µοντέλο σταδιοποίησης περιλαµβάνει τέσσερα κυρίως στάδια αλλά και υποστάδια τα οποία χαρακτηρίζονται 
από µια και µοναδική κυρίαρχη διάσταση κάθε φορά (στάδιο 1: Po; στάδιο 2a and 2b: EH; στάδιο 3a and 3b: DA; 
στάδιο 4a and 4b: Ncog). Δεν βρέθηκαν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τη δοµή του µοντέλου. 
Η DFA ανέπτυξε ένα αλγόριθµο που ταξινοµεί επιτυχηµένα >85% των ασθενών. Η περαιτέρω ανάλυση του 
µοντέλου έδειξε ότι τα αρνητικά συµπτώµατα υπάρχουν ήδη µε την εµφάνιση της νόσου και γενικά παραµένουν 
σταθερά καθ’ όλη την πορεία εξέλιξής της. Τα χαρακτηριστικά αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα αρνητικά 
συµτώµατα έχουν ιδιότητες δοµικού στοιχείου (trait) και υψηλή διαγνωστική/διαφοροδιαγνωστική αξία. Η 
περαιτέρω ανάλυση πιθανολόγησε επίσης την παρουσία δυο διεργασιών, µιας νευροαναπτυξιακής και µιας 
νευροεκφυλιστικής οι οποίες µάλλον διαµεσολαβούνται αποκλειστικά από τα θετικά συµπτώµατα και πιθανότατα 
από τις συνοδές νευροπλαστικές αλλαγές που προκαλούν µε τοξικό τρόπο, και οι οποίες επικάθονται πάνω σε 
ένα υπόβαθρο πρωτογενών και σταθερών αρνητικών συµπτωµάτων. 
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Γ.Ν. Χριστοδούλου, Δ. Πλουµπίδης

Future of psychiatry: meeting the challenges &dispelling myths 
Javed A.

Mental disorders are highly prevalent and cause considerable suffering and disease burden all over the world. The 
public health impact of mental disorders is profound as the estimated disability-adjusted life-years attributable 
to mental disorders have been shown to be very high. Despite the growing evidence about the impact of mental 
illnesses, mental health services continue showing big gaps. With less number of mental health professionals, 
scarcity of mental health resources & now often facing additional problems of migration of trained psychiatrists 
and mental health professionals to the already resource rich countries, the situation gets even worse.

There are also concerns among the professionals that profession is in crisis and that it faces a number of external 
and internal challenges. Issues regarding diagnosis, treatment, prognosis and outcome of mental health disorders 
along with de-medicalization of healthcare within mental health services & marginalisation of psychiatrists in 
service development and organisation are posing questions whether psychiatrists are endangered species.

This paper presents an overview about such challenges and their impact on current understanding of some 
conceptual issues in psychiatry. It will be argued that there is no health without mental health and psychiatry 
should require innovation, networking and better understanding & orientations about nature & different 
dimensions of psychiatric disorders. It is hoped that such efforts would aim at promoting psychiatry as a 
preferred discipline among the medical profession as well as wider respect and acknowledgement from the 
general public.

MINOS ΙI 13:30-14:00Σάββατο 20 Απριλίου 2019
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΨΕ 

Κλάδος «Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής & Ψυχοσωματικής» & Κλάδος «Ψυχοογκολογίας» 

Προεδρείο: Γ.Ν. Χριστοδούλου, Θ. Υφαντής

Σχολιαστές : Ε. Ρίζος, Ν. Χριστοδούλου

Ψυχοσωµατική ιατρική στην Ελλάδα
Γ.Ι. Μουσσάς 

Επικοινωνώντας µε τον ασθενή. Αρχές επικοινωνίας στη Συµβουλευτική Διασυνδετική
Α. Καρκανιάς 

Ο Ασθενής µε δυσίατη νόσο: ψυχολογικά και ψυχοπαθολογικά προβλήµατα
Γ. Ν. Χριστοδούλου 

Ψυχοσωματική Ιατρική Στην Ελλάδα
Μουσσάς Γ.Ι.

Η Ψυχοσωµατική στην Ελλάδα είναι βασισµένη στην ολιστική προσέγγιση που έχει εισαχθεί στην Δυτική ιατρική 
από την αρχαία Ελλάδα και τους Έλληνες ιατρούς και φιλοσόφους.

Η οργάνωση των ψυχιατρικών τµηµάτων στα Γενικά Νοσοκοµεία το 1984 αποτέλεσε ένα σοβαρό βήµα για την 
ένταξη της ψυχοσωµατικής Ιατρικής στην καθηµερινή πράξη.

Σε όλη την χώρα έχουν αναπτυχτεί περίπου 95 ψυχιατρικά και Παιδοψυχιατρικά τµήµατα στα Γενικά Νοσοκοµεία 
τα οποία όµως δεν έχουν ενιαίο τρόπο δράσης. Όλα όµως χρησιµοποιούν σε διαφορετικό βαθµό τις αρχές της 
ψυχοσωµατικής µε άλλοτε άλλου βαθµού αποτελεσµατικότητα.

Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα πεδία της Ψυχοσωµατικής Ιατρικής και της Διασυνδετικής - Συµβουλευτικής εν 
πολλοίς ταυτίζονται , στην παρούσα εισήγηση η φροντίδα των ασθενών, η εκπαίδευση των νέων ψυχιάτρων ,των 
υπόλοιπων επαγγελµατιών υγείας και η έρευνα της Συµβουλευτικής Ψυχιατρικής παρουσιάζονται σε σύνδεση 
µε τις αρχές της Ψυχοσωµατικής.

Συµπερασµατικά το µέλλον της ψυχοσωµατικής στην Ελλάδα εξαρτάται από την αναγνώριση και αποδοχή της 
σηµασίας της από τους επαγγελµατίες υγείας και την ανάπτυξη της Συµβουλευτικής - Διασυνδετικής Ψυχιατρικής.

Επικοινωνώντας με τον ασθενή. Αρχές επικοινωνίας στην Συμβουλευτική Διασυνδετική
Καρκανιάς Α.

Η λειτουργική επικοινωνία αποτελεί βασική προϋπόθεση στην εξάσκηση της Συµβουλευτικής- Διασυνδετικής 
Ψυχιατρικής. Ακολουθώντας τους κανόνες και τα αξιώµατα της επιστήµης της επικοινωνίας το έργο των 
επαγγελµατιών υγείας καθίσταται ευκολότερο και αποτελεσµατικότερο.

Δεδοµένου ότι τόσο σε προπτυχιακό όσο και µεταπτυχιακό επίπεδο η επικοινωνία δεν αποτελεί επίσηµο 
αντικείµενο διδασκαλίας για τους νεαρούς γιατρούς και τους υπόλοιπους επαγγελµατίες, η έλλειψη γνώσεων 
και δεξιοτήτων καθιστά την επικοινωνία µε τον άρρωστο ανεπαρκή, ιδίως για τους ασθενείς τους χρονίως 
πάσχοντες από δυσίατες ασθένειες.

Στην παρούσα εισήγηση αναπτύσσονται οι αρχές αυτής της επικοινωνίας και τα οφέλη στην καθηµερινή πράξη 
της Συµβουλευτικής - Διασυνδετικής για τον άρρωστο και την οικογένεια του.

MINOS IΙ 15:15-16:30Σάββατο 20 Απριλίου 2019
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Ο Ασθενής με Δυσίατη Νόσο: Ψυχολογικά και Ψυχοπαθολογικά Προβλήματα
Χριστοδούλου Γ.Ν.

Μετά από µία βραχεία ιστορική αναδροµή αναφέρονται και σχολιάζονται τα ψυχολογικά προβλήµατα που 
συνδέονται µε τον καρκίνο και υποστηρίζεται ότι αυτά δεν εξαρτώνται µόνον από το είδος, την εντόπιση, την 
έκταση, το ρυθµό ανάπτυξης και την προκαλούµενη αναπηρία αλλά και από το βαθµό απειλής που εκπροσωπεί 
η νόσος.

Αναφέρονται οι αντίπολες σε µεθόδευση αλλά συγκλίνουσες σε στόχους απόψεις για την πληροφόρηση του 
ασθενούς καθώς και τα στάδια ψυχολογικής αντίδρασης (Kübler-Ross). 

Σχολιάζονται τα ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήµατα που συναρτώνται µε τον καρκίνο (κυρίως η διαταραχή 
προσαρµογής, η κατάθλιψη και τα οργανικά ψυχοσύνδροµα), οι παράδοξες αντιδράσεις, τα προβλήµατα που 
σχετίζονται µε τη θεραπεία, ο πόνος και οι αρχές αντιµετώπισης.

Συµπερασµατικά τονίζεται ότι:

α) Κάθε ασθενής είναι ξεχωριστή περίπτωση και πρέπει να αντιµετωπίζεται µε εξατοµικευµένο τρόπο 
β) Ένας ασθενής µε καρκίνο ποτέ δεν είναι «χαµένη υπόθεση» 

MINOS IΙ 15:15-16:30Σάββατο 20 Απριλίου 2019
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ. ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Προεδρείο: Μ. Οικονόµου, Δ. Πλουµπίδης

Απολογισµός της σαραντάχρονης πορείας του ΚΚΨΥ Βύρωνα-Καισαριανής
Δ. Πλουµπίδης, Κ. Πικούλη, Μ. Σταµούλη 

Η µονάδα ψυχικής υγιεινής παιδιών και εφήβων 
Ε. Λαζαράτου, Ρ. Γιαννάκη, Μ. Βλασσοπούλου, Κ. Σακελλαρίου Λ. Λεγάκη

Η πορεία της µονάδας ψυχο-κοινωνικής αποκατάστασης του κέντρου
Ο. Πλυτζανοπούλου, Ζ. Καλογεράκης, Α. Μουσελίµη, Α. Χατζάκης, Κ. Καττάν

Οι προοπτικές του ΚΚΨΥ Βύρωνα-Καισαριανής
Μ. Οικονόµου, Α. Χατζάκης

Η πορεία του ΚΚΨΥ Βύρωνα-Καισαριανής της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ επιτρέπει µια ουσιαστική 
αποτίµηση τόσο των επιτευγµάτων, όσο και προβληµάτων και των προοπτικών της κοινοτικής ψυχιατρικής 
στη χώρα µας. Οι συµµετέχοντες περιγράφουν τα στάδια ανάπτυξης του κέντρου στην υποδοχή, θεραπεία 
των ασθενών και την πολύπλευρη συνεργασία µε τις δύο κοινότητες. Ο κοινοτικός προσανατολισµός είχε την 
ευκαιρία να αναπτυχθεί σε τρεις άξονες, στη βασική φροντίδα των ενηλίκων, στη µονάδα ψυχο-κοινωνικής 
αποκατάστασης και στη µονάδα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Το εκτεταµένο αλλά και ευάλωτο δίκτυο 
θεραπευτικών ή κοινωνικών συνεργασιών του κέντρου καθώς και το δίκτυο παραποµπών υπήρξαν ιδιαίτερα 
σηµαντικά για την λειτουργία του κέντρου και την ανάπτυξη του. Παρουσιάζεται η πορεία των κύριων µονάδων 
που συνιστούν το κέντρο και συζητούνται τα προβλήµατα και οι προοπτικές τους.

MINOS IΙ 16:30-17:45Σάββατο 20 Απριλίου 2019
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ASK THE EXPERTS: ΠΤΥΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Κλάδος «Βίαιων Συμπεριφορών» & Κλάδος «Ψυχιατροδικαστικής»

Γ. Τζεφεράκος, Χρ. Τσόπελας, Μ. Παπαλιάγκα, Δ. Πέτσας

PASIPHAE I 11:30-13:00Σάββατο 20 Απριλίου 2019
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ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Με την επιστημονική συμμετοχή του Κέντρου Γηριατρικής Αξιολόγησης Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν

Προεδρείο: Μ. Δηµητρακά, Χ. Τουλούµης

Δυνατότητες επικοινωνίας και συνδιαχείρισης περιστατικών ανάµεσα στους γηριάτρους και τους ψυχογηριατρούς
Cross-talk between geriatricians and psychogeriatricians
Γ. Σούλης 

Ο ρόλος του κέντρου γηριατρικής αξιολόγησης στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προεκτάσεων του γήρατος
Ε. Χατζάκη 

Διαχείριση διαταραχών συµπεριφοράς µη - φαρµακευτικά και φαρµακευτικά
Μ. Δηµητρακά

PASIPHAE I 15:15-16:30Σάββατο 20 Απριλίου 2019
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κλάδος «Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής & Ψυχοσωματικής»

Προεδρείο: Θ. Υφαντής, Ι. Διακογιάννης

Ψυχολογικές παρεµβάσεις στην υποβοηθούµενη αναπαραγωγή 
Σ. Καραουλάνης 

Ψυχιατρική των µεταµοσχεύσεων: ο πολύπλευρος ρόλος του ψυχιάτρου στη διεπιστηµονική οµάδα 
Δ. Πασπάλη 

Η ψυχιατρική στην παρηγορητική ιατρική 
Μ. Συγγελάκης

Τοµέας Σ - Δ Ψ & Ψυχοσωµατικής, Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ: Απολογισµός 15ετίας
Π. Βοϊτσίδης

Ψυχολογικές παρεμβάσεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 
Καραουλάνης Σ.

Η υπογονιµότητα αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα που ταλανίζει τη σύγχρονη κοινωνία. Πρόκειται για ένα 
πολυπαραγοντικό πρόβληµα που απαιτεί τη συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων επαγγελµατιών υγείας. Στο 
πλαίσιο αυτό η συµβολή του ψυχιάτρου µπορεί να είναι σηµαντική είτε µε τη µορφή της άµεσης παρέµβασης 
είτε µε τη µορφή της συµβουλευτικής ψυχιατρικής. Αυτό προϋποθέτει τη δηµιουργία µιας καλής θεραπευτικής 
σχέσης, γιατί τα ζευγάρια αυτά που ήδη έρχονται αντιµέτωπα µε το στίγµα της υπογονιµότητας δεν πρέπει να 
νιώσουν ότι στιγµατίζονται περαιτέρω και µε το στίγµα της ψυχιατρικής νόσου. Είναι αξιοσηµείωτο το υψηλό 
ποσοστό άρνησης συνεργασίας των υπογόνιµων ζευγαριών µε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. Για το λόγο αυτό 
συνιστάται η εκπαίδευση του προσωπικού των µαιευτικών κλινικών, ώστε µέσω µιας κατάλληλης προεργασίας 
τα ζευγάρια αυτά να γίνουν πιο δεκτικά στη χορήγηση ψυχολογικής υποστήριξης.

Ψυχιατρική των μεταμοσχεύσεων: ο πολύπλευρος ρόλος του ψυχιάτρου στη διεπιστημονική ομάδα 
Πασπάλη Δ.

Έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες από την πρώτη µεταµόσχευση συµπαγούς οργάνου µε τις ιατρικές εξελίξεις 
αλλά και τις αλλαγές στη νοµοθεσία να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση των ασθενών που έχουν 
ανάγκη µεταµόσχευσης συµπαγούς οργάνου.

Για τη σηµασία του πολυεπίπεδου ρόλου του ψυχίατρου στη διεπιστηµονική οµάδα των µεταµοσχεύσεων, αρκεί 
να επισηµάνουµε ότι πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, παγκοσµίως, οργανώνουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα της 
Ψυχιατρικής των Μεταµοσχεύσεων.

Ο ψυχίατρος, µέσω της Συµβουλευτικής - Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, καλείται να ενταχθεί στην µεταµοσχευτική 
οµάδα ως αναπόσπαστο µέλος αυτής, Η εκτίµηση καταλληλότητας του λήπτη άλλα και του ζώντα δότη, η 
αντιµετώπιση µεταµεταµοσχευτικών επιπλοκών µε ψυχιατρική συµπτωµατολογία αλλά και η συνεχής υποστήριξή 
των ληπτών και δοτών µετά την µεταµόσχευση, αποτελούν ορισµένα από τα σηµαντικά ζητήµατα που οφείλει 
να αντιµετωπίσει ο ψυχίατρος των µεταµοσχεύσεων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών και η 
µεταµόσχευση να µη αποτελεί µόνο ένα τραυµατικό γεγονός αλλά µια πραγµατική αναγέννηση.

PASIPHAE I 16:30-17:45Σάββατο 20 Απριλίου 2019
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Η ψυχιατρική στην παρηγορητική ιατρική 
Συγγελάκης Μ.

Η ανάγκη ψυχιατρικής εξειδίκευσης στο πεδίο της Παρηγορητικής Ιατρικής µεγαλώνει. Η συµπαράσταση προς 
τον ασθενή έως το τέλος της ζωής του στο τελικό στάδιο ανίατης ασθένειας αποτελεί καθήκον του κάθε ιατρού, 
µε πρωταρχικό µέληµα την ανακούφιση του ψυχοσωµατικού πόνου και το σεβασµό της προσωπικότητας 
και των επιθυµιών του ασθενούς. Η τόσο κοινή ψυχική δυσφορία είναι αντιµετωπίσιµη και ο χειρισµός της 
συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της εναποµείνασας ζωής του ασθενούς µε σοβαρή επίδραση στο 
οικογενειακό περιβάλλον του. Στην καθηµερινή πρακτική τα θέµατα αυτά συχνότατα παραβλέπονται, η δυσφορία 
υποθεραπεύεται και ορισµένες φορές ο θνήσκων στιγµατίζεται µε ψυχιατρική διάγνωση. 

Τομέας Σ - Δ Ψ & Ψυχοσωματικής, Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ: Απολογισμός 15ετίας
Βοϊτσίδης Π., Σπυριδοπούλου Ε., Βαρβάρα Χ., Ζεράκης Ν., Συγγελάκης Μ., Διακογιάννης Ι.

Παρουσιάζεται ο απολογισµός λειτουργίας του ειδικού Τοµέα Συµβουλευτικής-Διασυνδετικής και Ψυχοσωµατικής 
που λειτουργεί από 15ετίας στο πλαίσιο της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ.

Ο Τοµέας έχει αναπτύξει Συµβουλευτικές και Διασυνδετικές δραστηριότητες, Εξωτερικά Ιατρεία και έχει στη 
διάθεση του κρεβάτια για ενδονοσοκοµειακή νοσηλεία ασθενών. Καθοριστικό ρόλο στο συντονισµό των 
δραστηριοτήτων του έχουν οι δυο νοσηλεύτριες (/ψυχολόγος /ψυχοθεραπεύτρια) που απασχολούνται ως 
πλήρους απασχόλησης στελέχη του Τοµέα.

PASIPHAE I 16:30-17:45Σάββατο 20 Απριλίου 2019
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Κλάδος «Προληπτικής Ψυχιατρικής»

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ -ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Προεδρείο: Β. Κονταξάκης, Ε. Σουµάκη

Οµιλητές: Ν. Στεφανής, Δ. Κ. Αναγνωστόπουλος

Με τα θέµατα ευθανασίας πρώτος ασχολήθηκε ο Ιπποκράτης ενώ πολύ αργότερα ο Roger Bacon ασχολήθηκε 
εκτενέστερα µε το θέµα. Στις µέρες µας, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον σε πολλές χώρες του κόσµου και της 
Ευρώπης σε σχέση µε τα παραπάνω θέµατα. Ήδη, προγράµµατα ευθανασίας και υποβοηθούµενης από γιατρό 
αυτοκτονίας εφαρµόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήµερα. Στην Ελλάδα µέχρι σήµερα δεν υπάρχει 
σχετική δραστηριοποίηση από τους υπεύθυνους φορείς. Θα αναπτυχθούν οι βιοηθικές απόψεις σχετικά µε 
την υποβοηθούµενη αυτοκτονία και την ευθανασία επισηµαίνοντας τα υπέρ και τα κατά των απόψεων αυτών. 
Ακόµη, θα αναπτυχθούν οι θεωρίες της ολισθηρής πλαγιάς και του διπλού αποτελέσµατος σε σχέση µε την 
πιθανότητα κατάχρησης των παραπάνω ενεργειών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα κίνηµα για την εφαρµογή της 
υποβοηθούµενης αυτοκτονίας σε ψυχιατρικούς ασθενείς που ήδη λειτουργεί σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Θα 
παρουσιαστούν τα κριτήρια της εφαρµογής και θα σχολιαστούν. Οι θέσεις των ειδικευοµένων γιατρών σήµερα 
και των νέων γιατρών έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αφού αυτοί τα προσεχή χρόνια θα χειριστούν τα παραπάνω 
θέµατα. Θα παρουσιαστούν δεδοµένα από έρευνες που πραγµατοποίησε η ερευνητική µας οµάδα σε σχέση µε 
τις στάσεις τελειόφοιτων της ιατρικής και ειδικευοµένων ψυχιάτρων και ιατρών άλλων ειδικοτήτων σε σχέση 
µε τα παραπάνω θέµατα. Θα αναπτυχθούν οι προβληµατισµοί που σήµερα προκύπτουν από τα παραπάνω όπως 
νοσήµατα που σήµερα θεωρούνται θανατηφόρα, στο µέλλον λόγω των θεραπευτικών εξελίξεων ενδεχοµένως 
να είναι ιάσιµα. Η σχέση του υψηλού κόστους των ιατρικών υπηρεσιών σήµερα σε εποχή οικονοµικής κρίσης 
µπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισµό οµάδας ατόµων. Η εκπαίδευση σήµερα των φοιτητών ιατρικής και 
ειδικευοµένων ψυχίατρων σε θέµατα ευθανασίας είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει να θεσµοθετηθούν εκπαιδευτικά 
πρωτόκολλα για τους νέους ιατρούς µε δεδοµένη την εµπλοκή τους στα παραπάνω θέµατα τα προσεχή χρόνια.

NEORION 11:30-13:00Σάββατο 20 Απριλίου 2019
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ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΥΣ 
ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Κλάδος «Ψυχιατροδικαστικής» & Κλάδος «Βίαιων Συμπεριφορών»

Προεδρείο: Α. Δουζένης, Μ. Μαρκοπούλου, Χρ. Τσόπελας 

Περιστατικά 
Δ. Πέτσας

Συµπεράσµατα 
Χρ. Τσόπελας 

Προτάσεις
Μ. Μαρκοπούλου

NEORION 15:15-16:30Σάββατο 20 Απριλίου 2019
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΥΠEΡ ΜΙΑΣ ΕΞΕΛΙΣΣOΜΕΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Προεδρείο: Ν. Τζαβάρας

Σκέψεις υπέρ µιας εξελισσόµενης Ψυχιατρικής. Προτάσεις για µια νέα οργάνωση
Γ. Μουσάς 

Η Ψυχοθεραπεία στην κλινική πρακτική
Ν. Τζαβάρας 

Σκέψεις για το µέλλον της ψυχιατρικής. Κριτική του BPS µοντέλου. Προτάσεις για την ψυχιατρική στα Γεν.
Νοσοκοµεία
Μ. Διαλλινά

Η στρογγύλη τράπεζα αποσκοπεί στο να καταστήσει εκ νέου επίκαιρες ανάγκες της σύγχρονης κλινικής 
ψυχιατρικής πρακτικής και θεωρίας που σχετίζονται µε την επιδιωκόµενη µεταρρύθµιση. Πρόκειται, στο πλαίσιο 
ενός διαλόγου, να διατυπωθούν ορισµένες τοποθετήσεις πέραν των συµβατικώς επαναλαµβανόµενων 
επιχειρηµάτων και - αντιθέτως - υπέρ της επαναθεώρησης προβληµάτων που µπορούν ίσως να εκτιµηθούν 
περισσότερο διαφοροποιηµένα.

Ως πρώτο προέχει κατά τη γνώµη µας η αξιολόγηση της παρουσίας και του σηµερινού ρόλου των παλαιών 
ψυχιατρικών ‘ασύλων’. Αυτό που απουσιάζει είναι η ανάλυση της ποιότητας της ζωής των ασθενών που 
φιλοξενούν σε σύγκριση µε διαφορετικές µορφές περίθαλψης τους. Με το ίδιο ερώτηµα συνυφαίνεται η 
αλλαγή της κοινωνικής τους τοπολογίας που έχει οδηγήσει τη µετάθεσή τους από την απόµακρη περιφέρεια 
στον αστικό ιστό και δηµιουργεί διαφορετικές προϋποθέσεις για την επικοινωνία τους µε τους πολίτες και τους 
θεσµούς. Όπως παράλληλα καθίσταται απαραίτητη η εκ νέου στάθµιση των αρχιτεκτονικών δυνατοτήτων που 
προσφέρονται για την εκδίπλωση των αναγκών εκείνων που φιλοξενούν. Σε ποιο βαθµό τα µεγάλης εκτάσεως 
οικόπεδα εντός των οποίων έχουν αναπτυχθεί δεν πρέπει να παραµείνουν στην δικαιοδοσία µιας ψυχιατρικής 
που µεταλλάσσεται εντός πλέον της αστικής πραγµατικότητας.

Ένα δεύτερο σηµείο είναι κατά την κρίση µας ο επαναπροσδιορισµός της ψυχιατρικής θεωρίας που εφαρµόζεται 
για την κατανόηση των ψυχασθενών. Η έννοια της κατανόησης υπήρξε κεντρικής σηµασίας κατά την ανάπτυξη 
της φαινοµενολογίας και ερµηνευτικής της ψυχοπαθολογικής συµπεριφοράς. Αποτελεί δε έναν ακρογωνιαίο 
λίθο για την ανάλυση του ψυχωτικού βιώµατος και την διαφοροποιηµένη διαγνωστική της πάσχουσας 
υποκειµενικότητας. Μολονότι δεν θα χρειαζόταν να υπογραµµισθεί η σηµασία της εν λόγω παράδοσης για την 
σύνταξη των σύγχρονων ταξινοµικών συστηµάτων, απουσιάζει εντούτοις η πληρέστερη κλινική της προώθηση, 
µαθητεία και εκµετάλλευση η οποία µεταξύ άλλων διασφαλίζει τον έλεγχο των εισαγόµενων στο χώρο της 
ψυχιατρικής διαφορετικών ιδεολογηµάτων.

Τέλος ένα τρίτο σηµείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής παραµένει η - εκτός της απαραίτητης ψυχοφαρµακευτικής 
αγωγής - συµπερίληψη στην κλινική φροντίδα ενός συγκεκριµένου ψυχοθεραπευτικού προγράµµατος. 
Προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, στις οποίες σε προηγούµενες δεκαετίες εστιαζόταν η καθηµερινή 
δραστηριοποίηση των ψυχιάτρων, έχουν οπωσδήποτε ατονήσει αφαιρώντας από το φάσµα των θεραπευτικών 
εργαλείων ένα ιδιαιτέρως αποτελεσµατικό. Τόσο η φαινοµενολογία όσο και οι ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες, 
όπως λ.χ. η Οµαδική Ψυχοθεραπεία, συντελούν στην απολεσµατικότερη ανάπτυξη του θεωρητικού ενδιαφέροντος, 
στην ευστοχότερη καταγραφή υποκειµενικών και συλλογικότερων ψυχοπαθολογικών αντιδράσεων όπως, εν 
τέλει, και στη διεύρυνση των στόχων της κοινωνικής ψυχιατρικής.
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ΕΙΝΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ; 

Κλάδος «Ψυχιατρικής και Θρησκείας»

Προεδρείο: Α. Καρκανιάς, Κ. Εµµανουηλίδης

Η θρησκευτικότητα στην ψυχιατρική κλινική πρακτική. Αναγκαιότητα και προβληµατισµοί
Σ. Κούλης

Ποιµαντική διακονία και Ψυχιατρική Επιστήµη. Μαθητεύοντας  στην συνεργασία
Πατήρ Χ. Παπαδόπουλος (Λίβυος)

Σχολιασµός επί των εισηγήσεων
Α. Βγόντζας

Η Παγκόσµια Ψυχιατρική Εταιρεία (Π.Ψ.Ε.) έχει δηλώσει εκτός των άλλων (Σεπτέµβριος 2015) ότι «η 
θρησκευτικότητα και η πνευµατικότητα επηρεάζουν τον επιπολασµό, την διάγνωση, την θεραπεία, τα 
αποτελέσµατα και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών». Επίσης, «ότι οι ψυχίατροι θα πρέπει να λαµβάνουν 
υπ’ όψιν τους, όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία, στους οποίους περιλαµβάνονται και η 
θρησκευτικότητα - πνευµατικότητα».

 Η Π.Ψ.Ε. έχει συµπεριλάβει την «Θρησκεία και την Πνευµατικότητα» ως µέρος «της βασικής εκπαίδευσης στο 
πρόγραµµα σπουδών της ψυχιατρικής» και προτείνει εκτός των άλλων ότι «οι ψυχίατροι ανεξάρτητα από τις 
προσωπικές τους πεποιθήσεις οφείλουν να είναι πρόθυµοι να συνεργαστούν µε τα µέλη των θρησκευτικών 
κοινοτήτων, τους εφηµέριους και τους ποιµένες, για να στηρίξουν την ευεξία των ασθενών τους...» «Παρά ταύτα 
ελάχιστες ιατρικές σχολές ή προγράµµατα ειδικότητας παρέχουν επίσηµη εκπαίδευση στους ψυχιάτρους για να 
µάθουν πώς να χειρίζονται σωστά την θρησκευτικότητα στην έρευνα και στην κλινική πρακτική».

Στη χώρα µας δεν υπάρχει εκπαιδευτικό πρόγραµµα που να συµπεριλαµβάνει τέτοιου είδους εκπαίδευση για 
τους ψυχιάτρους παρότι το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού επηρεάζεται έµµεσα ή άµεσα από θρησκευτικές 
στάσεις και πεποιθήσεις και στον τοµέα της Ψυχικής Υγείας. 

Ο Κλάδος Ψυχιατρική και Θρησκεία της Ε.Ψ.Ε. µε τις εισηγήσεις του τραπεζιού αυτού, θέλει να δώσει την αφορµή 
για ένα γόνιµο διάλογο ως προς την απουσία της θρησκευτικότητας από την ψυχιατρική κλινική πρακτική και από 
τα προγράµµατα εκπαίδευσης των Ψυχιάτρων στην χώρα µας ενώ παράλληλα θέλει να αναδείξει τη δυνατότητα 
συνεργασίας των Λειτουργών της Ψυχιατρικής Επιστήµης και της Ποιµαντικής Διακονίας. 
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Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Κλάδος «Μελέτη της Επαγγελματικής Προάσπισης του Ψυχιάτρου»

Προεδρείο: Μ.Δ. Σκόνδρας, Ζ. Κοκκινάκης

Αντιµετώπιση των ψυχικά πασχόντων υπό το νέο νοµοθετικό καθεστώς. Το µέτρο ασφαλείας της λήψης 
θεραπευτικών µέτρων σε άτοµα που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής 
(άρθρα 69-70 ΠΚ)
Μ. Πολιτάκη 

Το ιατρικό σφάλµα στην ψυχιατρική (η οπτική της πολιτείας - Ποινική ευθύνη) 
Α. Μπαχαντάκη 

Ακούσια νοσηλεία: από την εισαγγελική παραγγελία στη δικαστική απόφαση 
Κ. Ρόκος

Η προστασία των δεδοµένων υγείας του ψυχιατρικού ασθενούς
Π. Πατεράκη

Συζήτηση: Ν. Μπιτζιλέκης

Αντιμετώπιση των ψυχικά πασχόντων υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς. Το μέτρο ασφαλείας 
της λήψης θεραπευτικών μέτρων σε άτομα που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή 
διανοητικής διαταραχής (άρθρα 69-70 ΠΚ)
Πολιτάκη Μ.

1.  Εισαγωγή: η έννοια της νοσηρής διατάραξης των πνευµατικών λειτουργιών κατά τον ΠΚ.

2.  Παρουσίαση του άρθρου 69 ΠΚ, ως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το άρθρο 1 του Ν.4509/2017 και 
την εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες.

3.  Ο δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της νέας µορφής του άρθρου και οι βασικοί άξονεςθέσπισής του, σύµφωνα 
µε την αιτιολογική έκθεση.

4.  Οι καινοτοµίες που εισάγονται µε το νέο νόµο. Η αξιολόγηση της ψυχιατρικής πραγµατογνωµοσύνης.

5.  Ενδεικτική παρουσίαση περιπτώσεων εφαρµογής του άρθρου 69 ΠΚ (υπό την προηγούµενη µορφή του), 
αντλούµενες από την πρόσφατη νοµολογία.

6.  Αποτίµηση των νέων διατάξεων και προβληµατισµοί σε σχέση µε την πρακτική εφαρµογή τους

Το ιατρικό σφάλμα στην ψυχιατρική (η οπτική της πολιτείας - Ποινική ευθύνη) 
Μπαχαντάκη Α.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ευθύνη ιατρού από ιατρικές ενέργειες: Αστική, Ποινική και Πειθαρχική ευθύνη.

Στην παρουσίαση η εστίαση θα λάβει χώρα στην ποινική ευθύνη. 

Τα ποινικά αδικήµατα που διαπράττονται από ιατρούς διακρίνονται σε εγκλήµατα εξ’ αµελείας και σε εγκλήµατα που 
απαιτούν δόλο του δράστη. 
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27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

134

-  Διάκριση Εννοιών Δόλου-Αµέλειας και εξειδίκευσή τους. 

-  Ενδεικτική απαρίθµηση αδικηµάτων από δόλο που δύναται να τελέσει ιατρός στα πλαίσια άσκησης του  
επαγγέλµατός του.

-  Ειδικότερη εστίαση στα αδικήµατα εξ’ αµελείας .

-  Ανάλυση επιµέρους στοιχείων των βασικών αδικηµάτων, δηλαδή της Ανθρωποκτονία εξ’ αµελείας και η Σωµατική 
βλάβη εξ’ αµελείας -Αναφορά στην τέλεση των αδικηµάτων αυτών και δια παραλείψεως εφόσον ο ιατρός είναι 
υπόχρεος ιδιαίτερης επιµέλειας ή προσοχής λόγω της υπηρεσίας ή του επαγγέλµατός τους lege artis ιατρική πράξη 

- Επιτρεπόµενη κινδυνώδης δράσης ως λόγος άρσης του αδίκου 

-  Ξεχωριστή αναφορά σε έκαστο των ανωτέρω αδικηµάτων από αµέλεια µε ενδεικτικό παράδειγµα από την νοµολογία.

- Περιπτώσεις που κρίθηκαν από τα δικαστήρια ως αµελείς (εξωτερικά) ιατρικές πράξεις ή παραλείψεις.

- Ειδικευόµενοι ιατροί: τι ισχύει για αυτούς. 

Οι τάσεις ποινής - παρουσίαση. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

- Ισχύουν, κατ’ αρχήν, οι γενικές αρχές για την αναγνώριση ευθύνης: 

- Ιδιαιτερότητα στην ψυχιατρική η µεγάλη δυσχέρεια απόδειξης του ιατρικού σφάλµατος. 

- Ανάλυση των λόγων που η ψυχιατρική ευθύνη παρουσιάζει ιδιαιτερότητες.

- Μορφές κακής άσκησης της ψυχιατρικής -ενδεικτική (ποινική) νοµολογία για ιατρικά σφάλµατα στην ψυχιατρική. 

-  Η ειδικότερη περίπτωση του αδικήµατος της παράνοµης κατακράτησης και η συσχέτιση της µε την ακούσια νοσηλεία.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Ανάλυση των προϋποθέσεων του νόµου για την ακούσια νοσηλεία-ανάλυση των στοιχείων 
του εγκλήµατος της παράνοµης κατακράτησης-περιπτωσιολογία.

- Δικαστικές δυσχέρειες που αναδύονται κατά την εκδίκαση υποθέσεων ιατρικής αµέλειας. 

- Ανάγκη συνδροµής πραγµατογνωµόνων - σύντοµη αναφορά στην πραγµατογνωµοσύνη.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ της προσφυγής στην δικαιοσύνη υποθέσεων ιατρικής αµέλειας: «Αµυντική Ιατρική». 

- ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

- ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Ακούσια νοσηλεία: από την εισαγγελική παραγγελία στη δικαστική απόφαση 
Ρόκος Κ.

1.  Θεσµικό πλαίσιο ακούσιας νοσηλείας (εφαρµογή ελληνικού και διεθνούς δικαίου-σηµεία συνάντησης και 
σηµεία σύγκρουσης)

2. Διαδικασία και προβλήµατα στην εφαρµογή των διαδικαστικών προϋποθέσεων του Ν. 2071/1992 για ακούσιο 
εγκλεισµό (Ιατρικές γνωµατεύσεις, µεταφορά ασθενών από την Αστυνοµία, προθεσµία 48ώρου, ενηµέρωση 
ασθενούς, υποχρεώσεις και δικαιώµατα στο χρονικό διάστηµα έως την εκδίκαση της υπόθεσης, δικαστικός έλεγχος, 
κλήση για δίκη, παράσταση του ασθενούς στη δίκη)

3.  Διάρκεια παραµονής στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο 

4.  Η Δικαστική Απόφαση και η εφαρµογή της
5.  Επιλογή από αποφάσεις Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών
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Η προστασία των δεδομένων υγείας του ψυχιατρικού ασθενούς
Πατεράκη Π.

Πρόλογος - ιδιαιτερότητες του ψυχιατρικού ασθενούς - τα ιδιαίτερα δικαιώµατά του. 

Ανάλυση του αρθ. 13 του Κώδικα Ιατρικής δεοντολογίας.

Περιπτώσεις άρσης του ιατρικού απορρήτου. 
- Έννοια του νοµικού καθήκοντος 

- Έννοια του έννοµου και δικαιολογηµένου συµφέροντος 
-  Έννοια συναίνεσης του ασθενούς ως λόγοι άρσης του απορρήτου ανάλυση του αρθ. 28 ΚΙΔ - Ιατρός και 

φροντίδα ψυχικής υγείας

Η άρση του απορρήτου σε περιπτώσεις ακαταλόγιστων ασθενών. 

Η ειδική υποχρέωση του ψυχιάτρου για αποφυγή έκθεσης ασθενών σε ΜΜΕ.

Διαχείριση δεδοµένων υγείας από τον ψυχίατρο.

Ευρωπαικός Κανονισµός 2016/679

Αλλαγές µετά την 25 Μαίου 2018

Νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων υγείας 

- Από ιδιώτες ιατρούς 

- Από ιατρούς δηµόσιων νοσοκοµείων

Βασικές καινοτοµίες του κανονισµού

Πρόσβαση σε δεδοµένα υγείας (ιατρικός φάκελος) 

Επίλογος

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την ευρωπαϊκή 
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Προεδρείο: Γ. Τζεφεράκος, Λ. Πέππου

Ακούσια νοσηλεία: προγνωστικοί παράγοντες και το βίωµα των ασθενών 
Λ. Πέππου

Έκβαση ακούσιας νοσηλείας: αποτελέσµατα κοορτής 2 χρόνων 
Ν. Δρακωνάκης 

Στάσεις επαγγελµατιών ψυχικής υγείας στην ακούσια νοσηλεία: ένδειξη ιατρογενούς στίγµατος ή εµπιστοσύνη 
στην ψυχιατρική επιστήµη 
Α. Πάλλη

Μηχανικές καθηλώσεις :Βιβλιογραφική ανασκόπηση και ερευνητικά δεδοµένα.
Γ. Τζεφεράκος

Η ακούσια νοσηλεία, καθώς και η εφαρµογή διαφόρων περιοριστικών µέτρων, αποτελεί µια ιδιαίτερα 
αµφιλεγόµενη πρακτική στην ψυχιατρική φροντίδα, η οποία βασίζεται στο επιχείρηµα ότι τα οφέλη αυτών των 
πρακτικών υπερέχουν της βλάβης που αυτά προκαλούν. Το ποσοστό των ακούσιων νοσηλειών στην Ελλάδα 
υπολογίζεται ότι φτάνει το 40-60% χωρίςόµως συστηµατική έρευνα πάνω στο θέµα. Μελέτη των Στυλιανίδης 
και συν. (2017) στο Ψυχιατρικό νοσοκοµείο Αττικής (ΨΝΑ)«Δαφνί», υπέδειξε ότι από το σύνολο των 947 
νοσηλειών που διεξήχθησαν κατά την περίοδο Ιούνιος-Οκτώβριος 2011, το 57.4% ήταν ακούσιες. Οι µελέτες 
δείχνουν ότι η ψυχιατρική νοσηλεία είναι µια πρακτική µε θετικά αποτελέσµατα, ανεξάρτητα από το καθεστώς 
της νοσηλείας. Σηµαντικό ωστόσο ρόλο φαίνεται να διαδραµατίζει στην πορεία των ασθενών µετά το εξιτήριο 
η απουσία θεραπευτικού συνεχούς στην κοινότητα, επισηµαίνοντας την επιτακτική ανάγκη της αναδιάρθρωσης 
του υπάρχοντος συστήµατος ψυχικής υγείας.
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1999-2019 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (CRITICAL PSYCHIATRY 
NETWORK), ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Προεδρείο: Π. Σκαπινάκης, Ι. Γκιουζέλης

Κριτική προσέγγιση ως προς τη Διάγνωση στην Ψυχιατρική: Ταξινοµικά Συστήµατα, το τέλος της Περιγραφικής 
Ψυχοπαθολογίας (DSM, ICD και επέκεινα) 
Β. Μαυρέας 

Κριτική προσέγγιση ως προς τις Θεραπείες στην Ψυχιατρική (Παραδοσιακές και Εναλλακτικές Θεραπείες) 
Μ. Παπαλιάγκα

Κριτική Ανασκόπηση του Critical Psychiatry Network ( Μια Βρετανική ιδιαιτερότητα;) 
Γ. Βεστάκης

Τα τελευταία 20 χρόνια (1999-2019) ένα Δίκτυο απαρτιζόµενο αποκλειστικά από ψυχιάτρους του NHS της 
Μ. Βρετανίας (Critical Psychiatry Network) έχει υποστηρίξει θέσεις και απόψεις που εκφράζουν αµφισβήτηση 
και κριτική διάθεση ως προς τις πάγιες, καθιερωµένες αρχές της παραδοσιακής Ψυχιατρικής (Αµερικανικής, 
Βρετανικής και όχι µόνο).

 Μέσα από τις δραστηριότητες και τις δηµοσιεύσεις των µελών του δικτύου έχει αναδειχθεί σκεπτικισµός ως προς 
την απόλυτη εγκυρότητα του βιο-ιατρικού µοντέλου όσον αφορά τις ψυχικές διαταραχές, καθώς και επιφυλάξεις 
σχετικά µε τη διαγνωστική διαδικασία (κυρίως όταν εφαρµόζεται µέσω αλγορίθµων, µαθηµατικών µοντέλων και 
αυστηρών ταξινοµικών συστηµάτων).

 Παράλληλα έχει δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών θεραπείας (βιολογικών και µη) πέραν της 
“κυρίαρχης” φαρµακοθεραπείας, όπου αυτό είναι δυνατό.

Από την πλευρά της κλασσικής (και ιδιαίτερα της Ακαδηµαϊκής) Ψυχιατρικής έχει διατυπωθεί ο αντίλογος πως 
η Κριτική Ψυχιατρική “δεν αποτελεί θέµα και είναι µάλλον µια ιδιαιτερότητα χωρίς ουσιαστικό αντίκρυσµα”. Από 
την άλλη πλευρά οι υπέρµαχοι της Κριτικής Ψυχιατρικής θεωρούν ότι σε µια κοινωνία και µια επιστηµονική 
κοινότητα που βαδίζουν σχεδόν ανεµπόδιστα προς µια τεχνοκρατική παγκοσµιοποίηση, οι ανθρωπιστικές κραυγές 
αγωνίας (µεταξύ άλλων και του Δικτύου) καλούν σε διαρκή εγρήγορση και ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης, 
υπενθυµίζοντας τα κοινωνιογενή αίτια ορισµένων ψυχικών διαταραχών και εστιάζοντας στην θεραπευτική 
σχέση, στην ενσυναίσθηση (Empathy), αλλά και στην ενδυνάµωση (Empowerment) των πασχόντων και των 
οικογενειών τους, προσκαλώντας σε µια κοινή πορεία, που οδηγεί στην “Meta-Community Mental Health Care”, 
οριοθετώντας τους στόχους για το εγγύς και το απώτερο µέλλον της Ψυχιατρικής.
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ΝΟΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Προεδρείο: Δ. Πλουµπίδης, Γ. Κωνσταντακόπουλος

Νευροβιολογία του συναισθηµατικού τραύµατος 
Ο. Γιωτάκος 

Η θεωρία του νου στη διπολική διαταραχή 
Ν. Ιωαννίδη

Μετα-νοητικές πεποιθήσεις, συναισθηµατική ρύθµιση και ψυχοπαθολογία 
Γ. Κωνσταντακόπουλος 

Νευροβιολογία του συναισθηματικού τραύματος 
Γιωτάκος Ο.

Το συναισθηµατικό τραύµα µπορεί να προκαλέσει µια αλληλουχία νευροβιολογικών γεγονότων µε µακροχρόνιες 
συνέπειες, όπως την τροποποίηση έκφρασης των γονιδίων. Η υπόθεση της ουλής (scar hypothesis) και οι θεωρίες 
συµπεριφορικής ευαισθητοποίησης και ηλεκτροφυσιολογικής αυτοανάφλεξης (behavioural sensitization and 
electrophysiological kindling) υποδεικνύουν ότι το συναισθηµατικό τραύµα µπορεί να προκαλέσει ίχνη που 
επιµένουν µετά την αποδροµή της κατάθλιψης και καθιστούν τα άτοµα ευάλωτα στην επανέναρξη ενός νέου 
επεισοδίου, ακόµη και µετά από επίδραση ενός µικρού στρεσσογόνου γεγονότος. Οι νευροαπεικονιστικές 
έρευνες σε ασθενείς µε µετατραυµατική διαταραχή στρες (PTSD) βρήκαν υποδραστηριότητα σε µετωπιαίο φλοιό, 
πρόσθιο προσαγώγιο και θαλαµικές περιοχές, γεγονός που υποδεικνύει τις επιδράσεις του συναισθηµατικού 
τραύµατος στην ολοκλήρωση της εκτελεστικής της µνηµονικής και σωµατοαισθητικής λειτουργίας. Ένα από 
τα πλέον επιβεβαιωµένα ευρήµατα στις έρευνες µε ασθενείς µε PTSD είναι η µειωµένη ενεργοποίηση του 
πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού. Νευροαπεικονιστικές έρευνες σε άτοµα µε επιτυχή έκβαση θεραπείας 
µε EMDR έδειξαν αυξηµένη ενεργοποίηση του µετωπιαίου λοβού. Πρόσφατη µετα-ανάλυση ανέδειξε δοµικές 
εγκεφαλικές ανωµαλίες σε άτοµα µε PTSD και συναισθηµατικό τραύµα, υποδεικνύοντας ότι ο συνολικός 
όγκος εγκεφάλου µπορεί να διαχωρίσει τα άτοµα µε PTSD και τα άτοµα µε κατάθλιψη. Η διερεύνηση πέρα από 
διαγνωστικές δεσµεύσεις, η εστίαση στην αιτιώδη σύνδεση µεταξύ των ειδικών τραυµατικών διαδικασιών και 
η χρησιµοποίηση τυποποιηµένων µετρήσεων, αποτελούν χρήσιµες κατευθύνσεις για τη µελλοντική έρευνα της 
µνήµης, του συναισθήµατος και του συναισθηµατικού τραύµατος.

Η θεωρία του νου στη διπολική διαταραχή 
Ιωαννίδη Ν.

Προηγούµενες µελέτες παρείχαν ευρήµατα υπέρ της ύπαρξης δυσλειτουργίας της ΘτΝ στη διπολική διαταραχή 
(ΔΔ) τόσο στην οξεία φάση της νόσου όσο και στην ύφεση. Παρουσιάζουµε την πρώτη προοπτική µελέτη µε σκοπό 
τη διερεύνηση της επίδρασης της ύφεσης στη ΘτΝ σε ασθενείς µε ΔΔ συνεξετάζοντας κλινικές παραµέτρους και 
άλλες νοητικές λειτουργίες. Η ΘτΝ αξιολογήθηκε σε 71 ασθενείς µε ΔΔ Ι, κατά το επεισόδιο και στην ύφεση, 
καθώς και σε 48 υγιείς µάρτυρες µε τρεις δοκιµασίες αξιολόγησης: Δοκιµασία Εσφαλµένης Πεποίθησης, 
Δοκιµασία Υπαινιγµού και Δοκιµασία Αναγνώρισης Ατοπήµατος. Οι δύο οµάδες εναρµονίστηκαν ως προς το 
φύλο, την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης. Αξιολογήθηκαν παράλληλα µε συστοιχία νευροψυχολογικών 
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δοκιµασιών το γενικό νοητικό δυναµικό, η µνήµη εργασίας, η προσοχή, η ταχύτητα επεξεργασίας, η λεκτική µνήµη 
και µάθηση και οι εκτελεστικές λειτουργίες. Για την κλινική εκτίµηση χορηγήθηκαν οι κλίµακες: ΗDRS, YMRS και 
BPRS. Τα ευρήµατα δείχνουν την ύπαρξη σοβαρής δυσλειτουργίας της ΘτΝ µέσω όλων των δοκιµασιών στην 
οξεία φάση της νόσου. Τα ελλείµµατα της ΘτΝ παρέµειναν και στην ύφεση, µε µόνη εξαίρεση τη Δοκιµασία 
Εσφαλµένης Πεποίθησης αλλά ο τύπος και η βαρύτητα της δυσλειτουργίας της ΘτΝ στην ύφεση διαφέρει από 
αυτήν της οξείας φάσης. Οι δύο τύποι επεισοδίων διαφέρουν ως προς τη συσχέτιση της κλινικής βαρύτητάς 
τους µε τη δυσλειτουργία της ΘτΝ. Ο τύπος του επεισοδίου και το ιστορικό ψυχωσικών συµπτωµάτων δεν 
σχετίζεται µε τη δυσλειτουργία της ΘτΝ. Εφόσον καµία νευροψυχολογική δοκιµασία δεν σχετίζεται ισχυρά µε τις 
επιδόσεις της ΘτΝ, η δυσλειτουργία της ΘτΝ στη ΔΔ δεν προκύπτει εξ ολοκλήρου αλλά σαφώς επηρεάζεται από 
ελλείµµατα σε άλλες νοητικές λειτουργίες. Ωστόσο, η δυσλειτουργία της ΘτΝ στην ύφεση επηρεάζεται - εν µέρει 
- από ελλείµµατα σε ορισµένες νοητικές λειτουργίες. Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης συνηγορούν υπέρ της 
ύπαρξης ενός ειδικού και µόνιµου ελλείµµατος της ΘτΝ, καθώς δεν δικαιολογείται πλήρως από την επίδραση 
των υποκείµενων νοητικών ελλειµµάτων.

Μετα-νοητικές πεποιθήσεις, συναισθηματική ρύθμιση και ψυχοπαθολογία 
Κωνσταντακόπουλος Γ.

Μετα-νόηση είναι η νόηση που έχει ως αντικείµενο επεξεργασίας της την ίδια τη νόηση (µε πιο εύληπτο 
παράδειγµα, τη σκέψη του ατόµου σχετικά µε τη δική του σκέψη). Οι µετα-νοητικές ικανότητες και διεργασίες 
αποτελούν όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια αντικείµενο έρευνας σχετικά µε την προδιάθεση και το 
νοητικό υπόβαθρο ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων και συνδρόµων. Μία από τις ευρύτερα γνωστές θεωρίες 
σχετικά µε την εµπλοκή της µετα-νόησης στα ψυχολογικά συµβάντα και κατ’ επέκταση τις ψυχικές διαταραχές είναι 
το µοντέλο της αυτο-ρυθµιστικής εκτελεστικής λειτουργίας (Self-regulatory executive function, S-REF) των Wells 
και Matthews. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, µετα-νοητικές πεποιθήσεις οδηγούν σε παθολογικές αντιδράσεις 
σε εσωτερικά βιώµατα, διαταράσσουν τον προσαρµοστικό έλεγχο των σκέψεων και των συναισθηµάτων 
και συµβάλλουν έτσι στην εκδήλωση ψυχικών διαταραχών. Τέτοιες δυνητικά δυσλειτουργικές πεποιθήσεις 
είναι θετικές πεποιθήσεις για την ανησυχία, αρνητικές πεποιθήσεις για την αδυναµία ελέγχου των σκέψεων 
και τον κίνδυνο από αυτές, η έλλειψη εµπιστοσύνης στις νοητικές δυνατότητες, η αυξηµένη νοητική αυτό-
συνειδησία κ.ά. Επαγόµενες παθολογικές αντιδράσεις συνιστούν η υπερβολική εµπλοκή σε νοητικές διεργασίες 
που προάγουν συνεχή ανησυχία και ιδεοµυρηκασµό, η επικέντρωση της προσοχής σε σήµατα απειλής, η 
υπερβολική αυτό-επιτήρηση, οι δυσλειτουργικές στρατηγικές διαχείρισης, όπως η αποφυγή και η καταπίεση 
σκέψεων. Παθολογικές µετα-νοητικές πεποιθήσεις έχουν συνδεθεί µε ποικίλες ψυχικές διαταραχές. Πέραν των 
αγχωδών διαταραχών (γενικευµένου και κοινωνικού άγχους) και της µείζονος κατάθλιψης, παθολογικό προφίλ 
µετα-νοητικών πεποιθήσεων έχει βρεθεί στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, στις διαταραχές πρόσληψης 
τροφής και σε πολλές διαταραχές ελέγχου των παρορµήσεων. Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εµφάνιση 
παθολογικών νοητικών πεποιθήσεων σε όλο το φάσµα της ψύχωσης (σχιζοφρένεια - διπολική διαταραχή), σε 
όλη την πορεία ψυχωτικών διαταραχών (άτοµα υψηλού κινδύνου - πρώτο επεισόδιο - χρόνια ψύχωση) καθώς 
και η σύνδεση τους µε ψυχωτικά συµπτώµατα και ειδικότερα µε τις ψευδαισθήσεις. Η περαιτέρω διερεύνηση 
µετα-νοητικών διεργασιών εµπλεκόµενων σε ψυχικές διαταραχές και του νευροβιολογικού τους υποβάθρου 
αναµένεται να παρέχει σηµαντικές γνώσεις περί της αιτιοπαθογένειας των ψυχοπαθολογικών φαινοµένων.
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ΟΥΣΙΟΕΞΕΑΡΤΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Προεδρείο: Γ. Τζεφεράκος, Α. Αποστολόπουλος

Μεθαδόνη και Βουπρενορφίνη: Κλινικά διλλήµατα και κατευθυντήριες οδηγίες
Α. Αποστολόπουλος, Μ. Μαρινάκου 

Διπλή Διάγνωση: Παρουσίαση καλών πρακτικών και κλινικών περιστατικών 
Σ. Κουτελού, Σ. Μπουρδούκης

Στόχος της παρούσης στρογγυλής τράπεζας, που οργανώθηκε από το προσωπικό της Θ.Μ.Υ. ΟΚΑΝΑ - Π.Γ.Ν. 
«Αττικόν», είναι η ανασκόπηση των διεθνών καταγραφών και καλών πρακτικών που σχετίζονται µε ειδικά 
θέµατα και κλινικές περιπτώσεις στο χώρο της εξάρτησης. Η τράπεζα απαρτίζεται από δύο µέρη. Στο 1ο µέρος 
θα γίνει µια συνοπτική παρουσίαση: α. των κριτηρίων επιλογής/ αλλαγής υποκατάστατου µε βάση τις καλές 
πρακτικές και διεθνείς προδιαγραφές και β. κλινικών περιστατικών σχετικά µε τη διαδικασία, αλλά και τα κλινικά 
αποτελέσµατα αλλαγής υποκαταστάτου εντός της Θεραπευτικής Μονάδας ΟΚΑΝΑ-ΠΓΝ «Αττικόν». Στο 2ο µέρος 
θα παρουσιαστούν κατευθυντήριες γραµµές µε στόχο την καλύτερη θεραπευτική αντιµετώπιση της συνύπαρξης 
Διαταραχής χρήσης ουσιών -ψυχικών διαταραχών µε έµφαση στις διαταραχές ψυχωσικού φάσµατος. Επιπλέον, 
θα παρουσιαστούν κλινικά περιστατικά σχετικά µε την εφαρµογή καλών πρακτικών στην θεραπευτική προσέγγιση 
ατόµων µε διαταραχή χρήσης ουσιών και ψυχωσική διαταραχή.
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΚΕΙΟ: ΦΩΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΦΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ. 
ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΞΙΩΤΙΚΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΞΙΩΤΙΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ»

Τμήμα Εκπαίδευσης και Α.Α Δυναμικού ΟΚΑΝΑ

Η. Γκότσης 
Α. Κιαπόκα 
Γ. Λεχουρίτης

Πρόκειται για ένα πολυδύναµο Βιωµατικό εργαστήριο, που στοχεύει στην δηµιουργία ενός Τοπίου Διαλόγου για 
τον Ηθικό Αναστοχασµό, αξιοποιώντας αφηγηµατικά, εικαστικά µέσα και την πρακτική της «persona».

MINOS I 19:30-20:30Σάββατο 20 Απριλίου 2019
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Προεδρείο: Α. Βγόντζας, Μ. Μπάστα

Κινητή µονάδα ψυχιατρικής κλινικής ΠαΓΝΗ: στόχοι, εµπόδια, προοπτικές
E. Κουτεντάκη

Η χορήγηση µακράς διάρκειας δράσης αντιψυχωτικών (depot) φαρµάκων: εµπειρία από την ψυχιατρική κλινική 
ΠαΓΝΗ 
Α. Βγόντζας

Νοµοθετικό πλαίσιο εξωνοσοκοµειακής αναγκαστικής νοσηλείας
Α. Γαλήνας

Επανένταξη χρονιών ψυχικά ασθενών στην κοινότητα: µετανοσοκοµειακέςδοµές ψυχιατρικής κλινικής ΠαΓΝΗ
Ε. Αϊβαλιώτου

Η Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ καλύπτει την Ανατολική Κρήτη και αντιµετωπίζει το βάρος 
που προέκυψε από το κλείσιµο του ψυχιατρείου το 2006 και την πανθοµολογούµενη ανεπάρκεια κοινοτικών 
δοµών στην περιοχή αυτή. Αυτό οδήγησε σε µια κατακόρυφη αύξηση των εισαγωγών και κυρίως των ακουσίων 
στην Ψυχιατρική κλινική. Το 2013 η Πανεπιστηµιακή κλινική ίδρυσε την πιλοτική κινητή ψυχιατρική µονάδα µε 
σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών που ζουν εκτός της πόλης του Ηρακλείου. Αρχικά, η κινητή µονάδα 
πραγµατοποιούσε τακτικές επισκέψεις στα Κέντρα Υγείας των Μοιρών και του Χάρακα, ενώ σύντοµα επεκτάθηκε 
σε όλη σχεδόν την ενδοχώρα, καλύπτοντας έναν πληθυσµό περίπου 150.000 κατοίκων. Η δράση της κινητής 
µονάδας συνδυάστηκε µε συνέργιες µε τα κέντρα υγείας, τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων, το “Βοήθεια στο 
σπίτι”, την Εκκλησία, την αστυνοµία και άλλους κοινοτικούς θεσµούς. 

Στην πρώτη ενότητα θα παρουσιασθούν δεδοµένα από την εξαετή δραστηριότητα της κινητής µονάδας σε 
σχέση µε την καταπολέµηση του στίγµατος και την προσέγγιση των ασθενών στην κοινότητα. Επίσης, θα 
παρουσιασθούν αποτελέσµατα που δείχνουν σηµαντική µείωση των υποτροπών πχ ασθενών µε σχιζοφρένεια 
και διπολική διαταραχή πριν και µετά την έναρξη της κινητής µονάδας.

Στη δεύτερη ενότητα θα παρουσιασουµε δεδοµενα της χρήσης µακράς διάρκειας δράσης αντιψυχωσικών 
ενέσιµων φαρµάκων σε σχέση µε την ελάττωση των υποτροπών και των επανεισαγωγών στην Ψυχιατρική 
κλινική. 

Στην τρίτη ενότητα θα παρουσιάσουµε τις προκλήσεις, τις δυσκολίες, αλλά και τα αποτελέσµατα της 
εξωνοσοκοµειακής αναγκαστικής νοσηλείας. Θα υπάρξει τοποθέτηση από τον προϊστάµενο της Εισαγγελίας 
Ηρακλείου για την νοµική στήριξη αυτής της πρακτικής.

Η τέταρτη ενότητα θα εστιάσει στη δεκαετή λειτουργία του µετανοσοκοµειακού ξενώνα της Πανεπιστηµιακής 
κλινικής. Ειδικότερα, θα παρουσιασθούν δεδοµένα σε σχέση µε την επανένταξη των ατόµων στην οικογένεια ή 
στην κοινότητα, αλλά και στις δυσκολίες στην επανένταξη ορισµένων ατόµων που κατέληξαν σε δοµές που δεν 
είναι σχεδιασµένες για χρόνιους ψυχικά ασθενείς.

MINOS IΙ 08:30-10:00Κυριακή 21 Απριλίου 2019
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ι 

Προεδρείο: Χ. Τουλούµης, Μ. Δηµητρακά 

Botox: ενδείξεις στη Ψυχιατρική
Μ. Δηµητρακά, Φ. Σταυροπούλου

Στρατηγικές αντιµετώπισης της υπερπρολακτιναιµίας (druginduced) 
X. Τουλούµης

Εµβόλια σε ψυχιατρικούς ασθενείς
T. Jupe

Τί πρέπει να κάνετε αν ο καταθλιπτικός σας ασθενής αναπτύξει µανία
Κ. Φουντουλάκης

Botox: ενδείξεις στη Ψυχιατρική
Δηµητρακά Μ., Σταυροπούλου Φ.

Η βοτουλινική τοξίνη (Botox) είναι εξωτοξίνη που παράγεται από το βακτήριο Κλωστηρίδιο της αλλαντίασης 
(Clostridium botullinum) και αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά γνωστά δηλητήρια. Οι τύποι Α και Β της τοξίνης 
έχουν ευρέως χρησιµοποιηθεί στην Ιατρική ήδη από 30ετίας. Η ενέσιµη βοτουλινική τοξίνη έχει χρησιµοποιηθεί 
ως θεραπεία για τον στραβισµό και τον βλεφαρόσπασµο, ως αισθητική αγωγή για τις ρυτίδες του προσώπου, 
ως θεραπεία για την ακράτεια ούρων επί νευρολογικών νοσηµάτων (π.χ. Σκλήρυνση κατά πλάκας), για την 
προφύλαξη της ηµικρανίας, ως θεραπεία για την σπαστικότητα των άκρων, για την αντιµετώπιση της σοβαρής 
υπεριδρωσίας και της προκληθείσας από κλοζαπίνη σιελόρροιας κ.α.

Πρόσφατες µελέτες διερευνούν τον ρόλο της ενέσιµης θεραπείας botox και στην Ψυχιατρική. Το µεγαλύτερο 
σώµα των τυχαιοποιηµένων και ελεγχόµενων µε εικονικό φάρµακο µελετών αφορά στην αποτελεσµατικότητα 
της θεραπείας µε botox (κυρίως ως add on therapy, αλλά ως µονοθεραπεία) στην Κατάθλιψη µε θετικά 
αποτελέσµατα. Τα αντικαταθλιπτικά αποτελέσµατα του botox φαίνεται να είναι ,δε, ανεξάρτητα από την 
ικανοποίηση των ασθενών από την αισθητική βελτίωση της εικόνας τους. Κάποιες πρόσφατες µελέτες, ωστόσο, 
αµφισβητούν τα θετικά αντικαταθλιπτικά αποτελέσµατα του botox και τον σχεδιασµό προηγούµενων θετικών 
µελετών (έλλειψη συνθηκών blind rating λόγω των εµφανών αισθητικών αλλαγών, µικρά δείγµατα, υπεροχή 
γυναικείου φύλου στα δείγµατα).

Μικρές µελέτες και σειρές µελέτης περιστατικών έχουν επίσης αναδείξει κάποια θετικά πρωταρχικά ευρήµατα 
αναφορικά µε την βελτίωση των καταθλιπτικών συµπτωµάτων, της συναισθηµατικής αστάθειας και της 
παρορµητικότητας σε ασθενείς µε Οριακή διαταραχή προσωπικότητας που έλαβαν θεραπεία µε Botox. H 
ενέσιµη βοτουλινική τοξίνη έχει επίσης αναδειχθεί αποτελεσµατική στην βελτίωση των ακούσιων κινήσεων της 
γλώσσας, των χειλιών, της γνάθου και των περιστοµατικών µυών στο πλαίσιο της όψιµης δυσκινησίας.

Συµπερασµατικά η ενέσιµη Botox θεραπεία φαίνεται µια υποσχόµενη αντικαταθλιπτική αγωγή και πιθανά έχει 
θέση στην αντιµετώπιση και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών, αλλά περισσότερη έρευνα είναι απαραίτητη για να 
καθορισθεί ο πληθυσµός των ασθενών που θα µπορούσε να ωφεληθεί, τα επιµέρους θεραπευτικά χαρακτηριστικά 
(δόση, σηµεία χορήγησης κ.α.) καθώς και για να διελευκανθούν ακριβέστερα οι παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί 
και οι δράσεις της τοξίνης στο ΚΝΣ. 

MINOS IΙ 10:00-11:30Κυριακή 21 Απριλίου 2019
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Στρατηγικές αντιμετώπισης της υπερπρολακτιναιμίας (druginduced) 
Τουλούµης Χ. 

Η υπερπρολακτιναιµία (PLH>20ng/ml για τους άνδρες και >25ng/ml για τις γυναίκες) παρατηρείται στο πλαίσιο 
πολλών καταστάσεων / διαταραχών, οι οποίες ταξινοµούνται σαν ιατρογενείς (από χορήγηση φαρµάκων : 
αντιψυχωτικά, SSRIs, antiretrovirals, κιµεθιδίνη, ρανιτιδίνη, οµεπραζόλη, verapamil, ρεσερπίνη, methyldopa, 
triptorelin, από του στόµατος αντισυλληπτικά), άλλες (προλακτίνωµα, κρανιοφαρυγγίωµα, άλλος όγκος του ΚΝΣ, 
χρόνια νεφρική νόσος, υποθυρεοειδισµός, έκτοπη παραγωγή PLH -µεγαλακρία, βρογχογενές CA, σύνδροµο 
πολυκυστικών ωοθηκών, the empty sella syndrome-), ή φυσιολογικές (κύηση, γαλουχία, στρες, ύπνος, 
σεξουαλική επαφή)

Η υπερπρολακτιναιµία πιθανόν να είναι ασυµπτωµατική, συχνά όµως συνοδεύεται από πληθώρα συµπτωµάτων/
σηµείων (αµηνόρροια, διαταραχές της εµµηνορρυσίας, διόγκωση των µαστών, γαλακτόρροια, σεξουαλική 
δυσλειτουργία, οστεοπόρωση στις γυναίκες και απώλεια ενδιαφέροντος για sex, στυτική δυσλειτουργία, 
γυναικοµαστία, στειρότητα στους άνδρες).

Η υπερπρολακτιναιµία στο πλαίσιο της αντιψυχωτικής αγωγής (ΑΨ) προκαλείται από αποκλεισµό των D2 
υποδοχέων της φυµατοχοανικής ντοπαµινεργικής οδού και παρατηρείται µετά την χορήγηση κλασικών 
(αλοπεριδόλη, περφαιναζίνη, χλωροπροµαζίνη) ή άτυπων αντιψυχωτικών (ρισπεριδόνη, πελιπεριδόνη, 
αµισουλπρίδη). Η χορήγηση άτυπων ΑΨ κατά κανόνα προκαλεί σπανιότερα αύξηση της PLH και σαν λόγοι 
για αυτό αναφέρονται οι: ταχεία αποδέσµευση από τους D2 υποδοχείς (fast dissociation), η µεσοµεταιχµιακή 
εκλεκτικότητα (limbic selectivity), η µικρότερη συγγένεια για τους D2 υποδοχείς και ο 5 ΗΤ2A,C αποκλεισµός.

Οι στρατηγικές για την αντιµετώπιση της φαρµακογενούς υπερπρολακτιναιµίας περιλαµβάνουν

• Ελάττωση της ΔΣ του ΑΨ

• Αλλαγή του ΑΨ σε άλλο που δεν προκαλεί αύξηση της PLH (κλοζαπίνη, ζιπρασιδόνη, κουετιαπίνη, ολανζαπίνη)

• Προσθήκη αριπιπραζόλης

• Ορµονική υποκατάσταση (combined αντισυλληπτικό)

• Χορήγηση DA agonists (cabergoline, bromocryptine)

MINOS IΙ 10:00-11:30Κυριακή 21 Απριλίου 2019
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Κλάδος «Ψυχιατροδικαστικής» & Κλάδος «Βίαιων Συμπεριφορών»

Προεδρείο: Α. Δουζένης, Δ. Τσακλακίδου 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Α. Δουζένης

Θεωρία του νου και επιθετικότητα
Κ. Τάσιος

Θεωρίες επιθετικότητας: η εξελικτική άποψη
Ι. Μιχόπουλος

Επιθετικότητα σε Γυναίκες κρατούµενες: Ο ρόλος της αυτοεκτίµησης
Γ. Καλέµη

Εισαγωγή: Η επιθετικότητα και η ακραία µορφή έκφρασης της, η βία, έχουν αποτελέσει αντικείµενο πολλών 
σύγχρονων ερευνών. Τόσο η εξελικτική θεωρία της επιθετικότητας όσο και η θεωρία του Νου θα προσπαθήσουν 
να ερµηνεύσουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συµπεριφοράς.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας στρογγυλής τράπεζας είναι να παρουσιαστούν οι θεωρίες της επιθετικότητας 
και να συνδεθούν µε την βίαιη συµπεριφορά. Επιπλέον µέσα από την παρουσίαση µιας συγκριτικής µελέτης 
µεταξύ κρατουµένων γυναικών και γυναικών της κοινότητας, θα παρουσιαστεί η συσχέτιση της επιθετικότητας 
µε χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση των σύγχρονων ερευνών και χρήση του στατιστικού εργαλείου SPSS. 

Αποτελέσµατα:H εξελικτική θεωρία συνδέει την επιθετικότητα µε βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
ενώ µέσα από την θεωρία του νου γίνεται σύνδεση της επιθετικότητας µε την ψυχική νόσο (τόσο µέσα από την 
σχιζοφρένεια, όσο και από την ύπαρξη διαταραχών προσωπικότητας µε έµφαση στην αντικοινωνική διαταραχή). 
Από την µελέτη της επιθετικότητας σε γυναίκες κρατούµενες βρέθηκε ότι η επιθετικότητα συνδέεται, ανεξάρτητα 
της παραβατικότητας µε χαµηλή αυτοεκτίµηση, ηλικία και εκπαίδευση. 

MINOS IΙ 12:00-13:30Κυριακή 21 Απριλίου 2019
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ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών

Προεδρείο: Μ.Δ. Σκόνδρας, Κ. Μωρόγιαννης

Οµαδική ανάλυση: σύγχρονες τάσεις
Κ. Μωρόγιαννης 

Ειδικά οµαδικά φαινόµενα στην αναλυτική οµάδα
Κ. Τσιράκη 

Νευροβιολογική προσέγγιση των ειδικών οµαδικών φαινοµένων 
Μ.Δ. Σκόνδρας

Ομαδική ανάλυση: σύγχρονες τάσεις
Μωρόγιαννης Κ.

Η οµαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία είναι µία αναλυτικού τύπου ψυχοθεραπεία όπου το µέσον της θεραπείας 
είναι η οµάδα. Αναπτύχθηκε από τον ψυχίατρο και ψυχαναλυτή Foulkes (Φουξ), ο οποίος δηµιούργησε την πρώτη 
αναλυτική οµάδα στο ιατρείο του στο Έξετερ της Αγγλίας µε ασθενείς που είχε ήδη σε ψυχανάλυση. Η οµαδική 
ανάλυση ως κλινική θεωρία, συνδυάζει το βάθος του ψυχολογικού µε το εύρος του κοινωνικού. Η σύγχρονη 
οµαδική αναλυτική θεωρία, είναι µία σύνθεση της Φροϋδικής ψυχανάλυσης, της κοινωνιολογίας του Νόρµπερτ 
Ελίας, της δυναµικής νευρολογίας του Κουρτ Γκολντστάιν, της Γκεστάλτ ψυχολογίας και της θεωρίας του πεδίου 
του Kούρτ Λιούην. Στην τελική σύνθεση, η αναλυτική οµάδα είναι ένα επικοινωνιακό πεδίο, µε τα µέλη της να είναι 
nodal points (επικοινωνιακοί κόµβοι) εντός της οµάδας. Η έννοια της οµαδικής µήτρας (matrix), ως “το υποθετικό 
δίκτυο επικοινωνίας και σχέσεων µέσα σε µία συγκεκριµένη οµάδα” (Foulkes 1964) είναι κεντρική εδώ, καθώς 
και η έννοια της επικοινωνίας εντός της οµαδικής µήτρας. H έννοια της επικοινωνίας ενσωµατώνει έννοιες 
όπως η µεταβίβαση, η αντιµεταβίβαση, η προβολή και η προβλητική ταύτιση. “H επικοινωνία είναι µία διαδικασία 
η οποία ξεκινά από τα πλέον αρχαϊκά επίπεδα της ψυχής και κινείται προς πιο πλούσιους και ευκρινείς τρόπους 
συνειδητής έκφρασης και... είναι στενά συνδεδεµένη µε τη θεραπευτική διαδικασία” (Foulkes and Anthony 
1957). Θα αναπτύξουµε τις έννοιες αυτές εντός του θεωρητικού πλαισίου της σύγχρονης Οµαδικής Ανάλυσης 
για να καταστεί σαφές, πώς αναγνωρίζονται και προσεγγίζονται συγκεκριµένα ειδικά οµαδικά φαινόµενα στην 
αναλυτική οµάδα (δεύτερη εισήγηση αυτής της τράπεζας) και περαιτέρω ποία η σχέση των φαινοµένων αυτών 
µε τα δεδοµένα της νευροεπιστήµης (τρίτη εισήγηση αυτού του τραπεζιού). Η πορεία αυτή φαίνεται να συνηχεί 
µε την ρήση του Stanley Cobb (1943):” Η ψυχιατρική είναι ένα συνεχές µε τη Νευροφυσιολογία στον ένα πόλο 
και την Κοινωνιολογία στον άλλο” . 

Ειδικά ομαδικά φαινόμενα στην αναλυτική ομάδα
Τσιράκη Κ.

Από τη δεκαετία του 1940, το ενδιαφέρον για τη µελέτη των οµάδων γίνεται περισσότερο συγκεκριµένο µε 
την εισοδο στο προσκήνιο των Οµαδικών Δυναµικών. Πρώτος ο Kurt Lewin, γερµανο-αµερικάνος ψυχολόγος, 
θέτει την έννοια των δυναµικών των οµάδων, ιδρύοντας το Κέντρο Έρευνας για τη Δυναµική της οµάδας στο 
MIT (1944). Επίσης ο Wilfred Bion (1897-1979), Βρετανός ιατρός και κλαϊνικός ψυχαναλυτής, ασχολήθηκε 

PASIPHAE I 08:30-10:00Κυριακή 21 Απριλίου 2019



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

147

µε τα δυναµικά της οµάδας. Τέλος ο S.H. Foulkes µε τον Anthony (1957), καταγράφουν φαινόµενα που 
παρατηρούνται κατά την εξέλιξη της θεραπευτικής οµάδας, εµφανίζονται µόνο στην οµαδική κατάσταση και 
έχουν ουσιαστική συµβολή στην θεραπεία. Από αυτά τα φαινόµενα, µια οµάδα τους τα ονοµάζουν ως ειδικούς 
οµαδικούς παράγοντες (group-specific factors) και είναι:

α) Κοινωνικοποίηση µέσω της οµάδας (Socialization through the group), η επικοινωνία των µελών της οµάδας 
από άκαµπτη, απόλυτη και επαναλαµβανόµενη γίνεται εύπλαστη, σχετική και τροποποιούµενη από την οµαδική 
εµπειρία. β) Φαινόµενα κατοπτρισµού (The ‘mirror’ phenomena), η οµάδα λειτουργεί σαν ένα δωµάτιο µε 
καθρέπτες. Τα µέλη της µεσα από τα άλλα µελη έρχονται αντιµέτωπα µε διάφορες πλευρές της κοινωνικής, 
ψυχολογικής και σωµατικής του εικόνας. Ανακαλύπτουν την πραγµατική τους ταυτότητα, την επεξεργάζονται 
και τη συνδέουν µε παρελθούσες ταυτότητες. γ) Φαινόµενα συµπύκνωσης (The ‘condenser’ phenomena), 
περιγράφει την απότοµη εκφόρτιση βαθέως και πρωτόγονου υλικού στην οµάδα δ) Φαινόµενα αλυσίδας (The 
“chain” phenomena), σε συνάρτηση µε το προηγούµενο φαινόµενο, εµφανίζεται σε έντονες στιγµές της οµάδας, 
όταν απελευθερώνονται κάποια “συλλογικά συµπυκνωµένα” θέµατα ε) Φαινόµενα αντήχησης (Resonance), τα 
µέλη της οµάδας αλληλεπιδρούν και προσλαµβάνουν τα γεγονότα της οµάδας σύµφωνα µε την ψυχολογική τους 
ωριµότητα.Τα προαναφερόµενα φαινόµενα δεν χαρακτηρίζονται ως θετικά ή αρνητικά, ο τρόπος όµως που θα τα 
χειρισθεί και θα τα αναδείξει η Οµάδα αποτελεί αναγκαία συνθήκη, η οποία µπορεί να βοηθήσει ή όχι τον σκοπό 
της, δηλαδή τη θεραπεία των συµµετεχόντων ατόµων της. 

Νευροβιολογική προσέγγιση των ειδικών ομαδικών φαινομένων 
Σκόνδρας Μ.Δ.

Σήµερα, περισσότερο από κάθε προηγούµενη περίοδο, η «παραδοσιακή» διάσταση που υπήρχε για την 
θεραπευτική αποτελεσµατικότητα, µεταξύ της οργανικής-βιολογικής ψυχιατρικής και των ψυχοθεραπευτικών-
ψυχαναλυτικών προσεγγίσεων, φαίνεται να γεφυρώνεται. Αποφασιστικό ρόλο στην προσέγγιση αυτή εχουν 
διαδραµατίσει τα ευρήµατα των νευροεπιστηµών σχετικά µε την λειτουργία των νευρωνικών συστηµάτων 
του εγκεφάλου, της γενετικής και του ανθρώπινου γονιδιώµατος. Τα ευρήµατα αυτά ανέδειξαν όχι µόνο τη 
νευροβιολογική βάση ψυχικών διαταραχών αλλά έδωσαν ισχυρές ενδείξεις για την νευροβιολογική βάση της 
θεραπευτικής δυνατότητας ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων.

Στην παρουσίαση αναφέρονται ευρήµατα από το πεδίο των νευροεπιστηµών, που προσφέρουν ισχυρές ενδείξεις 
και σε ορισµένες περιπτώσεις απόδείξεις της νευροβιολογικής βασης της θεραπευτικής αποτελεσµατικότητας 
ψυχοθεραπειών στις ψυχικές διαταραχές. 

Τα παραπάνω υποστηρίζονται από τα ερευνητικά αποτελέσµατα εργασιών, όπως: 1) απο την επιγενετική (Ziegler 
C., et al., 2016, Yehuda & Bierer, 2008, Sarapas et al 2011, Stahl S., 2011) 2) από την ανακάλυψη του 
κατοπτρικού νευρωνικού συστήµατος του εγκεφάλου και 3) από τις µελέτες στην ανάπτυξη, λειτουργία και 
σύνδεση νευρωνικών εγκεφαλικών κυκλωµάτων που αφορούν µνηµονικές πληροφορίες (άδηλη και ρητή 
µνήµη).

Με βάση τα παραπάνω, συζητείται πως σε µια οµαδικοαναλυτικώς λειτουργούσα θεραπευτική οµάδα, η 
θεραπευτική δυνατότητα των ειδικών οµαδικών φαινοµένων που ανέδειξαν οι Foulkes & Anthony, (1957), 
(πρώτη και δεύτερη παρουσίαση αυτού το τραπεζιού) αποκτούν (ως ισχυρές ενδείξεις) και µια νευροβιολογική 
προσέγγιση και εξήγηση, υπό το πρίσµα των δεδοµένων των νευροεπιστηµών. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Κλάδος «Στρατιωτικής Ψυχιατρικής» & Κλάδος «Σεξουαλικότητας & Διαπροσωπικών Σχέσεων»

Προεδρείο: Π. Φωτιάδης, Λ. Αθανασιάδης

Αλκοόλ, σεξουαλική υγεία και σεξουαλική παρενόχληση στο στράτευµα 
Κ. Ράντης

Σεξουαλικές δυσλειτουργίες σε στρατιωτικό πληθυσµό
Γ. Πάγκαλος 

Η ταυτότητα φύλου στις ένοπλες δυνάµεις 
Λ. Αθανασιάδης

Αλκοόλ, σεξουαλική υγεία και σεξουαλική παρενόχληση στο στράτευμα 
Ράντης Κ.

Σύµφωνα µε δεδοµένα στη διεθνή βιβλιογραφία, κατανάλωση αλκοόλ και σεξουαλική δραστηριότητα είναι δυο 
συµπεριφορές στενά αλληλένδετες. Μάλιστα, 8 στους 10 νέους ηλικίας 16 ως 30 ετών αναφέρουν χρήση 
αλκοόλ πριν οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα, καθώς τους προκαλεί ευφορία, αίρει τις αναστολές και 
αυξάνει την αυτοπεποίθηση.

Η βαρειά χρήση ή κατάχρηση αλκοόλ, είναι γνωστό ότι έρχεται µε πολλές αρνητικές επιπτώσεις σε πολλά 
επίπεδα. Η σεξουαλική υγεία δε θα µπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Ξεκινώντας από αισθήµατα ενοχής για 
συµπεριφορές υπό την επήρρεια αλκοόλ, µέχρι και σοβαρά προβλήµατα υγείας αλλά και σεξουαλικά εγκλήµατα, 
τα προβλήµατα που σχετίζονται µε το αλκοόλ και τη σεξουαλικότητα καλύπτουν µια ευρύτατη γκάµα.

Η φαρµακοδυναµική της αιθυλικής αλκοόλης, οι σχετιζόµενες µε τη χρήση ψυχικές διαταραχές, αλλά και οι 
επιπτώσεις στη σωµατική υγεία, είναι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Κατάχρηση αλκοόλ έχει συσχετιστεί µε ποικίλλες σεξουαλικές διαταραχές, όπως ελαττωµένη επιθυµία ή και 
αποστροφή, σεξουαλική δυσλειτουργία, πρόωρη ή καθυστερηµένη εκσπερµάτιση, ανοργασµία κλπ.

Επιπλέον, η κατανάλωση αλκοόλ έχει σχετιστεί µε ριψοκίνδυνες συµπεριφορές, που, ειδικά όσον αφορά στη 
σεξουαλική ζωή, µπορεί να περιλαµβάνουν επαφή χωρίς προφυλάξεις, επαφή µε αγνώστους, απρογραµµάτιστες 
επαφές, µε περαιτέρω συνέπειες σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες κλπ. Τέλος, 
το αλκοόλ έχει συσχετιστεί και µε σεξουαλικά εγκλήµατα. Περίπου τα 2 στα 5 σεξουαλικά εγκλήµατα (φυσική 
επαφή, φιλί, σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση) σχετίζονται µε προηγηθείσα χρήση αλκοόλ, ενώ τα µισά 
περίπου θύµατα σεξουαλικής βίας αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευµατωδών πριν τη θυµατοποίησή τους. 

Από τα παραπάνω δε θα µπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση τα στελέχη των ενόπλων δυνάµεων, στοιχεία για 
τους οποίους παρατίθενται στην παρούσα εισήγηση.
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Σεξουαλικές δυσλειτουργίες σε στρατιωτικό πληθυσμό
Πάγκαλος Γ. 

Ο στρατιωτικός πληθυσµός αποτελούµενος από νεαρά, υγιή άτοµα, αλλά και απόστρατους µεγαλύτερης ηλικίας, 
µπορεί να εµφανίσει σεξουαλικά προβλήµατα ανεξαρτήτως φύλου ως συνέπεια της στρατιωτικής υπηρεσίας. 
Η σεξουαλική λειτουργία µπορεί να επηρεαστεί από σωµατικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες 
έχοντας αντίκτυπο στην συνολική ευηµερία των ατόµων. Τα σεξουαλικά προβλήµατα θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν σε κάποιες περιπτώσεις ως αόρατα τραύµατα της στρατιωτικής θητείας, για τα οποία ωστόσο 
µόνο µικρό ποσοστό του στρατιωτικού προσωπικού ζητάει βοήθεια. Το σεξουαλικό άγχος µέρος του ευρύτερου 
άγχους που µπορεί να αναπτυχθεί στο απαιτητικό στρατιωτικό περιβάλλον καθώς και άλλες ψυχιατρικές 
παθήσεις, έχουν σχέση αιτίας αιτιατού µε τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Οι τελευταίες όπως φαίνεται από 
µελέτες σε στρατεύµατα διεθνώς εµφανίζονται στο στρατιωτικό προσωπικό µε µεγαλύτερο επιπολασµό από το 
γενικό πληθυσµό. Η ανίχνευση των σεξουαλικών προβληµάτων σε ειδικές δοµές ψυχοσεξουαλικής ιατρικής 
είναι αναγκαία για το στράτευµα, αυξάνοντας παράλληλα την εγρήγορση πάνω σε θέµατα σεξουαλικής υγείας 
τόσο τους ασθενείς όσο και τους επαγγελµατίες υγείας. Στρατηγικές που αποσκοπούν στην ελάττωση του 
σεξουαλικού άγχους είναι αναγκαίες για βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργίας αποτελώντας ένα σηµαντικό 
ζήτηµα υγείας µε βαρύτατη επίδραση στην ποιότητα ζωής του ατόµου και το αξιόµαχο του προσωπικού.

Η ταυτότητα φύλου στις ένοπλες δυνάμεις 
Αθανασιάδης Λ. 

Θέµατα φύλου και σεξουαλικού προσανατολισµού προσεγγίζονται µε διαφορετικούς τρόπους στις ένοπλες 
δυνάµεις των χωρών. Τα θέµατα ταυτότητας/δυσφορίας φύλου αποτελούν συχνά ιδιαίτερο αντικείµενο 
συζήτησης και αντιπαράθεσης. Περιπτώσεις όπως της τρανς γυναίκας Chelsea Elizabeth Manning που υπηρέτησε 
στο στρατό των ΗΠΑ και καταδικάστηκε για την διαρροή απόρρητων εγγράφων (WikiLeaks, 2013) έχουν φέρει 
στο προσκήνιο το θέµα. Στην Ελλάδα τα διεµφυλικά άτοµα δεν υπηρετούν την θητεία τους, ούτε γίνονται δεκτά 
στις στρατιωτικές σχολές. Το αξιόµαχο και οι ειδικές συνθήκες στο στράτευµα, οι κοινωνικές συνθήκες, τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, τα εργασιακά δικαιώµατα, η διεθνής πρακτική, η επιστηµονική προσέγγιση και άλλοι 
παράγοντες διαµορφώνουν και καθορίζουν τις σχετικές πολιτικές. 
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ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ) ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Προεδρείο: Α. Λιοδάκης, Μ. Φαζάκης

Το ιατρικό - ερωτικό σύνδροµο στην κρητική µαντινάδα 
Μ. Καλλέργης 

Η λαϊκή ποίηση της Κρήτης και η θεραπευτική της δύναµη
Γ. Καλλέργης 

Τρέλα και έρωτας µέσα από τη µαντινάδα
Α. Λιοδάκης

Η ποίηση ως µαρτυρία της ψυχιατρικής εµπειρίας
Μ. Τζανάκης

Στην Κρήτη και όχι µόνο, διαπιστώνουµε στην καθ’ ηµέρα κλινική πράξη ότι πολλοί ασθενείς χρησιµοποιούν στον 
καθηµερινό λόγο το δεκαπεντασύλλαβο για να εκφράσουν συναισθήµατα, αρνητικά και θετικά, και µε ιδιαίτερη 
ευχέρεια να αποτυπώσουν τον ψυχικό τους κόσµο. Διαχρονικά και ιστορικά η Κρητική ποίηση συνδεόταν και 
συσχετιζόταν µε συναισθήµατα τα οποία είχαν πέρα από τη λογοτεχνική οπτική και ψυχοθεραπευτικό νόηµα. 
Πολλές φορές ο θεραπευτικός διάλογος έχει τη σφραγίδα της ποίησης τόσο ώστε να αναγάγετε σε διαγνωστικό 
και θεραπευτικό εργαλείο. η συζήτηση µέσα από το στρογγυλό τραπέζι θα αναδείξει αυτά τα ζητήµατα και θα 
προτάξει τη δύναµη της τέχνης στις ψυχιατρικές θεραπείες. 
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ΧΡΗΣΗ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Προεδρείο: Θ. Παπαρρηγόπουλος, Δ. Φωτόπουλος

Η θέση των βενζοδιαζεπινών στη σύγχρονη ψυχιατρική θεραπευτική
Ε. Μέλλος

Διαταραχή χρήσης βενζοδιαζεπινών: το παράδειγµα των Προγραµµάτων Υποκατάστασης
Ν. Αυγερινός

Χρήση βενζοδιαζεπινών στα Καταστήµατα Κράτησης της Ελλάδας
Κ. Κοκκώλης

Πολιτικές και ρύθµιση της χρήσης βενζοδιαζεπινών
Δ. Φωτόπουλος

Οι βενζοδιαζεπίνες αποτελούν φαρµακευτικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την άµεση διαχείριση του 
άγχους, τη βελτίωση του ύπνου και τη µυοχάλαση. Χρησιµοποιούνται ευρέως, ήδη από τη δεκαετία του ΄60, και 
επιδρούν στους υποδοχείς του GABA, του κυριότερου ανασταλτικού νευροδιαβιβαστή, ενισχύοντας τη δράση 
του. Σε χρόνιες αγχώδεις καταστάσεις χρησιµοποιούνται µόνο στην αρχική φάση της θεραπείας και µέχρι να 
δράσουν άλλοι φαρµακευτικοί παράγοντες (πχ αντικαταθλιπτικά) ή ψυχοθεραπευτικές παρεµβάσεις.

Η µεγάλη και χρόνια χρήση των βενζοδιαζεπινών µπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη φαινοµένων ανοχής 
και εξάρτησης. Η κατάχρηση των ουσιών αυτών γίνεται σε µεγάλο βαθµό από άτοµα που κάνουν χρήση και 
άλλων νόµιµων ή παράνοµων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ασθενείς που λαµβάνουν θεραπεία σε προγράµµατα 
χορήγησης υποκαταστάτων οπιοειδών καθώς και άτοµα που βρίσκονται σε καταστήµατα κράτησης αναφέρονται 
µεταξύ των οµάδων µε υψηλά ποσοστά κατάχρησης βενζοδιαζεπινών.

Η θεραπευτική αντιµετώπιση της εξάρτησης απο βενζοδιαζεπίνες αποτελεί συχνά µια δύσκολη και µακροχρόνια 
διαδικασία. Το σύνδροµο στέρησης των βενζοδιαζεπινών χαρακτηρίζεται απο µια πληθώρα σωµατικών αλλά και 
ψυχολογικών συµπτωµάτων και µπορεί να οδηγήσει σε ντελίριο ή επιληπτικές κρίσεις. 

Η ευαισθητοποίηση των ειδικών σχετικά µε τους κινδύνους της χρήσης των βενζοδιαζεπινών, η τήρηση των 
οδηγιών χρήσής τους καθώς και ο αποτελεσµατικότερος έλεγχος της συνταγογράφησής τους αποτελούν 
σηµαντικά σηµεία µιας αποτελεσµατικής διαχείρισης του προβλήµατος.

Η θέση των βενζοδιαζεπινών στη σύγχρονη ψυχιατρική θεραπευτική
Μέλλος Ε.

Οι βενζοδιαζεπίνες (ΒΔΖ) αποτελούν µια φαρµακευτική κατηγορία που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία των 
ψυχικών διαταραχών ήδη από τη δεκαετία του΄60. Η δράση τους αφορά κυρίως το ΚΝΣ, έχοντας ιδιότητες 
αγχολυτικές, υπναγωγικές, µυοχαλαρωτικές και αντισπασµώδεις λόγω της πρόσδεσής τους µε το βασικό 
ανασταλτικό νευροµεταβιβαστή γ-αµινοβουτυρικό οξύ (GABA). Οι ΒΔΖ ταξινοµούνται σε 3 κατηγορίες ανάλογα µε 
το χρόνο ηµιζωής τους, βραχείας δράσης (t1/2 <6), ενδιάµεσης δράσης (t1/2 <24) και µακράς δράσης (t1/2 >24).
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Οι βασικές ενδείξεις τους στη σύγχρονη ψυχιατρική θεραπευτική είναι: οι αγχώδεις διαταραχές ή το συνοδό 
άγχος στα πλαίσια κατάθλιψης, οι οξείες ψυχωσικές ή µανιακές κρίσεις, το στερητικό σύνδροµο από το αλκοόλ 
καθώς και η άµεση αντιµετώπιση της αυπνίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται η βραχυχρόνια χρήση 
των ΒΔΖ (< 4-6 εβδ).

Οι παρενέργειες των ΒΔΖ είναι συνήθως ζάλη, λήθαργος, αύξηση του χρόνου αντίδρασης, σύγχυση, διαταραχή 
νοητικών και κινητικών λειτουργιών (µνηµονική δυσλειτουργία/ πτώσεις, κατάγµατα/ ατυχήµατα). Επίσης 
µπορούν να εµφανιστούν παράδοξες αντιδράσεις (πχ επιθετικότητα, βία, κατάθλιψη) σε ποσοστό έως και 5%. 

Οι ΒΔΖ αποτελούν εξαρτησιογόνες ουσίες και η παρατεταµένη χρήση τους µπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη 
ανοχής, προβλήµατα εξάρτησης καθώς και συµπτώµατα απόσυρσης.

Διαταραχή χρήσης βενζοδιαζεπινών: το παράδειγμα των Προγραμμάτων Υποκατάστασης
Αυγερινός Ν.

Η Διαταραχή χρήσης βενζοδιαζεπινών αποτελεί σηµαντικό κλινικό πρόβληµα στο χώρο των εξαρτήσεων. Κάθε 
χρόνο, παγκόσµια, εκτελούνται εκατοντάδες εκατοµµύρια συνταγές βενζοδιαζεπινών, δεκάδες εκατοµµύρια 
ανθρωποι είναι εξαρτηµένοι από βεζοδιαζεπίνες και δεκάδες χιλιάδες θάνατοι έχουν ως αιτία τις συγκεκριµένες 
ουσίες. Οι συνηθέστεροι τρόποι προµήθειας των βενζοδιαζεπινών φαίνεται ότι είναι (κατά σειρά) οι ιατρικές 
συνταγές, η παράνοµη αγορά και το διαδίκτυο.

Μελέτες (ανάλογα και µε τη χώρα προέλευσης) αναφέρουν ποσοστά κατάχρησης βενζοδιαζεπινών, µεταξύ 
χρηστών οπιοειδών πουβρίσκονται σε θεραπεία υποκατάστασης, τα οποία κυµαίνονται µεταξύ 40% -70% και 
οι βενζοδιαζεπίνες εµπλέκονται σε ποσοστό ως και περίπου 90% στους θανάτους µεταξύ των θεραπευοµένων 
των προγραµµάτων υποκατάστασης. Η προβληµατική χρήση βενζοδιαζεπινών συνδέεται επίσης µε µικρότερα 
ποσοστά συγκράτησης στη θεραπεία και αποχής από τα οπιοειδή, περισσότερα ιατρικά προβλήµατα, υψηλότερα 
επίπεδα ψυχοπαθολογίας, ατυχήµατα, συµπεριφορές υψηλού κινδύνου, επιθετικότητα κ.α.

Η εικόνα στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι ανάλογη µε αυτή άλλων δυτικών χωρών.

Σε ό,τι αφορά τη συνταγογράφηση βενζοδιαζεπινών, µολονότι υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες από 
επιστηµονικά έγκυρους φορείς και νοµικό πλαίσιο µε συγκεκριµένες προβλέψεις, αυτές φαίνεται να µην 
τηρούνται από τµήµα των γιατρών και των φαρµακοποιών.

Για τη διαπίστωση προβληµατικής χρήσης βενζοδιαζεπινών ο τοξικολογικός έλεγχος ούρων δεν είναι ιδιαίτερα 
αξιόπιστος από µόνος του. Αυτό οφείλεται στον τρόπο µεταβολισµού και απέκκρισης των βενζοδιαζεπινών στα 
ούρα, σε θέµατα ευαισθησίας και ειδικότητας των αντιδραστηρίων ανίχνευσης και σε ορισµένες περιπτώσεις, σε 
προσπάθειες παραποίησης των δειγµάτων ούρων από πλευράς των θεραπευοµένων. Η αξιοποίηση στοιχείων 
από το ιστορικό και την κλινική παρουσία (σηµεία τοξίκωσης, διαταραχές συµπεριφοράς κ.λ.π.) είναι επίσης 
πολύ σηµαντική για τη διάγνωση διαταραχής χρήσης βενζοδιαζεπινών σε θεραπευόµενους των προγραµµάτων 
υποκατάστασης.
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Χρήση βενζοδιαζεπινών στα Καταστήματα Κράτησης της Ελλάδας
Κοκκώλης Κ.

Η χρήση φαρµάκων της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη στη χώρα µας, όπως και 
στον υπόλοιπο κόσµο. Εάν ληφθούν µάλιστα υπ’ όψη οι πληροφορίες των εσωκλείστων φύλλων οδηγιών και 
των ιατρικών πρωτοκόλλων χρήσης τους, το µεγαλύτερο µέρος της χρήσης τους θα πρέπει να γίνει αντιληπτό 
ως κατάχρηση, καθώς δεν αποτελούν φάρµακο εκλογής για καµία ιατρική κατάσταση και ουδέποτε συνιστάται 
η µακροχρόνια χρήση τους. Αν και δεν υπάρχουν δηµοσιευµένα στοιχεία για την έκταση του φαινοµένου 
της συνταγογράφησης βενζοδιαζεπινών στην Ελλάδα (η οποία µπορεί να παρακάµπτει σε µεγάλο βαθµό την 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση), φαίνεται πως η ιατρογενής εξάρτηση από βενζοδιαζεπίνες αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
εκτεταµένο φαινόµενο, τόσο για τον γενικό πληθυσµό, όσο και για το ιδιαίτερο περιβάλλον των Καταστηµάτων 
Κράτησης.

Εκτός των γνωστών γενικών ιδιοτήτων των βενζοδιαζεπινών, οι οποίες τις καθιστούν ως ιδιαίτερα δηµοφιλείς 
στον γενικό πληθυσµό, οι κατασταλτικές τους δράσεις ευνοούν τη συστηµατική τους χρήση σε ειδικά 
περιβάλλοντα, όπως των ασύλων και των Καταστηµάτων Κράτησης. Η ανεπαρκής όµως κατανόηση του τρόπου 
δράσης τους, των φαινοµένων ανοχής και απόσυρσης που συνοδεύουν τη χρόνια χρήση τους, των αθροιστικών 
φαινοµένων, της αθροιστικής συνέργειας µε άλλες κατασταλτικές ουσίες και της άρσης των αναστολών που 
συχνά παρατηρείται να συνδέεται µε την κατάχρησή τους -φαινόµενα γνωστά και από την κατάχρηση αιθυλικής 
αλκοόλης- µπορεί να οδηγεί σε καταστάσεις αντίθετες µε τις επιδιωκόµενες, όπως είναι η έξαρση της επιθετικής 
συµπεριφοράς, συµβάντα που σχετίζονται µε διαταραχές της κρίσης, ακόµη και θάνατος.

Πολιτικές και ρύθμιση της χρήσης βενζοδιαζεπινών
Φωτόπουλος Δ.

Η χρήση βενζοδιαζεπινών στη Δυτική Ευρώπη σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία είναι σχεδόν διπλάσια σε 
σχέση µε την παγκόσµια κατανάλωση. Στην Ελλάδα, παρότι οι βενζοδιαζεπίνες θεωρούνται ελεγχόµενες ουσίες, 
είναι αδύνατο να υπάρξουν στοιχεία λόγω του άγνωστου αριθµού χειρόγραφων µονόγραµµων συνταγών που 
εκδίδονται και εκτελούνται σε τοπικό επίπεδο. Το κενό αυτό συχνά εκµεταλλεύονται χρήστες παράνοµων ουσιών 
συµπληρώνοντας µε βενζοδιαζεπίνες (συνήθως φλουνιτραζεπάµη) τις ουσίες που λαµβάνουν. Επιπλέον, είναι 
αδύνατον σήµερα να αξιολογηθεί η δοσολογία, η χρονική διάρκεια και η συγχορήγηση βενζοδιαζεπινών µε 
άλλες ψυχιατρικές αγωγές, ειδικά σε ευαίσθητους πληθυσµούς, παρ’ ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν 
πολύ στενά χρονικά περιθώρια (έως ένα µήνα) και ιδιαίτερη προσοχή στη δοσολογία και τη συγχορήγηση.

Με την υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των βενζοδιαζεπινών, όπως θεσπίστηκε µε πρόσφατο νόµο, 
είναι δυνατόν για πρώτη φορά να συγκεντρωθούν στοιχεία για την πραγµατική χρήση τους στην Ελλάδα (πόσοι 
είναι οι χρήστες, τι ποσότητες καταναλώνουν, για πόσο χρονικό διάστηµα). Το γεγονός αυτό θέτει στην ιατρική 
και πολύ περισσότερο στην ψυχιατρική κοινότητα µια σειρά απο ερωτήµατα:

α. πόσο εύκολο είναι να εφαρµοστούν στην πράξη οι κατευθυντήριες οδηγίες; 

β.  τι πρέπει να γίνει µε τις ευπαθείς οµάδες (ηλικιωµένοι, επιβαρυµένοι ασθενείς, χρήστες αλκοόλ και παράνοµων 
ουσιών) που καταναλώνουν βενζοδιαζεπίνες σε µεγαλύτερες δόσεις ή/και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα; 

γ.  πως θα ελεγχθούν οι ιατροί που συνταγογραφούν εκτός ενδείξεων; και τέλος 

δ.  τι συνολικές επιπτώσεις θα έχει η ορθολογικότερη χρήση βενζοδιαζεπινών;

Εκτιµούµε ότι, παρά τις αρχικές δυσκολίες που είναι δυνατόν να προκύψουν στην εφαρµογή της, η υποχρεωτική 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση των βενζοδιαζεπινών θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό παράδειγµα παρέµβασης 
Δηµόσιας Υγείας µε θετικό πρόσηµο στους δείκτες υγείας του πληθυσµού.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΜΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Προεδρείο: Α. Καρκανιάς, Κ. Χαραλαµπάκη

Σχολιαστής: Ν. Βαϊδάκης

Η αξιοποίηση του µύθου της Ιφιγένειας στη βιωµατική εκπαίδευση
Δ. Σακκάς

Αισχύλου «ΠΕΡΣΕΣ»: µια ψυχοθεραπευτική ανάγνωση
Κ. Χαραλαµπάκη

«ΠΕΡΣΕΣ»: η τραγωδία του Αισχύλου και οι θεραπευτικές της προεκτάσεις σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο
Κ. Θεοδωράκη

Από τους Σοφιστές στη «διάσωση του Φυσιολογικού» του Al. Frances
Κ. Μπατσαλιάς

Η Αξιοποίηση του Μύθου της Ιφιγένειας στη Βιωματική Εκπαίδευση
Σακκάς Δ.

Θα παρουσιασθεί ο τρόπος αξιοποίησης της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, στη συγκεκριµένη περίπτωση της 
Ιφιγένειας εν Αυλίδι του Ευριπίδη, ως µεταφοράς στα πλαίσια προγραµµάτων βιωµατικής εκπαίδευσης στο 
πεδίο της πρόληψης, θεραπείας και εποπτείας. Ο τρόπος αυτός στηρίζεται στη Διαλεκτική Συστηµική Προσέγγιση, 
όπως αναπτύχθηκε στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου, από τους Γιώργο και Βάσω Βασιλείου και 
τους συνεργάτες τους τα τελευταία 56 χρόνια. Τα θέµατα που αναδύονται στη διαδικασία ανάπτυξης ενός 
βιωµατικού σεµιναρίου έχουν πανανθρώπινη αρχετυπική αξία και αφορούν στον έρωτα, την ελευθερία, το 
νόηµα της ζωής, τον θάνατο, τη δυναµική των σχέσεων στην οικογένεια, την οµάδα και τη κοινότητα (π.χ. στο 
τρίγωνο «Σωτήρας - Θύµα - Θύτης») κ.α. Η προσδοκία µας είναι η αξιοποίηση των κλασικών θεµάτων της 
αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στη βιωµατική κατανόηση και η συµβολή τους στην προσωπική κι επαγγελµατική 
ανέλιξη και συνεξέλιξη εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων, θεραπευτών και θεραπευόµενων.

Αισχύλου «ΠΕΡΣΕΣ»: μια ψυχοθεραπευτική ανάγνωση
Χαραλαµπάκη Κ.

Το έργο παίζεται περίπου µια δεκαετία µετά από τις δύο καταστροφές της Αθήνας από τους Πέρσες και τη 
ναυµαχία της Σαλαµίνας, όπου όµως εκεί οι Έλληνες είναι οι νικητές, έχοντας κατατροπώσει του Πέρσες. Και 
όµως, την ίδια στιγµή το έργο «ζητά από το ακροατήριο να σταθεί µε συµπάθεια απέναντι στον Ασιάτη Εχθρό» 
(Rush Rehm). Όλο το τραγικό αυτό εγχείρηµα παρουσιάζει την έννοια της «ενσυναίσθησης» (empathy), που 
µεταφράζεται ως µια ανθρώπινη εξοικείωση του νικητή µε τα συναισθήµατα του ηττηµένου. Γίνεται αναφορά σε 
ψυχαναλυτικές (M. Klein) και συστηµικές (G. Bateson) έννοιες για µια «ψυχοθεραπευτική» ανάγνωση του έργου, 
κυρίως σε ό,τι αφορά τη σχέση του Ξέρξη µε τον πατέρα του Δαρείο και τη µητέρα του Άτοσσα.
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«ΠΕΡΣΕΣ»: η τραγωδία του Αισχύλου και οι θεραπευτικές της προεκτάσεις σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο
Θεοδωράκη Κ.

Σκοπός της παρουσίασης είναι να αναλυθεί η τραγωδία Πέρσες του Αισχύλου, ως ποιητικό κείµενο που 
διευκολύνει τον συλλογικό θρήνο και προωθεί την ολοκλήρωση της διεργασίας του πένθους, για νικητές και 
ηττηµένους, µετά την ήττα των Περσών στη ναυµαχία της Σαλαµίνας. 

Το υλικό προέρχεται από τη µελέτη µεταφράσεων των πρωτότυπων αρχαίων κειµένων και από αναλύσεις 
µελετητών. 

Γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η ταυτόχρονη λειτουργία του ως κείµενο που εκπαιδεύει διαχρονικά τους 
πολίτες σε συλλογικό επίπεδο, στην ενσυναίσθηση (empathy), στην έννοια του µέτρου και στην ανάληψη της 
προσωπικής ευθύνης. 

Από τους Σοφιστές στη «διάσωση του Φυσιολογικού» του Al. Frances
Μπατσαλιάς Κ.

Σκοπός της παρουσίασης είναι να τεθούν προβληµατισµοί, ερωτήµατα και κάποιες ιδέες/προτάσεις στο 
επίκαιρο δεοντολογικό ερώτηµα: ποιος θεσπίζει τους κανόνες, µε επικέντρωση στον χώρο της ψυχιατρικής και 
των κλινικών κριτηρίων (DSM). 

Αρχίζοντας µε το κίνηµα των σοφιστών του 5ου π.Χ. αιώνα µε την επαναστατική αλλαγή οπτικής που εισήγαγαν 
στα ζητήµατα της εποχής (περνώντας όµως κατόπιν στις στρεβλώσεις και τον αµοραλισµό), θα συνδεθεί µε την 
εκ των έσω κριτική του ψυχιάτρου, προέδρου της task force DSM-4 Allen Frances, όπως παρουσιάζεται στο 
βιβλίο του «Η διάσωση του φυσιολογικού, DSM-5, το δριµύ κατηγορώ ενός ψυχιάτρου».

Ως συµπέρασµα η παρουσίαση θα επισηµάνει τις λεπτές ισορροπίες που χρειάζονται, ώστε το κλινικό θεσµικό 
πλαίσιο να λειτουργήσει ποιοτικά αλλά και ποσοτικά. Με άλλα λόγια, στη δύσκολη εξισορρόπηση των δύο 
πυλώνων: αρχές/αξίες/ηθική/προσφορά και από την άλλη: νέα δεδοµένα/νεωτερισµός/ οικονοµικά/διαχείριση.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο ΚΥΝΟΔΟΝΤΑΣ 

Προεδρείο: Π. Χρυσός, Ε. Χουρδάκη

Μια εναλλακτική στις ακούσιες νοσηλείες…
Α. Δαλιάνη

Η βία ως αιτιολογικός παράγοντας και συνέπεια της εξάρτησης: η αναγκαιότητα της θεραπείας και της πρόληψης 
Μ. Σµυρνάκη

Βία και αστυνοµία
Δ. Τολίδης

Βία και κοινωνία
Σ. Θεοδωράκη

Μια εναλλακτική στις ακούσιες νοσηλείες…
Δαλιάνη Α.

Μελετάµε τις Εισαγγελικές Παραγγελίες που δεν καταλήγουν σε ακούσια νοσηλεία των ασθενών, οι οποίοι 
προσέρχονται στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου συνοδευόµενοι από την Αστυνοµία. 
Παρατηρούµε στην κλινική πράξη ότι η αφορµή για την αίτηση Εισαγγελικής Παραγγελίας σχετίζεται κυρίως µε 
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Κάνουµε την υπόθεση ότι στις περιπτώσεις αυτές ολόκληρο το οικογενειακό 
σύστηµα νοσεί, στοχοποιώντας ένα από τα µέλη του, το οποίο αναλαµβάνει να εκφράσει το σύµπτωµα/ την 
οικογενειακή παθολογία. Συχνά το σύστηµα φαίνεται να αντιδρά στις απόπειρες ανεξαρτητοποίησης του 
συγκεκριµένου µέλους, που µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στις παγιωµένες ισορροπίες. Παρατηρούµε ότι σε 
αυτές τις καταστάσεις βρισκόµαστε σε µια γκρίζα ζώνη ανάµεσα σε προβλήµατα νοµικής και ιατρικής φύσεως, 
πράγµα που µπορεί να καταστήσει πιο δύσκολη την αποσαφήνιση του ρόλου του κάθε επαγγελµατία. Από τη µία, 
η θέση του Ψυχιάτρου είναι λεπτή, εφόσον του ζητείται να εγγυηθεί τη µη επικινδυνότητα του συγκεκριµένου 
ασθενούς, σε περίπτωση που δεν προτείνεται νοσηλεία, ενώ δεν έχει πάψει ακόµα η ένταση µεταξύ των µελών 
της οικογένειας, που προκαλεί το σύµπτωµα. Από την άλλη, προτείνοντας µία παρακολούθηση σε τακτική βάση, 
δίνουµε τη δυνατότητα στον ασθενή να µετακινηθεί από τη θέση του «αποδιοποµπαίου τράγου», πράγµα το 
οποίο µπορεί να βοηθήσει αφενός να βρεθούν νέες ισορροπίες στο οικογενειακό σύστηµα, και αφετέρου να 
αποφευχθεί ο κοινωνικός στιγµατισµός που θα επέφερε µια ακούσια εισαγωγή στο ψυχιατρικό νοσοκοµείο. Θα 
δώσουµε παραδείγµατα απο την κλινική πράξη, όπου η ακούσια προσέλευση των ασθενών στο Τµήµα Επειγόντων 
περιστατικών του Βενιζελείου Νοσοκοµείου µπόρεσε να αξιοποιηθεί θεραπευτικά, χωρίς να χρειαστεί ακούσια 
νοσηλεία. 
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Η βία ως αιτιολογικός παράγοντας και συνέπεια της εξάρτησης: η αναγκαιότητα της θεραπείας και 
της πρόληψης 
Σµυρνάκη Μ.

Η ενδοοικογενειακή βία (ψυχολογική, σωµατική, σεξουαλική) συνιστά συνήθως έναν επιβαρυντικό παράγοντα για 
την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσαρµογή του ατόµου. Μεταξύ άλλων, αποτελεί έναν από τους αιτιολογικούς 
παράγοντες που µπορούν, σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, να συµβάλλουν στην εξάρτηση, η οποία υπό 
µια έννοια αποτελεί άλλη µια µορφή έκφρασης βίας, στραµµένης προς τον εαυτό. Το εξαρτηµένο άτοµο υπό 
τη βιολογική ή/και ψυχολογική «επήρεια» της εξάρτησής του, συχνά συµπεριφέρεται βίαια προς τα µέλη της 
οικογένειάς του επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχοσυναισθηµατική τους υγεία, µε ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις 
στα παιδιά που µεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Έτσι, δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος αναπαραγωγής 
της βίας µε σηµαντικές συνέπειες για το ίδιο το εξαρτηµένο άτοµο, τα µέλη της οικογένειάς του, την εργασία του, 
τον φιλικό/κοινωνικό του περίγυρο και ευρύτερα την κοινωνία. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, προκύπτει η ανάγκη για 
αναζήτηση θεραπευτικής βοήθειας εκ µέρους του εξαρτηµένου ή της οικογένειάς του µε στόχο την απεξάρτηση. 
Μια τέτοια προσπάθεια, όχι µόνο µπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο εξάλειψης της βίας που προκαλείται και 
υπάρχει ο κίνδυνος να αναπαραχθεί, αλλά να συµβάλλει στη γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ίδιων των εξαρτηµένων και των µελών της οικογένειάς τους. Παράλληλα, προσπάθειες όπως η εκπαίδευση 
των γονέων ως προς την αγωγή των παιδιών τους προκειµένου να συνειδητοποιήσουν τη βαρύτητα του δικού 
τους παραδείγµατος διαχείρισης των συναισθηµάτων τους, η υποστήριξη των γονέων στην κατεύθυνση του 
να αναγνωρίσουν τις προσωπικές τους δυσκολίες και να αναζητήσουν την απαραίτητη επαγγελµατική βοήθεια 
(ψυχολογική/ ψυχιατρική), καθώς, επίσης, και η αναζήτηση εναλλακτικών/ δηµιουργικών τρόπων έκφρασης 
και δράσης (τέχνη, σωµατική άσκηση, συµµετοχή στα κοινά, ανθρωπιστικό έργο κ.α.) µπορούν να συµβάλλουν 
προληπτικά στην εξάλειψη της βίας και κατ’ επέκταση των διαφόρων µορφών εξάρτησης. 

Βία και αστυνομία
Τολίδης Δ.

Ο τρόπος που βιώνεται η «αντικοινωνική συµπεριφορά» και η βία στα περιστατικά που καλείται να αντιµετωπίσει 
ο Αστυνοµικός, δε διαφέρει από τον τρόπο που το βιώνει ο καθένας. Όταν ο Αστυνοµικός καλείται να παρέµβει 
σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, µπορεί να έχει ποικίλες συναισθηµατικές αντιδράσεις, κυµαινόµενες 
από θυµό, φόβο, ανησυχία, έως λύπη ή συµπόνια. Τα συναισθήµατα αυτά µπορεί να µην µπορεί να τα εκφράσει, 
να τα επεξεργαστεί ή να τα διαχειριστεί, λόγω του επείγοντος της κατάστασης ή του ότι δεν έχει εκπαιδευτεί 
για αυτό. Το «Σύνδροµο της Στολής», για τους Αστυνόµους, όπως αντίστοιχα για τους Γιατρούς και για τους 
νοσηλευτές, λειτουργεί ως ισχυρό ψυχολογικό σύµβολο, δίνοντας µιας αίσθηση επαγγελµατικής ταυτότητας, και 
διαχωρίζοντας το Εµείς και το Εκείνοι. Συχνά τόσο οι Πολίτες όσο και το Αστυνοµικό Σώµα τείνουν να ξεχάσουν 
ότι κάτω από τη στολή κρύβεται ένας Άνθρωπος µε τις ιδιαιτερότητές του. Το κοµµάτι της προσωπικής ευθύνης 
είναι ένα επιπρόσθετο κοµβικό σηµείο που προκαλεί εσωτερικές συγκρουσιακές συγκινήσεις στον Αστυνοµικό, 
που εµπλέκεται σε καταστάσεις έντασης και υψηλού ρίσκου. Σε τέτοιου είδους περιστάσεις έντονου στρες, 
το ψυχικό όργανο ενεργοποιεί µηχανισµούς άµυνας του Εγώ, και µεταξύ άλλων µπορεί να προχωρήσει στη 
δηµιουργία ενός «ψευδούς εαυτού», κατά τον J. Bowlby. Για να επιτύχουµε πιο ωφέλιµες και λιγότερο τραυµατικές 
παρεµβάσεις της Αστυνοµίας κρίνεται απαραίτητη η ψυχολογική υποστήριξη των Αστυνοµικών, καθώς και η 
συνεργασία µεταξύ διαφορετικών δοµών, έτσι ώστε να λειτουργούν σαν οµάδα µαζί µε τους επαγγελµατίες 
Ψυχικής Υγείας.
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Βία και κοινωνία
Θεοδωράκη Σ.

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα πολυσύνθετο φαινόµενο το οποίο αφορά όλα τα κοινωνικά στρώµατα χωρίς 
εξαιρέσεις. Οι συνήθεις συµπεριφορές που περιλαµβάνει είναι η λεκτική, η ψυχολογική, η σεξουαλική και η 
σωµατική βία, που δυστυχώς είναι και η πιο αναγνωρίσιµη. Το µεγαλύτερο εµπόδιο για την παρέµβαση, στήριξη 
και επίλυση µια κοινωνικής πραγµατικότητας, που κάθε φορά δείχνει και ένα πιο σκληρό πρόσωπο, είναι η 
σιωπή. Η σιωπή, τόσο από πλευράς του θύµατος όσο και της κοινωνίας που αµέτοχη παρακολουθεί µε το 
πρόσχηµα της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων, λειτουργεί ως µέσο συγκάλυψης και ανοχής 
στην όλη κατάσταση. Το φαινόµενο της ενδοοικογενειακής βίας συνήθως χαρακτηρίζεται από κλειστά στόµατα 
που παρότι έχουν ανάγκη τόσα να πουν σωπαίνουν και από µάτια που γεµάτα φόβο ζητάνε βοήθεια εξ ουρανού. 
Με καθηµερινή πρόσβαση του θύτη απέναντι στο θύµα παραβλέπεται το γεγονός ότι αυτές οι συµπεριφορές 
αντιστοιχούν σε ποινικό αδίκηµα. Τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας είναι αρκετά υψηλά και µε πολυσύνθετη 
µορφή, από ελαφριά σωµατική βλάβη έως και το βιασµό, την ανθρωποκτονία. Η σύγχρονη κοινωνία διαθέτει 
δοµές και υπηρεσίες που προσπαθούν µεν αλλά κάποιες φορές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Αποτέλεσµα 
της όλης κατάστασης, η ενίσχυση της κουλτούρας βίας και ανοχής, η οποία αντανακλάται σε συµπεριφορές 
θυµάτων και θυτών. Θα γίνει προβολή και σχολιασµός αποσπασµάτων από την ταινία « Ο Κυνόδοντας». 
Λέξεις Κλειδιά: ακούσια νοσηλεία, ενδοοικογενειακή βία, εξάρτηση, θεραπεία, πρόληψη.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ

Προεδρείο: Αικ. Παπανικολάου, Ε. Ταγκούλη

Η εξέλιξη της διαταραχής αυτιστικού φάσµατος από την παιδική στην ενήλικη ζωή
Α. Πεχλιβανίδης, Αικ. Παπανικολάου

Προκλήσεις και προσαρµογές των οικογενειών εφήβων µε ΔΑΦ κατά την πορεία τους προς την ενηλικίωση
Ε. Ταγκούλη, Μ. Ευθυµιάδη

Ανάγκες και επιβάρυνση των οικογενειών µε παιδί µε ΔΑΦ
Β. Ντρε

Ανάγκες και επιβάρυνση των οικογενειών µε ενήλικο άτοµο µε ΔΑΦ
Κ. Κοροµπίλη

Η εξέλιξη της διαταραχής αυτιστικού φάσματος από την παιδική στην ενήλικη ζωή
Πεχλιβανίδης Α., Παπανικολάου Αικ.

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος ΔΑΦ περιλαµβάνει δύο κυρίως οµάδες πυρηνικών συµπτωµάτων που αφορούν 
την κοινωνική επικοινωνία και τα επαναλαµβανόµενα και στερεότυπα πρότυπα συµπεριφοράς. Παράλληλα 
σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της κλινικής εικόνας παίζουν το επίπεδο της καθηµερινής λειτουργικότητας 
και η συννοσηρότητα µε άλλες αναπτυξιακές και ψυχιατρικές διαταραχές. Υπάρχουν πολλά δεδοµένα από τη 
διεθνή βιβλιογραφία που υποστηρίζουν τη βελτίωση των συµπτωµάτων µε την πάροδο των ετών αν και στις 
περισσότερες περιπτώσεις παραµένουν κάποια χαρακτηριστικά. Περιγράφεται επίσης ένα ποσοστό περίπου 
10% που µπορεί να παρουσιάσει επιδείνωση σε συµπτώµατα και συµπεριφορές κατά την εφηβεία και ενήλικη 
ζωή κυρίως σε άτοµα χαµηλής λειτουργικότητας µε συννοσηρότητα. Παράγοντες όπως το νοητικό επίπεδο, η 
ανάπτυξη του λόγου, η αρχική βαρύτητα των συµπτωµάτων, η συννοσηρότητα , η οικογενειακή και κοινοτική 
υποστήριξη στην ενήλικη ζωή έχει βρεθεί να επηρεάζουν την έκβαση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα συµπτώµατα 
της κοινωνικής επικοινωνίας είναι αυτά που συχνά παρουσιάζουν σηµαντική βελτίωση ενώ τα συµπτώµατα της 
επιµονής στην οµοιοµορφία και τα περιγεγραµµένα ενδιαφέροντα είναι αυτά τα συµπτώµατα από την οµάδα των 
στερεότυπων συµπεριφορών που επιµένουν ακόµα και στα υψηλής λειτουργικότητας άτοµα µε ΔΑΦ. 

Οι συναισθηµατικές και αγχώδεις διαταραχές στα άτοµα µε ΔΑΦ εµφανίζουν σηµαντική αύξηση κατά την 
εφηβεία κυρίως στα κορίτσια ενώ στα αγόρια η συχνότητα είναι ψηλή ήδη από την παιδική ηλικία και παραµένει 
έως την ενήλικη ζωή. Επίσης στην εφηβική και ακόµα περισσότερο στη ενήλικη ζωή αρχίζουν να εµφανίζονται 
κατατονικού τύπου συµπεριφορές.

Η µελέτη της αναπτυξιακής πορείας των συµπτωµάτων της ΔΑΦ είναι ιδιαίτερα σηµαντική προκειµένου να 
αναπτυχθούν τρόποι αξιολόγησης κατάλληλοι για κάθε αναπτυξιακό στάδιο, να αναπτυχθούν τρόποι παρέµβασης 
ανάλογα µε τις ανάγκες του ατόµου µε ΔΑΦ και να µπορεί να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων 
θεραπευτικών παρεµβάσεων. 

CORTINA 08:30-10:00Κυριακή 21 Απριλίου 2019
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Προκλήσεις και προσαρμογές των οικογενειών εφήβων με ΔΑΦ κατά την πορεία τους προς την 
ενηλικίωση
Ταγκούλη Ε., Ευθυµιάδη Μ.

Οι διεργασίες στην οικογένεια που ενηµερώνεται ότι ένα µέλος της πάσχει από αυτισµό σχετίζονται µε αυτό που 
ονοµάζεται «οικογενειακή κρίση». Ωστόσο ακόµα και µετά από την εποχή της διάγνωσης του παιδιού, η οικογένεια 
συνεχίζει να ζει περιόδους κρίσης σε όλη την διάρκεια της ζωής της. Αυτές συχνά συµπίπτουν µε τις αναµενόµενες 
«αναπτυξιακές κρίσεις» που σχετίζονται µε τη µετάβαση του ατόµου από ένα αναπτυξιακό στάδιο σε άλλο (π.χ. 
µετάβαση στην εφηβεία). Στην προκειµένη περίπτωση αυτές οι φάσεις µπορεί να προκαλέσουν εκτός από το 
αναµενόµενο άγχος, την έντονη θλίψη ή και θυµό καθώς σηµατοδοτούν αυτό που το παιδί θα µπορούσε να είχε 
κάνει αν θα είχε µπορέσει να ολοκληρώσει αντίστοιχα µε τους συνοµηλίκους του το στάδιο εξέλιξης.

Στην χώρα µας δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο οργανωµένο σύστηµα υπηρεσιών στην κοινότητα που να 
υποστηρίζει την οικογένεια των παιδιών / εφήβων µε ΔΑΦ, ενώ την ίδια στιγµή αυτή καλείται να καλύψει το 
µεγαλύτερο µέρος από την θεραπευτική παρέµβαση και εκπαίδευση. Αυτή η απουσία υποστήριξης εντείνει το 
αίσθηµα µοναξιάς και ανασφάλειας των γονέων και οδηγεί σε περαιτέρω κίνδυνο δυσλειτουργίας την οικογένεια.

Σκοπός της εισήγησης είναι να διερευνηθούν οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι οικογένειες 
εφήβων µε ΔΑΦ και οι τρόποι προσαρµογής τους κατά την πορεία τους προς την ενηλικίωση. Η µελέτη των 
οικογενειών θα γίνει µέσα από µια συστηµική διάσταση, σε σχέση αφενός µε τα µέλη που την απαρτίζουν 
(γονείς και αδέρφια) και αφετέρου µέσα από τις αλληλεπιδράσεις της οικογένειας µε το ευρύτερο οικογενειακό 
και κοινωνικό περιβάλλον (σχολείο, κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης).

Ανάγκες και επιβάρυνση των οικογενειών με παιδί με ΔΑΦ
Ντρε Β.

Ο αντίκτυπος της ύπαρξης στην οικογένεια παιδιού µε Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσµατος (ΔΑΦ) περιλαµβάνει 
συχνά διαταραχές οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, αδυναµία των µελών της οικογένειας να ασχοληθούν 
µε ευχάριστες δραστηριότητες, αυξηµένες ανάγκες υποστήριξης που δεν πληρούνται και ψυχιατρικά προβλήµατα 
των φροντιστών. 

Θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα µιας µελέτης 143 οικογενειών µε παιδί µε ΔΑΦ από την περιοχή της Αττικής 
όπου διερευνήσαµε τις ανάγκες και την επιβάρυνση των µητέρων στην καθηµερινή ζωή, και αξιολογήσαµε την 
καταθλιπτική συµπτωµατολογία και το γονικό άγχος

Οι συµµετέχουσες συµπλήρωσαν ένα δηµογραφικό ερωτηµατολόγιο, ένα ερωτηµατολόγιο οικογενειακών 
αναγκών που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της µελέτης, την Κλίµακα Κατάθλιψης (CES-D) από το Κέντρο 
Επιδηµιολογικών Μελετών και τη κλίµακα που αφορά άγχος των γονέων λόγω του γονικού ρόλου τους, το 
Δείκτη Γονικού Στρες (PSI).

Πάνω από τις µισές µητέρες παραδέχτηκαν ότι έχουν προβλήµατα υγείας. Πάνω από τα 2/3 των µητέρων 
χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για το πώς µεγαλώνουν τα παιδιά-έφηβοι και περίπου 60% για υπηρεσίες 
που θα χρειαστούν στο µέλλον. Το 38,0% των µητέρων χρειάζονται βοήθεια να βρουν κατάλληλο σχολείο για 
το παιδί, το 35,0% να βρουν περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους και να συνοµιλήσουν µε παιδαγωγούς ή 
θεραπευτές. Περίπου οι µισές είχαν βιώσει οικονοµικό αδιέξοδο, το ένα τέταρτο τσακωµούς και λίγο µικρότερο 
ποσοστό ανεργία. Οι βαθµολογίες κατάθλιψης κυµαίνονταν από 0-53 µε µέσο όρο 18,3 (SD=11,0). 

Συµπεραίνουµε ότι η απόκτηση ενός παιδιού µε ΔΑΦ έχει αντίκτυπο στην υγεία των µητέρων, στην οικονοµική 
κατάσταση και στην οικογενειακή ζωή γενικά. Οι γονείς εµφανίζονται µε ποικίλες ανάγκες εξατοµικευµένων 
πληροφοριών που δεν καλύπτονται επαρκώς. Η ανάγκη στήριξης των οικογενειών είναι επιτακτική, ως προς 
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την προσβασιµότητα, τη χρηµατοδότηση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Είναι 
σηµαντικό να ενισχυθούν τα επίσηµα και ανεπίσηµα δίκτυα υποστήριξης, προκειµένου να υποστηριχθεί η κλινική 
αξιολόγηση, η θεραπευτική παρέµβαση, η κατάρτιση και έρευνα από εξειδικευµένες µονάδες σε διάφορες 
περιοχές της χώρας.

Ανάγκες και επιβάρυνση των οικογενειών με ενήλικο άτομο με ΔΑΦ
Κοροµπίλη Κ.

Οι οικογένειες τω ατόµων µε Διαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος (ΔΑΦ) αποτελούν τους βασικούς φροντιστές 
των ατόµων αυτών και το γεγονός αυτό επιδρά αρνητικά τόσο στην ποιότητα ζωής της οικογένειας όσο και 
στην σωµατική και ψυχική υγεία των φροντιστών. Καθώς το άτοµο µε ΔΑΦ µεταβαίνει στην ενήλικη ζωή, η 
εξωγενής υποστήριξη προς την οικογένεια συνήθως συρρικνώνεται, επιτείνοντας τις παραπάνω δυσκολίες. 
Η ύπαρξη ψυχικών διαταραχών στα µέλη της οικογένειας δυσχεραίνει την κατάκτηση της αυτονοµίας και 
επηρεάζει σηµαντικά την ποιότητα ζωής του µέλους µε ΔΑΦ. Επιπλέον, η δυσκολία σχεδιασµού του µέλλοντος 
λόγω έλλειψης υπηρεσιών δηµιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας τόσο για το άτοµο όσο και για την οικογένεια. Η 
φροντίδα ενός ατόµου µε ΔΑΦ είναι µια στρεσογόνα κατάσταση, καθώς οι οικογένειες αναγκάζονται στην πορεία 
του χρόνου να αντιµετωπίσουν συµπεριφορικές δυσκολίες. Στην ενήλικη ζωή, οι δυσκολίες αυτές παραµένουν 
και συχνά είναι δυσκολότερα διαχειρίσιµες. Παρότι τα πυρηνικά συµπτώµατα γίνονται ηπιότερα, παρατηρείται 
µια αναστολή στην κατάκτηση δεξιοτήτων καθώς το άτοµο µε ΔΑΦ ενηλικιώνεται. Μια σηµαντική παράµετρος 
της εµπειρίας των φροντιστών είναι η αντίληψη του τρόπου µε τον οποίο επιβαρύνεται η ζωή της οικογένειας 
από το άτοµο µε ΔΑΦ. Η επιβάρυνση της οικογένειας µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε αντικειµενική (κοινωνικοί, 
οικονοµικοί παράγοντες) και υποκειµενική (συναισθηµατικοί παράγοντες). Η επιβάρυνση των οικογενειών στην 
ενήλικη ζωή είναι σηµαντικό να µελετηθεί γιατί επηρεάζει σηµαντικά την ποιότητα ζωής όλης της οικογένειας, 
ενώ παράλληλα µελετώντας την έκβαση, να διερευνηθούν οι παράγοντες εκείνοι που µειώνουν την επιβάρυνση 
των οικογενειών στην ενήλικη ζωή.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Προεδρείο: Ε. Σουµάκη, Ε. Μποτζάκης

Σχολιαστής: Α. Βγόντζας

Οικογένεια και κοινωνική µεταβολή στην Ελλάδα σήµερα
Γ. Νικολακάκης

Παρουσίαση της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η.
Μ. Τσούγκου

Λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων της ΠΔΨ Κλινικής από το χθες έως το σήµερα
Α. Κοιλάδη

Συνέχεια… ασυνέχεια στη φροντίδα του εξυπηρετούµενου πληθυσµού
Χ. Πεδιαδιτάκη

Οικογένεια και κοινωνική μεταβολή στην Ελλάδα σήμερα
Νικολακάκης Γ.

Η οικογένεια ενσωµατώνει µε τους δικούς της τρόπους διαντίδρασης τις µεγάλες αλλαγές που συντελούνται 
στην ελληνική κοινωνία σε ένα παγκοσµιοποιηµένο πλαίσιο τα τελευταία χρόνια.

Η παγκοσµιοποίηση και οι συνέπειες της θα µπορούσαν να συνοψιστούν:

• Στην αλλαγή του οικονοµικού µοντέλου και της αγοράς εργασίας.

• Στις αλλαγές στην παιδεία και την εκπαίδευση-κατάρτιση των ατόµων. 

• Στην διαρκή τεχνολογική επανάσταση και τις κοινωνικές αλλαγές που επιφέρει.

• Σε αλλαγές βασικών πολιτισµικών προτύπων του παρελθόντος.

•  Στην εξατοµίκευση των ατόµων και σε προσωπικές επιδιώξεις, περισσότερο «εγωιστικές», και διαδροµές, 
αχαρτογράφητες µε το κόστος του ρίσκου.

•  Σε µια γενικευµένη κοινωνική αβεβαιότητα που πλήττει τις παραδοσιακές αξίες και αλλάζει την λειτουργία της 
οικογένειας.

Η οικογένεια είναι θεσµός βασικής κοινωνικής συσσωµάτωσης, είναι όµως και τα εξατοµικευµένα µέλη που 
την απαρτίζουν και αναζητούν ένα επανακαθορισµό του κοινωνικού δεσµού. Πως όµως προσεγγίζονται αυτές οι 
τεκτονικές αλλαγές και πως αντανακλώνται στη δοµή και την λειτουργία της ελληνικής οικογένειας;

Παλαιές και νέες παθολογίες έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη βεβαρυµµένο κοινωνικό πλαίσιο που 
επηρεάζεται από την παρατεταµένη οικονοµική κρίση, την δηµογραφική συρρίκνωση, την αναπαραγωγική 
δυσλειτουργία, την κρίση των αξιών και τη δύσκολη αναζήτηση νέων προτύπων. Θα µπορούσαν να διερευνηθούν 
τρόποι και διέξοδοι που θα καθιστούσαν την οικογένεια, εκ νέου, κύτταρο κοινωνικής προσαρµογής και 
ενσωµάτωσης των ατόµων; Ποια µπορούν να είναι τα δεδοµένα για την αναζήτηση νέων ρόλων οικογενειακής 
εξουσίας και πειθούς όπως και συµµετοχής και συνύπαρξης; Θα προσπαθήσουµε θέτοντας τα βασικά ερωτήµατα 
να σκιαγραφήσουµε πιθανές απαντήσεις.
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Παρουσίαση της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η.
Τσούγκου Μ., Κυρικλάκη Α., Σακαπέτη Ε., Γεροστέργιος Γ., Κοιλάδη Α. , Σίµος Α.

Στόχος της εισήγησης είναι η παρουσίαση της Παιδοψυχιατρικής κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. που λειτουργεί από το 1995 
µε τα εξωτερικά ιατρεία, τη διασυνδετική υπηρεσία και το τµήµα επειγόντων περιστατικών. Το διάστηµα 2013-
2017, η δραστηριότητά της εµπλουτίστηκε και µε τη λειτουργία του εξειδικευµένου ιατρείου ΔΕΠΥ. Από το 2015 
έως σήµερα η κλινική λειτουργεί επίσης ως Μονάδα Ενδονοσοκοµειακής Νοσηλείας (ΜΕΝ) εφήβων µε σοβαρές 
ψυχικές διαταραχές από την Κρήτη και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Η ΜΕΝ αποτελεί ουσιώδης και επιτακτική 
προέκταση των παρεχόµενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, καλύπτοντας τις διαρκώς 
αυξανόµενες ανάγκες επείγουσας παρέµβασης και εξειδικευµένης ψυχιατρικής νοσηλείας.

Η συνοπτική παρουσίαση των ποσοτικών δεικτών από το Γραφείο Ποιότητας Πα.Γ.Ν.Η. αποτελεί απόδειξη του 
ρόλου που επιτελεί η ΜΕΝ και της ανταπόκρισης των χρηστών ψυχικής υγείας. Λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των 
ανήλικων ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝ, καθώς και το σύνολο των παιδιών και εφήβων που εξετάσθηκαν 
στα εξωτερικά ιατρεία, στο ιατρείο ΔΕΠΥ και στη διασυνδετική υπηρεσία. Σηµειώνεται ότι από το Φεβρουάριο 
2015 έως και το Δεκέµβριο 2018 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 304 εισαγωγές, παρουσιάζοντας αυξητική 
τάση µε κορύφωση το έτος 2018. Η µέση ηλικία των νοσηλευόµενων ασθενών ήταν 15 ετών και ποσοστό 
71% ήταν κορίτσια. Στο ιατρείο ΔΕΠΥ την περίοδο 2013-2017 αξιολογήθηκαν συνολικά 299 ανήλικοι (76,3% 
αγόρια), ηλικίας 4-17 ετών.

Συµπερασµατικά, είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι η εξυπηρετούµενη γεωγραφική περιοχή έχει ολοένα 
και αυξανόµενες ανάγκες σε δοµές ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους, οι οποίες 
χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης και ανάπτυξης. Η Παιδοψυχιατρική κλινική Πα.Γ.Ν.Η. αποτελεί αρωγό σε αυτή τη 
διαδικασία.

Λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων της ΠΔΨ Κλινικής από το χθες έως το σήμερα
Κοιλάδη Α., Μποτζάκης Ε., Γεροστέργιος Γ., Κορνάρος Ν., Χελιδόνη Μ., Βγόντζας Α. 

Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων της Παιδοψυχιατρικής 
κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. από την έναρξη τους έως και σήµερα, καθώς και τα διαχρονικά ζητήµατα που έχουν προκύψει. 
Επιπλέον, δίδονται πληροφορίες αναφορικά µε την οργάνωση, τη λειτουργία και τις προσφερόµενες υπηρεσίες 
εντός και εκτός Νοσοκοµείου. Τέλος, γίνεται ειδική αναφορά στο «διακριτός ρόλος» του ψυχολόγου και στη 
συνεργασία των διαφορετικών επιστηµονικών ειδικοτήτων στην εξειδικευµένη αντιµετώπιση κάθε περιστατικού, 
από την παραποµπή έως τη διαχείριση και την αντιµετώπιση. 

Τα Εξωτερικά Ιατρεία της Παιδοψυχιατρικής κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. εξυπηρετούν παιδιά, εφήβους/ες (έως 18 ετών) 
και γονείς από παραποµπές της Διασυνδετικής από το Νοσοκοµείο, την Κοινότητα, την Εισαγγελία Ανηλίκων 
και τις Αστυνοµικές Αρχές. Εφαρµόζουν ποικίλες µεθόδους, όπως Κλινική Συνέντευξη, Ψυχοµετρικά Εργαλεία, 
Ερωτηµατολόγια, Υποστηρικτική - Συµβουλευτική Παρέµβαση Συστηµικής Προσέγγισης κ.ά. 

Οι συχνότερες παραποµπές αφορούν κυρίως τις παρακάτω διαγνώσεις:

1. Αγχώδεις διαταραχές

2. Ψυχοσωµατικές εκδηλώσεις 

3. Διαταραχές διάθεσης

4. Διαταραχές Συµπεριφοράς ή Διαγωγής

5. Αναπτυξιακές Διαταραχές 
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Η εισήγηση αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη συνεργασίας της διεπιστηµονικής οµάδας για την ολοκλήρωση 
της Διαγνωστικής αξιολόγησης και την αποτελεσµατικότερη παρέµβαση στο παιδί/ έφηβο και την οικογένεια, 
γεγονός το οποίο µέχρι σήµερα αποτελεί το επίκεντρο της πρακτικής µας. Επίσης, διαπιστώνεται ότι κατά 
την περίοδο της πρόσφατης οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης υπήρξε σηµαντική αύξηση σε συχνότητα και 
βαρύτητα περιστατικών που αφορούσαν αγχώδεις - καταθλιπτικές εκδηλώσεις και προβλήµατα συµπεριφοράς 
- διαγωγής παιδιών και εφήβων. 

Συνέχεια… ασυνέχεια στη φροντίδα του εξυπηρετούμενου πληθυσμού
Πεδιαδιτάκη Χ., Τσούγκου Μ., Κοιλάδη Α., Τοράκη Μ. 

Στόχος της εισήγησης είναι η ανάδειξη των κρίσιµων ζητηµάτων που αφορούν τη φροντίδα ψυχικής υγείας 
του εξυπηρετούµενου πληθυσµού (παιδιά, έφηβοι/ες και γονείς/φροντιστές) υπό το πρίσµα της πρόληψης, της 
έγκαιρης διάγνωσης και αντιµετώπισης όσο κυρίως της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Επιδίωξη αποτελεί η 
κατάθεση της εµπειρίας από τη λειτουργία της ΠΔΨ Πα.Γ.Ν.Η. και η ανάδειξη των κενών και της ασυνέχειας στη 
φροντίδα του εξυπηρετούµενου πληθυσµού, η οποία συχνά συντηρεί το «πρόβληµα» και ενισχύει τον αποκλεισµό. 

Αφουγκραζόµαστε τις σύγχρονες προκλήσεις, οι οποίες σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο, απαιτούν 
τη λήψη άµεσων αποφάσεων και µέτρων για τον εµπλουτισµό των εργαλείων και των υποδοµών στήριξης των 
παιδιών/ εφήβων και των οικογενειών τους. Επιπλέον, φέρνουν στο προσκήνιο νέα δεδοµένα, τα οποία απαιτούν 
προσαρµοστικές κινήσεις και ευελιξία. Στην Ελλάδα της κρίσης το πλήγµα για την ψυχική υγεία είναι διπλό. 
Αφενός ενισχύονται οι παράγοντες κινδύνου και οι συνθήκες εκείνες που µειώνουν τη ψυχική ανθεκτικότητα του 
πληθυσµού και δη των πιο ευάλωτων οµάδων, στις οποίες ανήκουν και τα παιδιά και οι έφηβοι/ες. Αφετέρου 
ασκούνται πιέσεις στην ποιότητα αλλά και προσβασιµότητα των υπηρεσιών φροντίδας, την ίδια στιγµή που τα 
αιτήµατα και οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στόχος είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας ενσωµάτωσης, στην πρακτική 
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, της θεώρησης για ολιστική παρέµβαση. Ταυτόχρονα δίδεται βαρύτητα στη 
συνέχεια της φροντίδας εντός της κοινότητας, θέτοντας σε προτεραιότητας τα αδιαµφισβήτητα δικαιώµατα των 
παιδιών/ εφήβων στην προσωπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συµµετοχή. 

CORTINA 10:00-11:30Κυριακή 21 Απριλίου 2019
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΥΜΠΟΝΙΑΣ: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Προεδρείο: Α. Καλαϊτζάκη, Σ. Κουκούλη

Επαγγελµατική εξουθένωση και κόπωση συµπόνιας των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας: τεχνικές πρόληψης και 
αντιµετώπισης
Η. Μεραµβελιωτάκης, Β. Συµεού 

Κόπωση συµπόνιας: προκαταρκτικά αποτελέσµατα σε ένα δείγµα επαγγελµατιών ψυχικής υγείας στην Κρήτη
Χ. Κοροτζίδης, Ε. Χριστοφάκη 

Αξιολόγηση της κόπωσης συµπόνιας και της επαγγελµατικής εξουθένωσης και συµβουλές αυτοβοήθειας για 
επαγγελµατίες ψυχικής υγείας
Ε. Χριστοφάκη, Χ. Κοροτζίδης, Η. Μεραµβελιωτάκης, Β. Συµεού 

Επαγγελματική εξουθένωση και κόπωση συμπόνιας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας: τεχνικές 
πρόληψης και αντιμετώπισης
Μεραµβελιωτάκης Η., Κοροτζίδης Χ., Συµεού Β., Χριστοφάκη Ε., Καλαϊτζάκη Α.

Συχνά οι εργαζόµενοι στις διάφορες υπηρεσίες ψυχικής υγείας εµφανίζουν υψηλά επίπεδα επαγγελµατικής 
εξουθένωσης και κόπωσης συµπόνιας. Οι αρνητικές συνέπειες αυτών για τον ίδιο τον εργαζόµενο (π.χ. κλινική 
κατάθλιψη, αυτοκτονικός ιδεασµός), όσο και για την υπηρεσία (π.χ. αυξηµένα ποσοστά απουσίας από την 
εργασία, λανθασµένες διαγνώσεις) είναι µόνο µερικές από τις επιπτώσεις τους. Διεθνή δεδοµένα, σε δείγµα 800 
ψυχολόγων, έδειξαν ότι περίπου το 29% αυτών εµφάνισε συµπτώµατα αυτοκτονικών ιδεασµών κάποια στιγµή 
στην επαγγελµατική του πορεία ενώ ένα 4% αυτών είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει. Αντίστοιχα δεδοµένα, 
έδειξαν ότι το 61% των ψυχολόγων βιώνουν κλινική κατάθλιψη κάποια στιγµή στη ζωή τους, προερχόµενη από 
την επαγγελµατική τους ενασχόληση.

Σκοπός: Η παρούσα µελέτη στοχεύει στην αποτύπωση του προβλήµατος και την καταγραφή καλών πρακτικών 
παρέµβασης στις περιπτώσεις της επαγγελµατικής εξουθένωσης και της κόπωσης συµπόνιας, οι οποίες 
αναµένεται να αξιοποιηθούν από τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας για την αυτό-προστασία τους.

Υλικό/Μέθοδοι: Πλήθος Εθνικών και Ευρωπαϊκών οδηγιών και συµφώνων ορίζουν την υποχρέωση των 
εργοδοτών να προστατεύουν την υγεία των εργαζοµένων τους, λαµβάνοντας προαιρετικά µέτρα για την 
προαγωγή της ψυχικής ευεξίας αυτών (παρεµβάσεις σε οργανωτικό-διοικητικό επίπεδο), ενώ ταυτόχρονα οι 
ίδιοι οι εργαζόµενοι µπορούν να συµβάλλουν στην δική τους ψυχική υγιεινή και προστασία (παρεµβάσεις σε 
ατοµικό επίπεδο).

Αποτελέσµατα: Οι παρεµβάσεις που πρόκειται να παρουσιαστούν έχουν αποδεδειγµένα εφαρµοστεί σε 
επαγγελµατίες ψυχικής υγείας λειτουργώντας προληπτικά και κατασταλτικά στα συµπτώµατα της επαγγελµατικής 
εξουθένωσης και της κόπωσης συµπόνιας.

Συµπεράσµατα: Από τα παραπάνω, γίνεται φανερή η αναγκαιότητα δηµιουργίας προγραµµάτων προώθησης 
της ψυχικής υγείας και ευηµερίας των εργαζοµένων στις δοµές ψυχικής υγείας, τα οποία µπορούν να συµβάλουν 
στην ανάπτυξη ενός υγιούς ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος εργασίας µε περαιτέρω οφέλη την αύξηση της 
απόδοσης / παραγωγικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης, καθώς και της ψυχικής και σωµατικής υγείας και 
ευεξίας των εργαζοµένων. 

CORTINA 12:00-13:30Κυριακή 21 Απριλίου 2019



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

166

Κόπωση συμπόνιας: προκαταρκτικά αποτελέσματα σε ένα δείγμα επαγγελματιών ψυχικής υγείας 
στην Κρήτη
Καλαϊτζάκη, Α., Κοροτζίδης Χ., Μεραµβελιωτάκης, Η., Συµεού, Β., Χριστοφάκη Ε., Κουκούλη, Σ.

Οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας που εκτίθενται στον πόνο και τις τραυµατικές εµπειρίες των ανθρώπων που 
φροντίζουν είναι ευάλωτοι στην εµφάνιση κόπωσης συµπόνιας (ΚΣ). Η κόπωση συµπόνιας (που ονοµάζεται 
επίσης δευτεροπαθές ή επακόλουθο τραύµα) θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των επαγγελµατιών να φροντίζουν 
τους ασθενείς τους λόγω συµπτωµάτων παρόµοιων µε τη µετατραυµατική διαταραχή του στρες. Περιγράφεται 
ως η σύγκλιση του δευτερογενούς τραυµατικού στρες και της αθροιστικής εξουθένωσης και είναι µια κατάσταση 
που χαρακτηρίζεται από µια σταδιακή µείωση της ενσυναίσθησης ή της συµπόνιας µε την πάροδο του χρόνου 
λόγω των συνεχών απαιτήσεων της φροντίδας των άλλων. 

Σκοπός: Η µελέτη της κόπωσης συµπόνιας, των καθοριστικών της παραγόντων και της σχέσης της µε την 
ανθεκτικότητα σε ένα δείγµα επαγγελµατιών ψυχικής υγείας στην Κρήτη. 

Υλικό/Μέθοδοι: Ένα ερωτηµατολόγιο χορηγήθηκε ηλεκτρονικά ή έντυπα σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας σε 
διάφορες υπηρεσίες Π.Φ.Υ. και Δ.Φ.Υ. στην Κρήτη. 

Αποτελέσµατα: Τα δεδοµένα θα αναδείξουν το ποσοστό της κόπωσης συµπόνιας στους συγκεκριµένους 
επαγγελµατίες, τη σχέση της µε την ανθεκτικότητα και τις επιπτώσεις της στην ποιότητα της προσωπικής και 
επαγγελµατικής ζωής τους. Επίσης, θα προταθούν παρεµβάσεις για την πρόληψη και αντιµετώπιση του φαινοµένου.

Συµπεράσµατα: Περισσότερη έρευνα θα πρέπει να αφιερωθεί στη µελέτη της κόπωσης συµπόνιας και των 
παραγόντων που σχετίζονται µε αυτήν. Η αντιµετώπιση αυτών των τροποποιήσιµων παραγόντων µπορεί να έχει 
σηµαντικά οφέλη, όπως την προστασία των επαγγελµατιών που κινδυνεύουν, την άµβλυνση των αρνητικών 
συνεπειών της ΚΣ για την ψυχική υγεία τους, τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών αλλά 
και σηµαντικά οφέλη για την οικονοµία γενικότερα.

Αξιολόγηση της κόπωσης συμπόνιας και της επαγγελματικής εξουθένωσης και συμβουλές 
αυτοβοήθειας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Χριστοφάκη Ε., Κοροτζίδης Χ., Μεραµβελιωτάκης Η., Συµεού Β., Καλαϊτζάκη Α.

Οι εργαζόµενοι στις διάφορες υπηρεσίες ψυχικής υγείας καλούνται καθηµερινά να αντιµετωπίσουν πολλές 
προκλήσεις, αποτέλεσµα των οποίων συχνά είναι υψηλά επαγγελµατικής εξουθένωσης και κόπωσης συµπόνιας.

Σκοπός: Σκοπός της παρουσίασης είναι οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας να αναγνωρίσουν έγκαιρα τα 
πιθανά συµπτώµατα της κόπωσης συµπόνιας και της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Στα πλαίσια της οµιλίας 
αρχικά θα αξιολογηθεί η κόπωση συµπόνιας, η ικανοποίηση συµπόνιας και η επαγγελµατική εξουθένωση των 
παραβρισκόµενων επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και αφετέρου να προταθούν συµβουλές αυτοβοήθειας. 

Υλικό/Μέθοδοι: Την ώρα της παρουσίασης θα χορηγηθεί στους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας το Professional 
Quality of Life Scale (ProQOL), το οποίο αποτελεί ένα ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της ποιότητας της 
επαγγελµατικής ζωής τους και των θετικών και αρνητικών εµπειριών τους ως επαγγελµατίες. 

Αποτελέσµατα: Τα δεδοµένα θα αναδείξουν εάν οι συγκεκριµένοι επαγγελµατίες εµφανίζουν κόπωση συµπόνιας, 
επαγγελµατική εξουθένωση ή αντίθετα ικανοποίηση συµπόνιας. Στη συνέχεια θα προταθούν συγκεκριµένες 
συµβουλές σε ατοµικό επίπεδο για την πρόληψη και αντιµετώπιση των αρνητικών εµπειριών των εργαζοµένων. 

Συµπεράσµατα: Η απόκτηση ενηµερότητας µέσω της έγκαιρης αναγνώρισης των πιθανών δυσκολιών που 
προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλµατος θα συµβάλλει στην µείωση του φαινοµένου της κόπωσης 
συµπόνιας και της επαγγελµατικής εξουθένωσης και των επιπτώσεών τους στην προσωπική και επαγγελµατική 
ζωή των επαγγελµατιών. 

CORTINA 12:00-13:30Κυριακή 21 Απριλίου 2019
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Τομέας Νέων Ψυχιάτρων

Προεδρείο: Α. Διακουµοπούλου, Αχ. Οικονόµου

Ψυχαναγκαστικό φάσµα και συννοσηρότητες της OCD
Γ. Δηµητριάδης 

Αλκοόλ και παραβατική συµπεριφορά
Κ. Ράντης

Αλκοόλ και η κεντρικότητα των βιωµατικών ψυχοθεραπευτικών τεχνικών στη Θεραπεία Σχηµάτων: µια κλινική 
περίπτωση
Γ. Κιοστεράκης

Αλκοόλ και παραβατική συμπεριφορά
Ράντης Κ.

Με βάση πρόσφατες αναφορές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, περίπου ο µισός παγκόσµιος πληθυσµός 
είναι ενεργοί χρήστες οινοπνευµατωδών, η χρήση ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της εφηβείας, και υπολογίζεται 
ότι το 1/4 της ποσότητας που καταναλώνεται παγκοσµίως προέρχεται από το παράνοµο εµπόριο.

Σκοπός της παρούσας εισήγησης, είναι να παρατεθούν στοιχεία από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, 
που συνδέουν το αλκοόλ µε παραβατική συµπεριφορά, καθώς και να αναφερθεί η χρησιµότητά του ως κριτήριο 
καταλογισµού της άδικης πράξης.

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί µε δοσοεξαρτώµενο αλλά και ιδιοσυγκρασιακό τρόπο καταστολή, ευφορία, άρση 
αναστολών, αλλά και επιθετικότητα και διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών, η δε Διαταραχή Χρήσης Αλκοόλ 
έχει συσχετισθεί µε πληθώρα ψυχικών διαταραχών, τόσο σχετιζόµενες µε τη χρήση του αλκοόλ καθαυτού, όσο 
και στα πλαίσια συννόσησης.

Τα παραπάνω είναι παράγοντες που προδιαθέτουν ποικιλλοτρόπως σε παραβατική συµπεριφορά. Τα συχνότερα 
εγκλήµατα που έχουν σχετισθεί µε το αλκοόλ είναι οι επιθέσεις κατά προσώπων, τα σεξουαλικά εγκλήµατα, 
ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση ανηλίκων, ληστείες και ανθρωποκτονία, ενώ στην παραβατική συµπεριφορά 
που σχετίζεται µε το αλκοόλ, δε θα µπορούσε κανείς να παραλείψει τα τροχαία ατυχήµατα που σχετίζονται µε τη 
χρήση, αλλά και το παράνοµο εµπόριο.

Τέλος, γίνεται µια προσπάθεια να παρατεθούν τα προβλεπόµενα από την ελληνική νοµοθεσία, όσον αφορά στα 
εγκλήµατα που τελούνται υπό την επήρρεια αλκοόλ, να ξεκαθαριστεί το θέµα της πρόθεσης ή δόλου για την 
τέλεση της άδικης πράξης, και, τελικά, να εκτιµηθεί η ικανότητα για καταλογισµό της ή µη στον φερόµενο ως 
δράστη.

MINOS I 08:30-10:00Κυριακή 21 Απριλίου 2019
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Αλκοόλ και η κεντρικότητα των βιωματικών ψυχοθεραπευτικών τεχνικών στη Θεραπεία Σχημάτων: 
μια κλινική περίπτωση
Κιοστεράκης Γ.

H Θεραπεία Σχηµάτων (Schema Therapy - ST) είναι ένα συνθετικό µοντέλο ψυχοθεραπείας, µε κύρια εφαρµογή 
σε ασθενείς µε διαταραχές προσωπικότητας που στοχεύει στον εντοπισµό και την αλλαγή δυσλειτουργικών 
σχηµάτων (schemas) και τρόπων λειτουργίας (modes) µέσω γνωσιακών, βιωµατικών και συµπεριφορικών 
τεχνικών (Nadort et al., 2009; Young, Klosko, & Weishaar, 2003). Συνδυάζει στοιχεία από τη γνωσιακή 
συµπεριφορική ψυχοθεραπεία, τη θεωρία προσκόλλησης και τη θεωρία αντικειµενοτρόπων σχέσεων καθώς 
και µοντέλων µε έµφαση στη συναισθηµατική έκφραση. Η ST δίνει έµφαση σε 3 κύριους ψυχοθεραπευτικούς 
τοµείς: το µοντέλο σχηµάτων - τρόπων λειτουργίας, τη θεραπευτική σχέση και τη σηµαντική χρήση βιωµατικών 
τεχνικών. 

Τα πρώιµα δυσλειτουργικά σχήµατα προκύπτουν από τις ανικανοποίητες συναισθηµατικές ανάγκες του παιδιού. 
Χρησιµοποιώντας µια ζεστή και ενσυναισθητική θεραπευτική σχέση που στοχεύει σε µια “εντός ορίων γονεϊκή 
στάση” µέσα στη θεραπεία (limited reparenting), οι παλιές τοξικές διαπροσωπικές εµπειρίες επαναβιώνονται 
και επανακωδικοποιούνται υπό την καθοδήγηση του θεραπευτή (Roediger & Zarbock, 2014). Μέσα από 
την υποστήριξη της θεραπευτικής σχέσης, ο ασθενής έρχεται σε επαφή µε τραυµατικά βιώµατα, τα σχήµατα 
κατανοούνται σε ένα νέο πλαίσιο και επεξεργάζονται µέσω συγκεκριµένων θεραπευτικών τεχνικών, που 
περιλαµβάνουν τόσο τις συνήθεις τεχνικές CBT όσο και βιωµατικά στοιχεία εµπνευσµένα από τη θεραπεία 
Gestalt (Roediger & Dieckmann, 2012).

Σε αυτή την οµιλία παρουσιάζεται µια κλινική περίπτωση, όπου µια βασική βιωµατική τεχνική της ST, η 
µετασχηµατιστική εργασία σε καρέκλες (Tranformative Chairwork), χρησιµοποιήθηκε για να αντιµετωπίσει τον 
τρόπο λειτουργίας Επικριτικού Γονέα (Critical Parent Mode) της ασθενούς.

Nadort, M., Arntz, A., Smit, J. H., Giesen-Bloo, J., Eikelenboom, M., Spinhoven, P., . . . van Dyck, R. (2009). Implementation of outpatient 
schema therapy for borderline personality disorder: study design. BMC Psychiatry, 9, 64. doi: 10.1186/1471-244x-9-64
Roediger, E., & Dieckmann, E. (2012). [Schema therapy: an integrative approach for personality disorders]. Psychother Psychosom 
Med Psychol, 62(3-4), 142-148. doi: 10.1055/s-0032-1304615
Roediger, E., & Zarbock, G. (2014). [Schema therapy for personality disorders : A critical review.]. Nervenarzt. doi: 10.1007/s00115-
014-4008-8
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy : a practitioner’s guide. New York: The Guilford Press.
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Τομέας Νέων Ψυχιάτρων

Προεδρείο: Aχ. Οικονόµου, Α. Καρζής

Η εξέλιξη των διαταραχών προσωπικότητας στο DSM
Δ. Παππάς 

Θεωρητικές και κλινικές διαστάσεις της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας
Αχ. Οικονόµου 

Η νοερή απεικόνιση στη θεραπεία των διαταραχών προσωπικότητας.
Π. Χατζηµανώλης

Η εξέλιξη των διαταραχών προσωπικότητας στο DSM
Παππάς Δ.

Παρότι οι απαρχές της ενασχόλησης µε τις διαταραχές προσωπικότητας ουσιαστικά ταυτίζονται µε την έναρξη της 
καταγεγραµµένης ιστορίας της ψυχοθεραπείας, το γενικό ενδιαφέρον για τις διαταραχές προσωπικότητας είναι 
σχετικά πρόσφατο. Στο DSM-I περιγράφονταν ήδη 27 διαταραχές προσωπικότητας ενώ στο DSM-II συνέχισαν να 
περιλαµβάνονται 12. Ωστόσο στις δύο πρώτες εκδόσεις του DSM οι διαταραχές προσωπικότητας περιγράφονταν 
µε πολύ γενικούς και ασαφείς όρους. Σαφέστερα κριτήρια και συγκεκριµένα συµπτώµατα περιγράφονται στο 
DSM-III, όπου οι διαταραχές προσωπικότητας κωδικοποιούνται για πρώτη φορά ξεχωριστά στον άξονα ΙΙ.

Ο µέσος όρος διαγνώσεων στον άξονα ΙΙ ανά θεραπευόµενο κυµαίνεται από 2,8 έως 3,75 ανάλογα µε τη 
µελέτη. Το πρόβληµα αυτό λήφθηκε σοβαρά υπόψη κατά την αναθεώρηση των κριτηρίων του DSM-IV.

Οι διαταραχές προσωπικότητας στο DSM-IV - TR κατατάσσονται σε τρείς οµάδες, οι οποίες καθορίστηκαν βάση 
περιγραφικών οµοιοτήτων. 

Τέλος θα αναφερθούµε στην εξέλιξη των κριτηρίων των διαταραχών προσωπικότητας στο DSM-V

Θεωρητικές και κλινικές διαστάσεις της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας
Οικονόµου Αχ.

Ο όρος «αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας» έχει αντικαταστήσει τις τελευταίες δεκαετίες παλαιότερους 
όρους, όπως «ψυχοπαθητική» ή «κοινωνιοπαθητική» διαταραχή προσωπικότητας. 

Ως διαταραχή ισορροπεί µεταξύ της ψυχιατρικής και της κοινωνιολογικής προσέγγισης, καθώς βασικό της 
γνώρισµα αποτελεί η περιφρόνηση των άλλων, η αδιαφορία για το νόµο, η παραβίαση δικαιωµάτων τρίτων, η 
έλλειψη ενοχών και η χειραγώγηση. Η επίσκεψη στον ψυχίατρο είναι σπάνια εξαιτίας της ίδιας της διαταραχής 
και η διάγνωση τίθεται συνήθως στο πλαίσιο συννόσησης. 

Τα κλινικά χαρακτηριστικά, η διαφορική διάγνωση και η αντιµετώπιση της διαταραχής αποτελούν διαχρονικά ένα 
ιδιαίτερο στοίχηµα για τον κλινικό ψυχίατρο. 

MINOS I 10:00-11:30Κυριακή 21 Απριλίου 2019
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Η νοερή απεικόνιση στη θεραπεία των διαταραχών προσωπικότητας
Χατζηµανώλης Π.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η αναγνώριση και προβολή των διαταραχών προσωπικότητας έχει αλλάξει κατεύθυνση 
στη διαγνωστική διερεύνηση τους. Παρόλα αυτά συνεχίζει να προκαλεί προβληµατισµό η δυσκολία ανάπτυξης 
αποτελεσµατικών τεχνικών που µπορούν να αντικρούσουν τον ανθεκτικό χαρακτήρα επανάληψης µοτίβων 
σκέψεων - συµπεριφορών, γεγονός που προάγει το δυσλειτουργικό χαρακτήρα των διαταραχών προσωπικότητας 
και συντηρεί το χαρακτηρισµό «πρόκληση» στην αποτελεσµατική θεραπεία τους. 

Η νοερή απεικόνιση είναι µια σηµαντική ψυχοθεραπευτική τεχνική η οποία µπορεί µε επιτυχία να εφαρµοστεί στη 
θεραπεία των διαταραχών προσωπικότητας. Η σηµαντικότητα της στηρίζεται όχι µόνο στο γεγονός ότι αντιµετωπίζει 
απλά εικόνες που διεισδύουν από το παρελθόν, αλλά αλλάζει το νόηµα των πρώιµων δυσλειτουργικών σχηµάτων 
προερχοµένων από βιώµατα της παιδικής ηλικίας που υποβόσκουν στα άτοµα µε διαταραχές προσωπικότητας.

Ποικίλοι µηχανισµοί εµπλέκονται στο τρόπο που µπορεί να εφαρµοστεί η νοερή απεικόνιση στις διαταραχές 
προσωπικότητας, όµως οι πρακτικές της εφαρµογές στηρίζονται σε συγκεκριµένους θεµατικούς άξονες, όπως 
είναι η διαγνωστική νοερή απεικόνιση, το «ασφαλές µέρος», η αλλαγή της εικόνας ψυχοτραυµατικών γεγονότων 
της παιδικής ηλικίας (ξαναγράφοντας το σενάριο) και η αναδιατύπωση εικόνων από το παρόν αλλά και από το 
µέλλον. 

Το πλεονέκτηµα της έναντι άλλων τεχνικών που ασχολούνται µε ψυχοπιεστικά γεγονότα της παιδικής ηλικίας, είναι 
ότι εστιάζει λιγότερο στην απλή ανάµνηση των τραυµατικών όψεων αυτών των βιωµάτων και περισσότερο στην 
ανάδειξη των υφισταµένων αναγκών του θεραπευόµενου, µε στόχο την αποκατάσταση των δυσλειτουργικών 
σχέσεων. 

MINOS I 10:00-11:30Κυριακή 21 Απριλίου 2019
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MINOS I 16:30-18:00

O01

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤAΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (POST-EVENT PROCESSING 
QUESTIONNAIRE): ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΧΟΣ
Σίµος Γ.1, Σέρεσλης Κ.2, Γραικού Δ.3

1Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
2Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ
3Ειδική Αγωγή

Σκοπός: Τα σύγχρονα µοντέλα κατανόησης και αντιµετώπισης του υπερβάλλοντος κοινωνικού άγχους 
δίνουν έµφαση στον «µεταγενέστερο µηρυκασµό», την νοερή δηλαδή αναβίωση ενός πρόσφατου 
κοινωνικού γεγονότος µε έναν τρόπο που επαναβεβαιώνει µάλλον καταστροφικές απόψεις για την πρόσφατη 
κοινωνική επίδοση. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η αξιολόγηση των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών 
της ελληνικής µετάφρασης του ερωτηµατολογίου «Post-Event Processing Questionnaire” (PEPQ). 

Υλικό και µέθοδοι: Στην έρευνα συµµετείχαν 1439 άτοµα (72% γυναίκες) µέσης ηλικίας 21,2 ετών (ΤΑ: 
2,8 έτη/ εύρος 18-35 ετών), τα οποία συµπλήρωσαν την ελληνική µετάφραση των ερωτηµατολογίων 
PEPQ, ερωτηµατολόγιο το οποίο αξιολογεί τις γνωστικές, συναισθηµατικές και συµπεριφορικές 
αντιδράσεις που µπορεί να ακολουθούν ένα πρόσφατο αγχογόνο κοινωνικό γεγονός, καθώς και των 
ερωτηµατολογίων Social Interaction Anxiety Scale-SIAS και Social Phobia Scale-SPS που αξιολογούν τις 
µάλλον χαρακτηρολογικές διαστάσεις του άγχους στην κοινωνική διαντίδραση και του κοινωνικού φόβου 
αντίστοιχα. 

Αποτελέσµατα: Το PEPQ επέδειξε δείκτη αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha) ίσο µε 0,85 ενώ από την 
παραγοντική ανάλυση προέκυψαν δυο επιλογές, αυτή µε έναν πρωτεύοντα παράγοντα και αυτή µε τρεις 
υπο-παράγοντες (µηρυκασµός, επανόρθωση, αποφυγή). Οι αναλύσεις συσχέτισης ανάµεσα σε PEPQ, 
SIAS και SPS έδειξαν στατιστικά και νοηµατικά σηµαντικές σχέσεις. Η διαίρεση του δείγµατος µε βάση τη 
µέση τιµή σε άτοµα µε χαµηλότερο και υψηλότερο κοινωνικό άγχος και η σύγκριση τους στο PEPQ και τις 
υποκλίµακες του, έδειξε ότι η δεύτερη οµάδα είχε σε όλα σηµαντικά υψηλότερες τιµές. 

Συµπεράσµατα: Η ελληνική µετάφραση του ερωτηµατολογίου Post-Event Processing Questionnaire 
παρουσιάζει καλά ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά σε ένα µεγάλο δείγµα νεαρών ενηλίκων Ελλήνων. Το 
ερωτηµατολόγιο συσχετίσθηκε επίσης σηµαντικά µε το άγχος που σχετίζεται µε ποικίλες κοινωνικές 
διαντιδράσεις, καθώς και το φόβο του ατόµου να υποβληθεί σε εξονυχιστικό έλεγχο ή να το παρατηρούν 
κατά τη διάρκεια καθηµερινών δραστηριοτήτων. 

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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O02

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ
Κωνσταντίνου Α., Μπακόλα Ε., Λαγούδα Ε., Γούτου Μ.
Ιπποκράτειο Θεραπευτήριο, Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική, Λάρισα

Σκοπός: Κύριος στόχος είναι η µέτρηση της βιταµίνης D, µέσω του προσδιορισµού της 25OH VitD 
στο αίµα, σε χρόνια νοσηλευόµενους ασθενείς µε ψυχική νόσο. Επιµέρους στόχοι είναι η ανάδειξη 
παραγόντων κινδύνου και η συσχέτιση αυτών µε τα επίπεδα της βιταµίνης D καθώς και η σύσταση οδηγιών 
σε περιπτώσεις έλλειψης/ανεπάρκειας αυτής. 

Υλικό και µέθοδοι: Η µέτρηση της 25OH VitD πραγµατοποιήθηκε τέλη Ιανουαρίου 2018 σε όλους τους 
νοσηλευόµενους ασθενείς (280 άτοµα) ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής στη Λάρισα στα πλαίσια βελτίωσης 
της µυοσκελετικής υγείας των νοσηλευόµενων και αποτέλεσε µέρος σειράς εργαστηριακών, παρακλινικών 
εξετάσεων και παρεµβάσεων. Ο υπό µελέτη πληθυσµός (n=49) αφορά τους χρόνια νοσηλευόµενους 
µε σοβαρή ψυχική νόσο στο τµήµα αυξηµένης ασφάλειας. Εκτός της καταγραφής των τιµών της 25OH 
VitD συµπεριλήφθησαν στη µελέτη δηµογραφικά στοιχεία, χρόνος νοσηλείας, φαρµακευτική αγωγή, 
διάγνωση, ΒΜΙ, συµµετοχή στην εργοθεραπεία, συµµετοχή σε εξωτερικές δραστηριότητες, ύπαρξη 
κινητικής διαταραχής, ιστορικό κατάγµατος, συνοσηρότητες, κάπνισµα και ασβέστιο αίµατος. Η ανάλυση 
των δεδοµένων (SPSS 21.0) περιλαµβάνει περιγραφικά δεδοµένα και συσχετίσεις όπως και ένα µοντέλο 
πρόβλεψης των επιπέδων της 25OH VitD. 

Αποτελέσµατα: H κριτική έλλειψη βιταµίνης D (25OH VitD10ng/mL) ανήλθε σε ποσοστό 91%. Σχετίστηκε 
στατιστικά σηµαντικά µε το χρόνο νοσηλείας, τη συµµετοχή στην εργοθεραπεία, τη συµµετοχή σε εξωτερικές 
δραστηριότητες και το ιστορικό κατάγµατος. 

Συµπεράσµατα: Η βιταµίνη D ως παράγοντας της γενικής υγείας υποεκτιµάται στις νότιες Ευρωπαϊκές 
χώρες και δεν λαµβάνεται καθόλου υπόψη η ειδική οµάδα των χρόνια νοσηλευόµενων ασθενών. Όπως 
προκύπτει από τη βιβλιογραφία, τις κατευθυντήριες οδηγίες και επιβεβαιώνεται από την παρούσα µελέτη, 
η κριτική έλλειψη της βιταµίνης D είναι πολύ συχνή σε αυτό τον ειδικό πληθυσµό. Κύριο επακόλουθο 
είναι η διατάραξη της µυοσκελετικής υγείας µε κίνδυνο οστεοµαλακίας, παραµορφώσεων, καταγµάτων 
και µυοσκελετικού πόνου. Συστήνεται έλεγχος ρουτίνας της VitD κατά την εισαγωγή των ασθενών σε 
ψυχιατρική κλινική και, εφόσον προβλέπεται χρόνια νοσηλεία, η έναρξη θεραπείας αναπλήρωσης και 
συντήρησης µε συστηµατικούς ελέγχους σε συνδυασµό µε αυξηµένη εξωτερική δραστηριότητα. 

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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MINOS I 16:30-18:00

O03

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ
Χριστοφοράτου Ν., Ζιάνη Α., Μορφέση Δ.
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κεφαλονιάς-Ζακύνθου-Ιθάκης

Σκοπός: να αναδειχθούν οι αντικειµενικές δυσκολίες στη διενέργεια της καθηµερινής ψυχιατρικής 
πρακτικής σε τρία νησία του Ιονίου. 

Υλικό και Μέθοδοι: χρησιµοποιήθηκε το δίκτυο συνεργασίας Εισαγγελίας Πρωτοδικίου Κεφαλονιάςκαι 
τοπικά αστυνοµικά τµήµατα. 

Αποτελέσµατα: καταγραφή ακούσιων νοσηλειών του τελευταίου έτους και ανάλυσή τους. 

Συµπεράσµατα: σοβαρή χρονοκαθυστέρηση από την υποτροπή της νόσου µέχρι τη θεραπευτική 
ενδονοσοκοµειακή παρέµβαση.

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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MINOS I 16:30-18:00

O04

ΗΛΕΚΤΡΟΣΠΑΣΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Κούδας Β., Κανελλοπούλου Β., Πασπαράκης Ε., Ξηµέρης Β., Βγόντζας Α.
Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Σκοπός: Η ηλεκτροσπασµοθεραπεία αποτελεί µια εγκεκριµένη µέθοδο βιολογικής θεραπείας σε ασθενείς 
µε κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, κατατονία και ψυχιατρικά συµπτώµατα σχετιζόµενα µε τη νόσο 
Πάρκινσον. Πειραµατικές µελέτες τείνουν να αναδείξουν την χρησιµότητα της σε ασθενείς µε διαταραχή 
προσωπικότητας και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. 

Υλικό και µέθοδοι: Από το 2016 δίνεται η δυνατότητα συνεδριών ηλεκτροσπασµοθεραπείας στο 
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, που αποτελεί και την µοναδική δοµή που παρέχει την 
θεραπεία στην Κρήτη. Έχουν συµµετάσχει 11 ασθενείς. 10 εξ’ αυτών εµφάνιζε υποτροπιάζουσα καταθλιπτική 
διαταραχή, µονοπολικού ή διπολικού φάσµατος και ένας εµφάνιζε ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Το 72% 
(8 ασθενείς) είχαν συνυπάρχουσα διάγνωση Cluster B διαταραχής προσωπικότητας- κυρίως µεταιχµιακή. 
Όλοι οι ασθενείς υπέγραψαν το έντυπο συγκατάθεσης. Υπεβλήθηκαν σε πρωτόκολλο προεγχειρητικού 
ελέγχου πριν την έναρξη των συνεδριών. Οι ασθενείς υποβάλλονται σε γενική αναισθησία και ποσότητα 
ρεύµατος χορηγείται αµφικροταφικά. Η συχνότητα των συνεδριών ορίζεται σε 2 µε 3 ανά εβδοµάδα και ο 
µέγιστος αριθµός συναπτών συνεδριών σε 14 (mean= 7,5). 4 (36%) ασθενείς συνεχίζουν µε συνεδρίες 
συντήρησης ανά 3 µήνες. 

Αποτελέσµατα: Διαπιστώνεται µείωση του µέσου όρου των νοσηλειών κατόπιν των συνεδριών 
ηλεκτροσπασµοθεραπείας από 0.8 νοσηλείες/ ανά ασθενή/ ανά έτος σε 0.1 νοσηλείες/ ανά ασθενή/ ανά 
έτος. Μόνο µία ασθενής έχει χρειαστεί νοσηλεία µετά το πέρας των συνεδριών ηλεκτροσπασµοθεραπείας. 
Ουδείς ασθενής ανέφερε µακροπρόθεσµες παρενέργειες από την θεραπεία, ενώ δεν διαπιστώθηκε 
στατιστικά σηµαντική αλλαγή στο MMSE πριν και µετά το πέρας των συνεδριών. 

Συµπεράσµατα: Από το δείγµα της Κρήτης, η ηλεκτροσπασµοθεραπεία έχει επιδείξει σηµαντικά 
αποτελέσµατα σε ασθενείς µε υποτροπιάζουσα κατάθλιψη και µεταιχµιακή διαταραχή προσωπικότητας, 
µειώνοντας των αριθµό νοσηλειών και την ανάγκη πολυφαρµακίας. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η 
ηλεκτροσπασµοθεραπεία είναι µια σύγχρονη, ασφαλής και αποτελεσµατική µέθοδος και χρειάζεται να 
επεκταθεί η εφαρµογή της µε κατάλληλη ενηµέρωση των Ψυχίατρων της Κρήτης. 
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ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ασηµόπουλος Χ.1, Μαρτινάκη Σ.2, Χατζηπέµου Θ.1

1Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
2Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός: Η εκτίµηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης συνδυαστικά µε την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων 
των επαγγελµατιών υγείας και ψυχικής υγείας απασχολεί την επιστηµονική κοινότητα, καθώς οι χώροι που 
οι επαγγελµατίες αυτοί λειτουργούν καθηµερινά, αποτελούν ιδιαίτερα περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται 
από άγχος, στρες, εγρήγορση, ετοιµότητα και ικανότητα ελιγµών ως προς τη λήψη αποφάσεων και την 
διαχείριση δύσκολων ζητηµάτων. 

Υλικό και µέθοδος: Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 370 φοιτητές όλων των ετών του προπτυχιακού 
προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 
(ΤΕΙ) Αθήνας. Χορηγήθηκαν τρία ερωτηµατολόγια: Α) Ερωτηµατολόγιο δηµογραφικών στοιχείων Β) Η 
Problem Solving Inventory (PSI), Γ) Η Emotional Intelligence Scale (EI). 

Αποτελέσµατα: Από τους συµµετέχοντες το 85,6% ήταν γυναίκες και το 14,4% άνδρες, µε Μ.Ο. ηλικίας 
21.8 έτη. Όλες οι διαστάσεις PSI και EI βρέθηκαν να σχετίζονται σηµαντικά και θετικά µεταξύ τους. Η 
διάσταση της ρύθµισης του συναισθήµατος παρουσίασε την υψηλότερη συσχέτιση µε τις διαστάσεις του 
προσωπικού ελέγχου και της εµπιστοσύνης στην επίλυση προβληµάτων µαζί µε τη συνολική βαθµολογία 
της PSI. Οι συσχετίσεις µεταξύ των διαστάσεων της χρήσης των συναισθηµάτων και της εµπιστοσύνης 
στην επίλυση προβληµάτων και µεταξύ της χρήσης των συναισθηµάτων και της συνολικής βαθµολογίας 
PSI ήταν επίσης υψηλές. Εξαίρεση αποτέλεσε η συσχέτιση µεταξύ των διαστάσεων της εκτίµησης των 
συναισθηµάτων των άλλων και του προσωπικού ελέγχου. 

Συµπεράσµατα: Τα συναισθήµατα αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης που επιτελούν 
ποικίλους σκοπούς και λειτουργίες επηρεάζοντας όλες τις πτυχές της. Η σωστή αντίληψη και κατανόηση 
των συναισθηµάτων που εκφράζει ο ασθενής και η ορθή διαχείριση των προσωπικών συναισθηµατικών 
αντιδράσεων του επαγγελµατία αποτελούν θέµατα µείζονος σηµασίας που επιδρούν στη διαµόρφωση 
της κρίσης του. Προκειµένου να ανταπεξέλθει ο επαγγελµατίας χρειάζεται να διαθέτει ικανότητα 
ενσυναίσθησης, συναισθηµατική ανθεκτικότητα και τεχνικές που ενισχύουν την επίδραση που µπορεί να 
επιφέρει η συναλλαγή µε τον άλλο, παρέχοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη ψυχική ασφάλεια. 
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O06

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΟΡΤΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΡΗΤΗ (CRETAN AGING COHORT)
Μπάστα Μ.1, Κανελλοπούλου Β.1, Κουτεντάκη Ε.1, Ζαγανάς Ι.2, Σίµος Π.1, Βγόντζας Α.1

1Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου
2Νευρολογική Κλινική Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Η κατάθλιψη αποτελεί συχνή νόσο στο γενικό πληθυσµό µε σηµαντική έκπτωση της λειτουργικότητας. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπολασµού της κατάθλιψης και των 
παραγόντων που σχετίζονται µε αυτή στους ηλικιωµένους της Κρήτης. 

Υλικό και Μέθοδοι: Αρχικά διερευνήθηκε ο επιπολασµός /παράγοντες που σχετίζονται µε κατάθλιψη 
στην Κοορτή Ηλικιωµένων στην Κρήτη (Cretan Aging Cohort) σε 2.795 ηλικιωµένους (>60 ετών) από 
ένα σύνολο 3.140 ηλικιωµένων της Κοινότητας, που επισκέφτηκαν τους Γενικούς Ιατρούς σε επιλεγµένα 
Κέντρα Υγείας του νοµού Ηρακλείου για οποιοδήποτε λόγο (α’ φάση). Άτοµα µε µέτρια/ σοβαρή γνωσιακή 
έκπτωση [µε βάση το Mini Mental State Examination (MMSE)] εξαιρέθηκαν από την ανάλυση. Όλοι οι 
συµµετέχοντες είχαν καταγραφή δηµογραφικών/σωµατοµετρικών χαρακτηριστικών, συνήθειες ύπνου, 
γενική κατάσταση υγείας, κάπνισµα, αλκοόλ, και επίπεδο λειτουργικότητας. Η διάγνωση της κατάθλιψης 
βασίστηκε στην ύπαρξη γνωστού ιστορικού κατάθλιψης ή/και στη λήψη αντικαταθλιπτικής αγωγής. Στη 
συνέχεια διερευνήθηκε η κατάθλιψη/παράγοντες συσχέτισης αυτής σε ένα υποσύνολο από 392 ατόµων 
που είχαν εκτενή νευροψυχιατρικό, και νευροψυχολογικό έλεγχο, αφού εξαιρέθηκαν άτοµα µε γνωσιακές 
διαταραχές (β ‘ φάση). Η στατιστική ανάλυση περιέλαβε µονοπαραγοντικά και πολυπαραγοντικά µοντέλα 
συσχέτισης της κατάθλιψης µε τους παράγοντες που διερευνήθηκαν.

Αποτελέσµατα: Στο δείγµα της α΄ φάσης, 11.3 % έπασχε από κατάθλιψη. Στη πολυπαραγοντική ανάλυση 
βρέθηκε ότι παράγοντες συσχέτισης µε την κατάθλιψη ήταν το γυναικείο φύλο (p0.001). η έλλειψη φυσικής 
δραστηριότητας (P=0.002), και η εξάρτηση από φροντιστή (p=0.002). Στο δείγµα της β’ φάσης βρέθηκε ότι 
29.6% έπασχε από κατάθλιψη. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση βρέθηκε ότι παράγοντες συσχέτισης µε 
την κατάθλιψη ήταν το γυναικείο φύλο (p0.001) και η παρουσία τουλάχιστον ενός συµπτώµατος αϋπνίας 
(p=0.002). 

Συµπεράσµατα: Η κατάθλιψη είναι πολύ συχνή στους ηλικιωµένους της Κρήτης και συχνά υποδιαγιγνώσκεται. 
Ειδικά σε ηλικιωµένες γυναίκες µε κακής ποιότητας ύπνο, θα πρέπει να γίνεται διερεύνηση της ύπαρξης 
κατάθλιψης και αντιµετώπισή της. 
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ΟΙ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΤΟ 2018
Νικολοπούλου Φ., Νικολάκη Ε., Χριστοπούλου Π., Μαύρου Ε., Διαλλινά Μ.
Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηµατάς

Σκοπός: Η περιγραφή των επιδηµιολογικών στοιχείων των ασθενών που προσήλθαν στο Γ.Ν.Α «Γ. 
Γεννηµατάς» µετά από απόπειρα αυτοκτονίας το 2018 και η ανίχνευση των πιθανών παραγόντων που 
συνδέονται µε την αυτοκτονικότητα. 

Υλικό και Μέθοδοι: 70 ασθενείς εκτιµήθηκαν από την οµάδα της Διασυνδετικής Συµβουλευτικής 
Ψυχιατρικής ή/και από τους εφηµερεύοντες ψυχιάτρους του Ψυχιατρικού Τµήµατος µετά από απόπειρα 
αυτοκαταστροφής. Μελετήθηκαν τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος, το ατοµικό και ψυχιατρικό 
ιστορικό, οι προδιαθεσικοί παράγοντες της αυτοκτονικότητας, η ύπαρξη ή όχι προηγούµενων αποπειρών, 
οι τρόποι απόπειρας καθώς και οι θεραπευτικές παρεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν. 

Αποτελέσµατα: Σε ποσοστό 15% ανέρχεται η αύξηση των αποπειρών αυτοκτονίας το έτος 2018 σε σχέση 
µε το 2017 στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο. Σχεδόν διπλάσιο ποσοστό αυτοκτονικότητας παρουσιάζουν 
οι γυναίκες (64%) συγκριτικά µε τους άνδρες (36%), τα άτοµα ηλικίας 16-25 ετών (27%), οι άγαµοι/
ες (50%) και οι άνεργοι/ες (43%). Επιπρόσθετα, η φαρµακευτική δηλητηρίαση ως τρόπος αυτοκτονίας 
είναι ο πιο δηµοφιλής (74%) σε σχέση µε τους υπολοίπους (25%). Επίσης, ενώ το 58% του πληθυσµού 
δε δηλώνει προηγούµενη απόπειρα, το 59% καταγράφεται µε θετικό ψυχιατρικό ιστορικό. 29% των 
ασθενών συνέχισαν τη νοσηλεία τους στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκοµείου µας σε σχέση µε το 13% 
που εισήχθησαν σε άλλες ψυχιατρικές κλινικές, ενώ το 51% παραπέµφθηκαν για τακτική ψυχιατρική και 
ψυχολογική παρακολούθηση σε δηµόσια εξωτερικά πλαίσια 

Συµπεράσµατα: Η αυτοκτονικότητα ήταν και παραµένει ένα από τα πλέον σοβαρά επείγοντα ζητήµατα 
της ψυχιατρικής ειδικότητας. Η αύξηση του αριθµού των αποπειρών αυτοκτονίας καθώς και η αλλαγή 
που διαφαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, αποτελούν σοβαρά κίνητρα για περαιτέρω µελέτη 
του φαινοµένου. Αναγκαία θεωρείται, η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας και ανάλυσης των άνωθεν 
παραγόντων ώστε η ψυχιατρική παρέµβαση να είναι καίρια και αποτελεσµατική στη µείωση του κινδύνου 
της αυτοκτονικότητας.
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O08

ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Γιουκάκης Γ., Φιρίγγου Σ., Μαρκεζίνης Ε., Τσέγκος Ι.
Ινστιτούτο Οµαδικής Ανάλυσης Αθηνών

Μια εκτεταµένη µελέτη της έννοιας του χιούµορ στο χώρο της ψυχοθεραπείας αναδεικνύει δύο σηµαντικές 
κατευθύνσεις. Η χρονικά προγενέστερη, ισχυρά επηρεασµένη από την ψυχαναλυτική θεωρία των αρχών 
του 20ου αιώνα, φαίνεται είτε να αποσιωπά είτε να επιχειρεί την αντικειµενική ερµηνεία των φαινοµένων 
του χιούµορ. Η αποδιδόµενη σηµασία είναι εξαιρετικά περιορισµένη, καθώς το χιούµορ, αν δεν αγνοείται, 
επιχειρείται είτε η «ερµηνεία» του, είτε η «ανάλυσή» του, είτε ακόµη η αναζήτηση κάποιας «εργαλειακού 
τύπου» χρηστικότητας. Οι αναφορές για το χιούµορ ως στοιχείου της θεραπευτικής σχέσης παραµένουν 
υποτυπώδεις και εν τω γεννάσθαι. Ο απόηχος αυτού του κλίµατος διαφαίνεται σε σηµαντικό µέρος 
των νεώτερων οµαδικών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων. Στον βαθµό που οι προσεγγίσεις αυτές 
ευρίσκονται πλησιέστερα στην πραγµατικότητα και τα χαρακτηριστικά της καθηµερινής ζωής, φαίνεται να 
αναπτύσσεται ένα εντονότερο ενδιαφέρον για τη θεραπευτική σηµασία του σχετίζεσθαι και τα αυθορµήτως 
εκφραζόµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Ουσιαστικά, ο αναγκαίος πραγµατιστικός επαναπροσδιορισµός 
της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, ενδεχοµένως, συµπαρασύρει και αναδεικνύει τη θεραπευτική αξία και 
άλλων παραγόντων, όπως του χιούµορ. Στη συνοπτική µελέτη αυτής της µετάβασης και αποκατάστασης 
της έννοιας η του φαινοµένου του χιούµορ, επιχειρεί να εντρυφήσει η παρούσα εργασία
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O09

ΑΝΑΔΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗΣ (ATTACHMENT) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (GROUP THERAPY)
Φερεντίνου Μ.1, Χουρµουζόγλου Μ.2, Χρηστίδη Σ.2

1Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής (Δαφνί), Πρόγραµµα παθολογικής ενασχόλησης µε τα τυχερά παιχνίδια
2Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής (Δαφνί), Πρόγραµµα παθολογικής ενασχόλησης µε τα τυχερά παιχνίδια

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τη δοµή και τη λειτουργία του προγράµµατος απεξάρτησης 
18Ανω απο τον παθολογικό τζόγο καθώς επίσης και µια απο τις ουσιαστικές θεραπευτικές παρεµβάσεις 
που είναι η λειτουργία οµάδας ψυχοθεραπείας που µε το πλαίσιο της επιτρέπει την αλληλεπίδραση των 
θεραπευοµένων, καθώς αναδύονται προβλήµατα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και τη διαπροσωπική 
τους αλληλεπίδραση, στην κοινωνική και συναισθηµατική ζωη των θεραπευοµένων, οπως οικογενειακές, 
εργασιακές, συντροφικές- ερωτικές σχέσεις. Μέσα απο την κλινική µας εµπειρία στην οµάδα 
ψυχοθεραπείας και µε βάση τη βιβλιογραφία, τα προβλήµατα αυτά συνδέονται µε τους τύπους πρόσδεσης 
και το συναισθηµατικό δεσµό µητέρα παιδίου στις κρίσιµες αναπτυξιακές φασεις. Η εξάρτηση απο τα 
τυχερά παιχνίδια µοιάζει σαν να δίνει µε ένα αυτοκαταστροφικό τρόπο την ψευδαίσθηση της ασφαλους 
βασης Το υλικό και µέθοδος της παρούσας εργασίας προέρχεται από τη συµµετοχή ανδρών ηλικίας 25-
50 µε διάγνωση παθολογικό τζόγο, σε εβδοµαδιαίες ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις, χρησιµοποιώντας 
συστηµατικές καταγραφές και αποµαγνητοφωνήσεις των αφηγήσεων στην οµαδική ψυχοθεραπεία 
Το αποτελέσµα είναι η οµάδα ψυχοθεραπείας, µπορεί να λειτουργήσει ως µια ασφαλή βάση που ο 
θεραπευόµενος µπορεί να νιώσει προστασία καθώς θα του επιτρέπει την κοινωνικοποίση µε την µεταθεσή 
της, απο την οµάδα του στους κοντινούς του ανθρώπους και µετά στο ευρύτερο περιβαλλον Το συµπέρασµα 
είναι πως η παθολογική ενασχόληση µε τα τυχερά παιχνίδια µπορεί να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά 
µέσα απο την αναγνώριση θεµάτων που αφορούν το συµαισθηµατικό δεσµό και τους τύπους προσκόλησης 
µιας και η οµάδα αποτελεί ενα χώρο ασφαλούς προσοµοίωσης. 

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Ψ
υχ

οθ
ερ

απ
ευ

τι
κέ

ς 
Π

ρο
σ

εγ
γί

σ
ει

ς 
Α

΄



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

181

O10

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Ι ΚΑΙ CBT
Γεωργακόπουλος Γ., Φιστέ Μ.
ΨΝΑ Δροµοκαΐτειο

Σκοπός: Να καταδειχθεί η αποτελεσµατικότητα του Γνωσιακού Συµπεριφοριστικού θεραπευτικού µοντέλου 
στη Διπολική Συναισθηµατική Διαταραχή τύπου Ι. 

Υλικό Και Μέθοδοι: Μελέτη περίπτωσης, ανασκόπηση ερευνητικών µελετών και πρόσφατης αρθρογραφίας. 

Αποτελέσµατα: Η διπολική διαταραχή επηρεάζει περίπου το 2 - 4% του παγκόσµιου πληθυσµού και η 
κληρονοµικότητα εκτιµάται ότι ανέρχεται στο 79-93%. Διάφορες µελέτες υποστηρίζουν πως η γνωσιακή-
συµπεριφορική θεραπεία, λόγω του βιολογικού της υπόβαθρου, αποτελεί την πιο αποτελεσµατική 
θεραπεία, ως συµπληρωµατική της φαρµακοθεραπείας για ασθενείς µε ΔΔ, συντελώντας στην ταχύτερη 
σταθεροποίηση, καθυστερώντας τις υποτροπές, µειώνοντας τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων (προϊόντος 
του χρόνου) και ενισχύοντας την ψυχοκοινωνική και οικογενειακή λειτουργικότητα. Η CBT περιλαµβάνει µια 
οµάδα παρεµβάσεων µε βασική υπόθεση ότι η ψυχική ασθένεια διατηρείται από γνωστικούς παράγοντες. 
Πρόκειται για µια σύντοµη, δοµηµένη ψυχοθεραπεία, µε καθορισµένους στόχους µεταξύ θεραπευτή και 
θεραπευόµενου, επικεντρωµένη στο παρόν. Στοχεύει στην επίλυση προβληµάτων και στην τροποποίηση 
δυσλειτουργικών σκέψεων και συµπεριφορών. Πρόσφατες µελέτες αναφέρουν πως σε σύγκριση µε τη 
συνήθη θεραπεία (ΣΘ), εντός του πρώτου έτους, οι ασθενείς µε ΔΔ τύπου Ι που έλαβαν CBT είχαν λιγότερα 
επεισόδια διάθεσης. Επίσης, παρόλο που δεν υπήρχε διαφορά στον αριθµό των επεισοδίων διάθεσης 
µεταξύ CBT και της ΣΘ κατά την 2ετή παρακολούθηση, οι ασθενείς που έλαβαν CBT παρουσίασαν 
µειωµένο αριθµό συνολικών συµπτωµάτων διάθεσης και λιγότερες εισόδους σε νοσοκοµεία. Όταν η CBT 
συνδυάζεται µε ψυχοεκπαίδευση επιτρέπει στους ασθενείς να µπορούν να παρακολουθούν τα συµπτώµατά 
τους, να ανιχνεύουν τα πρόδροµα συµπτώµατα και να βελτιώνουν τις δεξιότητες αντιµετώπισης. Το µοντέλο 
προτείνει την εκµάθηση γνωσιακών - συµπεριφορικών τεχνικών, τη σηµασία στη ρουτίνα και στον ύπνο, 
την ψυχοεκπαίδευση και την αντιµετώπιση µακροπρόθεσµων τρωτών σηµείων. 

Συµπεράσµατα: Μερικές πρόσφατες µετα-αναλύσεις παρουσιάζουν ασαφή δεδοµένα αναφορικά µε το 
ρόλο της CBT στα κλινικά συµπτώµατα. Ως εκ τούτου προτείνεται η διεξαγωγή µελλοντικών ερευνών µε 
σκοπό τον έλεγχο πιθανών περιορισµών και την παραγωγή σαφέστερων αποτελεσµάτων. 

MINOS I 18:00-19:30Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑ-ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΞΙΩΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ (ΣΣΜΚΔ) ΩΣ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΞΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ, 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Γκότσης Η., Κιαπόκα Α.
Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών

Το Συστηµικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης (ΣΣΜΚΔ) αποτελεί ένα µοντέλο εργασίας, 
που βασίζεται στην Συστηµική Καταξιωτική Διερεύνηση και προτείνει µία σειρά από πρακτικές που 
αναγνωρίζουν και ενδυναµώνουν τις ταυτότητες που συνδέονται µε τα αποθέµατα την αξία, τις ανάγκες τις 
επιθυµίες και τα όνειρα των ανθρώπων. Αυτό το µοντέλο εργασίας έχει προκύψει µέσα από µία συνθήκη 
που χαρακτηρίζεται από την συστηµική ολότητα και το συστηµικό γίγνεσθαι και τη διαλογικότητα µεταξύ 
επαγγελµατιών ψυχικής υγείας, κοινωνικούς επιστήµονες, εκπαιδευτικούς και φροντιστές-τριες από τον 
χώρο της παιδικής προστασίας και των Μ.Κ.Ο που εργάζονται µε πρόσφυγες. Έχει προκύψει επίσης µέσα 
από την µεταφορά και την εφαρµογή µιας σειράς δράσεων στο πεδίο των κοινοτήτων των οργανισµών και 
των φορέων που εργαζόµαστε. Ονοµάσαµε αυτό το µοντέλο ως Συστηµικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής 
Διερεύνησης (Σ.Σ.Μ.Κ.Δ.), µέσα από την επιθυµίες µας να εµπεριέξουµε και να συνθέσουµε διαφορετικές 
Συστηµικές προσεγγίσεις που εκτιµούµε ότι συνοµιλούν µέσα στον χρόνο, προσφέροντας στοιχεία που 
µπορούν να συγκροτήσουν στέρεες γέφυρες µεταξύ διαφορετικών ιδεών και πρακτικών. Το Σ.Σ.Μ.Κ.Δ. δεν 
αποτελεί µόνο µια σύνθεση Συστηµικών ιδεών ή πρακτικών, αλλά συνιστά πολύ περισσότερο ένα σηµείο 
συνάντησης σε ένα Τοπίο Διαλόγου µεταξύ των επαγγελµατιών σε αυτό το χώρο, γεµάτο από ερωτήµατα, 
καταφάσεις, αντιφάσεις, ανάγκες, επιθυµίες και πρακτικές. Η οµάδα του Τµήµατος Εκπαίδευσης του 
ΟΚΑΝΑ που εργάζεται εκπαιδευτικά µε το ΣΣΜΚΔ ξεκίνησε τις εκπαιδευτικές δράσεις πριν από 3 χρόνια. 
Μέχρι σήµερα έχουν υλοποιηθεί 17 εκπαιδευτικές οµάδες, διάρκειας 9-12 ηµερών, στις οποίες έχουν 
συµµετάσχει 300 επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικοί επιστήµονες που εργάζονται σε Κέντρα 
Πρόληψης, σε δοµές θεραπείες των εξαρτήσεων καθώς και σε οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε 
πρόσφυγες. Επίσης, έχουν παρασχεθεί εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε δοµές παιδικής προστασίας, όπως 
είναι τα Παιδικά Χωριά SOS, το Χαµόγελο του Παιδιού και η Κιβωτός του Κόσµου. Οι άνθρωποι που 
έχουν εκπαιδευτεί στο ΣΣΜΚΔ έχουν υλοποιήσει µεγάλο αριθµό προγραµµάτων σε ένα ευρύ πεδίο, που 
περιλαµβάνει ενδεικτικά: • ξενώνες διαµονής ανήλικων προσφύγων, • εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ΣΔΕ, • οµάδες παιδιών και εφήβων, • οµάδες γονέων, • πρόσφυγες, 
• οµάδες θετών γονέων, • οµάδες ανάδοχων γονέων, • ΚΟΙΝΣΕΠ. 

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΘΕΡΑΠΙΟ ΚΙ ΑΝΑΓΑΛΛΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΣ’ΕΡΩΤΙΑΣ ΤΑ ΠΑΘΗ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΩΣ 
ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟΝ “ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ” ΤΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 
Σαντά Ζ., Χαραλάµπους Ξ., Παχή Α.
Ψυχιατρικός Τοµέας ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία

Η ερωτική και ηρωική έµµετρη µυθιστορία των 10012 στίχων «Ο Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου Κορνάρου 
αποτελεί ένα εµβληµατικό κοσµαγάπητο κείµενο, αντιπροσωπευτικό της ακµάζουσας κρητικής λογοτεχνίας 
της όψιµης περιόδου. Ο Κορνάρος δείχνει φαινοµενικά να ενστερνίζεται την µακραίωνη ιατρική αντίληψη του 
έρωτα ως ψυχοσωµατικής ασθένειας, µε απτή συµπτωµατολογία, που χρήζει διάγνωσης και θεραπείας.Η 
αρρωστιά του έρωτα “amor hereos” περιγράφεται στην έναρξη σαν «αφόρµηση» και «φορµάγρα»(µανία) 
. Εξελίσσεται σε µελαγχολία που προκαλεί δυσλειτουργία των διανοητικών και σωµατικών λειτουργιών . 
Καταγράφονται γλαφυρά τα συµπτώµατα: αϋπνία, ανορεξία, µαρασµός, δάκρυα, αυτοκτονικός ιδεασµός 
αλλά και αποσυντονισµός των κινήσεων , διαταραχές αντίληψης, δυσαυτονοµικά συµπτώµατα. Οι 
ποθοπλανταγµένοι αναζητούν ένα βοτάνι, ένα θεράπιο και επιστρατεύουν τους έµπιστούς τους για να τους 
βοηθήσουν να γιατρευτούν. Είναι τόσο επώδυνη η νόσηση που ζητούν «ευθανασία» αν δεν θεραπευτούν. 
Η αναφορά στην “κρυφή πληγή” θέτει το θέµα της γνώσης/διά-γνωσης, δηλαδή αναζήτησης του υλικού 
(οργανικού) ή του άυλου (ψυχικού) χώρου, όπου εντοπίζονται τα συµπτώµατα του έρωτα, αλλά και της 
αιτίας που τα προξενεί. Στον Ερωτόκριτο παρουσιάζονται ποιητικά δύο διαφορετικές θεωρήσεις της 
«αρρώστιας»: η νατουραλιστική ιατρική αντίληψη πως «το κακό» είναι (πάντα) ιάσιµο, φτάνει να ανευρεθεί 
η σωστή θεραπεία και η οντολογική θεώρηση των ποιητών ότι «το κακό» είναι µια εξωγενής εισβολή 
που µόνο η φύση (η πρόνοια ) µπορεί να θεραπεύσει. Ο ποιητής Κορνάρος ακυρώνει την ιατρική θέση 
χτυπώντας την µε τα ίδια της τα όπλα: περιγράφει συστηµατικά ορθολογικές θεραπείες κυρίως γνωσιακής 
έµπνευσης, αλλά και ψυχοδυναµικής (ερµηνεία ονείρων) , συµπεριφορικής µέχρι και τον εγκλεισµό για 
«σωφρονισµό». Όλες αυτές οι «αλλοπαθητικές» θεραπείες αποτυγχάνουν οικτρά:«Ο Πόθος , όντε βουληθεί 
και θέλει να νικήσει, γνώση δεν ει΄ουδέ δύναµη να τον επολεµήσει». Ο έρωτας τελικά θεραπεύεται φυσικά 
όταν συντελείται η υπέρβαση των εµποδίων και εκπληρούται: «κι αργά ‘µεινε τ΄Αντρόγυνο στην κάµεραν 
εκείνη, που’τον αρχή, κ’εµπήκασι τς΄Αγάπης την οδύνη». 

MINOS I 18:00-19:30Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ 
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΝΟΣΟ

Τριανταφύλλου Ε.1, Παναγιωτοπούλου Κ.2, Τσέλλος Π.1, Αντωνοπούλου Ζ.1, Οικονόµου Μ. 
Παπαγεωργίου Χ.Χ.1

1Α΄Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών - ΕΚΠΑ - Ερευνητικό Πρόγραµµα Ποιότητας Ζωής
2ΚΥ Ηλιούπολης Αθηνών

Οι αλλεργικές ασθένειες πλήττουν περίπου το 30% του γενικού πληθυσµού, παγκοσµίως. Τα αποτελέσµατα 
ερευνών καταδεικνύουν ότι τα άτοµα µε αλλεργικές παθήσεις παρουσιάζουν σηµαντική επιδείνωση στην 
ποιότητα ζωής (ΠΖ) τους.

Σκοπός: Η παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσµάτων µελέτης για την εκτίµηση του επιπέδου ΠΖ 
ασθενών µε αλλεργικές παθήσεις και την διερεύνηση ενδεχόµενης συσχέτισης παραγόντων, όπως το 
άγχος, το τραύµα, η γενική κατάσταση της (ψυχικής) υγείας, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και η 
βαρύτητα της νόσου, στην ΠΖ και την κοινωνική προσαρµογή.

Υλικό και µέθοδοι: Το δείγµα αποτελείται από 60 ασθενείς που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα, 
αλλεργικό άσθµα, ατοπική δερµατίτιδα, αλλεργική κνίδωση και συνδυασµούς αυτών. Χρησιµοποιήθηκαν 
τα εξής ερωτηµατολόγια:

• Ερωτηµατολόγιο Ποιότητας Ζωής του Π.Ο.Υ. -WHOQOL-BREF (WHOQOL Group, 1998). 

• Κλίµακα Κοινωνικής Προσαρµογής- SASS (Bosc et al,1997). 

• Ερωτηµατολόγιο Άγχους του Spielberger -STAI (Spielberger et al, 1970). 

• Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας-EPQ (Eysenck et al, 1968). 

• Ερωτηµατολόγιο Γενικής (Ψυχικής) Υγείας - GHQ-28 (Goldberg, 1978)

•  Ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς του Πρώιµου Τραύµατος - Σύντοµη µορφή - ETI-SR-SF(Bremner et al, 
2007)

• Δελτίο Κοινωνικοδηµογραφικών - Κλινικών χαρακτηριστικών

Αποτελέσµατα: Καταδεικνύονται σηµαντικές συσχετίσεις όλων των διαστάσεων του ερωτηµατολογίου 
ΠΖ µε το άγχος, την κοινωνική προσαρµογή, τους παράγοντες του ερωτηµατολογίου προσωπικότητας, του 
ερωτηµατολογίου Γενικής (Ψυχικής) Υγείας και ορισµένους τύπους τραυµατικών εµπειριών. Οι κυριότερες 
ανεξάρτητες µεταβλητές που συσχετίζονται και προβλέπουν τις διαστάσεις της ΠΖ και την κοινωνική 
προσαρµογή είναι: το άγχος, το γενικό σύνολο του ερωτηµατολογίου Γενικής Υγείας, το συνολικό σκορ της 
κλίµακας κοινωνικής προσαρµογής και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. 

Συµπεράσµατα: Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης των ασθενών µε αλλεργική νόσο κρίνεται 
απαραίτητη η διεξαγωγή µελετών σχετικών µε την ποιότητα ζωής, ως πολυδιάστατη µεταβλητή, και των 
συσχετιζόµενων ψυχοκοινωνικών παραµέτρων. Τα αποτελέσµατα των µελετών αυτών είναι δυνατόν να 
αξιοποιηθούν για το σχεδιασµό ψυχοθεραπευτικών παρεµβάσεων, καθώς τα άτοµα µε αλλεργία χρειάζονται 
την ενδεδειγµένη φαρµακευτική αγωγή, αλλά και την υποστήριξη για την µείωση της ψυχολογικής 
επιβάρυνσης και την βελτίωση της ΠΖ. 

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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MINOS I 18:00-19:30

O14

ΜΕΤΑΓΝΩΣΙΕΣ- ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (ΠΖ) ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Τριανταφύλλου Ε., Τσέλλος Π., Θελερίτης Χ., Mrvoljak Theodoropoulou Ι., Οικονόµου Μ, 
Παπαγεωργίου Χ.Χ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών - ΓΝΑ Αιγινήτειο, Κέντρο Επαγγελµατικής Προεργασίας & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης και της επίδρασης της ικανότητας για µεταγνωσιακή σκέψη και 
παραµέτρων όπως το άγχος, η ψυχοπαθολογία, και η κοινωνική προσαρµογή, στην ποιότητα ζωής (ΠΖ) 
ασθενών µε ψύχωση, στο πλαίσιο συµµετοχής σε ψυχοθεραπευτική οµάδα για την βελτίωση της ΠΖ. 
Επίσης, εκτιµάται η βελτίωση των ως άνω µεταβλητών µετά την ολοκλήρωση της παρέµβασης.

Η µεταγνωσιακή σκέψη ορίζεται ως η ικανότητα των ανθρώπων να σκέφτονται επί των ιδίων των σκέψεων 
και των συναισθηµάτων τους, αλλά και επί αυτών των άλλων. Περιγράφεται, επίσης, ως η ικανότητα 
επίγνωσης των γνωσιακών διαστρεβλώσεων (Moritz, et al, 2007). 

Υλικό - µέθοδος: Το δείγµα αποτελείται από 57 ασθενείς, που πάσχουν από σχιζοφρένεια Χρησιµοποιήθηκαν 
τα εξής ερωτηµατολόγια:

• Ερωτηµατολόγιο Ποιότητας Ζωής του Π.Ο.Υ. - WHOQOL-BREF (WHOQOL Group, 1998)

• Κλίµακα Θετικού και Αρνητικού Συνδρόµου - PANSS (Kay et al,1987) 

• Ερωτηµατολόγιο Μεταγνωσιών - MCQ-30 (Wells et al, 2004) 

• Ερωτηµατολόγιο Άγχους του Spielberger - STAI (Spielberger et al, 1970) 

• Κλίµακα Κοινωνικής Προσαρµογής - SASS (Bosc et al,1997)

• Δελτίο Κοινωνικοδηµογραφικών - Κλινικών χαρακτηριστικών

Αποτελέσµατα: Καταδεικνύονται σηµαντικές συσχετίσεις του γενικού σκορ και παραγόντων 
του ερωτηµατολογίου των µεταγνωσιών µε: διαστάσεις του ερωτηµατολογίου ΠΖ, το άγχος, την 
ψυχοπαθολογία και την κοινωνική προσαρµογή, σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα διεθνών µελετών. 
Επίσης οι κυριότερες ανεξάρτητες µεταβλητές που συσχετίζονται µε τις διαστάσεις της ΠΖ είναι: το γενικό 
σκορ του ερωτηµατολογίου των µεταγνωσιών, το άγχος (καταστασιακό), η κοινωνική προσαρµογή και η 
ψυχοπαθολογία. Οι άνδρες παρουσίασαν χαµηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής στον τοµέα των κοινωνικών 
σχέσεων συγκριτικά µε τις γυναίκες. Τέλος, οι ασθενείς, µε την ολοκλήρωση παρακολούθησης της 
παρέµβασης, παρουσίασαν βελτίωση στην µεταγνωστική ικανότητα, στην ποιότητα ζωής, στην και στις 
λοιπές παραµέτρους της µελέτης.

Συµπεράσµατα: Η ενίσχυση της ικανότητας των ασθενών επίγνωσης των γνωσιακών τους διαστρεβλώσεων, 
όπως είναι οι αρνητικές πεποιθήσεις για την ανησυχία, η βελτίωση της νοητικής αυτοπεποίθησης και 
γενικότερα της κατανόησης του εαυτού, συµβάλλουν στην βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της 
κοινωνικής προσαρµογής, µε αποτέλεσµα την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την µείωση του άγχους.

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
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ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΓΝΗ • 9 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αϊβαλιώτη Ε., Κουτεντάκη Ε., Δήµου Φ., Κρασονικολάκη Ε., Βγόντζας Α.
Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστoύν περιγραφικά δεδοµένα από την κίνηση 
των ασθενών του Μετανοσοκοµειακού Ξενώνα Πα.Γ.Ν.Η. από την ίδρυσή του τον Ιανουάριο 2010 έως το 
Δεκέµβριο 2018 καθώς και το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο που εφαρµόζεται. 

Υλικό και Μέθοδος: Υλικό της εργασίας αποτέλεσε ο αριθµός των εισαγωγών στον ξενώνα κατά τη 
διάρκεια των 9 ετών λειτουργίας του. Μελετήθηκαν τα αρχεία του Γραφείου Κίνησης του Πα.Γ.Ν.Η. 

Αποτελέσµατα: Διακινήθηκαν 107 ασθενείς εκ των οποίων 66 άνδρες και 41 γυναίκες, µε µέση διάρκεια 
παραµονής στον ξενώνα 173.33 ηµέρες. Από αυτούς 45 επανεντάχτηκαν στην οικογένεια, 34 ασθενείς 
ζουν αυτόνοµα, 7 ασθενείς µετακινήθηκαν σε άλλες δοµές που δεν είναι σχεδιασµένες για ψυχικά πάσχοντες 
ενώ υπήρξαν και 10 θάνατοι. Θα παρουσιαστεί το οικογενειακό, κοινωνικό και οικονοµικό προφίλ των 
ασθενών που επανεντάχτηκαν σε σχέση µε εκείνους που δεν επανεντάχθηκαν στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον. 

Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα αυτά είναι µια µικρή ένδειξη για την αποτελεσµατικότητα του µοντέλου 
εργασίας που ακολουθείται στο Μετανοσοκοµειακό Ξενώνα καθώς επιτυγχάνεται ο στόχος της επανένταξης 
στην οικογένεια ή/και της αυτόνοµης διαβίωσης των ασθενών.
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Η «BOTTOM-UP» ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Χουρδάκη Ε.1, Χναράκη Ε.2, Κατσάπη Χ.3, Πετράκη Χ.4, Παπαστεφανάκης Ε.5

1Ψυχιατρικό Τµήµα ΓΝΗ «Βενιζέλειο
2Πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» Κρουσώνα, Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου
3Κ.Α.Π.Η. Γαζίου, Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου
4Ψυχολογική υπηρεσία Γ.Ν.Η. «Βενιζέλειο»
5Κέντρο Κοινότητας, Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου

Σκοπός: Ενίσχυση της Πρωτοβάθµιας παροχής Ψυχιατρικής Φροντίδας Υγείας µε βασικούς άξονες 
α) παραµονή του ασθενούς στην Κοινότητα, µείωση των υποτροπών και νοσηλειών, αποφόρτιση των 
ψυχιατρικών υπηρεσιών και β) έγκαιρη διάγνωση (για την βέλτιστη ψυχοκοινωνική αποκατάσταση) και 
ενδυνάµωση των υποστηρικτικών δικτύων του ατόµου και της κοινότητας µέσω διασύνδεσης των 
υπηρεσιών. 

Υλικό και Μέθοδοι: Οµάδα - στόχος είναι ο ενήλικος πληθυσµός του Δήµου Μαλεβιζίου. Η εργασία βασίζεται 
σε επιµέρους διαγνωστικά εργαλεία (DSM-5, ICD-10, κλίµακες αυτοαναφοράς, MMSE) και τη συµµετοχική 
παρατήρηση των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας του Ιατρείου. Η προαγωγή υγείας αναπτύσσεται σε τρείς 
τοµείς: εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας και κοινότητα/ατοµο µε έµφαση στην κοινοτική ανάπτυξη. Συνεπώς 
στο Ιατρείο Ψυχικής Υγείας Μαλεβιζίου πραγµατοποιούνται από διεπιστηµονική οµάδα (Ψυχίατρος, Ιατρός 
άλλης Ειδικότητας, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός): • Ενηµέρωση της κοινότητας • Προαγωγή 
ευαισθητοποίησης • Παραποµπή ασθενών για εξέταση στον τόπο κατοικίας τους • Ανάπτυξη ατοµικών 
δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ατόµου/κοινότητας • Ενίσχυση της κοινοτικής συνεργασίας 

Αποτελέσµατα: Παρακολουθούνται 100+ άτοµα (περισσότερες γυναίκες, 61-80 ετών, έγγαµες, βασικής 
εκπαίδευσης). Οι διαγνώσεις αφορούν κυρίως αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές διάθεσης, ψυχώσεις 
κι άνοιες µε συχνές συννοσηρότητες. Το ιατρείο στην κοινότητα: • παρέχει ολοκληρωµένη εικόνα των 
δυσκολιών των ασθενων, της συνολικής οικογένειας και ανίχνευση άλλων δυσλειτουργιών αυτής (που δεν 
ήταν ορατες πριν την παρέµβαση σε τοπικό επίπεδο). • συµβάλει στην µείωση του κοινωνικού στίγµατος 
και την αναζήτηση ιατρικής φροντίδας. • αναδεικνύει άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα (υπογραµµίζοντας 
την ανάγκη ολοκληρωµένης ψυχοκοινωνικής παρέµβασής για την βελτίωση της λειτουργικότητας των 
ατόµων). • Συντελεί στην ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών, µε άµεση 
συνέπεια τη µείωση του κόστους φροντίδας µέσα στην κοινότητα. 

Συµπεράσµατα: Μια ολιστική παρέµβαση ψυχικής υγείας στην κοινότητα θα πρέπει να γίνεται µε βάση την 
στρατηγική της κοινοτικής ανάπτυξης της προαγωγής υγείας η οποία δίνει έµφαση στην ενδυνάµωση, τη 
συνεργασία και τη συλλογική δράση. Πεδίο δράσης αποτελεί η κοινότητα συνεισφέροντας σε κοινότητες 
υγιείς, ικανές να αναδοµήσουν και να παράγουν κοινωνικό κεφαλαίο.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PERMIND: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τσιακίρη Α., Χιώνης Ι., Ράλλης Α., Κουϊνέλης Ι., Φίτσιου Π., Πασχούλα Μ.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Σκοπός: Η περµακουλτούρα είναι ένα σύστηµα αρχών γεωργικού και κοινωνικού σχεδιασµού που εστιάζει 
στην προσοµοίωση των µοτίβων και των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που παρατηρούνται στα φυσικά 
οικοσυστήµατα. Το πρόγραµµα PERMIND αποτελεί µια καινοτόµο ηλεκτρονική πλατφόρµα µάθησης, η οποία 
απευθύνεται σε επαγγελµατίες, που εργάζονται µε άτοµα µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα µε σκοπό να 
µάθουν πώς να δηµιουργήσουν ένα «θεραπευτικό» κήπο, ακολουθώντας τις αρχές της περµακουλτούρας. 
Επιπλέον µια εφαρµογή για κινητά τηλέφωνα θα υποστηρίζει τη διαδικασία µάθησης µέσω ενδυνάµωσης 
των εκπαιδευτών. 

Υλικό και µέθοδοι: Το πρόγραµµα υλοποιείται από τον Σεπτέµβριο 2017 και θα ολοκληρωθεί τον 
Σεπτέµβριο 2019. Συµµετέχουν πέντε Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί από Τενερίφη Ισπανίας, Ισπανία, 
Σλοβενία, Ελλάδα και Σουηδία. Στις αντίστοιχες περιοχές έχουν οργανωθεί πιλοτικές δράσεις, στις οποίες 
συµµετέχουν συνολικά 50 λήπτες υπηρεσιών µε κύριο αντικείµενο την εκπαίδευση στην καλλιέργεια της 
γης κατά τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από τον Οργανισµό για 
την Ανάπτυξη της Περµακουλτούρας (ADP) Τενερίφης, οι οποίοι έχουν καταρτίσει ένα εγχειρίδιο για την 
εφαρµογή της καλλιέργειας. 

Αποτελέσµατα: Στα άµεσα αποτελέσµατα συγκαταλέγονται: • η εκµάθηση σε µια νέα τεχνική καλλιέργειας 
και δηµιουργίας θεραπευτικών κήπων, • η εκπαίδευση σε δεξιότητες απαραίτητες για την κοινωνική και 
επαγγελµατική ενσωµάτωση των ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, όπως η οµαδικότητα, η δέσµευση, 
η ανθεκτικότητα, η οργάνωση, η επικοινωνία, η επίλυση προβληµάτων • η χρήση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας και η εφαρµογή για τα κινητά τηλέφωνα, που αποτελούν χρήσιµα εργαλεία, µέσω των οποίων 
οι εκπαιδευόµενοι θα αλληλεπιδρούν µε την τοπική κοινότητα

Συµπεράσµατα: Η ιδέα του εκπαιδευτικού κύκλου του PERMIND δεν είναι µόνο να διδάξει έναν βιώσιµο 
τρόπο καλλιέργειας της γης, αλλά και να ενισχύσει την ενσωµάτωση των ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής 
υγείας. Το πρόγραµµα PERMIND προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία να αλλάξουµε, να ξανα-σκεφτούµε για 
το περιβάλλον µας, για τους ανθρώπους γύρω µας και για τις ικανότητές µας, αλλά και να συνδεθούµε µε 
την ευρύτερη κοινότητα µε έναν εποικοδοµητικό, βιώσιµο και δηµιουργικό τρόπο.
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ΠΑΡΑΥΠΝΙΕΣ: AΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΕΝΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ;
Νταφούλη Μ.1,2, Μπαργιώτας Π.1, Δικαίος Δ.2 ,Bassetti L. C.1 
1Sleep-Wake-Epilepsy Center, Department of Neurology, University Hospital Bern, 3010 Bern, Switzerland 
2 Sleep Research Unit of Athens University at Eginition Hospital, 1st Department of Psychiatry of Athens University Medical School, Athens, 
Greece

Εισαγωγή: Oι παραϋπνίες αποτελούν µια κατηγορία διαταραχών ύπνου και διακρίνονται στις REM και 
ΝREM παραϋπνίες. Παρότι η εκδήλωση των συµπτωµάτων γίνεται κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου, 
υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι οι παραυπνίες επηρεάζουν γνωσιακά και συµπεριφορικά 
τους ασθενείς και κατά τη διάρκεια της εγρήγορσης. Συγκεκριµένα, η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι το 
µεταιχµιακό σύστηµα και ο µετωπιαίος λοβός τείνει να επηρεάζεται σε αυτούς τους ασθενείς. 

Σκοπός: O σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των νευροψυχολογικών και νευροφυσιολογικών 
παραµέτρων κατά τη διάρκεια της ηµέρας στους ασθενείς µε παραϋπνίες. 

Υλικό και µέθοδοι: H συγκεκριµένη εργασία αποτελεί µια prospective observational study. 30 ασθενείς 
µε Παραϋπνίες (REM- NREM), θα υποβληθούν σε Νυχτερινή Πολυυπνογραφία (PSG) και λεπτοµερή 
νευροψυχολογικό και νευρολογικό έλεγχο, µε στόχο την διερεύνηση του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης. Η 
αξιολόγηση περιλαµβάνει αντικειµενικές µετρήσεις, όπως την Πολυπνογραφία, την ακτιγραφία, αλλά και 
υποκειµενικές µετρήσεις, δηλαδή νευροψυχολογικά εργαλεία που µετρούν τις γνωστικές λειτουργίες και τη 
συναισθηµατική κατάσταση του ασθενούς. 

Αποτελέσµατα: Η συγκεκριµένη ερευνητική εργασία, αναζητά τις γνωστικές και συµπεριφορικές 
διακυµάνσεις των ασθενών µε παραϋπνία κατά τη διάρκεια της ηµέρας σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό. 

Συµπεράσµατα: Η ερευνητική µας δουλειά θα παρέχει νέα στοιχεία σχετικά µε τη γνωστική λειτουργία 
και συµπεριφορά των ασθενών µε Διαταραχή Παραϋπνιών κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Μέχρι στιγµής 
η βιβλιογραφία έχει εστιάσει µόνο στις διαταραχές που παρουσιάζονται στους ασθενείς στο µεταιχµιακό 
τους σύστηµα και στο µετωπιαίο λοβό, χωρίς όµως να διευκρινίζεται η επίπτωσή τους κατά τη διάρκεια της 
εγρήγορσης.
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Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ICD-11 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: H 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΨΥ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ
Βασιλόπουλος Φ., Σκουρτέλη Μ., Στυλιανίδης Σ.
Κέντρο Ηµέρας Ψυχοκοινωνικών Παρεµβάσεων στην Κοινότητα ‘Franco Basaglia’ ΕΠΑΨΥ 

Εισαγωγή: Η ΕΠΑΨΥ συµµετέχει ως ελληνικός εταίρος στη διεθνή έρευνα για την αναθεώρηση του ICD- 
11 για τις διαγνωστικές κατηγορίες της σχιζοφρένειας και του καταθλιπτικού επεισοδίου µε τη ενεργό 
συµµετοχή των ληπτών και των φροντιστών τους. Την έρευνα συντονίζει το συνεργαζόµενο µε τον Π.Ο.Υ. 
ερευνητικό κέντρο ψυχικής υγείας στην Lille της Γαλλίας. Αυτή είναι η πρώτη ιστορικά έρευνα του Π.Ο.Υ. µε 
την ενεργή συµµετοχή ΛΥΨΥ και φροντιστών τόσο στον αρχικό σχεδιασµό του ερευνητικού πρωτοκόλλου 
όσο και στη συλλογή των δεδοµένων Η καινοτοµία της έρευνας είναι το ότι οι ίδιοι οι ΛΥΨΥ- ερευνητικά 
υποκείµενα µπορούν να προτείνουν την αναδιατύπωση που επιθυµούν σε όρους που τους είναι µη 
κατανοητοί. Η προσπάθεια αυτή εγγράφεται στον εκδηµοκρατισµό των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας. 

Σκοπός: Σκοπός της έρευνας είναι να καταδειχθεί πόσο γίνονται κατανοητές στους λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας οι διαγνωστικές κατηγορίες καθώς και η ψυχιατρική ορολογία των συµπτωµάτων κάθε 
διαγνωστικής κατηγορίας. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται η µεγαλύτερη εµπλοκή των ληπτών υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας στις διαγνωστικές διαδικασίες και η βελτίωση της επικοινωνίας ιατρού-ασθενούς. 

Υλικό & Μεθοδολογία: Στη διεθνή έρευνα συµµετείχαν 15 χώρες. Το δείγµα αποτελείτο από 518 λήπτες 
και 478 φροντιστές. Η συλλογή δεδοµένων έγινε µε ερωτηµατολόγιο και δοµηµένη συνέντευξη. 

Ευρήµατα- Συµπεράσµατα: Στα αποτελέσµατα φάνηκε ότι υπάρχουν διαφορές στην αντίληψη των δύο 
διαγνώσεων µεταξύ των χωρών της Δύσης και του αναπτυσσόµενου κόσµου. Κοινά ευρήµατα σε όλες 
της χώρες ήταν ότι η διάγνωση του καταθλιπτικού επεισοδίου είναι γενικά πιο αποδεχτή από αυτή της 
σχιζοφρένειας, όπως επίσης ότι τα διαγνωστικά της κριτήρια είναι περισσότερο κατανοητά. Μεγάλη δυσκολία 
παρατηρήθηκε σε όλες τις χώρες στη στρατολόγηση φροντιστών για το καταθλιπτικό επεισόδιο. Λέξεις-
κλειδιά: ICD, σχιζοφρένεια, καταθλιπτικό επεισόδιο, Π.Ο.Υ., ορολογία συµπτωµάτων, αναδιατύπωση. 
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H ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
Νικολάου Ν.1, Γκούβας N.2

1Karolinska Sweden
2Ιατρικό Αθηνών

Σ’ έναν κόσµο που αλλάζει µε την ταχύτητα του φωτός και σε µια εποχή όπου τα τεχνολογικά άλµατα 
συνδιαµορφώνουν την Επιστήµη, η Ψυχική Υγεία κι η Ψυχιατρική δε θα µπορούσαν να απέχουν των εξελίξεων. 
Eίµαστε λοιπόν κι εµείς υποχρεωµένοι να καλωσορίσουµε τις νέες τεχνολογίες στον επιστηµονικό µας 
κλάδο. Η τεχνολογική εξέλιξη και αλλαγή δεν µπορεί να σταθεί δίχως κριτική και ηθικά διλήµµατα. 

Σκοπός της παρουσίασης είναι η ανασκόπηση των ψηφιακών εφαρµογών και της Τηλεψυχιατρικής εως 
σήµερα, τα πλεονεκτήµατα και οι κίνδυνοι. Καθώς και η παρουσίαση καινοτόµων νέων τεχνολογιών και 
τα πρώτα επιστηµονικά τους ευρήµατα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το εύρος των ηδη χρησιµοποιούµενων 
εφαρµογών της Τεχνολογίας στην Ψυχιατρική διευρύνεται και εµπλουτίζεται τακτικά. Ήδη η τεχνητή 
νοηµοσύνη, οι συσκευές τύπου wearables και η δηµιουργία ειδικού λογισµικού ( software ) µε εφαρµογές 
στην Ψυχική Υγεία, έχουν µπει για τα καλά στη ζωή των ασθενών. Αυτά µελετούµε και παρουσιάζουµε 
µέσω ενός αναλυτικού και εµπεριστατωµένου review της σχετικής επιστηµονικής αρθρογραφίας καθώς και 
κάποιων case studies. Η διαφοροδιάγνωση σωµατικών και ψυχικών νοσηµάτων µπαίνει πια σε µια νέα πιο 
σύνθετη εποχή. Τα πρώτα αποτελέσµατα αποδεικνύουν συγκρίσιµα και σε πολλές περιπτώσεις καλύτερα 
διαγνωστικά και θεραπευτικά αποτελέσµατα µε τη χρήση της Τεχνολογίας στην Ψυχιατρική, συγκριτικά µε 
κλασικές λοιπές µεθόδους (ερωτηµατολόγια, κλίµακες κτλ ). Συµπερασµατικά επιδιώκουµε µια σύντοµη 
ανασκόπηση, ενηµέρωση και αναβάθµιση της γνώσης γύρω απ την Ψηφιακή Εποχή στην οποία βαδίζει 
γοργά η Ψυχιατρική Επιστήµη. 
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Κοσµαδάκης Ν. 
Πανεπιστήµιο Κρήτης

Ο τρόπος αντιµετώπισης των ψυχιατρικών νοσηµάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δεν 
υπάρχει ένας ειδικός που αποφασίζει µεµονωµένα. Ψυχολόγοι, ψυχίατροι και κοινωνικοί λειτουργοί 
συνεργάζονται µε απώτερο στόχο το συµφέρον του ασθενούς, ο οποίος καλείται να αντιµετωπίσει ένα 
νόσηµα το οποίο προκαλεί δυσφορία ή δυσλειτουργικότητα. Ο διεπιστηµονικός τρόπος αντιµετώπισης 
του προβλήµατος διεξάγεται πάνω στη βάση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο άνθρωπος ,ανεξαρτήτως 
της ψυχικής του κατάστασης, θεωρείται φορέας αναφαίρετων ατοµικών δικαιωµάτων και κατ’ επέκταση 
δικαιούται ίσο σεβασµό στη δυνατότητά να διαµορφώσει το σχέδιο ζωής του όπως ακριβώς επιθυµεί. 
Η δυνατότητα αυτή του ατόµου να θεωρείται ελεύθερος να διαµορφώνει το σχέδιο ζωής του λέγεται 
αυτονοµία, που ετυµολογικά σηµαίνει βάζω όρια στον ίδιο µου τον εαυτό. Ο σεβασµός στην αυτονοµία 
των ατόµων µε ψυχικές ασθένειες παρουσιάζει διαβαθµίσεις. Σε περίπτωση που ο ασθενής νοσηλεύεται 
κατόπιν δικής του βούλησης σ΄ ένα ίδρυµα, τότε το άτοµο χαρακτηρίζεται ως αυτόνοµο. Δεν ισχύει το ίδιο 
σε περιπτώσεις που το άτοµο νοσηλεύεται ακούσια. Το άτοµο συνεχίζει να είναι φορέας της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, αλλά έχει χάσει σε µεγάλο βαθµό την ικανότητα του αυτοπροσδιορισµού. Μέσα από αυτήν 
την εργασία, θα προσπαθήσω να αναδείξω βιοηθικούς προβληµατισµούς που σχετίζονται µ΄ έναν ασθενή 
ο οποίος πάσχει από ένα ψυχιατρικό νόσηµα. Οι προβληµατισµοί εγείρονται από την ικανότητα του ατόµου 
να αυτοπροσδιορίζεται και να συµµετέχει στην κοινωνία ως µέλος υπό ίσους όρους µε οποιοδήποτε άλλο 
µέλος της. Ερωτήµατα που θίγονται είναι :ο ιατρικός πατερναλισµός, τα δικαιώµατά, η επικινδυνότητα 
ως µια κατάσταση που ενδεχοµένως θίγει το άτοµο ή την κοινωνία αλλά και το πώς η κοινωνία πρέπει 
να αντιµετωπίζει τον ασθενή. Πολύ απλά, ο ασθενής µε ψυχιατρικό νόσηµα έχει την ικανότητα του 
αυτοπροσδιορισµού την οποία προσδίδει ο Λόγος ή είναι αναγκαίο για λόγους ωφελιµότητας του ιδίου και 
της κοινωνίας να υπάρξει προσανατολισµός από τρίτους? Και κατ ‘ επέκτασης, ο ασθενής µε ψυχιατρικό 
νόσηµα µπορεί να κατακτήσει το ευ ζην? 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
Βλαστού Κ., Κανελλοπούλου Β., Τζιράκη Σ., Σπυριδάκη Ε., Σίµος Π.
Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης

Η νευροψυχολογική αξιολόγηση απολαµβάνει ευρεία χρήση στην κλινική νευρολογία και ψυχιατρική 
διεθνώς. Αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στην επιβεβαίωση υποκειµενικών γνωσιακών ενοχληµάτων, αλλαγών 
στη συµπεριφορά και άλλων ψυχιατρικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε την ηλικία, µε οξεία προσβολή 
του εγκεφάλου (π.χ., µετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση [ΚΕΚ]), ή µε χρόνιες προοδευτικές νόσους (όπως 
η Πολλαπλή Σκλήρυνση [ΠΣ] και ο Νευροψυχιατρικός Συστηµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος [ΝΨ-ΣΕΛ]). Έχει 
επίσης σηµαντική θέση στη διαφοροδιάγνωση µεταξύ νευρολογικών συνδρόµων (π.χ., υποτύπων Ήπιας 
Νοητικής Διαταραχής και διάφορων µορφών άνοιας), και στον προσδιορισµό της βαρύτητας των γνωσιακών 
ελλειµµάτων που συνοδεύουν διαταραχές του Άξονα Ι και τη Διαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής (ΔΕΠ-Υ) 
ενηλίκων. Η νευροψυχολογική αξιολόγηση βασίζεται σε σταθµισµένες δοκιµασίες εκτίµησης νοητικών 
λειτουργιών, σε κλίµακες αυτοαναφοράς συµπτωµάτων, σε ερωτηµατολόγια καταγραφής συµπεριφορών 
από τρίτους (π.χ., φροντιστές), καθώς και στην συνολική κλινική εκτίµηση του εξεταζόµενου.

Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται δεδοµένα από τα τρία πρώτα χρόνια (2016-2018) της λειτουργίας 
του Νευροψυχολογικού Ιατρείου στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου. Συνολικά 
πραγµατοποιήθηκαν 650 αξιολογήσεις σε εξωτερική βάση. Σε ποσοστό 61,3% κύριος σκοπός της 
αξιολόγησης ήταν η ανίχνευση γνωσιακών και ψυχιατρικών εκδηλώσεων σε ασθενείς µε ΠΣ ή ΝΨ-ΣΕΛ 
και ασθενείς µε νόσο Parkinson (4,4%, στην πλειοψηφία τους πριν και µετά την τοποθέτηση νευροδιεγέρτη 
υποθαλάµιου πυρήνα) καθώς και στη χρόνια φάση µετά από ΚΕΚ (5.6%). Συνολικά, η νευροψυχολογική 
αξιολόγηση κλήθηκε να συµβάλει στη διαφοροδιάγνωση ψυχιατρικών διαταραχών Άξονα Ι από εκφυλιστικές 
διεργασίες που σχετίζονται µε την ηλικία στο 20% των παραποµπών. Τέλος, σε ποσοστό 3,7% η εξέταση 
αφορούσε στην αντικειµενική εκτίµηση της επίπτωσης της ΔΕΠ-Υ σε νεαρούς ενήλικες (στην πλειοψηφία 
τους φοιτητές ΑΕΙ) και σε ποσοστό 4,4% στην εκτίµηση του νοητικού δυναµικού νοσηλευόµενων ασθενών 
στην Ψυχιατρική Κλινική. Τα παραπάνω αποτελέσµατα πραγµατεύονται σε σχέση µε τις δηµογραφικές και 
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες του πληθυσµού στον οποίον προσφέρονται οι υπηρεσίες του Ιατρείου.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 
Καναβάκης Ε. 
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λασιθίου 

Αφορµή για την ανακοίνωση αυτή ήταν η τραγική κατάληξη µελών µέσα από οµάδες που συµµετέχουν 
στην κατάβαση φαραγγιών και την περιγραφή του συνδρόµου του φαραγγιού και την συσχέτιση του 
µε το Σύνδροµο Στοκχόλµη. Μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και κείµενα που καταγράφηκαν και 
συσχετίστηκαν από συµπεριφορές των µελών της οµάδος και του συντονιστή. Το σύνδροµο του φαραγγιού 
περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων και τα παρακάτω, την απόλυτη ευχαρίστηση του µέλους που συµµετέχει, 
την υποχρεωτική συνεργασία, την υπακοή στον συντονιστή, την συναισθηµατική εµπλοκή του συντονιστή 
µε του αντίθετου φύλλου ,την εκµετάλλευση από τον θύτη, τον εξευτελισµό από τον θύτη, την αδυναµία 
διακοπής συµµετοχής .Η απώλεια του ελέγχου οδηγεί στον θάνατο. Υπάρχουν πολλές οµοιότητες µεταξύ 
των δύο συνδρόµων, όµως και κάποιες διαφορές. Πολλά ατυχήµατα έχουν συµβεί στα φαράγγια µε 
τραγική κατάληξη, ακόµα και από έµπειρους ορειβάτες, η συµµετοχή σε οµάδες κατάβασης φαραγγιών 
προϋποθέτει συναισθηµατική ωριµότητα, αυτογνωσία, υψηλό αίσθηµα ευθύνης και συνεργασίας. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ BETHLEM ROYAL HOSPITAL
Αναγνωστοπούλου Ν., Σουµάκη Τ.
Διαγνωστική & Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στον αγγλικό πληθυσµό, έχει παρατηρηθεί αύξηση των αυτοτραυµατικών 
συµπεριφορών που ξεκινούν στην εφηβεία τόσο σε κλινικό όσο και σε γενικό πλαίσιο. Οι έφηβοι µπορεί να 
χρησιµοποιήσουν τον αυτοτραυµατισµό είτε τιµωρητικά, είτε σαν τεχνική grounding, είτε ακόµα και σαν τρόπο 
κοινωνικοποίησης και ένταξης σε οµάδες συνοµηλίκων. Ο ορισµός του τι θεωρείται αυτοτραυµατισµός (self 
harm) βρίσκεται επί του παρόντος σε διαπραγµάτευση και νέες συµπεριφορές τείνουν να προστίθενται, 
που επεκτείνονται πέρα του συνηθισµένου χαρακώµατος (cutting). Η παρούσα οµιλία στοχεύει στο να 
καλύψει αυτές τις προβληµατικές και να ανοίξει τον διάλογο στο τι σηµαίνει self harm και στο πως µπορεί 
να αντιµετωπιστεί θεραπευτικά. Χρησιµοποιώντας κλινικά παραδείγµατα από τις τεχνικές αντιµετώπισης 
που χρησιµοποιούνται στο Bethlem Royal Hospital του Λονδίνου και του σκεπτικού πίσω από αυτές, 
στόχος µας είναι να διερευνήσουµε πως αυτές θα µπορούσαν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο µιας κλινικής 
στην Ελλάδα.

O26

Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΓΝΩΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Μπελιµπασάκης Δ. 
Ψυχοθεραπευτικό Ιατρείο

Σκοπός της εργασίας είναι να δείξει ότι η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία µε γνωσιακά και συστηµικά 
στοιχεία στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή έχει πολλαπλά καλύτερα αποτελέσµατα απ’ ότι η καθεµία 
ψυχοθεραπευτική µέθοδος χωριστά, µε ή χωρίς φαρµακευτική αγωγή και γι’ αυτό µπορεί να είναι θεραπεία 
εκλογής. Γίνεται παρουσίαση οκτώ περιπτώσεων ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής µε ψυχαναλυτική 
ψυχοθεραπεία µε γνωσιακά και συστηµικά στοιχεία, µε συχνότητα µια φορά την εβδοµάδα, αξιολογηµένες 
µε κλίµακες (Yale-Brown) προ της θεραπείας και τουλάχιστον δύο έτη µετά. Η τεχνική που χρησιµοποιείται 
έχει σαν βάση το ψυχοδυναµικό µοντέλο µε στοιχεία από την γνωσιακή και συστηµική προσέγγιση. Τα 
περιστατικά καλύπτουν ευρύ φάσµα της συµπτωµατολογίας της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, όπως 
επίσης ευρύ ηλικιακό φάσµα και διαφορετικής βαρύτητας διαταραχές. Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία µε 
γνωσιακά και συστηµικά στοιχεία έδειξε στη παρούσα εργασία, ότι είναι αποτελεσµατικότερη απ’ ότι η 
καθεµία ψυχοθεραπευτική µέθοδος χωριστά, µε ή χωρις φαρµακευτική αγωγή. Η αποτελεσµατικότητα 
συγκρίνεται µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα από τις άλλες θεραπευτικές παρεµβάσεις. Συµπερασµατικά, 
προτείνεται η ως άνω θεραπευτική µέθοδος ως θεραπεία εκλογής στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
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ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ
Παναγιωτοπούλου Κ.
Αλλεργιολόγος & Κλινική Ανοσολόγος, MD PhD, Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης Αθηνών, Εκπ/νη Οµαδική Αναλύτρια, Ελληνικό Δίκτυο Οµαδικών 
Αναλυτών

Σκοπός: Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση της θεραπευτικής επίδρασης της αναλυτικής οµάδας 
σε ασθενείς που πάσχουν από διαταραχές πρόσληψης τροφής. 

Υλικό και µέθοδοι: Έγινε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και µελέτη κλινικών περιπτώσεων 
µελών εξωνοσοκοµειακής αναλυτικής οµάδας. 

Αποτελέσµατα: Η εικόνα του σώµατος αποτελεί πολυπαραγοντική σύνθεση ανατοµικών, ψυχικών και 
κοινωνικών εγχαράξεων διαφορετικών ανά τόπους, φυλές, ιστορικές περιόδους, πολιτισµικά πλαίσια. Στο 
σώµα εκφράζονται εκτός από τις οργανικές διαταραχές και οι συναισθηµατικές συγκρούσεις. Οι ασθενείς µε 
ψυχογενή ανορεξία, ψυχογενή βουλιµία και διαταραχή υπερφαγίας φέρουν πρώιµα διαγενεακά τραυµατικά 
βιώµατα σοβαρής συναισθηµατικής αποστέρησης, καθώς οι γονείς παρέµειναν απορροφηµένοι στα 
προσωπικά τους προβλήµατα. Η ανολοκλήρωτη διαδικασία αποχωρισµού/εξατοµίκευσης τους οδηγεί 
σε δυσλειτουργικές σχέσεις. Υπάρχει θεραπευτικό όφελος για ασθενείς µε διατροφικές διαταραχές που 
συµµετέχουν σε ενδο- και εξωνοσοκοµειακές οµοιογενείς αναλυτικές οµάδες. Παράλληλα, καταγράφεται 
θεραπευτική αποτελεσµατικότητα κατά την ένταξη των ασθενών αυτών σε εξωνοσοκοµειακές ετερογενείς 
οµαδικοαναλυτικές οµάδες. Η οµαδική διαδικασία επηρεάζει και προάγει τον εαυτό αναδηµιουργώντας τα 
ελλείποντα καθρεφτίσµατα. Μεταφράζει τη γλώσσα της τροφής και του σώµατος σε γλώσσα συναισθηµάτων 
και σχέσεων. Προσφέρει εµπερίεξη, ενστάλαξη ελπίδας και ρύθµιση συναισθήµατος. Η λειτουργία της 
αναλυτικής οµάδας ως ‘’αρκετά καλής µητέρας’’ έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη εσωτερίκευση της εικόνας 
σώµατος και εικόνας εαυτού για τους ασθενείς αυτούς και συνεπάγεται βελτίωση των συµπτωµάτων τους. 
Βέβαια, συχνά εγείρουν συναισθήµατα θυµού, παραίτησης και αβοηθησίας στις οµάδες που συµµετέχουν, 
ανακινώντας αρχαϊκά άγχη και επιθυµία θανάτου λόγω του ναρκισσιστικού τους ελλείµµατος, το οποίο η 
οµάδα αντιλαµβάνεται ως ψυχικό κενό και ως άδεια ‘’µήτρα’’. Δεν είναι σπάνιο να αποχωρούν πρόωρα, 
έχοντας εν τούτοις επιτύχει µια σηµαντική ενδοψυχική διεργασία και ρύθµιση συµπτωµάτων. 

Συµπεράσµατα: Υπάρχει αξιοσηµείωτη δυνατότητα θεραπευτικής παρέµβασης για τους ανθρώπους µε 
διαταραχές πρόσληψης τροφής στην οµαδική αναλυτική οµάδα. 
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ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Παναγιωτοπούλου Κ.
Αλλεργιολόγος & Κλινική Ανοσολόγος, MD PhD, Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης Αθηνών, - Εκπ/νη Οµαδική Αναλύτρια, Ελληνικό Δίκτυο Οµαδικών 
Αναλυτών 

Σκοπός: Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν η αξιολόγηση του θεραπευτικού αντίκτυπου της εισδοχής 
υπερηλίκων ανθρώπων, ασθενών και µη, για ψυχοθεραπεία σε αναλυτική οµάδα. 

Υλικό και µέθοδοι: Έγινε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και µελέτη κλινικής περίπτωσης 
σε εξωνοσοκοµειακή οµαδική αναλυτική οµάδα. 

Αποτελέσµατα: Η συνάρθρωση της επιµήκυνσης του προσδόκιµου επιβίωσης µε την υπογεννητικότητα 
αυξάνουν την αναλογία υπερηλίκων στο γενικό πληθυσµό, πολλοί από τους οποίους πάσχουν επιπλέον 
από κατάθλιψη και επιδείνωση της γνωστικής λειτουργίας. Μετά µακρόχρονη παράδοση αποκλεισµού 
των υπερηλίκων από τις ψυχοδυναµικές διεργασίες, υπάρχει τελευταία σταδιακή διαφοροποίηση, αρχής 
γενοµένης από το αίτηµα των ίδιων των ασθενών, αλλά και από τη συνειδητοποίηση των θεραπευτών ότι 
ο πανδαµάτωρ χρόνος ουδενός φείδεται. Μεταξύ των υπερηλίκων υπάρχουν άτοµα µε επαρκή κίνητρα 
για θεραπεία, βούληση για αλλαγή, ικανότητα ενσυναίσθησης, επιθυµία για διαπροσωπική δέσµευση, 
ενδιαφέρον για το ασυνείδητο και περιέργεια για τις µεταβιβάσεις και τα καθρεφτίσµατα που επισυµβαίνουν 
εντός της αναλυτικής οµάδας. Ανασταλτικός παράγων για την ένταξη υπερηλίκων µελών στην ετερογενή 
αναλυτική οµάδα αποτελεί η ενδεχόµενη πιθανότητα αφύπνισης του φόβου και κινητοποίησης του άγχους 
θανάτου στην οµάδα, εµφάνισης αρνητικής µεταβίβασης, παλινδρόµησης σε αρχαϊκές άµυνες, όπως 
για παράδειγµα διχοτόµηση, άρνηση, προβολή και άλλες, µε συνέπεια την πρώιµη αποχώρηση κάποιων 
µελών. Παρά ταύτα, η αθροιζόµενη εµπειρία δείχνει ότι µέσω περίτεχνου συντονισµού µπορούν αντιθέτως 
τα υπερήλικα µέλη να συµβάλλουν στην επεξεργασία τέτοιων δύσκολων ζητηµάτων προσφέροντας 
την εµπειρία ζωής τους, αλλά και αντίστοιχα, τα νεώτερα µέλη να τους µεταγγίσουν την ελπίδα για 
δηµιουργικότητα, επωφελή ολοκλήρωση και νοηµατοδοτηµένη απαρτίωση του βίου. 

Συµπεράσµατα: Από τα ερευνητικά δεδοµένα προκύπτει ότι η συµµετοχή υπερηλίκων µελών στην 
οµαδικοαναλυτική οµάδα, καίτοι αποτελεί ακόµα πρόκληση από κλινικής απόψεως, συνεπάγεται πολλαπλά 
οφέλη, τόσο για τα ίδια τα µέλη, όσο και για την οµάδα. 
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ (ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ): ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
ΝΕΑΡΗΣ ΕΝΗΛΙΚΗΣ
Τσίτση Μ. 
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συµπεριφοράς, Παράρτηµα Μακεδονίας

Θεραπευτική αντιµετώπιση ανορεξίας µε συνδυασµό γνωστικών-συµπεριφοριστικών τεχνικών και 
τεχνικών έκφρασης µέσω τέχνης (ζωγραφική):µελέτη περίπτωσης νεαρής ενήλικης Τσίτση Μ., Ψυχολόγος, 
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συµπεριφοράς, Παράρτηµα Μακεδονίας Η εργασία αυτή αποτελεί µια µελέτη 
περίπτωσης νεαρής ενήλικης µε ανορεξία. Σκοπός της εργασίας είναι να καταδείξει πώς ο συνδυασµός 
εφαρµογής Γνωστικής-Συµπεριφορικής Θεραπείας (ΓΣΘ) και θεραπείας µέσω τέχνης (ζωγραφική) µπορεί 
να έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα στην έκβαση της θεραπείας. Συγκεκριµένα, έγιναν µετρήσεις του 
Δείκτη Μάζας Σώµατος (ΔΜΣ) της θεραπευόµενης, χορήγηση των ερωτηµατολογίων Κλίµακα Κατάθλιψης 
Beck (BDI) και Ερωτηµατολόγιο Διατροφικών Διαταραχών (EDI) και χρήση λεκτικών αυτοαναφορών της 
θεραπευόµενης, κατά τα διάφορα στάδια της θεραπείας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, παράλληλα µε 
τη χρήση γνωστικών-συµπεριφοριστικών τεχνικών, η χρήση της ζωγραφικής βοήθησε σηµαντικά στην 
έκφραση και επεξεργασία αρνητικών σκέψεων και συναισθηµάτων, στην αντίληψη της εικόνας σώµατος 
και στη διαχείριση των καταθλιπτικών και αυτοκαταστροφικών συναισθηµάτων και συµπεριφορών 
της θεραπευόµενης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την ταχύτερη ανάκτηση βάρους και την υιοθέτηση πιο 
λειτουργικών τρόπων έκφρασης συναισθήµατος, σε σχέση µε το διάστηµα που έγινε εφαρµογή µόνο 
γνωστικών-συµπεριφοριστικών τεχνικών. Γίνεται φανερό, πως ο συνδυασµός περισσότερο βιωµατικών 
τεχνικών µε την ταυτόχρονη εφαρµογή γνωστικών-συµπεριφοριστικών τεχνικών, µπορεί να αυξήσει το 
βαθµό και την ταχύτητα αποθεραπείας, το οποίο σε περιστατικά όπως η ανορεξία, όπου υπάρχει άµεσος 
κίνδυνος για τη ζωή του θεραπευόµενου, είναι ζωτικής σηµασίας. Λέξεις κλειδιά: ανορεξία, βιωµατικές 
τεχνικές, γνωστική θεραπεία, ζωγραφική, συναισθηµατική έκφραση 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Μαρούγκα Μ.1, Τσώλα Δ.1, Θεοχάρης Μ.1, Οικονόµου Μ.2

1Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής 
2Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής , ΓΝΑ Αιγινήτειο, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Πλήθος µελετών συνηγορούν για την αποτελεσµατικότητα της ψυχοεκπαίδευσης και της συµπεριφορικής 
θεραπείας οικογένειας, ως προς την πορεία και την εξέλιξη της ψύχωσης. Το θεραπευτικό µοντέλο 
εφαρµόστηκε από ζεύγος θεραπευτών εκπαιδευµένων στην εν λόγω παρέµβαση σε τετραµελή οικογένεια, 
µε ασθενή πάσχοντα από χρόνια ψυχωσική συνδροµή, µε σκοπό τη βελτίωση της κλινικής εικόνας του 
ασθενούς και της λειτουργικότητας της οικογένειας. Ειδικότερα, πρόκειται για ασθενή 47 ετών, διαγνωσµένο 
µε παρανοειδή σχιζοφρένεια, µε τη νόσο να εµφανίζεται στην ηλικία των 17. Το οικογενειακό σύστηµα 
του ασθενούς αξιολογήθηκε κατά τα πρώτα στάδια, µέσω ατοµικών συµπεριφορικών εκτιµήσεων, ενώ 
µεταξύ άλλων χορηγήθηκαν οι κλίµακες οικογενειακής ατµόσφαιρας και οικογενειακών συνηθειών. Όπως 
προέκυψε η οικογένεια προσδιορίζεται από την υπερεµπλοκή της µητέρας απέναντι στον ασθενή, από 
την αποξενωµένη-και συγκρουσιακή κατά περίσταση- σχέση ανάµεσα στον ασθενή και τον αδερφό του, 
από την εν γένει παρουσία υψηλού εκφραζόµενου συναισθήµατος καθώς και από την απόλυτη απουσία 
υποστηρικτικού- ή άλλου -περιβάλλοντος εκτός της οικογένειας. Μέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί 
συνολικά 44 συνεδρίες. Παρότι πρόκειται για οικογένεια χαµηλών προσδοκιών, η παρέµβαση αποτέλεσε 
πολύτιµο εργαλείο για την ενδυνάµωση των µελών της και για την ελάφρυνση της συναισθηµατικής τους 
επιβάρυνσης. Η εκµάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και τεχνικών επίλυσης προβλήµατος συνέβαλε 
στην ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων, µε επακόλουθο την αρτιότερη 
αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της νόσου. Περαιτέρω παρέµβαση αφορά στην παγίωση θετικότερης 
προδιάθεσης του «υγιούς» αδερφού απέναντι στη χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ώστε να κινητοποιηθεί 
προς την κατεύθυνση αξιοποίησής τους. Ακολούθως, προκύπτει ότι η µακρόχρονη και συνεπής εφαρµογή 
του θεραπευτικού µοντέλου που στηρίζεται σε ψυχοεκπαιδευτικά στοιχεία µπορεί να επιφέρει σηµαντικές 
αλλαγές τόσο στον ασθενή όσο και στη λειτουργία όλης της οικογένειας. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Φρυδά Χ.1, Ιορδανίδου Ε.2, Φιλιππιάδου Μ.2, Κοτσιαφίτης Α.2, Μαστρογιάννη Α.3, Γεωργιάδου Ε.3, 
Μποζίκας Β.2

1Β΄ Ψυχιατρική ΑΠΘ
2Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ
3ΚΨΥ ΒΔ Τοµέα Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη ασθενών που αντιµετωπίστηκαν µε Γνωστική Αναλυτική 
Ψυχοθεραπεία (ΓΑΨ) σε ένα Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) προκειµένου να ελεγχθεί η αποδοχή της 
θεραπείας αυτής από τους ασθενείς στους οποίους προτάθηκε. Επιπρόσθετα, συγκρίθηκαν οι ασθενείς 
που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία µε αυτούς που την διέκοψαν σε συγκεκριµένα δηµογραφικά και κλινικά 
χαρακτηριστικά. 

Υλικά και µέθοδοι: Καταγράφηκαν τα περιστατικά τα οποία αντιµετωπίστηκαν µε ΓΑΨ στο ΚΨΥ 
Βορειοδυτικού Τοµέα Θεσσαλονίκης τα έτη 2014-2017 καθώς και τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, η 
διάγνωση κατά DSM-V, τα στοιχεία προσωπικότητας (clusters A, B, C των διαταραχών προσωπικότητας). 
Μελετήθηκαν επίσης τα αποτελέσµατα ψυχοµετρικών δοκιµασιών για την κατάθλιψης (BDI-II) και το άγχος 
(STAI). Τέλος, έγινε σύγκριση των δηµογραφικών, των κλινικών και των ψυχοµετρικών µεταβλητών µεταξύ 
των ασθενών που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία και αυτών που τη διέκοψαν.

Αποτελέσµατα: Συνολικά την τριετία αυτή ΓΑΨ προτάθηκε σε 129 ασθενείς. Όσον αφορά στα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών η πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες (84.5%), τελειόφοιτοι λυκείου 
(53%) και άνεργοι (51%). Το 58% των ασθενών έπασχαν από κάποια αγχώδη διαταραχή ενώ το 30% 
διαγνώστηκαν µε κάποια καταθλιπτική διαταραχή. Το 84.5% των ασθενών ολοκλήρωσαν τη θεραπεία• 
δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στα διάφορα χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν µεταξύ των 
ασθενών που ολοκλήρωσαν την ΓΑΨ συγκριτικά µε αυτούς που διέκοψαν τη θεραπεία. 

Συµπεράσµατα: Η ΓΑΨ είναι µια ψυχοθεραπεία που έχει εφαρµογή σε ένα ευρύ φάσµα ψυχικά ασθενών 
που απευθύνονται σε ένα ΚΨΥ για βοήθεια. Είναι αποδεκτή από τους ασθενείς καθώς ολοκληρώνεται από 
την µέγιστη πλειοψηφία αυτών που την ξεκινούν. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Μπουγονικολού Ε.1, Θεοχάρης Μ.1, Μπαλκουρανίδου Α.1, Μπεχράκη Α.1, Οικονόµου Μ.2

1Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής 
2Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, ΓΝΑ Αιγινήτειο, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η Ψυχοεκπαίδευση και η Συµπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας, αποτελούν ένα µοντέλο ολιστικής 
παρέµβασης στην οικογένεια. Το µοντέλο αυτό βασισµένο στην θεωρία του Ian RH Falloon απευθύνεται 
τόσο στον ασθενή όσο και στην οικογένειά του µε στόχο την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση της σοβαρής 
ψυχικής νόσου. Σκοπός της παρουσίασης είναι η ανάδειξη της εφαρµογής της ψυχοεκπαίδευτικού τύπου 
συµπεριφορικής θεραπείας σε οικογένεια µε ασθενή που παρουσιάζει παρανοειδή ετοιµότητα χωρίς 
συγκεκριµένο εκφρασµένο παραλήρηµα και δυσκολίες που σχετίζονται µε το φάσµα του αυτισµού. 
Σύµφωνα µε τις αρχές του µοντέλου πραγµατοποιήθηκε συµπεριφορική εκτίµηση της οικογένειας µε 
ατοµική συνέντευξη και µε την χρήση ερωτηµατολογίων που στόχο είχαν την πληροφόρηση αναφορικά 
µε την λειτουργία και τις συνήθειες της οικογένειας. Στην συνέχεια, οι δεξιότητες επικοινωνίας και 
επίλυσης προβλήµατος ήταν εκείνες οι οποίες συνέβαλαν κυρίως στην επίτευξη των θεραπευτικών 
στόχων. Η συγκεκριµένη οικογένεια αποτελείται από 4 µέλη µε ασθενή υψηλής λειτουργικότητας αλλά µε 
έντονες διαταραγµένες οικογενειακές σχέσεις και αποµόνωση. Η οικογένεια παρουσίαζε διαταραγµένη 
επικοινωνία µεταξύ όλων των µελών, υψηλό εκφραζόµενο συναίσθηµα καθώς και έντονες συγκρουσιακές 
σχέσεις. Μέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί 40 συνεδρίες εκ των οποίων, 3 ήταν αφιερωµένες στην 
εκπαίδευση της νόσου, 12 στις δεξιότητες επικοινωνίας, 8 στην επίλυση προβλήµατος ενώ οι τελευταίες 
20 συνεδρίες αφορούσαν την ενίσχυση των οικογενειακών σχέσεων. Τα αποτελέσµατα της παρέµβασης 
είναι εµφανή καθώς υπάρχει καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των µελών, βελτίωση της ανύπαρκτης έως 
πρότινος βλεµµατικής επαφής µεταξύ των µελών της οικογένειας καθώς και άµεση επίλυση καθηµερινών 
προβληµάτων, µε περισσότερη συνοχή της οικογένειας και λιγότερες συγκρούσεις µεταξύ τους. Από 
την πλευρά του ασθενή, υπήρξε επίγνωση του προβλήµατός του, παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του 
ως ενήλικας αλλά κυρίως σκέφτεται το µέλλον του. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω οι τεχνικές 
Ψυχοεκπαίδευσης και Συµπεριφορικής Θεραπείας Οικογένειας, έχουν την δυνατότητα να επιφέρουν 
βελτιώσεις όχι µόνο σε οικογένειες µε µέλος που πάσχει από Σχιζοφρένεια που έχουν κυρίως εφαρµογή, 
αλλά και σε άλλες νοσολογικές οντότητες. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (BURN OUT) ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Κορέβη Κ., Λίτος Α., Κορακάκης Π., Διαλλινά Μ.
Ψυχιατρικό Τµήµα Ενηλίκων ΓΝ Αθηνών Γ. Γεννηµατάς

Εισαγωγή: Η Επαγγελµατική Εξουθένωση (Burn-out), εισήχθη ως έννοια για πρώτη φορά την δεκαετία του 
1970 από τον Freudenberger. Σύµφωνα µε την Maslach πρόκειται για ένα σύνδροµο σωµατικής και ψυχικής 
εξάντλησης στο πλαίσιο του όποιου ο εργαζόµενος χάνει το ενδιαφέρον και τα θετικά συναισθήµατα που είχε 
για τον άρρωστο, παύει να είναι ικανοποιηµένος από την εργασία του και την απόδοσή του και αναπτύσσει µία 
αρνητική εικόνα για τον εαυτό του. 

Σκοπός: Η συγκεκριµένη έρευνα στοχεύει: 1) στην µέτρηση του Burn-out στο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό, σε κλινικές του Γ.Ν. «Γ.Γεννηµατάς»., 2) στην εκτίµηση του βαθµού διαφοροποίησης του Burn-out 
ανάλογα µε το αντικείµενο ή τις συνθήκες εργασίας κάθε κλινικής, 3) στην διερεύνηση ύπαρξης σχέσης µεταξύ 
της επαγγελµατικής εξουθένωσης και την εµφάνιση κατάθλιψης ή και άγχους. Υλικό και µέθοδοι: Προκειµένου 
να διερευνηθούν τα ανωτέρω χορηγήθηκαν τα παρακάτω ερωτηµατολόγια: 1) ερωτηµατολόγιο Burn-out της 
Maslach (MBI), 2) ερωτηµατολόγιο κατάθλιψης του Beck (BDI), 3) ερωτηµατολόγια άγχους του Spielberger, 
4) ερωτηµατολόγιο γενικών στοιχείων των συµµετεχόντων. Τα ερωτηµατολόγια χορηγήθηκαν στο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό των εξής κλινικών : Ψυχιατρικής, Νευρολογικής, Νευροχειρουργικής, Αιµατολογικής, 
Γαστρεντερολογικής, Μ.Ε.Θ., Παθολογικών, Χειρουργικών, Νεφρολογικής. 

Αποτελέσµατα: O γυναικείος πληθυσµός εµφανίζει υψηλότερο βαθµό Burn-out από ότι οι άνδρες. Οι νοσηλευτές 
εµφάνισαν υψηλότερο βαθµό Burn-out από τους ιατρούς, εκτός από την κλίµακα αποπροσωποιήσης όπου οι 
ιατροί είχαν υψηλότερη βαθµολογία. Το πιο νέο ιατρικό προσωπικό εµφάνισε υψηλότερο βαθµό Burn-out, από 
αυτούς που είχαν µεγαλύτερο χρόνο προϋπηρεσίας. 

Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι, οι νοσηλευτές και οι ιατροί εµφάνισαν κάποιο 
βαθµό Burn-out, είτε µικρό είτε υψηλότερο. Δεν φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση µεταξύ υψηλού βαθµού Burn-out 
και κατάθλιψης, υπάρχουν όµως ενδείξεις συσχέτισης υψηλού βαθµού Burn-out και άγχους. 
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H ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μπάρας Σ.1, Μπόκαρη Μ.2, Λέκκα Δ.1, Τριανταφύλλου Ι.1, Γκίνης Π.1, Παχή Α.1, Δουζένης Α.3

1Ψυχιατρικός Τοµέας, ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ
2Ιδιώτης Σύµβουλος ΨΥ
3Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ

Σκοπός: H µελέτη της σχέσης της επιθετικότητας (στις διαστάσεις του θυµού, σωµατικής και λεκτικής 
επιθετικότητας και εχθρότητας), µε τον ναρκισσισµό και τις διαστάσεις δεσµού (αποφυγής, άγχους) των 
επαγγελµατιών υγείας. 

Μέθοδος: Το δείγµα αποτελείται από 192 άτοµα, 43 άνδρες (22,4%) και 149 γυναίκες (77,6%). Το 24,5% 
είναι ηλικίας 20-30 ετών, το 43,8% 31-40 ετών, το 26,6% 41-50 ετών και το 5,2% 51-60 ετών. Το 42,2% 
είναι άγαµοι, το 48,4% έγγαµοι και το 9,4% διαζευγµένοι. Στην µελέτη συµµετείχαν 100 (52,1%) επαγγελµατίες 
ψυχικής υγείας και 92 (47,9%) επαγγελµατίες υγείας άλλων ειδικοτήτων. Για την µελέτη, χρησιµοποιήθηκαν 
το ερωτηµατολόγιο επιθετικότητας (Buss & Perry, 1992), στην ελληνική έκδοση (Tsorbatzoudis, 2006), το 
ερωτηµατολόγιο ναρκισσιστικής προσωπικότητας (Raskin & Hall, 1979), στην ελληνική έκδοση (Κοκκώση και 
συν, 1998) και η κλίµακα δεσµού ενηλίκων (Fraley et al, 2000), στην ελληνική έκδοση (Tsagarakis et al, 2007). 

Αποτελέσµατα: Ο έλεγχος της σχέσης επιθετικότητας - ναρκισσισµού - διαστάσεων δεσµού πραγµατοποιήθηκε 
µε την βοήθεια του κριτηρίου Pearson r. Οι αναλύσεις έδειξαν πως υπάρχει σχέση της αποφυγής µε την σωµατική 
επιθετικότητα (r=.269, p=.0001), του άγχους µε τον θυµό (r=.258, p=.0001) και µε την σωµατική επιθετικότητα 
(r=.251, p=.0001) και του ναρκισσισµού µε την σωµατική (r=.157, p=.032) και την λεκτική (r=.302, p=.0001) 
επιθετικότητα. 

Συµπεράσµατα: Επιβεβαιώνεται η σχέση επιθετικότητας - ναρκισσισµού - διαστάσεων δεσµού. Η λήψη 
µέτρων πρόληψης και η εφαρµογή στρατηγικών θεραπείας των αιτιών που προδιαθέτουν, πυροδοτούν και 
συντηρούν φαινόµενα κακοµεταχείρισης µεταξύ των επαγγελµατιών υγείας ή των επαγγελµατιών προς τους 
εξυπηρετούµενους των υπηρεσιών υγείας θα συντελέσει στην µείωση του φαινοµένου.
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ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ανδρέου Ε.1, Κατσιαφλιάνης Α.2, Κεντρωτή Δ.2, Καραµάνης Δ.2, Ιστίκογλου Χ.2, Ριζάβας Ι.3

1Ψυχιατρικό Τµήµα, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας.
2Ψυχιατρικό Τµήµα, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
35ο ΨΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί»

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής 
στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου καθώς και η προαγωγή της συνεργασίας µε τις άλλες ειδικότητες. 

Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν µέσω αποδελτίωσης οι προσκλήσεις στη Διασυνδετική Ψυχιατρική του Γ.Ν. 
«Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας για το έτος 2017. 

Αποτελέσµατα: Εξετάσθηκαν 583 προσκλήσεις που εστάλησαν από τις διάφορες Κλινικές του Γ.Ν. 
«Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας, οι οποίες κατανεµήθηκαν ως εξής: Παθολογικές Κλινικές Α΄ και Β΄ 72%, 
Χειρουργική Κλινική 3%, Ορθοπαιδική Κλινική 12%, Ουρολογική Κλινική 1%, Καρδιολογική Κλινική 8%, ΩΡΛ 
Κλινική 1% και ΜΕΘ 3%. Όσον αφορά τις διαγνώσεις, αυτές ήταν: Οργανικό Ψυχοσύνδροµο 30%, Απόπειρα 
Αυτοκτονίας 18%, Εξαρτήσεις 5%, Χρόνιος Αλκοολισµός 14%, Ψυχώσεις 10%, Συναισθηµατική Διαταραχή 
20%, Διαταραχές Προσωπικότητας 3%. Τέλος, νοσηλεύθηκαν στην Ψυχιατρική Κλινική 17 ασθενείς, 13 
γυναίκες και 4 άνδρες. 

Συµπεράσµατα: Προέχουν τα προβλήµατα της τρίτης ηλικίας µε τη διάγνωση Οργανικό Ψυχοσύνδροµο, ενώ 
συγκριτικά µε άλλες χρόνιες παρουσιάζει αυξητική τάση η Απόπειρα Αυτοκτονίας. Με βάση τα ανωτέρω 
διαφαίνεται η σηµασία της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής στη αρτιότερη λειτουργία ενός Γενικού Νοσοκοµείου.
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ
Ασηµόπουλος Χ.1, Μαρτινάκη Σ.2, Γούγα Γ.1, Κοµπότη Δ.1, Κοντογιάννη Ε.1

1Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
2Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός: Η συγκριτική διερεύνηση των στάσεων των µελών του προσωπικού ενός Ειδικού Ψυχιατρικού 
Νοσοκοµείου και ενός Γενικού Νοσοκοµείου προς τους Ροµά. 

Υλικό και µέθοδος: Χορηγήθηκαν δύο ερωτηµατολόγια: α) Ερωτηµατολόγιο κοινωνικοδηµογραφικών 
δεδοµένων και β) Ερωτηµατολόγιο στάσεων προς τους Ροµά, βασισµένο στο Prejudice Toward Immigrants 
Questionnaire, αποτελούµενο από 43 δηλώσεις που διερευνά τους παράγοντες των στάσεων, των συµβολικών 
φόβων, του δια-οµαδικού άγχους και των αρνητικών στερεότυπων. Δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 217 µέλη 
προσωπικού Γενικού Νοσοκοµείου και 72 µέλη προσωπικού Ειδικού Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου (επαγγελµατίες 
υγείας και διοικητικό προσωπικό) της Αττικής. 

Αποτελέσµατα: H µέση βαθµολογία των συµµετεχόντων του συνόλου του δείγµατος στις στάσεις ήταν 5,49 
(SD=1,85), στους συµβολικούς φόβους 7,13 (SD=1,70), στο διαοµαδικό άγχος 6,28 (SD=2,11) και στα 
αρνητικά στερεότυπα 6,73 (SD=1,810). Τα µέλη του προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου είχαν σηµαντικά 
υψηλότερες βαθµολογίες στους παράγοντες των στάσεων, συµβολικών φόβων, διαοµαδικού άγχους και 
στερεότυπων σε σύγκριση µε τα µέλη του Ειδικού Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου. Οι συµµετέχοντες που έµεναν 
σε δήµο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, όπου παρουσιάζεται µεγαλύτερη παρουσία Ροµά στη 
σύνθεση του τοπικού πληθυσµού σε σύγκριση µε άλλες περιοχές της Αττικής, είχαν σηµαντικά περισσότερους 
συµβολικούς φόβους, περισσότερο διαοµαδικό άγχος και περισσότερα αρνητικά στερεότυπα. Οι έγγαµοι είχαν 
σηµαντικά περισσότερο διαοµαδικό άγχος, ενώ καταγράφηκε ότι όσο αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο 
µειώνεται το διαοµαδικό άγχος. 

Συµπεράσµατα: Η έρευνα έδειξε ότι ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό των µελών του προσωπικού στο δηµόσιο 
σύστηµα υγείας, παρά τους κώδικες της επαγγελµατικής τους δεοντολογίας, έχει και διατηρεί προκαταλήψεις 
και στερεότυπα για τους Ροµά. Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποστηρίζουν την ανάγκη ανάπτυξης κατάλληλων 
παρεµβάσεων µείωσης της αίσθησης απειλής και αλλαγής των αρνητικών στάσεων των επαγγελµατιών των 
υπηρεσιών υγείας προς τους Ροµά, µε έµφαση σε παρεµβάσεις πολυπολιτισµικής προσέγγισης και υιοθέτησης 
πολυπολιτισµικών πολιτικών στο τοµέα των υπηρεσιών υγείας. 
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παπούλη Φ. 
Department of Medical Education, NTW Foundation NHS Trust

Σκοπός: Ένας µεγάλος αριθµός «ιατρικών εφαρµογών» κινητών τηλεφώνων είναι πλέον διαθέσιµος για ασθενείς 
µε ψυχικές νόσους, π.χ. για κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές κλπ. Ο αριθµός των εφαρµογών που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από επαγγελµατίες ψυχικής υγείας είναι περιορισµένος και οι εφαρµογές για ειδικευόµενους 
Ψυχιατρικής ακόµα λιγότερες. Επιχειρήθηκε να συλλεχθούν οι απόψεις ειδικευόµενων Ψυχιατρικής µε σκοπό 
να δηµιουργηθεί µια εφαρµογή για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα που θα µπορούσε να ωφελήσει την εκπαίδευση 
των ειδικευόµενων. 

Υλικό και Μέθοδοι: Η συλλογή των απόψεων έγινε µε ηλεκτρονική φόρµα (SurveyMonkey) δέκα ερωτήσεων, 
η οποία εστάλη σε όλους τους ειδικευόµενους Ψυχιατρικής του οργανισµού (NTW Foundation NHS trust, ΒΑ 
Αγγλία) και ελήφθησαν 35 απαντήσεις, δηλαδή από το 1/3 του συνόλου των ειδικευόµενων. 

Αποτελέσµατα: Όλοι οι ειδικευόµενοι ανέφεραν ότι διαθέτουν «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο και το 66% το έχουν 
χρησιµοποιήσει για τηλεφωνήµατα, e-mails, µηνύµατα σχετικά µε τη δουλειά. Τα 2/3 το έχουν χρησιµοποιήσει 
για να βρουν ιατρικές πληροφορίες. Η πλειοψηφία έχει χρησιµοποιήσει το κινητό για να βρει πληροφορίες στο 
Εθνικό Συνταγολόγιο, στις κατευθυντήριες οδηγίες του συστήµατος υγείας, σε ιστοσελίδες όπως patient.co.uk. 
Το 73% έχουν αποθηκεύσει ιατρικές εφαρµογές όπως το Pocket DR και το MindShift. Το 91% θα ήθελε να 
υπήρχε µια εφαρµογή ειδικά για αυτούς. Η πλειοψηφία θα ήθελε κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, τοπικές 
οδηγίες, πληροφορίες για εκπαιδευτικά γεγονότα, πληροφορίες για τις διάφορες κλινικές και το πρόγραµµα 
εφηµεριών. Λίγοι ενδιαφέρθηκαν σε θεωρητικά κείµενα ψυχιατρικής. Μόνο 12% εξέφρασαν ανησυχία για την 
ασφάλεια της εφαρµογής και θα ήθελαν το περιεχόµενο να ανανεώνεται συχνά. 

Συµπεράσµατα: Υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των ειδικευόµενων για µια ιατρική εφαρµογή κινητού 
σχετική µε την εκπαίδευσή τους. Η εφαρµογή θα δηµιουργηθεί λαµβάνοντας υπ΄όψιν τις προτάσεις των 
ειδικευόµενων.



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

208

P006

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ (BURN OUT) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γεωργοπούλου Χ.1, Μπαλή Π.2

1Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Και Ψυχικής Υγείας
2ΕΚΠΑ

 

Εισαγωγή: Η επαγγελµατική εξουθένωση αναφέρεται στην συναισθηµατική εξάντληση, την αποπροσωποίηση 
και το µειωµένο συναίσθηµα για προσωπικά επιτεύγµατα. Συναντάται κυρίως σε επαγγέλµατα µε ανθρωπιστικό 
και κοινωνικό περιεχόµενο. Η επαγγελµατική ικανοποίηση φαίνεται, από την βιβλιογραφία και τις έρευνες 
που έχουν έως σήµερα διεξαχθεί, να συσχετίζεται µε την επαγγελµατική εξουθένωση. Το γεγονός αυτό 
αποτελεί πραγµατικότητα, καθώς υπάρχει µια δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ επαγγελµατία και εργασιακού 
περιβάλλοντος. Ο χώρος της υγείας συγκεντρώνει τους περισσότερους από τους παράγοντες που συµβάλλουν 
στην επαγγελµατική εξουθένωση (Κοΐνης & συν., 2014). 

Σκοπός: Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της σηµασίας της πρόληψης της επαγγελµατικής 
εξουθένωσης στους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, έτσι ώστε οι υπηρεσίες που παρέχονται να είναι πιο 
αποτελεσµατικές και αποδοτικές, αλλά και οι επαγγελµατίες να αισθάνονται ικανοποιηµένοι από την εργασία 
τους. 

Υλικό και Μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση µέσω της βάσης Medline και PubMed των ερευνητικών 
εργασιών, που σχετίζονται µε την συσχέτιση των δύο υπό εξέταση εννοιών, της επαγγελµατικής εξουθένωσης 
και της επαγγελµατικής ικανοποίησης, ιδιαίτερα σε δοµές ψυχικής υγείας. 

Αποτελέσµατα: Μέσα από την χρήση ειδικών ερωτηµατολογίων και την διεξαγωγή ερευνών, φαίνεται 
ότι επαγγελµατίες υγείας και, µάλιστα, ψυχικής υγείας, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εµφανίσουν 
επαγγελµατική εξουθένωση. Χρειάζεται να τονιστεί η αναγκαιότητα για πεεραιτέρω έρευνα στο πεδίο και την 
δηµιουργία πρακτικών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, µε σκοπό την καλύτερη απόδοση, αλλά και την 
επαγγελµατική ικανοποίηση. 

Συµπεράσµατα: Ποικίλοι είναι οι λόγοι εµφάνισης της επαγγελµατικής εξουθένωσης, προσωπικοί ή εξωτερικοί. 
Παρόλα αυτά, το θετικό εργασιακό κλίµα αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την αντιµετώπιση του φαινοµένου 
της επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

Λέξεις-κλειδιά: επαγγελµατική εξουθένωση, burn out, επαγγελµατική ικανοποίηση, επαγγελµατίες ψυχικής 
υγείας, αντιµετώπιση 
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ CORNELIA DE LANGE:ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ρέτζιου Α.1, Φιστέ Μ.2, Παπαδάτου Σ.1, Νερούτσος Ε.1

1ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο
2ΨΝΑ Δροµοκαΐτειο

Σκοπός: Να γίνει αναφορά στην αντιµετώπιση περιστατικού µε το εν λόγω σύνδροµο. 

Υλικό και Μέθοδοι: Μελέτη περίπτωσης, ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 

Αποτελέσµατα: Ασθενής 43 ετών, άρρεν, µονογενής δίδυµος προσήλθε στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών 
της Ψυχιατρικής εφηµερίας του Θριασίου νοσοκοµείου κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας προς εξέταση. Εµφάνιζε 
αυτοκαταστροφική συµπεριφορά, κραυγές, ουρλιαχτά, ψυχοκινητική διέγερση. Στην ταυτόχρονη κλινική εξέταση 
διαπιστώθηκε υψηλός πυρετός και ο ασθενής διεκοµίσθη στο εφηµερεύον νοσοκοµείο µε Παθολογική και 
Ψυχιατρική κάλυψη. Παρά το γεγονός ότι ο ασθενής δεν εισήχθη στην εφηµερεύουσα παθολογική κλινική, λόγω 
του ψυχιατρικού του προβλήµατος, επέστρεψε και εισήχθη στην Ψυχιατρική Κλινική µε ταυτόχρονη παθολογική 
κάλυψη του Θριασίου νοσοκοµείου παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι Παθολόγοι δεν εφηµέρευαν. Κατά τη 
νοσηλεία του στην Κλινική µας έγινε πλήρης εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος και ψυχιατρική αντιµετώπιση 
µε βαλπροϊκό οξύ και ρισπεριδόνη. Μετά την ύφεση της οργανικής συµπτωµατολογίας και τη βελτίωση τόσο 
της εκσεσηµασµένης συµπεριφοράς του αλλά και της ψυχικής του αποδιοργάνωσης έγινε η διακοµιδή του σε 
Ψυχιατρικό νοσοκοµείο του λεκανοπεδίου, όπου εκεί έγιναν όλες οι προσπάθειες για µετάβαση µαζί µε τον 
αδελφό του σε εξωνοσοκοµειακή ψυχιατρική δοµή. Η σύγχρονη βιβλιογραφία αναφέρει ότι η αλλαγή στην 
εξωτερική ισορροπία-αποµάκρυνση από δίδυµο αδελφό καθώς και στην εσωτερική-υψηλή θερµοκρασία, 40Ο C, 
επιφέρει επιδείνωση των συµπτωµάτων και η αντιµετώπιση αυτών οδηγεί το άτοµο στην ύφεση της ψυχιατρικής 
συµπτωµατολογίας. 

Συµπεράσµατα: Η ιατρική ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέµατα ψυχικής υγείας είναι ο καλύτερος 
οδηγός για την ορθή αντιµετώπιση των ασθενών µε νοητική υστέρηση και σπάνια γενετικά σύνδροµα. Επιπλέον, 
αλλάζει την ιατρική αναπαράσταση σε σχέση µε τους ασθενείς µε διαταραχή σε όλο το ψυχιατρικό φάσµα. 
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Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ 
Νερούτσος Ε. 
ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο

Σκοπός: Να αναδειχθεί η έλλειψη εκπαίδευσης στην ιατρική αντιµετώπιση των ασθενών που πεθαίνουν. 

Υλικό και µέθοδοι: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 

Αποτελέσµατα: Ανεξάρτητα από την παγκοσµιότητά του, ο θάνατος βιώνεται σαν ένα τροµακτικό και µη καλώς 
ερχόµενο γεγονός από τους περισσότερους ανθρώπους, τις οικογένειές τους και τους γιατρούς που τους 
παρακολουθούν. Η αβεβαιότητα και οι διακυµάνσεις µεταξύ ελπίδας και απελπισίας εγείρουν νέα διλήµµατα για 
τους ασθενείς και για το ιατρικο-νοσηλευτικό προσωπικό. Ο θεράπων γιατρός αντιµετωπίζει το σύνθετο καθήκον 
του να προσπαθήσει να διατηρήσει τη ζωή και την ελπίδα του ασθενούς, ενώ την ίδια στιγµή να προσπαθήσει να 
βοηθήσει τον ασθενή και την οικογένειά του µέσω πρόληψης της οδυνηρής διαδικασίας να αντιµετωπίσει τον 
θάνατο. Αυτό το εγγενές δίληµµα επιλύεται συχνά µε το να απευθύνονται όλες οι προσπάθειες προς τη σωτηρία 
της ζωής του ασθενούς και να παραµελείται η προετοιµασία του για το θάνατο. Τα καθήκοντα του κλινικού σε 
σχέση µε τον ασθενή που πεθαίνει είναι να πετύχει µια ισχυρή σχέση µαζί του κατά τη διάρκεια της πορείας της 
κλινικής θεραπείας, να βοηθήσει τα «κλειδιά» µέλη της οικογένειας και τους φίλους, να δουλέψουν µέσω των 
ίδιων των αντιδράσεών τους, τόσο τη δική τους προετοιµασία όσο και αυτή του ασθενή προς το θάνατο και να 
δώσουν µια ευκαιρία στο ιατρικό προσωπικό που σχετίζεται να εκφράσει τα συναισθήµατα και τις αντιδράσεις 
του ως προς τον ετοιµοθάνατο, ούτως ώστε αυτά να αποβούν σε µέγιστο όφελος για τον ασθενή. 

Συµπεράσµατα: Εάν και όλοι οι γιατροί πρέπει να είναι ικανοί να κατανοούν τη διαδικασία του θανάτου, 
µερικοί µπορεί να βρουν δυσκολία στο να πετύχουν να εκπληρώσουν όλα αυτά τα καθήκοντα χωρίς τη βοήθεια 
ατόµων που έχουν πείρα µε τη φροντίδα ασθενών που πεθαίνουν. Η χρησιµότητα µιας τέτοιας συµβουλευτικής, 
απαλλάσσει το γιατρό από την ευθύνη του να µιλάει και να καταλαβαίνει τη µοναδική εµπειρία καθενός ασθενή 
που πεθαίνει. 
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΟΥ:ΕΝΑ ΗΘΙΚΟ 
ΔΙΛΛΗΜΑ 
Παχή Α. , Φιστέ Μ.2, Μπισµπίκη Ε.1, Νερούτσος Ε.1

1ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο
2ΨΝΑ Δροµοκαΐτειο

Σκοπός: Η ψυχιατρική είναι η επιστήµη που θέτει στο επίκεντρο τον ασθενή αλλά και την οικογένειά του. 
Ένα ζήτηµα που αναδεικνύεσαι στον απόηχο του θανάτου ενός ασθενή είναι αν η ευθύνη του επαγγελµατία 
επεκτείνεται και στη φροντίδα της οικογένειάς του και υπό την έννοια αυτή αν είναι βοηθητική η συµµετοχή του 
στην επικήδεια τελετή. 

Υλικό και µέθοδοι: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. 

Αποτελέσµατα: Σύµφωνα µε Αυστραλούς ερευνητές, δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση στο ερώτηµα, αν 
πρέπει να παραβρεθεί ένας θεραπευτής στην κηδεία ενός ασθενή του, καθώς αποτελεί προσωπική απόφαση, 
η οποία είναι πολυπαραγοντική και υπόκειται σε δεοντολογικούς και ηθικούς κανόνες, που σχετίζονται, κυρίως, 
µε το απόρρητο και την ιδιωτικότητα και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το αν η οικογένεια το επιθυµεί ή αν 
επιρρίπτει την ευθύνη του θανάτου στον θεραπευτή, ειδικά αν πρόκειται για αυτοκτονία. Η ανάγκη του θεραπευτή 
να παραβρεθεί στην κηδεία στις περιπτώσεις αυτές τίθεται σε δεύτερη µοίρα, ενώ στην περίπτωση που η 
οικογένεια το επιθυµεί, η παρουσία του θεραπευτή διευκολύνει την οικογένεια και τον ίδιο στην διαδικασία 
του θρήνου και το χειρισµό της απώλειας. Σύµφωνα µε έρευνες στην Αµερική, µόνο ένας µικρός αριθµός 
θεραπευτών παραβρίσκεται στην επικήδεια τελετή ασθενών που απεβίωσαν µετά από αυτοκτονία. Το να 
παραβρεθεί ο θεραπευτής στην επικήδεια τελετή φυσικά δεν αποτελεί αποδοχή της ευθύνης για την αυτοκτονία 
αλλά µέρος της διαδικασίας χειρισµού της απώλειας και του θρήνου. 

Συµπεράσµατα: Ο ρόλος των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας µετά το θάνατο του ασθενή διαφαίνεται ότι 
απασχολεί έντονα τους ειδικούς και θα πρέπει οι απαντήσεις να δοθούν τόσο µέσα από το πρόγραµµα σπουδών 
τους όσο και κατά την επαγγελµατική τους εξέλιξη. 
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ 
Δανιλάκογλου Χ.1, Φιλιππιάδου Μ.1, Γαρύφαλλος Γ.1, Μποζίκας Β.1, Παπαζήσης Γ.2

1Β΄ Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
2Εργαστήριο Κλινικής Φαρµακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της στάσης των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας 
απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες καθώς και της γνώσης τους για τα βασικά δικαιώµατα τους και το νοµικό 
πλαίσιο της ακούσιας νοσηλείας. 

Υλικό και µέθοδοι: Συµµετείχαν 166 άτοµα (52 άντρες, 113 γυναίκες), εκ των οποίων 42 ήταν ψυχίατροι και 
114 νοσηλευτές, όλοι εργαζόµενοι σε διάφορες δοµές στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης. Το δοµηµένο 
ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε αποτελούνταν από 35 ερωτήσεις. Η στατιστική ανάλυση έγινε µε SPSS, 
µε επίπεδο σηµαντικότητας p0.05. 

Αποτελέσµατα: Το 30% των ψυχιάτρων έχουν συγγενή µε ψυχική νόσο ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους 
νοσηλευτές είναι 13%. Η στάση των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε 
το επίπεδο εκπαίδευσής τους αλλά όχι µε τα χρόνια εργασίας, ενώ δεν υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στην 
ειδικότητα των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και την στάση τους προς τους ψυχικά πάσχοντες. Και οι δυο 
ειδικότητες δηλώνουν ότι ενηµερώνουν τους ασθενείς για τα δικαιώµατά τους, αλλά οι νοσηλευτές φαίνεται να 
ενηµερώνονται σε µεγαλύτερο ποσοστό για τα δικαιώµατα των ψυχικά πασχόντων από ότι οι ψυχίατροι. Τέλος, 
η στάση απέναντι στους ψυχικά ασθενείς εξαρτάται από τη γνώση που έχουν οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας 
σχετικά µε τα δικαιώµατα αυτών. 

Συµπεράσµατα: Η έρευνα µας έδειξε ότι όσο περισσότερο γνωρίζουν τα δικαιώµατα των ψυχικά ασθενών οι 
ψυχίατροι και οι νοσηλευτές, τόσο θετικότερη είναι η στάση που έχουν απέναντι στους ασθενείς τους. Φαίνεται 
να είναι αναγκαίο ένα συστηµατικότερο πρόγραµµα εκπαίδευσης για τα δικαιώµατα των ασθενών όλων των 
επαγγελµατιών υγείας, προσαρµοσµένο, όµως, στις διαφορετικές ανάγκες της κάθε επαγγελµατικής κατηγορίας, 
που θα συνέβαλλε σηµαντικά στην βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. 
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Κουρτέσης Γ., Παρασχάκης Α.
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής Δαφνί, Αθήνα 

Σκοπός: Η άσκηση της ψυχιατρικής σε µικρές κοινότητες (χωριά/κωµοπόλεις/ συγκροτήµατα~20.000 
κατοίκους) παρουσιάζει διαφορές από την αντίστοιχη σε µεγαλύτερα αστικά κέντρα. Σκοπός µας να «φωτίσουµε» 
τις (όποιες) ιδιαιτερότητες διαµορφώνουν τις προκλήσεις που τη χαρακτηρίζουν. 

Υλικό και µέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση (PubMed). 

Αποτελέσµατα: Στις µικρές κοινότητες ο ψυχίατρος καλείται συχνότερα να «χειριστεί» κοινό πιο «συντηρητικό», 
λιγότερο ενήµερο για τις ψυχικές παθήσεις, µε µεγαλύτερη «ροπή» στη θρησκεία και σε «παραδοσιακού» τύπου 
θεραπείες απ΄ ό,τι στα µεγάλα αστικά συγκροτήµατα. Θέµατα όπως η οµο/αµφιφυλοφιλία, η σωµατική/λεκτική 
κακοποίηση ή παραµέληση, η ενδοοικογενειακή βία, οι έξεις και η παρουσία µείζονος ψυχοπαθολογίας φαίνεται 
ότι στιγµατίζουν και αποµονώνουν περισσότερο τους ασθενείς των µικρών κοινοτήτων, οδηγώντας τους στο να 
αποκρύπτουν ή υποεκτιµούν τα προβλήµατά τους (επιβαρύνοντάς τα). Η διαχείριση περιπλέκεται από τις δυσκολίες 
εποπτείας των ειδικών (λόγω της γεωγραφικής/επιστηµονικής αποµόνωσης) και την δυσχερή παραποµπή σε 
εξειδικευµένα πλαίσια (αν και οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής έχουν αµβλύνει αυτό το πρόβληµα). Η διασφάλιση 
του απορρήτου σε περιοχές όπου «όλοι γνωρίζονται», οι διπλές σχέσεις θεραπευτή-θεραπευόµενου (και της 
οικογένειάς του) παρουσιάζουν επιπρόσθετες δυσκολίες. Ακόµα και ο ίδιος ο ψυχίατρος µπορεί να στιγµατιστεί 
ευκολότερα, λόγω της µεγαλύτερης καχυποψίας και άγνοιας που περιβάλλει τις ψυχιατρικές διαταραχές και 
τις θεραπείες τους, οδηγούµενος ταχύτερα σε επαγγελµατική εξουθένωση. Ηθικά διλήµµατα ανακύπτουν 
-ενδεικτικά- µε τη διαδικασία έκδοσης εισαγγελικής εντολής, όπου ο ειδικός σε µικρές κοινότητες διαδραµατίζει 
ενεργότερο ρόλο, την ανάθεση/αποδοχή ψυχιατρικής πραγµατογνωµοσύνης, λόγω υψηλότερης πιθανότητας 
σύγκρουσης συµφερόντων, ή την παροχή υπηρεσιών σε άτοµα που σε αστικές περιοχές θα απευθύνονταν σε 
εξειδικευµένες υπηρεσίες (λ.χ έφηβοι/µετέφηβοι). 

Συµπεράσµατα: Η άσκηση της ψυχιατρικής σε µικρές κοινότητες παρουσιάζει ιδιοµορφίες και συχνά πρωτόγνωρες 
προκλήσεις για τον ειδικό, καθώς η ειδίκευση του τελευταίου πραγµατοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σε µεγάλες 
πόλεις. Περισσότερη παρεµφερής εκπαίδευση, εξοικείωση στη χρήση των υπηρεσιών τηλε(ψυχ)ϊατρικής και 
δυνατότητα πρακτικής -λ.χ σε κινητές µονάδες- επιστηµόνων που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν µελλοντικά 
σε αντίστοιχες περιοχές, θα αναπλήρωναν ενδεχοµένως ανάλογα ελλείµµατα. Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν 
υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων. 
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
Πατσιάλα Δ., Γκρέµου Μ., Μαυροειδή Ν., Μπόλιας Κ.
Κέντρο Αναπτυξιακών και Συναισθηµατικών Διαταραχών «Κων. Μπόλιας»

Η παιδοψυχιατρική εκτίµηση για δικαστικούς σκοπούς διαφέρει ουσιαστικά από τη συνήθη διαγνωστική 
εκτίµηση των παιδιών. O κώδικας δεοντολογίας στην ψυχιατροδικαστική συνδυάζει την ιατρική δεοντολογία µε 
την προεξάρχουσα αρχή της απονοµής της δικαιοσύνης. 

Σκοπός: Η παρούσα εργασία στοχεύει στην περιγραφή των αρχών δεοντολογίας και των ηθικών διληµµάτων 
που προκύπτουν κατά την ιατροδικαστική παιδοψυχιατρική εκτίµηση. 

Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας για τα ζητήµατα δεοντολογίας µε τα 
οποία βρίσκεται αντιµέτωπος ο παιδοψυχίατρος κατά την ιατροδικαστική ψυχιατρική εκτίµηση. Επιπλέον έγινε 
ανασκόπηση των αιτηµάτων για υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου στα Κέντρα Αναπτυξιακών και Συναισθηµατικών 
Διαταραχών « Κων. Μπόλιας», τα οποία οµαδοποιήθηκαν βάσει του ποινικού και αστικού κλάδου, καθώς και την 
ύπαρξη κοινής ή αποκλειστικής µέριµνας από τον αιτούµενο. 

Αποτελέσµατα: Από την βιβλιογραφία προκύπτει πως η ιατροδικαστική πρακτική διαφέρει από την κλινική πράξη 
ιδιαίτερα σε ζητήµατα δεοντολογίας. Στο διάστηµα 2006- 2018 αποδόθηκαν 23 εκθέσεις τεχνικού συµβούλου, 
οι 21 αφορούσαν την εκδίκαση της επιµέλειας- επικοινωνίας µε το παιδί και οι 2 κακοποίηση ανηλίκου, στις 
20 υπήρχε κοινή µέριµνα, ενώ στις 3 ένας γονέας είχε την αποκλειστική µέριµνα. Στο 100% των αιτηµάτων 
που διαχειρίστηκε η Διεπιστηµονική Οµάδα προέκυψαν ηθικά διλήµµατα: σχετικά µε το ιατρικό απόρρητο που εκ 
προοιµίου καταστρατηγείται και δυνητικά επηρεάζει την ποιότητα των πληροφοριών που συλλέγονται, σχετικά 
µε την συναίνεση του παιδιού και του έτερου γονέα δεδοµένης της αντιδικίας µεταξύ των γονέων, καθώς και σε 
σχέση µε την ωφέλεια του εξυπηρετούµενου δεδοµένου ότι προεξάρχει η απονοµή της Δικαιοσύνης και όχι η 
εφαρµογή των θεραπευτικών συστάσεων. 

Συµπεράσµατα: Τα ευρήµατα µας σχετικά µε τα ζητήµατα δεοντολογίας συµπίπτουν µε αυτά που αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία. Επιπλέον, αναδύεται η σηµασία των ειδικών γνώσεων που πρέπει να κατέχει ο τεχνικός 
σύµβουλος ως προς την Εγκληµατολογία, γνώση της Νοµοθεσίας, γνώση σχετικά µε τις ψυχιατροδικαστικές 
υπηρεσίες και τέλος η σπουδαιότητα ύπαρξης διεπιστηµονικής οµάδας που τον πλαισιώνει.
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ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ¨ΠΑΡΑΦΡΕΝΕΙΑ”. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κωνσταντίνου Α.
Ιπποκράτειο Θεραπευτήριο, Ιδιωτική Ψυχιατρική κλινική, Λάρισα

Σκοπός: Παρουσίαση ασθενούς µε αναφερόµενο ιστορικό πληµµελώς ελεγχόµενης διπολικής διαταραχής, 
µε τη διάγνωση να ανατρέπεται και την κλινική εικόνα να αποδίδεται τελικά σε κριτική, χρόνια έλλειψη 
κυανοκοβαλαµίνης. 

Υλικό και µέθοδοι: Ασθενής, θήλυ, 67 ετών εισήχθη σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική της Λάρισας τον Ιούνιο 
του 2018 εξαιτίας αναφερόµενου ανθεκτικού επεισοδίου διπολικής κατάθλιψης µε έναρξη προ 18µήνου. Το 
καταθλιπτικό επεισόδιο έπεται αναφερόµενου µανιακού επεισοδίου προ 24µήνου το οποίο ελέγχθηκε µερικώς 
µε ρισπεριδόνη. Ελεύθερο προηγούµενο ψυχιατρικό ιστορικό. Ιστορικό µεγαλοβλαστικής αναιµίας από 5ετίας. 

Αποτελέσµατα: Η ασθενής κατά την εισαγωγή της ήταν ωχρή, βραδυψυχική, απαθής, µε αστάθεια βάδισης, 
εξωπυραµιδικά συµπτώµατα, αποπροσανατολισµένη σε χώρο και χρόνο (ΜΜSE: 10/30), µε διαταραχή 
συγκέντρωσης καθώς και µε ερυθρή γλώσσα (γλωσσίτιδα). Εστάλη επειγόντως γενική αίµατος εξαιτίας της 
κλινικής υποψίας κριτικής αναιµίας, βάσει του ιατρικού ιστορικού και της πληροφορίας ότι η ασθενής δεν έχει 
ελεγχθεί εργαστηριακά και έχει διακόψει τη θεραπεία αναπλήρωσης µε κυανοκοβαλαµίνη από 4ετίας. Από τη 
γενική αίµατος προέκυψε Hgb: 5.7 g/L, Hct: 16% και MCV: 121 fL. Η ασθενής µεταγγίστηκε εκτάκτως µε 2 
Μ.Σ.Ε. Από το βιοχηµικό έλεγχο προέκυψαν Β12: 3pg/ml και φυλλικό οξύ 5ng/mL. Έγινε έναρξη αναπλήρωσης 
κυανοκοβαλαµίνης παρεντερικά και έναρξη φυλλικού οξέως p.o. Ταυτόχρονα έγινε αιτιολογική διερεύνηση 
της έλλειψης Β12 και προέκυψε ατροφική γαστρίτιδα. Έγινε σταδιακή µείωση και διακοπή της φαρµακευτικής 
αγωγής (βενλαφαξίνη, ρισπεριδόνη). Η απεικόνιση του εγκεφάλου (MRI) δεν ανέδειξε ειδικά, αξιόλογα και 
διαγνωστικά ευρήµατα. Η ασθενής, 5 µήνες από την εισαγωγή, εξήλθε σαφώς βελτιωµένη, νορµοθυµική µε 
δονούµενο συναίσθηµα, µε φυσιολογική βάδιση, πλήρως προσανατολισµένη σε χώρο και χρόνο (MMSE: 24/30) 
µε αιµατοκρίτη εξόδου Hct: 40% µε οδηγίες για δια βίου αναπλήρωση κυανοκοβαλαµίνης. 

Συµπεράσµατα: Η προσοµοίωση διπολικότητας από έλλειψη Β12 είναι σπάνια αλλά όχι απίθανη. Το παρόν 
περιστατικό µας υπενθυµίζει ότι οι οργανικές ψυχικές διαταραχές πρέπει να είναι ψηλά στην διαφορική διάγνωση, 
ειδικά σε ηλικιωµένους ασθενείς µε ελεύθερο ψυχιατρικό ιστορικό, καθώς οι περισσότερες είναι αναστρέψιµες. 
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ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ FAHR ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΜΙΓΩΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Κωνσταντίνου Γ., Σταυρινού Α., Μυλωνά Σ., Πασχαλάκης Γ., Βασιλοπούλου Π.
Ψυχιατρική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας

Η νόσος του Fahr είναι µια σπάνια διαταραχή, γενετικά προκαθορισµένη, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
αµφοτερόπλευρων επασβεστώσεων στα βασικά γάγγλια. Η κλινική εικόνα εµφανίζει µεγάλη ετερογένεια και 
για το λόγο αυτό συχνά υποδιαγιγνώσκεται ή διαφεύγει της προσοχής των κλινικών ιατρών. Περιλαµβάνει α) 
ψυχιατρική σηµειολογία: διαταραχές των νοητικών λειτουργιών, κατάθλιψη, ψευδαισθήσεις, παραληρητικές 
ιδέες, αγχώδες συναίσθηµα και β) νευρολογική σηµειολογία: παρκινσονισµός, αταξία, κεφαλαλγία, επιληπτικές 
κρίσεις, τρόµος, δυσαρθρία. Η αιτιολογία της παραµένει άγνωστη ενώ η διάγνωση τίθεται µε νευροαπεικόνιση του 
εγκεφάλου. Στη διεθνή βιβλιογραφία ελάχιστα είναι τα καταγεγραµµένα περιστατικά. Η κλινική περίπτωση που 
παρουσιάζεται αφορά ασθενή µε νόσο του Fahr και αµιγώς ψυχιατρική συµπτωµατολογία. Πρόκειται για γυναίκα 
ηλικίας 62 ετών που εισήχθη στην Ψυχιατρική Κλινική µε καταθλιπτική διάθεση, διαταραχές συγκέντρωσης, 
διαταραχές ύπνου, κόπωση και επαναλαµβανόµενες σκέψεις θανάτου. Η αξονική τοµογραφία (CT) εγκεφάλου 
ανέδειξε επασβεστώσεις α) των φακοειδών πυρήνων αµφοτερόπλευρα, β) του ακτινωτού στεφάνου, γ) της 
λευκής ουσίας και δ) των πυρήνων της παρεγκεφαλίδας αµφοτερόπλευρα. Η ασθενής πληροί τα κριτήρια για 
διάγνωση νόσου του Fahr µε την παρουσία: 1) αµφοτερόπλευρων επασβεστώσεων των βασικών γαγγλίων, 2) 
προοδευτικά επιδεινούµενης ψυχοπαθολογίας, 3) απουσία υποκείµενης οργανικής νόσου και 4) οικογενειακό 
ιστορικό αµφοτερόπλευρων επασβεστώσεων των φακοειδών πυρήνων σε αξονική τοµογραφία της µητέρας 
της ασθενούς. Οι επασβεστώσεις του εγκεφάλου συχνά θεωρούνται ως ήσσονος κλινικής σηµασίας ή/και 
τυχαίο νευροαπεικονιστικό εύρηµα. Ωστόσο, στην παρούσα κλινική περίπτωση οι επασβεστώσεις των βασικών 
γαγγλίων εγείρουν ερωτήµατα σχετικά µε το εάν τα συµπτώµατα του ασθενούς σχετίζονται µε αυτό το εύρηµα. 
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, τα βασικά γάγγλια εµπλέκονται στη εµφάνιση ψυχοπαθολογίας που περιλαµβάνει 
κυρίως διαταραχές των νοητικών λειτουργιών (µάθηση, προσοχή, µνήµη), ενώ επιπλέον σηµειώνεται η 
πολυπλοκότητα κατανοµής και αλληλεπίδρασης νευροδιαβιβαστών (ντοπαµίνη, σεροτονίνη, GABA) στη περιοχή 
αυτή. Η παρούσαπερίπτωση αναδεικνύει τη σηµασία της νευροαπεικόνισης ως εξόχως χρήσιµο εργαλείο στη 
φαρέτρα της διάγνωσης και εφαρµογής κατάλληλης θεραπευτικής παρέµβασης για τους κλινικούς ψυχιάτρους. 



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

217

P015

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ n-CPAP ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Κωνσταντίνου Γ., Βλάχος Θ., Στογιόγλου Δ., Βασιλοπούλου Π.
Ψυχιατρική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας

Το σύνδροµο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο (ΣΑΑΥ) χαρακτηρίζεται από επαναλαµβανόµενα επεισόδια 
απόφραξης της αναπνοής κατά τον ύπνο µε αποτέλεσµα διαταραχή στον αερισµό και διακοπή του. Συχνές 
συνέπειες της παρουσίας ΣΑΑΥ είναι οι διαταραχές της διάθεσης, η αλεξιθυµία και οι διαταραχές των νοητικών 
λειτουργιών. Η κλινική περίπτωση που παρουσιάζεται, αφορά άνδρα, έγγαµο, 46 ετών, µε νοσογόνο παχυσαρκία 
(BMI:52). O ασθενής εισήχθη για νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική µε µείζονα ψυχοπαθολογία που περιελάµβανε 
διαταραχές συµπεριφοράς, ετεροκαταστροφικό ιδεασµό, ευερεθιστότητα, ψυχοκινητική ανησυχία, δυσυπνίες, 
κοινωνική απόσυρση και παραµέληση προσωπικής υγιεινής. Κατά την κλινική εκτίµηση εµφανίζει ευµετάβλητο 
συναίσθηµα, ερειστική συµπεριφορά, καχυποψία, αλεξιθυµικά χαρακτηριστικά και µέτρια εναισθησία. Κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας του ο ασθενής, εκτός της ψυχοφαρµακολογικής θεραπείας που έλαβε, υπεβλήθη σε 
µελέτη ύπνου λόγω του αυξηµένου σωµατικού βάρους και των δυσυπνιών, κατά την οποία ανεδείχθη βαρύ 
σύνδροµο αποφρακτικής άπνοιας. Τέθηκε άµεσα σε θεραπεία µε ρινική µάσκας συνεχούς θετικής πίεσης στους 
αεραγωγούς (nasal CPAP, n-CPAP). Η ανταπόκριση στη θεραπεία µε n-CPAP υπήρξε άµεση ενώ παράλληλα 
εντυπωσιακή ήταν η βελτίωση της κλινικής του εικόνας µε µείωση της ευερεθιστότητας και βελτίωση του 
αγχώδους συναισθήµατος, της ψυχοκινητικής ανησυχίας και των διαταραχών συµπεριφοράς. Η παρούσα 
κλινική περίπτωση καταδεικνύει την παρουσία ψυχοπαθολογίας και υψηλού βαθµού ψυχολογικής επιβάρυνσης 
σε ασθενή µε διάγνωση ΣΑΑΥ. Οι ασθενείς µε ΣΑΑΥ συχνά αναφέρουν συµπτώµατα κόπωσης, εξάντλησης, 
ευερεθιστότητας και διαταραχών των νοητικών λειτουργιών, τα οποία τυπικά απαντώνται στις αγχώδεις και 
καταθλιπτικές διαταραχές, γεγονός που υποδεικνύει ότι µεταξύ του ΣΑΑΥ και της αγχώδους-καταθλιπτικής 
συµπτωµατολογίας υπάρχει µια αµφίδροµη αλληλεπίδραση. Η συννόσηση αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
τόσο κατά την κλινική διαγνωστική εκτίµηση του συνδρόµου όσο και κατά τον θεραπευτικό σχεδιασµό. 
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Η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Θεοδωρακοπούλου Α.3, Τσιάκος Δ.1, Μαυρίδης Θ.2

1Ψυχολόγος
2Α΄ Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκοµείο
3Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δροµοκαΐτειο»

Σκοπός: Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι µια πολυπαραγοντική, χρόνια, αυτοάνοσης αρχής αποµυελινωτική 
νόσος του κεντρικού νευρικού συστήµατος, της οποίας η πορεία είναι κυµαινόµενη και εν πολλοίς απρόβλεπτη. 
Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν: κινητικά και αισθητηριακά ελλείµµατα ενώ συχνά παρατηρούνται διαταραχές 
ανώτερων γνωσιακών λειτουργιών, κόπωση και συναισθηµατικές διαταραχές. Με την παρούσα εργασία 
επιχειρείται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τις όψεις της γνωσιακής έκπτωσης στα άτοµα µε 
πολλαπλή σκλήρυνση. 

Υλικό-Μέθοδος: Πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες PubMed 
και Google Scholar µε λέξεις κλειδιά: «multiple sclerosis», «cognitive dysfunction», «cognitive functions», 
προκειµένου να συλλεχθούν πληροφορίες αναφορικά µε τη γνωσιακή έκπτωση στην πολλαπλή σκλήρυνση. 

Αποτελέσµατα: Η γνωσιακή δυσλειτουργία παρατηρείται σε ποσοστό 40-65% των ασθενών µε πολλαπλή 
σκλήρυνση σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου και αφορά όλους τους κλινικούς υπότυπους. Περιλαµβάνει 
διαταραχές της λεκτικής µνήµης, της σύνθετης προσοχής, της επεξεργασίας πληροφοριών, των εκτελεστικών 
λειτουργιών, της ταχύτητας επεξεργασίας, του εννοιολογικού σχεδιασµού, της µακροπρόθεσµης µνήµης (η 
επεισοδιακή µνήµη φαίνεται να επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό) αλλά ενίοτε και της πρόσφατης µνήµης. Στην 
παιδιατρική µορφή έχει παρατηρηθεί σε µία έρευνα σηµαντική δυσλειτουργία της λεκτικής ευχέρειας, της ενεργού 
µνήµης, της ταχύτητας επεξεργασίας και της εκτελεστικής λειτουργικότητας. Σε ασθενείς µε σκλήρυνση που 
παρουσίαζαν και εγκεφαλική ατροφία βρέθηκε ότι η έκταση της κλασµατικής ανισοτροπίας της λευκής ουσίας και η 
επικέντρωση βλαβών στο οπίσθιο προσαγώγιο ήταν προβλεπτικοί παράγοντες γνωσιακής δυσλειτουργίας, ενώ 
σε ασθενείς χωρίς ατροφία το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούσε αντίστοιχα προβλεπτικό παράγοντα. 
Ορισµένες πρόσφατες έρευνες υπογραµµίζουν τη σηµασία των βλαβών της φαιάς ουσίας στη γνωσιακή 
λειτουργία. Αρκετοί συγγραφείς προτείνουν ότι τα µνηµονικά ελλείµµατα οφείλονται σε προβληµατική σύνδεση 
των συναφών πληροφοριών στη φάση της κωδικοποίησης. Διάφορα νευροψυχολογικά τεστ χρησιµοποιούνται 
για την αποτύπωση των ελλειµµάτων αυτών όπως: Paced Auditory Serial Addition Test; PASAT, Symbol Digit 
Modalities Test; SDMT, Wechsler Memory Scale - Third Edition (WMS-III), IQ tests κ.ά. Είναι πιθανόν η γνωσιακή 
δυσλειτουργία να σχετίζεται µε το βαθµό αναπηρίας, τη διάρκεια νόσου και τη συννοσηρότητα µε κατάθλιψη. 
Δε φαίνεται να υπερισχύει κάποιος φαρµακολογικός παράγοντας έναντι κάποιου άλλου στην αντιµετώπιση των 
γνωσιακών αυτών διαταραχών. Συστήνεται η τακτική νευροψυχολογική εξέταση των ασθενών. 

Συµπεράσµατα: Σε µεγάλο ποσοστό οι ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση παρουσιάζουν διαταραχές των 
γνωσιακών τους λειτουργιών όπως η ταχύτητα επεξεργασίας και η επεισοδιακή µνήµη, αναδεικνύοντας 
τη γνωσιακή δυσλειτουργία σε πυρηνικό κλινικό σύµπτωµα της νόσου, µε δυσµενείς επιπτώσεις στην 
καθηµερινότητα και τη λειτουργικότητα του ασθενούς. Η γνωσιακή αυτή δυσλειτουργία πιθανώς επιφέρει 
διαταραχές συµπεριφοράς και διάθεσης όπως άγχος, κατάθλιψη, επιθετικότητα, παρορµητικότητα ή απάθεια. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΧΕΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ ΑΝΟΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ PRION 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
Θεοδωρακοπούλου Α.3, Μαυρίδης Θ.1, Φάκας Ν.2, Στουραΐτης Γ.2, Αποστολόπουλος Π.2, Κόνιαρη Χ.1

1Α΄ Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκοµείο
2Νευρολογική Κλινική 401 ΓΣΝΑ
3Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δροµοκαΐτειο»

Σκοπός: Η νόσος Creutzfeldt-Jakob (CJD) αποτελεί τη συχνότερη µορφή σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας στον 
άνθρωπο µε επιπολασµό 1-2 περιπτώσεις/ 1.000.000 πληθυσµού και οφείλεται σε συσσώρευση παθολογικής 
µορφής πρωτεϊνης prion (PrPsc). Εµφανίζεται µε ταχέως εξελισσόµενη άνοια, αταξία, µυόκλονο, διαταραχές 
όρασης, παρεγκεφαλιδική συνδροµή, πυραµιδική και εξωπυραµιδική σηµειολογία. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η παρουσίαση κλινικού περιστατικού ταχέως εξελισσόµενης ανοϊκής συνδροµής µε µοιραία 
κατάληξη που οφειλόταν σε prion εγκεφαλοπάθεια. 

Υλικό-Μέθοδος: Παρουσιάζεται η περίπτωση 83χρονης γυναίκας µε ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης, κολπικής 
µαρµαρυγής, προσφάτως διαγνωσθείσης καταθλιπτικής συνδροµής και ταχέως εξελισσόµενης γνωσιακής 
έκπτωσης. 

Αποτελέσµατα: Πρόκειται για ασθενή η οποία από ολίγου καιρού διαβιούσε σε ιδιωτική νευροψυχιατρική κλινική. 
Η ασθενής νοσηλεύθηκε στη Νευρολογική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ αρχικά για τέσσερις ηµέρες λόγω ταχέως 
επιδεινούµενης γνωσιακής λειτουργίας, διαταραχών συµπεριφοράς και συναισθήµατος, παραληρητικών ιδεών 
και διαταραχών βάδισης. Η αρχική εκτίµηση µε Mini Mental Status Examination (MMSE) ανέδειξε σκόρ 160.000 
AU/ml και θετική PrPSc µε RT-QuIC (Real time quacking-induced prion conversion), ενδεικτικά νόσησης από CJD. 
Η ασθενής σταδιακά επιδεινώθηκε µε GCS έως 3/15, εµφάνισε εκτεταµένη λοίµωξη αναπνευστικού και τελικά 
απεβίωσε την 25η ηµέρα νοσηλείας της. Δεν διενεργήθη νεκροψία κατόπιν σχετικής επιθυµίας των οικείων. 

Συµπεράσµατα: Ο κλινικός φαινότυπος της ταχέως εξελισσόµενης ανοϊκής συνδροµής, πρέπει πάντα να θέτει 
στη διαφορική διάγνωση την CJD. Η ταχεία νευροεκφύλιση ως απότοκος αυτής της εγκεφαλοπάθειας παράγει 
βιοδείκτες που αντανακλούν την νευρωνική, αξονική, συναπτική δυσλειτουργία και παθολογία της γλοίας του 
εγκεφάλου. Τέτοιοι βιοδείκτες είναι η πρωτεϊνη 14-3-3 µε ειδικότητα >63-93% και ευαισθησία >83-88% για 
τιµές>50.000AU/ml, καθώς και η πρωτεϊνη PrPSc µε RT-QuIC µε ειδικότητα ~99% και ευαισθησία 85-87% 
και η οποία αφορά όλες τις µορφές CJD. 
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ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΧΕΙΡΩΝ ΜΗ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1992-2016
Παρασχάκης A.3, Μιχόπουλος Ι.1, Μπογιόκας Η.2, Δουζένης Α.1

12η Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο «Αττικόν», Αθήνα
2Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, Πειραιάς
3Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί», Αθήνα

Σκοπός: Η (σοβαρή) σωµατική νοσηρότητα αυξάνει τον κίνδυνο τελεσφόρας αυτοκτονίας κυρίως λόγω 
συννοσηρότητας µε κατάθλιψη. Οι αυτοκτονίες στις Μη-Ψυχιατρικές (Μ-Ψ) κλινικές των Γενικών Νοσοκοµείων 
(ΓΝ), αν και σπάνιες, είναι ιδιαίτερα τραυµατικές για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Σκοπός µας ήταν να καταγράψουµε 
τα χαρακτηριστικά αυτοχείρων σε αντίστοιχα πλαίσια εστιάζοντας σε δείγµα 25 ετών από την περιοχή ευθύνης 
της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά (ΙΥΠ). 

Υλικό και µέθοδος: Υλικό συλλέχθηκε από το αρχείο ιατροδικαστικών εκθέσεων της ΙΥΠ για την περίοδο 1992-
2016. Η ΙΥΠ «καλύπτει» ζώνη περίπου 700.000 κατοίκων (Πειραιάς και όµοροι δήµοι, νησιά Αργοσαρωνικού, 
Κύθηρα, ενίοτε Κυκλάδες, Σάµος και Ικαρία). 

Αποτελέσµατα: Την περίοδο που διερευνήσαµε, 19 από τις συνολικά 1178 αυτοκτονίες (1,6%) αφορούσαν 
νοσηλευόµενους σε Μ-Ψ κλινικές ΓΝ. Οι 17 ήταν άνδρες (89,5%), οι 2 γυναίκες (10,5%), µέση ηλικία 62,7 έτη 
(εύρος 30-86 έτη, σταθερή απόκλιση 14,1), κατά 89,5% Έλληνες. Τοξικολογικές εξετάσεις ήταν διαθέσιµες 
σε 17 περιπτώσεις: 2 άτοµα (11,8%) λάµβαναν ψυχιατρική αγωγή (ένας αντικαταθλιπτικό+αντιψυχωτικό, ένας 
αντιεπιληπτικό+βενζοδιαζεπίνη) ενώ 2 (11,8%) είχαν καταναλώσει αλκοόλ πριν το θάνατό τους. Μακράν η 
συνηθέστερη µέθοδος αυτοκτονίας ήταν η πτώση εξ΄ ύψους (17 περιπτώσεις/89,5%), ακολουθούµενη από 
µία περίπτωση απαγχονισµού και µία αυτοπυροβολισµού. Οι περισσότερες αυτοκτονίες έλαβαν χώρα τους 
µήνες Ιούνιο, Σεπτέµβριο και Νοέµβριο (4 έκαστος/21%). Έτη µε τις περισσότερες αυτοκτονίες ήταν το 2003 
και το 2015 (3 έκαστο/15.8%). Πρώτη φορά µελετήθηκαν τα γνωρίσµατα αντίστοιχου δείγµατος στην Ελλάδα. 
Δυστυχώς, καµία περαιτέρω πληροφορία δεν αποτυπωνόταν, µε σταθερό τρόπο, στις ιατροδικαστικές εκθέσεις. 

Συµπεράσµατα: Τα δεδοµένα µας θα µπορούσαν να υπονοήσουν ένα σχετικό έλλειµµα στην έγκαιρη διάγνωση 
και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών σε ηλικιωµένους άνδρες που νοσηλεύονται 
σε Μ-Ψ κλινικές ΓΝ. Η ευαισθητοποίηση και η συνεχιζόµενη εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 
αντίστοιχων πλαισίων στην ψυχιατρική συµπτωµατολογία, µερίµνη της υπηρεσίας διασυνδετικής ψυχιατρικής, 
θα µπορούσε να αποτελέσει ένα δόκιµο αντίµετρο. Η αυτοκτονία νοσηλευόµενου ασθενή είναι ένα γεγονός που 
επηρεάζει βαθύτατα το πλαίσιο στο οποίο επισυµβαίνει. 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΧΕΙΡΩΝ(-ΙΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2016
Παρασχάκης Α.3, Μιχόπουλος Ι.1, Μπογιόκας Η.2, Δουζένης Α.1

12η Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο «Αττικό», Αθήνα
2Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, Πειραιάς
3Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί», Αθήνα

Σκοπός: Η διερεύνηση χαρακτηριστικών αυτοχείρων(-ιων) µε βάση τις ιατροδικαστικές εκθέσεις νεκροψίας-
νεκροτοµής επιτρέπει να «φωτιστούν» παράµετροι όπως λ.χ. η λήψη φαρµάκων, τοξικών ουσιών/αλκοόλ ή η 
µέθοδος/συνθήκες αυτοκτονίας, που δύσκολα προσεγγίζονται διαφορετικά. 

Υλικό και µέθοδος: Συλλογή στοιχείων από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά (ΙΥΠ) για το χρονικό 
διάστηµα 1992-2016. Η ΙΥΠ καλύπτει περιοχή περίπου 700.000 κατοίκων (Πειραιάς και όµοροι δήµοι, νησιά 
Αργοσαρωνικού, Κύθηρα, ενίοτε Κυκλάδες, Σάµος και Ικαρία). 

Αποτελέσµατα: Το διάστηµα «σάρωσης» καταγράφηκαν 1178 αυτοκτονίες. Το 75,8% αφορούσε άνδρες, 
24,2% γυναίκες, µέση ηλικία 49,8 έτη (εύρος 12-93, σταθερή απόκλιση 18,5). Το 87,2% των θυµάτων ήταν 
Έλληνες. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των τοξικολογικών εξετάσεων (διαθέσιµες σε 1124 περιπτώσεις), 
ποσοστό 17,9% λάµβαναν ψυχιατρική αγωγή: 11,9% βενζοδιαζεπίνες, 7,3% αντικαταθλιπτικά, 2,2% 
αντιψυχωτικά, 1,3% αντιεπιληπτικά/σταθεροποιητικά του συναισθήµατος. Σε χρήση οπιούχων είχε προβεί 
το 4,2%, κάνναβης το 2,2%, κοκαΐνης το 0,4%, αλκοόλ το 21,5%. Πάνω από τα µισά θύµατα (52,2%) 
αυτοκτόνησαν στην οικία τους, 30,7% στο ύπαιθρο, 7,6% σε φυλακή, 2,8% σε χώρο εργασίας, 1,6% σε 
νοσοκοµείο και 5,1% «αλλού». Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων ο θάνατος επήλθε στο χώρο 
αυτοκτονίας (87,5%) και έπονταν το νοσοκοµείο (11,7%). Συνηθέστερη µέθοδος αυτοχειρίας ο απαγχονισµός 
(31,9%), ακολουθούµενος από την πτώση εξ΄ ύψους (28%). Η τρίτη θέση (17,2%) του «πνιγµού εντός ύδατος» 
ενδεχοµένως οφείλεται στην περιοχή διεξαγωγής της µελέτης, και έπεται ο αυτοπυροβολισµός (11%). Μάϊος 
και Ιούνιος οι µήνες µε το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών (9,8% έκαστος), Δεκέµβριος και Νοέµβριος µε το 
χαµηλότερο (6 και 7% αντίστοιχα). Τα έτη µε τον υψηλότερο αριθµό αυτοχειριών ήταν το 1996 (66) και το 1993 
(58). Με τον χαµηλότερο, τα έτη 1998 και 2008 (33 έκαστο). Περαιτέρω πληροφορίες δεν καταγράφονταν µε 
σταθερό τρόπο στις ιατροδικαστικές εκθέσεις των θυµάτων. 

Συµπεράσµατα: Δίδεται η εντύπωση ότι σηµαντικό ποσοστό αυτοχείρων είτε είναι αδιάγνωστοι/αθεράπευτοι 
αναφορικά µε την ψυχοπαθολογία τους, είτε δεν ακολουθούν την κατάλληλη αγωγή, είτε, τέλος, δεν την 
λαµβάνουν καθόλου πριν πεθάνουν. 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΧΕΙΡΩΝ 25 ΕΤΩΝ (1992-2016) ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Παρασχάκης Α.3, Μιχόπουλος Ι.1, Μπογιόκας Η.2, Δουζένης Α.1

12η Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο «Αττικό», Αθήνα
2Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, Πειραιάς
3Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί», Αθήνα

Σκοπός: Τα δυο φύλα διαφοροποιούνται, ενίοτε αξιοσηµείωτα, στις παραµέτρους της αυτοκτονίας τους. Σκοπός 
µας ήταν να διερευνήσουµε τυχόν τέτοιες διαφορές σε δείγµα αυτοχείρων στη χώρα µας για εκτεταµένο χρονικό 
διάστηµα, µε βάση πληροφορίες ιατροδικαστικών εκθέσεων. Οι τελευταίες επιτρέπουν πρόσβαση σε δεδοµένα 
(λ.χ. λήψη φαρµάκων, χρήση τοξικών ουσιών/αλκοόλ), δύσκολα προσβάσιµα µε άλλη µέθοδο. 

Υλικό και µέθοδος: Συλλογή στοιχείων από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις νεκροψίας-νεκροτοµής στην 
Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά (ΙΥΠ) τα έτη 1992-2016. Η ΙΥΠ «καλύπτει» περιοχή ~700.000 κατοίκων 
(Πειραιάς και όµοροι δήµοι, νησιά Αργοσαρωνικού, Κύθηρα, ενίοτε Κυκλάδες, Σάµος και Ικαρία). 

Αποτελέσµατα: Το διάστηµα της µελέτης µας καταγράφηκαν 1178 αυτοκτονίες, 75,8% αφορούσε άνδρες, 
24,2% γυναίκες. Τοξικολογικές εξετάσεις ήταν διαθέσιµες σε 1124 περιπτώσεις. Δεν βρέθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές σε ηλικία, εθνικότητα, λήψη ψυχιατρικής αγωγής (αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωτικά, 
αντιεπιληπτικά/σταθεροποιητικά του συναισθήµατος, βενζοδιαζεπίνες), λήψη κοκαΐνης, οπιούχων ή αλκοόλ. 
Οριακή διαφορά βρέθηκε στη λήψη κάνναβης (άνδρες 2%, γυναίκες 0,2%, p=0.06) ενώ στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές (p0.001) καταγράφηκαν στο χώρο αυτοκτονίας, µε τους άνδρες να αυτοκτονούν συχνότερα στο χώρο 
εργασίας, στο νοσοκοµείο ή τη φυλακή και να πεθαίνουν συνηθέστερα (p0.001) στο χώρο αυτοκτονίας απ΄ 
ό,τι οι γυναίκες. Τέλος, οι άνδρες, σε πολύ σηµαντικότερο βαθµό (p0.001) επιλέγουν τον απαγχονισµό και 
τον αυτοπυροβολισµό ενώ οι γυναίκες τη φαρµακευτική δηλητηρίαση και την πτώση εξ΄ ύψους (συνάγεται ότι 
οι µέθοδοι των ανδρών είναι πιο θανατηφόρες). Η µελέτη µας εστιάστηκε σε µεγάλο δείγµα για εκτεταµένο 
χρονικό διάστηµα (25 έτη). Αφορούσε κατά βάση τον πληθυσµό ενός µεγάλου αστικού κέντρου και δεν είναι 
απαραίτητα αντιπροσωπευτική του συνόλου της χώρας. 

Συµπεράσµατα: Άνδρες και γυναίκες αυτόχειρες φαίνεται να παρουσιάζουν περισσότερα κοινά παρά διαφορές 
στο δείγµα µας. Διαφοροποιήσεις ωστόσο καταγράφηκαν, και δίνουν την εντύπωση µεγαλύτερης «ευελιξίας» 
επιλογής χώρου αυτοκτονίας όπως και µεθόδων πιο θανατηφόρων -που απαιτούν κάποια προετοιµασία- από 
τους άνδρες. Το τελευταίο θα µπορούσε ενδεχοµένως να αφήσει «ανοικτό» κάποιο περιθώριο πρόληψης/
αποτροπής της πράξης τους (λ.χ µε έλεγχο της οπλοκατοχής).
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APATHY IN PARKINSON΄S DISEASE WITH AND WITHOUT REM SLEEP BEHAVIOR DISORDER
Ntafouli M., Bargiotas P., Bassetti L.C.
Sleep-Wake-Epilepsy Center, Department of Neurology, University Hospital Bern, 3010 Bern, Switzerland

Background / Aims: Apathy is a common nonmotor symptom and sometimes coexist in patients with 
Parkinson΄s Disease (PD). However, the prevalence or the degree of apathy in PD patients with or without 
REM Sleep Behavior Disorder (RBD) is underinvestigated. The aim of the study is to compare the prevalence 
of apathy and the severity of apathy symptoms in PD patients with RBD (PD-RBD+) and without (PD-RBD-). 
In addition, we explored the association between apathy, depression and RBD, taking into consideration the 
concomitant influence of demographic as well as disease- and therapy-associated variables 

Methods: PD patients, who underwent subjective and objective pre-DBS (deep brain stimulation) sleep-wake 
assessments, were grouped according to the presence or not of (any) parasomnia. The diagnosis of parasomnias 
was based on clinical and polysomnographic data. Apathy was assessed using the 14-item Starkstein Apathy 
Scale (cut-off ≥14). Depression was assessed using the Hamilton Depression Scale (cut-off ≥9). The ESS, 
PDQ39, and MMSE were used to evaluate sleepiness, quality of life and cognitive impairment, respectively. 

Results: The two groups were statistically comparable with respect to age, gender, years of PD, severity of PD 
(H&Y), and motor score (UPDRS-III). Apathy prevalence in the group with parasomnias was 53.3% while in the 
control group without parasomnias was 33.3% (Figure 1). PD patients with RBD had significantly higher apathy 
and depression scores than PD patients without parasomnia, attributed mainly to the differences in the female 
group (Table 1). Among PD patients with parasomnias, females had significantly higher apathy scores than 
males (Figure 1) but no other differences with respect to motor and nonmotor symptoms was found (data not 
shown). Gender was the only independent predictor of apathy, with women presenting a higher risk compared 
to men (Table 2). 

Conclusions: The presence of RBD seems to increase the risk of apathy and depression in PD patients. 
Therefore, symptoms of apathy and depression should be taken into consideration in those patients even if they 
do not meet the diagnostic criteria for a mood disorder. Future studies should focus further on the relationship 
between mood features in PD patients with and without RBD.
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ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ-ΜΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΚΗ
Σολδάτος Γ.1, Μαρέτση Ε.2,1

1Επικουρικός Επιµελητής Β΄, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής
2Ιδιώτης Νευρολόγος

Σκοπός: Παρουσίαση και ανασκόπηση των πιο πρόσφατων δεδοµένων γύρω από την αιτιολογία, τη διάγνωση 
και τη θεραπεία αυτής της δυνητικά θανατηφόρας επιπλοκής. 

Υλικό και Μέθοδος: Μελέτη ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Αποτελέσµατα: Το κακόηθες νευροληπτικό σύνδροµο συνιστά µια οξεία ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση στη λήψη 
κλασσικών και άτυπων αντιψυχωτικών, αλλά και στην απότοµη διακοπή ντοπαµινεργικών φαρµάκων. Αποτελεί 
µια σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση, µε συχνότητα από 0,2-3,23%, και θνητότητα 4-25%. Τα 
συµπτώµατα, τα οποία τυπικά εµφανίζονται στις πρώτες δύο εβδοµάδες από την έναρξη της θεραπείας ή την 
αλλαγή της δόσης, περιλαµβάνουν µεταβολές του επιπέδου συνείδησης ,υπερθερµία, δυσκαµψία και αστάθεια 
του αυτόνοµου συστήµατος. Αν και οι περισσότεροι ασθενείς που αναρρώνουν παραµένουν ελεύθεροι 
συµπτωµάτων, ορισµένοι συνεχίζουν να εµφανίζουν τρόµο, δυστονία, δυσκαµψία ή γνωστικά ελλείµµατα. Η 
θεραπευτική προσέγγιση περιλαµβάνει αρχικά την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόµου, τον αποκλεισµό άλλων 
καταστάσεων, π.χ. σεροτονινεργικό σύνδροµο, και διακοπή των υπεύθυνων φαρµάκων. Οι υποστηρικτικές 
παρεµβάσεις συνίστανται σε επαρκή ενυδάτωση και πρόληψη ηλεκτρολυτικών διαταραχών, θροµβώσεων και 
ελκών κατακλίσεων, και αντιµετώπιση της υπερθερµίας. Η βρωµοκρυπτίνη, η λέβο- ντόπα και η αµανταδίνη 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση της ντοπαµινεργικής αναστολής.Οι βενζοδιαζεπίνες και 
το δαντρολένιο χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση της δυσκαµψίας.Σε επιλεγµένες περιπτώσεις έχει 
χρησιµοποιηθεί η ηλεκτροσπασµοθεραπεία. 

Συµπεράσµατα: Η εξοικείωση µε την κλινική εικόνα, την αιτιολογία και τη θεραπεία του κακοήθους νευροληπτικού 
συνδρόµου είναι υψίστης σηµασίας για την έγκαιρη αντιµετώπιση της επείγουσας και δυνητικά θανατηφόρας 
αυτής επιπλοκής. 
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ IΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 
Βασιλείου A.1, Σπυροπούλου Α.1, Μουρίκης Η.2, Χαλιµούρδας Θ.2, Ζέρβας Ι.1

1Τµήµα Ψυχικής Υγείας Γυναικών, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
2Ειδικό Ιατρείο Ιδεοψυχαναγκαστικής και Συναφών Διαταραχών, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός: Σκοπός της µελέτης ήταν η διερεύνηση του είδους των ιδεοψυχαναγκαστικών συµπτωµάτων, της 
πορείας της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής (ΙΨΔ), της συννόσησης µε άλλες ψυχικές διαταραχές, της λήψης 
φαρµακευτικής αγωγής και των παραγόντων κινδύνου για την έναρξη της διαταραχής στην περιγεννητική 
περίοδο σε δείγµα ελληνικού πληθυσµού. 

Υλικό και µέθοδοι: Στην αναδροµική αυτή µελέτη συλλέχθηκαν δεδοµένα από τους ιατρικούς φακέλους 
γυναικών µε διάγνωση ΙΨΔ είτε προϋπάρχουσα, είτε αναδυόµενη κατά την περιγεννητική περίοδο (Ν=28). 

Αποτελέσµατα: Τα ιδεοψυχαναγκαστικά συµπτώµατα στην περιγεννητική περίοδο σχετίζονταν µε το έµβρυο 
ή το βρέφος µε κυρίαρχες τις ιδεοληψίες επιθετικότητας, µόλυνσης και τους καταναγκασµούς καθαρισµού/
πλυσίµατος και ελέγχου. Η προϋπάρχουσα ΙΨΔ παρουσίασε κατά κύριο λόγο επιδείνωση στην περιγεννητική 
περίοδο (83.3%). Οι γυναίκες µε ΙΨΔ πρωτοεµφανιζόµενη στην κύηση παρουσίασαν επιδείνωση των 
συµπτωµάτων στη λοχεία (50%). Στις περιπτώσεις που η διαταραχή ξεκίνησε στη λοχεία, στην επόµενη κύηση 
δεν παρουσιάστηκε κάποια µεταβολή των συµπτωµάτων (66.7%). Η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές 
ήταν οι πιο συχνές συννοσηρές διαταραχές. Όσον αφορά στη λήψη φαρµακευτικής αγωγής, η πλειονότητα 
λάµβανε εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης. Οι εγκυµονούσες µε έναρξη της διαταραχής 
σε αυτή τη φάση της ζωής βρίσκονταν στην πρώτη τους κύηση, στο δεύτερο ή τρίτο τρίµηνο κύησης και οι µισές 
εξ αυτών είχαν θετικό οικογενειακό ιστορικό ΙΨΔ. Σε όσες γυναίκες η ΙΨΔ ξεκίνησε στη λοχεία, τα συµπτώµατα 
εκδηλώθηκαν µετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού, εντός των πρώτων τεσσάρων εβδοµάδων µετά τον τοκετό. 
Η πλειονότητα των ασθενών µε λοχειακή έναρξη είχε ιστορικό µείζονος κατάθλιψης και υψηλά επίπεδα άγχους, 
ενώ σχεδόν οι µισές είχαν επιπλέον διάγνωση στον Άξονα II (κατά DSM-IV-TR). 

Συµπεράσµατα: Η περιγεννητική περίοδος αποτελεί µια περίοδο υψηλού κινδύνου για την έναρξη της ΙΨΔ αλλά 
και για την υποτροπή προϋπαρχόντων ιδεοψυχαναγκαστικών συµπτωµάτων. 
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ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΑΓΧΩΔΩΝ, ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
Βασιλείου Α.1, Σπυροπούλου Α.1, Μουρίκης Η.2, Χαλιµούρδας Θ.2, Ζέρβας Ι.1

1Τµήµα Ψυχικής Υγείας Γυναικών, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
2Ειδικό Ιατρείο Ιδεοψυχαναγκαστικής και Συναφών Διαταραχών, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός: Η προοπτική αυτή µελέτη αποσκοπούσε στη διερεύνηση της σχέσης των ιδεοψυχαναγκαστικών 
συµπτωµάτων µε την ύπαρξη ιδεοψυχαναγκαστικής δοµής προσωπικότητας, µε τη συννόσηση ψυχικών 
διαταραχών και µε τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις σε εγκυµονούσες µε ιδεοψυχαναγκαστικά συµπτώµατα 
(ανεξαρτήτως της βασικής τους διάγνωσης). 

Υλικό και µέθοδοι: Συµµετείχαν 30 εγκυµονούσες που παρακολουθούνταν στο Ιατρείο Ψυχικής Υγείας Γυναικών 
και σε ιδιωτικά ιατρεία. Χορηγήθηκαν ένα ερωτηµατολόγιο κοινωνικο-δηµογραφικών στοιχείων, η Κλίµακα 
Ιδεοψυχαναγκαστικής Συµπτωµατολογίας (Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale), το ερωτηµατολόγιο 
Ιδεοληπτικών Πεποιθήσεων (Obsessive Beliefs Questionnaire-44), το ερωτηµατολόγιο Ιδεοληπτικών Στοιχείων 
Προσωπικότητας (Leyton trait Scale), η Νοσοκοµειακή Κλίµακα Μέτρησης Άγχους και Κατάθλιψης (Hospital 
Anxiety and Depression Scale) και η Σύντοµη Διεθνής Νευροψυχιατρική Συνέντευξη (Μini International 
Neuropsychiatry Interview).

Αποτελέσµατα: Tα συµπτώµατα που κυριάρχησαν ήταν οι ιδεοληψίες επιθετικότητας, µόλυνσης, οι καταναγκασµοί 
καθαρισµού/πλυσίµατος και ελέγχου. Εγκυµονούσες µε ιδεοψυχαναγκαστική δοµή προσωπικότητας 
εµφάνισαν ιδεοληψίες συµµετρίας/ακρίβειας, καταναγκασµούς καθαρισµού/πλυσίµατος και µεγαλύτερη 
βαρύτητα καταναγκασµών συγκριτικά µε εκείνες που δεν είχαν ιδεοψυχαναγκαστική δοµή προσωπικότητας. 
Η δυσλειτουργική πεποίθηση της σπουδαιότητας/ανάγκης ελέγχου των σκέψεων προέβλεψε τις ιδεοληψίες 
επιθετικότητας και η πεποίθηση της υπευθυνότητας/υπερεκτίµησης της απειλής προέβλεψε τις ιδεοληψίες 
µόλυνσης, τους καταναγκασµούς καθαρισµού/πλυσίµατος και τάξης/τακτοποίησης. Στις εγκυµονούσες µε 
ιδεοψυχαναγκαστικά και καταθλιπτικά συµπτώµατα εµφανίστηκαν ιδεοληψίες επιθετικότητας, καταναγκασµοί 
καθαρισµού/πλυσίµατος, ελέγχου και µεγαλύτερη βαρύτητα στα ιδεοψυχαναγκαστικά συµπτώµατα, ενώ στις 
εγκυµονούσες χωρίς κατάθλιψη κυριάρχησαν οι ιδεοληψίες θρησκευτικού περιεχοµένου. Στις εγκυµονούσες 
µε ιδεοψυχαναγκαστικά και αγχώδη συµπτώµατα παρουσιάστηκαν ιδεοληψίες µόλυνσης, καταναγκασµοί 
καθαρισµού/πλυσίµατος και υψηλότερη βαθµολογία στις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις της υπευθυνότητας/
υπερεκτίµησης της απειλής και της τελειοθηρίας/βεβαιότητας, ενώ όταν δεν υπήρχαν συµπτώµατα άγχους τότε 
επικράτησαν οι ιδεοληψίες θρησκευτικού περιεχοµένου και οι καταναγκασµοί τάξης. 

Συµπεράσµατα: Στην περίοδο της κύησης πέρα από την εκτίµηση των αγχωδών και καταθλιπτικών συµπτωµάτων 
κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση της ύπαρξης ιδεοψυχαναγκαστικών συµπτωµάτων. 
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ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 
Πιπύρος Δ., Παπαϊωάννου Σ., Παπαγεωργίου Μ., Φάη Α.-Χρ., Πινακούλα Μ.
Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

O Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) από τη σύστασή του µέχρι σήµερα έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 
υπηρεσιών ώστε να καλυφθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πολύπλευρες ανάγκες σε θέµατα πρόληψης, 
θεραπείας, κοινωνικής και επαγγελµατικής ενσωµάτωσης και µείωσης της βλάβης από τα ναρκωτικά και 
γενικότερα από τις εξαρτήσεις. Το δίκτυο υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ περιλαµβάνει 75 Κέντρα Πρόληψης σε 57 
Θεραπευτικές Μονάδες Φαρµακευτικής Αντιµετώπισης της Εξάρτησης, 4 «Στεγνά» Θεραπευτικά Προγράµµατα 
και 2 Θεραπευτικές Μονάδες στις φυλακές. Οι δοµές και οι δράσεις του οργανισµού διευρύνονται συνεχώς 
και µάλιστα µετά από πολυετή προσπάθεια, το Φεβρουάριο του 2018 ξεκίνησε τη λειτουργία της η νέα Μονάδα 
Ολοκληρωµένης Θεραπείας (ΜΟΘΕ) του ΟΚΑΝΑ στην πόλη των Τρικάλων. Η Μονάδα καλείται να ανταποκριθεί 
στις σηµαντικές ανάγκες της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς καλύπτει και το Νοµό Καρδίτσας. 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της εικόνας της ΜΟΘΕ Τρικάλων στον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας της. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε ανώνυµα µε τη χρήση του ερωτηµατολογίου TDI-ΔΕΜΑ. 
Παρουσιάζονται στοιχεία για τα µέλη που αφορούν δηµογραφικούς παράγοντες (φύλο, ηλικία, τόπο διαµονής, 
εργασιακή κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο, κτλ), τη χρήση ουσιών (ουσίες, τρόπος χρήσης, ηλικία έναρξης, κτλ) 
αλλά και την κατάσταση της υγείας τους. Από την παρουσίαση των προαναφερθέντων στοιχείων προκύπτει το 
προφίλ της µονάδας και οι προκλήσεις που έχει να διαχειριστεί. 
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ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 
ΑΠΕΝΑΣΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Παπαθανασίου Χ., Στυλιανίδης Σ.
Πάντειον Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών

Σκοπός: Η διερεύνηση των αρνητικών συναισθηµατικών αντιδράσεων (ΑΣΑ) των ψυχιάτρων και των ψυχολόγων 
κατά τη θεραπευτική εργασία µε ασθενείς µε Μεταιχµιακή Διαταραχή Προσωπικότητας (ΜΔΠ). 

Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 40 ψυχίατροι, ειδικευόµενοι ψυχίατροι και ψυχολόγοι, 
οι οποίοι εργάζονται σε δοµές ψυχικής υγείας και έχουν κλινική εµπειρία µε ασθενείς µε ΜΔΠ. Για τη συλλογή 
των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ηµιδοµηµένης συνέντευξης εις βάθος, καθώς και η καινοτόµος 
µέθοδος της γνωστικο-συναισθηµατικής χαρτογράφησης. Η ανάλυση του ερευνητικού υλικού βασίστηκε στη 
θεωρία της γνωστικής αποτίµησης του συναισθήµατος. 

Αποτελέσµατα: Στον πυρήνα των ΑΣΑ εντοπίζεται το συναίσθηµα του φόβου, το οποίο εδράζεται στην αντίληψη 
του κινδύνου που ενέχει η θεραπευτική συνάντηση µε τον ασθενή. Οι συµµετέχοντες εµφανίζονται να φοβούνται 
µήπως ακούσια προκαλέσουν βλάβη στον ασθενή (π.χ. επιδείνωση/υποτροπή, αυτοτραυµατισµός, αυτοκτονία) 
και συνεπακόλουθα στους ίδιους (π.χ. επαγγελµατική εξουθένωση, εργασιακά προβλήµατα, νοµικές διενέξεις). 
Αυτός ο αµφίδροµος φόβος συνοδεύεται από άγχος, θυµό και απέχθεια, επιβαρύνοντας ψυχολογικά τον 
θεραπευτή. Οι συµµετέχοντες, οι οποίοι είναι αρνητικά διακείµενοι στο να εµπλακούν θεραπευτικά µε αυτούς τους 
ασθενείς, υιοθετούν στρατηγικές άµεσης αποφυγής (π.χ. παραποµπή σε άλλον επαγγελµατία ψυχικής υγείας) ή 
έµµεσης (π.χ. µη λεκτικά µηνύµατα έλλειψης ενδιαφέροντος). Η επίτευξη αποφυγής δηµιουργεί σε αυτούς τους 
θεραπευτές ένα συναίσθηµα ανακούφισης. Παράγοντες που αυξάνουν τον φόβο είναι: τα στερεότυπα για την 
ψυχοπαθολογία της ΜΔΠ, η απουσία προσωπικής θεραπείας και εποπτείας, καθώς και η έλλειψη δεξιοτήτων 
συναισθηµατικής ρύθµισης από τον θεραπευτή. 

Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν τη σηµασία της επίγνωσης του συναισθήµατος του φόβου από 
τους θεραπευτές ως βασικού παράγοντα για την υιοθέτηση µιας αποφευκτικής στάσης απέναντι στους ασθενείς 
µε ΜΔΠ, καθώς και την ανάγκη εκπαίδευσής τους σε δεξιότητες συναισθηµατικής ρύθµισης.
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ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Παπαθανασίου Χ.1, Στυλιανίδης Σ.1, Τρικούπη-Μπάγια Ι.2

1Πάντειον Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών
2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τη θεραπευτική σχέση µεταξύ 
επαγγελµατιών ψυχικής υγείας (ψυχιάτρων, ψυχολόγων, νοσηλευτών και λοιπών) και ασθενών µε Μεταιχµιακή 
Διαταραχή Προσωπικότητας (ΜΔΠ). 

Υλικό και Μέθοδοι: Πραγµατοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας µε τη χρήση λέξεων 
ευρετηριασµού στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων PubMed, Scopus και Google Scholar. Η αναζήτηση 
επεκτάθηκε στις βιβλιογραφικές αναφορές των δηµοσιεύσεων που ανακτήθηκαν. Η αξιολόγηση των άρθρων 
έγινε βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων από τρεις ερευνητές και η ανάλυσή τους πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο 
της θεµατικής ανάλυσης. 

Αποτελέσµατα: Από την ανασκόπηση προέκυψαν 39 µελέτες, από τις οποίες 20 ήταν ποσοτικές και 19 ποιοτικές. 
Σε 24 µελέτες το δείγµα αποτελούνταν από επαγγελµατίες ψυχικής υγείας (νοσηλευτές σε 11, ψυχίατροι σε 1, 
ψυχολόγοι σε 1, σύµβουλοι σε 1 και µικτό δείγµα σε 10), σε 11 µελέτες από ασθενείς και σε 4 µελέτες το δείγµα 
ήταν µικτό (επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και ασθενείς). Οι περισσότερες µελέτες (18) πραγµατοποιήθηκαν 
στην Ευρώπη (Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερµανία, Ισπανία, Ελλάδα), 11 στην Αµερική (ΗΠΑ, Καναδάς), 5 
στην Ωκεανία (Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία), 4 στην Ασία (Ισραήλ, Ταιβάν) και 1 στην Αφρική (Ν. Αφρική). Ως προς 
το αντικείµενο µελέτης, προέκυψαν οι εξής κατηγορίες: α) γνώσεις, αντιλήψεις, στάσεις και αντιδράσεις, β) 
βιωµένες εµπειρίες, γ) θεραπευτική σχέση και επικοινωνία. Τα ερευνητικά δεδοµένα διαµόρφωσαν τρία βασικά 
θέµατα, τα οποία αντιστοιχούν σε παράγοντες που επιδρούν στη θεραπευτική επαφή είτε διευκολυντικά είτε 
ανασταλτικά: α) γνωσίες-συναισθήµατα-εµπειρίες, β) κοινωνικο-δηµογραφικοί και οργανωτικοί παράγοντες, γ) 
ενδοατοµικά και διατοµικά δυναµικά. 

Συµπεράσµατα: Προτείνεται η διεξαγωγή µελετών που να διερευνούν τις επιδράσεις των παραπάνω παραγόντων 
στη θεραπευτική σχέση µεταξύ επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και ασθενών µε ΜΔΠ στο ελληνικό κοινωνικο-
πολιτισµικό πλαίσιο. 
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ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣHΧΘΗΣΑΝ ΑΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Λίτος Α.1, Κορέβη Κ.1, Διαλλινά Μ.1, Οικονόµου Β.2

1Ψυχιατρικό Τµήµα Ενηλίκων ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς», Αθήνα
2ΠΕΔΥ-Παγκρατίου, Αθήνα

Εισαγωγή: Σύµφωνα µε το ορισµό της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ) του 1952, «ο αλκοολισµός 
είναι µια χρόνια διαταραχή της συµπεριφοράς που εκδηλώνεται µε επανειληµµένη, σταθερή και συνεχή χρήση 
οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών, σε ποσότητες οι οποίες είναι έξω από το κοινωνικό πλαίσιο. Η 
χρήση αυτή γίνεται σε βαθµό που επηρεάζει δυσµενώς την υγεία του χρήστη, την επαγγελµατική, κοινωνική 
και ευρύτερη λειτουργία του». Πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι ψυχικά ασθενείς σε µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό 
κάνουν περισσότερη χρήση αλκοόλ συγκριτικά µε τον γενικό πληθυσµό. 

Σκοπός: Εκτίµηση της επίπτωσης του αλκοολισµού στους ασθενείς που εισάγονται ακούσια σε ψυχιατρικές 
κλινικές, κατά την διάρκεια ενός εξαµήνου: εντοπισµός των ψυχικών διαταραχών που συνδέονται περισσότερο 
µε την κατανάλωση αλκοόλ στο συγκεκριµένο πληθυσµό. 

Υλικό και µέθοδοι: H συγκεκριµένη εργασία αφορά ψυχικά ασθενείς που εισήχθησαν ακούσια στο 
Ψυχιατρικό Τµήµα Ενηλίκων Γ. Ν. Αθηνών - «Γ. Γεννηµατάς» κατά την περίοδο Ιούλιο 2018- Δεκέµβριο 2018 
. Χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα AUDIT-C, η οποία συµπληρώνεται από τον εξεταστή και εκτιµά την κατανάλωση 
αλκοόλ τους τελευταίους 12 µήνες.

Αποτελέσµατα: Οι ψυχικά ασθενείς καταναλώνουν συχνότερα και περισσότερο αλκοόλ από τον γενικό 
πληθυσµό. Ειδικές κατηγορίες των ψυχικά ασθενών φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο µε την κατανάλωση 
αλκοόλ συγκριτικά µε άλλες. Αυτό αφορά τις κατηγορίες ασθενών µε ψυχικές διαταραχές και διαταραχές 
συµπεριφοράς οι οποίες οφείλονται στην χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19 κατά ICD 10). 

Συµπεράσµατα: Σε ασθενείς που εισήχθησαν ακούσια στο Ψυχιατρικό Τµήµα Ενηλίκων του Γ.Ν.Α. - «Γ. 
Γεννηµατάς», φαίνεται ότι υπάρχει µία αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ συγκριτικά µε τον γενικό πληθυσµό. 
Οι άνδρες συγκριτικά µε τις γυναίκες καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ: το αντίστοιχο συµβαίνει και στην 
κοινότητα. Ειδικές κατηγορίες ασθενών καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ συγκριτικά µε άλλες. 
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“THE CHANGE STARTS WITH US”: ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΨΥΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
Καλογεράκης Ζ.1, Διαµαντής Η.2, Λάζου Α.2, Χατζάκης Α.1, Λαζαράτου Ε.1, Οικονόµου Μ.1

1Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα - Καισαριανής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ
2Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΟΑΕΔ 

Σκοπός: Η παρούσα εργασία σκοπό έχει την παρουσίαση του Προγράµµατος Erasmus+: “The Change Starts 
with Us”. Το Ευρωπαϊκό αυτό Πρόγραµµα στοχεύει στην ανταλλαγή «καλών πρακτικών» για την ενίσχυση των 
νέων µε ψυχική και σωµατική αναπηρία, για την αποφυγή της πρόωρης εγκατάλειψης των προγραµµάτων 
εκπαίδευσης- κατάρτισης που παρακολουθούν. 

Υλικό και µέθοδοι: Η διακρατική αυτή συνεργασία (Ηνωµένου Βασιλείου, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ρουµανίας, 
Τουρκίας και Ελλάδας) υλοποιείται από τον Σεπτέµβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 
2019. Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδευτικοί οργανισµοί και επιχειρήσεις από τις συµµετέχουσες χώρες, ξεκίνησαν 
συντονισµένες δράσεις για την ευαισθητοποίηση των νέων για τα προβλήµατα των συνοµηλίκων τους µε 
αναπηρία, για την ουσιαστικότερη εµπλοκή των γονιών των νέων µε αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
καθώς και για την ενηµέρωση των Τοπικών Φορέων και Αρχών για την ανάγκη ισότιµης εκπαιδευτικής- 
κοινωνικής ενσωµάτωσης των νέων µε αναπηρία. 

Αποτελέσµατα: Μέσα από τις οργανωτικές συναντήσεις του Προγράµµατος (σε Ισπανία και Πορτογαλία), οι 
ειδικοί επαγγελµατίες αντάλλαξαν απόψεις για τις πρακτικές που εφαρµόζουν για την αποφυγή της πρόωρης 
διακοπής της εκπαίδευσης για τους νέους µε αναπηρία και προγραµµάτισαν αντίστοιχες προληπτικές δράσεις. 
Μέσα από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις των συµµετεχόντων µε αναπηρία (σε Τουρκία και Ελλάδα), δόθηκε 
η ευκαιρία ανταλλαγής εµπειριών και γνώσεων για την κοινή και παράλληλα διαφορετική εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα για τα άτοµα µε αναπηρία σε κάθε χώρα. 

Συµπεράσµατα: Τα πρώτα αποτελέσµατα του Προγράµµατος, προµηνύουν τη θετική επίδρασή του στους 
συµµετέχοντες σε αυτό και παράλληλα δηµιουργούν προσδοκίες µιας πιθανής µελλοντικής του διεύρυνσης.
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ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
Σόλιας Α.1, Δέγλερης Ν.2, Τσολάκη Μ.3

1Δήµος Ιλίου Κοινωνική Υπηρεσία
2ΕΚΕΨΥΕ Πειραιά
3Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Α΄ Νευρολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Εισαγωγή: Η γηριατρική καταθλιπτική συµπτωµατολογία αποτελεί µείζον πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Ένα από τα 
πλέον συµπαγή ευρήµατα της ψυχιατρικής επιδηµιολογίας είναι η διαφορετική συχνότητα εµφάνισής της στα δύο 
φύλα µε αντίστοιχες διαφορές στην έκφραση της φαινοµενολογίας, κεντρική συνισταµένη της οποίας αποτελεί 
η σωµατοποίηση των συµπτωµάτων και ο ‘βουβός΄ πόνος. 

Σκοπός: Μελέτη 411 γενεογραµµάτων σε µια απόπειρα: α) σκιαγράφησης του προφίλ ατόµων που σήµερα 
είναι από 55-85+ ετών. β) να εξεταστεί πιθανή συσχέτιση παραγόντων µε την εκδήλωση καταθλιπτικής 
συµπτωµατολογίας στην Γ΄ ηλικία. 

Μεθοδολογία: Συγχρονική µελέτη σε αστική περιοχή (Δήµος Ιλίου Αττικής). Συµµετείχαν εθελοντικά 411 
άτοµα ( 32,6  67,4µε µέσο όρο ηλικίας 71,97 (τ.α.7,06) που διαβιούσαν αυτόνοµα στην κοινότητα. Για την 
ανίχνευση της καταθλιπτικής συµπτωµατολογίας χρησιµοποιήθηκε η Γηριατρική Κλίµακα της Κατάθλιψης (GDSsf) 
µέσος όρος επίδοσης 4,7 (τ.α.3,4) 

Αποτελέσµατα: Το 45,5% των γονικών οικογενειών των εξεταζόµενων είχαν από 3-5 παιδιά ενώ το 31,1 από 
6-8 και το 8,3% άνω των 9 παιδιών. Το 74% γεννήθηκαν σε κοινότητες και κωµοπόλεις. Παρά τις εξαιρετικά 
αντίξοες συνθήκες που δηµιούργησαν ο Β΄ παγκόσµιος πόλεµος και ο εµφύλιος το 52,6% ανάφερε ότι η 
οικογένεια ήταν περισσότερο στοργική παρά προσανατολισµένη στην επιβίωση. Το 61,3% ανάφερε βίωση 
τραυµατικού - γεγονότος ζωής µέχρι την ηλικία των 18 ετών. Οι ανωτέρω παράγοντες σε συνδυασµό µε τις 
ιδιαίτερες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες της εποχής περιόρισαν τις ευκαιρίες για εκπαίδευση (72,5% 
≤6 έτη) και ιδιαίτερα στις γυναίκες (76,9%). Ο έλεγχος ανεξαρτησίας κατηγορικών µεταβλητών έδειξε ότι 
οι µεταβλητές : προσανατολισµός της γονικής οικογένειας, γεγονός της ενήλικης ζωής, ηλικία, οικογενειακή 
κατάσταση, µοναχική διαβίωση και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου για τους άνδρες είναι εξαρτηµένες ενώ 
για τις γυναίκες η ύπαρξη εγγονών. 

Συµπεράσµατα: Η µελέτη των στοιχείων από τα γενεογράµµατα έχει να προσφέρει πολλά στην κατανόηση των 
παραγόντων που συµβάλλουν στην ευπάθεια του πληθυσµού αλλά ταυτόχρονα συµβάλλουν στην ισχυροποίηση 
των προσαρµοστικών µηχανισµών ανταπόκρισης στις αντιξοότητες. Δηµιουργούν γόνιµο έδαφος για την κλινική 
προσέγγιση επιδηµιολογικών δεδοµένων. 
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ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κωνσταντίνου Α.1, Μπονώτης Κ.1, Πασχάλης Α.2, Δαρδιώτης Ε.3

1Ειδικό Ψυχογηριατρικό Ιατρείο, Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Kλινική Π.Γ.Ν.Λάρισας
2Πανεπιστηµιακή Νευροχειρουργική Kλινική Π.Γ.Ν.Λάρισας
3Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Kλινική Π.Γ.Ν.Λάρισας

Σκοπός: Παρουσίαση ασθενούς µε καταθλιπτικά συµπτώµατα, ακουστικές και µουσικές ψευδαισθήσεις. 
Διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση στο Ειδικό Ψυχογηριατρικό Ιατρείο. 

Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής, θήλυ, 78 ετών σε µείζον καταθλιπτικό επεισόδιο παρουσίασε ακουστικές και 
µουσικές ψευδαισθήσεις. Παρά την βελτίωση του επεισοδίου µε αντικαταθλιπτική αγωγή οι ψευδαισθήσεις 
παρέµεναν. Ακολούθησε διερεύνηση µε απεικονιστικές µεθόδους και ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα προς 
διερεύνηση οργανικού παράγοντα. 

Αποτελέσµατα: Στα πλαίσια της υποψίας οργανικότητας έγινε επαναξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
των ψευδαισθήσεων και κρίθηκαν ως συµπτώµατα οργανικού ψυχοσυνδρόµου. Η σκέψη επιβεβαιώθηκε από τον 
οργανικό έλεγχο µε ανάδειξη εξωπαρεγχυµατικής αλλοίωσης 2εκ µε πίεση στο ΑΡ πλάγιο της γέφυρας και στον 
έσω κροταφικό λοβό σύστοιχα µε την εικόνα να είναι συµβατή µε µηνιγγίωµα. Η κατάσταση αντιµετωπίστηκε 
συντηρητικά µε αντιεπιληπτική αγωγή ως επί δευτεροπαθούς εστιακής επιληπτικής διαταραχής (επιληπτικά 
ισοδύναµα) µε βελτίωση των συµπτωµάτων και της λειτουργικότητας της ασθενούς. 

Συµπεράσµατα: Η διαφορική διάγνωση των ψευδαισθήσεων σε ηλικιωµένους µε ψυχική νόσο, ειδικά όταν 
υπάρχουν και µουσικές, πρέπει να προσανατολίζεται σε οργανικά αίτια και κυρίως σε αγγειακή νόσο εγκεφάλου 
και όγκους. Αναδεικνύεται επίσης η σηµασία της ενδελεχούς αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
των ψευδαισθήσεων που ‘΄δείχνουν΄΄ προς τη διάγνωση ακόµα και προ του οργανικού ελέγχου. Τέλος στη 
συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται µια προσπάθεια κατανόησης των παθοφυσιολογικών µηχανισµών που 
οδήγησαν στα συγκεκριµένα συµπτώµατα. 
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ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Ρωξάνης Ι., Χρονοπούλου Κ., Καλλέργης Γ., Αλεβιζόπουλος Γ.
Πανεπιστηµιακό Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Τµήµα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Τµήµα 
Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια, τα γνωστικά ελλείµµατα βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο των 
θεραπειών των µείζονων ψυχικών διαταραχών. Η παρούσα εργασία έχει στόχο να µελετήσει τα δεδοµένα 
της πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά µε τα νευροψυχολογικά προφίλ ασθενών µε χρόνιες ψυχικές νόσους, 
τα ελλείµµατα που εντοπίζονται στις γνωστικές λειτουργίες ώστε να ληφθούν υπόψη σε ένα πιο στοχευµένο 
πρόγραµµα ηµερήσιας φροντίδας. Η συγκεκριµένη διερεύνηση αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου σχεδιασµού για 
την ενίσχυση της θεραπευτικής παρέµβασης στο πρόγραµµα. 

Υλικό και µέθοδοι: Ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας µέσα από τη βάση δεδοµέων του pubmed και 
το εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών. 

Αποτελέσµατα: Τα νευρογνωστικά ελλείµµατα αποτελούν σηµαντικό µέρος των βασικών γνωρισµάτων 
των µείζονων ψυχικών διαταραχών καθώς επηρεάζουν πολλαπλούς τοµείς της νοητικής λειτουργικότητας, 
συσχετίζονται αλλά είναι και ανεξάρτητα της συµπτωµατολογίας. Παρατηρούνται ακόµα και σε φάσεις ύφεσης 
των συµπτωµάτων και επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των ασθενών. Οι ψυχοµετρικές δοκιµασίες περιγράφουν 
ότι οι χρονίως ψυχικά πάσχοντες εµφανίζουν σηµαντικά ελλείµµατα στη νοητική τους κατάσταση. Εντοπίστηκε 
ένα ευρύ φάσµα γνωστικών ελλειµµάτων που αφορά τη γενική νοηµοσύνη αλλά και πιο ειδικά τις εκτελεστικές 
λειτουργίες, τη λεκτική µνήµη, την προσοχή. Στα νευροψυχολογικά ελλείµµατα κάποιες µελέτες συγκαταλέγουν 
και τις κοινωνικές γνωστικές ικανότητες οι οποίες δυσχεραίνουν την επεξεργασία ερεθισµάτων κοινωνικού 
περιεχοµένου. Σε συγκρίσεις ασθενών που έλαβαν µακροχρόνια ψυχοκοινωνική αποκατάσταση σε σχέση µε 
εκείνους που δεν έλαβαν τέτοιου τύπου παρέµβαση έχει φανεί ότι οι πρώτοι δεν εµφανίζουν ίδιου βαθµού 
επιβάρυνση. 

Συµπεράσµατα: Η αξιολόγηση των νευροψυχολογικών ελλειµµάτων στις µείζονες ψυχιατρικές διαταραχές 
δίνει χρήσιµα δεδοµένα για τον σχεδιασµό εξατοµικευµένης ψυχοκοινωνικής παρέµβασης που θα µπορούσε 
να βελτιώσει την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα προγραµµάτων ηµερήσιας φροντίδας σε ασθενείς της 
κοινότητας. 
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ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΨΝΘ
Ρεντούµη Σ., Σακελλαρίου Ε., Τριανταφύλλου Θ., Μαρκοπούλου Μ.
ΨΝΘ

Σκοπός: Η διερεύνηση της µεταβολής του αριθµού των νοσηλευόµενων στο Τµήµα Ψυχιατροδικαστικής 
από το 2007 (µε το προηγούµενο νοµικό καθεστώς) µέχρι σήµερα (µετά την εφαρµογή του Ν4509/2017). 
Διακηρυγµένος σκοπός του µέτρου θεραπείας κατά τον νέο νόµο είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
θεραπείας και η προστασία των θεµελιωδών αγαθών των δραστών, όπως και των τρίτων, σε αντίθεση µε τα 
µέτρα ασφαλείας που αποσκοπούσαν κυρίως στην προφύλαξη της κοινωνίας από την επικίνδυνη συµπεριφορά 
του υφιστάµενου το µέτρο. 

Υλικό αποτέλεσαν τα δεδοµένα από το Τµήµα Κίνησης Ασθενών του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης 

Αποτελέσµατα: Από το 2007 µέχρι και το 2012 έβαινε αυξανόµενος ο αριθµός των νοσηλευόµενων καθώς 
οι εισαγωγές ήταν περισσότερες από τα εξιτήρια. Έτσι το τµήµα έφτασε να νοσηλεύει έως και 63 ασθενείς, 
οδηγώντας σε υπερπληρότητα και υπερπληθυσµό του τµήµατος, υποβαθµίζοντας αυτονόητα και τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες. Κατά το 2018 επήλθε σηµαντική µείωση του αριθµού των ασθενών µε αποτέλεσµα η δύναµη 
του τµήµατος να ανέρχεται σήµερα (25/1/2019) στους 37 ασθενείς. Να σηµειωθεί ότι κατά το έτος αυτό 
εξετάστηκε στο δικαστήριο η άρση, διατήρηση ή αντικατάσταση του µέτρου θεραπείας 47 ασθενών του Τµήµατος 
Ψυχιατροδικαστικής ΨΝΘ σε εφαρµογή του νόµου. Ωστόσο η εφαρµογή των άρθρων 3 και 6 (η νοσηλεία ως 
περιοριστικός όρος και η νοσηλεία ασθενών µε µειωµένο καταλογισµό) ενδεχοµένως να οδηγήσει σύντοµα σε 
αύξηση του εξυπηρετούµενου πληθυσµού ασθενών κατά άγνωστο και απρόβλεπτο µέχρι σήµερα αριθµό. 

Συµπεράσµατα: Η εφαρµογή του Ν4509/2017 αλλάζει το τοπίο για την ιδιαίτερη αυτή οµάδα ασθενών και 
επιτρέπει οραµατισµούς για αποασυλοποίηση, αντιµετώπιση του στίγµατος και εξατοµικευµένη θεραπεία, 
παρά τις όποιες ασάφειες ή τα ενδεχόµενα προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν. Όσο όµως η κυρίαρχη 
κοινωνική άποψη, όπως ακριβώς προβάλλεται και από τα ΜΜΕ, αντιµετωπίζει τον ψυχικά ασθενή ως επικίνδυνο, 
οι όποιες θετικές αλλαγές είναι καταδικασµένες να αποτύχουν. 
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Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ 
ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 
Μπέλλος Σ.1, Μαλλιώρη Μ.2, Μαυρέας Β.1, Σκαπινάκης Π.1

1Τµήµα Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Σχολή Επιστηµών Υγείας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
2Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Σκοπός: Η σχέση αλκοόλ και ψυχικής υγείας είναι µη-γραµµική καθώς η ήπια χρήση αλκοόλης έχει σχετιστεί µε 
καλύτερες εκβάσεις ψυχικής υγείας και η βαριά χρήση µε χειρότερες, σε σύγκριση µε την αποχή. Η σχέση αυτή 
είναι πιθανόν να επηρεάζεται από κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες. Σκοπός είναι η µελέτη των διαφορών 
που παρουσιάζει η σχέση αλκοόλ και ψυχικής υγείας µεταξύ υποοµάδων του ελληνικού πληθυσµού µε διαφορές 
στο επίπεδο των οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν. 

Υλικό-Μέθοδος: Δείγµα 4.894 συµµετεχόντων συγκεντρώθηκε µε την µέθοδο της τυχαίας διαστρωµατοποιηµένης 
δειγµατοληψίας από τον γενικό πληθυσµό. Η µέση εβδοµαδιαία κατανάλωση και η παρουσία προβληµάτων από 
τη χρήση Αλκοόλ προσδιορίστηκαν µε το εργαλείο Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Η παρουσία 
ψυχιατρικών διαγνώσεων προσδιορίστηκε µε την ψυχιατρική συνέντευξη Composite Interview Schedule. 

Αποτελέσµατα: Στην υποοµάδα των συµµετεχόντων που αντιµετωπίζουν αρκετές ή πολλές οικονοµικές 
δυσκολίες η ήπια χρήση αλκοόλης σχετίζεται µε µικρότερη πιθανότητα παρουσίας κατάθλιψης ή Γ.Α.Δ. ενώ 
η βαριά χρήση και τα προβλήµατα που προκαλούνται από το αλκοόλ δεν σχετίζονται µε αυξηµένη πιθανότητα 
παρουσίας ψυχικής νόσου σε σύγκριση µε τους αποχή από την χρήση (σχέση τύπου “U). Αντίθετα, στην οµάδα 
των συµµετεχόντων που αντιµετωπίζει λίγες ή καθόλου οικονοµικές δυσκολίες, η ήπια χρήση αλκοόλης δεν 
σχετίζεται µε µικρότερη πιθανότητα παρουσίας ψυχικής νόσου ενώ τα προβλήµατα που προκαλούνται από το 
αλκοόλ σχετίζονται γραµµικά µε την παρουσία ψυχικής νόσου. 

Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατά επιβεβαιώνουν έµµεσα της υπόθεσης της αυτό-θεραπευτικής χρήσης 
ουσιών όπου η αλκοόλη διαδραµατίζει ένα ρόλο ρυθµιστή-εξισορροπητή µεταξύ του εξωτερικού ψυχοπιεστικού 
παράγοντα (οικονοµικές δυσκολίες) και της ανάπτυξης ψυχικών διαταραχών κατά τέτοιον τρόπο ώστε η ήπια 
χρήση αλκοόλης να σχετίζεται µε ψυχολογικά οφέλη και η βαριά να συγκαλύπτει τα συµπτώµατα Κατάθλιψης ή 
Αγχώδους διαταραχής. 
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ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
Μπέλλος Σ.1, Μαλλιώρη Μ.2, Μαυρέας Β.1, Σκαπινάκης Π.1

1Τµήµα Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Σχολή Επιστηµών Υγείας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
2ΓΝΑ Αιγινήτειο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Οι ασθενείς µε συνοσηρότητα προβληµάτων χρήσης αλκοόλ και ψυχικών διαταραχών (Διπλή 
Διάγνωση, «Δ.Δ.») παρουσιάζουν ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον. Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η µέτρηση 
του επιπολασµού των ασθενών µε Δ.Δ. και των διαφορών που παρουσιάζουν στις συσχετίσεις µε κοινωνικο-
δηµογραφικούς και υγειακούς παράγοντες σε σύγκριση µε τους πάσχοντες από καθεµιά διαταραχή ξεχωριστά, 
σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του ελληνικού πληθυσµού. 

Υλικό-Μέθοδοι: Δείγµα 4.894 συµµετεχόντων συγκεντρώθηκε µε την µέθοδο της τυχαίας διαστρωµατοποιηµένης 
δειγµατοληψίας από τον Ελληνικό Γενικό πληθυσµό. Η παρουσία Διαταραχής Χρήσης Αλκοόλ (Δ.Χ.Α.) 
προσδιορίστηκε µε το εργαλείο AUDIT. Η παρουσία διαγνώσεων ψυχιατρικής νοσηρότητας προσδιορίστηκε µε 
την ψυχιατρική συνέντευξη CIS-R. 

Αποτελέσµατα: Ο επιπολασµός της Δ.Δ. είναι περίπου 1% και είναι υψηλότερος στους άνδρες σε σύγκριση µε 
τις γυναίκες ενώ η συνόσηση είναι συχνότερη µε τις Αγχώδεις διαταραχές σε σύγκριση µε την Κατάθλιψη. Οι 
πάσχοντες από Δ.Δ. παρουσιάζουν σηµαντικά µεγαλύτερη πιθανότητα παρουσίας αυτοκτονικότητας σε σύγκριση 
µε τους πάσχοντες από καθεµιά διαταραχή ξεχωριστά. Σε σύγκριση µε τους πάσχοντες µόνο από Δ.Χ.Α. οι 
ασθενείς µε Δ.Δ. παρουσιάζουν υψηλότερη έκπτωση στη λειτουργικότητα και την Ποιότητα ζωής, λιγότερα 
προβλήµατα σωµατικής υγείας, λιγοτερη χρήση καπνού-κάνναβης και περισσότερες οικονοµικές δυσκολίες. Σε 
σύγκριση µε τους πάσχοντες µόνο από ψυχική διαταραχή, οι πάσχοντες από Δ.Δ. δεν παρουσιάζουν σηµαντικές 
διαφορές µε εξαίρεση την χαµηλότερη χρήση καπνού και κάνναβης και την αυξηµένη πιθανότητα διαµονής σε 
µη-αστικές περιοχές. 

Συµπεράσµατα: Οι επιδηµιολογικές συσχετίσεις που παρουσιάζουν οι ασθενείς µε Δ.Δ. συµβάλλουν στην 
καλύτερη κατανόηση της συνοσηρότητας Δ.Χ.Α. και ψυχικής νόσου και τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό των 
εξειδικευµένων υπηρεσιών. Τα δεδοµένα αυτά, συγκρινόµενα µε αντίστοιχα δεδοµένα που θα προκύψουν 
κατά τη διάρκεια ή και µετά την περίοδο της κρίσης, δίνουν την δυνατότητα διεξοδικής µελέτης της επίδρασης 
των αλλαγών που µπορεί να έχουν οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες µιας χώρας στον επιπολασµό και τις 
συσχετίσεις των Δ.Χ.Α. 



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

238

P036

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ / ΓΑΔ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ / ΓΑΔ
Μπέλλος Σ.1, Μαλλιώρη Μ.2, Μαυρέας Β.1, Σκαπινάκης Π.1

1Τµήµα Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Σχολή Επιστηµών Υγείας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
2ΓΝΑ Αιγινήτειο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Σκοπός: Η ανάπτυξη Διαταραχών Χρήσης Αλκοόλ (Δ.Χ.Α.) σε ασθενείς που πάσχουν από Κατάθλιψη ή Αγχώδεις 
διαταραχές (Διπλή Διάγνωση, «Δ.Δ.») µπορεί να αλλάξει την κλινική τους εικόνα καθώς η ψυχοτρόπα δράση της 
αλκοόλης µπορεί να ανακουφίσει ή να επάγει ψυχολογικά συµπτώµατα. Σκοπός της µελέτης είναι η σύγκριση της 
συχνότητας εµφάνισης κοινών ψυχολογικών συµπτωµάτων µεταξύ ασθενών που παρουσιάζουν συνοσηρότητα 
Δ.Χ.Α. και Κατάθλιψης ή Γενικευµένης Αγχώδους Διαταραχής (ΓΑΔ) και ασθενών µε Κατάθλιψη ή ΓΑΔ χωρίς 
συνοσηρότητα µε Δ.Χ.Α. 

Υλικό-Μέθοδοι: Δείγµα 4.894 συµµετεχόντων συγκεντρώθηκε µε την µέθοδο της τυχαίας διαστρωµατοποιηµένης 
δειγµατοληψίας από τον Ελληνικό Γενικό πληθυσµό. Η παρουσία Δ.Χ.Α. προσδιορίστηκε µε το εργαλείο AUDIT. 
Η παρουσία διαγνώσεων της Κατάθλιψης, της ΓΑΔ και 14 κοινών ψυχιατρικών συµπτωµάτων προσδιορίστηκαν 
µε την ψυχιατρική συνέντευξη Composite Interview Schedule (CIS-R). 

Αποτελέσµατα: Τα συµπτώµατα που είναι συχνότερα στους ασθενείς µε Δ.Δ. Κατάθλιψης-Δ.Χ.Α. σε σύγκριση µε 
τους πάσχοντες µόνο από Κατάθλιψη είναι (κατά σειρά µεγέθους διαφοράς): «Κόπωση», «Καταθλιπτικές ιδέες», 
«Διαταραχές µνήµης/συγκέντρωσης» και «Ψυχοσωµατικά» συµπτώµατα. Λιγότερο συχνά σε σύγκριση µε τους 
πάσχοντες µόνο από κατάθλιψη οι ασθενείς µε Δ.Δ. παρουσιάζουν: «Κρίσεις πανικού», «Άγχος» και «Ανησυχία 
για την σωµατική υγεία» καθώς και «Διαταραχές ύπνου». Τα συµπτώµατα που είναι συχνότερα στους ασθενείς 
µε Δ.Δ. ΓΑΔ - Δ.Χ.Α. σε σύγκριση µε τους πάσχοντες µόνο από ΓΑΔ είναι (κατά σειρά µεγέθους διαφοράς) οι 
«Διαταραχές µνήµης/συγκέντρωσης» και οι «Ιδεοληψίες/καταναγκασµοί», ενώ λιγότερο συχνά σε σύγκριση µε 
τους πάσχοντες µόνο από ΓΑΔ είναι η «Κόπωση» και η «Ανησυχία για την σωµατική υγεία». 

Συµπεράσµατα: Η ανάπτυξη Δ.Χ.Α. σε ασθενείς µε κοινή ψυχική νόσο, στο πλαίσιο αυτοθεραπείας, µπορεί να 
αλλάζει σηµαντικά την κλινική εικόνα της υποκείµενης νόσου µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην διάγνωση ή 
στην αναζήτηση βοηθείας λόγω µειωµένης έντασης κάποιων συµπτωµάτων.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ιστίκογλου Χ.1, Δουζένης Α.2, Ρίζος Ε.2, Μιχόπουλος Ι.2, Ανδρέου Ε.1, Ριζάβας Ι.3

1Ψυχιατρικό Τµήµα, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
2Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικόν 
35ο ΨΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής “Δαφνί”

Σκοπός: Είναι ευρέως γνωστό ότι τόσο η Ψύχωση όσο και η χρήση ινδικής κάνναβης µε ψυχωσικής τάξης 
φαινόµενα συνδέονται µε βαθµό παραβατικότητας, σύµφωνα τόσο µε ελληνικά όσο και διεθνή βιβλιογραφικά 
δεδοµένα. 

Υλικό & Μέθοδος: Μελετήθηκαν τα ιστορικά ασθενών που εισήχθηκαν στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. 
«Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας. Οι εισαγωγές στο σύνολο ήταν 298. Από αυτές οι 122 έλαβαν τη διάγνωση 
«ψυχωσική συνδροµή». Από τους 62 που είχαν ιστορικό παραβατικότητας, οι 42 (ποσοστό 67%) έκαναν 
παράλληλη χρήση ινδικής κάνναβης, ενώ οι 20 (ποσοστό 33%) που έλαβαν την ίδια διάγνωση δεν έκαναν 
παράλληλη χρήση ινδικής κάνναβης. 

Αποτελέσµατα: Η πλειοψηφία των νοσηλευθέντων και στις δύο κατηγορίες σε ποσοστά 92% και 90% αντίστοιχα 
ήταν άνδρες. Η πλειοψηφία των ασθενών που διαγνώσθηκαν µε ψυχωσική συνδροµή, και ψυχωσική συνδροµή 
επαγόµενη από χρήση ινδικής κάνναβης σε ποσοστό 33,3% και 33,3% αντίστοιχα, είχαν συλληφθεί για κλοπή 
και ξυλοδαρµό, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς που διαγνώσθηκαν µε ψυχωσική συνδροµή σε ποσοστό 60% 
είχαν συλληφθεί για ξυλοδαρµό. 

Συµπεράσµατα: Όπως φαίνεται από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων, το 60% των ασθενών που 
διαγνώσθηκαν µε ψυχωσική συνδροµή είχαν καταδικασθεί για ξυλοδαρµό και το 25% για κλοπή, ενώ το 33% 
των ασθενών µε ψυχωσική συνδροµή είχαν συλληφθεί για ξυλοδαρµό. Τα αντίστοιχα ποσοστά συµφωνούν και 
µε τα διεθνή standards. 
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΚΜΗ 
Παπαλιάγκα Μ.1, Σιώµου Π.2, Καντερές Π.1, Καράτζιου Μ.1, Τσιµήτρεα Ε.2, Μπονώτης Κ.1

1Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας
2Δερµατολογικό Τµήµα Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας

Σκοπός: Η κοινή ακµή αποτελεί νόσηµα µε επίδραση στην εξωτερική εµφάνιση. Παρότι δεν απειλεί τη ζωή και δεν 
προκαλεί σωµατική αναπηρία, σχετίζεται µε σηµαντική δυσφορία ή/και διαταραχές της ψυχικής λειτουργικότητας. 
Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της συναισθηµατικής δυσφορίας ασθενών µε διαφορετικά είδη ακµής 
σε ένα δείγµα νέων, δεδοµένης της σηµαντικής συννοσηρότητας µεταξύ δερµατολογικών νοσηµάτων και 
ψυχιαρικής συµπτωµατολογίας. 

Υλικό και µέθοδοι: 43 ασθενείς, 10 άνδρες, 33 γυναίκες, ηλικίας 18 έως 42 ετών (µέσος όρος τυπική 
απόκλιση: 20,42±4,75) πάσχοντες από φαγεσωρική και φλεγµονώδη ακµή, συγκρίθηκαν µε 34 υγιείς µάρτυρες 
(12 άνδρες, 22 γυναίκες), αντίστοιχης ηλικίας και µορφωτικού επιπέδου, όσον αφορά προσωπικότητα και 
ψυχοπαθολογία, µε χρήση της ελληνικής έκδοσης του ερωτηµατολογίου Symptom Check List-90-Revised (SCL-
90-Revised). Η πλειονότητα ήταν σπουδάστες Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

Αποτελέσµατα: Παρουσιάστηκε σηµαντικά (p0,05) υψηλότερη βαθµολογία στις υποκλίµακες της διαπροσωπικής 
ευαισθησίας, του άγχους, της επιθετικότητας και του φοβικού άγχους στους ασθενείς σε σχέση µε την οµάδα 
ελέγχου. Ο διαχωρισµός των ασθενών σε πάσχοντες από φαγεσωρική και φλεγµονώδη ακµή, έδειξε ότι τα 
αποτελέσµατα αυτά αφορούν τους ασθενείς µε φλεγµονώδη ακµή µόνο. Ο διαχωρισµός των δύο φύλων, 
στους ασθενείς µε φλεγµονώδη ακµή, εµφάνισε σηµαντικά µεγαλύτερη βαθµολογία µόνο στις υποκλίµακες του 
καταναγκασµού και της επιθετικότητας, αποκλειστικά στους άνδρες. 

Συµπεράσµατα: Το γεγονός ότι στην παρούσα µελέτη διαπιστώθηκε βαθµός δυσφορίας στους πάσχοντες από 
φλεγµονώδη και όχι από φαγεσωρική ακµή, θα µπορούσε να θεωρηθεί αναµενόµενο, δεδοµένης της µεγαλύτερης 
βαρύτητας της φλεγµονώδους µορφής της νόσου και της µεγαλύτερης επίδρασής της στην εµφάνιση των νέων 
ατόµων. Το γεγονός όµως ότι προέκυψαν αποτελέσµατα σχετιζόµενα πιθανώς µε µεγαλύτερη δυσφορία στους 
άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες είναι ενδιαφέρον. Προοπτικές µελέτες µε µεγαλύτερα δείγµατα απαιτούνται για 
καλύτερη διερεύνηση του φαινοµένου. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Λέκκα Δ.1, Σταλίκας Α.2, Richardson C.3, Σακαλάκη Μ.2

1Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία»
2Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Ψυχολογίας
3Πάντειο Πανεπιστήµιο

Σκοπός: Η µελέτη του φαινοµένου της απανθρωποποίησης σε νοσηλευόµενους ασθενείς. 

Υλικό - Μέθοδος: Το δείγµα αποτελείται από 200 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία». Από 
αυτούς 101 ασθενείς νοσηλεύτηκαν στην Ψυχιατρική Κλινική και 99 στις κλινικές του υπόλοιπου νοσοκοµείου 
(Παθολογικές και Χειρουργική). Ήταν 80 άντρες και 120 γυναίκες. Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 22 
ασθενείς ήταν απόφοιτοι Δηµοτικού, 23 απόφοιτοι Γυµνασίου, 49 απόφοιτοι Λυκείου, 86 απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 
και 20 είχαν κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές, ηλικίας 18-60 ετών. Το 38,5% νοσηλεύονταν στην Παθολογική, 
το 11% στη χειρουργική και το 50,5% στην ψυχιατρική κλινική. Το 11% των ασθενών είχε κάνει κάποια 
χειρουργική επέµβαση, το 17% νοσηλεύονταν λόγω οξείας νόσου, το 21,5% µε χρόνια νόσο, το 40% µε 
ψύχωση και το 10% µε κατάθλιψη. Στην έρευνα τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το Ερωτηµατολόγιο 
Απανθρωποποίησης, - Μηχανιστική και Ανιµαλιστική Απανθρωποποίηση (Haslam), το Ερωτηµατολόγιο 
αυτο-απανθρωποποίησης (MSDS), (M.Σακαλάκη, C. Richardson, A. Φουσιάνη) και το Ερωτηµατολόγιο αυτο-
απανθρωποποίησης - Ανθρώπινη Φύση, Μοναδικά Ανθρώπινο (Bastian και Haslam) 

Αποτελέσµατα: Δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται στην 
ψυχιατρική κλινική και των ασθενών που νοσηλεύονται στις παθολογικές και χειρουργική κλινική ως προς την 
µηχανιστική και ανιµαλιστική απανθρωποποίηση (p>.05). Επίσης παρατηρείται ότι δεν υφίσταται στατιστικά 
σηµαντική διαφορά µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και µηχανιστικής απανθρωποποίησης (p>.05). Όµως 
παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και ανιµαλιστικής απανθρωποποίησης 
(F (4, 195) =5.669, p=.00001). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης οι ασθενείς που είναι απόφοιτοι 
ΑΕΙ-ΤΕΙ (M =6.9273, SD =1.33497) απανθρωποποιούνται περισσότερο ανιµαλιστικά από τους ασθενείς που 
είναι απόφοιτοι Γυµνασίου (M =5.5978, SD =1.87347). Επίσης οι ασθενείς που έχουν κάνει µεταπτυχιακές 
σπουδές (M =7.0500, SD =1.12273) απανθρωποποιούνται περισσότερο ανιµαλιστικά από τους ασθενείς 
που είναι απόφοιτοι Γυµνασίου (M =5.5978, SD =1.87347). Μεταξύ των υπολοίπων οµάδων δεν υφίστανται 
στατιστικά σηµαντική διαφορά. 

Συµπεράσµατα: Η µελέτη της απανθρωποποίησης συµβάλλει στη χρήση κατάλληλων παρεµβάσεων που 
στηρίζονται στην ενσυναίσθηση και προάγουν την αυτονοµία των ασθενών. 
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Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ AUSTRALIAN TREATMENT OUTCOMES PROFILE - ATOP 
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ: Η ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΟΚΑΝΑ 
Τσατσαρώνη Χ., Κοκκώλης Κ., Καρακούλα Π., Κίτσιου Α., Κουκίδης Ε., Φραγκούλη Α., Φωτόπουλος Δ.
Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών - ΟΚΑΝΑ

Το ερωτηµατολόγιο “Australian Treatment Outcomes Profile”- ATOP αναπτύχθηκε µε σκοπό την παρακολούθηση 
της κλινικής έκβασης στο πλαίσιο των θεραπευτικών υπηρεσιών για τις ψυχοδραστικές ουσίες και το αλκοόλ. 

Σκοπός: Η παρούσα εργασία συζητά τις απόψεις και τις προτάσεις ωφελούµενων του ΟΚΑΝΑ επί της προσαρµογής 
του ερωτηµατολογίου στα ελληνικά, προκειµένου να χορηγηθεί σε ωφελούµενους-ες που λαµβάνουν υπηρεσίες 
από ελληνικές δοµές για τις εξαρτήσεις. 

Υλικό και µέθοδοι: Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ποιοτικών µεθόδων και 
συγκεκριµένα οµάδων εστίασης (focus group) και ατοµικών δοµηµένων συνεντεύξεων. 

Αποτελέσµατα: Απαιτούνται προσαρµογές µε βάση την ηλικιακή οµάδα των ωφελούµενων όσον αφορά 
συγκεκριµένες κατηγορίες ψυχοδραστικών ουσιών και µεταβλητές που αφορούν στην ποιότητα ζωής τους. 

Συµπεράσµατα: Το ερωτηµατολόγιο αναµένεται να συµβάλει στην παροχή ανατροφοδότησης προς τους/τις 
ίδιους-ες τους/τις ωφελούµενους-ες και το θεραπευτικό προσωπικό σχετικά µε την πρόοδο της θεραπείας τους 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΖΟΓΟΥ ΣΕ ΨΥΧΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Περιτογιάννης Β., Γιώτη Π., Γκόγκου Α.
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου

Σκοπός: Τα προβλήµατα τζόγου δεν έχουν µελετηθεί επαρκώς σε ασθενείς µε ψυχωτικές διαταραχές. Σκοπός 
της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη αυτών των προβληµάτων σε ψυχωτικούς ασθενείς της επαρχίας, που 
διαµένουν στην κοινότητα. 

Υλικό και µέθοδοι: Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (ΚΜΨΥ Ι-Θ) δραστηριοποιείται σε 
περιοχές της επαρχίας στην Ήπειρο. Οι πληροφορίες αναζητήθηκαν στα αρχεία της ΚΜΨΥ Ι-Θ και προέρχονταν 
από όλες τις διαθέσιµες πηγές (πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, οικογένεια). Το δείγµα 
των ασθενών αποτέλεσαν όσοι ψυχωτικοί ασθενείς παρακολουθούνταν σε τακτική βάση κατά το έτος 2018. 
Ασθενείς µε συνυπάρχουσα νοητική υστέρηση εξαιρέθηκαν της µελέτης. Οι ασθενείς κρίθηκε ότι είχαν 
προβλήµατα τζόγου όταν έπαιζαν τακτικά και διέθεταν δυσανάλογα µεγάλα ποσά σε σχέση µε το εισόδηµα τους. 

Αποτελέσµατα: Σε σύνολο 79 ασθενών οι 6 είχαν ιστορικό προβληµάτων τζόγου (7,6%), ενώ η επικράτηση 
έτους ήταν 5% (4 από 79 ασθενείς). Πέντε ασθενείς ήταν άνδρες, ενώ 3 είχαν ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ/
ουσιών. Οι 3 στους 6 παραδέχονταν την έκταση του προβλήµατος, οι 2 υποτιµούσαν τα προβλήµατα τζόγου, ενώ 
1 αρνούνταν το πρόβληµα. Κανείς από τους ασθενείς δεν είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, όλοι χρησιµοποιούσαν 
τα ειδικά πρακτορεία για να παίξουν. Σε 4 περιπτώσεις ο τζόγος αφορούσε σε κληρώσεις (τζόκερ, ΚΙΝΟ), ενώ 
ποδοσφαιρικό στοίχηµα έπαιζαν 3 ασθενείς, οι 2 σε συνδυασµό µε κληρώσεις. 

Συµπεράσµατα: Τα προβλήµατα τζόγου δεν είναι σπάνια σε ψυχωτικούς ασθενείς της επαρχίας. Τα αποτελέσµατα 
της µελέτης είναι συγκρίσιµα µε εκείνα άλλων µελετών, σε άλλες χώρες, που χρησιµοποίησαν διαφορετική 
µεθοδολογία. Οι ΚΜΨΥ µπορούν να είναι ενήµερες για τα προβλήµατα αυτά, συλλέγοντας πληροφορίες από 
όλες τις διαθέσιµες πηγές της κοινότητας. Απαιτείται περεταίρω µελέτη των προβληµάτων τζόγου σε ασθενείς 
µε ψυχωτικές διαταραχές. 
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ΚΛΙΜΑΚΑ CONNOR AND DAVIDSON ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τσιγκαροπούλου Ε.1, Μιχόπουλος Ι.1, Τσίτας Ν.2, Φερεντίνος Π.1, Λιάππας Ι.1, Δουζένης Α.1

1Β΄ Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αττικόν», Αθήνα
2Ψυχιατρικό Τµήµα, ΝΝΑ, Αθήνα

Εισαγωγή-Σκοπός: Η έννοια της ανθεκτικότητας έχει µελετηθεί εκτεταµένα στην πρόσφατη βιβλιογραφία. 
Υπάρχουν πολλοί ορισµοί για την ανθεκτικότητα, που εξαρτώνται από το εκάστοτε θεωρητικό πλαίσιο. Σύµφωνα 
µε την Αµερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία, η ανθεκτικότητα ορίζεται ως µια διαδικασία προσαρµογής µετά από 
δυσκολίες, τραύµα ή σηµαντικές απειλές. Η κλίµακα Connor & Davidson για την ανθεκτικότητα (CDRISC25) είναι 
µια κλίµακα αυτο-συµπληρούµενη, 25 ληµµάτων. Τα λήµµατα αντανακλούν χαρακτηριστικά όπως ο έλεγχος, η 
δέσµευση, η αυτό- αποτελεσµατικότητα, η αντίληψη του στρες ως πρόκληση, οι ασφαλείς δεσµοί, η ανάπτυξη 
στρατηγικών επίτευξης στόχων ,η προσαρµοστικότητα, η υποµονή και η πνευµατικότητα. Η κλίµακα έχει 
µεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχει δείξει επαρκείς ψυχοµετρικές ιδιότητες. Σκοπός αυτής της µελέτης 
ήταν η απόδοση της κλίµακας στα ελληνικά και η διερεύνηση των ψυχοµετρικών της ιδιοτήτων (αξιοπιστία, 
εγκυρότητα). 

Υλικό-Μέθοδος: Η κλίµακα µεταφράστηκε στα ελληνικά, κατόπιν άδειας από τους δηµιουργούς. Χορηγήθηκε σε 
546 ενήλικα άτοµα (244 υγιείς µάρτυρες και 302 ψυχιατρικοί ασθενείς). Μετρήθηκαν η αξιοπιστία εσωτερικής 
συνέπειας και η αξιοπιστία επαναλαµβανόµενων µετρήσεων. Το Ερωτηµατολόγιο Γενικής Υγείας (ΕΓΥ), το 
Ερωτηµατολόγιο Ποιότητας Ζωής (WHOQoL), η κλίµακα αντιλαµβανόµενου στρες (PSS), καθώς και η κλίµακα 
σφαιρικής λειτουργικότητας (GAF), χρησιµοποιήθηκαν ως δείκτες συγχρονικής εγκυρότητας. Διερευνητική 
παραγοντική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε ως µέθοδος εξαγωγής παραγόντων. 

Αποτελέσµατα: Η κλίµακα έδειξε εξαιρετική αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (Cronbach΄s a=0.925), καθώς 
και αξιοπιστία επαναλαµβανόµενων µετρήσεων (ICCC=0.925). Οι τιµές της κλίµακας έδειξαν θετική συσχέτιση 
µε τις τιµές της GAF (r= 0.381) καθώς και µε αυτές της ποιότητας ζωής (r=0.580), ενώ έδειξαν αρνητική 
συσχέτιση µε τις τιµές της κλίµακας αντιλαµβανόµενου στρες (r= -0.667) καθώς και µε τις τιµές του ΕΓΥ (r=-
0.670), εδραιώνοντας ικανοποιητική συγχρονική εγκυρότητα. Η παραγοντική ανάλυση κατέληξε σε ένα µοντέλο 
4 παραγόντων (που εξηγεί το 53.65% της διακύµανσης) 

Συµπεράσµατα: Η ελληνική µετάφραση της CDRISC25 είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο µέτρησης της 
ανθεκτικότητας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ερευνητικούς και κλινικούς σκοπούς στον ελληνικό πληθυσµό. 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Αρβανίτη Α.1, Κασωτάκης Γ.2, Μαυροµάτη Α.1, Σιδηροπούλου Ν.1, Κατσαπαντέρα Μ.1, Παναγούτσος Σ.3

1Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχιατρική», Τµήµα Ιατρικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
2Μονάδα Τεχνητού Νεφρού - Νοσοκοµείο Διδυµότειχου
3Πανεπιστηµιακή Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Να ερευνηθεί η ποιότητα ύπνου στους φροντιστές ασθενών που υποβάλλονται σε µεθόδους νεφρικής 
υποκατάστασης (αιµοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση). 

Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 64 φροντιστές (µέση ηλικία:56±13) ασθενών 
στους οποίους εφαρµόζεται αιµοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο 
Έβρου (Νοσοκοµεία Αλεξανδρούπολης και Διδυµοτείχου). Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα εξής: 
Pitsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Zung Depression Rating Scale (ZDRS), Self Anxiety Scale (SAS), Well - 
Being Index (WHO- 5). 

Αποτελέσµατα: α) το 39% των φροντιστών είχε «κακή ποιότητα ύπνου» (PSQI scores>5). Η Μ.Τ της βαθµολογίας 
στην κλίµακα PSQI ήταν 5,27±3,40, β) Οι φροντιστές µε «κακή ποιότητα ύπνου» είχαν στατιστικά σηµαντικά 
χειρότερη ποιότητα ζωής (p=0,02), αυξηµένα επίπεδα άγχους (p=0,006) και υψηλότερες βαθµολογίες στην 
κλίµακα κατάθλιψης (p=0,002) σε σχέση µε τους φροντιστές µε «καλή ποιότητα ύπνου» (PSQI scores≤5). 
Υψηλότερες βαθµολογίες στην κλίµακα κατάθλιψης συσχετίζονται στατιστικά σηµαντικά µε υψηλότερες 
βαθµολογίες στην PSQI. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης (Backward Elimination 
Method) η κατάθλιψη βρέθηκε να έχει τη µεγαλύτερη συµβολή στη µεταβλητότητα της «ποιότητας ύπνου» 
(standardized beta = 0,62, p0,001). 

Συµπεράσµατα: Ένα σηµαντικό ποσοστό των φροντιστών ασθενών που υποβάλλονται σε µεθόδους νεφρικής 
υποκατάστασης βιώνουν προβλήµατα στον ύπνο. Η κατάθλιψη είναι ο παράγοντας που συσχετίζεται ισχυρότερα 
µε την ποιότητα ύπνου στους συγκεκριµένους φροντιστές. Οι κλινικοί θα πρέπει να ελέγχουν την ποιότητα του 
ύπνου των φροντιστών και να τους βοηθούν παρέχοντας παρεµβάσεις υποστήριξης και θεραπευτικές στρατηγικές 
µε σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας τους ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟ CADASIL - ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τζαβέλλας Η., Καπονικολός Α., Γρηγορίου Μ., Ζησίµου Μ., Δηµητρίου Β., Παπαρρηγόπουλος Θ.
ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός: Η νόσος Cadasil είναι µια εγκεφαλική αρτηριοπάθεια αυτοσωµικού επικρατούντος χαρακτήρα µε 
υποφλοιώδη έµφρακτα και λευκοεγκεφαλοπάθεια. Αποτελεί µια σπάνια νόσο των αρτηριών και χαρακτηρίζεται 
από επαναλαµβανόµενα σιωπηλά εγκεφαλικά ισχαιµικά επεισόδια, τα οποία οδηγούν σε έµφρακτα και αγγειακή 
άνοια. Σκοπός αυτής της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση ασθενούς µε ψυχοκινητική διέγερση, διαταραχές 
περιεχοµένου της σκέψης (διωκτικό παραλήρηµα), αντιληπτικές διαταραχές (ακουστικές ψευδαισθήσεις), απουσία 
εναισθησίας, διαταραχές επιπέδου συνείδησης και πυρετική κίνηση έως 38,9Ο C και η διαφοροδιαγνωστική του 
προσέγγιση. 

Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για άντρα 34 ετών έγγαµο µε δύο τέκνα που αρχικά εµφάνισε κεφαλαλγίες 
µε µεικτούς χαρακτήρες (ναυτία, διάρκεια έως και 24 ώρες, επιδείνωση µε φυσική δραστηριότητα, συνήθως 
ανταπόκριση σε παρακεταµόλη). Τρεις µήνες µετά εµφάνισε έντονη διέγερση και θρησκευτικό παραλήρηµα. 
Με εισαγγελική παραγγελία εισήχθη στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, όπου νοσηλεύτηκε. Επιπρόσθετα εµφάνιζε 
ακουστικές ψευδαισθήσεις που του προξενούσαν έντονο άγχος και φόβο. Χορηγήθηκε αντιψυχωτική αγωγή µε 
καλή ανταπόκριση. Από το οικογενειακό ιστορικό προκύπτει µητέρα µε υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή 
µε ψυχωσικά στοιχεία και -ηµικρανίες, και µητρικός θείος µε Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ). 

Αποτελέσµατα: Η µαγνητική τοµογραφία εγκεφάλου έδειξε: Μικρές εστίες παθολογικής έντασης σήµατος στην 
υποφλοιώδη λευκή ουσία των µετωπιαίων λοβών και εντονότερα µε τάση συρροής στον αριστερό πρόσθιο 
κροταφικό λοβό και ηπιότερα στο δεξιό πρόσθιο κροταφικό λοβό. Στη διαφορική διάγνωση των ευρηµάτων 
περιλαµβάνονται φλεγµονώδη αίτια χωρίς ωστόσο ανάδειξη οιδήµατος στην παρούσα εξέταση, αγγειακά 
αίτια του τύπου του CADASIL, νευροεκφυλιστικά καθώς και η περίπτωση υπεραµµωνιαιµίας. Έγινε πλήρης 
εργαστηριακός έλεγχος. Θα γίνει πλήρη βιβλιογραφική ενηµέρωση σχετικά µε τη νόσο Cadasil. 

Συµπεράσµατα: Το Cadasil είναι µία νόσος που θα πρέπει να τίθεται ΠΑΝΤΟΤΕ στη διαφορική διάγνωση σε 
ασθενείς µέσης ηλικίας µε συµµετρικές βλάβες, που αφορούν κυρίως την περικοιλιακή λευκή ουσία, που έχουν 
ιστορικό ηµικρανίας, ισχαιµικών ΑΕΕ, άνοιας ή διαταραχής της διάθεσης. 
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΛΕΞΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 
Βουράκη Γ., Τσελεµπής Α., Λέκκα Δ., Τσοµάκα Ε., Μπράτης Δ., Παχή Α.
Ψυχιατρική κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Εισαγωγή: Βιβλιογραφικές αναφορές αναγνωρίζουν την παρουσία αλεξιθυµίας σε άτοµα µε σχιζοφρένεια, 
ενώ άλλες µελέτες συσχετίζουν θετικά τα αλεξιθυµικά χαρακτηριστικά µε εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς. 
Ελλιπής είναι η βιβλιογραφία ως προς τα χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να περιορίσουν την έκφραση της 
επιθετικότητας όπως η εσωτερική συγκρότηση. 

Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ επιθετικότητας αλεξιθυµίας και εσωτερικής συγκρότησης. 

Μέθοδος: 100 ασθενείς µε σχιζοφρένεια, κατά ICD-10, δέχτηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο 
επιθετικότητας (BAQ), την κλίµακα Αλεξιθυµίας (TAS-20) και την κλίµακα Εσωτερικής συγκρότησης SOC (Sense 
of Coherence Scale). Καταγράφηκε η ηλικία και τα έτη εκπαίδευσης των ασθενών. 

Αποτελέσµατα: Η µελέτη περιελάµβανε 45 άνδρες και 55 γυναίκες ασθενείς. Η µέση ηλικία και το µέσο 
επίπεδο εκπαίδευσης ήταν 41,71 ± 10,72 και 13,10 ± 3,0 έτη, αντίστοιχα. Η µέση συνολική βαθµολογία στη 
BAQ ήταν 30,93 ± 8,25, στην TAS-20 49,10 ± 13,37 και στην SOC 56,57 ± 15,70. Παρατηρήθηκε σηµαντική 
θετική συσχέτιση µεταξύ βαθµολογιών σε BAQ και ΤΑS-20 (ρ 0,01) και σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ 
βαθµολογιών σε BAQ και SOC ( p 0 ,05). Ο ανδρικός πληθυσµός ως προς τον γυναικείο δεν παρουσίασε 
στατιστική διαφορά (t test p>0,05) στις κλίµακες BAQ, TAS και SOC. 

Συµπέρασµα: Τα ελλείµµατα στην ικανότητα αναγνώρισης και έκφρασης των συναισθηµατικών εµπειριών είναι 
παρόντα σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια και σχετίζονται θετικά µε την επιθετικότητα, αντίθετα αυξηµένα επίπεδα 
εσωτερικής συγκρότησης µπορούν να περιορίζουν ή να µειώνουν την επιθετικότητα. 
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ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ
Φανουράκη Ε., Γιωτάκης Κ., Μπράτης Δ., Τζιώκα Ε., Γκίνης Π., Παχή Α.
Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Σκοπός: Η αναζήτηση µελετών αναφορικά µε την οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος από ασθενείς µε κατάθλιψη. 

Μέθοδος: Πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση µε λέξεις κλειδιά: οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος 
(automobile driving) και καταθλιπτική διαταραχή (depressive disorder) χωρίς περιορισµό στο χρόνο δηµοσίευσης 
των µελετών. 

Αποτελέσµατα: Περίπου 80% των νοσηλευοµένων µε κατάθλιψη ασθενών έχουν δίπλωµα οδήγησης και 
70% εξ αυτών οδηγούν τακτικά. Οι µελέτες (ασθενών - µαρτύρων ή προοπτικές), εξέταζαν την επίπτωση 
της κατάθλιψης ως προς (1) τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων και την πιθανότητα υπαιτιότητας 
και (2) την επιθετική ή επικίνδυνη οδήγηση. Τα αποτελέσµατα ήταν µικτά, µε την πλειοψηφία να υποδεικνύει 
την κατάθλιψη ως παράγοντα που συµβάλει στην αυξηµένη πρόκληση τροχαίων ατυχηµάτων. Μελέτες που 
εξέτασαν την συσχέτιση µεταξύ της κατάθλιψης και της επιθετικής και επικίνδυνης συµπεριφοράς οδήγησης 
κατέδειξαν σαφέστερα αποτελέσµατα υποστηρίζοντας κυρίως µια θετική συσχέτιση. Αποτελέσµατα από 
πειραµατικές µελέτες σε καταθλιπτικούς ασθενείς επίσης κατέδειξαν ανεπάρκεια στην ικανότητα οδήγησης. Η 
βιβλιογραφία ως προς τα αντικαταθλιπτικά φάρµακα και την ικανότητα ασφαλούς οδήγησης δίνει αντικρουόµενα 
αποτελέσµατα και συµπερασµατικά ο πιθανός κίνδυνος εξαρτάται από παράγοντες όπως: ηλικία του ασθενή, 
είδος αντικαταθλιπτικού και φάση της θεραπείας, δοσολογικό σχήµα, βαρύτητα καταθλιπτικών συµπτωµάτων 
καθώς και συγχορηγούµενα φάρµακα. Στις περισσότερες µελέτες η πλειοψηφία των καταθλιπτικών ασθενών 
υπό σταθερές ψυχοφαρµακολογικές καταστάσεις είχαν χειρότερες επιδόσεις σε σύγκριση µε υγιείς εθελοντές 
και υποστηρίχθηκε ότι τα ελλείµµατα στην ικανότητα οδήγησης θα µπορούσαν µάλλον να αποδοθούν στα 
υπολειπόµενα καταθλιπτικά συµπτώµατα παρά σε παρενέργειες από τα αντικαταθλιπτικά. 

Συµπεράσµατα: Λόγω του αυξηµένου επιπολασµού της κατάθλιψης, οι συνέπειες στην οδηγική συµπεριφορά 
και η αυξηµένη πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων µπορεί να επιφέρουν ουσιαστικές εµπλοκές 
σε πολλούς τοµείς οδηγικής ασφάλειας. Στις ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες που εφιστούν την προσοχή να 
µην οδηγούν οι ασθενείς µε ψυχιατρική διαταραχή σε οξεία φάση πρέπει να λαµβάνονται υπ΄ όψιν ζητήµατα 
συννοσηρότητας και συµµόρφωσης µε την φαρµακοθεραπεία που αποτελεί µεν προϋπόθεση για την δυνατότητα 
οδήγησης, όµως ενοχοποιείται για πιθανές παρενέργειες. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» 
Λέκκα Δ.1, Φανουράκη Ε.1, Γιωτάκης Κ.1, Γαλανάκη Μ.1, Καπέρδα Α.2, Παχή Α.1

1Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία
2Ιατρείο Πόνου, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία

Σκοπός: Η µελέτη της επίπτωσης και της σοβαρότητας ενός ευρέος φάσµατος ψυχοπαθολογίας στους ασθενείς 
που προσέρχονται στο ιατρείο πόνου, καθώς και της σχέσης αυτής της ψυχοπαθολογίας µε την υποστήριξη των 
ασθενών από την οικογένεια. 

Υλικό και Μέθοδος: Η µελέτη διεξήχθη στο ιατρείο πόνου του νοσοκοµείου «Σωτηρία» µε τη συµµετοχή 
εξωτερικών ασθενών και τη χρήση της κλίµακας ψυχοπαθολογίας Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R), 
της νοσοκοµειακή κλίµακας άγχους και κατάθλιψης (HADS) και της κλίµακας οικογενειακής υποστήριξης (Family 
Support Scale). Όλες οι κλίµακες είναι σταθµισµένες στα Ελληνικά. 

Αποτελέσµατα: Tο δείγµα αποτελείτο από 51 ασθενείς, 10 άντρες (19.6%) και 41 γυναίκες (80.4%) µε 
ΜΟ ηλικίας 54.30 έτη (ΤΑ=13.00). Το 41.2% των ασθενών παρουσίασε κλινικά σηµαντικά συµπτώµατα 
ψυχοπαθολογίας σύµφωνα µε το γενικό δείκτη συµπτωµάτων (ΓΔΣ) του SCL-90-R. Αναφορικά µε τις επιµέρους 
διαστάσεις ψυχοπαθολογίας, υψηλά ποσοστά ασθενών παρουσίασαν κλινικά σηµαντικά συµπτώµατα (>.99) 
ψυχαναγκαστικότητας-καταναγκαστικότητας (58.8%), κατάθλιψης (56.9%), σωµατοποίησης (52.9%), 
παρανοειδούς ιδεασµού (47.1%), άγχους (45.1%), διαπροσωπικής ευαισθησίας (41.2%), θυµού-
επιθετικότητας (33.3%), ψυχωτισµού (21.6%) και φοβικού άγχους (15.7%). Επιπλέον, το 52% και το 38% 
των συµµετεχόντων παρουσίασε κλινικά σηµαντικά συµπτώµατα κατάθλιψης και άγχους αντίστοιχα µε βάση τη 
HADS. Σηµαντικές θετικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν µεταξύ όλων των διαστάσεων του SCL-90-R και της 
HADS. Η υποστήριξη των ασθενών από την οικογένεια συσχετίστηκε αρνητικά µε το ΓΔΣ (r=-.354, p=.023) 
καθώς και µε την ψυχαναγκαστικότητα-καταναγκαστικότητα, την κατάθλιψη, το άγχος, το φοβικό άγχος και τον 
παρανοειδή ιδεασµό. 

Συµπεράσµατα: Από την αξιολόγηση των ασθενών στο ιατρείο πόνου προέκυψαν υψηλά ποσοστά ασθενών 
µε κλινικά σηµαντικά συµπτώµατα αναφορικά µε ένα ευρύ φάσµα ψυχοπαθολογίας. Η ψυχολογική επιβάρυνση 
φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά µε την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των ασθενών από την οικογένεια. Η 
αντιµετώπιση του πόνου µαζί µε την ψυχολογική αξιολόγηση-παρέµβαση και την υποστήριξη από την οικογένεια 
µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αντιµετώπιση της ψυχολογικής και σωµατικής συνιστώσας 
του πόνου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. 
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ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ TAKOTSUBO ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Μπάρας Σ., Γαλανάκη Μ., Ψαρρά Ε., Τσοµάκα Ε., Τσελεµπής Α., Παχή Α.
Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία

Εισαγωγή: Η µυοκαρδιοπάθεια takotsubo, γνωστή και ως επαγόµενη από στρες µυοκαρδιοπάθεια, περιγράφεται 
στην βιβλιογραφία όλο και πιο συχνά σε συνάφεια µε τις ψυχικές διαταραχές και αναγνωρίζεται συνήθως 
ως παροδική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας που µπορεί να µιµείται οξύ στεφανιαίο σύνδροµο χωρίς 
αγγειογραφικές ενδείξεις αποφρακτικής στεφανιαίας νόσου. Αφορµή για την έρευνα ήταν η πρόσφατη νοσηλεία 
δυο γυναικών ασθενών που διαγνώστηκαν µ΄ αυτήν την νοσολογική οντότητα. 

Σκοπός: Η αναζήτηση των βασικών, χρήσιµων στην κλινική πρακτική, ευρηµάτων που συσχετίζουν τις ψυχικές 
διαταραχές µε την µυοκαρδιοπάθεια takotsubo. 

Μέθοδος: Πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση µε λέξεις κλειδιά: µυοκαρδιοπάθεια takotsubo 
(takotsubo cardiomyopathy) και ψυχικές διαταραχές (mental disorders) για το χρονικό διάστηµα των τελευταίων 
πέντε ετών. 

Αποτελέσµατα: Η µυοκαρδιοπάθεια takotsubo πιο συχνά περιγράφεται σε γυναίκες µετεµµηνοπαυσιακής 
ηλικίας. Περίπου το 1/3 των ασθενών αναφέρεται ότι έχουν κάποια µορφή προϋπάρχουσας ψυχικής 
διαταραχής, κυρίως του φάσµατος των διαταραχών διάθεσης και άγχους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι οξείες 
υποτροπές των ψυχικών διαταραχών και η γρήγορη τιτλοποίηση ή υπερδοσολογία ψυχιατρικών φαρµάκων 
(κυρίως αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης) δρουν ως εκλυτικοί παράγοντες για 
την εκδήλωση της µυοκαρδιοπάθειας takotsubo. Η αυξηµένη κατεχολαµινεργική δραστηριότητα αναφέρεται 
ως ο πιο πιθανός παθοφυσιολογικός µηχανισµός. Επισηµαίνεται ότι οι ασθενείς µε προϋπάρχουσα ψυχική 
διαταραχή που εµφανίζουν µυοκαρδιοπάθεια takotsubo έχουν αυξηµένο κίνδυνο υποτροπής των επεισοδίων 
µυοκαρδιοπάθειας και παρότι κάθε επεισόδιο υποτροπής σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο νοσηρότητας και 
θνητότητας, είναι άγνωστο το εάν η θεραπευτική αντιµετώπιση της υποκείµενης ψυχικής διαταραχής µειώνει 
τον κίνδυνο επανεµφάνισης αυτών των επεισοδίων. 

Συµπεράσµατα: Παρά τα υψηλότερα ποσοστά διάγνωσης της µυοκαρδιοπάθειας takotsubo τα τελευταία 
χρόνια, η διαταραχή παραµένει σπάνια µε συνέπεια τους περιορισµούς στην κατανόηση της υποκείµενης 
παθοφυσιολογίας, στις κλινικές συσχετίσεις και στην µακρόχρονη θεραπευτική αντιµετώπιση των ασθενών 
που την εµφανίζουν και ακόµα περισσότερο σε συννόσηση µε ψυχικές διαταραχές. Απαιτούνται περισσότερες 
µελέτες για καλύτερη αξιολόγηση της πρόγνωσης καθώς και για την µακροπρόθεσµη διαχείριση των ψυχικών 
διαταραχών σε ασθενείς που εµφανίζουν µυοκαρδιοπάθεια takotsubo. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΘΕΩΡΙΑ 
ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στεφανάκη T., Σταλίκας Α.
Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Ψυχολογίας

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης της ψυχικής ανθεκτικότητας µε τα 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας του µοντέλου πέντε παραγόντων. Εξετάζεται επίσης εάν υπάρχει διαφοροποίηση 
στη ψυχική ανθεκτικότητα, µε βάση τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά. 

Υλικό και µέθοδος: Οι συµµετέχοντες ήταν 216 ενήλικα άτοµα από το γενικό πληθυσµό, ηλικίας 20 έως 
59 ετών, εκ των οποίων 150 γυναίκες και 66 άνδρες. Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν για τους 
σκοπούς της έρευνας είναι η Κλίµακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας (CD-RISC. Connor & Davidson, 2003) καθώς και 
το ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας πέντε παραγόντων (NEO-FFI. Costa & McCrae το 1992). 

Αποτελέσµατα: Βρέθηκε να υπάρχει θετική συσχέτιση της ψυχικής ανθεκτικότητας µε τους παράγοντες της 
εξωστρέφειας, της ευσυνειδησίας, της δεκτικότητας και της προσήνειας ενώ η συσχέτιση µε το νευρωτισµό ήταν 
αρνητική. Φάνηκε ότι οι έγγαµοι, έδειξαν µεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα από τους άγαµους, χωρίς όµως να 
υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραµατίζει στην 
ανθεκτικότητα, η ύπαρξη υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται το µορφωτικό επίπεδο 
(Δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τριτοβάθµια εκπαίδευση, µεταπτυχιακά), αυξάνεται και η ψυχική ανθεκτικότητα. 
Υπήρχε σηµαντική διαφορά ως προς τη ψυχική ανθεκτικότητα, στις τρείς ηλικιακές οµάδες του δείγµατος (20-
30, 30-40, 40-60). Όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και η ψυχική ανθεκτικότητα και κατανοούµαι έτσι τον 
αντίκτυπο της ωρίµανσης και των εµπειριών στην ανθεκτικότητα. Δε βρέθηκαν διαφορές στην ανθεκτικότητα 
για τα δύο φύλα, ωστόσο φάνηκε ότι έχουν διαφορετικό προφίλ προσωπικότητας, µε τις γυναίκες να έχουν 
υψηλότερο µέσο όρο στην ευσυνειδησία, προσήνεια, και νευρωτισµό, ενώ οι άνδρες έχουν υψηλότερο µέσο 
όρο στην εξωστρέφεια, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει τις ιδιότητες των δύο φύλων, όπου οι γυναίκες είναι πιο 
συγκαταβατικές και οι άνδρες περισσότερο δραστήριοι και κοινωνικοί. 

Συµπεράσµατα: Τόσο το προφίλ προσωπικότητας, όσο και τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην ψυχική ανθεκτικότητα. Η µελέτη ανθεκτικότητας σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, 
συµβάλλει στη χρήση κατάλληλων µεθόδων µε σκοπό την παρέµβαση των ειδικών ψυχικής υγείας για την 
ανάπτυξη των ανθεκτικών χαρακτηριστικών. 
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ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ - ΜΙΑ ΓΝΩΡΙΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Η΄ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
Αξιώτη Α.1, Κουρτέσης Γ.1, Ξιφαράς Μ.2

1Ειδικευόµενοι Ψυχίατροι, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί», Αθήνα
2Διευθυντής Νευρολογίας ΕΣΥ, Νοσοκοµείο «Παµµακάριστος», Αθήνα

Σκοπός: H σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) αποτελεί την πιο συχνή αποµυελινωτική νόσο µε επίπτωση 
>100/100.000 πληθυσµού στον δυτικό κόσµο, προσβάλλει κυρίως νέες γυναίκες µε συχνότητα 2:1 και 
εµφανίζεται τυπικά σε ηλικίες 20 έως 40 ετών. Η συνύπαρξή της µε την κατάθλιψη έχει µελετηθεί επαρκώς τα 
τελευταία χρόνια και φαίνεται να υπάρχει σηµαντική συννοσηρότητα που επηρεάζει δυσµενώς την εξέλιξη και 
των δυο νόσων, καθώς και την ποιότητα ζωής των ασθενών. 

Υλικό και µέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Αποτελέσµατα: Σε ποσοστό 50% και µε ετήσια επίπτωση 20% επί των πασχόντων µε ΣΚΠ ασθενών 
παρατηρείται συννοσηρότητα µε κατάθλιψη. Η συνύπαρξη των δύο νόσων οδηγεί σε έκπτωση της ποιότητας ζωής 
των ασθενών και σε επίταση τόσο της συχνότητας, όσο και της βαρύτητας των υποτροπών της αποµυελινωτικής 
νόσου οδηγώντας σε συχνές τροποποιήσεις της αγωγής και µεγαλύτερες σε διάρκεια νοσηλείες. Καταθλιπτικό 
συναίσθηµα και ανηδονία περιγράφονται συχνά από τους ασθενείς, ενώ το άγχος, το αίσθηµα κόπωσης 
και το άλγος αποτελούν παράγοντες ενδεικτικούς της συννόσησης και ενίοτε πρώιµες ενδείξεις της. Στη 
βιβλιογραφία καταγράφονται επιπρόσθετα αυξηµένα ποσοστά αυτοκτονικότητας και µείωση του προσδόκιµου 
επιβίωσης των πασχόντων. Η από κοινού παρέµβαση νευρολόγου και ψυχιάτρου, η έγκαιρη διάγνωση της 
συνύπαρξης κατάθλιψης στους ασθενείς µε ΣΚΠ και η εξατοµικευµένη παρέµβαση µε αντικαταθλιπτικά ή/και 
ψυχοθεραπευτικές µεθόδους αποτελούν παραµέτρους που συµβάλλον στην αποτελεσµατικότερη υποστήριξη 
των ασθενών. Επιπλέον, σηµαντική θέση φαίνεται πως έχει η προσεκτική επιλογή της ανοσοτροποποιητικής 
θεραπείας για τη ΣΚΠ καθώς η συµπτωµατολογία συχνά αλληλεπικαλύπτεται. 

Συµπεράσµατα: Το µεγάλο ποσοστό των ασθενών µε ΣΚΠ που αναπτύσσουν κατάθλιψη πριν ή/και κατά 
τη διάρκεια της νόσου καθιστά απαραίτητη την περαιτέρω µελέτη της συννοσηρότητας σε επίπεδο γενετικό, 
παθοφυσιολογικό, ανοσολογικό και ψυχιατρικό, καθώς δεν έχουν ακόµη αναπτυχθεί σαφείς κλινικές οδηγίες 
θεραπευτικής αντιµετώπισης της συνυπάρχουσας κατάθλιψης στους ασθενείς αυτούς. Τέλος, σηµαντική είναι η 
εξατοµικευµένη αντιµετώπιση των πασχόντων µε στόχο τόσο τον έλεγχο των υποτροπών όσο και την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα ζωής τους. Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων. 
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«ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΗ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ» MΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Γερασίµου X., Τουρνικιώτη Κ., Τσακλακίδου Δ., Δουζένης Α.
B΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝΑ «Αττικόν», ΕΚΠΑ

Σκοπός: Στο DSM-5 στο κεφάλαιο «Καταστάσεις για Περαιτέρω Μελέτη» προτάθηκε η διαγνωστική κατηγορία 
«Εξασθενηµένη Ψυχωσική Διαταραχή» (ΕΨΔ). Η διάγνωση αυτή περιγράφει άτοµα που εµφανίζουν «υποουδικά» 
ψυχωσικά συµπτώµατα, µε σχετικά ανεπηρέαστο τον έλεγχο της πραγµατικότητας, καθώς και γνωσιακά και 
συναισθηµατικά συµπτώµατα, χωρίς να πληρούνται κριτήρια διάγνωσης των διαταραχών του σχιζοφρενικού 
φάσµατος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση κλινικού περιστατικού που πληροί τα κριτήρια 
της ΕΨΔ και η βιβλιογραφική αναζήτηση δεδοµένων για αυτή τη διάγνωση. 

Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για γυναίκα 26 ετών, η οποία νοσηλεύθηκε µετά από φαρµακευτική απόπειρα 
αυτοκαταστροφής. Η ασθενής εµφάνιζε κατά κύριο λόγο αρνητικού τύπου συµπτωµατολογία, όπου προεξήρχαν 
ανακοπές στη ροή της σκέψης, καθώς και περιστασιακά θετικού τύπου συµπτώµατα µικρής έντασης και 
συχνότητας. Δεν αναφέρεται στο ιστορικό κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων ουσιών και βάση των ταξινοµητικών 
συστηµάτων δεν πληρούνται κριτήρια διαταραχής του σχιζοφρενικού φάσµατος ή συναισθηµατικής διαταραχής. 
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκε φαρµακευτική αγωγή µε αριπιπραζόλη και σερτραλίνη µε ύφεση 
της συµπτωµατολογίας. Πραγµατοποιήθηκε, επίσης, αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων (Pubmed, 
Scopus) µε λέξεις κλειδιά: attenuated psychosis syndrome, clinical high-risk state, ultra-high-risk. 

Αποτελέσµατα: Οι µελέτες δείχνουν ότι στους ασθενείς µε υψηλό κίνδυνο εµφάνισης ψύχωσης (που πιθανώς 
εµπίπτουν στη διάγνωση ΕΨΔ) η µετάβαση σε ψύχωση αγγίζει το 36% τρία χρόνια µετά την εµφάνιση των 
αρχικών συµπτωµάτων. Από τους υπολοίπους, ένα ποσοστό θα εµφανίσει κάποια άλλη ψυχιατρική κατάσταση, 
όπως κατάθλιψη µε ψυχωσικά ή διπολική διαταραχή, ενώ ένας σηµαντικός αριθµός δεν θα εκδηλώσει ψυχιατρική 
νόσο. Οι υπάρχουσες παρεµβάσεις περιλαµβάνουν χορήγηση άτυπων αντιψυχωσικών ή αντικαταθλιπτικών σε 
µικρές δόσεις, µη φαρµακευτικών σκευασµάτων όπως τα Ω-3 λιπαρά οξέα και ψυχοθεραπευτικές παρεµβάσεις 
κυρίως γνωσιακού τύπου. 

Συµπέρασµα: Η καθιέρωση της ΕΨΔ έχει αρνητικά στοιχεία, όπως ο στιγµατισµός µιας οµάδας πληθυσµού που 
πιθανόν να µην αναπτύξει ψύχωση αλλά και θετικά, όπως η εγκαθίδρυση θεραπευτικών οδηγιών µε δυνατότητα 
πρόωρης παρέµβασης και µείωσης του χρόνου µη θεραπευόµενης ψύχωσης.
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ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μαρτινάκη Σ.1, Ασηµόπουλος Χ.2, Παπαϊωάννου Α.1, Μιχαϊλοβιτς Ν.1, Χατζηνικολάου Φ.3

1Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
2Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
3Ιατροδικαστική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Η οικογένεια αποτελεί το φυσικό υποστηρικτικό σύστηµα του ψυχικά ασθενούς και τη βασική, ίσως 
µοναδική, πηγή φροντίδας του. Οι υγιείς εφεδρίες αλλά και οι µειονεξίες της, επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό 
την πορεία του. Στη χώρα µας καταγράφεται υψηλός αριθµός ακούσιων νοσηλειών, γεγονός που επιβάλλει 
περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών και παραγόντων που οδηγούν µια οικογένεια στην απόφαση της ακούσιας 
νοσηλείας. Οι κλινικοί κοινωνικοί λειτουργοί µε την εφαρµογή µοντέλων παρέµβασης, µπορούν να συµβάλλουν 
στην υποστήριξη της οικογένειας και τον περιορισµό της εύκολης λύσης µιας ακούσιας νοσηλείας. 

Υλικό και µέθοδος: Πραγµατοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών µελετών 
δηµοσιευµένων στην αγγλική και ελληνική γλώσσα κατά την τελευταία δεκαετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις 
«Pubmed», «Scopus», «Heal- Link», µε τη χρήση των λέξεων «ακούσια/ αναγκαστική νοσηλεία», «οικογένεια», 
«ψυχική νόσος», «σχιζοφρένεια», «µοντέλο παρέµβασης στην κρίση», «µοντέλο ανάρρωσης» «κοινωνική 
εργασία». 

Αποτελέσµατα: Ένα ασταθές οικογενειακό περιβάλλον, η συναισθηµατική υπερεµπλοκή, η σύγχυση στους 
ρόλους, το αρνητικά εκφραζόµενο συναίσθηµα, η επιβάρυνση των φροντιστών, η απουσία δοµών στην 
κοινότητα, διαπιστώθηκαν πως επιδρούν αρνητικά στην εξέλιξη της νόσου, την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα 
και τη συνολική βελτίωση του ασθενούς. Σε ένα ποσοστό άνω του 60%, οι εισαγγελικές εντολές στη χώρα µας 
κινήθηκαν από συγγενείς εξαιτίας δυσκολίας τους να διαχειριστούν τόσο τον ασθενή όσο και τη νόσο. 

Συµπεράσµατα: Η εκδήλωση της ψυχικής νόσου θα µπορούσε να ταυτίζεται µε έκφραση τραύµατος που 
σηµατοδοτεί την έναρξη δύσκολης περιόδου για όλη την οικογένεια. Η οξεία φάση της νόσου είναι δυνατό να 
εκδηλωθεί µε έντονα και απειλητικά συµπτώµατα που προκαλούν αµηχανία και ακινητοποιούν ψυχικά τα µέλη 
της οικογένειας. Επιπλέον, η χρονιότητα της νόσου επιδρά αθροιστικά στην επιβάρυνση των φροντιστών. Οι 
κλινικοί κοινωνικοί λειτουργοί, στηριζόµενοι στα µοντέλα παρέµβασης στην κρίση και ανάρρωσης, µπορούν 
να συµβάλλουν ουσιαστικά στην αναγκαιότητα υποστήριξης και παροχής κρατήµατος στον ασθενή και την 
οικογένεια του, συνοδεύοντας όλα τα µέλη στις διαδικασίες «συνεχίζω /συνηθίζω» να ζω µε τη νόσο. 
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ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ 
ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΘΑΔΟΝΗΣ
Φανουράκη Ε.1, Χειµώνας Θ., Ψαρρά Ε.1, Τσελεµπής Α.1, Δερµάτης Γ.2, Παχή Α.1

1Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
2ΟΚΑΝΑ

Σκοπός: Σκοπός της µελέτης ήταν η ανίχνευση τυχόν καταθλιπτικής συµπτωµατολογίας σε ουσιοεξαρτώµενους 
υπό θεραπεία υποκατάστασης µεθαδόνης και η συσχέτιση αυτής µε άλλες σηµαντικές υπό εξέταση παραµέτρους. 

Υλικό και µέθοδος: Στην έρευνα συµµετείχαν 107 χρήστες της Δ΄ µονάδας υποκατάστασης µεθαδόνης του 
ΟΚΑΝΑ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, εκ των οποίων οι 77 ήταν άνδρες και οι 30 γυναίκες, ηλικίας 25-69 
ετών (µέση ηλικία 44,7±8,7) και τυχαία επιλεχθέντες, από τους οποίους ζητήθηκε η συµπλήρωση µιας σειράς 
ερωτηµατολογίων. 

Αποτελέσµατα: Στην κλίµακα κατάθλιψης BDI η βαθµολογία των συµµετεχόντων ήταν 3-49 (µέσος όρος 
21,9±11,8). Βαθµολογία που αντιστοιχεί σε απουσία στοιχείων κατάθλιψης είχε το 17,8%, αντιστοιχία µε 
ελαφρά κατάθλιψη το 16,8%, µέτρια κατάθλιψη το 24,3% και σοβαρή κατάθλιψη το 41,1% των συµµετεχόντων. 
Η κλίµακα κατάθλιψης BDI βρέθηκε να εµφανίζει συσχέτιση µε την κλίµακα εκτίµησης της ΔΕΠΥ (συντελεστής 
συσχέτισης Pearson β=0,46, p0,001), την υποκλίµακα άγχους STAI κατάστασης (β=0,57, p0,001) και 
προσωπικότητας (β=0,74, p0,001), την υποκλίµακα συµπτωµάτων παρανοειδούς ιδεασµού της SCL-90R 
(β=0,57, p0,001), την υποκλίµακα συµπτωµάτων ψυχωτισµού της SCL-90R (β=0,74, p0,001) και την κλίµακα 
αυτοκτονικότητας SSI (β=0,63, p0,001). Εµφάνιζε όµως αντίστροφη σχέση µε τα έτη εκπαίδευσης (β=-0,25, 
p=0,01). Υψηλότερη βαθµολογία εµφάνιζαν οι συµµετέχοντες που είχαν παιδιά (25,6±12,4 έναντι 19,2±10,5, 
p=0,005), όσοι έκαναν παράλληλη χρήση (23,4±11,8 έναντι 17,8±10,9, p=0,03), καθώς και οι πάσχοντες από 
τον ιό HIV (34,6±14,7 έναντι 21,2±11,3, p=0,006). Με πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόµησης βρέθηκε 
ότι σηµαντικές παρέµειναν οι σχέσεις µε την κλίµακα STAI, τα συµπτώµατα ψυχωτισµού στην SCL-90R, την 
κλίµακα SSI, καθώς και τα στοιχεία παρανοειδούς, σχιζοειδούς και οριακής διαταραχής προσωπικότητας στην 
κλίµακα PDQ. 

Συµπεράσµατα: Ένα σηµαντικό ποσοστό των ουσιοεξαρτηµένων στα προγράµµατα υποκατάστασης πιθανώς 
εκδηλώνει καταθλιπτικά συµπτώµατα, τα οποία θα πρέπει να αναζητώνται και να αντιµετωπίζονται. 
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ΑΓΧΩΔΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ 
ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΘΑΔΟΝΗΣ
Φανουράκη Ε.1, Χειµώνας Θ., Ρουµπή Α.1, Τζίνη Α.1, Μπράτης Δ.1, Δερµάτης Γ.2, Παχή Α.1

1Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
2ΟΚΑΝΑ

Σκοπός: Σκοπός της µελέτης ήταν η ανίχνευση τυχόν αγχώδους συµπτωµατολογίας σε ουσιοεξαρτώµενους υπό 
θεραπεία υποκατάστασης µεθαδόνης και η συσχέτιση αυτής µε άλλες σηµαντικές υπό εξέταση παραµέτρους. 

Υλικό και µέθοδος: Στην έρευνα συµµετείχαν 107 χρήστες της Δ΄ µονάδας υποκατάστασης µεθαδόνης του 
ΟΚΑΝΑ, 77 άνδρες και 30 γυναίκες, ηλικίας 44,7±8,7, από τους οποίους ζητήθηκε η συµπλήρωση µιας σειράς 
ερωτηµατολογίων. 

Αποτελέσµατα: Στην υποκλίµακα άγχους STAI που σχετίζεται µε το άγχος ως κατάσταση, η βαθµολογία των 
συµµετεχόντων ήταν 23-77 (µέσος όρος 42,1±14,0). Βαθµολογία που αντιστοιχούσε σε απουσία άγχους 
εµφάνιζε το 34,7%, ήπιο άγχος το 30,6%, µέτριο άγχος το 15,3%, υψηλό άγχος το 13,3% και πολύ υψηλό 
άγχος το 6,1%. Στην υποκλίµακα άγχους STAI ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, η βαθµολογία των 
συµµετεχόντων ήταν 27-71 (µέσος όρος 48,3±11,1). Βαθµολογία που αντιστοιχούσε σε απουσία άγχους 
εµφάνιζε το 12,2%, ήπιο άγχος το 28,6%, µέτριο άγχος το 30,6%, υψηλό άγχος το 21,4% και πολύ υψηλό 
άγχος το 7,1%. Η υποκλίµακα STAI του άγχους ως κατάσταση βρέθηκε να σχετίζεται µε την υποκλίµακα άγχους 
ως στοιχείου προσωπικότητας, την κλίµακα εκτίµησης της ΔΕΠΥ (συντελεστής συσχέτισης Pearson β=0,32, 
p=0,001), την κλίµακα κατάθλιψης BDI, και την κλίµακα αυτοκτονικότητας SSI (β=0,48, p0,001). Υψηλότερη 
βαθµολογία εµφάνιζαν όσοι είχαν παιδιά (47,6±15,3 έναντι 38,2±11,5, p=0,002), καθώς και όσοι ήταν άνεργοι 
(43,7±14,1 έναντι 35,7±11,3, p=0,02). Η υποκλίµακα STAI του άγχους ως στοιχείου προσωπικότητας βρέθηκε 
να σχετίζεται µε την υποκλίµακα του άγχους ως κατάσταση, την κλίµακα εκτίµησης της ΔΕΠΥ (συντελεστής 
συσχέτισης Pearson β=0,50 p0,001), την κλίµακα κατάθλιψης BDI, την κλίµακα αυτοκτονικότητας SSI (β=0,47, 
p0,001) και την κλίµακα επιθετικότητας PFAV (β=0,29, p=0,004). Yψηλότερη βαθµολογία εµφάνιζαν όσοι είχαν 
παιδιά (51,1±12,1 έναντι 46,4±9,8, p=0,04) και όσοι ήταν άνεργοι (49,9±10,6 έναντι 42,2±10,0, p=0,005). 

Συµπεράσµατα: Ένα σηµαντικό ποσοστό των ουσιοεξαρτηµένων στα προγράµµατα φαίνεται πως αντιµετωπίζει 
αγχώδη συµπτωµατολογία, η οποία θα πρέπει να αξιολογείται και να αντιµετωπίζεται κατάλληλα 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΜΕΘΑΔΟΝΗΣ
Φανουράκη Ε.1, Χειµώνας Θ., Μπάρας Σ.1, Τσελεµπής Α.1, Δερµάτης Γ.2, Παχή Α.1

1Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
2ΟΚΑΝΑ

Σκοπός: Σκοπός µας ήταν η ανίχνευση τυχόν παράλληλης χρήσης ουσιών σε ουσιοεξαρτηµένους υπό θεραπεία 
υποκατάστασης µεθαδόνης και η συσχέτιση αυτής µε άλλη ψυχοπαθολογία. 

Υλικό και µέθοδος: Στην έρευνα συµµετείχαν 107 χρήστες της Δ΄ µονάδας υποκατάστασης µεθαδόνης 
του ΟΚΑΝΑ, 77 άνδρες και 30 γυναίκες, ηλικίας 44,7±8,7 ετών. Τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των 
αποτελεσµάτων του ελέγχου των ούρων για ουσίες κατάχρησης έδωσαν 82 άτοµα από τα 107 συνολικά 
(76,6%). 

Αποτελέσµατα: Παράλληλη χρήση ουσιών πλην της µεθαδόνης ανέφερε το 73,8% του συνόλου. Παράλληλη 
χρήση ηρωίνης ανέφερε το 25,2%, κοκαΐνης το 9,3%, βενζοδιαζεπινών των 43%, κάνναβης το 22,% και 
άλλων ουσιών το 7,5%. Με βάση τα αποτελέσµατα των ουροληψιών, θετικοί για χρήση βενζοδιαζεπινών ήταν το 
61,0%, κοκαΐνης το 3,7%, κάνναβης, ηρωίνης το 54,9%, αµφεταµίνης το 2,4%, ενώ το 86,6% βρέθηκε θετικό 
για τουλάχιστον µία ουσία κατάχρησης. Το 81,8% των συµµετεχόντων που δεν ανέφεραν παράλληλη χρήση 
άλλων ουσιών είχαν τελικά θετικά δείγµατα ούρων. Οι συµµετέχοντες µε θετικό δείγµα για βενζοδιαζεπίνες ήταν 
µικρότερης ηλικίας (27,4±8,1 έναντι 31,9±9,9, p=0,03), είχαν υψηλότερη βαθµολογία στην κλίµακα ΔΕΠΥ 
(9,0±3,8 έναντι 6,3±4,6, p=0,005), στην κλίµακα κατάθλιψης BDI (27,4±10,4 έναντι 16,1±12,0, p0,001), 
στην υποκλίµακα STAI του άγχους ως κατάσταση (46,1±13,3 έναντι 39,2±13,8, p=0,03), στην υποκλίµακα 
STAI του άγχους ως στοιχείο προσωπικότητας (52,5±10,0 έναντι 45,2±11,0, p=0,003), στην υποκλίµακα 
συµπτωµάτων παρανοειδούς ιδεασµού της SCL-90R (2,0±0,8 έναντι 1,3±0,8, p0,001) και στην υποκλίµακα 
συµπτωµάτων ψυχωτισµού της SCL-90R (1,3±0,7 έναντι 0,7±0,7, p0,001). Οι συµµετέχοντες που δεν είχαν 
κανέναν θετικό δείγµα για καµία ουσία ήταν µεγαλύτεροι σε ηλικία (52,0±10,0 έναντι 44,2±8,6, p=0,008) και 
είχαν περισσότερα χρόνια χρήσης ουσιών (36,8±9,7 έναντι 28,0±8,4, p=0,002). Οι συµµετέχοντες µε θετικό 
δείγµα για ηρωίνη είχαν λιγότερα χρόνια στο πρόγραµµα µεθαδόνης (5,8±4,5 έναντι 7,6±3,8, p0,05).

Συµπεράσµατα: Φαίνεται πως το θετικό δείγµα για βενζοδιαζεπίνες πιθανώς σχετίζεται µε µεγαλύτερη 
ψυχοπαθολογία και πως µε τα χρόνια η παράλληλη χρήση της ηρωίνης ελαττώνεται.
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΘΑΔΟΝΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ
Φανουράκη Ε.1, Ρουµπή Α.1, Χειµώνας Θ., Μπράτης Δ.1, Βουράκη Γ.1, Δερµάτης Γ.2, Παχή Α.1

1Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
2ΟΚΑΝΑ

Σκοπός: Σκοπός µας ήταν να µελετήσουµε τις διαφορές µεταξύ των φύλων σε δείγµα ουσιοεξαρτηµένων 
υπό θεραπεία υποκατάστασης µεθαδόνης, στις διάφορες κλίµακες που χορηγήθηκαν και κατ΄ επέκταση στην 
ψυχοπαθολογία που αυτές µπορεί να αντικατοπτρίζουν. 

Υλικό και µέθοδος: Στην έρευνα συµµετείχαν 107 χρήστες της Δ΄ µονάδας υποκατάστασης µεθαδόνης του 
ΟΚΑΝΑ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, εκ των οποίων οι 77 ήταν άνδρες και οι 30 γυναίκες, ηλικίας 25-69 ετών 
(µέση ηλικία 44,7±8,7) και τυχαία επιλεχθέντες. Στους συµµετέχοντες δόθηκαν να συµπληρωθούν µια σειρά 
από κλίµακες, όπως η BDI για την κατάθλιψη, η STAI για το άγχος, η PDQ για τις διαταραχές προσωπικότητας, 
η SCL-90R για τον ψυχωτισµό και τον παρανοειδή ιδεασµό, η PFAV για την επιθετικότητα, για τη διάσπαση 
προσοχής κ.ά. 

Αποτελέσµατα: Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ανάµεσα στα φύλα σε ό,τι αφορά στο άγχος ή την αυτοκτονικότητα. 
Οι γυναίκες εµφάνιζαν συχνότερα στοιχεία δραµατικής (33,3% έναντι 13,7%, p=0,04) και ψυχαναγκαστικής 
προσωπικότητας στην κλίµακα PDQ (78,6% έναντι 54,8%, p=0,04), καθώς και υψηλότερη βαθµολογία στην 
κλίµακα κατάθλιψης BDI (25,7 έναντι 20,5, p=0,04). Επίσης, παρατηρήθηκε µια τάση οι γυναίκες να εµφανίζουν 
συχνότερα στοιχεία καταθλιπτικής (66,7% έναντι 43,8%) και παθητικής/επιθετικής (70,4% έναντι 49,3%) 
προσωπικότητας µε βάση την κλίµακα PDQ, καθώς και υψηλότερη βαθµολογία στην υποκλίµακα συµπτωµάτων 
παρανοειδούς ιδεασµού (1,6 έναντι 1,9) και το µέρος Α της κλίµακας ΔΕΠΥ (3,4 έναντι 2,7) και χαµηλότερη στην 
κλίµακα επιθετικότητας (9,0 έναντι 7,0), χωρίς οι διαφορές αυτές να φθάσουν σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό 
(0,5≤p0,1). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα στοιχεία παρανοειδούς, αντικοινωνικής, ψυχαναγκαστικής, 
σχιζοειδούς, ναρκισσιστικής, αποφευκτικής, σχιζοτυπικής, οριακής, εξαρτητικής ή καταθλιπτικής προσωπικότητας, 
στις διαταραχές διαγωγής ή τα συµπτώµατα ψυχωτισµού. 

Συµπεράσµατα: Οι άνδρες και οι γυναίκες ουσιοεξαρτηµένοι που συµµετείχαν στη µελέτη εµφανίζουν ορισµένες 
διαφορές ως προς την ψυχοπαθολογία τους, οι οποίες ενδεχοµένως θα ήταν εντονότερες εάν το δείγµα µας 
ήταν µεγαλύτερο. 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΕ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ 
ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΘΑΔΟΝΗΣ
Φανουράκη Ε.1, Λέκκα Δ.1, Χειµώνας Θ., Τσελεµπής Α.1, Γιωτάκης Κ.1, Δερµάτης Γ.2, Παχή Α.1

1Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
2ΟΚΑΝΑ

Σκοπός: Σκοπός µας ήταν να µελετήσουµε τα δηµογραφικά και κάποια κλινικά χαρακτηριστικά σε 
ουσιοεξαρτηµένους υπό θεραπεία υποκατάστασης µεθαδόνης και να διαπιστώσουµε εάν τυχόν υπάρχουν 
διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα. 

Υλικό και µέθοδος: Στην έρευνα συµµετείχαν 107 χρήστες της Δ΄ µονάδας υποκατάστασης µεθαδόνης του 
ΟΚΑΝΑ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, εκ των οποίων οι 77 ήταν άνδρες και οι 30 γυναίκες, ηλικίας 25-69 
ετών (µέση ηλικία 44,7±8,7) και τυχαία επιλεχθέντες. 

Αποτελέσµατα: Οι άνδρες δήλωσαν συχνότερα άγαµοι (61,0% έναντι 43,3%, p=0,04), ενώ οι γυναίκες 
συχνότερα διαζευγµένες (36,7% έναντι 14,3%, p=0,04). Περισσότερες γυναίκες είχαν παιδιά (70,0% έναντι 
32,5%, p0,001). Το ιστορικό απόπειρας αυτοκτονίας ήταν συχνότερο µεταξύ των γυναικών (70,4% έναντι 
34,7%, p=0,003). Οι άνδρες συνέχιζαν συχνότερα να οδηγούν (61,0% έναντι 33,3%, p=0,02). Οι γυναίκες 
είχαν περισσότερα χρόνια σπουδών κατά µέσο όρο (11,4±2,7 έναντι 10,0±2,8, p=0,03). Παρατηρήθηκε µια 
τάση οι άνδρες να έχουν συχνότερα ιστορικό φυλάκισης (61,0% έναντι 40,0%) ή προβληµάτων µε το νόµο 
(88,3% έναντι 73,3%), καθώς και εµπλοκή σε ατυχήµατα (39,0% έναντι 20,0%) ή να πάσχουν από HBV 
(18,2% έναντι 3,3%), χωρίς καµία από τις διαφορές αυτές να φθάσει όµως σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο 
(0,05≤p0,1). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές σε ό,τι αφορά στην ηλικία, στην επαγγελµατική κατάσταση, στα 
έτη χρήσης, στα έτη στη µεθαδόνη, στην παράλληλη χρήση ουσιών, στην προέλευση της πρώτης δόσης ή στα 
λοιµώδη νοσήµατα πλην της ηπατίτιδας Β. 

Συµπεράσµατα: Τα δηµογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ανδρών και γυναικών χρηστών υπό θεραπεία 
υποκατάστασης διαφέρουν, γεγονός που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασµό των στρατηγικών 
αντιµετώπισής τους. 
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Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Πετρουλάκη Ε., Αναγνώστου Ο., Χησιµέλλη Α., Κωνσταντόπουλος Κ., Καφετζόπουλος Ε.
ΟΚΑΝΑ

Οι χρήστες των παράνοµων εξαρτησιογόνων ουσιών, εκτός από την νοσηρότητα της αντίστοιχης ηλικιακής 
οµάδας του γενικού πληθυσµού, παρουσιάζουν σε αυξηµένη συχνότητα νοσήµατα που οφείλονται είτε στην 
ίδια την ουσία είτε στις συµπεριφορές υψηλού κινδύνου που συνοδεύουν την χρήση της. Έχουν έτσι αυξηµένες 
πιθανότητες εµφάνισης ασθενειών όπως ηπατίτιδες B και C, φυµατίωση, HIV λοίµωξη, σεξουαλικά µεταδιδόµενα 
νοσήµατα, πνευµονία από πνευµονιόκοκκο, ενδοκαρδίτιδα, κυτταρίτιδα, αποστήµατα, Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευµονοπάθεια, πνευµονικό εµφύσηµα κ.α. Ο κλινικός που ασχολείται µε τη θεραπεία της εξάρτησης, 
ανεξαρτήτως της ειδικότητας του, πρέπει να είναι εξοικειωµένος µε την αναγνώριση και αντιµετώπιση αυτών 
των σωµατικών προβληµάτων ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζει επαρκώς τον ασθενή του. Οι χρήστες 
ψυχοδραστικών εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελούν πληθυσµό «δύσκολων» ασθενών, γεγονός που οφείλεται 
στη σωµατική και ψυχική συννοσηρότητα, σε προβλήµατα συµµόρφωσης και συνεργασιµότητας, καθώς και 
σε ποικίλα κοινωνικά ζητήµατα. Η οικοδόµηση σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ του ιατρικού/ θεραπευτικού 
προσωπικού και του χρήστη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή συνεργασία µε τον ασθενή. Μια 
ολιστική θεραπευτική προσέγγιση, που διαχειρίζεται το σύνολο των αναγκών του εξαρτηµένου, δε συµβάλλει 
µόνο στη βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσµατος αλλά και στην αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας που 
έχουν άµεση σχέση µε τη δηµόσια υγεία (AIDS, ηπατίτιδες, φυµατίωση κλπ). 
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ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Βουράκη Γ., Τσοµάκα Ε., Φανουράκη Ε., Τασσόπουλος Α., Ψαρρά Ε., Παχή Α.
Ψυχιατρική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Σκοπός: Η επίπτωση της σύφιλης, σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, υπολογίζεται σε 10-12 εκατοµµύρια άτοµα ανά 
έτος ενώ περιγράφεται αύξηση κατά 81% από το 2000. Το 30% των ασθενών που µένουν χωρίς θεραπεία 
αναπτύσσει προσβολή του ΚΝΣ. Με αφορµή τη νοσηλεία ασθενούς µε θετική VDRL και τη διερεύνηση του για 
πιθανή νευροσύφιλη, µελετήθηκε η νόσος. 

Υλικό και µέθοδοι: Πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά: νευροσύφιλη (neurosyphilis) 
και ψυχιατρικές εκδηλώσεις (psychiatric manifestations). 

Αποτελέσµατα: Η νευροσύφιλη αποτελεί πρωτεϊκή νόσο που δύναται να µιµηθεί πρωτοπαθείς ψυχικές 
διαταραχές ενώ, λόγω της ευρείας χρήσης αντιβιοτικών, παρουσιάζεται πλέον µε άτυπη κλινική εικόνα. Οι κλινικές 
εκδηλώσεις περιλαµβάνουν: 1) γνωσιακά ελλείµµατα, 2) αλλαγές στην προσωπικότητα, 3) παραληρητικές 
ιδέες - ψευδαισθήσεις, 4) διαταραχές της διάθεσης, 5) ντελίριο, 6) επιθετικότητα, 7) αυτοκαταστροφικότητα. Τα 
απεικονιστικά ευρήµατα είναι µη ειδικά και αφορούν: 1) εγκεφαλική ατροφία και διεύρυνση κοιλιών (CT εγκεφάλου) 
2) εγκεφαλική ατροφία, γλοίωση περικοιλιακής λευκής ουσίας, εστιακές αλλοιώσεις µε αύξηση σήµατος στις 
Τ2 εικόνες, ισχαιµικό ΑΕΕ, αποµυελίνωση, υδροκέφαλο, σκλήρυνση ιππόκαµπου, εγκεφαλική αιµορραγία (MRI 
εγκεφάλου), 3) µείωση εγκεφαλικής αιµατικής ροής (PET- SPECT). Η διάγνωση της νευροσύφιλης απαιτεί θετικό 
ορολογικό έλεγχο και ένα ή περισσότερα από τα: 1) θετική VDRL / RPR ΕΝΥ, 2) θετική TPPA ΕΝΥ, 3) αύξηση 
λευκοκυττάρων ή λευκώµατος ΕΝΥ. Η θεραπεία πέραν της αντιβιοτικής αγωγής µε πενικιλλίνη ή κεφτριαξόνη 
περιλαµβάνει: 1) αντιψυχωσικούς παράγοντες σε χαµηλές δόσεις, 2) αντικαταθλιπτικά, 3) αντιεπιληπτικά, 4) 
βενζοδιαζεπίνες, 5) αναστολείς ακετυλοχολινεστεράσης, 6) ECT σε ανθεκτικά συµπτώµατα. Δεν υφίστανται 
κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση των ψυχιατρικών εκδηλώσεων της νευροσύφιλης. 

Συµπεράσµατα: Οι κλινικοί ψυχίατροι δύνανται να συνεισφέρουν στην διάγνωση της νευροσύφιλης. Το screening 
για σύφιλη στην ψυχιατρική είναι απαραίτητο, ειδικά σε ασθενείς µε άτυπα ψυχιατρικά συµπτώµατα και απουσία 
προηγούµενου ψυχιατρικού ιστορικού. 
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ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-ΧΩΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 
Τουρνικιώτη K.1, Φερεντίνος Π.1, Μιχόπουλος Ι.1, Δικαίος Δ.2, Σολδάτος Κ.3, Δουζένης Α.1

1Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, ΠΓΝΑ Αττικόν
2Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, ΓΝΑ Αιγινήτειο
3Μονάδα Φροντίδας Ψυχικής Υγείας ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Σκοπός: Τα νευροψυχολογικά ελλείµµατα στη Διπολική Διαταραχή (ΔΔ) έχουν µελετηθεί σε σχέση µε διάφορους 
κλινικούς παράγοντες (όπως η διάρκεια της νόσου και ο αριθµός επεισοδίων). Ωστόσο, η επίδραση της ηλικίας 
έναρξης της νόσου στη γνωσιακή λειτουργικότητα δεν έχει διερευνηθεί παρά την κλινική της σηµαντικότητα. 
Σκοπός της µελέτης µας ήταν η διερεύνηση κατά πόσον η ηλικία έναρξης της νόσου επηρεάζει την οπτική µνήµη 
σε ασθενείς µε ΔΔ. 

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκε η νευροψυχολογική επίδοση 60 ασθενών µε ΔΔ τύπου Ι και 30 υγιών µαρτύρων 
µε χρήση δοκιµασιών για την οπτικο-χωρική µνήµη (SRM) και την οπτικο-χωρική συνειρµική µνήµη και µάθηση 
(PAL) από την ηλεκτρονική µπαταρία CANTAB. Έγινε στατιστική ανάλυση των δεδοµένων µε ανάλυση πολλαπλής 
παλινδρόµησης για τις δύο δοκιµασίες της οπτικής µνήµης µε την ηλικία έναρξης της νόσου ελέγχοντας για την 
ηλικία, το φύλο και την εκπαίδευση. 

Αποτελέσµατα: Οι διπολικοί ασθενείς εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικά πρωχότερες επιδόσεις στο PAL σε σχέση 
µε τους υγιείς µάρτυρες (p=0.001) ενώ δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά για το SRM. Επιπρόσθετα, 
στην οµάδα των ασθενών αναδείχθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στην ηλικία έναρξης της νόσου 
και την επίδοση στο PAL (p=0.006). Συγκεκριµένα, µετά από διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες 
(ηλικία, φύλο, εκπαίδευση) µια πρωιµότερη ηλικία έναρξης της νόσου συσχετίστηκε µε περισσότερα λάθη στη 
µνηµονική δοκιµασία PAL. 

Συµπεράσµατα: Η παρούσα εργασία αποτελεί µια από τις ελάχιστες µελέτες που έχουν εξετάσει την επίδραση 
της ηλικίας έναρξης της νόσου στις µνηµονικές λειτουργίες στη ΔΔ. Η ΔΔ πρώιµης έναρξης (early onset BD) 
έχει συσχετιστεί µε υψηλότερο γενετικό φορτίο και πτωχότερη πρόγνωση. Τα ευρήµατά µας υποδεικνύουν ότι 
σχετίζεται και µε χειρότερη µνηµονική λειτουργικότητα όπως φαίνεται από την επίδοση στη δοκιµασία PAL. Η 
ηλικία έναρξης της νόσου µπορεί να χρησιµεύσει στην αναγνώριση διπολικών ασθενών µε µεγαλύτερο κίνδυνο 
ανάπτυξης ελλειµµάτων στη λειτουργία της µάθησης και µνήµης. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ-ΥΠΟΦΥΣΗ-ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚO-XΩΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 
ΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

Τουρνικιώτη Κ.1, Φερεντίνος Π.1, Μιχόπουλος Ι.1, Δικαίος Δ.2, Σολδάτος Κ.3, Αλεβιζάκη Μ.4,  
Δουζένης Α.1

1Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, ΠΓΝΑ Αττικόν
2Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, ΓΝΑ Αιγινήτειο 
3Μονάδα Φροντίδας Ψυχικής Υγείας ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 
4Ενδοκρινολογική Μονάδα, Κλινική Θεραπευτική, ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Νοσοκοµείο Αλεξάνδρα 

Σκοπός: Οι ασθενείς µε Διπολική Διαταραχή (ΔΔ) εµφανίζουν συχνά γνωσιακά ελλείµµατα που έχουν σχετιστεί 
µε διάφορα κλινικά χαρακτηριστικά. Επίσης, σε πολλούς διπολικούς ασθενείς παρατηρούνται διαταραχές στη 
λειτουργία του άξονα Υποθάλαµος-Υπόφυση-Επινεφρίδια (ΥΥΕ) όπως υπερκορτιζολαιµία και παθολογικά 
αποτελέσµατα στη δοκιµασία καταστολής µε δεξαµεθαζόνη (DST test). Ωστόσο, πολύ λίγες µελέτες έχουν 
εξετάσει την επίδραση του άξονα ΥΥΕ στη γνωσιακή λειτουργικότητα στη ΔΔ. Σκοπός της παρούσας µελέτης 
ήταν η διερεύνηση της επίδοσης διπολικών ασθενών σε γνωσιακές δοκιµασίες που αξιολογούν την οπτικο-
χωρική µνήµη στα πλαίσια του µοντέλου υπερδραστηριότητας του άξονα ΥΥΕ. 

Υλικό και Μέθοδοι: Εκτιµήθηκαν 60 ασθενείς µε ΔΔ τύπου Ι και 30 υγιείς µάρτυρες ως προς τις επιδόσεις τους 
στις δοκιµασίες οπτικο-χωρικής µνήµης (SRM) και οπτικο-χωρικής συνειρµικής µνήµης και µάθησης (PAL) της 
ηλεκτρονικής µπαταρίας CANTAB. Επιπρόσθετα, µετρήθηκαν τα βασικά επίπεδα κορτιζόλης και πραγµατοποιήθηκε 
η δοκιµασία καταστολής µε δεξαµεθαζόνη (DST test). Έγινε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τις δύο 
δοκιµασίες της οπτικής µνήµης µε τις παραµέτρους λειτουργίας του άξονα ΥΥΕ ελέγχοντας για την ηλικία, το 
φύλο και την εκπαίδευση. 

Αποτελέσµατα: Οι διπολικοί ασθενείς εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικά πτωχότερη επίδοση στην οπτικο-χωρική 
συνειρµική µνήµη και µάθηση (PAL) σε σχέση µε τους µάρτυρες. Ακόµα, στην οµάδα των ασθενών βρέθηκε 
στατιστικά σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στα βασικά επίπεδα κορτιζόλης και στην επίδοση στο PAL (p=0.029). 
Συγκεκριµένα, µετά από διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, βρέθηκε ότι τα υψηλότερα επίπεδα 
βασικής κορτιζόλης συσχετίζονται µε περισσότερα λάθη στο PAL. 

Συµπεράσµατα: Η παρούσα µελέτη είναι από τις λίγες που έχουν διερευνήσει την επίδραση του άξονα ΥΥΕ 
και της κορτιζόλης στη νευροψυχολογική λειτουργικότητα στη ΔΔ. Τα ευρήµατά µας υποστηρίζουν τη σύνδεση 
της κορτιζόλης µε την οπτικο-χωρική µνήµη και µάθηση στη ΔΔ. Επίσης, υποθέτουν ότι η υπερκορτιζολαιµία 
µακροχρόνια µπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα στον ιππόκαµπο προκαλώντας πιθανόν διαταραχή στην 
λειτουργία της οπτικής µνήµης στη ΔΔ 
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ΟΜΑΔΕΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Βαρδιαµπάσης Α., Λαγκαδά Α., Τσιχλάκη Ι., Γραµανδάνη Χ.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύµνου

Σκοπός: Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύµνου ξεκίνησε το 2016 τη λειτουργία Ιατρείου Διαταραχών Μνήµης 
(ΙΔΜ) για την καλύτερη αντιµετώπιση των ασθενών που πάσχουν από διαταραχές µνήµης. Στο πλαίσιο του 
Ιατρείου πραγµατοποιούνται Οµάδες Νοητικής Ενδυνάµωσης που έχουν ως στόχο τη διατήρηση, ενίσχυση 
αλλά και βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών και δεξιοτήτων καθώς και των άλλων ανώτερων νοητικών 
λειτουργιών µέσω της ενεργούς συµµετοχής των µελών στην οµάδα και της αλληλεπίδρασης µεταξύ τους. 

Υλικό και µέθοδοι: Πρόκειται για µια συµπληρωµατική στη φαρµακευτική αγωγή παρέµβαση που λειτουργεί 
ενισχυτικά σε άτοµα µε ήπιες έως µέτριες διαταραχές µνήµης. Πραγµατοποιούνται ασκήσεις ενδυνάµωσης της 
µνήµης, της οπτικο-χωρικής ικανότητας, του προσανατολισµού, της γλωσσικής ευχέρειας και των εκτελεστικών 
λειτουργιών. Έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν όλα τα άτοµα που έχουν εξεταστεί στο ιατρείο διαταραχών 
µνήµης και κρίνεται ότι θα ωφεληθούν από την συµµετοχή τους στις δραστηριότητες της οµάδας. Οι οµάδες 
γίνονται σε εβδοµαδιαία συχνότητα. Οι συµµετέχοντες έχουν χωριστεί σε 2 οµοιογενείς οµάδες µε κριτήριο το 
βαθµό βαρύτητας της νοητικής τους λειτουργίας και συντονίζονται από επαγγελµατίες ψυχικής υγείας του Κ.Ψ.Υ. 
Ρεθύµνου. 

Αποτελέσµατα: Οι συµµετέχοντες αξιοποιούν τις διαθέσιµες νοητικές δραστηριότητες επιτυγχάνοντας την 
ενίσχυση των νοητικών τους ικανοτήτων, απολαµβάνουν τα οφέλη µιας µη φαρµακευτικής παρέµβασης, άµεσα 
προσαρµόσιµης στις ανάγκες τους και δραστηριοποιούνται µέσω οµαδικών προγραµµάτων που ενισχύουν την 
κοινωνικοποίησή τους και τους παρέχουν νέες προκλήσεις. 

Συµπεράσµατα: Φαίνεται ότι τα άτοµα που συµµετέχουν στις οµάδες νοητικής ενδυνάµωσης παρουσιάζουν 
µικρότερη επιβάρυνση στις νευροψυχολογικές δοκιµασίες (MoCA, RAVLT, Verbal and Category Fluency Test 
κτλ) και σαφέστατη βελτίωση στην κλίµακα διάθεσης (GDS), σε σύγκριση µε αυτούς που δε συµµετέχουν και 
είχαν την ίδια βαρύτητα. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΞΕΟΣ ΨΥΧΩΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΟΤΑΦΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΕΚ
Παπαδοπούλου E., Παπανικολάου Μ., Καπρίνης Σ., Αγοραστός Α., Μποζίκας Β.
Β΄ Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η επιληψία του κροταφικού λοβού έχει συνδεθεί µε το θεϊκό, το δαιµονικό και το 
υπερφυσικό. Οι κλινικές παρατηρήσεις υποστηρίζουν µια συσχέτιση µεταξύ των θρησκευτικών εµπειριών κατά 
τη διάρκεια, µετά και µεταξύ των επιληπτικών κρίσεων. Το συγκεκριµένο περιστατικό αφορά µία περίπτωση 
κροταφικής επιληψίας και την οξεία εµφάνιση ψυχωσικού επεισοδίου, την επόµενη ηµέρα, θρησκευτικού 
περιεχοµένου. Η διάγνωση εξόδου ήταν F22 και G40 σύµφωνα µε το διεθνές ταξινοµικό σύστηµα ICD-10. Το 
περιστατικό αφορά άνδρα 64 ετών, ο οποίος προσήλθε στην ψυχιατρική κλινική έπειτα από εισαγγελική εντολή, 
χωρίς γνωστό ψυχιατρικό ιστορικό. Αναφέρεται πτώση εξ ιδίου ύψους µε συνοδό ΚΕΚ προ 2 ηµέρου και έκτοτε 
εµφάνιση παραληρητικών ιδεών και ακουστικών ψευδαισθήσεων θρησκευτικού περιεχοµένου. Συγκεκριµένα 
ο ίδιος ανέφερε πως απεβίωσε, στη συνέχεια οργάνωσε την κηδεία του (παράγγειλε λουλούδια, επικοινώνησε 
µε τον ιερέα για την τελετή), ενώ ταυτόχρονα άκουγε ψαλµωδίες από αγγέλους και στην πορεία αναστήθηκε. 
Η προνοσηρή προσωπικότητά του παρουσιάζεται µε στοιχεία θρησκευτικής υπερενασχόλησης και κοινωνικής 
αποµόνωσης µε περιορισµένο ενδιαφέρον για σεξουαλικές εµπειρίες και σχεδόν σταθερή προτίµηση για 
µοναχικές δραστηριότητες, µε διατήρηση της επαγγελµατικής του λειτουργικότητας. Μετά την εισαγωγή του, 
διενεργήθηκε άµεσα αξονική τοµογραφία εγκεφάλου για απεικόνιση του εγκεφαλικού παρεγχύµατος χωρίς 
παθολογικά ευρήµατα. Στην πορεία της νοσηλείας του πραγµατοποιήθηκαν δύο Η.Ε.Γ. µε παθολογικά ευρήµατα. 
Λόγω καταγραφής διαλείπουσας και ρυθµικής βραδείας δραστηριότητας στην αριστερή κροταφική περιοχή, 
όπως επίσης διαλείπουσας βραδείας δραστηριότητας στη δεξιά κροταφική περιοχή, ο ασθενής τέθηκε σε 
φαρµακευτική αγωγή µε βαλπροϊκό οξύ 1000mg/ µέρα. Το συγκεκριµένο περιστατικό παρουσιάζει ενδιαφέρον, 
καθώς εµφανίζει παραληρητικές ιδέες και ακουστικές ψευδαισθήσεις θρησκευτικού περιεχοµένου την επόµενη 
ακριβώς µέρα µετά την κροταφική επιληψία. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΨΥΧΩTΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΞΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ευθυµίου Δ., Μπάκας Χ., Καπρίνης Σ., Φλώρος Γ., Μποζίκας Β.
Β΄ Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Η παρουσίαση του εξατοµικευµένης διατύπωσης περιστατικού και θεραπευτικού σχεδιασµού ενός νεαρού άνδρα 
27 ετών που νοσηλεύτηκε για πρώτη φορά σε ψυχιατρική κλινική οξέων µε πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο, µε τη 
χρήση του γνωστικού µοντέλου και η εφαρµογή της γνωστικής θεραπείας σε συνδυασµό µε την φαρµακευτική 
θεραπεία. Ο ασθενής προ της εισαγωγής του είχε εκδηλώσει επεισόδιο έντονου ψυχωτικού άγχους και φόβου 
κατά τη διάρκεια του οποίου εµφάνισε διεγερτική συµπεριφορά, αίσθηµα αποπροσωποποίησης, ακουστικές 
ψευδαισθήσεις και αλαλία και ολοκληρώθηκε µε τη λήψη απρόσφορης θέσης και στάσης του σώµατος και 
κινήσεις µανιερισµών. Νοσηλεύτηκε εκουσίως στην κλινική Οξέων για διάστηµα 14 (δεκατεσσάρων) ηµερών και 
7 ηµερών στην κλινική Μέσης νοσηλείας. Διενεργήθηκε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος καθώς και διενέργεια 
µαγνητικής τοµογραφίας εγκεφάλου µε σκιαγραφικό. Επίσης έγινε διαγνωστικός έλεγχος χρησιµοποιώντας 
τη κλίµακα PANSS. Έγινε έναρξη φαρµακευτικής αγωγής µε αριπιπραζόλη, σταδιακά τιτλοποιηµένη στα 15µγρ 
εφάπαξ. Έλαβε (προκαταρτική διάγνωση ‘Μη οργανική µη αλλιώς καθοριζόµενη ψύχωση΄, F29 κατά ICD-
10), Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ξεκίνησε ο εξατοµικευµένος σχεδιασµός της ψυχοθεραπευτικής 
προσέγγισης µε βάση το γνωστικό µοντέλο για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας, µε ένα πρότυπο εξατοµικευµένης 
συνοπτικής παρουσίασης το οποίο και συζητήθηκε µε τον ασθενή. Ο ασθενής συµµετείχε στη θεραπευτική 
οµάδα ενδονοσοκοµειακών ασθενών, ενεργοποιήθηκε µε τη χρήση του νοσοκοµειακού γυµναστηρίου και 
έλαβε θεραπευτικές άδειες. Χρησιµοποιήθηκε το γνωστικό µοντέλο για την εκπαίδευση του ασθενή ώστε 
να αναγνωρίζει και να προλαµβάνει τους παράγοντες που πιθανόν να οδηγήσουν σε εκδήλωση παρόµοιων 
επεισοδίων Εξήλθε βελτιωµένος, χωρίς ενεργό ψυχοπαθολογία και τέθηκε σε τακτική παρακολούθηση ως 
εξωτερικός ασθενής από την υπηρεσία επανερχοµένων ασθενών της κλινικής, αρχικά σε εβδοµαδιαία βάση για 
τον πρώτο µήνα και στη συνέχεια ανά δεκαπενθήµερο για τους επόµενους 2 µήνες. Συµπεράσµατα: Το γνωστικό 
µοντέλο µπορεί να συνεισφέρει στην ολιστική προσέγγιση ενός πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου από την πρώτη 
επαφή µε τον ασθενή αλλά και στη σταθερή παρακολούθηση. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ TURNER ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΤΥΠΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ
Κλειδωνόπουλος Α., Σταθάκης Β., Φλώρος Γ., Αγοραστός Α., Μποζίκας Β.
Β΄ Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Το σύνδροµο Turner χαρακτηρίζεται από πλήρη ή µερική έλλειψη του χρωµοσώµατος Χ και εµφανίζεται περίπου 
σε 1:2000 γεννήσεις γυναικών. Αν και όχι ιδιαιτέρως σπάνιο, πολύ µικρός αριθµών µελετών έχει περιγράψει 
συννοσηρότητα του συνδρόµου Turner µε γενική ψυχοπαθολογία και ακόµη λιγότερες συννοσηρότητα µε 
ψυχωτική συνδροµή. Παρόλα αυτά, το σύνδροµο Turner εµφανίζεται 3 φορές συχνότερα σε γυναίκες ασθενείς µε 
ψύχωση. Ασθενείς µε σύνδροµο Turner και ψύχωση περιγράφονται στη βιβλιογραφία συνήθως να εµφανίζουν 
ανωριµότητα, παθητικότητα, έντονη εξάρτηση, χαµηλή αυτοεκτίµηση και δυσκολία στις κοινωνικές σχέσεις. Στην 
παρουσίαση του παρόντος περιστατικού, περιγράφεται συννοσηρότητα συνδρόµου Turner µε σχιζοφρένεια 
µε άτυπη κλινική εικόνα. Το περιστατικό αφορά γυναίκα 40 ετών φυσιολογικού δείκτη νοηµοσύνης µε 
διάγνωση σχιζοφρένεια (F20 κατά ICD10) µε ιδέες δίωξης - συσχέτισης, σύνδροµο Turner, χρόνια αυτοάνοση 
θυρεοειδίτιδα. Η ασθενής παρουσιάζει µακροχρόνιες νοσηλείες στο ιστορικό της αρχόµενες σε ηλικία 31 
ετών καθώς και 2 αποτυχηµένες προσπάθειες κοινωνικής επανένταξης της ασθενούς µέσω ξενώνα και 
οικοτροφείου. Κατά τη διάρκεια όλων των νοσηλειών της η κλινική συµπτωµατολογία της ασθενούς παρέµεινε 
ίδια µε ιδέες συσχέτισης - δίωξης όπου αφορούσαν ακόµα και το προσωπικό της κλινικής, ευερεθιστότητα, 
πλήρη νοσουποτίµηση και άρνηση λήψης βοήθειας. Έγινε δοκιµή αρκετών θεραπευτικών σχηµάτων οι οποίες 
διακόπηκαν είτε λόγω πτωχής ανταπόκρισης είτε λόγω ανεπιθύµητων παρενεργειών. Στην αλληλεπίδραση µε 
τους υπόλοιπους ασθενείς παρουσιάζει επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, έλλειψη εµπιστοσύνης, ευαισθησία στην 
κριτική και έντονη καχυποψία. Είναι φανερό πως η συννοσηρότητα της σχιζοφρένειας και της άτυπης µορφής 
του συνδρόµου Turner δυσχεραίνει την εξωνοσοκοµειακή αποκατάσταση της συγκεκριµένης ασθενούς. 
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ DSM 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Σακελλαρίδη Β., Χασάπης Α.
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενδιαφέροντος κλινικού περιστατικού που 
διεγνώσθη µε τη διαταραχή σωµατικών συµπτωµάτων (ΔΣΣ) και η συζήτηση των νέων δεδοµένων σχετικά µε 
την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της διαταραχής και τη θεραπεία της. 

Υλικό και µέθοδοι: Για την παρούσα εργασία, ζητήθηκε πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς , στα 
αποτελέσµατα των εργαστηριακών και απεικονιστικών του εξετάσεων και στην ψυχοµετρική του αξιολόγηση 
κατόπιν συγκατάθεσης του. Επίσης, αναζητήθηκε σχετική βιβλιογραφία. 

Αποτελέσµατα: Άρρεν,19 ετών, προσήλθε στα επείγοντα Γενικού Νοσοκοµείου µε αναφερόµενη κεφαλαλγία, 
αιµωδίες και επεισόδια αδυναµίας αριστερού άνω άκρου, αρχόµενων προ έτους. Ο ασθενής εισήχθη στη 
Νευρολογική κλινική όπου διενεργήθηκε αιµατολογικός έλεγχος, MRI εγκεφάλου, οσφυονωτιαία παρακέντηση, 
ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, ανοσολογικός έλεγχος, που δεν ανέδειξαν παθολογικά ευρήµατα. Η διάρκεια της 
νοσηλείας ήταν 13 ηµέρες κόστους> 2500 ευρώ. Ο ασθενής ανέφερε ότι τα σωµατικά συµπτώµατα ήταν 
εµµένοντα και θεωρούσε ότι πάσχει από σοβαρή νόσο. Ο ασθενής δεν πηγαίνει στο πανεπιστήµιο από 6µήνου 
και έχει αναζητήσει ιατρική βοήθεια 13 φορές το τελευταίο έτος. Έγινε ψυχοµετρική αξιολόγηση (HAM-D 
score 7, HAM-A score 29, the somatic symptom scale 8 score 18). Ο ασθενής δεν πληρούσε τα κριτήρια για 
παραληρητική διαταραχή υποχονδριακού τύπου και συναισθηµατική ή αγχώδη διαταραχή. Ετέθη η διάγνωση 
της ΔΣΣ. Ετέθη σε αγωγή µε φλουοξετίνη κι έγινε παραποµπή για γνωσιακή-συµπεριφορική ψυχοθεραπεία. Σε 
επανεκτίµηση µετά από τρίµηνο, ο ασθενής ανέφερε βελτιωµένη λειτουργικότητα. 

Συµπεράσµατα: H ΔΣΣ αφορά στο 4-6% του γενικού πληθυσµού. Η έγκαιρη διάγνωσή της αποτελεί πρόκληση 
γιατί οι ασθενείς µε ΔΣΣ επιβαρύνουν το σύστηµα υγείας. Συνήθως δεν επισκέπτονται πρώτα τον ψυχίατρο. Για 
την αντιµετώπιση της, έχουν προταθεί ψυχοθεραπευτικές παρεµβάσεις, η χορήγηση µιρταζαπίνης ή φλουοξετίνης 
και διερευνάται η χρήση ηλεκτροσπασµοθεραπείας, ειδικότερα σε περιπτώσεις που συνυπάρχει χρόνιος πόνος. 
Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαφοροδιάγνωση µε κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές 
προσωπικότητας αλλά και τη διπολική διαταραχή, όπου συχνά συνυπάρχουν ιατρικώς ανεξήγητα σωµατικά 
συµπτώµατα. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Σταθάκης Β., Χαρατσίδου Ι., Βασιλειάδης Μ., Καπρίνης Σ., Μποζίκας Β.
Β΄ Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Σκοπός: Αφορά περιστατικό που εισήχθει στην κλινική µας παρουσιάζοντας έντονη ψυχοκινητική διέγερση, 
λογόρροια, διαταραχές ύπνου και ακουστικές ψευδαισθήσεις. Η διερεύνηση του περιστατικού γρήγορα 
απέκλεισε την ψύχωση και µας οδήγησε σε τελική διάγνωση F44 (Αποσυνδετικές/µετατρεπτικές διαταραχές). 

Υλικό-Μέθοδοι: Άνδρας 49 ετών προσκοµίστηκε συνοδευόµενος από τους οικείους του στο νοσοκοµείο και 
εξετάσθηκε σε µέρα γενικής εφηµερίας. Κατά την εξέταση παρουσίαζε έντονη ψυχοκινητική διέγερση. Την επόµενη 
µέραο ασθενής ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Κατά την κλινική εξέταση ο ασθενής εµφανίστηκε συνεργάσιµος 
και ήρεµος. Ανέφερε µανιακόµορφα επεισόδια µε υπερβολική ενέργεια κα άρση αναστολών καθώς επίσης και 
λυκοφωτικά επεισόδια κατά τα οποία είχε ανάµνηση των πράξεών του αλλά έχοντας χάσει την αίσθηση του 
χρόνου. Αναφέρει δύσκολη παιδική ηλικία µε πολλά περιστατικά ψυχολογικής κακοποίησης. Επίσης ανέφερε 
πως από την παιδική του ηλικία άκουγε φωνές, και συγκεκριµένα τις φωνές πέντε φανταστικών ανθρώπων, 
µε όνοµα και προσωπικότητα, οι οποίες σχολίαζαν τη ζωή του χωρίς να τον υβρίζουν ή να του δηµιουργούν 
αίσθηµα φόβου. Κατά το τελευταίο επεισόδιο στις πέντε φωνές προστέθηκαν άλλες δύο, αναφερόµενες ως 
σκοτεινές, που τον παρότρυναν να αυτοκτονήσει, αλλά ο ίδιος αντιστεκόταν γιατί δεν επιθυµούσε κάτι τέτοιο. 
Ο εργαστηριακός έλεγχος, το ΗΕΓ και η MRI εγκεφάλου δεν έδειξαν τίποτα το παθολογικό. Οι ψυχολογικές 
δοκιµασίες έδειξαν απουσία ψυχωτικού πυρήνα. 

Αποτελέσµατα: Το γεγονός πως ο ασθενής έχει πολύ καλή λειτουργικότητα σε συνδυασµό µε δύο ακόµη 
αναφερόµενες νοσηλείες µε παρόµοια ταχύτατη ύφεση των συµπτωµάτων και την κλινική εικόνα µας οδηγούν 
στο συµπέρασµα πως πάσχει από αποσυνδετική διαταραχή. 

Συµπεράσµατα: Το συγκεκριµένο περιστατικό παρουσιάζει ψυχοπαθολογικό ενδιαφέρον επειδή αφορά ασθενή 
µε ακουστικές ψευδαισθήσεις οι οποίες δεν είναι σύµπτωµα ψύχωσης. Επίσης, δείχνει την πιθανή συσχέτιση 
της κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία µε φαινόµενα αποσύνδεσης ή διάσχισης 
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Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΝΩΡΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Βλάχος Θ.1, Κορδάτος Δ.2, Σταυριανάκος Κ.2, Χατζηµανώλης Α.3

1251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας
2Ιδιωτικό ιατρείο
3Ιδιωτικό ιατρείο - Lundbeck Hellas

Εισαγωγή: Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η λειτουργικότητα των ασθενών µε σχιζοφρένεια- η ικανότητα να 
ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της καθηµερινής ζωής, των σπουδών, της εργασίας, να συνάπτουν και να 
διατηρούν προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις- εκπίπτει σταδιακά, ξεκινώντας νωρίς στην πορεία της νόσου. Η 
βελτίωση και η προστασία της έχει σηµασία µιας και συνδέεται προγνωστικά µε µειωµένο κίνδυνο υποτροπών 
και νοσηλειών καθώς και µε καλύτερο έλεγχο συµπτωµάτων. 

Σκοπός: Να αναδειχτεί µε κλινικά παραδείγµατα η σηµασία της λειτουργικής αποκατάστασης σε ασθενείς µε 
σχιζοφρένεια νωρίς στην πορεία της νόσου. 

Μέθοδος: Καταγραφή της κλινικής πορείας 3 ασθενών µε σχιζοφρένεια που έλαβαν αριπιπραζόλη άπαξ 
µηνιαίως. Η αξιολόγηση των παραµέτρων λειτουργικότητας (εργασία/ σπουδές, προσωπικές/κοινωνικές 
σχέσεις, φροντίδα εαυτού, ενοχλητικές/ επιθετικές συµπεριφορές) έγινε µε την κλίµακα PSP (Personal & Social 
Performance Scale) σε 5 µηνιαίες συναντήσεις. 

Αποτελέσµατα: Οι ασθενείς ήταν άντρες, 35 ετών και διέµεναν στην Αθήνα. Στην αρχική επίσκεψη παρουσίαζαν 
σοβαρή έκπτωση στη λειτουργικότητά τους - είχαν σταµατήσει την εργασία / σπουδές τους, δεν είχαν κίνητρο 
να συνάψουν κοινωνικές σχέσεις, δεν είχαν ενδιαφέροντα, ήταν αποσυρµένοι. Οι θεραπευτικοί στόχοι 
περιελάµβαναν την ύφεση των συµπτωµάτων, τη σταθεροποίηση της κλινικής εικόνας και τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας στο επίπεδο πριν το επεισόδιο, για την οποία υπήρχαν υψηλές προσδοκίες. Μετά από 5 µήνες 
αγωγής µε αριπιπραζόλη άπαξ µηνιαίως, καταγράφηκε βελτίωση στη λειτουργικότητά των 3 ασθενών οι οποίοι 
σχεδόν επανήλθαν στο προ του επεισοδίου λειτουργικό τους επίπεδο -συµµετοχή σε εξετάσεις µε επιτυχία, 
ενεργοποίηση και αναζήτηση θέσης εργασίας, βελτίωση της απόδοσης στη εργασία, αποκατάσταση των ενδο-
οικογενειακών σχέσεων, βελτίωση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και αναζωπύρωση των ενδιαφερόντων 
(π.χ. επιστροφή στο γυµναστήριο). Η βελτιωµένη λειτουργικότητα συνοδεύτηκε από ύφεση των συµπτωµάτων. 

Συµπεράσµατα: Οι παραπάνω ασθενείς σχεδόν επανήλθαν στην προ επεισοδίου λειτουργικότητα, 
αποδεικνύοντας ότι οι προσδοκίες των θεραπευτών τους, αν και υψηλές, ήταν εφικτές. Αυτή η κλινική εξέλιξη 
αυξάνει τις πιθανότητες οι ασθενείς αυτοί να επιδείξουν ένα καλύτερο µακροχρόνιο θεραπευτικό αποτέλεσµα. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ NMDA-R ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΩΣΙΚΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Γαρυφαλλή Β.1, Κοροµπόκη Ε.2, Τουντοπούλου Α.2, Τζαβέλλας Η.1, Βασιλοπούλου Σ.2

1Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
2Α΄ Νευρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός: Η NMDA-R εγκεφαλίτιδα αποτελεί µια αυτοάνοση διαταραχή όπου αυτό-αντισώµατα προσβάλλουν τους 
υποδοχείς NMDA στους νευρώνες του ΚΝΣ. Συνήθως, η νόσος ακολουθεί διακριτές φάσεις που περιλαµβάνουν 
πρώιµες ψυχιατρικές εκδηλώσεις, ακολουθούµενες από νευρολογική συµπτωµατολογία, διαταραχές 
συµπεριφοράς και νοητικά ελλείµµατα. Σκοπός αυτής της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση ασθενούς µε 
NMDA-R εγκεφαλίτιδα µε υποξεία έναρξη µε σύγχυση και ψυχωσικά συµπτώµατα. 

Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για γυναίκα 43 ετών που αρχικά εµφάνισε αϋπνία επέλευσης και ψυχοκινητική 
ανησυχία ενώ στη συνέχεια προστέθηκε αίσθηµα déjà vu και προϊούσα αποδιοργάνωση συµπεριφοράς. Παρά 
τη έναρξη αντιψυχωσικής αγωγής, η κλινική εικόνα επιδεινώθηκε µε επεισόδια σύγχυσης και διέγερσης, 
ακουστικές ψευδαισθήσεις και ιδέες διωκτικού περιεχοµένου. Η ασθενής νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική 
και λόγω της απουσίας κλινικής βελτίωσης διακοµίστηκε στη Νευρολογική Κλινική του Νοσοκοµείου µας. Από 
ατοµικό ιστορικό αναφέρεται µείζον καταθλιπτικό επεισόδιο προ 3ετίας και αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή. 

Αποτελέσµατα: Κατά την εισαγωγή η ασθενής ήταν βραδυψυχική, ενίοτε συγχυτική, χωροχρονικά 
αποπροσανατολισµένη, ενώ παρατηρήθηκαν αθετωσικόµορφες κινήσεις άνω άκρων, γραµµατικές παραφασίες 
και ηχολαλία. Σταθερά ευρήµατα ήταν η υψηλή αρτηριακή πίεση και η ταχυσφυγµία και όψιµα παρατηρήθηκε εικόνα 
άτονης ουροδόχου κύστης. Από τον παρακλινικό έλεγχο: CT & MRI εγκεφάλου χωρίς παθολογικά ευρήµατα, 
EEG: αριστερή ηµισφαιρική επικράτηση βραδέων κυµάτων, προσβολή του Αυτονόµου: µειωµένη απάντηση του 
συµπαθητικού και του παρασυµπαθητικού, ΕΝΥ: παρουσία NMDA-R αντισωµάτων. Διενεργήθηκε απεικονιστικός 
και γυναικολογικός έλεγχος χωρίς ανάδειξη τερατώµατος ωοθήκης ή άλλης κακοήθους εξεργασίας. Η ασθενής 
τέθηκε σε αντιψυχωσική και ανοσοκατασταλτική αγωγή, µε σαφή κλινική ανταπόκριση. 

Συµπεράσµατα: Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση της NMDA-R εγκεφαλίτιδας είναι πολύτιµη για την θεραπευτική 
αντιµετώπιση της. Ο στόχος µας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη διάγνωση NMDA-R 
εγκεφαλίτιδας σε ασθενείς µε πρωτοεµφανιζόµενα συµπτώµατα ψυχωτικού τύπου, καθώς η έγκαιρη διάγνωση 
εξασφαλίζει κατάλληλη θεραπεία και καλύτερη πρόγνωση.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΠΕΙΡΩΜΕΝΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Παπαδοπούλου Α., Ευσταθίου Β., Γκίκας Κ., Καρβούνη Α., Αντωνιάδου Κ., Χριστοδούλου Χ.,  
Δουζένης Α.
Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αττικόν»

Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της µεθόδου απόπειρας αυτοκτονίας και της επιθετικότητας σε 
ασθενείς µε διάγνωση συναισθηµατικής διαταραχής οι οποίοι νοσηλεύονταν σε ψυχιατρική κλινική µετά από 
πρόσφατη απόπειρα αυτοκτονίας. 

Υλικό και µέθοδοι: Συµπεριελήφθησαν στην µελέτη συνολικά 226 αποπειρώµενοι ασθενείς µε διάγνωση 
συναισθηµατικής διαταραχής (120 µε διάγνωση µείζονος καταθλιπτικής διαταραχής και 36 µε διάγνωση 
διπολικής διαταραχής). Μεταξύ των ασθενών µε καταθλιπτική διαταραχή, 82 χρησιµοποίησαν µη βίαιες 
µεθόδους και 38 βίαιες, ενώ µεταξύ των ασθενών µε διπολική διαταραχή, 28 χρησιµοποίησαν µη βίαιες 
µεθόδους και 8 βίαιες. Όλοι οι ασθενείς συµπλήρωσαν την κλίµακα Βuss & Perry Aggression Scale, µε βάση 
την οποία εκτιµώνται ο συνολικός βαθµός επιθετικότητας, η σωµατική επιθετικότητα, η λεκτική επιθετικότητα, ο 
θυµός και η εχθρότητα. 

Αποτελέσµατα: Όσον αφορά στους ασθενείς µε µείζονα καταθλιπτική διαταραχή, δεν βρέθηκε στατιστικά 
σηµαντική σχέση µεταξύ της µεθόδου απόπειρας και της επιθετικότητας. Αντίθετα, µεταξύ των ασθενών µε 
διπολική διαταραχή βρέθηκε ότι οι ασθενείς που χρησιµοποίησαν µη βίαιες µεθόδους απόπειρας αυτοκτονίας 
παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα λεκτικής επιθετικότητας (p0,001), θυµού (p=0,027) και συνολικής 
επιθετικότητας (p=0,027) συγκριτικά µε τους ασθενείς µε βίαιες µεθόδους. 

Συµπεράσµατα: Διαπιστώθηκε ότι σε αποπειρώµενους ασθενείς µε διπολική διαταραχή, οι µη βίαιες µέθοδοι 
απόπειρας αυτοκτονίας συνδέονται µε υψηλότερη λεκτική επιθετικότητα, θυµό και συνολική επιθετικότητα.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
Μάντζιου Α.1, Καρακούλα Μ.1, Αντωνιάδης Φ.1, Μπούρου Μ.2, Παπανικολάου Κ.1, Στίγγα Μ.1, Ξυλάς Δ.1

1Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης
2Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Σταυρούπολης

Σκοπός: Η σύγκριση των δηµογραφικών στοιχείων των ασθενών που εισήχθησαν για πρώτη φορά στην 
Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους (Ιούλιος 
2007 - Ιούνιος 2008 Ιούλιος 2017- Ιούνιος 2018). Οι περίοδοι αυτοί επιλέχθηκαν για να διερευνήσουµε 
αν και πόσο επηρεάστηκε το προφίλ των νεοεισαχθέντων ασθενών τόσο λόγω των κοινωνικοοικονοµικών 
µεταβολών όσο και της δηµιουργίας νέας Ψυχιατρικής Κλινικής στη Κατερίνη. 

Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε ήταν οι ιατρικοί φάκελοι των παραπάνω ασθενών. Οι 
παράγοντες που ελήφθησαν υπόψιν ήταν: ηλικία, φύλο, τόπος διαµονής, επαγγελµατική και οικογενειακή 
κατάσταση, τρόπος εισαγωγής (ακουσίως ή εκουσίως), διάρκεια νοσηλείας καθώς και διάγνωση εξόδου. 

Αποτελέσµατα: Στην πρώτη περίοδο συνολικά εισήχθησαν 142 ασθενείς (96 άντρες, 46 γυναίκες), ενώ στη 
δεύτερη 127 (82 άντρες, 45 γυναίκες). Από την επεξεργασία των δεδοµένων προέκυψε αύξηση του ποσοστού 
των εκούσιων εισαγωγών στη δεύτερη χρονική περίοδο από 22% στο 37% µε σηµαντικότερη διαφορά να 
παρατηρείται στο ποσοστό των εκούσιων εισαγωγών των γυναικών (από 18% στο 49%). Παρατηρείται 
διαφορά στο τόπο διαµονής των ασθενών (42% εκτός Πιερίας το 2007-8 ενώ 24% το 2017-8). Ο µέσος 
όρος του χρόνου νοσηλείας στις εκούσιες εισαγωγές έχει αυξηθεί σηµαντικά (από 11,5 ηµέρες στις 20,4). 
Όσον αφορά την επαγγελµατική κατάσταση οι εργαζόµενοι άντρες έχουν µειωθεί (από το 52% στο 33%) , ενώ 
στην οικογενειακή κατάσταση έχουν αυξηθεί οι διαζευγµένες γυναίκες (από 11% στο 24%). Στις υπόλοιπες 
παραµέτρους (φύλο, ηλικία, διάγνωση εξόδου) δεν παρατηρήθηκε σηµαντική στατιστική διαφορά. 

Συµπεράσµατα: Η οικονοµική κρίση και οι επιπτώσεις της που µεσολάβησαν µεταξύ των δύο χρονικών 
διαστηµάτων που µελετήθηκαν, η άµβλυνση του στίγµατος της ψυχικής ασθένειας καθώς και η δηµιουργία νέας 
Ψυχιατρικής Κλινικής εντός του Γενικού Νοσοκοµείου της Κατερίνης µε καινούριες εγκαταστάσεις και µεγαλύτερη 
προσβασιµότητα είναι λόγοι που φαίνεται να ερµηνεύουν τις διαφοροποιήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΠΕΙΡΩΜΕΝΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
Παπαδοπούλου Α., Ευσταθίου Β., Καρβούνη Α., Γκίκας Κ., Θεοδωρίδου Ι., Χριστοδούλου Χ., Δουζένης Α.
Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αττικόν»

Σκοπός: Η επιλογή της µεθόδου της απόπειρας αυτοκτονίας επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, όπως είναι 
η προσβασιµότητα στην συγκεκριµένη µέθοδο, η επίγνωση ή η άγνοια του πόσο θανατηφόρα είναι αυτή, οι 
πιθανές προσωπικές προτιµήσεις του αποπειραθέντα, οι πολιτισµικές θέσεις σχετικά µε την αποδοχή και τον 
συµβολισµό της χρήσης της συγκεκριµένης µεθόδου, η εξοικείωση µε αυτή και φυσικά η αυτοκτονική πρόθεση, 
όταν πραγµατώνεται η απόπειρα. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της 
µεθόδου απόπειρας αυτοκτονίας και της επιθετικότητας σε ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονταν σε ψυχιατρική 
κλινική µετά από πρόσφατη απόπειρα αυτοκτονίας. 

Υλικό και µέθοδοι: Συµπεριελήφθησαν στην µελέτη συνολικά 226 ασθενείς µε πρόσφατη απόπειρα 
αυτοκτονίας Ειδικότερα, 158 ασθενείς χρησιµοποίησαν µη βίαιες µεθόδους (72,8% γυναίκες) και 68 βίαιες 
(54,4% γυναίκες). Όλοι οι ασθενείς συµπλήρωσαν την κλίµακα Βuss & Perry Aggression Scale, µε βάση την 
οποία εκτιµώνται ο συνολικός βαθµός επιθετικότητας, η σωµατική επιθετικότητα, η λεκτική επιθετικότητα, ο 
θυµός και η εχθρότητα. 

Αποτελέσµατα: Οι ασθενείς που χρησιµοποίησαν µη βίαιες µεθόδους απόπειρας αυτοκτονίας δεν διέφεραν 
στατιστικά σηµαντικά από τους ασθενείς µε βίαιες µεθόδους σε καµία από τις διαστάσεις της επιθετικότητας. Η 
σχέση µεταξύ µεθόδου απόπειρας και επιθετικότητας διερευνήθηκε ξεχωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες 
και επίσης βρέθηκε ότι δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 

Συµπεράσµατα: Διαπιστώθηκε ότι η µέθοδος απόπειρας αυτοκτονίας δεν σχετίζεται µε τον συνολικό βαθµό 
επιθετικότητας, τη σωµατική επιθετικότητα, τη λεκτική επιθετικότητα, τον θυµό και την εχθρότητα σε δείγµα 
ψυχιατρικών ασθενών.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ 
Παπαδοπούλου Α., Ευσταθίου Β., Καρβούνη Α., Γκίκας Κ., Αντωνιάδου Κ., Θεοδωρίδου Ι., Δουζένης Α.
Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αττικόν»

Σκοπός: Η αυτοκαταστροφική συµπεριφορά αποτελεί ένα από τα παγκόσµια προβλήµατα υγείας µε σηµαντικό 
αντίκτυπο, στο οποίο εµπλέκονται πολλαπλοί παράγοντες - βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί. Μια 
προηγούµενη απόπειρα αυτοκτονίας αποτελεί τον ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα για επανάληψη της 
αυτοκαταστροφικής συµπεριφορά, καθώς επίσης και για την αυτοκτονία. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση προκειµένου να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού µε 
επαναλαµβανόµενες απόπειρες αυτοκτονίας. 

Υλικό και µέθοδος: Πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε βάσεις δεδοµένων στο διαδίκτυο (PubMed και PsychINFO) 
µε τις λέξεις κλειδιά: repeated suicide attempts, single attempt, multiple attempts, suicide reattempters, suicide 
ideation, suicide attempts, suicidal behavior. 

Αποτελέσµατα: Υπάρχουν ασθενείς που προβαίνουν σε µία απόπειρα αυτοκτονίας κατά την διάρκεια της ζωής 
τους, ενώ άλλοι παρουσιάζουν επαναλαµβανόµενες απόπειρες. Η συχνότητα των ασθενών µε επαναλαµβανόµενες 
απόπειρες σε προοπτικές µελέτες εξαρτάται από τον χρόνο παρακολούθησης των ασθενών, αλλά και από τον 
τύπο του πληθυσµού που µελετάται (π.χ. υποκείµενη ψυχική διαταραχή). Αυξηµένη συχνότητα επανεµφάνισης 
της αυτοκτονικότητας σηµειώνεται κατά την περίοδο που ακολουθεί την νοσηλεία και σε ορισµένες µελέτες 
αναφέρονται ποσοστά έως και 40%. Διαφαίνεται ότι οι πολλαπλές απόπειρες σε σύγκριση µε την µία απόπειρα 
στο ιστορικό των ασθενών, σε ότι αφορά τα κοινωνικο-δηµογραφικά στοιχεία, σχετίζονται σε υψηλότερα ποσοστά 
µε το γυναικείο φύλο, την νεότερη ηλικία, την έλλειψη συντρόφου, το χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευση και την 
ανεργία. Αναφορικά µε την ψυχοπαθολογία και τα κλινικά χαρακτηριστικά συνδέονται περισσότερο µε διαγνώσεις 
στον άξονα Ι, µε περισσότερες ψυχικές διαταραχές σε συννόσηση, µε στοιχεία διαταραχής προσωπικότητας, 
κυρίως µε µεθοριακή διαταραχή, µε χρήση τοξικών ουσιών και αλκοόλ, καθώς και µε περισσότερες νοσηλείες 
και µε οικογενειακό ιστορικό αυτοκτονικότητας. 

Συµπεράσµατα: Η ενηµερότητα των κλινικών για τα χαρακτηριστικά εκείνων των ασθενών που επαναλαµβάνουν 
τις απόπειρες αυτοκτονίας επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση των ατόµων µε υψηλότερη επικινδυνότητα. 
Περισσότερο εξατοµικευµένες παρεµβάσεις που αφορούν ειδικότερα ασθενείς µε επαναλαµβανόµενη 
αυτοκαταστροφική συµπεριφορά θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν σε στρατηγικές περιορισµού της 
αυτοκαταστροφικότητας. 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, 
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΧΟΣ
Μουάτσου Χ., Κουτρά Κ.
Πανεπιστήµιο Κρήτης

Σκοπός: Εµπειρικά δεδοµένα έχουν συστηµατικά επιβεβαιώσει τη σχέση µεταξύ του δυσλειτουργικού 
οικογενειακού περιβάλλοντος και των διαταραχών διατροφής. Ωστόσο, η έρευνα εστιάζεται κυρίως σε κλινικούς 
πληθυσµούς ή εκτιµά συγκεκριµένες παραµέτρους των ενδοοικογενειακών σχέσεων. Σκοπός της παρούσας 
µελέτης είναι να διερευνήσει τη σχέση της οικογενειακής λειτουργικότητας, όπως ορίζεται στο Συστηµικό 
Μοντέλο Δικτύωσης, µε τις στάσεις απέναντι στη διατροφή, τη ρύθµιση του συναισθήµατος και το σχετιζόµενο 
µε την εµφάνιση κοινωνικό άγχος σε φοιτητές. 

Υλικό και Μέθοδοι: Στη µελέτη συµµετείχαν συνολικά 403 φοιτητές εκ των οποίων 284 γυναίκες (70.5%) 
και 119 άνδρες (29.5%), µε µέσο όρο ηλικίας τα 21,14 έτη (Τ.Α.±3,34 έτη). Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν 
ερωτηµατολόγια για την εκτίµηση της οικογενειακής λειτουργικότητας (Πακέτο Εκτίµησης Οικογενειακής Συνοχής 
και Προσαρµοστικότητας, FACES-IV Package), τις στάσεις απέναντι στη διατροφή (Ερωτηµατολόγιο Στάσεων 
Διατροφής, EAT-26), τη ρύθµιση του συναισθήµατος (Ερωτηµατολόγιο Ρύθµισης Συναισθήµατος, ERQ) και το 
σχετιζόµενο µε την εµφάνιση κοινωνικό άγχος (Κλίµακα Κοινωνικού Σωµατικού Άγχους, SPAS). 

Αποτελέσµατα: Τα αποτελέσµατα έδειξαν σύνδεση της αποκλίνουσας διατροφικής συµπεριφοράς µε την 
σύγχυση και την ακαµψία της οικογένειας. Η προσαρµοστική στρατηγική της γνωστικής επανεκτίµησης για τη 
συναισθηµατική διαχείριση σχετίστηκε µε τα ισορροπηµένα επίπεδα συνοχής και ευελιξίας της οικογένειας, 
ενώ η καταστολή ως µη προσαρµοστική στρατηγική για τη ρύθµιση του συναισθήµατος, συνδέθηκε µε την 
αποσύνδεση και τη χαοτική δοµή της οικογένειας. Τέλος, το κοινωνικό σωµατικό άγχος συσχετίστηκε µε 
λιγότερο ισορροπηµένες πτυχές της οικογενειακής λειτουργικότητας. Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρέµειναν 
στατιστικώς σηµαντικά ύστερα από τον έλεγχο της επίδρασης συγχυτικών παραγόντων. 

Συµπεράσµατα: Η οικογενειακή λειτουργικότητα θεωρείται παράγοντας που σχετίζεται µε τις στάσεις των 
ατόµων απέναντι στη διατροφή, τη ρύθµιση του συναισθήµατος και το σχετιζόµενο µε την εµφάνιση κοινωνικό 
άγχος. Η µελέτη των δυναµικών αλληλεπιδράσεων του οικογενειακού συστήµατος δύναται να συµβάλλει στην 
πληρέστερη κατανόηση του ρόλου που διαδραµατίζει η λειτουργία της οικογένειας για την ψυχική υγεία του 
ατόµου καθώς και στην εφαρµογή εξειδικευµένων ψυχοεκπαιδευτικών παρεµβάσεων για την προαγωγή της. 
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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (COACHING) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΕΠΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αλεξίου Π., Πεχλιβανίδης Α.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, Τµήµα Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών

Σκοπός: Η Διαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι Νευροαναπτυξιακή 
διαταραχή που συνεχίζει στην ενήλικη ζωή στα 2/3 των ασθενών. Η θεραπευτική παρέµβαση τόσο στην παιδική 
όσο και στην ενήλικη ζωή οφείλει να είναι πολυεπίπεδη. Μεταξύ των παρεµβάσεων προτείνεται η Εποπτική 
Καθοδήγηση (coaching) η οποία στοχεύει στον εντοπισµό, στοχοθέτηση και αντιµετώπιση των καθηµερινών 
προσκλήσεων στη ζωή ενός ατόµου Παρά τη βιβλιογραφική ασάφεια ως προς τον ορισµό και τις ιδιότητες του 
ατόµου που δρα ως «coach» η παρέµβαση αυτή προτείνεται ευρέως. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δεδοµένα για 
την Εποπτική Καθοδήγηση στα ενήλικα άτοµα µε ΔΕΠΥ. 

Υλικό και Μέθοδος: Κατασκευάσαµε ηµι-δοµηµένη συνέντευξη η οποία περιλαµβάνει τον διεθνώς αποδεκτό 
ορισµό του ατόµου που ασκεί εποπτική καθοδήγηση και κατόπιν παραθέσαµε άτοµα και ιδιότητες στη ζωή του 
ατόµου το οποίο κατά τη γνώµη του ασκούσε αυτόν τον ρόλο. Ο κατάλογος των ατόµων αυτών δηµιουργήθηκε 
µε βάση και τη διεθνή βιβλιογραφία από κοινωνίες µε παρόµοια κοινωνικο-πολιτισµικά χαρακτηριστικά. Η 
συνέντευξη χορηγήθηκε σε 50 άτοµα τα οποία έχουν λάβει διάγνωση ΔΕΠΥ ενήλικα στο πλαίσιο του Ειδικού 
Ιατρείου του Τµήµατος Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών. 

Αποτελέσµατα: Η µεγάλη πλειοψηφία όρισε τουλάχιστον ένα άτοµο στη ζωή του λειτούργησε µε την ιδιότητα 
του ατόµου που ασκεί εποπτική καθοδήγηση. 

Συµπεράσµατα: Η ενδελεχής ανάλυση των δεοµένων που έχουν καταγραφεί θα οδηγήσει σε συµπεράσµατα 
για συνέχιση της µελέτης αυτής. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΕΠΥ
Καλαντζή Ε., Μαντάς Β., Μπόκου Α., Παπαιακώβου Α., Πεχλιβανίδης Α., Παπαγεωργίου Χ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, Τµήµα Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών

Σκοπός: Σκοπός της παρούσης µελέτης ήταν να διερευνηθεί η Συναισθηµατική Ευµεταβλητότητα σε ενήλικα 
άτοµα µε ΔΕΠΥ. Στα πλαίσια αυτά έγινε στάθµιση της κλίµακας συναισθηµατικής αστάθειας για χρήση στον 
ελληνικό πλυθησµό. 

Υλικό και µέθοδοι: Η µελέτη περιελάµβανε την χορήγηση της σύντοµης έκδοσης της κλίµακας συναισθηµατικής 
αστάθειας, Affect Lability Scale, (ALS) στα άτοµα που προσήλθαν στο Ειδικό Ιατρείο Νευροαναπτυξιακών 
Διαταραχών του Αιγινητείου Νοσοκοµείου, στη διάρκεια ενός έτους. Η ALS µετρά την ταλάντωση / 
ευµεταβλητότητα, του συναισθήµατος, έχει καλή εσωτερική συνέπεια και είναι µε διαφορά η πιο συχνά 
χορηγούµενη για την µέτρηση της αστάθειας. Αποτελείται από 18 ερωτήσεις: 5 για τις εναλλαγές άγχους-
κατάθλιψης, 8 για τις εναλλαγές κατάθλιψης-έντονης χαράς και 5 για την εµφάνιση θυµού. Στη διαδικασία της 
στάθµισης χρησιµοποιήθηκε ως κλίµακα αναφοράς η Difficulties in Emotion Regulation Scale, (DERS), η οποία 
εκτιµά την ικανότητα του ατόµου να ρυθµίζει την έκφραση της συγκίνησης και τη συµπεριφορά του, µέσω έξι 
διαστάσεων και έχει σταθµιστεί για χρήση στον ελληνικό πληθυσµό. 

Αποτελέσµατα-Συµπεράσµατα: Μετά την στατιστική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων προκύπτει πως η 
κλίµακα έχει καλή εσωτερική συνέπεια (Cronbach΄sAlpha) και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια στον 
ελληνικό πληθυσµό για την µελέτη της συναισθηµατικής αστάθειας. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κοροµπίλη Κ., Παππά Δ., Μπαρτζώκα Β., Χρυσανθάκη Ι., Πεχλιβανίδης Α., Παπαγεωργίου Χ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, Τµήµα Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών

Σκοπός: Οι στερεότυπες συµπεριφορές αποτελούν πυρηνικό χαρακτηριστικό και βασικό διαγνωστικό κριτήριο για 
την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος (ΔΑΦ). Η κατηγορία αυτή συµπεριφορών χαρακτηρίζεται από την επιθυµία 
για σταθερότητα και την δυσφορία στην αλλαγή. Περιλαµβάνει συµπεριφορές που είναι κινητικές /αισθητηριακές 
και επαναλαµβάνονται σε µεγάλη συχνότητα, χωρίς διαφοροποιήσεις Για την καταγραφή τους χρησιµοποιούνται 
ερωτηµατολόγια που είτε είναι αυτοσυµπληρούµενα είτε συµπληρώνονται από τους φροντιστές. Από τη χρήση 
των ερωτηµατολογίων διαµορφώνονται δύο µεγάλες υπο-κατηγορίες, η µια αφορά κινητικές αισθητηριακές 
συµπεριφορές και η άλλη ειδικά ενδιαφέροντα και ρουτίνες. Στην ενήλικη ζωή, οι στερεότυπες συµπεριφορές 
έχουν διαφορετική συχνότητα και τρόπο εµφάνισης, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την κλινική διαχείρισή 
τους. 

Υλικό και µέθοδοι: Στην παρούσα µελέτη γίνεται µέτρηση των στερεότυπων συµπεριφορών σε δείγµα 
ενηλίκων µε ΔΑΦ Υψηλής Λειτουργικότητας. Χορηγείται το ερωτηµατολόγιο Repetitive Behaviors Questionnaire 
(RBQ-2A) το οποίο είναι ένα αυτοσυµπληρούµενο ερωτηµατολόγιο µε 20 λήµµατα. Χορηγείται επίσης το OCI-
Rτο οποίο αποτελεί σύντοµη εκδοχή της κλίµακας OCI. Έχει σταθµιστεί και µεταφραστεί στα ελληνικά . Είναι 
αυτοσυµπληρούµενο και αποτελείται από 18 λήµµατα που µετρούν τη σοβαρότητα των ΙΔΨ συµπτωµάτων σε 
µια 5βαθµια κλίµακα. 

Αποτελέσµατα και συµπεράσµατα: Από την παραπάνω µελέτη αναµένεται να καταγραφεί ο τρόπος εµφάνισης 
των στερεότυπων συµπεριφορών στην ενήλικη ζωή και η διαφοροποίησή τους από τα ιδεοψυχαναγκαστικά 
συµπτώµατα. Θα γίνει επίσης στάθµιση του ερωτηµατολογίου RBQ-2A στον ελληνικό πληθυσµό. 
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ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΓΛΩΣΣΑ) ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Μπαρτζώκα Β.1, Παπανικολάου Κ.1, Πεχλιβανίδης Α.2

1 Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκοµείο Παίδων «H Αγία Σοφία» Τµήµα Μελέτης των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσµατος και Α΄ Ψυχιατρική 
Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, Τµήµα Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών

2Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, Τµήµα Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών

Σκοπός: Ως γλώσσα νοείται το εργαλείο εκείνο που µας επιτρέπει να κωδικοποιούµε και να επικοινωνούµε 
τον εσωτερικό και τον εξωτερικό µας κόσµο. Η διαταραχή του λόγου που παραµένει πέραν της παιδικής ηλικίας 
επηρεάζει την ακαδηµαϊκή, κοινωνική και επαγγελµατική ζωή του ενήλικου ατόµου. Οι Νευροαναπτυξιακές 
Διαταραχές (ΝΑΔ) σχετίζονται µε την κατάκτηση των αναπτυξιακών οροσήµων του ατόµου και εποµένως 
αφορούν και σε ελλείµµατα ικανά να επηρεάσουν τις κοινωνικές, επικοινωνιακές και γνωστικές δεξιότητες του 
ατόµου. Γνωρίζοντας αφ΄ενός τον σηµαντικό ρόλο της γλώσσας στην κωδικοποίηση σε επίπεδο αφαιρετικής 
σκέψης, τη δυνατότητα που µας παρέχει να µεταφέρουµε πληροφορία και γνώση µεταξύ µας και διαγενεακά 
και στις επιπτώσεις που µπορεί να υπάρχουν λόγω πιθανής δυσκολίας στο γλωσσικό µηχανισµό. Γνωρίζοντας 
αφετέρου τα ελλείµµατα που σχετίζονται µε τις ΝΑΔ γενικά και των δυσκολιών που µπορούν να προκαλέσουν, 
κατανοούµε τη σηµασία να υπάρχουν καταγεγραµµένα προφίλ οµιλίας/λόγου από την παιδική έως την ενήλικη 
ζωή. Η παρούσα έρευνα στόχο έχει να καταγράψει τα χαρακτηριστικά της γλώσσας σε ενήλικες στο φάσµα του 
αυτισµού, ΔΑΦ και σε ενήλικες µε ΔΕΠΥ. 

Υλικό και µέθοδος: Καταγράφηκε το προφίλ οµιλίας/λόγου σε µια σειρά από διαγνωσθέντα µε ΔΕΠΥ και ΔΑΦ 
ενήλικα άτοµα. Διερευνήθηκαν οι διαφορές ή οµοιότητες µεταξύ των δύο οµάδων, οι πιθανοί προγνωστικοί 
δείκτες, από την παιδική ηλικία. 

Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα: Οι αναµενόµενοι προβλεπτικοί παράγοντες έκβασης του προφιλ οµιλίας/λόγου 
θα µας επιτρέπουν να προβλέπουµε/αναµένουµε δυσκολίες στην επικοινωνία των ατόµων µε ΝΑΔ, καθώς και 
τους τοµείς στην επικοινωνία οι οποίο θίγονται περισσότερο. 
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ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Μπόκου Α., Πεχλιβανίδης Α., Καλαντζή Ε., Κοροµπίλη Κ., Μαντάς Β., Παπαγεωργίου Χ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, Τµήµα Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών

Σκοπός: Η αντίληψη του χρόνου είναι µια έννοια που περιγράφει την υποκειµενική εµπειρία του χρόνου και πώς 
ένα άτοµο ερµηνεύει τη διάρκεια ενός γεγονότος. Οι άνθρωποι µπορεί να αισθάνονται ότι ο χρόνος περνάει 
γρήγορα ή αργά, δηλαδή ο χρόνος µπορεί να υπερ ή υπο εκτιµάται, πράγµα το οποίο συνδέεται µε το πως 
ο νους επεξεργάζεται την περιβαλλοντική πληροφορία µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και κατ΄ 
επέκταση σχετίζεται µε την ανθρώπινη συµπεριφορά. Εποµένως, η αντίληψη του χρόνου µπορεί να θεωρηθεί 
παράγοντας για την εξέλιξη της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσµατος (ΔΑΦ) και της Διαταραχής Ελλειµµατικής 
Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στην ενήλικη ζωή. Θεωρητικά δεδοµένα µας δίνουν ότι οι ενήλικες µε 
ΔΑΦ κάνουν σύντµηση χρόνου, ενώ οι ΔΕΠΥ παρουσιάζουν αυξηµένη µεταβλητότητα ως προς τη χρονική κρίση 
και την αντίληψη χρονικών διαρκειών, µε αποτέλεσµα η ποιότητα των λαθών µέσα στην πορεία του χρόνου να 
είναι διαφορετική. 

Μέθοδος: Αξιολογήθηκε ο χρονισµός διαστήµατος σε ενήλικα άτοµα µε ΔΕΠΥ και σε ενήλικα άτοµα µε ΔΑΦ 
µε τη χρήση ερεθισµάτων για τη διάκριση µεσοδιαστήµατος µικρότερου του 1 δευτερολέπτου . Το πείραµα 
συνίστατο σε 90 δοκιµασίες. 

Αποτελέσµατα: Τα άτοµα µε ΔΕΠΥ όσο και τα άτοµα µε ΔΑΦ έκαναν περισσότερα λάθη στην πορεία των 
δοκιµασιών σε σύγκριση µε υγιής µάρτυρες. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε βελτίωση της απόδοσης προς το 
τέλος των δοκιµασιών για την οµάδα των ατόµων µε ΔΑΦ. 

Συµπεράσµατα: Προτείνεται περεταίρω διερεύνηση όσον αφορά την αντίληψη του χρόνου µεταξύ των δύο 
οµάδων. Ο ρόλος του µηχανισµού της εξοικείωσης των ατόµων µε ΔΑΦ σε σχέση µε τα άτοµα µε ΔΕΠΥ αποδίδεται, 
είτε στη δηµιουργία κάποιου µοτίβου επεξεργασίας των ηχητικών ερεθισµάτων ή στην αναδιαµόρφωση του 
τρόπου λειτουργίας των δοµών του υποφλοιού και των επιτελικών λειτουργιών. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ 
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Παπαϊακώβου Α., Γιαννούλη Ε., Μπόκου Α., Τσαλτά Ε., Πεχλιβανίδης Α.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΓΝΑ Αιγινήτειο, Εργαστήριο Νευροψυχολογίας, Τµήµα Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών

Σκοπός: Η συνεργασία του Νευροψυχολογικού Εργαστηρίου µε το Τµήµα Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών 
(ΝΑΔ) πραγµατοποιείται αφενός µεν σε κλινικό επίπεδο µε τη διαγνωστική συνεκτίµηση ενήλικων ατόµων µε 
Διαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσµατος (ΔΑΦ) 
αφετέρου δε µε τη συµµετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα. Αξιολογούνται οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες µε 
έµφαση στις λεκτικές δεξιότητες, η ικανότητα µάθησης και µνήµης, οι οπτικοχωρικές δεξιότητες και ο οπτικο - 
κινητικός συντονισµός, οι επιτελικές λειτουργίες, η συναισθηµατική επίγνωση και οι κοινωνικές δεξιότητες. 

Μέθοδος: Καταγράφηκαν και συγκρίθηκαν µεταξύ τους τα επιµέρους ευρήµατα του πλήρους νευροψυχολογικού 
ελέγχου σε 50 παραπεφθέντα από το Τµήµα άτοµα. Οι 25 παρουσίαζαν συµπτώµατα ΔΕΠΥ ενήλικα και οι 25 
συµπτώµατα ΔΑΦ ενήλικα. Αποτελέσµατα Τα άτοµα µε ΔΕΠΥ παρουσίαζαν κυρίως δυσκολίες στις δοκιµασίες 
που σχετίζονται µε την Εργαζόµενη Μνήµη και στην Ταχύτητα Επεξεργασίας ενώ τα άτοµα µε ΔΑΦ καταγράφηκαν 
προβλήµατα σχετιζόµενα µε την ευκαµψία της σκέψης, την Εργαζόµενη Μνήµη και την Ταχύτητα Επεξεργασίας. 

Συζήτηση: Τα ευρήµατά αυτά συγκρίνονται µε τα δεδοµένα της διεθνούς βιβλιογραφίας σύµφωνα µε τα οποία 
τα ενήλικα άτοµα µε ΔΕΠΥ παρουσιάζουν ελλείµµατα στη διατήρηση της προσοχής, στην εργαζόµενη µνήµη, 
στην οργάνωση µιας δραστηριότητας, στην ευκαµψία της σκέψης και στην εκτίµηση του χρόνου. Τα άτοµα µε 
ΔΑΦ παρουσιάζουν προβλήµατα στην επικοινωνία, στην ευκαµψία της σκέψης, στην επίλυση προβλήµατος, στη 
διατήρηση της προσοχής και στην ταχύτητα επεξεργασίας. 
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ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Χρυσανθάκη Ι., Κοροµπίλη Κ., Prudente-Κρεουζή Ν., Καλαντζή Ε., Πεχλιβανίδης Α., Παπαγεωργίου Χ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, Τµήµα Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών

Σκοπός: Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος (ΔΑΦ) κινητοποιεί ένα από τα πιο περίπλοκα δίκτυα στρεσογόνων 
παραγόντων µέσα σε µια οικογένεια. Πολλές µελέτες που έχουν γίνει ως τώρα σε γονείς ατόµων µε ΔΑΦ 
αναδεικνύουν το γεγονός αυτό, διαπιστώνοντας υψηλά ποσοστά άγχους και κατάθλιψης τόσο συγκριτικά µε 
το γενικό πληθυσµό όσο και συγκριτικά µε άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Τα υψηλά επίπεδα άγχους έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις και στην σωµατική υγεία των γονέων µε τις µητέρες να επιβαρύνονται σε λίγο µεγαλύτερο 
ποσοστό. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις µελέτες, οι γονείς ατόµων µε ΔΑΦ έχουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας 
που καθορίζονται από γενετικούς παράγοντες και τους καθιστούν ευπαθείς σε ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. Σε 
ότι αφορά τα ενήλικα άτοµα µε ΔΑΦ, η επιβάρυνση των γονέων είναι σοβαρότερη σε σχέση µε την παιδική 
ηλικία, γεγονός που σχετίζεται τόσο µε τη χρονιότητα της διαταραχής και την ανάγκη για συνεχείς παρεµβάσεις 
όσο και µε την τροποποίηση των προσδοκιών µετά την ενηλικίωση. 

Υλικό και µέθοδοι: Στην παρούσα µελέτη, γίνεται κλινική και ψυχοµετρική αξιολόγηση του άγχους, της κατάθλιψης 
και της γενικής ψυχοπαθολογίας γονέων ενήλικων ατόµων µε ΔΑΦ. Χορηγούνται οι κλίµακες STAIX2, BDIκαι 
SCL-90 για την καταγραφή των συµπτωµάτων. 

Αποτελέσµατα και συµπεράσµατα: Καταγράφονται υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης στους γονείς, 
γεγονός που αποτελεί σοβαρό επιβαρυντικό δείκτη τόσο για τη συνολική λειτουργία της οικογένειας όσο και για 
την επιτυχή µετάβαση του ατόµου µε ΔΑΦ στην ενήλικη ζωή. 
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ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΓΟΥΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΨΝΘ
Μπουτσίκος Κ., Σακελλαρίου Ε., Ρεντούµη Σ., Μαρκοπούλου Μ.
ΨΝΘ

Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσης ουσιών και αλκοόλ σε 
ψυχιατροδικαστικό πληθυσµό που αποτελείται από αδικοπραγούντες ασθενείς οι οποίοι κρίθηκαν ακαταλόγιστοι 
σύµφωνα µε το άρθρο 69ΠΚ και νοσηλεύονται στο Τµήµα Ψυχιατροδικαστικής ΨΝΘ σύµφωνα µε το άρθρο 
70ΠΚ. 

Υλικό: Υλικό αποτέλεσαν οι ιατρικοί φάκελοι 110 ασθενών του Τµήµατος Ψυχιατροδικαστικής ΨΝΘ που 
νοσηλεύθηκαν από το 2007 µέχρι σήµερα. Πρόκειται για ασθενείς που διέπραξαν αδικήµατα για τα οποία 
κρίθηκαν ακαταλόγιστοι σύµφωνα µε το άρθρο 69ΠΚ και νοσηλεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 70ΠΚ στο ΨΝΘ. 

Αποτελέσµατα: Στο σύνολο των 110 ασθενών οι 61 (55% περίπου) δεν έκαναν χρήση. Από τους υπόλοιπους 
49 ασθενείς, 13 (12% του συνόλου) υπερκατανάλωναν αλκοόλ, 12 ( 11% του συνόλου) ήταν πολυχρήστες 
και 24 (22% του συνόλου) έκαναν χρήση ινδικής κάνναβης πριν τη διάπραξη του αδικήµατος. Οι ασθενείς µε 
διαταραχή χρήσης αλκοόλ ήταν συχνά βίαιοι (11/13 διέπραξαν βίαια αδικήµατα) µε θύµατα συνήθως τόσο 
µέλη της οικογένειας όσο και γνωστούς και γείτονες. Οι ασθενείς µε χρήση περισσότερων της µίας ουσιών 
διέπραξαν επίσης βίαια αδικήµατα (75%), ενώ και οι χρήστες ινδικής κάνναβης διέπραξαν σχεδόν αποκλειστικά 
βίαια αδικήµατα. Η σχέση των δραστών µε τα θύµατα δεν διέφερε µεταξύ των τριών οµάδων χρηστών. 

Συζήτηση: Από τη βιβλιογραφία βρέθηκε πως η συσχέτιση(association) µεταξύ σχιζοφρένειας και εγκλήµατος 
είναι µικρή (minimal), εκτός αν υπάρχει συννοσηρότητα µε χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Το εύρηµα αυτό 
θέτει ερωτήµατα για την εκτίµηση της επικινδυνότητας των ψυχιατρικών ασθενών, βάζοντας στο επίκεντρο 
την αντιµετώπιση της χρήσης όπου υπάρχει συννοσηρότητα. Είναι λοιπόν σαφής η αναγκαιότητα θεραπειών 
στοχευµένων στην αντιµετώπιση κατάχρησης αλκοόλ και ουσιών, µε απώτερο στόχο τη µείωση της 
εγκληµατικότητας.  
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BINGE-WATCHING: «… JUST ONE MORE EPISODE…»
Γιαννακόπουλος Ο.1, Γαρυφαλλή Β.2, Μουρίκης Η.2

1Ψυχιατρική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας
2Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια η προσοχή της επιστηµονικής κοινότητας έχει στραφεί στο «Binge-Watching». 
Ο όρος αυτός αφορά στο φαινόµενο της παρακολούθησης πολλαπλών επεισοδίων µιας τηλεοπτικής σειράς, 
σε µια συνεχόµενη περίοδο. Η είσοδος των συνδροµητικών υπηρεσιών διαδικτυακής ενοικίασης και παροχής 
«βίντεο κατά παραγγελία» στον χώρο της ψυχαγωγίας έχει προκαλέσει µεταβολή στον τρόπο που οι χρήστες 
καταναλώνουν το τηλεοπτικό προϊόν. Η παροχή εύκολης πρόσβασης και αυξηµένης διαθεσιµότητας του 
τηλεοπτικού υλικού έχει οδηγήσει στο διαρκώς αυξανόµενο φαινόµενο της «υπερκατανάλωσης» του προϊόντος, 
κατ΄ αναλογία προς άλλες συµπεριφορές που συχνά καταλήγουν σε συµπεριφορικές εξαρτήσεις (πχ. υπερβολική 
γυµναστική, υπερβολική σεξουαλική συµπεριφορά). Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η κριτική ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας σχετικά µε τo «Binge-Watching», µιας ολοένα αυξανόµενης συµπεριφοράς. 

Υλικό και µέθοδοι: Μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων (PubMed, Google 
Scholar, MedScape, Uptodate), µέχρι και τον Ιανουάριο του 2019. 

Αποτελέσµατα: Το «Binge-Watching» αποτελεί ένα επίκαιρο και αυξανόµενο φαινόµενο, που εµπλέκεται 
µε το σύγχρονο «lifestyle». Ακραίες µορφές της εν λόγω συµπεριφοράς συχνά συνδέονται µε κλινικές 
επιπτώσεις και επιβάρυνση στη λειτουργικότητα των χρηστών. Στις περιπτώσεις αυτές η ενασχόληση 
αποκτά παρορµητικά ή/και ψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά, µε στοιχεία «στέρησης» όταν δεν είναι δυνατή η 
παρακολούθηση, ή/και συµπεριφορές συνεχώς αυξανόµενης παρακολούθησης για επίτευξη του αισθήµατος 
ικανοποίησης. Οι παράγοντες προδιάθεσης, πυροδότησης και παράτασης µιας υπερβολικής «binge-watching» 
συµπεριφοράς µπορεί να είναι ψυχολογικοί και κοινωνικοί αλλά σχετίζονται και µε τα δοµικά χαρακτηριστικά 
των τηλεοπτικών προγραµµάτων. Συγκεκριµένες µεταβλητές (πχ. περιεχόµενο, αφηγηµατικός χαρακτήρας, 
συσκευή παρακολούθησης), επηρεάζουν τη συχνότητα εµφάνισης του φαινοµένου και οδηγούν σε πρότυπα 
συµπεριφοράς που τελικά µπορεί να προκαλέσουν δυσφορία στο χρήστη, λόγω δυσκολίας οριοθέτησης της 
συµπεριφοράς του. 

Συµπεράσµατα: Το φαινόµενο του «Binge-Watching» είναι πολυδιάστατο και ετερογενές. Η υπερβολική «Binge-
Watching» συµπεριφορά φαίνεται να εµφανίζει οµοιότητες µε άλλες υπερβολικές συµπεριφορές που συχνά 
προκαλούν συµπεριφορικές εξαρτήσεις. Η επικέντρωση του επιστηµονικού ενδιαφέροντος διευκολύνει την 
περαιτέρω διερεύνηση και εξειδικευµένη αντιµετώπιση όταν αυτή χρειάζεται.
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΟΡΤΙΟΞΕΤΙΝΗ
Βλάχος Η.1, Γαλανόπουλος Α.2

1Ψυχίατρος, Ιδιωτικό ιατρείο, Αθήνα
2Νευρολόγος, Medical Affairs Manager Lundbeck Hellas

Εισαγωγή: Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, παρόλο που οι αντικαταθλιπτικές αγωγές αντιµετωπίζουν 
αποτελεσµατικά τα συµπτώµατα της διάθεσης σε ασθενείς µε µείζονα καταθλιπτική διαταραχή (ΜΚΔ), η 
λειτουργικότητα των ασθενών αυτών δεν φαίνεται να επανέρχεται πλήρως. 

Σκοπός: Η αξιολόγηση και καταγραφή της κλινικής πορείας περιστατικού ασθενούς µε ΜΚΔ που έλαβε 
βορτιοξετίνη, ως προς τη λειτουργικότητα και τις άλλες παραµέτρους της νόσου. 

Μέθοδος: Η ασθενής έλαβε µονοθεραπεία µε βορτιοξετίνη µετά από αλλαγή από SSRI. Η λειτουργικότητα 
εκτιµήθηκε µε την κλίµακα Sheehan Disability Scale (SDS) η οποία αξιολογεί 3 τοµείς: οικογενειακή ζωή, 
εργασία/φοίτηση, κοινωνική /προσωπική ζωή. Οι άλλες παράµετροι της κατάθλιψης εκτιµήθηκαν κλινικά. 

Αποτελέσµατα: Γυναίκα, 63 ετών, προσήλθε µε ΜΚΔ από διετίας µε κύρια συµπτώµατα καταθλιπτικό 
συναίσθηµα, ευερεθιστότητα, κοινωνική απόσυρση, παραµέληση εαυτού, δυσκολία στις σχέσεις, αισθήµατα 
απαξίωσης εαυτού, αϋπνία αφύπνισης, ανηδονία. Η ασθενής κατά την πρώτη επίσκεψη λάµβανε θεραπεία 
µε φλουοξετίνη 40mg ηµερησίως από εξαµήνου, χωρίς ύφεση των συµπτωµάτων της. Συνεστήθη έναρξη 
βορτιοξετίνης, ενός multimodal αντικαταθλιπτικού µε διαφορετικό µηχανισµό δράσης, στα 5mg ηµερησίως 
µε σταδιακή αύξηση µέχρι τα 20mg και παράλληλα σταδιακή απόσυρση της φλουοξετίνης. Η λειτουργικότητα 
βελτιώθηκε προοδευτικά µε SDS σκορ 27, 23 και 9 κατά την έναρξη, µετά από 4 και µετά από 10 εβδοµάδες 
θεραπείας αντίστοιχα. Η ασθενής, µετά από 10 εβδοµάδες λήψης βορτιοξετίνης παρουσίασε µεγάλη βελτίωση 
της καταθλιπτικής συµπτωµατολογίας χωρίς συναισθηµατικό µούδιασµα, ενεργοποίηση σε κοινωνικό επίπεδο 
και υποχώρηση της κοινωνικής απόσυρσης, εξοµάλυνση της επικοινωνίας, βελτίωση της λειτουργικότητας µε 
συµµετοχή σε καθηµερινές δραστηριότητες από τις οποίες αντλεί ικανοποίηση και χαρά, όπως το να βγαίνει από 
το σπίτι, να κάνει περιπάτους και να αναλαµβάνει οικιακές εργασίες. 

Συµπεράσµατα: Η βορτιοξετίνη µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά τη λειτουργικότητα του ασθενούς στην 
οικογενειακή ζωή, την εργασία και την κοινωνική/προσωπική ζωή, ευνοώντας έτσι τη λειτουργική αποκατάσταση, 
ακόµα και σε ασθενείς που δεν έχουν ανταποκριθεί σε µακράς διάρκειας θεραπεία µε υψηλές δόσεις SSRI. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
Χασιροπούλου Χ., Σιούτη Ν., Μουγιάκος Θ., Δηµητρακόπουλος Σ.
414 ΣΝΕΝ

Σκοπός: Από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι σαφής η συσχέτιση του στρες µε τις µείζονες ψυχιατρικές διαταραχές. 
Θεωρείται ότι το στρες ως όψιµος περιβαλλοντικός παράγοντας µπορεί να λειτουργήσει τόσο προδιαθεσικά όσο 
και πυροδοτικά στην εµφάνιση ψυχιατρικών νόσων, όπως αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές της διάθεσης και 
διαταραχές του ψυχωσικού φάσµατος. Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η προσπάθεια προσδιορισµού της 
χρονικής περιόδου της θητείας κατά την οποία συνηθέστερα εκδηλώνεται πρώτη φορά η οποιαδήποτε κλινικής 
σπουδαιότητας συµπτωµατολογία, θεωρώντας ότι το στρες της θητείας και της προσαρµογής στις απαιτήσεις 
της είναι κοινό για όλους τους στρατεύσιµους. 

Υλικό και Μέθοδοι: Σε αναδροµική µελέτη αρχείου για τα έτη 2016 - 2017 εντοπίστηκαν οι άρρενες στρατιώτες 
που νοσηλεύτηκαν στην Ψυχιατρική κλινική του 414 ΣΝΕΝ µε διαγνώσεις F10-19, F20-29, F30-39, F40-F48 
και F60-69 κατά ICD-10. Εν συνεχεία έγινε στατιστική ανάλυση και συσχέτιση του αριθµού των νοσηλειών ανά 
κλινική διάγνωση και του χρόνου εµφάνισης, ως προς τον µήνα θητείας κάθε νοσηλευόµενου, της αντίστοιχης 
κλινικής διαταραχής. 

Αποτελέσµατα: Υποθέτοντας ότι το στρες της υποχρεωτικής θητείας είναι ένας σταθερός παράγοντας 
επιβάρυνσης το οποίο δρα εξίσου στους στρατεύσιµους, αναµένουµε µε βάση το µοντέλο στρες - προδιάθεσης 
ότι η ανάδυση µείζονος ψυχοπαθολογίας σε άτοµα µε αυξηµένη ευαλωτότητα λαµβάνει χώρα κυρίως στην αρχή 
της θητείας. Επισηµαίνονται επίσης οι διαφορές µεταξύ των διάφορων κλινικών διαγνώσεων ανά µήνα θητείας. 

Συµπεράσµατα: Το στρες κατά τη διάρκεια της θητείας είναι µείζονος σπουδαιότητας για την εµφάνιση όλου του 
φάσµατος της ψυχοπαθολογίας, ιδιαίτερα σε ευάλωτα άτοµα. Η ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και έγκαιρης 
παρέµβασης κρίνονται ως ιδιαίτερης σηµασίας για τους στρατεύσιµους.
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ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΕΤΩΠΟΚΡΟΤΑΦΙΚΗΣ ΑΝΟΙΑΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΩΝΑ
Παπαδόπουλος Β., Στρατάκη Ε., Τσουκαλά Χ., Σπυροπούλου Α., Πεχλιβανίδης Α.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού µε διαταραχές της συµπεριφοράς κατά την ακούσια νοσηλεία του οποίου 
ετέθη η διάγνωση Μετωποκροταφικής Άνοιας συνυπάρχουσας µε Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση. Σύντοµη 
ανασκόπηση πρόσφατων βιβλιογραφικών δεδοµένων σχετικά µε αυτή τη συννόσηση. 

Υλικό και µέθοδοι: Άνδρας 59 ετών παρουσίασε από 15µήνου επιδεινούµενες διαταραχές της συµπεριφοράς 
και του συναισθήµατος µε κοινωνική αποµόνωση, ευερεθιστότητα, παράξενη ένδυση. Η οµιλία του έγινε 
σταδιακά πτωχή σε περιεχόµενο, χωρίς εµφανή διαταραχή της κατανόησης. Πριν την εισαγωγή του ο ασθενής 
έγινε απαθής και εµφάνισε άρση αναστολών και ειδικότερα απρόσεκτη οδήγηση µε πρόκληση µικροατυχηµάτων. 
Λόγω επικινδυνότητας προς τον εαυτό και προς τρίτους και απουσίας εναισθησίας, ο ασθενής εισήχθη στην 
Ψυχιατρική Κλινική κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Στη νευρολογική εκτίµηση διαπιστώθηκε η παρουσία 
δεσµιδώσεων στους µύες των άκρων. 

Αποτελέσµατα: Ο νευροψυχολογικός έλεγχος ανέδειξε διαταραχή προσοχής, ικανότητας υπολογισµών, 
ανάκλησης και γλώσσας µε βαθµολόγηση 14/30 στο Mini Mental State Examination. Στον έλεγχο µε 
Frontal Assessment Battery ο ασθενής παρουσίασε διαταραχή αντιληπτικής ικανότητας, νοητικής ευελιξίας 
και ευαισθησία στις παρεµβολές µε συνολική επίδοση 11/18. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος ανέδειξε 
απονεύρωση σε τρία επίπεδα. Διενεργήθηκε εκτενής εργαστηριακός έλεγχος ο οποίος ήταν αρνητικός για 
νεοπλασµατικό ή αυτοάνοσο νόσηµα. Ο γονιδιακός έλεγχος για C9orf72 µετάλλαξη ήταν αρνητικός. 

Συµπεράσµατα: Η Μετωποκροταφική Άνοια αποτελεί το δεύτερο συχνότερο αίτιο πρώιµης εµφάνισης άνοιας. 
Σύµφωνα µε πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδοµένα φαίνεται πως σηµαντικό ποσοστό ασθενών Μετωποκροταφικής 
Άνοιας (περίπου 50%) παρουσιάζουν συµπτώµατα οφειλόµενα σε βλάβη του κινητικού νευρώνα. Η υπόθεση ότι 
οι δύο νόσοι συνιστούν ένα φάσµα µιας ενιαίας νοσολογικής οντότητας ενισχύεται ιστολογικά µε την ανάδειξη 
της παθολογικής πρωτεΐνης TDP-43 και στις δύο νόσους. Στο παρόν περιστατικό η καίρια διάγνωση της 
Πλαγίας Μυατροφικής Σκλήρυνσης οδήγησε στην πρώιµη έναρξη αντιµετώπισης της νόσου. Η κλινική υποψία 
συννόσησης των δύο οντοτήτων µπορεί να συµβάλει στην καταλληλότερη και σφαιρικότερη αντιµετώπιση αυτών 
των δυσµενών ως προς την πρόγνωσή τους καταστάσεων.
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ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ; ΑΝ ΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ 
ΕΘΙΣΜΟΣ-ΕΞΑΡΤΗΣΗ Ή ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ; 
Παντελεάκης Δ., Λιάππας Ι., Παπαρρηγόπουλος Θ.
Πρόγραµµα Αθηνά, ΓΝΑ Αιγινήτειο - ΟΚΑΝΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός: Η παρουσίαση των νεώτερων δεδοµένων για την εκσεσηµασµένη χρήση σωµατικής άσκησης 
(excessive exercise). Προτείνεται η θεώρησή της ως παθολογικής οντότητας, µε κύρια εκδοχή την κατάταξή της 
στις εξαρτήσεις. Ένα πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αναγνώριση στο DSM-5 της διαγνωστικής 
κατηγορίας των συµπεριφορικών (µη χηµικών) εξαρτήσεων µε τη µεταφορά σε αυτή τη διαγνωστική κατηγορία 
(addictive disorders) της διαταραχής τζόγου , από την κατηγορία των διαταραχών ελέγχου των παρορµήσεων 
(impulsive control disorders). Είναι γεγονός βεβαίως ότι η χρήση σωµατικής άσκησης σε “κανονικά πλαίσια” 
είναι βασικός παράγοντας σωµατικής υγείας αλλά και ψυχικής ευεξίας. Υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδοµένα που 
στηρίζουν την άποψη ότι η σωµατική αύξηση µπορεί να βελτιώνει τη διάθεση, να µειώνει το άγχος κι επίσης να 
επαυξάνει το προσδόκιµο επιβίωσης (ιδιαίτερα στους άνδρες). Περνώντας όµως σε υπερβολικές διαστάσεις 
η χρήση της σωµατικής άσκησης µπορεί να αποκτά χαρακτηριστικά συµπεριφορικής εξάρτησης (εµφάνιση 
“ανοχής”, “στερητικού συνδρόµου”, απώλειας του ελέγχου µε αποτέλεσµα η συνέχιση της έντονης άσκησης παρά 
την εµφάνιση σωµατικών προβληµάτων που επιδεινώνονται απ΄αυτήν κλπ). Η σύνδεση της σωµατικής άσκησης 
µε διεργασίες εθισµού φαίνεται να αφορά κατ΄αρχήν και το νευροβιολογικό υπόστρωµα, αφού η σωµατική 
άσκηση επενεργεί στη λειτουργία νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων που υπεισέρχονται στις διεργασίες εθισµού 
(σύστηµα ενδογενών οπιοειδών). Μπορεί όµως η υπερβολική άσκηση να έχει και στοιχεία ψυχαναγκαστικά. 
Εκτιµάται ότι πολλά από τα άτοµα που αθλούνται υπερβολικά χαρακτηρίζονται από τελειοθηρία, συγκράτηση 
του θυµού υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό, αντοχή στη σωµατική καταπόνηση, αγχώδη και καταθλιπτικά 
συναισθήµατα. Τα χαρακτηριστικά αυτά υπάρχουν τόσο σε ψυχαναγκαστικές καταστάσεις όσο και σε διαταραχές 
πρόσληψης τροφής. Πρόσφατες µάλιστα µελέτες στηρίζουν την εκδοχή ότι η υπερβολική άσκηση στα πλαίσια 
διαταραχών πρόσληψης τροφής έχει χαρακτηριστικά µάλλον ψυχαναγκαστικά παρά εξαρτητικά. 

Συµπεράσµατα: Ενώ η “κανονική” σωµατική άσκηση αποτελεί συστατικό της υγιούς ζωής η προβληµατική 
υπερβολική άσκηση µπορεί να αποτελεί έκφραση ψυχοπαθολογίας είτε στα πλαίσια άλλων διαταραχών (π.χ. 
διαταραχών πρόσληψης τροφής) είτε ως αυτόνοµη οντότητα µε στοιχεία κυρίως εξαρτητικά.  
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
«ΕΞΑΡΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Παντελεάκης Δ., Λιάππας Ι., Παπαρρηγόπουλος Θ.
Πρόγραµµα Αθηνά, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ΟΚΑΝΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός της ανακοίνωσης: Η παρουσίαση των πιο πρόσφατων δεδοµένων για τη χρήση της σωµατικής 
άσκησης ως θεραπευτικής προσέγγισης στην αντιµετώπιση των εξαρτήσεων. Η χρήση της σωµατικής 
άσκησης σε κανονικά πλαίσια θεωρείται σήµερα βασικό συστατικό µιας υγιούς ζωής και βοηθά τον άνθρωπο 
να νιώθει καλά σωµατικά και ψυχικά. Υπάρχουν µελέτες που δείχνουν ότι η σωµατική δραστηριότητα εντός 
κανονικού πλαισίου ασκεί προστατευτικό ρόλο αποτρέποντας την εµφάνιση κατάχρησης ουσιών στους νέους 
ανθρώπους. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να συνδέεται µε τη χρήση εθιστικών ουσιών στα πλαίσια της προσπάθειας 
“αυτοθεραπείας” των χρηστών (“self-medication” hypothesis). Η σύνδεση της σωµατικής άσκησης µε τις 
εξαρτητικές διεργασίες αφορά καταρχήν και το νευροβιολογικό υπόστρωµα: η σωµατική άσκηση επιδρά σε 
συστήµατα νευροδιαβιβαστών που υπεισέρχονται σε διεργασίες εθισµού (π.χ. σύστηµα ενδογενών οπιοειδών, 
που συνδέεται µε το γνωστό “athlete΄s high”). Μ΄αυτή την έννοια η χρήση της σωµατικής άσκησης µπορεί 
να επιτελεί µια λειτουργία υποκατάστασης: η άσκηση προσφέροντας θετική ενίσχυση (positive reinforcement) 
υποκαθιστά τη δράση εθιστικών ουσιών. Κάτι τέτοιο βέβαια συνδέεται µε την “εξαρτητική διάσταση” στην ίδια 
τη σωµατική άσκηση. Υπάρχουν µελέτες για τη χρήση της σωµατικής άσκησης στα πλαίσια της θεραπείας των 
εξαρτήσεων (χηµικών και µη χηµικών), που σταδιακά είναι καλύτερα οργανωµένες και εστιάζουν σε διάφορες 
παραµέτρους του φαινοµένου (π.χ. αν η άσκηση είναι αερόβια ή αναερόβια).

Συµπεράσµατα: όπως προκύπτει και από την πιο πρόσφατη µετανάλυση µελετών για τη χρήση αναερόβιας 
άσκησης σε διάφορες εξαρτήσεις, η πιο τεκµηριωµένη αποτελεσµατικότητα αφορά το κάπνισµα. Στις άλλες 
εξαρτήσεις φαίνεται να είναι λιγότερο τεκµηριωµένη καθώς οι διαθέσιµες µελέτες έχουν µεθοδολογικές 
αδυναµίες και κάποια ευρήµατα είναι αντικρουόµενα.
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Μπαλή Παναγιώτα, Τζεφεράκος Γ., Καλέµη Γ., Ψαρρά Μ.Λ., Ευσταθίου Β., Δουζένης Αθ. 
Τµήµα Ψυχιατροδικαστικής, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝΑ «Αττικόν»

Εισαγωγή: Η αυτοκτονία παραµένει µια από τις πιο κοινές αιτίες θανάτου του πληθυσµού που βρίσκεται υπό 
κράτηση σε όλο τον κόσµο. Η µείωση του αριθµού των αυτοκτονιών στις φυλακές και τα σωφρονιστικά ιδρύµατα 
αποτελεί προτεραιότητα. Οι στρατηγικές πρόληψης της αυτοκτονικότητας χρειάζονται βελτίωση µε στόχο την 
καλύτερη δυνατή  βελτίωση τους, ώστε να ανταποκριθούν στις πολύπλοκες ανάγκες του πληθυσµού των 
φυλακών. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της αυτοκτονικής συµπεριφοράς που εµφανίζουν οι 
κρατούµενοι στις φυλακές, καθώς και η πρόληψή της. 

Μέθοδος: Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς 
βιβλιογραφίας µε τη χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων και πηγών.

Αποτελέσµατα: Σε µελέτες υποστηρίχθηκε υψηλή συσχέτιση µεταξύ των αποπειρών αυτοκτονίας και των 
ψυχικών διαταραχών σε ψυχιατροδικαστικά πλαίσια. Τονίζεται η αναγκαιότητα της αξιολόγησης των ψυχικών 
διαταραχών, καθώς και του κινδύνου να προβεί σε αυτοκτονία ένας κρατούµενος που βρίσκεται υπό δικαστική 
παρακολούθηση ή εκτίει την ποινή του. 

Φαίνεται ότι ένα µικρό ποσοστό του πληθυσµού των φυλακών λαµβάνει φαρµακευτική θεραπεία ή και 
ψυχοθεραπευτικές παρεµβάσεις, αν και είναι απαραίτητες σε πολλές περιπτώσεις. Εποµένως, για την πρόληψη 
του κινδύνου αυτοκτονικότητας αυτών των ασθενών είναι αναγκαία η εύρεση και η καταγραφή αποτελεσµατικών 
θεραπευτικών παρεµβάσεων, όπως παρεµβάσεων που στοχεύουν στη θεραπεία της συννόσησης που 
εµφανίζεται σε αυτούς τους ασθενείς, καθώς και στην πρόληψη της παρορµητικότητας, της απόγνωσης και του 
αυτο-τραυµατισµού, που  αυξάνουν τον κίνδυνο αυτοκτονικής συµπεριφοράς.

Αναγκαίες είναι και οι παρεµβάσεις στο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και στην αποτροπή πρόσβασης σε 
µέσα διάπραξης αυτοκτονίας. Η εκπαίδευση του προσωπικού των σωφρονιστικών καταστηµάτων είναι επίσης 
απαραίτητη, καθώς σε µελέτες φαίνεται ανεπάρκεια αξιολόγησης και διαχείρισης αυτών των περιπτώσεων. 

Συµπέρασµα: Σε πολλές µελέτες διαφαίνονται υψηλά ποσοστά αυτοκτονικής συµπεριφοράς στον 
ψυχιατροδικαστικό πληθυσµό. Οι φυλακές και τα σωφρονιστικά ιδρύµατα είναι υπεύθυνα για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των κρατουµένων.

Είναι αναγκαία η διευρεύνηση των αποτελεσµατικών παρεµβάσεων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της 
αυτοκτονικότητας σε αυτόν τον πληθυσµό. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ CORNELIA DE LANGE
Ρέτζιου Α.1, Φιστέ Μ.2, Παπαδάτου Σ.1, Νερούτσος Ε.1

1ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο
2ΨΝΑ Δροµοκαΐτειο

Σκοπός: Να γίνει αναφορά στο σπάνια εµφανίσιµο στην ελληνική ψυχιατρική πραγµατικότητα σύνδροµο. 

Υλικό και µέθοδοι: Μελέτη περίπτωσης, Medline έρευνα, ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Αποτελεσµάτα: Γενετικό σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από νοητική υστέρηση, σαφώς καθορισµένα 
χαρακτηριστικά προσώπου, ανωµαλίες άνω άκρων και άτυπη ανάπτυξη µεταξύ πολυάριθµων άλλων σηµείων 
και συµπτωµάτων. Είναι µια πολυσυστηµατική διαταραχή µε σωµατικούς, γνωστικούς και συµπεριφορικούς 
συντελεστές, που έλαβε το όνοµά της από την Ολλανδή παιδίατρο Cornelia de Lange, η οποία περιέγραψε για 
πρώτη φορά τη διαταραχή σε δύο βρέφη το 1933. Συνήθως προκύπτει από µεταλλάξεις στα επτά γονίδια, 
τα οποία συµβάλλουν στη δοµή ή λειτουργία του συµπλόκου cohesin. Άγνωστης αιτιολογίας στο 30% των 
περιπτώσεων. Ο επιπολασµός υπολογίζεται µεταξύ 1 στους 10.000 και 1 στις 30.000 γεννήσεις. Παρά το 
γεγονός των πρόσφατων εξελίξεων στη µοριακή διαγνωστική, η διάγνωση εξακολουθεί να είναι δύσκολη στην 
κλινική πρακτική. Οι διαγνωστικές προσεγγίσεις αφορούν την προγεννητική διάγνωση, µοριακές γενετικές 
δοκιµές και παρακολούθηση ενηλίκων που εµφανίζουν το σύνδροµο. Μετά τη διάγνωση του συνδρόµου 
απαιτείται δια βίου ιατρική, διεπιστηµονική και κοινωνική φροντίδα, ανεξάρτητα από το µοριακό αιτιολογικό 
επίπεδο. Η πρόσβαση για κλινική αξιολόγηση, συµβουλευτική και παρακολούθηση από µια διεπιστηµονική οµάδα 
δηµιουργεί αυξηµένες πιθανότητες βελτίωσης τόσο της υγειονοµικής περίθαλψης όσο και της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής του ατόµου. Αναγνωρισµένα εµπόδια στην πρόσβαση σε υγειονοµικούς φορείς περιλαµβάνουν 
οι επιπλοκές της συµπεριφοράς, η γεωγραφική αποµόνωση και οι οικονοµικές πτυχές. 

Συµπεράσµατα: Δεν υπάρχουν µεγάλες µελέτες που να βασίζονται στον προσδιορισµό των γονιδίων που ενέχει 
κινδύνους οικογενούς εµφάνισης του συνδρόµου στην κλασική του µορφή. Ευαισθητοποίηση των επαγγελµατιών 
υγείας αλλά και των διεπιστηµονικών ψυχιατρικών οµάδων καθώς και περαιτέρω έρευνα και µελέτη σε τέτοια 
περιστατικά θα βοηθήσει στην καλύτερη αντιµετώπιση των ατόµων µε σύνδροµο Cornelia De Lange. 
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ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Σεγρέδου Ε., Εσερίδου Δ., Τσακίρης Φ. 
Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών, ΨΝΑ

Εισαγωγή: Πρόκειται για άνδρα 47 ετών, εικαστικό, µε ιστορικό τερατώµατος όρχεως, σε ηλικία 15 ετών και 
σεµινώµατος όρχεως σε ηλικία 23 ετών, υπό ορµονική υποκατάσταση. Έναρξη χρήσης οινοπνευµατωδών από 
την προεφηβία. Μεγάλη κατανάλωση από 24 ετών, µετά την δεύτερη προσβολή από τη νεοπλασµατική νόσο. 
Έναρξη ψυχωτικών επεισοδίων από την ηλικία των 25 ετών, µε διαταραχή της διάθεσης, παρανοϊκό ιδεασµό και 
ακουστικές ψευδαισθήσεις, συνοδευόµενα µε άγχος αποχωρισµού, πάντα µετά από διακοπή ερωτικής σχέσης. 
Ο ασθενής παρουσίαζε διαταραχή ταυτότητας φύλου trans, µη σύντονη µε το εγώ, και αυτοκαταστροφική 
συµπεριφορά.

Υλικό και Μέθοδος: Παρακολουθείται στο Συµβουλευτικό Σταθµό Απεξάρτησης από το Αλκοόλ του ΨΝΑ από 
το 2011. Ο ασθενής έκανε πολύ συχνές υποτροπές παρά την ψυχιατρική/ψυχοθεραπευτική παρακολούθησή 
του µε µεγάλες ποσότητες οινοπνευµατωδών. Έγινε προσπάθεια για παρακολούθηση κλειστού και εν συνεχεία 
εξωτερικού προγράµµατος, ανεπιτυχώς, παρά την ταυτόχρονη λήψη φαρµακευτικής αγωγής, τόσο για τυχόν 
στερητικά συµπτώµατα όσο και για την αντιµετώπιση των ψυχωσιόµορφων εκδηλώσεων και της διαταραχής 
της διάθεσης. Το 2015 ξεκινάει παρακολούθηση ψυχοθεραπευτικής οµάδας διπλής διάγνωσης µε εβδοµαδιαία 
συχνότητα.

Αποτελέσµατα: Μετά από τρία έτη παρακολούθησης της οµάδας ψυχοθεραπείας, µε παράλληλη φαρµακευτική 
αγωγή και ψυχιατρική παρακολούθηση, ο ασθενής παρουσίασε, εκτός από τα µεγάλα διαστήµατα αποχής από 
το αλκοόλ, αλλαγή της στάσης του απέναντι στην έµφυλη «διαφορετικότητα» που βίωνε, µίλησε για πρώτη φορά 
στην οµάδα για αυτό και έκανε σχέση µε µία γυναίκα που αποδεχόταν την σεξουαλικότητά του. Βρίσκεται σε 
αποχή τον τελευταίο χρόνο.

Συµπεράσµατα: Ο µη σύντονος µε το εγώ έµφυλος αυτοπροσδιορισµός και η βιωµατική διαφορετική αίσθηση 
του σώµατος φαίνεται να επιδεινώνει την, αλλά ίσως και να οδηγεί σε εξαρτητική συµπεριφορά. Τα άτοµα µε 
διπλή διάγνωση εξάρτησης και ψυχωτικής διαταραχής χρειάζονται µακροχρόνια αντιµετώπιση σε ένα σταθερό 
πλαίσιο που θα τους δώσει νοηµατοδότηση και αποδοχή.
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ATOMA ME ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΕΝΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ 

Καϊκούσιη Κ., Μπέλλα Ε., Αλεβιζόπουλος Γ., Μίντλετον Ν., Χατζηττοφής Α., Χαραλαµπίδου Ο.,  
Σαµαρτζής Λ., Κιννής Ε., Στυλιανού Κ., Κυριάκου Χ., Βενιαµήν Σ., Ανδρέου Ε., Παναγη Α., Κουδουνάς Α., 
Πελεκάνος Α., Πίττα Μ., Καρανικόλα Μ.
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα Νοσηλευτικής, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Κύπρου

Σκοπός: Διερεύνηση δηµογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών των ατόµων που εισάγονται ακούσια λόγω 
αυτοκτονικής συµπεριφοράς στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθαλάσσας (ΨΝΑ) της Κύπρου. 

Μέθοδος: Εφαρµόστηκε περιγραφική µελέτη συσχέτισης µε συγχρονικές συγκρίσεις σε απογραφικό δείγµα 
40 ατόµων (Περίοδος δειγµατοληψίας 12/2016- 02/2018). Η συλλογή δεδοµένων έγινε µέσω ατοµικών 
συνεντεύξεων και χρήσης δοµηµένου ερωτηµατολογίου δηµογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών, και των 
εργαλείων PANSS, HAM-D και YMRS για την αξιολόγηση της έντασης της ψυχωτικής, καταθλιπτικής και µανιακής 
συµπτωµατολογίας. 

Αποτελέσµατα: Το δείγµα αποτελείτο κυρίως από Ελληνοκύπριους, 32 άνδρες και 8 γυναίκες. Η συχνότερη 
ηλικιακή οµάδα στο δείγµα ήταν τα 25-34 έτη. Οι 26 έκαναν χρήση ουσιών, ενώ 20 από αυτούς πληρούσαν τα 
κριτήρια διπλής διάγνωσης. Η συχνότερη κλινική διάγνωση ήταν η σχιζοφρένεια και οι διαταραχές ψυχωτικού 
φάσµατος (70%). Το συχνότερο σύµπτωµα που συνυπήρχε µε την αυτοκτονική συµπεριφορά ήταν η χρήση 
ουσιών (50%), ενώ 35% του δείγµατος είχε διακόψει τη φαρµακευτική αγωγή το διάστηµα πριν την εκδήλωση 
της αυτοκτονικής συµπεριφοράς. Οι κύριες µέθοδοι απόπειρας αυτοκτονίας ήταν η πτώση από ύψους (20%) 
και η υπερδοσολογία φαρµακευτικών σκευασµάτων ή άλλων ουσιών (20%). Το θετικό ιστορικό χρήσης ουσιών 
φάνηκε να σχετίζεται ισχυρά µε την αυτοκτονική συµπεριφορά (χ2, p<0.0001, Carmer΄s V=0.629), όπως 
επίσης και το είδος της κλινικής διάγνωσης κατά την εισαγωγή (χ2, p<0.05, Carmer΄s V=0.443). Συγκεκριµένα, 
τα άτοµα µε σχιζοφρένεια και λοιπές διαταραχές σκέψης εµφάνιζαν συχνότερα αυτοκτονική συµπεριφορά 
συγκριτικά µε τα άτοµα µε διάγνωση διαταραχών διάθεσης. 

Συµπεράσµατα: Η παρούσα µελέτη καταδεικνύει για πρώτη φορά τα δηµογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των 
ατόµων που νοσηλεύονται ακούσια µε αυτοκτονική συµπεριφοράς στην Κύπρο. Προτείνεται επαναξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων και προγραµµάτων εκπαίδευσης στην κοινότητα µε στόχο την πρόληψη 
χρήσης ουσιών και µη ορθής εφαρµογής/ διακοπής της θεραπευτικής αγωγής, προκειµένου να περιοριστούν 
οι υποτροπές και η εµφάνιση αυτοκτονικής συµπεριφοράς κατά την παραµονή των ατόµων µε σχιζοφρένεια και 
λοιπές διαταραχές σκέψης στην κοινότητα. 
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ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ 
ΠΡΩΤΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 
Κόλλιας Κ., Ξενάκη Λ., Βλάχος Η., Νιανιάκας Ν., Στεφανής Ν.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός: Το ιατρείο πρώιµης παρέµβασης στην ψύχωση (ΙΠΠΨ) του Αιγινητείου νοσοκοµείου λειτουργεί από 
το Μάρτιο του 2012, παρέχοντας συστηµατική αντιµετώπιση σε εξωτερική βάση, περιστατικών Λίαν Υψηλού 
Κινδύνου (ΛΥΚ) για εκδήλωση ψύχωσης ή µε πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο (ΠΨΕ). Στόχος της παρούσας εργασίας 
είναι η παρουσίαση των υποτροπών σε περιστατικά ΠΨΕ που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο 
παρακολούθησης στο ΙΠΠΨ. 

Υλικό και µέθοδοι: Το ΙΠΠΨ σε συνεργασία µε το τµήµα επειγόντων περιστατικών και την κλινική Κουρέτα Β΄ 
του Αιγινητείου νοσοκοµείου, καθώς και µε τµήµατα άλλων ψυχιατρικών κλινικών (414 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο 
Ειδικών Νοσηµάτων, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αττικόν, Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής Σισµανόγλειο, 
Γενικό Νοσοκοµείο Σωτηρία), έχει οργανώσει ένα σύστηµα παραποµπών προκειµένου να υποδέχεται και 
να αναλαµβάνει την αντιµετώπιση περιστατικών µε ΠΨΕ για τουλάχιστον 3 χρόνια. Το ιατρείο παρέχει ειδική 
συστηµατική παρακολούθηση µε ψυχοθεραπευτική υποστήριξη και ρύθµιση φαρµακευτικής αγωγής, ανάλογα 
µε τη φάση της νόσου (phase-specific treatment). 

Αποτελέσµατα: Ο αριθµός των περιστατικών ΠΨΕ σε διάστηµα 6 ετών (Μάρτιος 2012 - Φεβρουάριος 2018) 
είναι 95. Από αυτά, 15 περιστατικά (15,8%) παρουσίασαν υποτροπή εκ των οποίων τα 10 χρειάστηκε να 
νοσηλευτούν (10%). Μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους συνέχισαν να παρακολουθούνται από το ΙΠΠΨ. 

Συµπεράσµατα: Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι µόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 20% των 
ΠΨΕ δε θα ξαναπαρουσιάσουν ψυχωτικά συµπτώµατα, ενώ το 55-70% θα υποτροπιάσουν εντός 2 ετών από 
την ύφεση του αρχικού επεισοδίου. Το ποσοστό αυτό της υποτροπής µειώνεται (35-40%) όταν παρέχεται στα 
περιστατικά αυτά συστηµατική παρακολούθηση από εξειδικευµένες υπηρεσίες έγκαιρης παρέµβασης. Από τα 
µέχρι στιγµής αποτελέσµατα φαίνεται ότι το ΙΠΠΨ παρέχει υπηρεσίες ικανές να περιορίσουν την πιθανότητα 
υποτροπής ενός ΠΨΕ, στοχεύοντας στη λειτουργική αποκατάσταση του ασθενή. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ MINI-FROGS ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Φωτιάδης Π.1, Στογιόγλου Δ.2

1Ψυχίατρος, Διευθυντής ΨΤΕΠ/424ΓΣΝΕ 
2Ψυχίατρος, Επιµελητής 251ΓΝΑ

Εισαγωγή: Η λειτουργικότητα των ασθενών µε σχιζοφρένεια, εκπίπτει σταδιακά, ξεκινώντας νωρίς στην πορεία 
της νόσου, ενώ αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα αξιολόγησης της θεραπευτικής παρέµβασης.

Η κλίµακα mini-FROGS, ως συντοµευµένη εκδοχή της 19 ληµµάτων κλίµακας FROGS (Functional Remission Of 
General Schizophrenia), σχεδιάστηκε για να εκτιµήσει τη λειτουργική ύφεση στη σχιζοφρένεια, αξιολογώντας 
τέσσερις σηµαντικούς τοµείς της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας. 

Σκοπός: Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η µετάφραση στην ελληνική γλώσσα και η αξιολόγηση στην κλινική 
πράξη της κλίµακας mini-FROGS, καθώς και η συσχέτισή της µε άλλες κλίµακες που έχουν χρησιµοποιηθεί 
ευρέως για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας αλλά και της γενικής κλινικής εικόνας σε ασθενείς µε 
σχιζοφρένεια στην Ελλάδα. 

Μέθοδος: Φάση Α΄: Υπήρξε αρχική έγκριση από τους δηµιουργούς και δικαιούχους της κλίµακας και αξιολόγηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας. Φάση Β΄: Έγινε µετάφραση στα ελληνικά και επιµέλεια, νοηµατική και γλωσσολογική. 
Σε δεύτερο βήµα έγινε αντίστροφη µετάφραση του ελληνικού κειµένου στα αγγλικά και αξιολόγηση της απόδοσης 
και αξιοπιστίας του. Σε τρίτο βήµα, έγινε αξιολόγηση και αποδοχή της αγγλικής αντίστροφης µετάφρασης από 
τους δικαιούχους της κλίµακας. Φάση Γ΄: η κλίµακα στην ελληνική εφαρµόστηκε σε µελέτη παρατήρησης, όπου 
εντοπίστηκαν προβλήµατα στην εφαρµογή της (εννοιολογικά), τα οποία µετά από παρέµβαση των δηµιουργών 
της κλίµακας, διευκρινίστηκαν και επιλύθηκαν. 

Η καταγραφή περιλάµβανε τα δηµογραφικά στοιχεία των ασθενών (φύλο και ηλικία), βαθµολογίες στις κλίµακες 
mini-FROGS και PSP (Personal and Social Performance Scale) για την αξιολόγηση της λειτουργικότητάς τους, 
καθώς και αξιολόγηση της γενικής κλινικής τους εικόνας µε την κλίµακα CGI-S (Clinical Global Impression-
Severity). 

Αποτελέσµατα: Η ελληνική έκδοση της κλίµακας αξιολόγησης της Λειτουργικής Ύφεσης στην Σχιζοφρένεια 
στην συντοµευµένη εκδοχή της ( mini-FROGS/GR), φάνηκε να είναι εύχρηστη και πρακτική στην χορήγησή 
της. O συντελεστής συσχέτισης Pearson µεταξύ Mini-FROGS και PSP είναι 0,547 (p<0.001) και µεταξύ mini-
FROGS και CGI-S, -0.790 (p<0.001). Το αποτέλεσµα αυτό αποδεικνύει τη µεγάλη συσχέτιση της mini-FROGS 
µε κλίµακες αξιολόγησης λειτουργικότητας και γενικής κλινικής εικόνας (PSP και CGI-S, αντίστοιχα). Τέλος, 
η συσχέτιση µεταξύ των 4 ληµµάτων της κλίµακας mini-FROGS είναι ιδιαίτερα υψηλή µε δείκτη εσωτερικής 
συνάφειας Cronbach΄s Alpha= 0.852. 
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Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Κελάκης A., Λιβάς Δ., Κακούρη Α., Μαρκεζίνης Ε., Τσέγκος Ι.
Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο

Αναγνωρίζεται ευρέως πλέον πως, για πολλές ψυχιατρικές καταστάσεις, ο συνδυασµός ψυχοθεραπείας και 
φαρµακοθεραπείας αποδίδει τα καλύτερα αποτελέσµατα. Ταυτόχρονα, παραγνωρίζεται ακόµη, σε µεγάλο βαθµό, 
πιθανώς λόγω της µακρόχρονης επικράτησης του «ιατρικού επιστηµονικού» µοντέλου, τόσο η σηµασία της 
καλής συνεργασίας των ειδικών, εν προκειµένω του συνταγογραφούντος ψυχιάτρου και του ψυχοθεραπευτού, 
όσο και η εκπαίδευση στη δυναµική διαχείριση και των δύο ρόλων, όταν αυτοί συµπίπτουν. Επίσης καθίσταται 
σηµαντική, όπως αναφαίνεται στη βιβλιογραφία, η ευαισθητοποίηση των ψυχιάτρων, ήδη από την ειδικότητα, 
στις ψυχολογικές διαστάσεις της φαρµακοθεραπείας (µεταβίβαση-αντιµεταβίβαση, προβλητικές διαδικασίες). 
Σε αντίθετη περίπτωση, αυξάνονται οι πιθανότητες µη-συµµόρφωσης των ασθενών, µε κόστος τόσο για τους 
ίδιους (υποτροπές, αναγκαστικές νοσηλείες) όσο και για τους γιατρούς (µαταίωση, επαγγελµατική εξουθένωση).
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ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Παπαθανασίου Χ., Στυλιανίδης Σ.
Πάντειον Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών

Σκοπός: Η διερεύνηση των αντιλήψεων των ψυχιατρικών νοσηλευτών για τους ασθενείς µε διάγνωση 
«Μεταιχµιακή Διαταραχή Προσωπικότητας» (ΜΔΠ).

Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν µέσω οµάδων εστίασης (focus group), στις οποίες συµµετείχαν 
νοσηλευτές (Ν=12) που εργάζονται στις ψυχιατρικές κλινικές δύο γενικών νοσοκοµείων, ενός στην Αθήνα και 
ενός στην επαρχία. Οι συζητήσεις µαγνητοφωνήθηκαν, αποµαγνητοφωνήθηκαν κατά λέξη και αναλύθηκαν 
βάσει της θεµατικής ανάλυσης. 

Αποτελέσµατα: Από τη θεµατική ανάλυση του ερευνητικού υλικού προέκυψαν ένα πυρηνικό θέµα και τρία 
βασικά θέµατα. Για την ονοµάτιση των θεµάτων χρησιµοποιήθηκαν συµβολισµοί από την αρχαία ελληνική 
µυθολογία. Το πυρηνικό θέµα, το οποίο αφορά τη γενική αντίληψη των συµµετεχόντων για τη νοσηλευτική 
φροντίδα των ασθενών µε ΜΔΠ, ονοµάστηκε «Σισύφειο έργο», καθώς αναπτύσσεται γύρω από την έννοια της 
µαταιότητας. Για τους συµµετέχοντες, η φροντίδα των ασθενών µε ΜΔΠ αποτελεί ένα κοπιώδες και ψυχοφθόρο 
έργο, χωρίς σκοπό ή νόηµα. Τα βασικά θέµατα ήταν τα εξής: α) «Το αίνιγµα της Σφίγγας», το οποίο αναφέρεται 
στην αβεβαιότητα που γεννά η ρευστότητα της συγκεκριµένης ψυχοπαθολογίας, β) «Κυνηγώντας χίµαιρες», το 
οποίο αναφέρεται στην επιδίωξη του ανέφικτου της ίασης, κυρίως µέσα από τη φαρµακευτική θεραπεία, και γ) 
«Ο λαβύρινθος του Μινώταυρου», το οποίο αναφέρεται στην πολυπλοκότητα του συστήµατος ψυχικής υγείας, 
που δυσχεραίνει το κλινικό έργο µέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν τις αρνητικές αντιλήψεις των νοσηλευτών για τους ασθενείς µε 
ΜΔΠ. Οι αντιλήψεις αυτές µπορούν να αποδοθούν σε ένα σύνολο ενδοατοµικών, διατοµικών και οργανωτικών 
παραγόντων. Κάτω από το πρίσµα των συµβολισµών των παραπάνω µύθων, οι νοσηλευτές µπορούν να 
αναστοχαστούν και να οδηγηθούν σε µια νέα νοηµατοδότηση της ΜΔΠ, της θεραπευτικής σχέσης, του ρόλου 
τους και του θεραπευτικού στόχου, ώστε να συνεχίσουν την προσπάθεια τους, αναγνωρίζοντας τόσο τους 
περιορισµούς-αποτυχίες όσο και τις νίκες στον θεραπευτικό στίβο.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (Ει.Ψ.Γ.Ι.) ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 
Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
Κωνσταντίνου Α., Μπονώτης Κ.
Ειδικό Ψυχογηριατρικό Ιατρείο, Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν.Λάρισας

Σκοπός: Η παρουσίαση των δράσεων του Ειδικού Ψυχογηριατρικού Ιατρείου (Ει.Ψ.Γ.Ι.) της Πανεπιστηµιακής 
Ψυχιατρικής του Π.Γ.Ν.Λάρισας. 

Υλικό και Μέθοδοι: Το Ει.Ψ.Γ.Ι. αποτελεί ένα νέο ειδικό εξωτερικό ιατρείο, καινοτόµο για την περιοχή 
της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας. Άπτεται θεµάτων ψυχικής υγείας ατόµων > 65 ετών, της κοινότητας και 
νοσηλευοµένων, µε έµφαση στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική αυτών. Κύρια αντικείµενα 
αποτελούν, σε κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, η γηριατρική κατάθλιψη, το µετεγχειρητικό ντελίριο 
(POD) και τα συµπεριφορικά και ψυχολογικά συµπτώµατα στις άνοιες (BPSD). Παρουσιάζονται οι δράσεις του 
ιατρείου στο πρώτο χρόνο λειτουργίας (01-12-2017 έως 31-12-2018). 

Αποτελέσµατα: Σχετικά µε την κλινική δράση το ιατρείο επισκέφτηκαν 55 ασθενείς µε συνολικά 96 επισκέψεις. 
Κυρίαρχη διάγνωση ήταν η γηριατρική κατάθλιψη και η ήπια γνωστική εξασθένηση. Η οµάδα του ιατρείου 
συµµετείχε σε εκπαιδευτικά προγράµµατα των κλινικών του νοσοκοµείου, συµµετείχε στην εκπαίδευση των 
φοιτητών Ιατρικής και δικτυώθηκε µε την Πρωτοβάθµια περίθαλψη στην κοινότητα (Κ.Α.Π.Η., Β.Σ.Σ., ΤΟ.Μ.Υ.) 
σε συνεργασία µε το Δήµο Λαρισαίων µέσω εκπαίδευσης των επαγγελµατιών υγείας της Π.Φ.Υ. καθώς και 
ηµερίδων και κοινών δράσεων. Η οµάδα του ιατρείου συνεργάστηκε µε τα ψυχογηριατρικά ιατρεία σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη µε κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις. Τέλος υπό την 
αιγίδα του ιατρείου υλοποιήθηκε το πρόγραµµα HESTIA-DEM που εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή δράση ACT ON 
DEMENTIA. 

Συµπεράσµατα: Η ανάγκη για εξειδικευµένη παροχή υπηρεσιών σε άτοµα > 65 ετών µε θέµατα ψυχικής υγεία 
είναι µεγάλη. Τα θέµατα ψυχογηριατρικής είναι περίπλοκα, πολυδιάστατα και δυστυχώς υποτιµηµένα. Επίσης 
αναγνωρίζεται ένα κενό στη συνεργασία των ψυχογηριατρικών δοµών και της κοινότητας. Το Ει.Ψ.Γ.Ι. έχει σκοπό 
την παροχή εξειδικευµένων, εξατοµικευµένων υπηρεσιών στους ασθενείς και συντονίζεται µε τις δοµές της 
κοινότητας. Η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και δράσεων προκύπτει διαµέσου συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, 
προτυποποίησης και έρευνας. 
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Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΨΥΧΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Γεώργου Α.1, Φωτιάδης Γ.1, Γρατσίας Α.1, Καλλέργης Γ.1,2, Αλεβιζόπουλος Γ.1,2

1Πανεπιστηµιακό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ζωγράφου, ΕΚΠΑ. 
2Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΓΟΝΚ «οι Άγιοι Ανάργυροι», ΕΚΠΑ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση και η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας 
της οµάδας αυτοφροντίδας των ασθενών στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ηµερήσιας Φροντίδας, στο οποία 
συµµετέχουν. 

Υλικό-Μέθοδοι: Η παρούσα µελέτη διεξήχθη στο Πανεπιστηµιακό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ζωγράφου. Πρόκειται 
για µια περιγραφική µελέτη. Για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας δόθηκε στους συµµετέχοντες της 
οµάδας η κλίµακα Lawton- Instrumental Activities of Daily Living Scale (IADL) καθώς κι ένα ερωτηµατολόγιο 
αξιολόγησης των αρχικών στόχων που είχαν τεθεί κατά την έναρξη της οµάδας. Η οµάδα αυτοφροντίδας 
πραγµατοποιείται από νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας τα τελευταία δύο χρόνια µε συχνότητα µια φορά την εβδοµάδα. 

Αποτελέσµατα: Οι αρχικοί συµµετέχοντες ήταν 15. Στην πορεία η οµάδα αυτοφροντίδας αποτελούνταν σταθερά 
από 8 άτοµα. Οι λόγοι αποχώρησης ήταν 1 θάνατος, 4 αποχωρήσεις από το πλαίσιο παρακολούθησης και 
2 αποχωρήσεις από το Πρόγραµµα Ηµερήσιας Φροντίδας. Φάνηκε πως η συγκεκριµένη οµάδα είχε θετικά 
αποτελέσµατα στους ασθενείς. Οι γυναίκες παρουσίασαν µεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης από την οµάδα. 
Ακόµα το κυριότερο όφελος που αναδείχτηκε ήταν ο έλεγχος της διατροφής και η βελτίωση της αγωγής υγείας 
τους. 

Συµπεράσµατα: Όπως αναδεικνύεται κι από την βιβλιογραφία, η αυτοφροντίδα είναι ένα πεδίο που παρουσιάζει 
έκπτωση στους χρόνιους ψυχωτικούς ασθενείς, Οι οµάδες αυτοφροντίδας στο ολιστικό πλαίσιο φροντίδας τους, 
αλλά και οι ατοµικές παρεµβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση ,φαίνεται πως µπορούν να παρέχουν ένα υψηλότερο 
επίπεδο λειτουργικότητας και καλύτερη ποιότητας ζωής. Ο νοσηλευτής ψυχικής υγείας, µπορεί να διαδραµατίσει 
σηµαντικό ρόλο σε αυτό. Λέξεις κλειδιά: αυτοφροντίδα, χρόνιοι ψυχωτικοί ασθενείς, αποκατάσταση.
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Καπρίνης Σ.1, Καβαδάτος Α.1, Ευαγόρου Α.1, Μουρτιάδου Φ.1, Ελοβάρη Δ.1, Βενύτη Ε.-Ξ.1

1Εταιρία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ε.Ψ.Υ.Κ.Α
2Κοι.Σ.Π.Ε ΙΡΙΣ

Η παρούσα εργασία, παρουσιάζοντας το έργο της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. που επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο να αναδείξει τα στοχευµένα θεραπευτικά προγράµµατα και 
τις ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις που προσφέρει στο σύνολο της, στις κοινοτικές Δοµές και τις υπηρεσίες 
της. Πραγµατοποιήθηκε συλλογή ενδεικτικών δηµογραφικών και θεραπευτικών χαρακτηριστικών, τα οποία 
αντιστοιχούν σε ωφελούµενους που διαµένουν στις µονάδες της, Οικοτροφεία, Ξενώνα, Προστατευόµενα 
Διαµερίσµατα, αλλά και στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που προσφέρονται από το Κέντρο Ηµέρας, την Κινητή 
Μονάδα, τον Κοινωνικό Συνεταιρισµό Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε. «Ίρις»), το Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης 
Κοινοτικής Θεραπείας και νοσηλείας κατ΄ οίκον και τις Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες. Απόρροια της εργασίας, 
είναι ότι όλοι οι ωφελούµενοι της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α, χρόνιοι ψυχικά πάσχοντες που διαµένουν στις στεγαστικές 
δοµές ή λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, µε την διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και την 
εφαρµογή ορθών πρακτικών, καταφέρνουν διαµένοντας εντός της κοινότητας να βελτιώνουν τις γνωστικές 
και ψυχοκοινωνικές τους δεξιότητες. Ειδικότερα, η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, στοχεύοντας στην ελάττωση 
της συµπτωµατολογίας των ασθενών και ενισχύοντας την επανασύνδεση τους µε την κοινότητα, καταφέρνει 
την ενδυνάµωσή τους και την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, προς όφελος της προσωπικής, κοινωνικής 
και επαγγελµατικής τους αποκατάστασης. Αναδεικνύεται η ανάγκη ύπαρξης και ενίσχυσης τέτοιων δοµών και 
υπηρεσιών στα πλαίσια της ουσιαστικής ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, ως σηµαντική και αποτελεσµατική τακτική 
σε σχέση µε την ασυλική πρακτική. 
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ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
Μπέλλος Σ.1, Μαλλιώρη Μ.2, Μαυρέας Β.1, Σκαπινάκης Π.1

1Τµήµα ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Σχολή Επιστηµών Υγείας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
2ΓΝΑ Αιγινήτειο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Σκοπός: Οι ασθενείς µε συνοσηρότητα, προβληµάτων χρήσης αλκοόλ και ψυχικών διαταραχών (Διπλή 
Διάγνωση, «Δ.Δ.») παρουσιάζουν ιδιαίτερες θεραπευτικές ανάγκες και οι εξειδικευµένες υπηρεσίες στην 
Ελλάδα είναι περιορισµένες. Δεδοµένα για την χρήση υπηρεσιών υγείας και τις πεποιθήσεις των ασθενών µε 
Δ.Δ. για την ψυχιατρική θεραπεία θα βοηθήσουν στον καλύτερο σχεδιασµό των κατάλληλων υπηρεσιών. 

Υλικό-Μέθοδοι: Δείγµα 4.894 συµµετεχόντων συγκεντρώθηκε µε την µέθοδο της τυχαίας διαστρωµατοποιηµένης 
δειγµατοληψίας από τον Ελληνικό Γενικό πληθυσµό. Η παρουσία Διαταραχής Χρήσης Αλκοόλ (Δ.Χ.Α.) 
προσδιορίστηκε µε το εργαλείο AUDIT και η παρουσία ψυχιατρικών διαγνώσεων µε την ψυχιατρική συνέντευξη 
CIS-R. Προσδιορίστηκαν α) η συχνότητα χρήσης υπηρεσιών υγείας µε ευθείας ερώτηση, β) οι προτιµήσεις για 
το είδος ψυχιατρικής θεραπείας που θα ακολουθούσαν µε υποθετική ερώτηση και γ) οι πεποιθήσεις για τα 
ψυχιατρικά φάρµακα µε το εργαλείο Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) 

Αποτελέσµατα: Οι ασθενείς µε Δ.Δ. παρουσιάζουν συχνότερη χρήση και πρόθεση χρήσης υπηρεσιών υγείας 
σε σχέση µε τους πάσχοντες µόνο από Δ.Χ.Α. Αντίστροφα η συνόσηση µε Δ.Χ.Α. σχετίζεται µε µειωµένη χρήση 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ασθενείς µε Κατάθλιψη και µε µειωµένη χρήση υπηρεσιών σωµατικής υγείας σε 
ασθενείς µε Αγχώδεις διαταραχές. Η συνόσηση µε Δ.Χ.Α. σχετίζεται µε µειωµένη πρόθεση αναζήτησης βοηθείας 
από επαγγελµατία υγείας ή ψυχικής υγείας. Μολαταύτα οι πάσχοντες από Δ.Δ. έχουν σηµαντικά λιγότερες 
αρνητικές πεποιθήσεις για τα ψυχιατρικά φάρµακα σε σύγκριση µε τους πάσχοντες από ψυχική διαταραχή µόνο. 

Συµπεράσµατα: Η συνόσηση µε κοινή ψυχική διαταραχή σε πάσχοντες από Δ.Χ.Α. αυξάνει τις πιθανότητες 
αναζήτησης θεραπείας ενώ η ανάπτυξη Δ.Χ.Α. σε ασθενείς µε κοινή ψυχική νόσο σχετίζεται µε µειωµένη χρήση 
και πρόθεση χρήσης υπηρεσιών υγείας. Η υψηλότερη δεκτικότητα στην λήψη ψυχιατρικής Φαρµακοθεραπείας 
των ασθενών µε Δ.Δ. σε σύγκριση µε τους πάσχοντες µόνο από κατάθλιψη µπορεί να διευκολύνει την πρόσβασή 
τους στη ψυχιατρική θεραπεία ενώ έµµεσα αναδεικνύει την ανάγκη για ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών για 
ασθενείς µε Δ.Δ.
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ/ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΓΙΑ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ) ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΑΦΝΙ»
Τσακλακίδου Δ.1, Ριζάβας Ι.2, Σφακιανός Μ.2, Δουζένης Α.1, Τσόπελας Χ.3, Πέτσας Δ.3, Ιστίκογλου Χ.4

1Ψυχίατρος,  ΠΓΝΑ «Αττικόν»
2Νοσηλευτής, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί»
3Ψυχίατρος, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί»
4Ψυχίατρος, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας

Σκοπός: Η αυξηµένη συνύπαρξη ψυχιατρικών και σωµατικών νοσηµάτων σε ασθενείς µε εξάρτηση/κατάχρηση 
από το αλκοόλ τονίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία εξαιτίας των βλαβερών επιδράσεων του αλκοόλ στον 
ανθρώπινο οργανισµό. Η καταγραφή του τόπου διαµονής στους δήµους της Περιφέρειας Αττικής και η αναλογία 
τους ως προς το γενικό πληθυσµό, των ατόµων τα οποία προσέρχονται στο ψυχιατρικό ΤΕΠ του ΨΝΑ «Δαφνί» για 
ψυχιατρική εκτίµηση, µε προσωρινή διάγνωση συννοσηρότητας, λόγω εξάρτησης/κατάχρησης από το αλκοόλ. 

Μέθοδος: Πραγµατοποιήθηκε επεξεργασία και ανάλυση των χαρακτηριστικών και του συνολικού δείγµατος 
των ασθενών οι οποίοι προσήλθαν για ψυχιατρική εκτίµηση της οµάδας στόχου, των ασθενών µε εξάρτηση ή 
κατάχρηση αλκοόλ, την περίοδο 2010-2015 στο ΤΕΠ του ΨΝΑ «Δαφνί». Τα πληθυσµιακά στοιχεία προέρχονται 
από την απογραφή που διεξήγαγε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) κατά τη διάρκεια του 2011. Η διοικητική 
διαίρεση των δήµων της Αττικής είναι βάση του νόµου «Καλλικράτης», ο οποίος ισχύει από το 2011 έως και 
σήµερα. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι η έρευνα παρατήρησης (observational). Για την επεξεργασία 
των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 14.0. 

Αποτελέσµατα: Συνολικά 1058 άτοµα εντοπίστηκαν µε προβλήµατα συννοσηρότητας εξαιτίας της εξάρτησης/
κατάχρησης από το αλκοόλ. Το ΨΝΑ «Δαφνί» ανήκει στην περιφέρεια Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Δυτικού Τοµέα Αθηνών και υπάγεται στα διοικητικά όρια του δήµου Χαϊδαρίου. Οι δήµοι Ασπροπύργου και 
Αγίας Βαρβάρας εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά συννόσησης µε κατάχρηση ή εξάρτηση από αλκοόλ/
γενικό πληθυσµό. Ακολουθούν οι δήµοι Αιγάλεω, Ελευσίνας, Μάνδρας, Περιστερίου, Μεγάρων, Νίκαιας-
Ρέντη, Περάµατος, Αθηναίων, Πειραιώς, Φυλής, Χαϊδαρίου, Μοσχάτου-Ταύρου, Αγίων Αναργύρων-Καµατερού. 
Αντιθέτως τα µικρότερα ποσοστά συννόσησης µε κατάχρηση ή εξάρτηση από αλκοόλ/γενικό πληθυσµό 
εµφανίζονται στους δήµους: Ραφήνας-Πικερµίου, Παπάγου-Χολαργού, Διονύσου, Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, 
Δάφνης-Υµηττού, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, Λαυρεωτικής, Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου, Κηφισιάς, 
Ωρωπού, Μαραθώνα, Παλλήνης, Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικού-Αργυρούπολης. 

Συµπεράσµατα: Η γεωγραφική εγγύτητα επηρεάζει την προσέλευση στο ΤΕΠ και το ποσοστό της επισκεψιµότητας 
µειώνεται όταν η χιλιοµετρική απόσταση αυξάνεται, και το αντίστροφο. Εκτός από τη γεωγραφική εγγύτητα, άλλοι 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την προσέλευση σε ΤΕΠ είναι, µεταξύ άλλων, το εισόδηµα και το βιοτικό 
επίπεδο (οι ασθενείς που ζουν σε κοινωνικά υποβαθµισµένες περιοχές έχουν µεγαλύτερη τάση να πηγαίνουν 
στα επείγοντα ενός εφηµερεύοντος νοσοκοµείου, συγκριτικά µε τους οµολόγους τους που ζουν σε πιο εύπορες) 
και η συννόσηση.
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ΣΥΝΝΟΣΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ/ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ) ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΑΦΝΙ»
Τσακλακίδου Δ.1, Ριζάβας Ι.2, Σφακιανός Μ.2, Δουζένης Α.1, Τσόπελας Χ.3, Πέτσας Δ.3, Ιστίκογλου Χ.4

1Ψυχίατρος, ΠΓΝΑ «Αττικόν»
2Νοσηλευτής, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί»
3Ψυχίατρος, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί»
4Ψυχίατρος, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας

Σκοπός: Η αυξηµένη συνύπαρξη ψυχιατρικών διαταραχών σε ασθενείς µε εξάρτηση/κατάχρηση από το αλκοόλ 
τονίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Η συννόσηση ή διπλή διάγνωση ορίζεται από τον ΠΟΥ (1995) ως η συνύπαρξη 
στο ίδιο άτοµο µίας διαταραχής οφειλόµενης στη χρήση ψυχοδραστικής ουσίας και µίας άλλης ψυχιατρικής 
διαταραχής. Σύµφωνα µε το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα (UNODCCP, 
2000), άτοµο µε διπλή διάγνωση είναι εκείνο «για το οποίο έγινε διάγνωση προβλήµατος κατάχρησης αλκοόλ ή 
ναρκωτικής ουσίας επιπλέον κάποιας άλλης διάγνωσης, συνήθως ψυχιατρικής ασθένειας, π.χ. µανιοκατάθλιψη, 
σχιζοφρένεια». Η καταγραφή της προσέλευσης και νοσηλείας των ατόµων µε σωµατική συννόσηση λόγω 
εξάρτησης / κατάχρησης από το αλκοόλ, που προσέρχονται στο ψυχιατρικό ΤΕΠ του µεγαλύτερου ψυχιατρικού 
νοσοκοµείου στην Ελλάδα. 

Μέθοδος: Πραγµατοποιήθηκε επεξεργασία και ανάλυση των χαρακτηριστικών και του συνολικού δείγµατος των 
ασθενών οι οποίοι προσήλθαν για ψυχιατρική εκτίµηση και συνοδές ψυχιατρικές διαταραχές της οµάδας στόχου, 
των ασθενών µε εξάρτηση ή κατάχρηση αλκοόλ, την περίοδο 2010-2015 στο ΤΕΠ του ΨΝΑ «Δαφνί». Για την 
ταξινόµηση των διαγνώσεων χρησιµοποιήθηκε η δέκατη αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόµησης 
των Νόσων και των Σχετικών Προβληµάτων Υγείας (ICD10). Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι η έρευνα 
παρατήρησης (observational). Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 
14.0. 

Αποτελέσµατα: Συνολικά 1058 άτοµα εντοπίστηκαν µε προβλήµατα συννοσηρότητας εξαιτίας της εξάρτησης 
/ κατάχρησης από το αλκοόλ, εκ των οποίων το 13,65% αντιµετώπιζε συνυπάρχοντα σωµατικά νοσήµατα. 
Οι πιο συνηθισµένες ψυχιατρικές διαγνώσεις ήταν οι εξής: § F20-F29: Σχιζοφρένεια, σχιζοτυπικές & 
παραληρηµατικές διαταραχές (24,2%) § F30-F39: Συναισθηµατικές διαταραχές (23,8%) § F10.1: Ψυχικές 
διαταραχές και διαταραχές της συµπεριφοράς λόγω επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ(13%) § F60-F69: Διαταραχές 
της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς στον ενήλικα (12,5%) § F40-F48: Νευρωτικές, σωµατόµορφες και 
αγχώδεις διαταραχές (6,3%) § F10.3: Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συµπεριφοράς λόγω σύνδροµο 
στέρησης αλκοόλ (3,2%) § F10.0: Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συµπεριφοράς λόγω οξείας 
δηλητηρίαση από αλκοόλ (3,1%) § F00-F09: Οργανικές, (συµπεριλαµβάνονται και οι συµπτωµατικές), ψυχικές 
διαταραχές (2,7%) 

Συµπεράσµατα: Οι συχνότερες διαγνώσεις, µε τα ίδια περίπου ποσοστά εµφάνισης, είναι οι ψυχωτικές 
(24,2%) και οι συναισθηµατικές διαταραχές (23,8%). Ακολουθούν η διαταραχή προσωπικότητας (12,5%), 
σωµατόµορφες και αγχώδεις διαταραχές (6,3%), και από 3% περίπου η οξεία δηλητηρίαση από αλκοόλ, το 
σύνδροµο στέρησης, η συνύπαρξη σωµατικού νοσήµατος και οι οργανικές ψυχικά διαταραχές. 

Η αυξηµένη συνύπαρξη ψυχιατρικής συµπτωµατολογίας σε ασθενείς µε προβλήµατα κατάχρησης ή εξάρτησης 
από το οινόπνευµα έχει επισηµανθεί από παλιά στη διεθνή βιβλιογραφία. Κλινικές και επιδηµιολογικές µελέτες 
δείχνουν ότι σχεδόν τα 2/3 των αλκοολικών ασθενών πληρούν κριτήρια άλλης µείζονος ψυχιατρικής διαταραχής 
κάποια στιγµή στη ζωή τους. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ζανιά Σ.1, Ξυλάς Δ.2, Παπανικολάου Κ.2, Μπούρου Μ.1, Σαµακουρή Μ.3

1 Ψυχιατρικός Τοµέας Γ.Ν. Κατερίνης / Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχιατρική», Τµήµα ΙατρικήςΔΠΘ
2Ψυχιατρικός Τοµέας Γ.Ν. Κατερίνης
3Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχιατρική», Τµήµα Ιατρικής, ΔΠΘ

Σκοπός: Η διερεύνηση της έκβασης νοσηλείας ατόµων που νοσηλεύτηκαν στην Ψυχιατρική Κλινική του 
Ψυχιατρικού Τοµέα του Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης, όσον αφορά την κλινική εικόνα τους και την κοινωνική 
λειτουργικότητα. 

Υλικό και µέθοδος: Το δείγµα αποτέλεσαν 70 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. 
Κατερίνης, για το χρονικό διάστηµα από τον Απρίλιο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2018. Οι ασθενείς 
αξιολογήθηκαν δυο φορές, στην αρχή της νοσηλείας και λίγο πριν το εξιτήριο. Οι αξιολογήσεις πραγµατοποιήθηκαν 
αφενός µε την Κλίµακα Health of The Nation Outcome (HoNOS) που αξιολογεί την ψυχική υγεία και την κοινωνική 
λειτουργικότητα και αφετέρου µε την Κλίµακα Brief Psychiatric Rating Scale 18 (BPRS-18) και την Global 
Assessment of Functioning (GAF) που αξιολογούν την ψυχοπαθολογία και την λειτουργικότητα, αντίστοιχα. 

Αποτελέσµατα: Οι βαθµολογίες της Κλίµακας HoNOS µειώθηκαν σηµαντικά από την εισαγωγή στο εξιτήριο, 
αποτυπώνοντας τη βελτίωση στην ψυχοπαθολογία και την κοινωνική λειτουργικότητα των ασθενών. Ασθενείς 
που εντάσσονται κατά σειρά, στις Διαγνωστικές οµάδες: «Ψυχικές Διαταραχές και Διαταραχές Συµπεριφοράς 
που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών», «Διπολική Διαταραχή», «Διαταραχές της προσωπικότητας 
και της συµπεριφοράς», «Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη διαταραχή και παραληρητικές διαταραχές», βελτιώθηκαν σε 
µεγαλύτερο βαθµό (όπως φαίνεται από την βαθµολογία στην Κλίµακα HoNOS) από την εισαγωγή στο εξιτήριο. 
Βρέθηκε ότι οι Κλίµακες HoNOS,BPRS και GAF σχετίζονται σηµαντικά µεταξύ τους τόσο κατά την εισαγωγή όσο 
και στο εξιτήριο. Η συννοσηρότητα της ψυχικής διαταραχής µε άλλους νόσους, δεν φαίνεται να επηρεάζει τη 
διάρκεια νοσηλείας. 

Συµπεράσµατα: α) οι ασθενείς κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση όσον 
αφορά την ψυχοπαθολογία τους και την κοινωνική λειτουργικότητά τους β) η Κλίµακα HoNOS είναι ένα εργαλείο 
εύχρηστο, αξιόπιστο και κατάλληλο για τη µέτρηση του θεραπευτικού αποτελέσµατος στη καθηµερινή κλινική 
πράξη. 
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΣΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ/ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Ντούρος Ε., Τερζίδου Ν., Ποδαρά Κ., Ασµατόγλου Κ., Σιδηρόπουλος Ν., Φωτιάδης Π.
Ψυχιατρικό Τµήµα Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης (ΨΤΕΠ) / 424 ΓΣΝΕ

Σκοπός: Η καταγραφή των επιδηµιολογικών χαρακτηριστικών όσων αναζήτησαν βοήθεια στο Ψυχιατρικό Τµήµα 
Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης (ΨΤΕΠ)/ 424 ΓΣΝΕ κατά το έτος 2018. 

Υλικό και µέθοδοι: Η αναζήτηση των στοιχείων έγινε στο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής που ξεκίνησε 
να εφαρµόζεται το 2018 και τυποποιεί τα αιτήµατα για βοήθεια, τα στοιχεία της διαγνωστικής διαδικασίας, τις 
διαγνώσεις και τη θεραπεία που προτείνεται. 

Αποτελεσµάτα: Κατά το 2018 στο Τµήµα απευθύνθηκαν ή παραπέµφθηκαν συνολικά 307 άτοµα (126 άνδρες 
και 181 γυναίκες). Ο µέσος όρος ηλικίας αυτών ήταν 45,9 έτη (χωρίς σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ 
ανδρών και γυναικών) ενώ όσον αφορά την ιδιότητα τους στη µεγάλη τους πλειοψηφία ήταν στρατιωτικοί και 
µέλη οικογενειών στρατιωτικών λόγω της φύσης του Τµήµατος (74%). Σε σηµαντικό ποσοστό επίσης επρόκειτο 
για άτοµα που διαµένουν στο Νοµό Θεσσαλονίκης (81%) ενώ υπήρχαν και αιτήµατα ή παραποµπές από όµορους 
Νοµούς. Τα αρχικά αιτήµατα αφορούσαν κυρίως τη διαγνωστική εκτίµηση (71%) αλλά και άλλες υπηρεσίες του 
Τµήµατος όπως τη Συµβουλευτική Γονέων και τη χρήση της υπηρεσίας για τη χορήγηση αντιψυχωτικών µακράς 
δράσης. Από όσους αναζήτησαν αρχικά βοήθεια τελικά προσήλθαν 226 άτοµα (88 άνδρες και 138 γυναίκες) 
ενώ 81 δεν εµφανίστηκαν στο προγραµµατισµένο ραντεβού. Ο µέσος χρόνος αναµονής µεταξύ της αρχικής 
επικοινωνίας και της συνάντησης που προγραµµατίστηκε διαµορφώθηκε στις 18,2 ηµέρες για όσους τελικά 
προσήλθαν και στις 34,4 για όσων δεν παρουσιάστηκαν στο ραντεβού που τους δόθηκε. 

Συµπερασµάτα: Το Ψυχιατρικό Τµήµα Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης (ΨΤΕΠ)/ 424 ΓΣΝΕ δέχεται σηµαντικό 
αριθµό αιτηµάτων για βοήθεια. Ο χρόνος αναµονής για την ικανοποίηση του αρχικού αιτήµατος φαίνεται να 
αποτελεί παράγοντα που καθορίζει την προσέλευση.
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ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΩΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ/ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Ντούρος Ε., Τσιάρας Ι., Παπά Α., Νικοπούλου Μ., Τσούντα Χ., Παναγιωτίδης Π., Φωτιάδης Π.
Ψυχιατρικό Τµήµα Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης (ΨΤΕΠ) / 424 ΓΣΝΕ

Σκοπός: Η καταγραφή των διαγνώσεων που ετέθησαν και των θεραπειών που προτάθηκαν σε όσους προσήλθαν 
στο Ψυχιατρικό Τµήµα Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης (ΨΤΕΠ)/ 424 ΓΣΝΕ κατά το έτος 2018. 

Υλικό και µέθοδοι: Η αναζήτηση των στοιχείων έγινε στο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής που ξεκίνησε 
να εφαρµόζεται το 2018 και τυποποιεί τα αιτήµατα για βοήθεια, τα στοιχεία της διαγνωστικής διαδικασίας, 
τις διαγνώσεις και τη θεραπεία που προτείνεται. Προοδευτικά µε τα δεδοµένα που προστίθενται στο σύστηµα 
επιδιώκεται να µπορεί να γίνεται εκτίµηση του θεραπευτικού αποτελέσµατος και των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Αποτελέσµατα: Κατά το 2018 στο Τµήµα απευθύνθηκαν ή παραπέµφθηκαν συνολικά 307 άτοµα αλλά 
τελικά προσήλθαν για εκτίµηση 226 άτοµα (88 άνδρες και 138 γυναίκες) ενώ 81 δεν εµφανίστηκαν στο 
προγραµµατισµένο ραντεβού που τους δόθηκε. Ο µέσος χρόνος αναµονής µεταξύ της αρχικής επικοινωνίας και 
της συνάντησης που προγραµµατίστηκε διαµορφώθηκε στις 18,2 ηµέρες. Οι συχνότερες διαγνώσεις µετά το 
πέρας της κλινικής εκτίµησης αφορούσαν αγχώδεις διαταραχές (31%), κατάθλιψη (16%) και µικτές αγχώδεις 
καταθλιπτικές καταστάσεις (5%). Σηµαντικό µέρος των ατόµων που προσήλθαν αντιµετώπιζαν ζητήµατα µε τα 
παιδιά τους και αναζητούσαν συµβουλευτική γονέων ή/ και λογοθεραπεία (22%). Τα ειδικά εξωτερικά ιατρεία 
της άνοιας και του αλκοόλ είχαν επίσης σηµαντικό ποσοστό (12% και 7% αντίστοιχα). Στο µεγαλύτερο ποσοστό 
η σύσταση για θεραπεία αφορούσε Υποστηρικτική µε χρήση φαρµακευτικής αγωγής. 

Συµπεράσµατα: Το Ψυχιατρικό Τµήµα Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης (ΨΤΕΠ)/ 424 ΓΣΝΕ δέχεται σηµαντικό 
αριθµό αιτηµάτων για βοήθεια και διαπιστώνεται ποικιλία στον προσερχόµενο κλινικό πληθυσµό αντίστοιχη µιας 
Υπηρεσίας µε χαρακτήρα Κέντρου Ψυχικής Υγείας. 
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΜΨΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Λυκοµήτρου Α.1, Στυλιανίδης Σ.2, Σουλιώτης Κ.1

1Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
2Πάντειον Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών Αθήνας

Σκοπός: Η ανάγκη ανάπτυξης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) στις βορειοανατολικές και δυτικές 
Κυκλάδες δηµιουργήθηκε εξαιτίας της περιορισµένης ανάπτυξης δηµόσιου συστήµατος παροχής περίθαλψης σε 
άτοµα µε συµπτωµατολογία ψυχικών διαταραχών. Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάδειξη του έργου των ΚΜ, αλλά 
και η οικονοµική αξιολόγηση της λειτουργίας τους, µέσω της ανάλυσης κόστους-αποτελεσµατικότητας. 

Υλικό και Μέθοδοι: Οι εξυπηρετούµενοι που προσήλθαν στις ΚΜ κατά το έτος 2015 αποτέλεσαν τον πληθυσµό 
της έρευνας. Στην έρευνα συµµετείχαν επτακόσιοι είκοσι τέσσερις (724) εξυπηρετούµενοι από τα δώδεκα (12) 
νησιά εποπτείας των ΚΜΨΥ. Τα δεδοµένα της ανάλυσης προήλθαν από: α) ένα ερωτηµατολόγιο αυτοαξιολόγησης 
που χορηγείται πριν την πρώτη συνεδρία σε κάθε εξυπηρετούµενο και β) το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς 
που συµπληρώνεται από τον αρµόδιο επαγγελµατία ψυχικής υγείας µετά την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής 
αξιολόγησης. Το εργαλείο που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων είναι ο δείκτης των 
Σταθµισµένων Ετών Ζωής ως προς την Ανικανότητα (DALYs). 

Αποτελέσµατα: Το κόστος για το δηµόσιο τοµέα και για τους εξυπηρετούµενους θα ήταν 81,58% υψηλότερο 
αν δεν υπήρχαν οι ΚΜΨΥ. Τα συνολικά DALYs που διακυβεύονται ετησίως στα νησιά εποπτείας των ΚΜΨΥ λόγω 
της µη ικανοποιηµένης ανάγκης για θεραπεία των ψυχικών διαταραχών είναι 17,98. Η παρέµβαση των ΚΜΨΥ 
κοστίζει 24.383,80 ευρώ ανά DALY και το κόστος/DALY ανά θεραπευόµενο διαµορφώνεται σε 33,68 ευρώ 
ανά DALY που αποτρέπεται. 

Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα της έρευνας σκιαγράφησαν, αφενός ένα υψηλό φορτίο νοσηρότητας για τους 
ψυχικά ασθενείς, αφετέρου ένα οικονοµικό φορτίο για το άτοµο και την κοινωνία. Η πρακτική των ΚΜΨΥ είναι 
η λύση στο πρόβληµα της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και πληθυσµιακής κατανοµής στον ελλαδικό χώρο και 
συστήνεται η διαµόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξή τους. Λέξεις Κλειδιά: Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
(ΚΜΨΥ), Σταθµισµένα Έτη Ζωής ως προς την Ανικανότητα (DALYs), οικονοµική αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας, 
ανάλυση κόστους-αποτελεσµατικότητας.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)
Χασιώτη Ζ.1, Στυλιανίδης Σ.2, Χονδρός Π.3, Κουντούρης Μ.1, Καράλη Ε.4, Συνοδινού Β.3, Τζαφέρου Φ.3

1Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών
2Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών & Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
3Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
4Ε..Π.Α.Ψ.Υ.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση της ποιότητας φροντίδας που παρέχεται στα προστατευόµενα 
διαµερίσµατα της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.. Η ποιότητα στην υγεία είναι µια έννοια πολύπλοκη και παράλληλα ιδιαίτερα σηµαντική, 
καθώς σχετίζεται µε την αποτελεσµατικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. Για τη εκτίµηση του βαθµού 
επίτευξης των προκαθορισµένων στόχων της ποιότητας, χρήσιµη αποδεικνύεται η διαδικασία της αξιολόγησης. 
Στη συγκεκριµένη έρευνα, η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε σε 11 προστατευόµενα διαµερίσµατα της Ε.Π.ΑΨ.Υ., 
στην οποία συµµετείχαν τόσο χρήστες υπηρεσιών όσο και µέλη του προσωπικού των διαµερισµάτων. Η συλλογή 
των δεδοµένων έγινε µε διεξαγωγή ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων και χρησιµοποιήθηκε το πακέτο εργαλείων 
«Quality Rights» του Π.Ο.Υ.. Το πακέτο εργαλείων «Quality Rights» καλύπτει 5 συγκεκριµένες θεµατικές οι 
οποίες βασίζονται στις αρχές της Διεθνής Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε 
Αναπηρία. Στη συνέχεια, έγινε αποµαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και ανάλυση των δεδοµένων ανάλογα 
µε το βαθµό επίτευξης κάθε κριτηρίου, δείκτη και θεµατικής του εργαλείου. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης 
κάθε προστατευόµενου διαµερίσµατος έδειξαν ότι η ποιότητα φροντίδας που παρέχεται παρουσιάζει σηµαντικές 
ελλείψεις όσον αφορά την προάσπιση των δικαιωµάτων των ενοίκων, γεγονός το οποίο καθιστά επιτακτική την 
παρέµβαση. Για τη διασφάλιση της ποιότητας στον τοµέα της ψυχικής υγείας χρειάζεται να βοηθήσουµε όλοι 
έµπρακτα, ο καθένας µε τον δικό του τρόπο, ώστε το σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης να ανακάµψει.

 



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

310

P108

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Σφακιανάκη Θ., Νικολάου Ζ., Παγκάλου Μ., Λυράκη Μ., Απαλάκη Α., Καναβάκης Ε.
1Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λασιθίου 

Σκοπός είναι να δείξει την λειτουργιά της Μονάδας σε σχέση µε τον πληθυσµό το προσωπικό τους ασθενείς. Μέσα 
από απολογιστικά στοιχεία της µονάδας έτους 2017 που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας. Σε πληθυσµό 
72.000 κατοίκων ο συνολικός αριθµός ανθρώπων που έχουν ζητήσει βοήθεια πλησιάζει τους 6.500 .Σε λίγο 
θα φθάσουµε στο 10% του πληθυσµού. Παρακολουθούνται κατ΄ έτος 1000-1134 ασθενείς. Απ΄ αυτούς 150-
170 είναι Ψυχωτικοί ασθενείς. Από αυτούς 724 ήταν νέοι ασθενείς και 410 παλαιοί. Έχουµε σηµαντική αύξηση 
στις ψυχοθεραπείες και στις πράξεις ψυχολογικής υποστήριξης σε σύγκριση µε το 2016. Επίσης παρατηρείται 
αύξηση στις συνεδρίες συµβουλευτικής και στις ψυχιατρικές παρακολουθήσεις. Η ανοδική πορεία οφείλεται 
στη πλήρη επάνδρωση της µονάδας, της αυξηµένης καθηµερινής παρουσίας ψυχιάτρου και στην εδραίωσης της 
εµπιστοσύνης που δείχνουν οι ασθενείς απέναντι στις υπηρεσίες της. Ακόµα οφείλεται στη µηνιαία παρουσία 
ψυχιάτρου και ψυχολόγου στο Κέντρο Κράτησης Νεάπολης .Αναλογία ψυχωτικών ασθενών επί του συνόλου των 
ασθενών 23 % επί των ενεργών περιστατικών. Παιδοψυχίατρος: κατά το έτος αναφοράς πραγµατοποιήθηκαν 
220 παιδοψυχιατρικές εκτιµήσεις. Κατά το έτος αναφοράς πραγµατοποιήθηκαν από την part time ψυχολόγο 
254 πράξεις ψυχοθεραπευτικού-συµβουλευτικού τύπου/ ψυχολογικής υποστήριξης. Η αυξηµένη ανάγκη και 
ζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης ειδικά στην επιβαρυµένη περιοχή της Ιεράπετρας καθιστά απαραίτητη τη λήψη 
σχετικών υπηρεσιών. Η Κινητή Ψ.Υ. Λασιθίου στα πλαίσια της Κοινοτικής Ψυχιατρικής προσπαθεί να προσφέρει 
τις καλύτερες υπηρεσίες στην κοινότητα στον τόπο κατοικίας του. Η ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινοτικής 
Ψυχιατρικής που στόχο έχει τον άνθρωπο, προϋποθέτει προσωπικότητες στον χώρο της Ψυχιατρικής που δεν 
έχουν ασυλική νοοτροπία.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Μαρκάκη Α., Χαλού Μ., Κατσαρδή Σ., Μαυρίδου Σ., Καλύβης Ο., Διώτη Η., Οικονόµου Δ., 
Παπαγεωργοπούλου Ρ., Στρώνης Τ., Κοντοδήµα Ε.
Άρσις, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η Άρσις από το Μάιο του 2016 σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ υλοποιεί στεγαστικό πρόγραµµα 
για τους αιτούντες άσυλο και για τους αναγνωρισµένους πρόσφυγες οι οποίοι παραπέµπονται σε αυτόνοµα 
διαµερίσµατα µε βάση την ευαλωτότητά τους. Στο πρόγραµµα έως την 31.12.2018 έχουν φιλοξενηθεί 1340 
άτοµα. Η ΑΡΣΙΣ διαθέτει 90 διαµερίσµατα στην Αττική και στo πλαίσιo του προγράµµατος παρέχει ψυχοκοινωνική 
στήριξη, διερµηνεία, νοµική υποστήριξη, εκµάθηση ελληνικών και εργασιακή συµβουλευτική. Ο διαπολιτισµικός 
χαρακτήρας της προσέγγισης που απορρέει από το διαφορετικό πολιτικό, πολιτισµικό, θρησκευτικό πλαίσιο 
των χωρών καταγωγής των φιλοξενούµενων απαιτεί βαθιά κατανόηση των συνθηκών, που οι φιλοξενούµενοι 
έφτασαν σε εµάς: περιστατικά βασανισµού, τραυµατισµοί, σεξουαλική και έµφυλη βία, µετατραυµατικό 
στρες, πένθος. Στο πλαίσιο του στεγαστικού προγράµµατος, η υποστήριξη των ωφελούµενων επιτυγχάνεται 
µέσω του case management, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες ενός ατόµου ή µιας οικογένειας µέσω 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και παραποµπών σε εξειδικευµένες εξωνοσοκοµειακές υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας, που λειτουργούν από ΜΚΟ ή κρατικές δοµές. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των προκλήσεων όσον αφορά στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες 
των προσφύγων για την αποτελεσµατική υποστήριξή τους και την κοινωνική τους ένταξης, εστιάζοντας 
ταυτόχρονα στον τρόπο που η ευαλωτότητά τους αναδεικνύεται ως κεντρικός παράγοντας καθήλωσης, αδράνειας 
και καθορισµού της καθηµερινότητας τους. 

Υλικό και µέθοδοι: µελέτη περίπτωσης, βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Αποτελέσµατα: Η αύξηση εξειδικευµένων υπηρεσιών για πρόσφυγες µε ψυχιατρικά προβλήµατα είναι κρίσιµης 
σηµασίας, ενώ µεγαλύτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην πρώιµη ανίχνευση ψυχιατρικών διαταραχών, στην 
έγκαιρη παρέµβαση και σε προγράµµατα προαγωγής ψυχικής υγείας. 

Συµπεράσµατα: Η διαπολιτισµική εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας και ο ολοκληρωµένος και 
µακροπρόθεσµος σχεδιασµός είναι σηµαντικοί παράµετροι στην παροχή υπηρεσιών, οι οποίες θα διασφαλίζουν 
τη σταθερότητα και τη συνέχεια της υποστήριξης του προσφυγικού πληθυσµού. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Χουρδάκη Ε., Μονέζης Σ., Μακρυδάκη Α., Μπαντουβά Σ., Σµαραγδάκης Α., Μαρκάκη Σ., Εγγλέζου Δ.
ΓΝΗ «Βενιζέλειο»

Σκοπός: Υπάρχουν 18 εκατ. πρόσφυγες ανά τον κόσµο από τους οποίους τα 5 εκατ. παρουσιάζουν ψυχοπαθολογία. 
Οι πρόσφυγες τείνουν να αποτελούν πια το 3% του γενικού πληθυσµού. Αν µας ενδιαφέρει η πρόληψη και 
προαγωγή ψυχικής υγείας είναι αναγκαίο να πετύχουµε την οµαλή ενσωµάτωση των προσφύγων στη χώρα 
υποδοχής κι εν προκειµένω στην Κρήτη. Μελετάµε τις ψυχολογικές συνιστώσες που διέπουν τις αποφάσεις, 
τα συναισθήµατα, τη συµπεριφορά των προσφύγων, τη δυνατότητα και τους τύπους επιπολιτισµού τους στην 
Κρήτη, και τυχόν φαινόµενα ρατσισµού. Γίνεται διερεύνηση της ψυχικής τους κατάστασης, των αντικειµενικών 
δυσκολιών που αντιµετωπίζουν. Χρειάζεται έγκαιρη κι έγκυρη παρέµβασή µας σε νοσηρές καταστάσεις. 

Υλικό/Μέθοδος: Διερευνούµε ψυχοπαθολογία σε ενήλικες ασθενείς που προσέρχονται µε διερµηνέα στο 
τακτικό ψυχιατρικό ιατρείο του νοσοκοµείου. Η διερεύνηση γίνεται µε τα κριτήρια του ICD V, ερωτηµατολόγια για 
PTSD, αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη, κλίµακα συνολικής εκτίµησης λειτουργικότητας GAF. 

Αποτελέσµατα: Διαπιστώνεται η δυσχέρεια συναισθηµατικής έκφρασης των ασθενών µέσω διαµεσολάβησης 
διερµηνέα που διαταράσσει το διάλογο και διακόπτει τη ροή της σκέψης. Αξιοσηµείωτο ότι αυξηµένο ποσοστό 
ασθενών µε PTSD έχουν λανθασµένα διαγνωστεί στο παρελθόν ως έχοντες ψυχωσικά επεισόδια. Συννοσηρότητα 
εξάρτησης από αλκοόλ και PTSD σε πρόσφυγες που έχουν υποβληθεί σε βασανιστήρια. Καταθλιπτικά επεισόδια 
και αγχώδεις διαταραχές ως αποτέλεσµα στρεσσογόνων γεγονότων που τους εξανάγκασαν στην εγκατάλειψη 
της χώρας τους, την πολιτισµική αλλαγή ερχόµενοι σε άλλη χώρα υποδοχής, την αβεβαιότητα του µέλλοντος. 
Διαπιστώθηκε η αδυναµία ενσωµάτωσης επί απουσίας γλωσσικής επικοινωνίας και µη ύπαρξης υποστηρικτικού 
κοινωνικού ιστού. Οι ασθενείς έχουν ανάγκη κυρίως από ψυχοθεραπευτικές παρεµβάσεις προκειµένου να 
γίνει διερεύνηση των διαφορετικών ψυχολογικών αντιδράσεων στη µετακίνησή τους και τον αποχωρισµό 
από την οικογένεια και τους φίλους, επεξεργασία των τραυµατικών εµπειριών τους και διαχείριση αρνητικών 
συναισθηµάτων. 

Συµπεράσµατα: Χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες δικτύωσης µεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών, 
δυνατότητα εκµάθησης ελληνικών, εµπλοκή σε δράσεις στην κοινότητα από κοινού µε κατοίκους και παροχή 
περισσότερης ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης. 
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ:  
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Μέλλος Ε.1, Ποµίνι Β.2, Δερµιτζάκη Π.3, Χαρούλη Ε.3, Παπαρρηγόπουλος Θ.4

1Πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο - ΟΚΑΝΑ
2Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ
3ΠΜΣ Συµβουλευτικής Ψυχολογίας
4Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

Η χώρα µας βιώνει τα τελευταία χρόνια το σύνθετο και πολυεπίπεδο κοινωνικό πρόβληµα της µετανάστευσης. 
Ο ειδικός αυτός πληθυσµός παρουσιάζει πολλές και συχνά επείγουσες ανάγκες, µεταξύ των οποίων τα 
προβλήµατα υγείας που είναι σε υψηλή προτεραιότητα. Διαταραχές ψυχικής υγείας, όπως µετατραυµατικές 
συνδροµές, αγχώδη/ καταθλιπτικά συµπτώµατα, εξαρτήσεις, ψυχοσωµατικά προβλήµατα, αποτελούν συνήθεις 
αναφερόµενες δυσκολίες. Αν και δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα στη χώρα µας, φαίνεται ότι οι πρόσφυγες/ 
µετανάστες διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο εξάρτησης από νόµιµες και παράνοµες εθιστικές ουσίες. Κατά την 
τελευταία διετία προσέγγισαν το θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης ΑΘΗΝΑ, της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής 
ΕΚΠΑ και του ΟΚΑΝΑ, έξι πρόσφυγες µε την υποστήριξη κρατικών φορέων και µη κυβερνητικών οργανώσεων. 
Στην παρουσίαση αυτή θα περιγραφούν τα κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά των ατόµων που προσήλθαν, 
οι ουσίες και ο τρόπος χρήσης,τους, η ψυχική τους κατάσταση καθώς και οι δυσκολίες που προέκυψαν κατα 
τη θεραπευτική διαδικασία (γλωσσικοί φραγµοί, πολιτισµικά στοιχεία κα). Η θεραπευτική µας προσέγγιση 
εστιάστηκε, πέραν του προβλήµατος της χρήσης, στη δηµιουργία σχέσης ασφάλειας και εµπιστοσύνης καθώς και 
στη δυνατότητα αφήγησης της προσωπικής τους ιστορίας, των συνθηκών διαβίωσής τους και των προσδοκιών 
και επιθυµιών τους. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΨΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παναγιωτακοπούλου Α., Πρίφτης Φ.
1ΚΨΥ Γ.Ν. «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων

Σκοπός: Να παρουσιαστούν δηµογραφικά στοιχεία, διαγνώσεις και φαρµακευτικές αγωγές των ασθενών που 
επισκέφτηκαν το διαπολιτισµικό ιατρείο του ΚΨΥ Ιωαννίνων, από τον 1ο/2018 έως και τον 1ο/2019. 

Υλικό και Μέθοδος: Έγινε χρήση των δεδοµένων από τα ψυχιατρικά ιστορικά των ασθενών που τηρούνται σε 
έντυπη µορφή στο αρχείο του ΚΨΥ. 

Αποτελέσµατα: Από τον 1ο /18 έως τον 1ο/2019 έγιναν 103 συνεδρίες ψυχιατρικής αξιολόγησης για σύνολο 
50 ενηλίκων προσφύγων και µεταναστών. Οι χώρες προέλευσης αφορούν τη Συρία (18%), Αφγανιστάν 
(18%), Ιράκ (16%), Καµερούν (12%), Ιράν (10%) και άλλες κυρίως αφρικανικές χώρες (26%). Το 54% ήτανε 
άντρες και το 46% γυναίκες. Ο Μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 38 έτη, µε µικρότερη ηλικία τα 18 και µεγαλύτερη 
τα 55 έτη. Οι συχνότερες διαγνώσεις κατά ICD-10 ήταν «Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή» (16%), «PTSD» 
(34%), « Μεικτή Διαταραχή άγχους - Κατάθλιψης» (26%), «Κατάχρηση - εξάρτηση ουσιών» (8%), «Οριακή 
Διαταραχή Προσωπικότητας» (8%), «Σχιζοφρένεια» (6%). Ενεργό αυτοκτονικό ιδεασµό εµφάνισε ποσοστό 
14%. Αξιοσηµείωτο είναι πως το 32% των ασθενών έχουν υποστεί βασανιστήρια. Ποσοστό 50% διέκοψε 
πρόωρα το follow up. Οι περισσότεροι ασθενείς έλαβαν θεραπεία µε σεροτονινεργικούς παράγοντες (54%), 
ή/και άτυπο αντιψυχωσικό, σε χαµηλή δόση (28%). Σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης, το 50% διαβιεί σε 
καταυλισµό, το 12% σε ανακαινισµένες δοµές πρώην ιδρυµάτων του νοµού και το 13% σε διαµερίσµατα στην 
πόλη. 

Συµπεράσµατα: Τα πολλαπλά ψυχοτραυµατικά γεγονότα που βιώνουν οι πρόσφυγες τόσο στη χώρα προέλευσης, 
όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, έχουν σοβαρότατες συνέπειες στην ψυχική υγεία. Την κατάσταση 
επιδεινώνουν οι δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν στους καταυλισµούς φιλοξενίας. Παρατηρούνται αυξηµένα 
ποσοστά drops out µε πολυπαραγοντικά αίτια. Είναι επιβεβληµένη η υποστήριξη του ΕΣΥ για να ανταποκριθεί 
απρόσκοπτα στην αυξηµένη ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας αυτής της ευάλωτης οµάδας. 
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΤΑ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Μπαλή Π.1, Γεωργοπούλου Χ.2

1Ψυχολόγος, Υποψ. Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ, Τµήµα Ψυχιατροδικαστικής, ΠΓΝA Αττικόν
2Ψυχολόγος - MSc Ψυχικής Υγείας, Ψυχολόγος στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Εισαγωγή: Οι καταστροφές και ο πόλεµος αποτελούν µέρος της πραγµατικότητας πολλών ανθρώπων. Οι 
περισσότεροι πρόσφυγες έχουν εκτεθεί σε τραυµατικά γεγονότα όπως δίωξη, φυλάκιση, βασανιστήρια, βία, 
απώλεια µελών της οικογένειας τους και αναγκαστικής εγκατάλειψης του τόπου καταγωγής τους. Οι πρόσφυγες 
εµφανίζουν σε υψηλό ποσοστό ψυχικές διαταραχές, συµπεριλαµβανοµένης της κατάθλιψης, της διαταραχής 
µετατραυµατικού στρες (PTSD) και του άγχους. Φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων εµφανίζει 
διαταραχή µετατραυµατικού στρες (επικράτηση µεταξύ του 10-30%). 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της διαταραχής του µετατραυµατικού στρες στους 
πρόσφυγες και των αποτελεσµατικών παρεµβάσεων για την αντιµετώπισή της. Μέθοδος Η µέθοδος που 
χρησιµοποιήθηκε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας µε τη χρήση 
των ηλεκτρονικών βάσεων και πηγών. 

Αποτελέσµατα: Υποστηρίχθηκε ότι οι ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις για τους πρόσφυγες µε διαταραχή 
µετατραυµατικού στρες για τη µείωση των συµπτωµάτων της διαταραχής. Η αφηγηµατική θεραπεία έκθεσης 
στο τραύµα (Narrative exposure therapy) και η ψυχοθεραπεία εστιασµένη στο τραύµα (Trauma-focused 
psychotherapy) φαίνεται να έχουν θετικά αποτελέσµατα. Επιπρόσθετα, αποτελεσµατικές παρεµβάσεις για την 
αντιµετώπιση της διαταραχής του µετατραυµατικού στρες, αλλά και των ψυχικών διαταραχών, όπως της κατάθλιψης 
και των αγχωδών διαταραχών, που συνυπάρχουν µε αυτή τη διαταραχή στους πρόσφυγες είναι η υποστηρικτική 
συµβουλευτική και οι γνωσιακές συµπεριφορικές θεραπείες που περιλαµβάνουν διαχείριση άγχους, γνωσιακή 
αναδόµηση, συµπεριφορικές στρατηγικές και ενσυνειδητότητα. Τέλος, η κατάλληλη φαρµακοθεραπεία είναι 
απαραίτητη για την αντιµετώπιση της διαταραχής µετατραυµατικού στρες, όπως και των ψυχικών διαταραχών 
που πιθανόν να ενυπάρχουν στους πρόσφυγες. 

Συµπέρασµα: Είναι ζωτικής σηµασίας η µελέτη των παρεµβάσεων που είναι αποτελεσµατικές για την 
αντιµετώπιση των ψυχικών διαταραχών και κυρίως της διαταραχής του µετατραυµατικού στρες που φαίνεται να 
εµφανίζουν σε µεγάλο ποσοστό οι πρόσφυγες. Τέλος, χρειάζεται περαιτέρω µελέτη για την ανάπτυξη κατάλληλων 
προγραµµάτων πρόληψης και αντιµετώπισης σε αυτόν τον πληθυσµό και εφαρµογή των προσεγγίσεων που 
φαίνεται να έχουν θετικά αποτελέσµατα στη µείωση των συµπτωµάτων της διαταραχής σε µεγαλύτερο δείγµα. 
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Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μανιώτη Κ.1, Χατζούλης Μ.2

1Τµήµα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας ΕΚΠΑ
2 Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Τµήµα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας ΕΚΠΑ 

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει την εµφάνισή της στο χώρο της ιατρικής και την ψυχολογίας η 
Ενσυνειδητότητα. Ένα τεράστιο σώµα της βιβλιογραφίας, υποδεικνύει ότι οι παρεµβάσεις που βασίζονται στην 
Ενσυνειδητότητα, έχουν θετικά αποτελέσµατα σε πληθώρα σωµατικών και ψυχικών καταστάσεων. Η Πολλαπλή 
Σκλήρυνση, είναι µία σύνθετη ασθένεια του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος που εκφυλίζει τους νευρώνες 
και επιφέρει συνέπειες τόσο στη σωµατική όσο και στη ψυχική υγεία των πασχόντων. Σκοπός της παρούσης 
συστηµατικής ανασκόπησης, είναι η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων που βασίζονται 
στην Ενσυνειδητότητα, σε ασθενείς που πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση. 

Υλικό και µέθοδοι: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων PubMed, 
Scopus και Web of Science, µεταξύ Μαΐου και Αυγούστου 2018. Τα κριτήρια επιλογής ήταν οι µελέτες να αφορούν 
ασθενείς Πολλαπλής Σκλήρυνσης, άνω των 18 ετών, να είναι γραµµένες στην αγγλική γλώσσα, να ανήκουν 
στην κατηγορία των κλινικών δοκιµών και να αφορούν παρεµβάσεις βασισµένες στην Ενσυνειδητότητα. 

Αποτελέσµατα: Από τις 176 µελέτες που βρέθηκαν, οι 12 συµπεριελήφθησαν στην παρούσα συστηµατική 
ανασκόπηση. Η πλειοψηφία των µελετών, υπέδειξε την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων που βασίζονται 
στην Ενσυνειδητότητα στις µεταβλητές της ποιότητας ζωής, του άγχους, της κατάθλιψης, της κόπωσης, της 
ανησυχίας και του πόνου στους ασθενείς µε Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Συµπεράσµατα: Οι παρεµβάσεις που βασίζονται στην Ενσυνειδητότητα φαίνεται να έχουν ευεργετικές συνέπειες 
στους ασθενείς µε Πολλαπλή Σκλήρυνση. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε 
επιφυλακτικότητα, εξαιτίας του µικρού δείγµατος, της έλλειψης σύγκρισης των παρεµβάσεων που βασίζονται 
στην Ενσυνειδητότητα µε άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και της χρήσης εργαλείων αυτό-αναφοράς 
για την αξιολόγησή της. Περισσότερες έρευνες πρέπει να διεξαχθούν σε µεγαλύτερα δείγµατα, ώστε να είναι 
ασφαλής η γενίκευση των αποτελεσµάτων.
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ (MINDFULNESS) ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ζαχαριάδης Π.1, Πασχάλη Α.2, Χατζούλης Μ.2

1Τµήµα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας ΕΚΠΑ 
2 Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Τµήµα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας ΕΚΠΑ 

Σκοπός: Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα στους 
ανθρώπους µε διαταραχές χρήσης αλκοόλ. 

Υλικό και µέθοδοι: Έγινε αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων PubMed, Science Direct και στη 
µηχανή αναζήτησης Google Scholar το Μάη και τον Ιούνιο του 2018. Τα κριτήρια ένταξης ήταν οι µελέτες να 
αφορούν ανθρώπους άνω των 18 ετών, να είναι γραµµένες στην αγγλική γλώσσα, να ανήκουν στην κατηγορία 
των κλινικών δοκιµών και να αφορούν παρέµβαση µε θεραπευτική τεχνική βασισµένη στην ενσυνειδητότητα και 
όχι οποιοδήποτε είδος διαλογισµού.

Αποτελέσµατα: Στην ανασκόπηση συµπεριελήφθησαν συνολικά 22 έρευνες. Από αυτές, κάποιες έδειξαν 
υπεροχή των τεχνικών που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα σε σχέση µε τις οµάδες ελέγχου ή των λοιπών 
τεχνικών σε τοµείς όπως οι ηµέρες βαριάς χρήσης αλκοόλ και το craving, όµως υπήρξαν και άλλες που δεν 
έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους περισσότερους τοµείς που εξετάστηκαν. Ελάχιστες ήταν οι 
έρευνες που δεν είχαν περιορισµένο µέγεθος δείγµατος.

Συµπεράσµατα: Οι θεραπευτικές τεχνικές που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα φαίνεται να έχουν προοπτικές 
να βοηθήσουν τους ανθρώπους µε διαταραχές χρήσης αλκοόλ. ‘Οµως ο µικρός αριθµός ερευνών που 
παρέχουν στοιχεία για τα αποτελέσµατα της παρέµβασης, το µικρό µέγεθος δειγµάτων και η ανοµοιογένεια 
στις µεθοδολογίες των ερευνών είναι παράγοντες που οδηγούν στο να µη µπορούν να εξαχθούν ασφαλή 
συµπεράσµατα. Περαιτέρω έρευνα θα µπορούσε να διεξαχθεί έχοντας αυτά ως δεδοµένα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (I): ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Κουρέτα Α.1, Μπισµπίκη Ε.2, Βασιλείου Ι.Γ.1, Τζεδάκη Μ.1, Χατζηµιχαηλίδη Α.1, Παπαγεωργίου Χ.1, 
Μαργαρίτη Μ.1

1Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο 
2Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο

Σκοπός: Το Πρόγραµµα Παρέµβασης στην Κρίση ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016 στα εξωτερικά ιατρεία 
του Αιγινήτειου νοσοκοµείου και απευθύνεται σε ενήλικες ασθενείς που είτε εµφανίζουν για πρώτη φορά 
οξεία ψυχοπαθολογία, είτε παρουσιάζουν έξαρση/υποτροπή προ υπάρχουσας ψυχικής διαταραχής που δεν 
αντιµετωπίζεται στη βάση της συνήθους ψυχιατρικής παρακολούθησης και ως εκ τούτου, µε τα µέχρι σήµερα 
δεδοµένα, συστήνεται νοσηλεία. Παρέχει βραχείας διάρκειας θεραπείας (ένα µε δυο µήνες) σε κοινοτικό 
πλαίσιο. Θα παρουσιάσουµε τα πρώτα κλινικά-δηµογραφικά στοιχεία από την αξιολόγηση του. 

Υλικό - Μέθοδοι: Ο πληθυσµός της έρευνας αφορά 102 ασθενείς στους οποίους συνεστήθη νοσηλεία από 
τα εξωτερικά ιατρεία του Αιγινητείου και τους φροντιστές τους. Από τους 102 ασθενείς, οι 11 χρειάστηκε να 
νοσηλευτούν, οι 21 διέκοψαν την παρακολούθηση ενώ οι 70 ολοκλήρωσαν το Πρόγραµµα. Για τη συλλογή των 
δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν κλίµακες εκτίµησης της ψυχοπαθολογίας (SCL-90, CGI) και κλίµακα εκτίµησης 
της λειτουργικότητας (GAF). 

Αποτελέσµατα: H µέση ηλικία των ασθενών (37 άνδρες και 67 γυναίκες) ήταν 43,8 έτη ( SD=11,8), ενώ 
η µέση διάρκεια της παρούσας νόσου ήταν 10,7 έτη (SD=10,4). 32 ασθενείς είχαν διπολική διαταραχή, 30 
καταθλιπτική συνδροµή και 40 ήταν στο σχιζοφρενικό φάσµα. Υπήρξε σηµαντική µείωση στη βαθµολογία της 
κλίµακας CGI (µέση µείωση:0,67, SE=0.12, p0,001), όπως επίσης και σηµαντική µείωση σε όλες τις διαστάσεις 
της κλίµακας SCL-90 (p0,001), υποδηλώνοντας σηµαντική βελτίωση στην ψυχοπαθολογία των ασθενών. 
Παράλληλα υπήρξε σηµαντική αύξηση στην κλίµακα GAF (µέση αύξηση:29,9, SE=1,8, p0,001) υποδηλώνοντας 
σηµαντική βελτίωση στην λειτουργικότητα των ασθενών. 

Συµπεράσµατα: Το Πρόγραµµα έχει σηµαντικά αποτελέσµατα ως προς την αποφυγή της νοσηλείας, την ύφεση 
της συµπτωµατολογίας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών. Παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο 
διαχείρισης της κρίσης µε πολύ καλά κλινικά αποτελέσµατα και αποτελεί µια εναλλακτική πρόταση στη νοσηλεία. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (II)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ THN ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ 
Κουρέτα Α.1, Βουράκη Γ.2, Παπαζαφείρη Θ.2, Ασηµόπουλος Χ.3, Παπαγεωργίου Χ.1, Μαργαρίτη Μ.1

1Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο 
2Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
3Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας

Σκοπός: Τις τελευταίες δεκαετίες αναδεικνύεται η ανάγκη για τη θεραπευτική αντιµετώπιση της κρίσης στην 
κοινότητα και όχι στο νοσοκοµείο. Το Πρόγραµµα Παρέµβασης στην Κρίση ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016 στα 
Εξωτερικά ιατρεία του Αιγινήτειου νοσοκοµείου και απευθύνεται σε ενήλικες ασθενείς που είτε εµφανίζουν για 
πρώτη φορά οξεία ψυχοπαθολογία, είτε παρουσιάζουν υποτροπή προ υπάρχουσας ψυχικής διαταραχής, και ως 
εκ τούτου, µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, συστήνεται νοσηλεία. Η παρουσίαση αυτή αφορά την αξιολόγηση του 
προγράµµατος αναφορικά µε τον βαθµό ικανοποίησης ασθενών και φροντιστών. 

Υλικό-Μέθοδοι: Το δείγµα αφορά 102 ασθενείς και τους φροντιστές τους. Για τη συλλογή των δεδοµένων 
χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια ικανοποίησης που χορηγήθηκαν τόσο σε ασθενείς όσο και το υποστηρικτικό 
τους περιβάλλον. 

Αποτελέσµατα: Συµµετείχαν 37 άνδρες και 67 γυναίκες. Υπήρξε υψηλός βαθµός ικανοποίησης σε όλους 
τους τοµείς. Το 100% των ασθενών δήλωσαν ότι έλαβαν υψηλού βαθµού ενδιαφέρον για το πρόβληµά τους. 
Επιπλέον, το 99% δήλωσε ότι εµπιστεύτηκε πολύ/πάρα πολύ τη θεραπευτική οµάδα για την επιστηµονική της 
επάρκεια, ενώ το 97% δήλωσε ότι είχε τον απαραίτητο χρόνο να µιλήσει για το πρόβληµά του. Το 94% δήλωσε 
ότι θα πρότεινε πολύ το πρόγραµµα σε άλλους και το 91% δήλωσε πολύ/πάρα πολύ ικανοποιηµένο από τους 
γιατρούς και από τη δυνατότητα έκφρασης των συναισθηµάτων. Περίπου το 90% θεωρούσε ότι οι παρεµβάσεις 
που έγιναν από τη θεραπευτική οµάδα τους βοήθησαν στη διαχείριση της υπάρχουσας κρίσης και το 80% 
δήλωσε ότι κατανοήθηκαν πολύ οι ανησυχίες και οι δυσκολίες του. 

Συµπεράσµατα: Ο βαθµός ικανοποίησης των ληπτών αποδεικνύεται σηµαντικά υψηλός και αφορά διάφορους 
τοµείς της θεραπευτικής διαδικασίας, όπως την προσβασιµότητα και την άµεση απάντηση στην κρίση, τη 
συµµετοχή των ληπτών στη θεραπευτική διαδικασία, την απαντητικότητα στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, 
τη συνεργατικότητα της διεπαγγελµατικής οµάδας.
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ρήγγα Ε.1, Σαββίδου Κ.2, Φωτιάδου Ε.3, Καπρίνης Σ.4

1Εταιρία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης 
2 Τµήµα Ψυχιατρικής, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 
3Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.
4Τµήµα Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Σκοπός: Μία από τις κύριες αιτίες αποχής από την άσκηση των ατόµων µε σοβαρές ψυχικές διαταραχές 
αποτελεί η έλλειψη κινήτρων. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης των παραγόντων 
παρακίνησης στη συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης µε βάση τη θεωρία του αυτοκαθορισµού. 

Υλικό και Μέθοδος: Πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων Psych 
Info, Pub Med και Cohrane Database of Systematic Reviews, µε τη χρήση των ληµµάτων «MOTIVATION», «SELF 
DETERMINATION», «PHYSICAL ACTIVITY», «EXERCISE», «SERIOUS MENTAL ILLNESS» καθώς και συνδυασµοί 
αυτών. Από τα αποτελέσµατα της αναζήτησης χρησιµοποιήθηκαν 31 επιστηµονικά άρθρα, που δηµοσιεύθηκαν 
κατά το χρονικό διάστηµα 2008-2018. 

Αποτελέσµατα: Με βάση την κεντρική διάκριση της θεωρίας του αυτοκαθορισµού, ανάµεσα στην αυτόνοµη 
παρακίνηση και την παρακίνηση ελέγχου της συµπεριφοράς, τα άτοµα µε σοβαρή ψυχική διαταραχή εµπλέκονται 
ακόµη και σε δύσκολα θεραπευτικά προγράµµατα άσκησης όταν είναι εσωτερικά παρακινούµενα και όχι 
παρακινούµενα από εξωτερικούς παράγοντες. Όσο πιο αυτοκαθοριζόµενα είναι τα κίνητρα για άσκηση, τόσο 
µεγαλύτερη και θετικότερη είναι η συµµετοχή και τα επίπεδα της φυσικής δραστηριότητας. Όταν τα άτοµα 
εκτιµούν τα οφέλη και την αξία της άσκησης, αναγνωρίζουν τη σηµασία και τη χρησιµότητά της ως προς την 
εκπλήρωση προσωπικών στόχων, αντλούν ευχαρίστηση και αισθάνονται αυτόνοµα τότε σηµειώνουν µεγαλύτερη 
προσήλωση και προσκόλληση στα προγράµµατα. Αντιθέτως, όταν η συµπεριφορά στην άσκηση επηρεάζεται 
από εξαναγκασµούς, επίτευξη σκοπού, αµοιβές, τάση προς αποδοχή ή αποφυγή τιµωρίας τότε η ανταπόκριση 
στα προγράµµατα είναι χαµηλή. 

Συµπεράσµατα: Οι αυτόνοµες µορφές παρακίνησης στα άτοµα µε σοβαρές ψυχικές διαταραχές συνδέονται 
µε περισσότερο θετικά και προσαρµοστικά αποτελέσµατα ως προς την άσκηση, ενώ οι µορφές ελέγχου της 
συµπεριφοράς συνδέονται µε περισσότερο αρνητικά αποτελέσµατα. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

Κωνσταντοπούλου Γ.1, Παναγιωτακόπουλος Θ.2, Μανδέλλος Γ.3, Λυµπερόπουλος Δ.3, Καραϊβάζογλου Κ.4, 
Ασηµακόπουλος Κ.4

1Ειδικό Γραφείο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστήµιο Πατρών
2Σχολή Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
3Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών , Πανεπιστήµιο Πατρών
4Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών

Σκοπός: Οι διαταραχές άγχους και κατάθλιψης είναι εξαιρετικά συχνές και συνδέονται µε φτωχή ποιότητα ζωής και 
µειωµένη παραγωγικότητα ιδιαίτερα στους ασθενείς που παραµένουν αδιάγνωστοι. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας µπορούν να διευκολύνουν την εξ΄ αποστάσεως διάγνωση, τη συνεχή παρακολούθηση, την 
έγκαιρη αντιµετώπιση επειγουσών καταστάσεων και την άµεση επικοινωνία µεταξύ επαγγελµατιών ψυχικής 
υγείας και ασθενών. Στόχος της µελέτης ήταν η αξιολόγηση της χρήσης µιας διαδικτυακής εφαρµογής που 
επιτρέπει µια αρχική και εξ΄ αποστάσεως διαγνωστική προσέγγιση της ψυχικής κατάστασης ατόµων που 
αναφέρουν συµπτώµατα άγχους και κατάθλιψης. 

Υλικό και µέθοδοι: Η εφαρµογή «feeldistress» βασίστηκε στα ακόλουθα ψυχοµετρικά εργαλεία: τη 
Νοσοκοµειακή Κλίµακα Άγχους και Κατάθλιψης, το Ερωτηµατολόγιο Κατάστασης και Χαρακτηριστικών Άγχους, 
το Ερωτηµατολόγιο Κατάθλιψης του Beck, την Κλίµακα Αξιολόγησης Κινδύνου Αυτοκτονικότητας, και ένα 
ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της εφαρµογής. Οι χρήστες ενηµερώνονται για την κατάσταση της ψυχικής τους 
υγείας και αν ενδείκνυται, παροτρύνονται να συµβουλευτούν ειδικό. Η εφαρµογή χορηγήθηκε σε φοιτητές του 
Πανεπιστηµίου Πατρών. 

Αποτελέσµατα: 117 φοιτητές (47% γυναίκες), χρησιµοποίησαν την εφαρµογή. Η εφαρµογή κρίθηκε άριστη 
έως πολύ ικανοποιητική ως προς τη χρησιµότητα περιεχοµένου από το 93,2% των χρηστών, ως προς την 
επάρκεια πληροφοριών από το 85,4%, ως προς την επικαιροποίηση περιεχοµένου από το 83,8%, ως προς 
την αξιοπιστία περιεχοµένου από το 82%, ως προς την ευκολία πλοήγησης από το 75,2%, ως προς τη δοµή 
πληροφοριών από το 71,8% και ως προς τη γλώσσα περιεχοµένου από το 68,4%. Για το 44,4% των χρηστών 
το υλικό της εφαρµογής κρίθηκε πάρα πολύ ή πολύ συµβουλευτικό, ενώ το 33,3% ανέφερε ότι θεωρεί 
την εφαρµογή πολύ ή πάρα πολύ καλή για την αναζήτηση διάγνωσης. Το σύνολο του δείγµατος (100%) θα 
συνιστούσαν την εφαρµογή σε άλλους. 

Συµπέρασµα: Οι χρήστες της εφαρµογής ανέφεραν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από το περιεχόµενο 
και τη χρήση της εφαρµογής και ένα σηµαντικό ποσοστό θεώρησαν την εφαρµογή χρήσιµη για την παροχή 
συµβουλής και την αναζήτηση διάγνωσης. 



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

322

P120

TI EINAI TO “TRAUMA INFORMED CARE”(TIC);
Σταυροπούλου Φ., Αξιώτη Α., Παπουτσή Σ., Κουρτέσης Γ.
ΨΝΑ Δαφνί

Σκοπός: Το ποσοστό του παγκόσµιου πληθυσµού που αναφέρει τουλάχιστον µία τραυµατική εµπειρία στη ζωή 
του ανέρχεται σε ~70%, τοποθετώντας το τραύµα ανάµεσα στις συνηθέστερες αιτίες αναζήτησης υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει την “ευαισθητοποιηµένη ως προς το 
τραύµα φροντίδα” ως µια αναγκαία αλλαγή κατεύθυνσης προκειµένου να αναβαθµιστεί η υπάρχουσα γνώση και 
κλινική πρακτική. 

Υλικό και µέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Αποτελέσµατα: Η κλινική αντίληψη του τραύµατος αφορά στη δυσφορία που προκαλείται από την έκθεση 
του ατόµου σε καταστροφικά, αποτρόπαια ή άλλα ψυχοπιεστικά γεγονότα και εµφανίζεται µε µεγάλη ποικιλία 
εκδηλώσεων και διαγνωστικών κριτηρίων. Τί είναι όµως τραύµα και πως αντιλαµβανόµαστε τις εκδηλώσεις 
του; Η έκθεση στο τραύµα αφόρα παιδιά, εφήβους και ενήλικες που προσέρχονται στις δοµές ψυχικής υγείας 
ζητώντας ανακούφιση. Οι τραυµατικές εµπειρίες περιλαµβάνουν σωµατική/σεξουαλική/συναισθηµατική 
κακοποίηση, ενδοοικογενειακή/κοινωνική βία, φυσικές καταστροφές, πολέµους, φτώχια, ρατσισµό και διάφορες 
µορφές καταπίεσης. Η επαναλαµβανόµενη/µακροχρόνια έκθεση στις παραπάνω συνθήκες µπορεί να επιφέρει 
εξαιρετικά δυσµενείς συνέπειες (λ.χ σωµατικά/ψυχιατρικά νοσήµατα, κατάχρηση αλκοόλ/ουσιών, κοινωνική 
αποµόνωση). Η “ευαισθητοποιηµένη ως προς το τραύµα φροντίδα” αποτελεί µια ολιστική προσέγγιση του 
τραυµατισµένου ατόµου που βασίζεται στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών του τραύµατος καθώς και 
των προσωπικών µηχανισµών άµυνας, προωθώντας ταυτόχρονα την ενδυνάµωση και τη θεραπεία. Δεν απαιτεί 
από τον κλινικό ακριβή γνώση της φύσης του βιωθέντος τραύµατος, αφού αυτό αφορά σε ένα υποκειµενικό 
γεγονός, αλλά εστιάζεται στη δηµιουργία ενός πλαισίου ασφαλείας και κατανόησης λαµβάνοντας υπόψη το 
σύνολο των εµπειριών που έχει συµβάλει στην παρούσα συµπεριφορά και την κλινική κατάσταση του ατόµου. 

Συµπεράσµατα: H “ευαισθητοποιηµένη ως προς το τραύµα φροντίδα” προτείνει πέρα από µια κλινική πρακτική, 
µια ολόκληρη κουλτούρα αναγνώρισης και υποστήριξης των ατόµων που επιβίωσαν από τραύµα αποφεύγοντας 
τον εκ νέου τραυµατισµό τους. Η υιοθέτηση και προώθηση της θα µπορούσε να συµβάλλει στην αναβάθµιση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, αποτρέποντας το στιγµατισµό και προσφέροντας µία ενσυναισθητική και απαρτιωµένη 
προσέγγιση. Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων.
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Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΓΙΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ
Αθανασιάδου Φ.1, Κούκια Ε.2, Αλεβιζόπουλος Γ.2, Καλλέργης Γ.2

1ΔΚΨΥΕΔ
2ΕΚΠΑ, Τµήµα Νοσηλευτικής, Τοµέας: Ψυχικής Υγείας & Επιστηµών Συµπεριφοράς

Εισαγωγή: Η Στεφανιαία Νόσος επιµένει να είναι ένα µέγιστο πρόβληµα υγείας και είναι η πρώτη αιτία θανάτου 
στο σύγχρονο κόσµο. Η σχέση καρδιακών και ψυχικών παθήσεων είναι γνωστή από πολλά χρόνια.

Σκοπός: Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να καταγράψει τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που συσχετίζουν το 
ψυχολογικό προφίλ µε τον κίνδυνο εµφάνισης Στεφανιαίας Νόσου στα στελέχη του Στρατού, καθώς και µε τη 
γενική κατάσταση υγείας των στελεχών. 

Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα διεξήχθη σε δείγµα στελεχών του στρατού (Ν=434 άτοµα) που προσήλθαν για 
την ετήσια υγειονοµική τους εξέταση στο τµήµα ετήσιας υγειονοµικής εξέτασης των στρατιωτικών στελεχών σε 
διάρκεια ενός έτους. Στην ανωτέρω µελέτη επιλέχθηκαν στελέχη και από τα δύο φύλα (άντρες και γυναίκες). 

Αποτελέσµατα-Συµπεράσµατα: Όσον αφορά την κατάθλιψη το 84,9% των συµµετεχόντων δεν είχε καθόλου 
κατάθλιψη, το 8,4% είχε ελαφρά, το 4,3% είχε µέτρια και το 2,4% είχε σοβαρή. Όσο περισσότερα στρεσογόνα 
γεγονότα είχαν ζήσει οι συµµετέχοντες, και όσο αυξάνεται η εξωστρεφής και η ενδοστρεφής εχθρικότητα 
των συµµετεχόντων τόσο περισσότερα ήταν τα συµπτώµατα κατάθλιψης που είχαν. Όσο περισσότερα ήταν τα 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας τύπου «Α» των συµµετεχόντων τόσο περισσότερο αυξανόταν το µόνιµό τους 
άγχος. Οι µόνιµοι υπάλληλοι στο στρατό είχαν κατά 4,82 µονάδες περισσότερο µόνιµο άγχος σε σύγκριση 
µε αξιωµατικούς και οι υπαξιωµατικοί είχαν κατά 2,65 µονάδες περισσότερο µόνιµο άγχος σε σύγκριση µε 
αξιωµατικούς Όσον αφορά τον αθηρωµατικό δείκτη οι άντρες ήταν σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό µέτριου/
υψηλού κινδύνου σε σύγκριση µε τις γυναίκες. Επίσης, οι συµµετέχοντες που ήταν µέτριου/υψηλού κινδύνου 
ήταν σηµαντικά µεγαλύτερης ηλικίας και µεγαλύτερου ΒΜΙ σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που ήταν χαµηλού 
κινδύνου. Υπήρξε σηµαντική διαφορά στα ποσοστά µέτριου/υψηλού κινδύνου των συµµετεχόντων ανάλογα µε 
το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΣΠΑΣΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΟΣΗΣ (Double Dose ECT) ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΤΑΤΟΝΙΑ
Μαυρόµµατος Α., Τσακλακίδου Δ., Τουρνικιώτη Κ., Ζαχαριάδη Φ., Καπνιά Β., Δουζένης Α.
Β΄ Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αττικόν» 

Η κατατονία (κατά + τόνος) εισήχθη ως όρος από τον Kahlbaum στα τέλη του 19 αιώνα περιγράφοντας µια 
ανεξάρτητη ασθένεια, ενώ αργότερα θεωρήθηκε από τον Kraepelin ως υπότυπος της σχιζοφρένειας. Σήµερα 
γνωρίζουµε ότι αποτελεί ένα πολύπλοκο νευροψυχιατρικό σύνδροµο που συναντάται σε ψυχιατρικές, νευρολογικές 
ή άλλες ιατρικές παθήσεις και συχνά παραβλέπεται σε συνθήκες διαλογής ή κλινικής εξέτασης ψυχιατρικών 
ασθενών, µε αποτέλεσµα αυξηµένα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιµότητας. Η πρώτης γραµµής θεραπεία µε 
χορήγηση βενζοδιαζεπινών (λοραζεπάµης) ή ηλεκτροσπασµοθεραπείας είναι αποδεδειγµένα αποτελεσµατική, 
εντούτοις αποφεύγεται πολλές φορές λόγω του φόβου ανάπτυξης εξάρτησης στην πρώτη περίπτωση ή νοµικών 
και άλλων περιορισµών, όπως αυξηµένη διάρκεια νοσηλείας, στίγµατος και επιβάρυνση του προσωπικού, στη 
δεύτερη περίπτωση. 

Σκοπός: Σκοπός της παρουσίασης αυτού του κλινικού περιστατικού είναι η ευαισθητοποίηση της ελληνικής 
ψυχιατρικής κοινότητας στη χρήση της ηλεκτροσπασµοθεραπείας ακόµη και σε αυξηµένη δόση, εφόσον 
απαιτείται. 

Υλικό και µέθοδοι: Γυναίκα ηλικίας 52 ετών µε κατατονική συµπτωµατολογία από 2ετίας, όπως αρνητισµός, 
εναντιωµατικότητα, δυσκαµψία, επιλεκτική αλαλία, προσήλωση βλέµµατος και απόσυρση, που πληρούσε τα 
6/14 κριτήρια διαλογής της κλίµακας Bush-Francis Catatonia Rating Scale (BFCRS) υποβλήθηκε προ 1 έτους 
σε 17 συνεδρίες ECT συµβατικής δοσολογίας (µέχρι 100% ενέργεια) µε µερική ανταπόκριση (5/14 στην 
BFCRS). Στα πλαίσια της ψυχιατρικής παρακολούθησης και λόγω της σταδιακής επιδείνωσης των κατατονικών 
συµπτωµάτων αποφασίσθηκε η διενέργεια 14 επαναληπτικών συνεδριών ECT, ακολουθώντας το πρωτόκολλο 
δοσολόγησης σχετιζόµενο µε ηλικία (Age-Based Stimulus Dosing) και φτάνοντας στη µέγιστη δόση (200% 
Ενέργεια) κατά τις τελευταίες 5 συνεδρίες. 

Αποτελέσµατα: Εµφανίστηκε σαφής µείωση της κατατονικής συµπτωµατολογίας µε υπολειπόµενα συµπτώµατα, 
ήπια βραδύτητα οµιλίας και ακούσιες στερεοτυπικές κινήσεις µασητήρων µυών που δεν πληρούσε πλέον τα 
κριτήρια διάγνωσης κατατονίας (>2/14 στην BFCRS), αφού κατά την έξοδο σκόραρε στα 1/14 BFCRS. 

Συµπεράσµατα: Η Ηλεκτροσπασµοθεραπεία είναι µια ασφαλής και αποτελεσµατική θεραπεία µε σαφή θέση 
στο σύγχρονο οπλοστάσιο της κλινικής ψυχιατρικής. Η χρήση αυξηµένης έως και διπλής δόσης, σε σχέση µε το 
συνηθισµένο, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν ως µια χρήσιµη θεραπευτική επιλογή σε ανθεκτικές περιπτώσεις.
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ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΓΗΡΑΝΣΗ
Κόττη K.1, Κατσαπή Χ.1, Στιβανάκη Ε.2, Κουτρά Κ.3

1ΚΑΠΗ Γαζίου, ΔΟΚΑΠΠΑ Μαλεβιζίου
2Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
3Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας,ΤΕΙ Κρήτης

Σκοπός: Η πνευµατική εγρήγορση, η καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και η ανάγκη έκφρασης και 
αυτοπροσδιορισµού παραµένουν συνισταµένες ενός υγιούς πληθυσµού. Στόχος της παρέµβασης αποτελεί η 
ανάπτυξης της κοινωνικής λειτουργικότητας των ηλικιωµένων, η προσέγγιση βιοψυχοκοινωνικων θεµάτων 
τους (µνηµονικά ελλείµµατα, κατάθλιψη, µειωµένη κοινωνικότητα κ.α) µέσω της θεατρικής τέχνης. 

Υλικό και µέθοδος: Δηµιουργία οµάδας Θεάτρου, προσαρµοσµένα Θεατρικά παιχνίδια (ενδυνάµωσης των 
αισθήσεων, ενεργοποίηση σώµατος και αισθήσεων, κατανόηση θεατρικών όρων και τεχνικών, ανάπτυξη 
εµπιστοσύνης, παιχνίδια αυτοσχεδιασµού), συζητήσεις στα πλαίσια της οµάδας (συναισθήµατα, δυσκολίες), 
επιλογή θεατρικών κειµένων και προσαρµογή τους, ανάθεση ρόλων (σκηνικών και παρασκηνιακών), 
προετοιµασία των θεατρικών έργων (προβών, παραστάσεις) στα πλαίσια εκδηλώσεων. 

Αποτελέσµατα: H συµµετοχή των µελών στη Θεατρική οµάδα ως ένα ασφαλές πλαίσιο αµοιβαίας αποδοχής και 
ελευθερίας έκφρασης λειτούργησε θετικά αφενός στην κοινωνικότητα τους και αφετέρου στην πρόκληση της 
αυτοέκφρασης. Η επαφή των συµµετεχόντων µε νέα γνώση και µέσα από τη διαδικασία εκµάθησης των ρόλων 
(του κειµένου, των κινήσεων και θέσεων) αποτέλεσε πεδίο ενεργοποίησης και ενδυνάµωσης. Μέσα από την 
συµµετοχή τους στις παραστάσεις επιτεύχθηκαν: άρση του φόβου της έκθεσης, βελτίωση της αυτοπεποίθησης 
και της αυτοεικόνα τους. Σε όλη την λειτουργία της Θεατρικής οµάδας συντελέστηκαν θετικές αλλαγές και 
αναπροσαρµογές στον τρόπο που προσέγγιζαν το πεδίο των ενδιαφερόντων, δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους 
όχι µόνο οι συµµετέχοντες αλλά και ένα µεγάλο µέρος της κοινότητας. 

Συµπεράσµατα: Μια ολιστική παρέµβαση ψυχικής υγείας στην κοινότητα πραγµατοποιείται µε βάση την 
προαγωγής υγείας η οποία δίνει έµφαση στην ενδυνάµωση, τη συνεργασία και τη συλλογική δράση µε µέσο 
τη θεατρική τέχνη και στόχο την ανάπτυξη της εµπιστοσύνης, τη βελτίωση της νοητικής λειτουργίας, τη φυσική 
άσκηση,τη βελτίωση συναισθηµατικής διάθεσης και της κοινωνικής λειτουργικότητας των ηλικιωµένων.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΚΑΙ) ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Χασάπης Α., Σακελλαρίδη Β.
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής

Σκοπός: Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, ήδη κατά τη δεκαετία που διανύουµε η κλιµατική 
αλλαγή αποτελεί τον παράγοντα µε την ισχυρότερη επιδραστικότητα στον τρόπο λειτουργίας των συστηµάτων 
υγείας σε διεθνές επίπεδο. Πέρα από την οργανική υγεία, οι επιπτώσεις της στην ψυχική σφαίρα συγκεντρώνουν 
ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας. Η ολοένα συχνότερη εκδήλωση ακραίων 
περιβαλλοντικών φαινοµένων στη χώρα µας καθιστά αναγκαιότητα την ευαισθητοποίηση των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας όσον αφορά στο θέµα αυτό. 

Υλικό και µέθοδοι: Άντληση πληροφοριών µέσω ανασκόπησης σχετικής βιβλιογραφίας των τελευταίων δέκα 
ετών. 

Αποτελέσµατα: Σχετικές έρευνες καταδεικνύουν συσχέτιση µεταξύ της επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας και 
των µεταβολών που επιφέρει η κλιµατική αλλαγή. Ειδικότερα, οι φυσικές καταστροφές που απορρέουν από 
το φαινόµενο λ.χ. ακραία ξηρασία, πληµµύρες, άνοδος της στάθµης των υδάτων συνδέονται µε διαταραχές 
της διάθεσης, άγχος, εκδηλώσεις της Διαταραχής Μετατραυµατικού Στρες (PTSD) και αύξηση της κατάχρησης 
ψυχότροπων ουσιών. Η έκθεση σε βίαια συµβάντα, τραυµατικά γεγονότα, η φθορά της σωµατικής υγείας, η 
υποβάθµιση της ποιότητας ζωής τόσο σε ατοµικό όσο και συλλογικό επίπεδο και οι καταµετρούµενες απώλειες 
-υλικές και ανθρώπινες- αποτελούν κάποιους µόνο από τους τρόπους µε τους οποίους η κλιµατική αλλαγή 
δύναται να πλήττει την ψυχική υγεία. Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η επινόηση του νέου όρου Solastalgia ως της 
ψυχικής δυσφορίας που προκαλείται από τις ανθωπογενείς περιβαλλοντικές µεταβολές. 

Συµπεράσµατα: Η αντιµετώπιση του ψυχικού φόρτου που προκύπτει από την κλιµατική αλλαγή απαιτεί την 
επαγρύπνηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Καταλυτικής σηµασίας αναδεικνύονται η αξιολόγηση της 
ευαλωτότητας επιµέρους οµάδων στις ακραίες περιβαλλοντικές µεταβολές, αλλά και η ανάγκη ειδικών τεχνικών 
ψυχοεκπαίδευσης. 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΑ ΖΩΑ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΨΤΕΠ/424ΓΣΝΕ
Φωτιάδης Π.1, Κωνσταντίνου Υ.1, Σπύρα Ε.2, Φακούδη Α.1, Ντούρος Ε.1

1Ψυχιατρικό Τµήµα Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης / 424 ΓΣΝΕ
2ΨΤΕΠ / ΓΣΝΕ

Εισαγωγή-Σκοπός: Εκπαιδευµένα Ζώα συµµετέχουν σε προγράµµατα υποστήριξης ασθενών µε προβλήµατα 
ψυχικής υγείας. Σε ερευνητικό επίπεδο υπάρχουν δεδοµένα που δείχνουν ότι οι θεραπευτικές παρεµβάσεις µε 
τη βοήθεια των ζώων φαίνεται να είναι µια χρήσιµη συµπληρωµατική θεραπευτική προσέγγιση σε ασθενείς 
µε ψυχικές διαταραχές. Το ΨΤΕΠ του 424ΓΣΝΕ σε συνεργασία µε τη θεραπευτική οµάδα του Animal Assisted 
Therapy-Dog Therapy Thessaloniki, εφήρµοσε πρόγραµµα θεραπευτικής παρέµβασης σε οµάδα χρόνιων 
ψυχωτικών ασθενών, µε σκοπό την αξιολόγηση της επίδρασης της παρέµβασης. 

Υλικό - Μέθοδος: Από τον Μάρτιο έως τον Δεκέµβριο του 2018 στο ΨΤΕΠ του 424 ΓΣΝΕ πραγµατοποιήθηκαν 
δώδεκα συναντήσεις, διάρκειας εξήντα λεπτών η κάθε µία. Στις συναντήσεις συµµετείχαν συνολικά είκοσι 
ασθενείς του κέντρου, τέσσερα εκπαιδευµένα σκυλιά υπό την παρουσία των εκπαιδευτών τους, καθώς επίσης 
ψυχίατροι και ψυχολόγοι του κέντρου. 

Αποτελέσµατα: Με αφορµή την παρουσία και τη συµπεριφορά των ζώων, συζητήθηκαν θέµατα που 
απασχολούσαν τους θεραπευόµενους, δίνοντας τους την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήµατα 
και τα προσωπικά τους βιώµατα. Η θεµατολογία κινήθηκε γύρω από τα όρια στην συµπεριφορά, τις έννοιες της 
τιµωρίας και της επιβράβευσης, την εξέλιξη της ανθρώπινης συµπεριφοράς και των σχέσεων, την έκφραση των 
σκέψεων των συναισθηµάτων αλλά και των επιθυµιών και αναγκών, καθώς και της σηµασίας της εµφάνισης 
και γενικά της εξωλεκτικής έκφρασης στην επικοινωνία των ανθρώπων. Εµφανής ήταν η κινητοποίηση των 
συµµετεχόντων και η βελτίωση της ικανότητας έκφρασης και επικοινωνίας µέσα στην οµάδα. Αξιόλογη ήταν και 
η αναφερόµενη αίσθηση ηρεµίας-χαλάρωσης, αλλά και το θετικό συναίσθηµα που αναπτύχθηκε στην οµάδα, µε 
αφορµή την παρουσία και την επαφή µε τα ζώα. 

Συµπεράσµατα: Παρατηρήθηκε ότι η ανταπόκριση των θεραπευόµενων ήταν θετική απέναντι στη παρουσία 
των τετράποδων. Η όλη δραστηριότητα, που εφαρµόζεται για πρώτη φορά σε δηµόσια δοµή ψυχικής υγείας, 
αποτελεί ένα πρώτο το στάδιο στο σχέδιο ανάπτυξης υπηρεσιών θεραπείας µε ζώα στο στρατό,µε ιδιαίτερα 
θετικά αποτελέσµατα. 



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

328

P126

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Μασούρη Γ. 1, Κοντόκωστας Κ.2, Λαζαρίδης Π.1, Δέλλιου Χ.1, Ματσούκας Π.1, Βασιλείου Κ.1, 
Πολυχρονούδη Ε.1

1Ψ.Ν.Α. «Δροµοκαΐτειο»
2Ιδιώτης

Το πρώτο µισό του 17ου αιώνα είναι η εποχή της «επιστηµονικής επανάστασης» και, ταυτοχρόνως, της 
επανάστασης σε ό,τι αφορά τη θεώρηση του κόσµου από την πλευρά των επιστηµών. Την ίδια εποχή αλλάζει 
ριζικά και η ίδια η φιλοσοφία, ξεκινώντας µια δική της «επανάσταση». Αυτό συµβαίνει επειδή η φιλοσοφία 
έρχεται αντιµέτωπη µε την επιστηµονική επανάσταση. Δεν µπορεί να µην τη λάβει υπόψη, να µην αντλήσει 
κίνητρα απ΄ αυτήν και να µη δει σ΄ αυτήν εκείνες τις εικόνες (πρότυπα ή υποδείγµατα) που αποβλέπουν σε 
ανανέωση. Οι πρώτοι νεότεροι φιλόσοφοι του 17ου αιώνα, υπό το φως των επιστηµονικών µεταβολών, 
αναδιατυπώνουν µε νέο τρόπο τα παλαιότερα προβλήµατα, ενώ διατυπώνουν µε επαρκή τρόπο νέα φιλοσοφικά 
προβλήµατα. Επίσης, αντιµετωπίζουν απευθείας ερωτήµατα που προκύπτουν µε την εγκαινίαση νέων µεθόδων 
κατά τη φιλοσοφική επεξεργασία. Α)Σηµαντική πλευρά της επιστηµονικής επανάστασης είναι η εξής: σε όλους 
τους χώρους όπου εµφανίζεται, τροφοδοτεί όχι µόνον ιδέες στενά «επιστηµονικές», αλλά και ιδέες γενικές, 
«φιλοσοφικού» χαρακτήρα. Οι πρωταγωνιστές της, εξ επαγγέλµατος µη φιλόσοφοι, γίνονται, µέχρις ενός 
βαθµού και «φιλόσοφοι». Αυτός ο ισχυρός δεσµός ανάµεσα σε «επιστήµη» και «φιλοσοφία» σταθεροποιείται 
µε τη δύναµη µιας ενδογενούς ανάγκης που αλλάζει. Από τις «επιστηµονικές» γνώσεις, µε τη στενή έννοια 
του όρου, διακρίνεται µόνον το εξής: σε σχέση µε αυτές έχει κατευθυντήρια λειτουργία και χαρακτήρα πιο 
γενικό. Είναι, ακριβώς, εκείνο που ανέκαθεν ονοµαζόταν «επιστηµονική σκέψη», µια έκφραση µε την οποία 
περιγράφεται η εσωτερική σκέψη των επιστηµών πάνω από τα γενικά πλαίσια, τις αρµόζουσες µεθόδους, το 
νόηµα που η «αλήθεια» αποκτά στις επιστήµες. Για τον επιστήµονα της επιστηµονικής επανάστασης, η σκέψη 
αυτή είναι τόσο σηµαντική, όσο και η έρευνα: από αυτήν ακριβώς αντλεί η έρευνα την ίδια της τη σηµασία ως 
επιστηµονική έρευνα. Β)Στο σύνολό της η επιστηµονική σκέψη του δέκατου έβδοµου αιώνα, από τις απαρχές 
της «επιστηµονικής επανάστασης», δεν είναι ευθύγραµµη, ούτε ειρηνική. Η βασική διαφωνία αφορά στη 
σχέση µεταξύ Μαθηµατικών και Εµπειρίας. Η διαµάχη συνίσταται σε µια διπλή κατεύθυνση της επιστηµονικής 
σκέψης. Ι)Στη µία κατεύθυνση η επιστηµονική σκέψη τείνει να πιστοποιήσει τον απολύτως καθοριστικό ρόλο 
των µαθηµατικών στις επιστήµες, καθώς και το απολύτως πραγµατικό της θεµέλιο. ΙΙ)Στην άλλη κατεύθυνση, 
τείνει να πιστοποιήσει τον απολύτως αποφασιστικής σηµασίας ρόλο της εµπειρίας στις επιστήµες. Η ιστορία της 
επιστηµονικής σκέψης του 17ου είναι πυκνή και πολύπλοκη. Συνολικά, η διαφωνία βρίσκεται στο επίκεντρο των 
προβληµάτων που διαγράφονται στο εσωτερικό της επιστηµονικής επανάστασης.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Μασούρη Γ.1, Λαζαρίδης Π.1, Κοντόκωστας Κ.2, Μούγια Σ.3, Φωτόπουλος Β.1

1Ψ.Ν.Α. «Δροµοκαΐτειο»
2Ιδιώτης
3Ψυχολόγος

Η ιστορία της επιστήµης είναι νοµιµοποιηµένη ως διακριτό γνωστικό πεδίο από τις απαρχές του 20ου αιώνα. 
Πρόκειται για το πεδίο που εστιάζει το ενδιαφέρον του στην Επιστηµονική Επανάσταση του 17ου αιώνα και το 
οποίο αναπτύχθηκε έτσι ώστε να περιλαµβάνει και τις µετέπειτα εξελίξεις στις επιστήµες. Βασικό µέληµά του είναι 
η σπουδή της ιστορίας των επιστηµονικών εννοιών και της εδραίωσης των επιστηµονικών νόµων και θεωριών. 
Είναι το πεδίο που ακούει στο όνοµα «εσωτερική ιστορία της επιστήµης». Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν το 
ενδιαφέρον των φιλοσόφων της επιστήµης. Αυτό άρχισε να γίνεται προφανές, όχι µόνο πως η Επιστηµονική 
Επανάσταση µπορούσε και έπρεπε να αποτελεί µείζον και αυτόνοµο πεδίο µελέτης, αλλά και γιατί µια τέτοια 
µελέτη ήταν σε θέση να ρίξει νέο φως στην εννοιολογική δοµή, στη µεθοδολογία και στα άλλα χαρακτηριστικά 
της σύγχρονης επιστήµης, δηλαδή στα καταστατικά µελήµατα των ιδεών: η σύγχρονη επιστήµη έχει την ιστορία 
της, και η ενδελεχής µελέτη της µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στη φιλοσοφική της κατανόηση. Οι διαδικασίες 
αλλαγής των επιστηµονικών θεωριών, η σύγκριση µεταξύ τους και τα κριτήρια επιλογής της µιας έναντι της άλλης, 
σε συνάρτηση µε τον γρίφο της «ασυµµετρίας», που απειλούσε τη δυνατότητα επιστηµονικής προόδου, όσο και την 
ίδια την ορθολογικότητα της επιστήµης, δηλαδή τα βάθρα της εικόνας που φιλοτέχνησε ο Λογικός Εµπειρισµός ή 
Θετικισµός, αποτέλεσαν τις νέες εστίες ενδιαφέροντος που απαιτούσαν τη διαµόρφωση και την ανάπτυξη νέων 
εννοιολογικών µέσων για να γίνει δυνατή η αντιµετώπισή τους. Κάθε «πρόγραµµα επιστηµονικής έρευνας» 
χαρακτηρίζεται από έναν «σκληρό πυρήνα» (hard core)που δεν αλλάζει κατά την διαδοχή των θεωριών που το 
συναποτελούν, όπως και από ένα σύνολο πρόσθετων παραδοχών που είτε προστατεύουν τον «σκληρό πυρήνα» 
από απευθείας διαψεύσεις, είτε προικίζουν το πρόγραµµα µε την ευρηµατική δυναµική που του επιτρέπει να 
αντιµετωπίζει νέα φαινόµενα. Ο ανταγωνισµός των «προγραµµάτων επιστηµονικής έρευνας» αντικαθιστά έτσι 
τον ανταγωνισµό των κατά Κουν Παραδειγµάτων, ενώ η ιστορία της επιστήµης λαµβάνει υπόψιν, αλλά µόνον 
ως ιστορία ορθολογικά ανασυγκροτηµένη. Έτσι, στα µεγάλα µεθοδολογικά ερωτήµατα που θέτει η ιστορικιστική 
στροφή, ο Λάκατος απαντά πως η ιστορία και η φιλοσοφία της επιστήµης συνδέονται µεταξύ τους, παρότι η 
διευκρίνιση των χαρακτηριστικών του ορθού λόγου συνιστά µέληµα της φιλοσοφίας της επιστήµης. 
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Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
Μασούρη Γ.1, Κοντόκωστας Κ.2, Λαζαρίδης Π.1, Σενίδου Ε.1, Λιβανίου Κ.1, Καραδήµα Κ.1, Καλαµπόγια Β.1

1ΨΝΑ «Δροµοκαΐτειο»
2Ιδιώτης

Το φιλοσοφικό-πολιτισµικό κίνηµα του 18ου αιώνα που ονοµάζεται «Διαφωτισµός» διαδόθηκε από την 
Αγγλία στη Γαλλία, και από εκεί στη Γερµανία και στην Ιταλία. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η εξής ιδέα: 
«διαφωτιστική» φιλοσοφία είναι η κριτική λειτουργία µέσα στον πολιτισµό και στην παιδεία. Α) Η πρώτη ιδέα-
οδηγός είναι εκείνη της στενής σύνδεσης µεταξύ φιλοσοφίας και πολιτισµού. Η φιλοσοφία είναι δραστηριότητα 
που στρέφεται προς τον πολιτισµό, στις ιδιαίτερες µορφές του: οικονοµία, δίκαιο, πολιτική, επιστήµη, τέχνη, 
ηθική, θρησκεία, κ.α. Η φιλοσοφία διαµορφώνεται ως ξεχωριστή δραστηριότητα που παρεµβαίνει ανάµεσα 
σ΄ αυτές τις µορφές. Πιο συγκεκριµένα: o «Διαφωτισµός» θεωρεί ουσιαστική φιλοσοφία εκείνη που έχει ως 
αποστολή την συνεργασία µεταξύ κριτικής και πολιτισµού. Με την έννοια αυτή, «Διαφωτισµός» είναι η άρνηση 
του «αφηρηµένου» τύπου της φιλοσοφίας που αποµονώνεται στην αδιαφορία της για τον πολιτισµό, που κλείνεται 
στον εαυτό της ως καθαρή θεωρία. Αντίθετα, ουσιαστική φιλοσοφία είναι η πολιτισµικά ενεργός φιλοσοφία, και 
πολύ περισσότερο, η κεντρική δραστηριότητα του πολιτισµού είναι στο σύνολό του. Η συµβολή της φιλοσοφίας 
στα ενδότερα του πολιτισµού είναι αποφασιστικής σηµασίας, µε την έννοια ότι τον αναταράσσει, τον µετατρέπει 
σε κάτι που δεν ήταν, τον καθιστά κύριο µιας νέας συνείδησης, που τον απελευθερώνει και τον οδηγεί στην 
πρόοδο. Β)Ο «Διαφωτισµός» διαµορφώνει τη φιλοσοφία ως ενδογενή κριτική δραστηριότητα του πολιτισµού: 
µόνον η κριτική στάση καθιστά ελεύθερο τον πολισµό και µόνον αυτή τον οδηγεί στην πρόοδο. Και αυτή αποτελεί 
την άλλη ιδέα-οδηγό του «Διαφωτισµού»: την κριτική. Γ) Το «δικαστήριο της κριτικής είναι το «καθαρό φως», 
η «φυσική λογική». Αυτό το οποίο πρέπει να επικαλεσθεί ο πολιτισµός σε κάθε έκφανση και ενέργεια είναι 
ο ορθός λόγος. Δ) Ο «Διαφωτισµός» είναι όλες οι αναφερθείσες ιδέες και αντιλήψεις. Είναι, επίσης, και η 
αντιπροσώπευση της ανθρώπινης ιστορίας που συνδέεται µε τις συγκεκριµένες ιδέες. Ο «Διαφωτισµός» θέτει 
τον εαυτό του, το νόηµα του καθήκοντός του, τη σηµασία του µέσα στην Ιστορία. 
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IS PSYCHOSIS A DYSMYELINATION-RELATED INFORMATION-PROCESSING DISORDER?
Giotakos O.
ΑΜΚΕ «Οµπρέλα»

Numerous lines of evidence implicate myelin and oligodendrocyte function as critical processes affecting 
neuronal connectivity, which is a central abnormality in schizophrenia. Neurodevelopmental models related 
to dysmyelination have suggested the relation with different schizophrenia-like symptoms. Post-mortem 
studies in patients with schizophrenia have reported a 14%-22% reduction in the density and the quantity 
of oligodendrocytes. Several myelin-related candidate genes have been linked oligodendrocyte and myelin 
dysfunction to neurocircuitry abnormalities in schizophrenia. A number of myelin gene knockout mice models 
exhibit schizophrenia-like behaviours, and genomic, especially GWAS, studies identified new schizophrenia 
loci related to oligodendrocyte genetic polymorphisms. It is known that myelin acts as electrical insulation 
for the ensheathed axon, which helps to preserve the amplitude and to increase the conduction velocity of the 
propagating axon potential. A growing number of evidence points towards the involvement of dysmyelination of 
the prefrontal cortex in the development of the cognitive symptoms of psychosis. Neuroimaging investigations 
have linked processing speed to brain anatomical connectivity, and have pointed the role of processing speed 
among the predictors of clinical changes in schizophrenia. The dysmyelination-induced delays in psychotic 
patients may cause a discrepancy in sensory feedback mechanisms, which results in prediction error. The myelin 
abnormalities and the resulting conduction delays vary during the course of the multiple sclerosis and this type 
of cycles are possibly associated with fluctuations in conduction velocity in psychosis. It is worthy of note that 
the major histocompatibility complex (MHC) is responsible for the genetic overlap in both multiple sclerosis 
and schizophrenia. Multiple sclerosis manifests sensory and motor symptoms, and schizophrenia disordered 
cognition and emotion. Having in mind the interdependent relationship of oligodendrocytes and the axons they 
myelinate, we could suggest that both multiple sclerosis and schizophrenia may use in central nervous system 
a common pathway of disordered information processing. Recent research suggests that adaptive myelination 
could normalize neuronal electrical excitability, which in turn can modify myelin plasticity, resulting to neural 
activity and behavior modulation. We may suggest that interventions that preserve white matter integrity or 
ameliorate white matter disruption may enhance information processing and functional outcome in psychosis. 

Key-words: psychosis, schizophrenia, myelin, dysmyelination, information-processing, conduction velocity, 
processing speed, multiple sclerosis
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CASE REPORT: ΥΠΕΡΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΑΙΜΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΛΟΖΑΠΙΝΗ
Σακελλαρίου Ε., Ρεντούµη Σ., Τριανταφύλλου Θ., Μαρκοπούλου Μ.
ΨΝΘ

Σκοπός: Να περιγραφεί ενδιαφέρον κλινικό περιστατικό δεδοµένου ότι από την βιβλιογραφία προκύπτει πως οι 
ασθενείς που λαµβάνουν κλοζαπίνη βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσηµάτων, ενώ επίσης 
περιγράφονται µεµονωµένα περιστατικά µε οξεία υπερτριγλυκεριδαιµία µετά την έναρξη κλοζαπίνης. Τέλος, 
πρόσφατη µελέτη συνδέει την αύξηση των λιπιδίων µε καλύτερη ανταπόκριση στην αγωγή µε κλοζαπίνη. 

Υλικό και Μέθοδος: Εξέταση ιατρικού φακέλου ασθενούς 27 ετών πάσχων από σχιζοφρένεια παρανοϊκού 
τύπου υπό φαρµακευτική αγωγή µε κλοζαπίνη από 18/08/2017 του Τµήµατος Ψυχιατροδικαστικής Ψυχιατρικού 
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. Η έναρξη της κλοζαπίνης είχε γίνει 10 µήνες πριν στην πρώτη του νοσηλεία 
λόγω µη ανταπόκρισης σε τυπικό και άτυπο αντιψυχωτικό. Αποτελέσµατα: Παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση 
αριθµού τριγλυκερίδιων και ολικής χοληστερόλης άνευ περαιτέρω στοιχείων µεταβολικού συνδρόµου 
(υπέρταση ή διαβήτης, ενώ το βάρος του ήταν αυξηµένο εξαρχής, περίπου 120kg). Ο ασθενής κατά την 
εισαγωγή υποβλήθηκε σε έλεγχο ρουτίνας, όπου διαπιστώθηκε αυξηµένη τιµή τριγλυκεριδίων >800mg/dL. 
Ακολούθως, µετά από παθολογική εκτίµηση, τέθηκε σε ειδική δίαιτα και φαρµακευτική αγωγή µε ατορβαστατίνη 
20mg. Αρχικά, κατά τη διάρκεια ενός µήνα από την έναρξη της θεραπείας σηµειώθηκε πτώση της τιµής των 
τριγλυκεριδίων έως 700mg/dL. Σε επανέλεγχο τριµήνου εµφάνισε εκ νέου αύξηση Trg: 899mg/dL, οπότε και 
προστέθηκαν στη φαρµακευτική του αγωγή ω-λιπαρά οξέα. Παρά ταύτα δεν σηµειώθηκε κάποια βελτίωση στο 
βιοχηµικό του προφίλ κατά τους τακτικούς επανελέγχους. Σε επανεκτίµηση διµήνου βρέθηκε αύξηση των τιµών 
των τριγλυκεριδίων>1600mg/dL και ολικής χοληστερόλης>300mg/dL.Όσον αφορά την ψυχιατρική του εικόνα 
παρατηρήθηκε σηµαντική βελτίωση της θετικής συµπτωµατολογίας, των παραληρητικών ιδεών, της διέγερσης 
και της επιθετικότητας, υπό την επίδραση των οποίων είχε διαπράξει απόπειρα ανθρωποκτονίας µε θύµα τον 
πατέρα. 

Συµπεράσµατα: Δεδοµένης της πορείας-εξέλιξης (αυξηµένες εργαστηριακές τιµές και ταυτόχρονη λήψη 
κλοζαπίνης) του λιπιδαιµικού προφίλ του ασθενούς προτείνεται συστηµατική και τακτική εκτίµηση εργαστηριακών 
επιπέδων ακόµα και χωρίς την παρουσία στοιχείων µεταβολικού συνδρόµου. 
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Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΖΟΔΟΝΗΣ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ 
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ιστίκογλου Χ.1, Κατσιαφλιάνης Α.1, Κεντρωτή Δ.1, Ανδρέου Ε.1, Ριζάβας Ι.2, Λιάπης Ε.1

1Ψυχιατρικό Τµήµα, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
25ο ΨΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί»

Σκοπός: Η Βουπροπιόνη ανήκει στην κατηγορία των νοραδρενεργικών αντικαταθλιπτικών, ενώ η Τραζοδόνη 
στην κατηγορία των αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης µε διττό µηχανισµό δράσης και µερικό αγωνιστή 
σεροτονίνης. 

Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 20 άνδρες (n=20) καταθλιπτικοί ασθενείς στο Εξωτερικό Ψυχιατρικό Ιατρείο του 
Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας κατά το έτος 2017. Όλοι ανεξαιρέτως οι ασθενείς έλαβαν τη διάγνωση 
F32 κατά ICD-Καταθλιπτικό Επεισόδιο, και όλοι ανέφεραν πρόβληµα στυτικής δυσλειτουργίας οφειλόµενο στην 
κατάθλιψη. Το ηλικιακό φάσµα των ασθενών ήταν από 26 µέχρι 67 ετών. Η στυτική δυσλειτουργία και των 20 
δεν οφειλόταν σε οργανικά αίτια, δεδοµένου ότι έγινε ο σχετικός ουρολογικός έλεγχος. Σε όλους τους ασθενείς 
δόθηκε η Κλίµακα MADRS για την Κατάθλιψη. Όλοι ανεξαιρέτως οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία µε Βουπροπιόνη 
150-300mg και Τραζοδόνη 150-300mg σε συνδυασµό. 

Αποτελέσµατα: Οι 18 ασθενείς (n=18) ανέφεραν βελτίωση στη στυτική λειτουργία (ποσοστό 90%). Επίσης, 
οι 15 ασθενείς ανέφεραν µείωση της MADRS κάτω από το 12 που αποτελεί το κατώφλι (cut off) της Κλίµακας 
(ποσοστό 70%). 

Συµπεράσµατα: Ο συνδυασµός Βουπροπιόνης και Τραζοδόνης είναι ιδανικός στη θεραπεία της Κατάθλιψης µε 
συνοδό σύµπτωµα τη στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες. 
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Η ΒΟΡΤΙΟΞΕΤΙΝΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ.
Ιστίκογλου Χ.1, Ανδρέου Ε.1, Κατσιαφλιάνης Α.1, Ριζάβας Ι.2, Λιάπης Ε.1, Κεντρωτή Δ.1

1Ψυχιατρικό Τµήµα, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
25ο ΨΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί»

Σκοπός: Η Βορτιοξετίνη είναι σχετικά καινούργιο αντικαταθλιπτικό φάρµακο που δρα τόσο στο νοραδρενεργικό 
όσο και στο σεροτονινεργικό σύστηµα. 

Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 20 (n=20) ασθενείς µε διπολική κατάθλιψη που νοσηλεύθηκαν στην 
Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας ή αντιµετωπίστηκαν στα Τακτικά Εξωτερικά 
Ψυχιατρικά Ιατρεία του ηµέτερου νοσοκοµείου. Από τους 20 ασθενείς, οι 13 ήταν γυναίκες (n=13) σε ποσοστό 
70% και οι 7 ασθενείς (n=7) σε ποσοστό 30% ήταν άνδρες. Σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς δόθηκε η 
Κλίµακα Montgomery-Asberg (MADRS) την 1η και την 60η ηµέρα της θεραπείας. Οι ασθενείς είχαν MADRS>12 
δεδοµένου ότι το κατώφλι (cut off) της MDRS είναι 12. 

Αποτελέσµατα: Οι 15 ασθενείς (12 γυναίκες και 3 άνδρες) απάντησαν θετικά ση θεραπεία µε µείωση της 
MADRS12 σε ποσοστό 75%. Οι υπόλοιποι 5 ασθενείς (4 άνδρες και 1 γυναίκα) δεν βελτιώθηκαν µε τη 
µονοθεραπεία µε Βορτιοξετίνη (ποσοστό 25%) αλλά χρειάσθηκε συµπληρωµατική ενίσχυση της θεραπείας.

Συµπεράσµατα: Η Βορτιοξετίνη εκτός των άλλων θεωρείται άλλο ένα ισχυρό όπλο που προστίθεται στη 
θεραπεία της Διπολικής Κατάθλιψης. 
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Η ΠΡΕΓΚΑΜΠΑΛΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
Ανδρέου Ε.1, Ιστίκογλου Χ.1, Κεντρωτή Δ.1, Ριζάβας Ι.2, Κατσιαφλιάνης Α.1, Λιάπης Ε.1

1Ψυχιατρικό Τµήµα, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
25ο ΨΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί»

Σκοπός: Είναι συχνό το φαινόµενο της εξάρτησης από βενζοδιαζεπινικά παράγωγα, των οποίων η 
απεξάρτηση είναι θεραπευτικά δύσκολη. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η συµβολή της Πρεγκαµπαλίνης ως 
αντικαταθλιπτικού φαρµάκου στην απεξάρτηση από Βενζοδιαζεπίνες. 

Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 12 ασθενείς (n=12) εκ των οποίων 8 γυναίκες (n=8) και 4 άνδρες (n=4), 
οι οποίοι νοσηλεύθηκαν στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας µε το αίτηµα 
της απεξάρτησης από ΒΖΔ και ηλικίας από 27-65 έτη. Όλοι ανεξαιρέτως οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία µε 
Πρεγκαµπαλίνη 300-600 mg και παράλληλη µείωση των βενζοδιαζεπινών. 

Αποτελέσµατα: Οι 12 ασθενείς (n=12) ελάµβαναν διάφορα σκευάσµατα κυρίως όµως αλπραζολάµη, λοραζεπάµη 
και διαζεπάµη σε υψηλές δόσεις πάνω από τις θεραπευτικές. Η διακοπή ήταν ¼ βενζοδιαζεπίνης την εβδοµάδα 
και παράλληλη αύξηση της Πρεγκαµπαλίνης κατά 25 mg. Η θεραπεία κράτησε περί τους 3 µήνες νοσηλείας 
µε αποτέλεσµα οι 11 από τους 12 να απεξαρτηθούν από βενζοδιαζεπίνες και µετά άρχισε η σταδιακή µείωση 
της Πρεγκαµπαλίνης. Ο 1 ασθενής δεν συνέχισε την απεξάρτηση και εξήλθε οικεία βουλήσει της Ψυχιατρικής 
Κλινικής. 

Συµπεράσµατα: Στο συγκεκριµένο δείγµα ασθενών η επιτυχής απεξάρτηση ήταν 91%. Συνεπώς η Πρεγκαµπαλίνη 
είναι χρήσιµη στην απεξάρτηση από βενζοδιαζεπινικά παράγωγα. 
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Η ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΫΠΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κεντρωτή Δ.1, Λιάπης Ε.1, Ανδρέου Ε.1, Ιστίκογλου Χ.1, Ριζάβας Ι.2, Κατσιαφλιάνης Α.1

1Ψυχιατρικό Τµήµα, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
25ο ΨΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί»

Σκοπός: Είναι αρκετά δύσκολη η θεραπευτική αντιµετώπιση ασθενών τρίτης ηλικίας δεδοµένου ότι υπάρχει 
σχετική αντένδειξη βενζοδιαζεπινικών παραγόντων, που επιτείνουν τη σύγχυση, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες, 
πέρα από το αποτέλεσµα της εξάρτησης. 

Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 100 ασθενείς (n=100) τρίτης ηλικίας από 65-88 ετών, από τα Εξωτερικά 
Ψυχιατρικά Ιατρεία και τη Διασυνδετική Ψυχιατρική µε πάγιο αίτηµα την αϋπνία, είτε επέλευσης είτε πρώιµης 
αφύπνισης. Από τους 100 ασθενείς (n=100) οι 65 ήταν γυναίκες (n=65) και οι 35 άνδρες (n=35). Όλοι έλαβαν 
ανεξαιρέτως 2 mg Μελατονίνης το βράδυ. 

Αποτελέσµατα: Οι 60 ασθενείς (n=60) παρουσίασαν θετική θεραπευτική ανταπόκριση στο αίτηµα της αϋπνίας 
(ποσοστό 60%). Από αυτούς οι 41 ήταν γυναίκες (n=41) και οι 19 ήταν άνδρες (n=19). Από τους περισσότερους 
όµως ασθενείς που αρχικά ανταποκρίθηκαν, στη συνέχεια µετά παρέλευση περίπου 4 µηνών παρουσίασαν 
µικρή υποτροπή και χρειάστηκε να λάβουν συµπληρωµατική αγωγή µε Τραζοδόνη ή Κουετιαπίνη. 

Συµπεράσµατα: Η Μελατονίνη παρουσιάζει σε κάποιες κατηγορίες ασθενών τρίτης ηλικίας θεραπευτική 
ανταπόκριση στο σύµπτωµα της αϋπνίας. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΠΑΜΠΕΡΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
Ιστίκογλου Χ.1, Κατσιαφλιάνης Α.1, Ριζάβας Ι.2, Ανδρέου Ε.1, Κεντρωτή Δ.1, Λιάπης Ε.1

1Ψυχιατρικό Τµήµα, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
25ο ΨΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί»

Σκοπός: Η πιπαµπερόνη είναι αντιψυχωσικό που ανήκει στην κατηγορία των βουτυροφαινονών. Σκοπός 
της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της επίδρασης της Πιπαµπερόνης στην εξάλειψη των ακουστικών 
ψευδαισθήσεων στις σοβαρές ψυχώσεις.

Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 22 ασθενείς (n=22) που νοσηλεύθηκαν στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. 
«Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας, µε προεξάρχον σύµπτωµα στην κλινική τους εικόνα την παρουσία ακουστικών 
ψευδαισθήσεων. Εξ αυτών οι 12 (n=12) ήταν άνδρες και οι 8 (n=8) ήταν γυναίκες, ποσοστό 60% και 40% 
αντίστοιχα. Όλοι οι ανωτέρω ασθενείς έλαβαν 80-160 mg Πιπαµπερόνης, είτε σαν µονοθεραπεία είτε σε 
συνδυασµό µε άτυπα αντικαταθλιπτικά. Στους ασθενείς δόθηκε η Κλίµακα BPRS τόσο κατά την εισαγωγή τους 
και στην 45η ηµέρα της θεραπείας τους. 

Αποτελέσµατα: Από τους 22 (n=22) ασθενείς, οι 19 (n=19) ανέφεραν µείωση αρχικά και εν συνεχεία εξάλειψη 
των ακουστικών ψευδαισθήσεων. Επίσης µειώθηκε αισθητά το score στην Κλίµακα BPRS σε ποσοστό 90%. 

Συµπεράσµατα: Καθίσταται προφανές ότι η Πιπαµπερόνη, αν και παλαιό φάρµακο, συµβάλλει στην εξάλειψη 
των ακουστικών ψευδαισθήσεων, που αποτελεί σοβαρή ψυχοπαθολογική παράµετρο στην ψύχωση. 
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Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΟΡΤΙΟΞΕΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΜΑΝΤΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ-
ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
Ιστίκογλου Χ.1, Ανδρέου Ε.1, Κεντρωτή Δ.1, Ριζάβας Ι.2, Κατσιαφλιάνης Α.1, Λιάπης Ε.1

1Ψυχιατρικό Τµήµα, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
25ο ΨΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί»

Σκοπός: Η Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική Διαταραχή στο DSM-5 αποτελεί ξεχωριστή οντότητα δεδοµένης 
της σοβαρότητάς της και της δυσκολίας στη θεραπεία της. 

Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 10 ασθενείς (n=10) που είχαν τη διάγνωση Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική 
Διαταραχή µε βάση το DMS-5. Η δεξαµενή των συγκεκριµένων ασθενών έγινε από το Εξωτερικό Ψυχιατρικό 
Ιατρείο του Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας. Οι συγκεκριµένοι ασθενείς ήταν 7 άνδρες (n=7) και 3 
γυναίκες (n=3). Όλοι οι προαναφερθέντες έλαβαν θεραπεία µε Βορτιοξετίνη 20 mg και Μεµαντίνη 20 mg. Σε 
όλους τους ασθενείς δόθηκε η Κλίµακα Y-BOCS του ψυχαναγκασµού την 1η και την 45η ηµέρα της θεραπείας. 

Αποτελέσµατα: Οι 6 ασθενείς (n=6) παρουσίασαν βελτίωση στην Κλίµακα Y-BOCS (ποσοστό 60%). Εξ αυτών 
οι 4 ήταν άνδρες (n=4) και οι 2 γυναίκες (n=2), σε ποσοστό 40% και 20% αντίστοιχα. 

Συµπεράσµατα: Η παρούσα έρευνα χρήζει µεγαλύτερο αριθµό ασθενών για την εξαγωγή θετικότερων 
συµπερασµάτων και αποτελεί θεραπευτική πρόκληση για συνέχιση της έρευνας.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΕΣΙΜΑ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΑ 
ΜΑΚΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Καλαµπάκα-Σπηλιώτη Π.1, Πικούλη Κ.1, Κωνσταντακόπουλος Γ.2, Πλυτζανοπούλου Ο.1, Πλουµπίδης Δ.1, 
Οικονόµου Μ.1

1Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Καισαριανής-Βύρωνα, Α΄ Ψυχιατρική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
2 Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Καισαριανής - Βύρωνα, Α΄ Ψυχιατρική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, Department of Psychosis Studies, Institute of 
Psychiatry, Psychology and Neuroscience / King΄s College London, UK

Σκοπός: Η ποιότητα ζωής και η λειτουργικότητα είναι δύο σηµαντικές παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται 
υπ΄ όψη κατά την παρακολούθηση ατόµων µε χρόνια ψυχικά νοσήµατα. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην 
αξιολόγηση της αυτοεκτίµησης και της συνολικής λειτουργικότητας των ασθενών και των οικογενειών τους 
που λαµβάνουν ενέσιµη αγωγή µε αντιψυχωτικά σκευάσµατα µακράς δράσης στο Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής 
Υγιεινής Καισαριανής-Βύρωνα, όταν αυτή συνδυάζεται µε ψυχοεκπαίδευση και κατ΄ οίκον επισκέψεις. 

Υλικό και µέθοδοι: Το δείγµα αποτελείται από 53 ενήλικες (30 άνδρες και 23 γυναίκες) εκ των οποίων το 
90,57% πάσχει από σχιζοφρένεια και 9,43% από διπολική διαταραχή.Παρακολουθούνται στο Κέντρο από το 
2011 έως σήµερα και λαµβάνουν ενέσιµη αγωγή ενώ παράλληλα συµµετέχουν σε πρόγραµµα ψυχοεκπαίδευσης 
που διενεργείται στο πλαίσιο κατ΄ οίκον επισκέψεων. Χορηγήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία: α) Κλίµακα 
Λειτουργικότητας των Ρόλων (RFS) β) Κλίµακα Συνολικής Eκτίµησης της Λειτουργικότητας (GAF) γ) Κλίµακα 
Αυτοεκτίµησης Rosenberg δ) Κλίµακα Oικογενειακής Ατµόσφαιρας (FAS). Πραγµατοποιήθηκαν 80 κατ΄ οίκον 
επισκέψεις τη χρονική περίοδο της µελέτης. 

Αποτελέσµατα: Εντοπίστηκε βελτίωση τόσο της αυτοεκτίµησης όσο και της λειτουργικότητας των ασθενών 
καθώς και βελτίωση της οικογενειακής ατµόσφαιρας. 

Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης καταδεικνύουν ότι η χορήγηση ενέσιµων αντιψυχωτικών 
µακράς δράσης σε συνδυασµό µε την ψυχο-εκπαίδευση και τις κατ΄ οίκον επισκέψεις, διαδραµατίζει καθοριστικό 
ρόλο στην συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και της οικογένειας. 
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ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ 
ΔΡΑΣΗΣ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πρεντάκης Α., Πικούλη Κ., Καλαµπάκα-Σπηλιώτη Π., Σταµούλη Μ., Πλουµπίδης Δ., Οικονόµου Μ.
Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Καισαριανής - Βύρωνα, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός:Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η αξιολόγηση µέσω κατάλληλων δεικτών της αποτελεσµατικότητας 
ψυχοεκπαιδευτικού τύπου παρέµβασης σε ασθενείς που πάσχουν από ψυχωσική συνδροµή και λαµβάνουν 
ενέσιµα νευροληπτικά σκευάσµατα µακράς δράσης, καθώς και στους φροντιστές - συγγενείς τους. 

Υλικό και µέθοδοι: Το δείγµα αποτελείται από 53 ασθενείς (30 άνδρες και 23 γυναίκες), από τους οποίους 
90,57% έχει διάγνωση Σχιζοφρένειας και 9,43% Διπολικής Διαταραχής. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε δύο 
οµάδες εκ των οποίων στη µία εφαρµόζεται ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα ασθενών και συγγενών. Τα εργαλεία 
που χρησιµοποιούνται είναι η Κλίµακα Λειτουργικότητας Ρόλων (Role Functioning Scale, RFS), η Κλίµακα 
Συνολικής Εκτίµησης της Λειτουργικότητας (Global Assessment of Function, GAF), η Κλίµακα PANNS (Positive 
and Negative Syndrome Scale) και το ερωτηµατολόγιο Αυτοεκτίµησης (Strait-Trait Anxiety Inventory, STAI). 

Αποτελέσµατα: Από την πιλοτική εφαρµογή προέκυψε ότι η οµάδα που έλαβε ψυχοεκπαιδευτικές παρεµβάσεις 
παρουσίασε σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό βελτίωση στη συµµόρφωση, µείωση των υποτροπών και βελτίωση 
στην ποιότητα ζωής τόσο των ασθενών όσο και της οικογένειας. 

Συµπεράσµατα: Η ψυχοεκπαίδευση αποτελεί µια αποτελεσµατική παρέµβαση για την αντιµετώπιση της χρόνιας 
και σοβαρής ψυχικής διαταραχής.Σε συνδυασµό δε µε την χορήγηση ενέσιµων αντιψυχωτικών µακράς δράσης 
αναδεικνύεται σε ένα σηµαντικό εργαλείο στην άσκηση της Κοινοτικής Ψυχιατρικής. 
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ΣΑΛΒΙΑ (SALVIA DIVINORUM) ΚΑΙ ΣΑΛΒΙΝΟΡΙΝΗ Α: Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΘΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
Παντελεάκης Δ.1, Μέλλος Ε.1, Τζαβέλλας Η.2, Καραϊσκος Δ.2, Παπαρρηγόπουλος Θ.2

1Πρόγραµµα Αθηνά, ΓΝΑ Αιγινήτειο Νοσοκοµείο - ΟΚΑΝΑ
2ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός: Σκοπός της ανακοίνωσης: η παρουσίαση των νεότερων δεδοµένων για τη χρήση µιας ουσίας που 
αναδύεται τα τελευταία χρόνια στην αγορά των παράνοµων εθιστικών ουσιών και φαίνεται σε σηµαντικό 
βαθµό να αφορά εφήβους ή νεαρούς ενήλικες, που πειραµατίζονται µε τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και 
συχνά είναι επεισοδιακοί ή τακτικοί χρήστες κάνναβης. Η σάλβια είναι φυτό αυτοφυές σε κάποιες περιοχές 
του Μεξικού, όπου από πολύ παλιά σηµειώνεται χρήση του φυτού σε τελετές από σαµάνους θεραπευτές 
(αποκλειστικά στη µορφή κατανάλωσης φρέσκων φύλλων). Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες η χρήση της 
είναι πολύ πρόσφατη. Γίνεται κυρίως µέσω καπνίσµατος αποξηραµένων φύλλων αλλά και κατανάλωσης από 
το στόµα παρασκευασµάτων του φυτού. Η κύρια ψυχοδραστική ουσία(Σαλβινορίνη Α) είναι ένα διτερπένιο µε 
χηµική µορφή πολύ διαφορετική από τις γνωστές ψευδαισθησιογόνες ουσίες. Φαίνεται να έχει αγωνιστική 
δράση στους κάπα οπιοειδεργικούς υποδοχείς. Πιθανολογείται ότι στις επιδράσεις της µπορεί να συµµετέχει 
το ενδοκανναβινοειδές σύστηµα. Η κατανάλωσή της σε χαµηλότερες δοσολογίες φαίνεται να έχει επιδράσεις 
αντίστοιχες της κάνναβης σε υψηλότερους όµως φαίνεται να έχει ένα καθαρότερο προφίλ ψευδαισθησιογόνου. 
Δεν φαίνεται να έχει αξιόλογο δυναµικό εξάρτησης και αυτός είναι ένας από τους λόγους διχογνωµιών γύρω 
από τη χρήση της: σε κάποιες χώρες δεν απαγορεύεται, στις περισσότερες όµως απαγορεύεται τοποθετούµενη 
στην ίδια κατηγορία µε τις παράνοµες εθιστικές ουσίες. 

Συµπεράσµατα: η Σάλβια είναι φυτό που η κατανάλωση παρασκευασµάτων του έχει ψυχοτρόπες επιδράσεις 
κατατάσσοντάς το στις ψευδαισθησιογόνες ουσίες. Η µελέτη των άµεσων και κυρίως των µεσοµακροπρόθεσµων 
επιπτώσεων από τη χρήση του βρίσκεται ακόµη σε πρώιµο στάδιο. Διαφορετικές απόψεις υπάρχουν για το 
προτεινόµενο σε διάφορες χώρες νοµικό καθεστώς γύρω από τη χρήση της. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΨΙΜΗΣ ΔΥΣΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Νικολοπούλου Φ., Κορώνα Ε., Τάγαρης Γ., Γεωργιλά Π.
ΓΝΑ Γ. Γεννηµατάς

Σκοπός: Η αποκατάσταση της ποιότητας ζωής στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια, οι οποίοι εκτός από την 
τοξικότητα της νόσου τους, υφίστανται και την τοξικότητα της φαρµακευτικής αγωγής τους. 

Υλικό και Μέθοδοι: Έξι ασθενείς µε σχιζοφρένεια που παρουσίασαν όψιµη δυστονία κατά τη διάρκεια χρόνιας 
χορήγησης αντιψυχωσικής αγωγής, στο µεγαλύτερο ποσοστό τους µε τυπικά αντιψυχωσικά. Η δυστονία δεν 
υποχώρησε µετά την αλλαγή της αγωγής σε άτυπο αντιψυχωτικό. Οι τρεις ασθενείς από τους παραπάνω 
παρουσίασαν και όψιµη δυσκινησία. Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν σε αγωγή µε κλοζαπίνη και εγχύσεις botulinum 
toxin. Σε διάστηµα δύο ετών µε συνεχή παρακολούθηση και τακτικές εγχύσεις της τοξίνης, οι ασθενείς 
βελτιώθηκαν κλινικά σε µεγάλο βαθµό και µετά από πέντε έτη η όψιµη δυστονία παρουσίασε ύφεση. Στους 
ασθενείς χορηγήθηκε η κλίµακα εξωπυραµιδικών συµπτωµάτων πριν και µετά την αλλαγή της αγωγής. Η αρχική 
βαθµολογία ήταν 5/5 ενώ µετά την κλοζαπίνη και τις εγχύσεις µε botulinum toxin µειώθηκε σε 1-2/5. 

Αποτελέσµατα: Οι ασθενείς παραµένουν σε αγωγή µε κλοζαπίνη. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συγκεκριµένοι 
ασθενείς κατά το στάδιο της όψιµης δυστονίας εµφάνιζαν αρνητικά συµπτώµατα, τα οποία υφέθηκαν πλήρως 
µετά την άρση της δυστονίας. 

Συµπεράσµατα: Το σύνολο των ασθενών που εµφάνισε όψιµη δυστονία και συγκατατέθηκε στην εφαρµογή 
της θεραπείας αφ΄ ενός µε κλοζαπίνη και αφετέρου µε botulinum toxin παρουσίασε πλήρη ύφεση της όψιµης 
δυστονίας αλλά και των αρνητικών συµπτωµάτων της βασικής νόσου τους. 
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ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Σεγρέδου Ε.
Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών, ΨΝΑ

Εισαγωγή: Η θεραπεία της διαταραχής χρήσης αλκοόλ αποτελεί µείζονα πρόκληση. Εκτός της ψυχοθεραπευτικής 
παρέµβασης και δη της συµπεριφορικής θεραπείας και την υποστήριξη από άτοµα µε παρόµοιες εµπειρίες, η 
φαρµακολογική θεραπεία παίζει βασικό ρόλο, µε κύριο στόχο την αποχή και την µακροπρόθεσµη πρόληψη της 
υποτροπής.

Υλικό και Μέθοδος: Η φαρµακολογική θεραπεία του εθισµού σε οινόπνευµα µπορεί να περιλαµβάνει 
περισσότερα από ένα φάρµακα. Εκτός από τα φάρµακα που έχει βρεθεί ότι µειώνουν τα ποσοστά υποτροπής ή 
την κατανάλωση σε ασθενείς που εξαρτώνται από το αλκοόλ, αρκετά άλλα φάρµακα που χρησιµοποιούνται στην 
ψυχιατρική, όπως αγχολυτικά, αντικαταθλιπτικά και νευροληπτικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη θεραπεία 
των συµπτωµάτων στέρησης και για την πρόληψη των κρίσεων Ε και του ντελίριου. 

Αποτελέσµατα: Τα φάρµακα που εγκρίνονται επί του παρόντος από την Αµερικανική Υπηρεσία Τροφίµων 
και Φαρµάκων (US FDA) για τη θεραπεία της εξάρτησης από το αλκοόλ είναι η δισουλφιράµη, η ναλτρεξόνη 
και η ακαµπροζάτη. Δύο φάρµακα που έχουν εγκριθεί ως anticraving στην Ευρώπη είναι η ναλµεφένη και το 
gamma-hydroxybutyrate. Υποσχόµενα φάρµακα ως anticraving που δεν έχουν πάρει επίσηµη έγκριση είναι 
τα: τοπιραµάτη, γκαµπαπεντίνη, πρεγκαµπαλίνη, ονδανσετρόνη, LY196044, ifenprodil, βαρενικλίνη, ABT-436, 
µιφεπριστόνη, κιτικολίνη και βακλοφαίνη.

Συµπεράσµατα: Η αποτελεσµατικότητα της φαρµακοθεραπείας του αλκοολικού εθισµού ποικίλλει µεταξύ των 
ατόµων. Τα στοιχεία από διάφορες µελέτες δείχνουν ότι διάφοροι παράγοντες, τόσο ψυχοκοινωνικοί όσο και 
οικονοµικοί, καθώς και οι γενετικές παραλλαγές, συµβάλλουν σηµαντικά στην διακύµανση τόσο στην κλινική 
παρουσίαση των προβληµάτων από το αλκοόλ όσο και στην ανταπόκριση σε µια δεδοµένη θεραπεία ανάµεσα 
στα άτοµα που πάσχουν.
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ΣΧΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Πέππα Β., Μαυροειδής, Γ., Κούτρα Κ.
Τµήµα Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης

Σκοπός: Το οικογενειακό περιβάλλον θεωρείται ως ζωτικός παράγοντας για την συναισθηµατική και 
συµπεριφορική ανάπτυξη των παιδιών και εµπειρικά δεδοµένα τεκµηριώνουν τη σχέση αυτή. Η πληθώρα των 
ερευνών εστιάζει κυρίως στο στυλ γονεϊκότητας και τη σχέση γονέα-παιδιού, ενώ οι µελέτες που αφορούν 
σε συγκεκριµένες παραµέτρους των ενδοοικογενειακών σχέσεων, όπως η συνοχή και η προσαρµοστικότητα 
της οικογένειας είναι σαφώς λιγότερες. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνήσει τις επιµέρους 
διαστάσεις της οικογενειακής συνοχής και προσαρµοστικότητας µε τη συµπεριφορική και συναισθηµατική 
ανάπτυξη παιδιών σχολικής ηλικίας. 

Υλικό και µέθοδοι: Στη µελέτη συµµετείχαν 131 γονείς παιδιών ηλικίας 6-12 ετών, εκ των οποίων 105 γυναίκες 
(80,2%) και 26 άνδρες (19,8%), µε µέσο όρο ηλικίας τα 41,89 έτη (Τ.Α.±4,71 έτη). Για την εκτίµηση της 
οικογενειακής λειτουργικότητας χρησιµοποιήθηκε το ολοκληρωµένο Πακέτο Εκτίµησης Οικογενειακής Συνοχής 
και Προσαρµοστικότητας (FACES-IV Package) το οποίο εκτιµά τις διαστάσεις της οικογενειακής συνοχής και 
ευελιξίας, καθώς επίσης την επικοινωνία και την ικανοποίηση από τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας. Για 
την εκτίµηση της συµπεριφορικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης των παιδιών οι γονείς συµπλήρωσαν το 
Ερωτηµατολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (SDQ). 

Αποτελέσµατα: Ύστερα από έλεγχο για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, µη ισορροπηµένα επίπεδα συνοχής 
και ευελιξίας βρέθηκαν να σχετίζονται στατιστικώς σηµαντικά µε περισσότερα προβλήµατα εσωτερίκευσης 
(συναισθηµατικά συµπτώµατα, προβλήµατα στις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους) και εξωτερίκευσης (προβλήµατα 
διαγωγής, υπερκινητικότητα/απροσεξία) των παιδιών. Οι επιµέρους διαστάσεις της επικοινωνίας και της 
ικανοποίησης βρέθηκαν να σχετίζονται σηµαντικά µε προβλήµατα εξωτερίκευσης των παιδιών. Αναφορικά µε 
την θετική κοινωνική συµπεριφορά των παιδιών, διαπιστώθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µόνο µε την 
διάσταση της οικογενειακής συνοχής. 

Συµπεράσµατα: Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα δεικνύουν ότι ο τρόπος λειτουργίας της οικογένειας 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην οµαλή συµπεριφορική και συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών. Συνεπώς, 
η αξιολόγηση των ενδοοικογενειακών σχέσεων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της οικογένειας θεωρείται 
σηµαντική διαδικασία που δύναται να συµβάλει στην έγκαιρη αντιµετώπιση πιθανών δυσκολιών στην ανάπτυξη 
των παιδιών. 
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ΑΥΤΟΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ, ΜΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ
Σιέττου Ε., Παρασκευοπούλου Στ., Αναγνωστόπουλος Φ.
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

Η ψυχική νόσος και ειδικότερα η σχιζοφρένεια, συνδέεται µε τον στιγµατισµό. Οι αρνητικές στάσεις των γύρω 
προκαλούν σοβαρές επιβαρυντικές επιπτώσεις στην αυτοεκτίµηση των πασχόντων και επιδρούν αρνητικά στην 
αποκατάσταση και στην κοινωνική ενσωµάτωσή τους. 

Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της αυτοεκτίµησης των ψυχικά πασχόντων µε σχιζοφρένεια, αν 
επηρεάζεται από το κοινωνικό στίγµα και αν υιοθετείται το τελευταίο από τους ίδιους, ώστε να αυτοστιγµατίζονται. 

Υλικό και µέθοδοι: Η έρευνα κάλυψε σηµαντικό κενό τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και διεθνώς αφού καµία 
άλλη έρευνα δεν έχει διεξαχθεί σχετικά µε το διαπραγµατευόµενο θέµα. Έγινε ποιοτική µελέτη µέσω ηµι-
δοµηµένων συνεντεύξεων σε δοµές του Ψ.Ν.Α., τον Μάιο 2018. Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν 11 άτοµα 
µε διάγνωση τη σχιζοφρένεια που διαβιούσαν στην κοινότητα. 

Αποτελέσµατα: πολύ συχνά τα άτοµα µε σχιζοφρένεια αποκρύπτουν την ασθένειά τους, αποσύρονται, 
αποφεύγουν να µιλήσουν για τη διάγνωσή τους επειδή φοβούνται την κοινωνική απόρριψη. Η πλειοψηφία του 
δείγµατος θεωρεί ότι δε µπορεί να ζήσει µια κανονική ζωή, αφού δε µπορεί να εργαστεί, να συνάψει σχέσεις και 
να κάνει οικογένεια. Πολλοί από τους ερωτώµενους δεν νιώθουν ικανοποίηση από τη ζωή τους, νοµίζουν ότι οι 
γύρω τους σκέφτονται για αυτούς αρνητικά ή αν µαθευτεί η νόσος τους δεν θα τους αποδέχονται. 

Συµπεράσµατα: Η χαµηλή αυτοεκτίµηση συµβάλει στον αυτοστιγµατισµό των ψυχικά πασχόντων και αντίστροφα. 
Θεµιτός είναι εποµένως ο στόχος και η προσπάθεια µείωσής τους, µε αποτελεσµατικές παρεµβάσεις. Εξίσου 
σηµαντική είναι η ευαισθητοποίηση του κόσµου και η πληροφόρησή του µε στόχο τη µείωση του κοινωνικού 
στίγµατος προς τους ψυχικά πάσχοντες που θεωρείται η πρωτογενής αιτία του αυτοστιγµατισµού και της χαµηλής 
αυτοεκτίµησής τους. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Μαυροειδής Γ.1, Καλοµοίρη Γ.1, Πλατάκη Δ.1, Γιαννούση Ζ.2, Σίµος Π.1, Καραδήµας Ε.1

1Πανεπιστήµιο Κρήτης
2Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Σκοπός: Η παρούσα µελέτη στόχευε στη δηµιουργία, την πιλοτική εφαρµογή και την αξιολόγηση ενός 
προγράµµατος ψυχοκοινωνικής παρέµβασης για εθελοντές που υποστηρίζουν ογκολογικούς ασθενείς και τους 
οικείους τους. 

Υλικό και µέθοδοι: Η δηµιουργία του προγράµµατος παρέµβασης βασίστηκε σε µία ηµιδοµηµένη συνέντευξη 
για την αξιολόγηση των αναγκών των εθελοντών. Η παρέµβαση που αναπτύχθηκε αποτελούνταν από οκτώ 
εβδοµαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 90΄-120΄ και δύο αναµνηστικές συναντήσεις και διέθετε ενότητες 
εστιασµένες τόσο στη θεωρητική εκπαίδευση των εθελοντών, όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μεταξύ των 
ενοτήτων θεωρητικής εκπαίδευσης συµπεριλαµβάνονταν θεµατικές όπως οι ανάγκες και οι αντιδράσεις των 
ογκολογικών ασθενών, ενώ στην εκπαίδευση στις δεξιότητες συµπεριλαµβάνονταν θεµατικές όπως η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων επικοινωνίας και δεξιοτήτων διαχείρισης έντονων συναισθηµάτων. Το πρόγραµµα χορηγήθηκε 
πιλοτικά σε δυο οµάδες των 10 ατόµων η καθεµία. Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος έλαβε χώρα η 
αξιολόγηση της ικανοποίησης των συµµετεχόντων µε τη χρήση αυτοσχέδιου ερωτηµατολογίου και η αξιολόγηση 
της αποτελεσµατικότητάς της παρέµβασης µε τη χρήση συστοιχίας ερωτηµατολογίων. 

Αποτελέσµατα: Το σύνολο των εθελοντών που αξιολόγησαν την παρέµβαση την αποτίµησαν ως ικανοποιητική. Οι 
ενότητες του προγράµµατος που αξιολογήθηκαν θετικότερα αφορούσαν την πρακτική εκπαίδευση και συγκεκριµένα 
τη διαχείριση του στρες (χαλάρωση και επίλυση προβληµάτων). Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του 
προγράµµατος έδειξε αλλαγές προς την αναµενόµενη κατεύθυνση (αύξηση των θετικών συναισθηµάτων και 
της αυτοαποτελεσµατικότητας των εθελοντών, µείωση της ευχολογίας και της αποφυγής/διαφυγής), οι οποίες 
όµως δεν πληρούσαν το κριτήριο της στατιστικής σηµαντικότητας. 

Συµπεράσµατα: Η εφαρµογή της παρέµβασης οδήγησε σε υποσχόµενα αποτελέσµατα. Δεδοµένων των διαφορών 
µεταξύ της αξιολόγησης της ικανοποίησης των συµµετεχόντων και της αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας 
του προγράµµατος, κρίνεται σκόπιµη η τροποποίηση συγκεκριµένων στοιχείων του και η περαιτέρω αξιολόγησή 
του σε κλινική δοκιµή µε µεγαλύτερο µέγεθος δείγµατος. 
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ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Θεοδωρακοπούλου Α.3, Τσιάκος Δ.2, Μαυρίδης Θ.1

1Α΄ Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Αιγινήτειο
2Ψυχολόγος
3Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δροµοκαΐτειο»

Σκοπός: O βραβευµένος µε Νόµπελ Eric Kandel τόνισε ότι η συµπεριφορά τροποποείται από τη µάθηση και 
επέκτεινε τη θεωρία του Hebb ότι η συγχρονισµένη δραστηριότητα δυο νευρώνων οδηγεί στην ενδυνάµωση 
των συνάψεων, επάγοντας δοµικές µεταβολές που διαµεσολαβούν τη µακροπρόθεσµη µνήµη. Η ψυχοθεραπεία 
είναι µια µορφή µάθησης κατά την οποία η νέα, διορθωτική εµπειρία της θεραπείας επιδρά πάνω στην παλαιά, 
δυσµενή µνήµη και τη διαφοροποιεί επανασυσχετίζοντας τα µνηµονικά ίχνη µε µηχανισµούς νευροπλαστικότητας. 
Με την παρούσα εργασία, επιχειρείται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τη σύνδεση ψυχοθεραπείας 
και νευροπλαστικότητας. 

Υλικό και Μέθοδοι: Πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες PubMed, 
PsycNet, Google Scholar και PepWeb µε λέξεις κλειδιά: «psychotherapy», «plasticity», «epigenetics», 
«neuroplasticity», «kandel theory», προκειµένου να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικές µε την επίδραση της 
ψυχοθεραπείας στην εγκεφαλική νευροπλαστικότητα. 

Αποτελέσµατα: Πλήθος εργασιών και µετα-αναλύσεων υποστηρίζουν ότι η ψυχοθεραπεία ενισχύει τη 
µνηµονική αναπαγίωση µέσω µηχανισµού µακροπρόθεσµης ενίσχυσης (Long-term potentiation) παρέχοντας 
ένα ερέθισµα που αφήνει µνηµονικό ίχνος. Φαίνεται ότι ανεξαρτήτως του είδους της ψυχοθεραπείας (Γνωσιακή 
Συµπεριφορική, Προσωποκεντρικη, Ψυχοδυναµική) η επίδραση στη νευροπλαστικότητα είναι παρόµοια, πιθανώς 
λόγω κοινών τελικών θεραπευτικών µονοπατιών. Η ψυχοθεραπεία επιφέρει αλλαγές σε κυτταρικό, δοµικό αλλά 
και λειτουργικό επίπεδο (όπως απεικονίζονται µε λειτουργική µαγνητική τοµογραφία) στον εγκέφαλο. Στόχος 
είναι η προσαρµογή της συµπεριφοράς ώστε να αντιµετωπιστεί το αλλοστατικό φορτίο. Οι διαµεσολαβούµενες 
περιοχές είναι φλοιώδεις προµετωπιαίες περιοχές, περιοχές του µεταιχµιακού συστήµατος, ο υποθάλαµος, το 
στέλεχος κ.ά. ενώ οι µεταβολές δύναται να αφορούν και το µεταβολισµό σεροτονίνης ή/και το µεταφορέα της. 
Η εγκεφαλική αναδιαµόρφωση πιθανώς αφορά συγκεκριµένες περιοχές του εγκεφάλου, φαίνεται ωστόσο ότι 
διάφοροι µηχανισµοί επικοινωνίας επιτρέπουν τη συνολική επίδραση στη συνείδηση. Επιπλέον, η ψυχοθεραπεία 
αποτελεί µια µορφή περιβαλλοντικής ρύθµισης που ενδέχεται να µεταβάλλει το επιγενετικό προφίλ και άρα τους 
φαινοτύπους του ατόµου. Διάφοροι επιγενετικοί µηχανισµοί όπως η µεθυλίωση της µονοαµινοξειδάσης Α που 
συνδέεται µε τη διαταραχή πανικού και οι αναδιαµορφώσεις της χρωµατίνης (που περιλαµβάνουν και αλλαγές 
στην ακετυλίωση των ιστονών) που διαµεσολαβεί τις συναισθηµατικές διαταραχές αποτελούν σηµεία κλειδιά 
στην νευροπλαστικότητα. Σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει ο διεγερτικός νευροδιαβιβαστής γλουταµικό και ο 
εγκεφαλικός νευροτροφικός παράγων (BDNF) στις διαδικασίες πλαστικότητας, ενώ παρατηρείται µείωση της 
έκφρασης του υπεύθυνου γονιδίου κατόπιν έκθεσης σε στρες. 

Συµπεράσµατα: Η ψυχοθεραπεία (όπως και η φαρµακοθεραπεία) επάγει τη νευροπλαστικότητα µέσω µηχανισµών 
µακροπρόθεσµης ενίσχυσης. Στην ψυχαναλυτική γλώσσα η ανάδυση και επικαιροποίηση του ασυνείδητου υλικού 
διαµεσολαβείται από µηχανισµούς πλαστικότητας. Καίριο ρόλο διαδραµατίζουν οι επιγενετικοί µηχανισµοί. Η 
αναδυόµενη γνώση για τις επιγενετικές υπογραφές ως τόπους ψυχοθεραπευτικής παρέµβασης προσφέρει 
πλούσιο πεδίο έρευνας. 
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ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Θεοδωρακοπούλου Α.2, Τσιάκος Δ.1

1Ψυχολόγος
2Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δροµοκαΐτειο»

Σκοπός: Η ψύχωση χαρακτηρίζεται από σοβαρή διαστρέβλωση της πραγµατικότητας και κινητοποίηση πρώιµων 
µηχανισµών άµυνας. Από τη νευροαναπτυξιακή έως την ψυχαναλυτική και βιοψυχοκοινωνική κατανόηση των 
µηχανισµών της ψύχωσης, οι θεωρίες υπογραµµίζουν τον βασικό ρόλο των πρώιµων τραυµατικών σχέσεων 
και της πτωχής προσκόλλησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνδεση της Κλαϊνικής θεωρίας των 
µηχανισµών της παρανοειδούς-σχιζοειδούς θέσης, της αναπτυξιακής θεωρίας του Kernberg και της θεωρίας του 
Stern για την άδηλη σχεσιακή γνώση, µε τη θεωρία του Podvoll περί “νησίδων διαύγειας”, ως µέσα κατανόησης 
των ψυχωσικών καταστάσεων. 

Υλικό και Μέθοδοι: Παρουσιάζονται τέσσερις κλινικές περιπτώσεις ψυχωσικών ασθενών που χρησιµοποιούν 
µηχανισµούς σχάσης, προβολής και προβλητικής ταύτισης και αναλύεται πώς ορισµένες “φωτεινές στιγµές” 
στην κλινική πορεία αυτών των ασθενών µπορούν να αποτελέσουν “στιγµές συνάντησης” µε τον θεραπευτή-
ψυχίατρο. 

Αποτελέσµατα: Η ψυχαναλυτική σκέψη έχει µετακινηθεί από τη θεωρία των αντικειµενοτρόπων σχέσεων στην 
διαπροσωπική θεωρία και σταδιακά σε ένα σχεσιακό µοντέλο κατανόησης της ανθρώπινης εµπειρίας. Από 
τον Ferenczi και τον Fairbairn, ως τον Mitchell και Aron, το ενδιαφέρον οδηγήθηκε από το ενδοπροσωπικό στο 
διαπροσωπικό επίπεδο εµπειρίας. Ο Stern προτείνει ότι η θεραπευτική αλλαγή σε ένα διαδικαστικό επίπεδο 
απορρέει από διαδραστικές, διϋποκειµενικές διαδικασίες µεταξύ αναλυτή και ασθενούς που οµοιάζουν αυτές 
µεταξύ µητέρας-βρέφους, οδηγούν σε αληθινή σχέση, επιφέρουν βαθιά αλλαγή στην αυτο-ρυθµιστική ικανότητα 
κάθε συµµετέχοντος και ενισχύουν την άδηλη σχεσιακή γνώση του ασθενούς. Ο Stern προτείνει ότι ορισµένες 
αυθόρµητες στιγµές στη θεραπεία όπου κάτι αναπάντεχο και διαφορετικό από τα συνηθισµένα συµβαίνει µεταξύ 
ασθενούς και θεραπευτή, επιφέρουν τέτοια βαθιά γνώση, χωρίς να είναι έχει υπάρξει ερµηνεία. Από την άλλη, ο 
Podvoll διατυπώνει µια θεωρία περί “νησίδων διαύγειας” στους ψυχωσικούς ασθενείς, αναφερόµενος σε πέντε 
παράγοντες οι οποίοι σηµατοδοτούν τη δυνατότητα του ασθενούς να διατηρεί κάποιου είδους πυρήνα υγείας. 
Στην παρούσα εργασία προτείνεται ότι ορισµένες στιγµές “διαύγειας” του ψυχωσικού ασθενούς όπου για λίγο 
ανακτάται η επαφή µε την εξωτερική πραγµατικότητα, µπορούν να αποτελέσουν “στιγµές συνάντησης”, µε την 
έννοια της θεραπευτικής αλλαγής ορισµένου βαθµού. 

Συµπεράσµατα: Οι “διαυγείς στιγµές συνάντησης” µε τον ψυχωσικό ασθενή αποτελούν ορόσηµα κατανόησης 
των ψυχικών διεργασιών από τη µεριά του θεραπευτή, και ευκαιρίες αύξησης της εναισθησίας και την επίγνωσης, 
από τη µεριά του ασθενούς. Τέτοιες στιγµές δύνανται να οδηγήσουν στη µερική µείωση της σχάσης, µαζικής 
προβολής και προβλητικής ταύτισης, στην αύξηση της εµπεριέχουσας λειτουργίας του θεραπευτή, στη βελτίωση 
της δυνατότητας διαφοροποίησης των µονάδων εαυτός-αντικείµενο-συναίσθηµα (θεωρία Kernberg) καθώς και 
στη δυνατότητα ενδο-ρυθµιστικού µηχανισµού στον ασθενή, χρήσιµου σε περιόδους υποτροπών. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ 
Βόνγκλη Μ.2, Χατζούλης Μ.1, Πασχάλη Α.1

1Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Τµήµα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
2Τµήµα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ 

Σκοπός: Η ωφελιµότητα της Γνωσιακής Θεραπείας µε βάση την Ενσυνειδητότητα (Mindfulness-Based Cognitive 
Therapy - MBCT) στην ανακούφιση των ψυχολογικών και σωµατικών συµπτωµάτων ασθενών που πάσχουν από 
καρκίνο έχει στηριχθεί από πρωτογενείς µελέτες. Η παρούσα συστηµατική βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει σαν 
στόχο την διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας της Γνωσιακής Θεραπείας µε βάση την Ενσυνειδητότητα (MBCT) 
σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο . 

Υλικό και Μέθοδοι: Πραγµατοποιήθηκε συστηµατική βιβλιογραφική ανασκόπηση στις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδοµένων PubMed, Scopus, Cochrane Library και στην ελληνική βιβλιογραφία. 

Αποτελέσµατα: Δεκαεννέα µελέτες κρίθηκαν κατάλληλες για εισαγωγή στην ανασκόπηση. Από τις µελέτες 
που αναγνωρίστηκαν έντεκα ήταν τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές, έξι µη τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές 
χωρίς οµάδα ελέγχου και δύο ποιοτικές µελέτες, οι οποίες εξέταζαν την αποτελεσµατικότητα της Γνωσιακής 
Θεραπείας µε βάση την Ενσυνειδητότητα (MBCT) σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. Δεκαπέντε µελέτες 
έδειξαν σηµαντική βελτίωση στα ψυχολογικά συµπτώµατα όπως το άγχος, την δυσφορία και την κατάθλιψη, στην 
προαγωγή της ποιότητας ζωής, στην αποδοχή της ασθένειας, στην ενσωµάτωση των δεξιοτήτων ενσυνειδητότητας 
και στην ελάφρυνση σωµατικών συµπτωµάτων µετά την παρέµβαση. Από τις ποιοτικές µελέτες αναδείχθηκαν 
διαδικασίες τροποποίησης και παράγοντες που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την επίδραση της παρέµβασης. 

Συµπεράσµατα: Η παρέµβαση της Γνωσιακής Θεραπείας µε βάση την Ενσυνειδητότητα (MBCT) αναδείχθηκε 
ως ωφέλιµη και αποτελεσµατική θεραπευτική µέθοδος στον τοµέα της ψυχο-ογκολογίας. Κρίνεται αναγκαίο να 
διεξαχθούν περισσότερες µελέτες για να αναγνωριστεί κατά πόσο η θεραπευτική αυτή παρέµβαση υπερέχει σε 
σχέση µε άλλα θεραπευτικά µοντέλα, καθώς και συγκριτική αξιολόγηση των διαφορετικών µορφών εφαρµογής 
της.
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Η ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ‘ΑΠΟΥΣΙΑ΄-ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ ΣΕ 
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Μουτάφη Χ.1, Τζωρτζάτου Α.2

1Ψυχίατρος
2ΚΨΥ Κορυδαλλου - ΨΝΑ Δροµοκαΐτειο

Σκοπός: Ο Freud ήταν απαισιόδοξος ως πρός την εφαρµογή ψυχοδυναµικής ψυχοθεραπείας σε ενήλικες άνω 
των 50 ετών, διότι θεωρούσε ότι η πλαστικότητα των ψυχικών µηχανισµών υπολείπεται και γι΄αυτό δεν είναι 
δυνατή η ψυχική αλλαγή. Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική θεωρία, οι συναισθηµατικές δυσκολίες προκύπτουν 
από της πρώιµες, τραυµατικές εµπειρίες της παιδικής ηλικίας. Αυτές οι εµπειρίες θα µπορούσαν να αποτελέσουν 
αντικείµενο επεξεργασίας και σε ηλικιωµένα άτοµα, όταν πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια.Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η παρουσίαση ενός ηλικιωµένου ατόµου κατάλληλου για ψυχοθεραπεία. 

Υλικό/Mέθοδος: Παρουσιάζουµε την περίπτωση µιας γυναίκας 70 ετών, η οποία παρακολουθείται στο Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας Κορυδαλλού λόγω κατάθλιψης και λαµβάνει αντικαταταθλιπτική αγωγή. Παράλληλα, µε τη 
φαρµακευτική αγωγή εφαρµόστηκε βραχεία ψυχοθεραπεία ψυχοδυναµικού τύπου. 

Αποτελέσµατα: H απουσία πρωταρχικών αντικειµένων µε τη µορφή έλλειψης ικανής γονεικής παρουσίας (η 
µητέρα της έπασχε από κατάθλιψη και ο πατέρας της ήταν χρήστης ουσιών) και οι απώλειες (δέκα αµβλώσεις) 
στην εφηβεία της συνέβαλαν στην εµφάνιση της κατάθλιψης. Σε ηλικία 15 ετών παντρεύτηκε έναν ναυτικό και 
απέκτησε 3 παιδιά, για τα οποία υπήρξε µια αρκετά καλή µητέρα. Οι απουσίες και οι απώλειες του παρελθόντος 
εµπόδισαν την ικανοποιητική απαρτίωση του Εγώ της. Η ανάγκη της για εµπερίεξη από µία παρούσα και στοργική 
«µητέρα», το κίνητρό της για θεραπεία και η ικανότητά της για ενδοσκόπηση αποτέλεσαν σηµαντικά κριτήρια για 
την έναρξη ψυχοδυναµικού τύπου ψυχοθεραπείας. 

Συµπεράσµατα: Η περιέχουσα λειτουργία του δηµόσιου πλαισίου οδήγησε στη διαµόρφωση της θεραπευτικής 
σχέσης και συµµαχίας, στην κατανόηση της τραυµατικής επίδρασης της απουσίας και των απωλειών στον ψυχισµό 
της και στη βελτίωση της κλινικής της εικόνας αποδεικνύοντας την επανορθωτική ισχύ της ψυχοθεραπείας. 
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Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ
Καλλέργης Γ. 
Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» & Πανεπιστηµιακό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής του Τµήµατος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Η Θεραπευτική Σχέση είναι ο κοινός τόπος όλων των Ειδικοτήτων στο Χώρο της Υγείας. Η Θεραπευτική 
Σχέση είναι µια επαγγελµατική σχέση, η οποία απαρτίζεται από δύο συνιστώσες, την Εργασιακή συνιστώσα 
και την Διαπροσωπική συνιστώσα. Υπάρχει το διαχρονικό ερώτηµα σε ποιο βαθµό συµβάλλει η δυναµική της 
διαπροσωπικής σχέσης και σε ποιο βαθµό οι θεραπευτικές τεχνικές της εργασιακής σχέσης, στην επίτευξη του 
θεραπευτικού αποτελέσµατος. Σκοπός της εργασίας είναι να δείξει την συµβολή της Διαπροσωπικής σχέσης 
εντός της Θεραπευτικής σχέσης, όσον αφορά την επίτευξη του θεραπευτικού αποτελέσµατος. 

Μέθοδος: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας µαζί µε τις εκπαιδευτικές βιωµατικές οµάδες, µε εστίαση στις 
παραµέτρους της επικοινωνίας εντός της θεραπευτικής σχέσης. 

Αποτελέσµατα: 1) Οι µελέτες το M.Balint (1955, 1957) θεωρούν ότι το σηµαντικότερο «φάρµακο» στην σχέση 
ιατρού ασθενούς είναι η προσωπικότητα του ιατρού, ενώ δίνουν έµφαση στην άσκηση και αυτογνωσία της 
αντιµεταβίβασης 2) O C.Rogers (1950) υποστήριζε ότι η ενσυναισθητική κατανόηση του ασθενούς εκ µέρους 
του θεραπευτή είναι σηµαντικότατο συστατικό της θεραπευτικής σχέσης και ότι η θεραπευτική επιτυχία είναι σε 
άµεση συνάρτηση των στάσεων του θεραπευτή 3) από την πολυκεντρική µελέτη “National Institute of Mental 
Health Treatment of Depression Collaborative Research Program. General effectiveness of treatments.” (Elkin 
I, Krupnick JL et al, 1989) προκύπτει ότι η καλή θεραπευτική σχέση είναι σηµαντικότερη και δρα ανεξαρτήτως 
της όποιας εφαρµοζόµενης τεχνικής 4) Οι Lambert et al (1992) θεωρούν, σύµφωνα µε το µοντέλο των κοινών 
παραγόντων (common factors) ότι οι διαπροσωπικές παράµετροι της θεραπευτικής σχέσης, συµβάλλουν έως 
και 85% στην επίτευξη του θεραπευτικού αποτελέσµατος έναντι 15% της ειδικής θεραπευτικής τεχνικής. 

Συµπέρασµα: Οι παράµετροι της επικοινωνίας της Διαπροσωπικής σχέσης φαίνεται να συµβάλλουν σε 
σηµαντικό βαθµό στην επίτευξη καλής θεραπευτικής σχέσης και επίτευξη του θεραπευτικού αποτελέσµατος. Ως 
εκ τούτου πρέπει να εστιασθεί ακόµη περισσότερο η προσπάθεια άσκησης στην Διαπροσωπική συνιστώσα της 
Θεραπευτικής σχέσης σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. 
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Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΕΚ.ΒΙ.ΟΜ) ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Καλλέργης Γ.
Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» & Πανεπιστηµιακό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής του Τµήµατος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Οι επαγγελµατίες υγείας θεωρείται ότι αναπτύσσουν µια εργασία µε πολλές απαιτήσεις και 
επιβαρύνσεις ενώ βιώνουν τις µαταιώσεις όπως εκφράζονται από τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. 
Στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής διερευνήθηκαν οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 
οι επαγγελµατίες υγείας στην καθηµερινή κλινική πράξη και φαίνεται ότι πηγάζουν από την αντιµετώπιση των 
ασθενών στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης όπου άλλοτε τα καταφέρνουν, άλλοτε όχι. Όταν αποτυγχάνουν, 
δίνουν χαρακτηρισµούς στους ασθενείς όπως «δύσκολος», «παράξενος», «µη συνεργάσιµος» ενώ συχνά 
εµπλέκονται σε αντιθέσεις µε τον ασθενή και την οικογένειά του. 

Σκοπός: Σχηµατίσθηκαν Εκπαιδευτικές Οµάδες (Training Groups) όπου σε πρώτη φάση διερευνήθηκαν τα 
προβλήµατα των επαγγελµατιών υγείας. 

Υλικό Μέθοδος: Η µελέτη έλαβε χώρα στο Ψυχιατρικό τµήµα του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου ΜΕΤΑΞΑ στο 
πλαίσιο της Συµβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής. Η µέθοδος έρευνας ήταν η ποιοτική έρευνα (qualitative 
research). Οι οµάδες είχαν εβδοµαδιαία συχνότητα επί 90΄και διήρκεσαν πέντε έτη. Ελήφθησαν υπ΄όψη οι 
µελέτες του Μ. Balint, οι µελέτες των Kahana & Bibring για την κατανόηση του ασθενούς µέσω του τύπου 
προσωπικότητάς του. Οι συνιστώσες που περιλαµβάνονται στην διεργασία της οµάδας είναι: 1)γνωστική 2) 
βιωµατική 3) εποπτική εντός της οµάδας 

Αποτελέσµατα: Από την µελέτη των εκπαιδευτικών οµάδων (ΕΚΒΙΟΜ) προκύπτει ότι κεντρική έννοια είναι 
η διεργασία της διαπροσωπικής σχέσης, ως συνιστώσα της επαγγελµατικής θεραπευτικής σχέσης και η 
ενσυναισθητική επικοινωνία µε τον ασθενή. Όσον αφορά τους θεραπευτικούς παράγοντες, αξιοποιούνται 
κυρίως η συνεκτικότητα, η διαπροσωπική µάθηση και η οικουµενικότητα και ο αλτρουϊσµός. Οι ψυχοδυναµικές 
έννοιες διεργάσθηκαν ικανοποιητικά, µε έµφαση στην µεταβίβαση και αντιµεταβίβαση. Οι χαρακτήρες ή τύποι 
προσωπικότητας συµβάλλουν στην αυτογνωσία των µελών και στην κατανόηση του ασθενούς. Η ενσυναισθητική 
βιωµατική διαδικασία αυξάνεται ανάλογα προς την συνοχή της οµάδας και πραγµατοποιείται µε την αξιοποίηση 
των τεχνικών της αναλυτικής οµαδικής ψυχοθεραπείας. Οι βιωµατικές διαδικασίες και εποπτική εργασία εντός 
της οµάδας ενισχύουν το ενδιαφέρον των µελών. Τα µέλη θεωρούν ότι κατανοούν καλύτερα τον ασθενή, 
αισθάνονται ικανότεροι στην ενηµέρωση του ασθενούς ενώ αναφέρουν ότι ωφελούνται προσωπικά και στις 
σχέσεις τους. Η βελτίωση της ενσυναισθητικής επικοινωνίας των συµµετεχόντων µελών, είναι συνάρτηση της 
δυνατότητας αξιολόγησης: α)του τύπου προσωπικότητας β)του µηχανισµού άρνησης γ)των ρόλων εντός του 
οικογενειακού συστήµατος. Η καλή ενηµέρωση του ασθενούς είναι συνάρτηση της ενσυναισθητικής ικανότητας 
του θεραπευτή, µέσω της αξιοποίησης του τύπου προσωπικότητας του ασθενούς, του βαθµού άρνησης, του 
ρόλου του ασθενούς εντός της οικογένειας. Συζητούνται τα αποτελέσµατα. 
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ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μηνοπούλου Ε., Ζούζουλα Ο., Θεοδωράκη Κ., Καλοδίκη Β., Μπατσαλιάς Κ., Περρωτή Αικ., Καρκανιάς Α. 
ΕΕΣΣΚΕΨΟ (Ελληνική Εταιρεία Συστηµικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας)

Η αρχαία ελληνική τραγωδία διατηρεί την επικαιρότητά της µετά από 2.500 περίπου χρόνια, συγκεντρώνει 
το παγκόσµιο ενδιαφέρον και συγκινεί τον σύγχρονο άνθρωπο σε όλα τα πλάτη και µήκη της γης. Αυτό δεν 
οφείλεται µόνο στην απαράµιλλη αισθητική αρτιότητα των κειµένων, την πλοκή και τη σκηνική δράση, όσο 
στο ότι η τραγωδία εκφράζει τις βαθύτερες αλήθειες της ανθρώπινης φύσης, αλήθειες που συγκροτούν την 
πραγµατικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Το αρχαίο θέατρο χρησιµοποιούνταν ως θεραπευτικό µέσο. Ο 
αρχαίος λόγος της τραγωδίας και της κωµωδίας χρησίµευε στη θεραπεία των ανθρώπων που απευθύνονταν 
στο Ασκληπιείο, µε σκοπό την κάθαρση της ψυχής τους. Με κριτήριο το ενδιαφέρον µας για την διαχρονική 
λογοτεχνική αξία των αρχαίων κειµένων και την ανάγκη µας να κάνουµε ένα διάλογο µεταξύ αρχαίας τραγωδίας 
και ψυχοθεραπείας, συστήσαµε µια οµάδα µελέτης αρχαίων κειµένων. Στο πλαίσιο της ΕΕΣΣΚΕΨΟ, οργανώθηκε 
µια οµάδα ψυχοθεραπευτών, επαγγελµατιών ψυχικής υγείας (ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι) µε κοινή 
ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση. Στην οµάδα συµµετέχουν και τρεις φιλόλογοι που συµβάλλουν µε τη γνώση 
τους στην κατανόηση του ιστορικού, κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου κάθε τραγωδίας. Οι συναντήσεις της 
οµάδας πραγµατοποιούνται µία φορά τον µήνα και κάθε συνάντηση επικεντρώνεται στη µελέτη και ανάλυση µιας 
τραγωδίας. 

Σκοπός: µέσα από τη συνάντηση µε το αρχαίο κείµενο να εµπλουτιστεί η θεραπευτική µατιά και η αποκτηθείσα 
γνώση να αξιοποιηθεί στην ψυχοθεραπευτική εργασία. 

Υλικό και µέθοδοι: Αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, ανάλυση του µύθου και αναζήτηση κοινού τόπου τραγωδίας 
και σύγχρονης πραγµατικότητας µέσα από την ανάλυση ψυχοθεραπευτικών περιστατικών. 

Αποτελέσµατα: Γνώση, αισθητική απόλαυση και σύνδεση αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και ψυχοθεραπείας. 

Συµπεράσµατα: Ο Ελληνικός πολιτισµός αποτελεί καταφύγιο απέναντι σε κάθε σύγχρονο δογµατισµό, πηγή 
βαθιάς γνώσης της ανθρώπινης ύπαρξης και εργαλείο ερµηνείας της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Τα θέµατα 
που αναδεικνύονται µέσα από τα κείµενα των αρχαίων τραγωδιών αποτελούν κοµβικά θέµατα ανάλυσης στην 
ψυχοθεραπεία. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟ 
ΨΥΧΩΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Λέκκα Δ., Μπάρας Σ., Τριανταφύλλου Ι., Τασσόπουλος Α., Γκίνης Π., Παχή Α.
Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία»

Σκοπός: Η µελέτη της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας οικογένειας στο πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο. 

Υλικό και µέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδοµένων pubmed και Scopus. 

Αποτελέσµατα: Από την ανασκόπηση προκύπτει ότι οι ψυχωτικές διαταραχές είναι αποτέλεσµα της συνεχούς 
αλληλεπίδρασης συγκεκριµένων βιολογικών διαταραχών του εγκεφάλου µε συγκεκριµένους ψυχοκοινωνικούς 
και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο ρόλος των οικογενειών στη θεραπεία ψυχιατρικών ασθενών έχει 
αποκτήσει µεγάλη σηµασία, για δύο λόγους. Πρώτον, ορισµένοι παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά 
και την στάση των µελών της οικογένειας σε ασθενείς όπως η επικριτικότητα, η εχθρότητα και η υπερβολική 
εµπλοκή, γνωστές ως εκφρασµένο συναίσθηµα (EE), προβλέπουν σηµαντικά την υποτροπή σε άτοµα µε 
ψύχωση και πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο. Δεύτερον, η βιβλιογραφία δείχνει ότι η παροχή φροντίδας σε ένα 
άτοµο µε σοβαρή ψυχική ασθένεια µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς την ψυχική υγεία και την ευηµερία των 
φροντιστών. Οι ανασκοπήσεις αναφέρουν ότι οι οικογενειακές παρεµβάσεις µειώνουν τον κίνδυνο υποτροπής 
και επανεισαγωγής στο νοσοκοµείο και βελτιώνουν τη γνώση για την αντιµετώπιση της νόσου. Ωστόσο, η 
πλειοψηφία των προηγούµενων ερευνών διεξήχθη σε πληθυσµούς φροντιστών που αφορούσαν χρονίζοντα 
περιστατικά µε σχιζοφρένεια, εποµένως, οι θεραπευτικές συνέπειες των οικογενειακών παρεµβάσεων είναι σε 
µεγάλο βαθµό άγνωστες. Ένα αποτελεσµατικό µοντέλο παρέµβασης είναι η Multiple Family Therapy παρέχοντας 
εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη σε µέλη της οικογένειας και σε άλλους, οι οποίοι µε τη σειρά τους 
παρέχουν υποστήριξη, προστασία και καθοδήγηση στον ασθενή. 

Συµπεράσµατα: Η ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας και οι οµάδες πολλών οικογενειών έχουν δείξει 
αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα στα πρώτα ψυχωτικά επεισόδια σε αρκετές µελέτες. Τα εµπειρικά στοιχεία δείχνουν 
ότι η οικογενειακή, υποστηρικτική ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση είναι αποδεκτή από τις οικογένειες και 
ικανοποιεί πολλές από τις ανάγκες τους. Υπάρχει θεωρητική υποστήριξη για την πιθανή αποτελεσµατικότητα 
αυτών των µεθόδων, στηριζόµενη στη στρατηγική τους για την αποφυγή του στρες, την προστασία και την 
αποµόνωση, ενώ η µορφή της οµάδας πολλών οικογενειών προσθέτει ένα εγγενές στοιχείο κοινωνικής 
υποστήριξης και επέκτασης του κοινωνικού δικτύου. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΗ ΤΟ ΦΙΛΜ «ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ» 
Πλυτζανοπούλου Ο., Λευκαδίτη Β., Καττάν Κ., Βενιζελέα Α., Οικονόµου Μ.
Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα - Καισαριανής. Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ. ΓΝΑ Αιγινήτειο 

Σκοπός: Το video «Τα κακώς κείµενα» αποτελεί µια εναλλακτική δράση της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα - Καισαριανής µιας και εξαρχής τα µέλη της 
οµάδας είχαν την ευθύνη της δικής τους συµµετοχής στο έργο. 

Υλικό & Μέθοδος: Στόχος της οµάδας βιντεοτέχνης ήταν το να αποτελέσει σηµείο συνάντησης και έκφρασης 
ιδεών και συναισθηµάτων σε ένα κοινό συλλογικά αλλά και ατοµικά εκφρασµένο εικαστικό αποτέλεσµα «στο 
εδώ & τώρα» της οµαδικής διεργασίας προχωρώντας έως εκεί που την οµάδα την οδηγούσε η επιθυµία της 
έκφρασης. Βοηθός µας η ασφάλεια που υπήρχε µέσα από την πολυετή και σταθερή θεραπευτική σχέση µε τους 
συγκεκριµένους ασθενείς αλλά και η καταγεγραµµένη εµπειρία από το προηγούµενο φιλµ (Βόλτες στην πόλη). 

Διαδικασία:  Διερεύνηση της επιθυµίας συµµετοχής των µελών  Σύσταση της οµάδας  Εύρεση του θέµατος 
(τεχνική brain storming)  Από κοινού απόφαση του θέµατος: « Τα κακώς κείµενα»  Συζήτηση - βελτιώσεις 
στην κάθε θεµατική ενότητα (κατάλογος χαρακτηριστικών - δηµιουργική επίλυση προβληµάτων)  Ατοµικές 
- συλλογικές βιντεοσκοπήσεις  Οµαδικές συναντήσεις για τις προβολές του υλικού των βιντεοσκοπήσεων 

 Διερεύνηση επένδυσης µε ήχο του κάθε βίντεο  Διαδικασία σύνθεσης και µοντάζ  Προβολή τελικού 
αποτελέσµατος.

Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα: Η καλλιέργεια της δηµιουργικής ικανότητας είναι ένα ενθαρρυντικό 
θεραπευτικό εργαλείο για µια πιο θετική αντιµετώπιση των επιπτώσεων που φέρνει µια δυσλειτουργία. Βοηθά 
στη µείωση των παθολογικών χαρακτηριστικών και της αρνητικής συµπεριφοράς καθώς και στην βελτίωση 
της αυτοεκτίµησης του ανθρώπου. Οι συµµετέχοντες πιστεύουν ότι τους βοηθά να είναι δηµιουργικοί: Η 
καθηµερινότητα, η σκέψη της δηµιουργίας, οι ιδέες όταν εφαρµόζονται, η εργοθεραπεία, η αυτοπειθαρχία, 
η προσπάθεια, η θέληση, οι θεραπευτές και οι συνάδελφοι. Η οµάδα βοήθησε στην εξωστρέφεια και την 
επικοινωνία. Ενώ η δηµιουργική ενασχόληση ενίσχυσε την ευθύνη εαυτού για το δηµιούργηµα. Δηµιούργησε το 
περιβάλλον για να επικοινωνηθούν κοινωνικά προβλήµατα που βαραίνουν την ψυχή όλων. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Φωτιάδης Γ.1, Καλλέργης Γ.2, Γεωργού Α.3

1Πανεπιστηµιακό Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ΕΚΠΑ
2Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΓΟΝΚ «οι Άγιοι Ανάργυροι», ΕΚΠΑ
3Πανεπιστηµιακό Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ΕΚΠΑ

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια ενίσχυσης της αξιολόγησης λειτουργικότητας, µε έµφαση τις 
εργασιακές και κοινωνικές δεξιότητες, µε στόχο τον καλύτερο σχεδιασµό της παρέµβασης, σε όλα σχεδόν τα στάδια 
της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων, αναγκών και δυσκολιών του πάσχοντα 
από µείζονα ψυχική διαταραχή σε επίπεδο λειτουργικότητας, φαίνεται ότι ενισχύει την αποτελεσµατικότητα του 
κλινικού έργου σε µια κοινοτική δοµή ψυχικής υγείας. Πιο συγκεκριµένα επιχειρείται να µελετηθεί µέσω της 
ανασκόπησης πρόσφατης βιβλιογραφίας, η Κλίµακα Εργασιακών Ικανοτήτων και Εργασιακής Προσαρµογής. 

Υλικό και Μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά την “Κλίµακα Εργασιακών Ικανοτήτων και 
Εργασιακής Προσαρµογής”.

Αποτελέσµατα: Η συγκεκριµένη κλίµακα αναπτύχθηκε µετά από συνεργασία του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού 
Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Μ.Α.Ε.Ε.) και της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Κ.Ε.Π.) 
Χρησιµοποιείται σε ασθενείς µε µείζονες ψυχικές διαταραχές που παρακολουθούν αποκαταστασιακά 
προγράµµατα. Μέσω της παραπάνω κλίµακας γίνεται µια προσπάθεια αξιολόγησης σε ένα ευρύ φάσµα 
ικανοτήτων και λειτουργιών, ώστε να µπορεί να δώσει το εργασιακό προφίλ των ασθενών. Περιλαµβάνει 31 
λήµµατα και κάθε ένα από αυτά αξιολογείται µε βάση τη πενταβάθµια κλίµακα Likert. Από την ανασκόπηση 
φαίνεται ότι η Κλίµακα δίνει σηµαντικά στοιχεία που αφορούν 1) στην εξασφάλιση µιας πιο εξατοµικευµένης 
προσέγγισης στην εκπαίδευση των κοινωνικών, εργασιακών και γνωσιακών ικανοτήτων και 2) στην αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων προόδου της αποκαταστασιακής παρέµβασης. 

Συµπεράσµατα: Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η αξιολόγηση της λειτουργικότητας και η εξάσκηση των δεξιοτήτων 
των ψυχικά πασχόντων αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους πυλώνες της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 
και ένα από τα σηµαντικά εργαλεία της κοινοτικής ψυχιατρικής φροντίδας. Πιο συγκεκριµένα, η καταγραφή των 
αναγκών και η αξιολόγηση της λειτουργικότητας, µε σκοπό την πρόληψη της λειτουργικής έκπτωσης και τη 
βελτίωση ή διατήρηση εργασιακών δεξιοτήτων, ενισχύει σηµαντικά την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα 
της φροντίδας σε ασθενείς µε µείζονες ψυχικές διαταραχές. Ως εκ τούτου, η συγκεκριµένη κλίµακα φαίνεται να 
εξυπηρετεί επαρκώς τον στόχο, που είναι η λεπτοµερής καταγραφή και αξιολόγηση εργασιακών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων.
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΟΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
Γαρυφαλλή Β.1, Γιαννακόπουλος Ο.2, Βλάχος Η.1

1Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
2Ψυχιατρική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας

Σκοπός: O πόνος ορίζεται ως ένα σύµπλεγµα δυσάρεστων αισθητικών ή συναισθηµατικών εµπειριών, οι 
οποίες συνδέονται µε υπαρκτή ή πιθανή ιστική βλάβη. Αποτελεί ένα ευρύτατα διαδεδοµένο υποκειµενικό 
βίωµα, η χρόνια µορφή του οποίου έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην προσωπική, διαπροσωπική και κοινωνική 
λειτουργικότητα. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η ανάδειξη του Βιοψυχοκοινωνικού µοντέλου ως 
έναν αποτελεσµατικότερο τρόπο προσέγγισης, κατανόησης και αντιµετώπισης του χρόνιου πόνου. 

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων (Pubmed, 
Google Scholar). 

Αποτελέσµατα: Ο χρόνιος πόνος χαρακτηρίζεται από επίµονα και παρατεινόµενα συµπτώµατα που σε ακραίες 
µορφές εξαντλούν τους προσαρµοστικούς µηχανισµούς του οργανισµού. Αρχικά η προσέγγιση του χρόνιου 
πόνου βασιζόταν στο Βιοϊατρικό µοντέλο το οποίο εστίαζε αποκλειστικά στις σωµατικές διεργασίες. Η καθιέρωση 
της ψυχοσωµατικής ιατρικής εισήγαγε το Βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο προσέγγισης. Το µοντέλο του Engel 
ενσωµατώνει βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνιστώσες καθώς υπογραµµίζει τον µετασχηµατισµό 
της εµπειρίας του πόνου από σωµατικό σύµπτωµα σε ψυχική δυσφορία, η οποία οδηγεί σε χαρακτηριστική 
συµπεριφορά ασθένειας και τελικά στην υιοθέτηση του «ρόλου του ασθενούς». Η συσσώρευση προδιαθεσικών 
παραγόντων α) γενετικών (γονίδια, απορρύθµιση ανοσολογικού-ενδοκρινολογικού συστήµατος), β) ψυχολογικών 
(ιδιοσυγκρασία, ύπαρξη ψυχοπαθολογίας), και γ) κοινωνικών (πολιτισµικές πεποιθήσεις), επηρεάζουν την 
υποκειµενική έκφραση του πόνου. Στην συνέχεια, η παρουσία ή µη διαφόρων διαµεσολαβητών (πχ. κοινωνική 
υποστήριξη, δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων, υγιεινός τρόπος ζωής) καθορίζει την διαχείριση του αλλοστατικού 
φορτίου και το επίπεδο ευαισθητοποίησης του οργανισµού, που οδηγεί σε ανάλογες επιγενετικές αλλαγές και 
τελικά είτε σε µια υγιή διαχείριση του συµπτώµατος του πόνου είτε στην µετάπτωση του σε χρόνια κατάσταση. 

Συµπεράσµατα: Οι εξελίξεις στις νευροεπιστήµες και την επιγενετική συνέβαλλαν στην καλύτερη κατανόηση 
των µηχανισµών τόσο σε κυτταρικό όσο και σε συµπεριφορικό επίπεδο. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερη 
έρευνα για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών στρατηγικών που µπορούν να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση και την 
ανακούφιση του χρόνιου πόνου.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΕΚΑΣ. ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ
Βαλαβάνης Π.1, Ψάρρα Β.2, Δηµόπουλος Ν.1, Βαλαβάνης Δ.3, Δούση Σ.3, Δηµητριάδης Α.1

1ΨΝΑ Δροµοκαϊτειο
2ΨΝΑ Δαφνί
3Ψυχολόγος

Ο Ρωµαίος φιλόσοφος, πολιτικός, ρήτορας, σατιρικός και τραγικός Σενέκας, ένας απ΄ τους σηµαντικότερους 
Ρωµαίους Στωικούς, θεωρούσε το Σωκράτη παράδειγµα φιλοσοφικής ζωής, υποταγής στο νόµο, ελεύθερου 
πνεύµατος και διεκδίκησης της ελευθερίας, αλλά προπάντων υπόδειγµα θανάτου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 
«το κώνειο τον ανέβασε από τη φυλακή στους ουρανούς». Συσχετίζει το Σωκράτη µε γνωστούς Ρωµαίους που 
θυσιάστηκαν υπακούοντας στη συνείδησή τους την εποχή της Δηµοκρατίας, αρνούµενοι να συµβιβαστούν µε 
την αυταρχικότητα της πολιτικής εξουσίας. Κυρίως τον προσέγγιζε µε τον στωικό φιλόσοφο Κάτωνα το Νεότερο, 
ένα συγκριτικά τίµιο ηγέτη σε µια διεφθαρµένη εποχή, οπαδό της Δηµοκρατίας και σφοδρό αντίπαλο των 
δικτατορικών τάσεων του Καίσαρα. Το 46 πΧ ο Κάτων, όταν πληροφορήθηκε την πανωλεθρία των οπαδών του 
Ποµπηίου στη Θάψο φυγάδευσε τους άντρες του και πέρασε την τελευταία του νύχτα διαβάζοντας το «Φαίδωνα» 
µε το ξίφος κάτω από το προσκεφάλι του. Στη συνέχεια, µη θέλοντας να δώσει την ικανοποίηση σε κάποιον να 
τον σώσει ή να τον θανατώσει βύθισε ο ίδιος το ξίφος στο στήθος του και αυτοκτόνησε. Το παράδειγµά του 
ακολούθησε η κόρη του Πορκία. Ο θάνατος του ερµηνεύτηκε ως αγνή διαµαρτυρία εναντίον της κατάργησης 
των ελευθεριών του ρωµαϊκού λαού. Το ξίφος εξύψωσε το Ρωµαίο διεκδικητή της ελευθερίας των συµπολιτών 
του, όπως το κώνειο το Σωκράτη. Ο Σενέκας είδε στην άρνηση του Σωκράτη να δραπετεύσει, µολονότι του 
δόθηκε η ευκαιρία, αλλά και στην πολυήµερη παραµονή του στη φυλακή, µια γενναία απόφαση να ελευθερώσει 
τους ανθρώπους από του µεγαλύτερους φόβους τους, το θάνατο και τη φυλακή. Το ίδιο έκανε και ο Κάτων ο 
οποίος αγωνιζόταν όχι για τη δική του ελευθερία, αλλά για να µπορεί να ζει ανάµεσα σε ελεύθερους. Ο ίδιος ο 
Σενέκας διατάχτηκε από το Νέρωνα να αυτοκτονήσει πράγµα που έκανε. Ο Τάκιτος περιέγραψε την ηρεµία και 
την αξιοπρέπεια που έδειξε κατά την αυτοκτονία του και η αφήγηση του παραπέµπει στον πλατωνικό «Φαίδωνα». 
Η γυναίκα του Σενέκα Παυλίνα, ωραία και πολύ νεότερή του, που την είχε παντρευτεί σε µεγάλη ηλικία, θέλησε 
να τον ακολουθήσει στο θάνατο και αποπειράθηκε κι αυτή να αυτοκτονήσει χωρίς επιτυχία. 
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ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ (THE MULE)
Βαλαβάνης Π.1, Ψάρρα Β.2, Φιλιππίδου Γ.1, Βελελέκου Α.1, Δουλάµης Θ.1, Γιαλούρη Κ.1

1ΨΝΑ Δροµοκαΐτειο
2ΨΝΑ Δαφνί

Ο ακατάβλητος, γεννηµένος το 1930, Κλιντ Ίστγουντ (Clint Eastwood) σκηνοθετεί απλά, στρωτά, µια αµφίσηµη, 
γλυκόπικρη, ξεχωριστή ταινία δρόµου. «Το Βαποράκι» (The Mule, 2018) µε πρωταγωνιστή τον ίδιο, σε σενάριο 
του Νικ Σενκ (Nick Schenk, σεναριογράφου και του “Gran Torino”), βασισµένο σ΄ ένα άρθρο των “New York 
Times”. Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του Ερλ Στόουν (ο πραγµατικός πρωταγωνιστής λεγόταν Λίο Σαρπ), 
ενός παράξενου, µοναχικού ηλικιωµένου µε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και χρεοκοπηµένη προσωπική 
ζωή. Ο Ερλ κάνει «µεταφορές» µε το αυτοκίνητό του υπηρετώντας ένα µεξικανικό καρτέλ ναρκωτικών. Πιστεύει 
ότι τα χρήµατα που κερδίζει µπορεί να τον βοηθήσουν να προσεγγίσει την οικογένειά του, απ΄ την οποία 
αποµακρύνθηκε λόγω των λαθών του και να «αγοράσει» την αγάπη τους. Θέλει να δείξει στην κόρη του ( την 
υποδύεται η πραγµατική του κόρη Άλισον Ίστγουντ , Alison Eastwood) ότι, έστω και καθυστερηµένα, µπορεί να 
φανεί χρήσιµος. Ο ηλικιωµένος παράνοµος είναι κυνικός, γελάει ελάχιστα, έχει ιδιότυπο χιούµορ και άγνοια 
κινδύνου. Βλέπει τον κόσµο ν΄ αλλάζει και δυσκολεύεται να προσαρµοστεί στην τεχνολογία και στη νέα τάξη 
πραγµάτων. Είναι όµως ένας εξαιρετικός οδηγός και λόγω της ηλικίας του υπεράνω υποψίας. Ένας επίµονος, 
φιλόδοξος αστυνοµικός της Δίωξης Ναρκωτικών ο Κόλιν Μπέιτς (τον υποδύεται ο Μπράντλεϊ Κούπερ, Bradley 
Cooper) ο οποίος προσπαθεί να εξιχνιάσει το πρόβληµα της διακίνησης των ναρκωτικών, βρίσκεται στο κατόπι 
του. Σε µια εντυπωσιακή σκηνή του έργου ο Ερλ συναντιέται σ΄ ένα µπαρ µε τον Μπέιτς κι αφού µιλήσουν για 
τη ζωή, το θάνατο, τις οικογενειακές σχέσεις τον συµβουλεύει να µην αποµακρυνθεί εξαιτίας της εργασίας του 
από την οικογένειά του. Ο Ερλ δε φοβάται την πιθανότητα να πληρώσει το τίµηµα των παράνοµων πράξεων του, 
αλλά µήπως χάσει οριστικά την οικογένειά του. Πιστεύει λαθεµένα ότι έχοντας χρήµατα και βοηθώντας τους 
θα αντισταθµίσει τα χαµένα χρόνια της αδιαφορίας και της παραµέλησης. Ο Ίστγουντ λέει πως ο Ερλ «Νιώθει 
σα σωτήρας, όµως η ηθική καταρρέει. Ξέρει ότι κάνει κάτι που δεν είναι σωστό κι ότι κάποτε θα πληρώσει 
το τίµηµα… Ο Ερλ είναι ένας τύπος που γνωρίζει ότι δεν έχει κάνει το σωστό για την οικογένειά του, αλλά 
τώρα ψάχνει έναν τρόπο για να τον συγχωρήσουν. Νοµίζουµε ότι έχουµε χρόνο. Μπορεί να µην έχουµε. Μπορεί 
όµως και να έχουµε». Ο κάτοχος τεσσάρων Όσκαρ Ίστγουντ συνεχίζει να µας εκπλήσσει και να µας καθηλώνει 
τόσο µε τη νευρώδη δεµένη σκηνοθεσία του, όσο και µε τη λιτή ευθύβολη ερµηνεία του. Πενήντα τέσσερα 
χρόνια µετά το «Για µια Χούφτα Δολάρια» (1964) ο αδύνατος πιστολέρο χωρίς όνοµα αντέχει κι εξακολουθεί 
να µας συναρπάζει. Εξαιρετικές είναι οι ερµηνείες των ηθοποιών, του Μπράντλεϊ Κούπερ, του Λόρενς Φίσµπερν 
(Laurence Fishburne, στο ρόλο του προϊσταµένου του αστυνοµικού), του Άντι Γκαρσία (Andy Garcia, ο αρχηγός 
του καρτέλ), Νταϊάν Γουίστ (Dianne Wiest, η πρώην σύζυγος του Ερλ), Άλισον Ίστγουντ, Τάισα Φαρµίγκα (Taissa 
Farmiga), Μάικλ Πένα (Michael Pena). Καταλήγοντας παραθέτουµε τα λόγια του Ίστγουντ «Πάντα παρατηρώ και 
µαθαίνω πράγµατα όπως και ο Ερλ. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τα πάντα. 
Οπότε απλά συνεχίζεις».
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“ROMA”
Βαλαβάνης Π.1, Βαλαβάνης Δ.2, Δούση Σ.2, Δαρµή Ε.1, Πουλοπούλου Α.1, Κοκκινόπουλος Τ.1

1ΨΝΑ Δροµοκαΐτειο
2Ψυχολόγος

Ο βιρτουόζος Μεξικανός σκηνοθέτης Αλφόνσο Κουαρόν, 6 χρόνια µετά την αξεπέραστη περιπέτεια 
επιστηµονικής φαντασίας των 7 Όσκαρ «Gravity» δηµιουργεί µε απαράµιλλη δεξιοτεχνία ένα ποιητικό κοινωνικό 
φιλµ, το «Roma» (2018) µια ιστορία ενηλικίωσης, πληµµυρισµένη νοσταλγία. Στο ασπρόµαυρο ψυχολογικό αυτό 
κοινωνικό δράµα, ο Κουαρόν απεικονίζει την ζωή µιας εύπορης µεσοαστικής οικογένειας στη συνοικία Ρόµα της 
πόλης του Μεξικού, το 1971. Πρωταγωνίστρια είναι η Μανίτα Κλεαντεγκάρια που όλοι τη φωνάζουν Κλίο µια 
«συνηθισµένη» κοπέλα, µια ηρωίδα της καθηµερινότητας, παγιδευµένη στις αντιφάσεις της ζωής της. Μέσα από 
τα µάτια και την ψυχή της Κλίο ο Κουαρόν αναπολεί µνήµες της παιδικής του ηλικίας και µας δείχνει τις αντιθέσεις, 
τις ανισότητες, τις ρήξεις µιας ταραγµένης εποχής του Μεξικού, την πληγή της σφαγής του Τλατελόλκο (όπου 
στις 2 Οκτωβρίου 1968, 10 µέρες πριν απ΄ την έναρξη των θερινών Ολυµπιακών Αγώνων στην Πόλη του 
Μεξικού δολοφονήθηκαν απ΄το στρατό και την αστυνοµία δεκάδες φοιτητές και πολίτες). Ο Κουαρόν περιγράφει 
παραστατικά τις χαρές, τις λύπες, τις απογοητεύσεις, την καθηµερινότητα, τους ανθρώπους και της γειτονιές 
του Μεξικού, ταξιδεύοντας παράλληλα σε µια άλλη Ρώµη και συναντώντας σ΄ ένα ποιητικό ραντεβού τους 
εκπροσώπους του ιταλικού νεορεαλισµού, το Ροµπέρτο Ροσελίνι, το Βιτόριο ντε Σίκα, το Λουκίνο Βισκόντι, το 
Φεντερίκο Φελίνι. Η ταινία «Roma» αποτελεί µία έκφραση τιµής και ευγνωµοσύνης του Κουαρόν σ΄ αυτούς τους 
γητευτές του κινηµατογράφου και της νιότης του. Οι εικόνες της ταινίας είναι αψεγάδιαστες, υποβλητικές, συχνά 
µαγευτικές, η υπερλεπτοµερειακή φωτογραφία µε γλαφυρά πανοραµικά πλάνα αποπνέει υψηλή αισθητική, ο 
ρυθµός καθηλώνει. Η κάµερα καταγράφει δηµιουργικά και µε εντυπωσιακές εναλλαγές, το υπαρξιακό άγχος, 
την διαταραγµένες ατοµικές, οικογενειακές και διαπροσωπικές ισορροπίες, τις κοινωνικές και πολιτικές 
συγκρούσεις (όπως τις συµπλοκές ανάµεσα στους αστυνοµικούς και τους φοιτητές), το ξεδίπλωµα του χώρου 
και του χρόνου. Το αποτέλεσµα προκαλεί αίσθηση κι συναρπάζει το θεατή. Η Κλίο προσέχει τα παιδιά, τα οποία 
ξέροντας να αναγνωρίζουν τη γνήσια αγάπη την υπεραγαπούν. Κακοποιείται ψυχικά απ΄ το φασίστα εραστή της 
ο όποιος την εγκαταλείπει όταν του λέει ότι είναι έγκυος. Στο αυτοβιογραφικό αυτό κινηµατογραφικό ποίηµα, 
τόσο γλυκόπικρο και νοσταλγικό, το προσωπικό και οικογενειακό δράµα συνυπάρχουν µαζί µε την τρυφερότητα, 
την αυταπάρνηση και την αγάπη. Ο Κουαρόν δεν εµπνέεται απ΄ τη µητέρα του, αλλά απ΄ την αγαπηµένη του 
νταντά. Όπως λέει «Ήταν µια σχεδόν υπαρξιακή µου ανάγκη να κάνω αυτή την ταινία, µια ανάγκη που βγήκε από 
µόνη της, δεν ήταν υπολογισµένη, δεν προσχεδίασα κάτι. Ο Κουαρόν, σκηνοθέτης σεναριογράφος, παραγωγός 
ταινιών και µοντέρ, έχει ήδη στο ενεργητικό του επιτυχίες όπως, «Θέλω τη Μαµά σου» (2001), «Ο Χάρι Πότερ 
και ο Αιχµάλωτος του Αζκαµπάν» (2004), «Τα Παιδιά των Ανθρώπων» (2006), «Gravity» (2013) το οποίο του 
χάρισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Στο «Ρόµα» εκτός από την σκηνοθεσία και το σενάριο, ανέλαβε τη φωτογραφία, 
ενώ συµµετείχε και στο µοντάζ (µαζί µε τον Adam Gough). Το φιλµ κέρδισε το Χρυσό Λέοντα στο 75ο φεστιβάλ 
της Βενετίας (2018) το βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας στις 76ες Χρυσές 
Σφαίρες (2019) και έχει δέκα υποψηφιότητες στα 91α βραβεία Όσκαρ. 
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VICE: Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (VICE)
Βαλαβάνης Π.1, Ψάρρα Β.2, Δηµητριάδης Α.1, Φιλιππίδου Γ.1, Δουλάµης Θ.1, Βελελέκου Α.1

1ΨΝΑ Δροµοκαΐτειο
2ΨΝΑ Δαφνί

Ο Άνταµ Μακ Κέι ο οσκαρικός δηµιουργός που µας χάρισε το «Μεγάλο Σορτάρισµα» ζωγραφίζει αριστοτεχνικά 
το πορτρέτο του αµφιλεγόµενου, µακιαβελικού Ντικ Τσέινι, του πιο ισχυρού αντιπρόεδρου στην ιστορία των ΗΠΑ, 
στην πολυσυζητηµένη ταινία «Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία» (Vice, 2018). Ο Τσέινι, βασικός εκπρόσωπος 
του αµερικανικού µιλιταρισµού επέλεξε σ΄ ολόκληρη τη ζωή του να βρίσκεται λιγότερο στην πρώτη γραµµή και 
περισσότερο στα παρασκήνια απ΄ όπου διαχειριζόταν τα πράγµατα κι έπαιρνε σηµαντικές αποφάσεις. Ο ρόλος 
του από την 11η Σεπτεµβρίου, έως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ ήταν 
καθοριστικός. Η σκηνή στην οποία ο Τσέινι πείθει τον Τζορτζ Μπους να του παραχωρήσει υπερεξουσίες είναι 
εντυπωσιακή. Ο Μπους δείχνει εύκολα χειρίσιµος από τον Τσέινι που εκµεταλλεύεται δηµοφιλείς ανθρώπους 
όπως ο Κόλιν Πάουελ, την άγνοια, το φανατισµό και το φόβο των συµπατριωτών του, την κατευθυνόµενη 
ενηµέρωση και την προπαγάνδα, ώστε να παγιδέψει τους Αµερικανούς, αλλά και τους συµµάχους τους. Το έργο 
αρχίζει µε τον Τσέινι, έναν ασήµαντο νεαρό από το Γουαϊόµινγκ να αποτυγχάνει στο Γέιλ, στη συνέχεια να είναι 
εργάτης, να καβγαδίζει και γενικά να µη δείχνει ικανός για πολλά πράγµατα. Με την αµέριστη υποστήριξη του 
εφηβικού του έρωτα και µετέπειτα συζύγου του Λιν Βίνσεντ (µιας σύγχρονης Λαίδης Μάκβεθ, της κλασικής 
γυναίκας πίσω από τον ισχυρό πολιτικό) πετυχαίνει να εισχωρήσει στην πολιτική. Το 1975 έγινε προσωπάρχης 
του Λευκού Οίκου και το 1989 Υπουργός Άµυνας. Με υποµονή, επιµονή, ακαταµάχητη αντοχή, χαλύβδινη 
αποφασιστικότητα, µυστικοπάθεια, κυνισµό, σκληρότητα, αντιφάσεις, παλινωδίες, προδοσίες, κατάλληλες 
γνωριµίες φτάνει το 2001 στην αντιπροεδρία των ΗΠΑ και γίνεται ένας απ΄ τους ισχυρότερους ανθρώπους 
του κόσµου. Ο Μακ Κέι προσεγγίζει µε σάτιρα, λεπτό χιούµορ, πικρό ειρωνικό λόγο τον Τσέινι. Έτσι βλέπουµε 
έναν αδίστακτο, αποφασιστικό πολιτικό, αλλά κι έναν άνθρωπο που επιδίδεται µε πάθος στο αγαπηµένο του 
χόµπι το ψάρεµα. Ο Αµερικανός σκηνοθέτης παρουσιάζει πολυσύνθετες πολιτικές καταστάσεις, αναλύοντας 
τους µηχανισµούς της αµερικανικής πολιτικής, µιλώντας για τις σχέσεις πολιτικής και διαφήµισης ή πολιτικής 
και πολυεθνικών, υπονοώντας την ύπαρξη σκοτεινών συµφωνιών που όχι σπάνια είναι καταστροφικές για τους 
πολίτες. Προκαλεί µελαγχολία η διαπίστωση ότι καταστροφές, πόλεµοι, τροµοκρατία, απώλειες σε ελευθερίες 
ή ανθρώπινες ζωές προκύπτουν συχνά από τυχαία γεγονότα, από συµπτώσεις, απ΄ την ανέλιξη αδίστακτων 
ανθρώπων όπως ο Τσέινι στην κορυφή. Ο βραβευµένος µε Όσκαρ Κρίστιαν Μπέιλ, εκπληκτικά µεταµορφωµένος 
(έχοντας αυξήσει κατά 30 κιλά το βάρος του, µε ξυρισµένο κεφάλι, έντονο µακιγιάζ) είναι µοναδικός στο ρόλο 
του Τσέινι. Το βλέµµα του, η έκφραση, ο τόνος της φωνής, το σχεδόν µόνιµα σκυµµένο κεφάλι, το σώµα, το 
βάδισµα, αποδίδουν έξοχα τον αντιπρόεδρο. Ο Μπέιλ βραβεύτηκε µε Χρυσή Σφαίρα για την ερµηνεία του και 
στην απονοµή ευχαρίστησε το … Σατανά για τη σχετική έµπνευση. Η διαχρονικά αδικηµένη στα Όσκαρ Έιµι 
Άνταµς είναι απολαυστική στο ρόλο της ευνουχιστικής συζύγου του Τσέινι. Ο Στιβ Καρέλ υποδύεται το για 
δεκαετίες µέντορα και τελικά υφιστάµενο του Τσέινι Ντόναλντ Ράµσφελντ, ο περυσινός θριαµβευτής των Όσκαρ 
Σαµ Ρόκγουελ τον Μπους, ο Τάιλερ Πέρι τον Κόλιν Πάουελ. Όλοι είναι ιδανικοί στους ρόλους τους. 



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

362

P163

Η «ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ» ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
Βαλαβάνης Π.1, Ψάρρα Β.2, Δηµόπουλος Ν.1, Κοκκινόπουλος Τ.1, Δούση Σ.3, Βαλαβάνης Δ.3

1ΨΝΑ Δροµοκαΐτειο
2ΨΝΑ Δαφνί
3Ψυχολόγος

Ο Σωκράτης, «το τοτέµ της δυτικής φιλοσοφίας» κατά τον Ι. Μπρύνσβικ παραπέµφθηκε το 399 πΧ σε δίκη για 
«ασέβεια» και καταδικάστηκε σε θάνατο. Κανονικά στην Αθήνα ο καταδικασµένο σε θάνατο έπινε το κώνειο 
εντός 24 ωρών. Όµως στην περίπτωση του Σωκράτη απουσίαζε το ιερό πλοίο που έστελναν κάθε χρόνο στη 
Δήλο και έως την επιστροφή του απαγορευόταν οποιαδήποτε εκτέλεση. Έτσι η θανάτωσή του καθυστέρησε 
για ένα µήνα. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ο Σωκράτης παρέµεινε στο δεσµωτήριο, δεχόταν καθηµερινά τις 
επισκέψεις των φίλων του και συζητούσε µαζί τους για διάφορα φιλοσοφικά ζητήµατα όπως και πριν. Ο φίλος 
του Κρίτων σχεδίασε την απόδρασή του από το δεσµωτήριο, όµως ο Σωκράτης την απέρριψε θεωρώντας την 
ανάξια του. Το σκεπτικό του ήταν πως η ετυµηγορία του δικαστηρίου, µολονότι αντίθετη προς την πραγµατικότητα 
και άδικη, ήταν απόφαση νόµιµου δικαστηρίου, η φωνή των νόµων της πατρίδας του και εποµένως έπρεπε να 
γίνει σεβαστή. Αν δραπέτευε για να γλιτώσει την άδικη τιµωρία θα διέπραττε µεγαλύτερη αδικία απέναντι στην 
πόλη του και στους νόµους της. Η θέση του ήταν απόλυτα σαφής: «Δεν πρέπει ποτέ να ανταποδίδουµε µια αδικία, 
ούτε να βλάπτουµε κανέναν άνθρωπο, οτιδήποτε κι αν έχουµε υποστεί από αυτόν (Πλάτων, Κρίτων 49c10κΣ). 
Έτσι τελικά ο Σωκράτης φιλοσοφώντας, ηρεµότατα και µε µοναδική ψυχραιµία ήπιε το κώνειο όντας διαχρονικό 
υπόδειγµα θάρρους και γαλήνης µπροστά στο θάνατο. Σύµφωνα µε την αρχαία ελληνική παράδοση, την ελληνική 
µυθολογία, τα οµηρικά έπη, η στάση του Σωκράτη ήταν ανεξήγητη. Το αίσθηµα δικαίου στηριζόταν στην αρχή της 
ανταπόδοσης. Η αδικία έπρεπε οπωσδήποτε να ανταποδοθεί για να επιτευχθεί η δικαιοσύνη. Αυτό ίσχυε στην 
καθηµερινή πρακτική των αρχαίων Ελλήνων. Ο Σωκράτης απέρριψε την αρχή της ανταπόδοσης και εισήγαγε 
µια νέα ηθική, θεµελιωµένη πάνω στην ψυχική ακεραιότητα του ατόµου. Η άδικη πράξη βλάπτει ανεπανόρθωτα 
την ψυχή αυτού που τη διέπραξε. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να είναι δίκαιος και ενάρετος, πρέπει να αποφύγει 
την αδικία, όσο µεγάλο κι αν είναι το κακό που έχει υποστεί ο ίδιος και όσα κι αν είναι τα υλικά οφέλη που θα 
αποκοµίσει µε τη διάπραξη της αδικίας. Έτσι λοιπόν ήπιε το κώνειο, αποδεχόµενος στωικά την άδικη απόφαση του 
λαϊκού δικαστηρίου. Με το δραµατικό αυτό τρόπο απέδειξε τη σηµαντικότητα της διδασκαλίας του. Η καλλιέργεια 
και η ακεραιότητα της ψυχής δίνουν τη δυνατότητα στον πραγµατικό φιλόσοφο να ξεπεράσει ακόµα και το φόβο 
του θανάτου. Ο Πλάτωνας στο «Φαίδωνα» καταδικάζει την αυτοκτονία θεωρώντας τον άνθρωπο κτήµα του Θεού 
που δεν είναι «θεµιτό να ασκεί βία στον εαυτό του», να διαχειρίζεται δηλαδή αυτοβούλως τη ζωή του, έστω κι 
αν πρόκειται να ευεργετήσει τον εαυτό του. Αναφέρει όµως ότι δεν είναι όσιο να «λύεται ο άνθρωπος από τη 
φρουρά του χωρίς να λάβει κάποιο «σηµείο» από το θεό ή «προτού ο θεός στείλει κάποια ανάγκη σαν αυτή που 
µας παρουσιάστηκε τώρα». Ίσως λοιπόν ο Πλάτωνας ερµηνεύει την ηθική αδιαλλαξία του Σωκράτη κατά τη δίκη, 
την επιµονή του να µην αποκηρύξει τις φιλοσοφικές του απόψεις και τις σθεναρή άρνηση του να δραπετεύσει 
ως µια δικαιωµένη αυτοκτονία. 
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Η ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ (THE CAPTAIN)
Βαλαβάνης Π., Δηµητριάδης Α., Πουλοπούλου Α., Δαρµή Ε., Γιαλούρη Κ., Κοκκινόπουλος Τ.
ΨΝΑ Δροµοκαΐτειο

Ο Γερµανός κινηµατογραφιστής Ρόµπερτ Σβέντκε ύστερα από αρκετές επιτυχίες παρουσιάζει σε ασπρόµαυρο 
φόντο το έργο «Η Στολή του Λοχαγού» (The Captain, 2018) ένα ανελέητα σκληρό πολεµικό δράµα, βασισµένο 
στην αληθινή, σκοτεινή ιστορία του Γουίλι Χέρολντ (τον υποδύεται συγκλονιστικά ο Ελβετός Μαξ Χούµπαχερ), 
του «εκτελεστή του Έµσλαντ», υπεύθυνου για 200 περίπου φόνους, κυρίως συµπατριωτών του, ένστολων και 
πολιτών. Το 1945, λίγο πριν απ΄ το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου κι ενώ όλοι βλέπουν πως η ήττα της 
Γερµανίας είναι αναπόφευκτη επικρατεί µια ατµόσφαιρα ολοκληρωτικής παρακµής, πλήρους εκπτωσης των 
αξιών και ευτελισµού της ανθρώπινης ζωής. Τα ναζιστικά στρατεύµατα υποχωρούν σε όλα τα µέτωπα κι η 
λιποταξία είναι ένα σύνηθες φαινόµενο. Ο 15χρόνος Γουίλι Χέρολντ, προτιµώντας να ζήσει και όχι να πολεµήσει, 
έχει λιποτακτήσει. Προσπαθώντας να διαφύγει και ν΄ αποφύγει τη σύλληψη βρίσκει στο πίσω κάθισµα ενός 
εγκαταλειµµένου αυτοκινήτου µια στολή λοχαγού της Βέρµαχτ, η οποία κατά παράδοξη σύµπτωση ταιριάζει 
στα µέτρα του. Τη φοράει και µεταµορφώνεται στο «λοχαγό Χέρολντ». Στη συνέχεια συναντά ένα στρατιωτικό 
απόσπασµα και τίθεται επικεφαλής του, αφού µέσα στη σύγχυση που κυριαρχεί παντού κανείς δε σκέφτεται 
και πολύ περισσότερο δεν τολµά να του ζητήσει ν΄ αποδείξει την ταυτότητα του. Ο Χέρολντ µαζί µε τη στολή του 
λοχαγού «φοράει» και τη φρικαλέα, ναζιστική του προσωπικότητα την οποία οικειοποιείται σταδιακά. Ο πρώην 
λιποτάκτης, έχοντας αποκτήσει ανέλπιστη εξουσία µετατρέπεται πλέον σε έναν αµείλικτο σαδιστή διοικητή. Ο 
Σβέντκε µας δείχνει µε ποιο τρόπο ο ναζισµός µεταβάλλει έναν απλό άνθρωπο σε «υπεράνθρωπο», εκφραστή 
αυτού του απόλυτου κακού. Η ταινία δείχνει την ωµότητα, τη φρίκη του πολέµου και πόσο σουρεαλιστική µπορεί 
να είναι η έκφραση του υποσυνείδητου κόσµου του ανθρώπου κατά τον πόλεµο, χωρίς λογικό έλεγχο, δίχως 
ηθικούς και αισθητικούς περιορισµούς. Ο Σβέντκε, σκηνοθέτης και σεναριογράφος του έργου µιλώντας για 
την ταινία λέει: «Σχεδόν 70 χρόνια µετά οι ωµότητες του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου εξακολουθούν να µοιάζουν 
ακατανόητες και τροµακτικές. Αλλά ο τρόµος είναι µια έννοια ηθική όχι λογική». Για να εξηγήσουµε τις πράξεις 
του Γουίλι Χέρολντ, οφείλουµε να κατανοήσουµε τον κόσµο µέσα στον οποίο ζούσε και να µην τον κρίνουµε 
µε τους όρους της δικής µας σύγχρονης πραγµατικότητας. Πρέπει να υπερβούµε τη στείρα ηθικολογία και να 
δούµε τον κόσµο µέσα από τη δική του οπτική. Οι θεατές χρειάζεται να βιώσουν την ιστορική, κοινωνική και 
ψυχολογική κατάσταση του Χέρολντ, άµεσα και συναισθηµατικά. Αυτή η ιστορία δεν µπορεί να ειπωθεί από 
έξω προς τα µέσα αλλά αντίθετα από τα µέσα προς τα έξω. Ο στόχος µας δεν είναι να δικαιολογήσουµε ή να 
συγχωρήσουµε τις πράξεις του Χέρολντ τοποθετώντας τες σε κάποιο εννοιολογικό πλαίσιο ή, ακόµη χειρότερα, 
προτείνοντας έναν ηθικό σχετικισµό. Αυτό που θέλουµε είναι να κατανοήσουµε το πλαίσιο αναφοράς το οποίο 
έκανε δυνατές αυτές τις πράξεις και να προσεγγίσουµε το γενικότερο πλαίσιο εκείνης της εποχής µέσα από 
αυτό το συγκεκριµένο γεγονός. Η συγκεκριµένη οπτική του Χέρολντ µας επιτρέπει να αγγίξουµε µια παγκόσµια 
αλήθεια για τη συµπεριφορά των ανθρώπων σε καιρό πολέµου στο παρελθόν και στο παρόν. 
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ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
Τριανταφύλλου Φ., Δηµητρακόπουλος Σ., Μουγιάκος Θ.
414 ΣΝΕΝ

Σκοπός: H αποστολή του Στρατού στην ειρήνη και στον πολέµο σχετίζεται δυνητικά µε ψυχοτραυµατικά γεγονότα, 
όπως στο παράδειγµα της πυρκαγιάς στην περιοχή των ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα το καλοκαίρι του 2018. Η παρούσα 
εργασία αποσκοπεί στο να παρουσιάσει: α) την µεθοδολογία της Πρωτοβάθµιας Ψυχοκοινωνικής Παρέµβασης 
που πραγµατοποιήθηκε στον πληθυσµό των πυρόπληκτων του Στρατού Ξηράς στα ΚΑΑΥ του Αγίου Ανδρέα 
και β) την µεθοδολογία δευτεροβάθµιας τραυµατοθεραπευτικής παρέµβασης έπειτα από την αξιολόγηση των 
συµπτωµάτων Οξέος Μετατραυµατικού Στρες του συγκεκριµένου πληθυσµού. 

Υλικό - Μέθοδοι: Οι αποδέκτες της κλινικής ανίχνευσης ψυχοπαθολογίας και παρέµβασης ήταν 24 ενήλικες 
και 3 παιδιά. Για την εκτίµηση και αξιολόγηση της µετατραυµατικής συµπτωµατολογίας χρησιµοποιήθηκε η 
ψυχοµετρική κλίµακα PLC-5 (Κλίµακα αξιολόγησης Μετατραυµατικού Στρες κατά DSM 5) η οποία χορηγήθηκε 
σε δύο χρονικές φάσεις, δηλαδή µία εβδοµάδα µετά και ένα µήνα µετά την πυρκαγιά. Παράλληλα µε την 
κλινική αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε ψυχοκοινωνική παρέµβαση πρωτοβαθµίως και τραυµατοθεραπευτική 
παρέµβαση σε δευτεροβάθµιο επίπεδο. 

Αποτελέσµατα: Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που προέκυψαν, δεν παρουσιάστηκε Μείζων Μετατραυµατική 
Συµπτωµατολογία στο σύνολο του συγκεκριµένου πληθυσµού. Από την ανάλυση της συγκεκριµένης παρέµβασης 
σε δύο επίπεδα και σύµφωνα µε τα δεδοµένα διεθνούς βιβλιογραφίας, επιβεβαιώνεται ότι µετά από πρόσφατη 
τραυµατική εµπειρία, οι αναµνήσεις βασίζονται περισσότερο στις αισθητηριακές εντυπώσεις και λιγότερο σε 
γνωστικές αναπαραστάσεις. 

Συµπεράσµατα: Η άµεση παρέµβαση στην κρίση είναι κρίσιµης σηµασίας, πριν ακόµη οι τραυµατικές 
αναµνήσεις προλάβουν να συνδεθούν µε πάγιες δυσλειτουργικές πεποιθήσεις. Είναι σηµαντική η εφαρµογή 
πρωτοκόλλου εργασίας σύµφωνα µε τις διεθνείς κατευθυντήριες γραµµές για την Παρέµβαση στην Κρίση, 
καθώς η Πρωτοβάθµια Ψυχοκοινωνική Παρέµβαση συνιστά και µείζονα Παρέµβαση Πρόληψης. 
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Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΩΙΚΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Βαλαβάνης Π.1, Δηµόπουλος Ν.1, Ψάρρα Β.2, Δηµητριάδης Α.1, Βαλαβάνης Δ.3, Κοκκινόπουλος Τ.1

1ΨΝΑ Δροµοκαΐτειο
2ΨΝΑ Δαφνί
3Ψυχολόγος

Οι Στωικοί επηρεάστηκαν βαθιά από το θάνατο του Σωκράτη, του ανθρώπου που κατά τον Κικέρωνα κατέβασε 
τη φιλοσοφία από τον ουρανό στη γη και ενστερνίστηκαν αρκετές φιλοσοφικές του απόψεις. Τον ανέφεραν 
ως παράδειγµα και ενσάρκωση του στωικού «σοφού», ως ένα Στωικό πριν από την Στοά. Είδαν το θάνατο 
του όχι απλώς ως συνειδητή επιλογή ενός Πολίτη, αλλά και ως ενάρετη πράξη ελευθερίας και υπακοής στους 
νόµους, καθώς και υποταγής στο θεϊκό λόγο της φύσης, στο θεό ή στη µοίρα. Κατά τους Στωικούς ο θάνατος 
του Σωκράτη ήταν η εξύψωση στο ανώτατο σηµείο µια ζωής που άξιζε κάποιος να τη ζήσει. Μπορεί να υπάρχει 
διχογνωµία αν ο Σωκράτης έζησε ως Στωικός, σχεδόν όλοι όµως συµφωνούν ότι πέθανε ως Στωικός. Η 
ετοιµότητα ως προς το θάνατο ερµηνεύεται ως σινιάλο ελευθερίας και ο Σωκράτης ήταν ελεύθερος άνθρωπος. 
Όπως είπε ο Σενέκας η ζωή είναι σκλαβιά αν σου λείπει το κουράγιο να πεθάνεις. «Αυτός που φοβάται το 
θάνατο, φοβάται επίσης και τη ζωή». Οι Στωικοί θεώρησαν το Σωκράτη ως µοναδικό παράδειγµα «τέχνης 
του βίου» και «µελέτης θανάτου». Το ήθος, η ιδεολογία και οι βασικές επιλογές του Σωκράτη και ιδιαίτερα 
οι τελευταίες ηµέρες του και η στάση του απέναντι στο θάνατο επέδρασαν καταλυτικά στην στωική ηθική και 
θεωρήθηκαν πιο λίγο εκούσια υποταγή στους άδικους στην περίπτωσή του, νόµους της πόλης του και στην 
ασυµβίβαστη µε τις ηθικές επιταγές απόφαση του δικαστηρίου που τον δίκασε και περισσότερο ως έκφραση 
ελευθερίας, ίσως και αντίστασης. Οι απόψεις αυτές συνδέονται µε την αντίσταση γνωστών Ρωµαίων πολιτικών 
(πχ Κάτωνα) που, επηρεασµένοι από το Στωικισµό, έδειχναν µια στωική και συνάµα σωκρατική αδιαλλαξία 
σε θέµατα συνείδησης και ελευθερίας απέναντι σε αυταρχικές πολιτικές εξουσίες. Οι Στωικοί έλεγαν ότι δεν 
πρέπει να περιµένουµε ούτε το τέλος αυτού του κόσµου, ούτε πιο τέλεια ζωή µετά το θάνατο. Ασχολήθηκαν 
περισσότερο µε την αυτοκτονία παρά µε το θάνατο τον οποίον όριζαν ως «χωρισµό ψυχής και σώµατος». Από 
ηθικής άποψης δεν προσδιόριζαν το θάνατο ως κακό, αλλά ως ηθικά «αδιάφορον» δηλαδή ούτε καλό ούτε κακό, 
µολονότι πίστευαν ότι δεν θα τον προτιµούσε κάποιος, γιατί σε κανονικές συνθήκες η ζωή είναι προτιµότερη από 
το θάνατο. Αναφερόµενοι στην αυτοκτονία ως «εύλογη εξαγωγή» που «αποτελεί καθήκον για τους σπουδαίους» 
πίστευαν ότι ο σοφός «ευλόγως θα εξαγάγει τον εαυτό του από τη ζωή…και υπέρ πατρίδος και υπέρ φίλων 
και όταν βρεθεί σε σκληρότατο πόνο ή αναπηρία ή σε περίπτωση ανίατης ασθένειας». Θεωρούσαν κι αυτοί 
όπως και ο Σωκράτης τη φιλοσοφία «µελέτη του φυσικού θανάτου» και τη ζωή ένα µακρό συµπόσιο κατά το 
οποίο «ευωχείται» η ψυχή. Κι όπως τελειώνει ένα συµπόσιο, έτσι πραγµατοποιούνται και εύλογες εξαγωγές τις 
οποίες µόνο οι σοφοί έχουν καθήκον να διαπράξουν, γιατί µόνο αυτοί µπορούν να δικαιολογήσουν λογικά την 
πράξη τους. Ο θάνατος του Σωκράτη του «πάντων σοφότατου», που σύµφωνα µε τους Στωικούς ήταν µια πράξη 
ελευθερίας και ασυµβίβαστης συνείδησης, υπήρξε το έναυσµα για την αναγωγή στην αυθεντία του σοφού, του 
«ευλόγου» της «εξαγωγής» απ΄ τη ζωή. 
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ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΣΤΕΓΩΝ
Αθανασοπούλου Ε.1, Γιαννακόπουλος Ο.2, Αθανασόπουλος Α.3, Μπαντούνος Ι.1

1ΑµΚΕ «Δύναµη Ζωής»
2Ψυχιατρική Κλινική 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας 
3Ανοιχτό Πρόγραµµα Απεξάρτησης Δήµου Καλλιθέας «Θησέας»

Η ύπαρξη µιας σταθερής κατοικίας και ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης, αποτελεί ένα θεµελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωµα. Η έλλειψη στέγης έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην ζωή των ατόµων που υφίστανται το 
συγκεκριµένο πρόβληµα λόγω του αποκλεισµού κι της δυσκολίας επανένταξης στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η εκτίµηση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της έλλειψης 
σταθερής στέγης και η διαµόρφωση ενός ολιστικού µοντέλου παρέµβασης προκείµενου να επιτευχθεί η 
κοινωνική επανένταξή των ατόµων αυτών. 

Μέθοδος-Υλικά: Το υπό µελέτη ζήτηµα διερευνάται µέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την διεξαγωγής 
ποιοτικής έρευνας. Το εργαλείο της έρευνας αυτής, είναι η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη, η οποία απαρτίζεται από 
προκαθορισµένους θεµατικούς άξονες. Επιπλέον, το υλικό που συλλέχθηκε, επεξεργάσθηκε µέσα από την 
τεχνικής της “ανάλυσης περιεχοµένου”. Το δείγµα της έρευνας περιλαµβάνει δέκα άστεγα άτοµα, τα οποία έχουν 
ενταχθεί στο πρόγραµµα “Στέγαση και Εργασία του Δήµου Καλλιθέας“ και εµφανίζουν µερική έκπτωση της 
ψυχικής τους λειτουργίας. 

Αποτελέσµατα: Αρκετές είναι οι επιπτώσεις της χρόνιας έλλειψης στέγης στον κοινωνικό και ψυχολογικό τοµέα. 
Ξεκινώντας από τις κοινωνικές συνέπειες, οι άστεγοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε την αποµόνωση, την δυσκολία 
πρόσβασης στην εργασία, τον κοινωνικό αποκλεισµό και τον στιγµατισµό. Αντίστοιχα, ως προς τις ψυχολογικές 
επιπτώσεις, τα άτοµα αυτά χαρακτηρίζονται από µια αµυντική και παθητική στάση προκειµένου να διαχειριστούν 
τις καταστάσεις που βρίσκονται αντιµέτωποι εξαιτίας της αστεγίας. Στην παρούσα µελέτη, διαφάνηκε η 
ανάγκη τόσο της κοινωνικής όσο και της ψυχολογικής υποστήριξης των ατόµων αυτών. Στις συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, όπου καλύφθηκε το ζήτηµα της στέγασης, η µεταβατική φάση από µια δυσλειτουργική κατάσταση 
σε µια λειτουργική, συνδέεται µε ποικίλες ψυχολογικές µεταπτώσεις των ατόµων αυτών. 

Συµπεράσµατα: Δεδοµένου ότι η έλλειψη σταθερής στέγης έχει ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στα άστεγα άτοµα, 
κρίνεται απαραίτητη µια σφαιρική προσέγγιση που υποστηρίζει το άτοµο. Εποµένως, µπορεί να επιτευχθεί η 
διαχείριση του προβλήµατος, η κατανόηση των λόγων που οδηγήθηκε το άτοµο στην κατάσταση αυτή και η 
κινητοποίηση, προκειµένου να επανενταχθεί στην κοινωνική πραγµατικότητα.
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Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Ο ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΑΥΤΟΣ ΚΑΤΑ ( BOWEN ) ΩΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ATOMΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΦΑΓΙΑΣ 
(BINGE EATING DISORDER), ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
Φερεντίνου Μ., Ξουραφάς Π.
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής Δαφνί, Πρόγραµµα Διαταραχών Προσληψής Τροφής 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την θεραπευτική αντιµετώπιση της επεισοδιακής 
διαταραχής της υπερφαγίας (binge eating disorder) µέσα απο την συστηµική προσέγγιση που πηγάζει από 
την θεωρία και πράξη της οικογενειακής θεραπείας, στο προγραµµά διαταραχών προσληψής τροφής στη 
Μονάδα ψυχολογικής απεξαρτησής 18Ανω του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής. Στη περιπτωσή της οµάδας 
ψυχοθεραπείας προσωµιάζει µε εκείνο του οικογενειακού συστήµατος όπου κάθε µέλος του συστήµατος 
επιδρά στη λειτουργία των αλλων µελών, όπου οι συγκινησιακές αλληλεπιδράσεις ατόµων δηµιουργούν θυµικό 
πεδίο. Η έννοια της διαφοροποίησης εαυτού είναι κεντρικός πυρήνας της θεωρίας του bowen όπου είναι η 
ικανότητα ενός ατόµου να διατηρεί τη διανοητική και τη συναισθηµατική λειτουργία διακεκριµένες µεταξύ 
τους, το αντίθετο είναι η συγχώνευση. Τα άτοµα µε διαταραχη υπερφαγίας βιώνουν « το οξύ αλλά και ιδίως το 
χρόνιο άγχος, καθώς και αντιδραστικότητα που κατά τον Bowen κρύβονται πίσω από κάθε διαταραχή, ατοµική ή 
οικογενειακή». Για αυτό το χρόνιο άγχος αναπτύσσεται σε σχέση µε προσδοκίες για αποδοχή, επιδοκιµασία και 
τάση να προσαρµοζόνται τα άτοµα στις προσδοκίες και διαθέσεις των σηµαντικών άλλων, όπου τα υπερφαγικά 
επισόδεια διατηρούν την παροδική ανακούφηση στο άτοµο και την αποφυγη της συγκρουσής. Το υλικό και 
µέθοδος είναι ενήλικες άνδρες και γυναίκες που συµµετέχουν σε οµάδα ψυχοθεραπείας που διαρκεί δυο έτη 
σε εβδοµαδιαιές ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις. Χρησηµοποιήθηκαν οι καταγραφές των συνεδριών καθως 
επίσης και τα ηµιδοµηµένα ερωτηµατολόγια λήψης ατοµικού και οικογενιακού ιστορικού. Τα αποτελέσµατα 
δείχνουν οτι τα άτοµα καταφέρουν να βγούν απο τις συγχωνευτικές σχέσεις και να δούν τον ψευδοεαυτό και 
να αποκτήσουν εναν εαυτό στέραιο κατα bowen Ως συµπέρασµα, η συστηµική προσέγγιση δίνει έµφαση στις 
συναισθηµατικές αντιδράσεις και µέσα στην οµάδα ψυχοθεραπείας το άτοµο αποκτά στεραίο εαυτό και παίρνει 
θέση προσώπου γιατί µπορεί να δώσει απαντήσεις ποιός είµαι, τί θέλω, τί κάνω, τί στάση θα πράξω, ποιές 
αρχές υπερασπίζοµα, η διατροφική συµπεριφορα θα είναι µέρος που εµπεριεχεται σε αυτό τον εαυτό. 
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Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ CBT
Φιστέ M.1, Νερούτσος Ε.2

1ΨΝΑ Δροµοκαΐτειο
2ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο

Σκοπός: Να αναδειχθεί η σηµασία της ανθεκτικότητας µέσα από την ανάπτυξη της τεχνικής της Γνωσιακής 
ευελιξίας καθώς και άλλων τεχνικών, στα πλαίσια της Γνωσιακής-Συµπεριφοριστικής θεραπείας. 

Υλικό και µέθοδοι: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. 

Αποτελέσµατα: Κάποιοι άνθρωποι ταξιδεύουν στις καταιγίδες της ζωής, ενώ κάποιοι άλλοι βιώνουν έντονα 
τραύµατα µέσα σε αυτές. Ποιο, όµως, είναι το σηµείο που κάνει τη διαφορά σε αυτές τις 2 κατηγορίες ανθρώπων; Η 
ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να ανταπεξέρχεσαι στις δύσκολες εµπειρίες, όπως ο θάνατος ενός αγαπηµένου 
προσώπου, η απώλεια µιας θέσης εργασίας, οι σοβαρές ασθένειες, οι τροµοκρατικές επιθέσεις ή ακόµα και οι 
καθηµερινοί παράγοντες άγχους και οι προκλήσεις. Η ανθεκτικότητα είναι η δύναµη του σώµατος, του νου και 
του χαρακτήρα που επιτρέπει στους ανθρώπους να ανταποκρίνονται καλά στις αντιξοότητες. Με λίγα λόγια, η 
ανθεκτικότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ψυχικής υγείας. Συνδυασµός προσεγγίσεων που βασίζονται στη 
γνωσιακή-συµπεριφοριστική θεραπεία (CBT) και στις δεξιότητες διαχείρισης του στρες εµποδίζουν την ανάπτυξη 
δυσλειτουργικής διαχείρισης των αρνητικών γεγονότων ζωής. Όταν το πέρασµα µέσα από δύσκολες διαδικασίες 
γίνεται σκληρό, το άτοµο χρειάζεται πραγµατικά αποτελεσµατικές δεξιότητες για να διαχειριστεί το άγχος και να 
ανακουφιστεί από τη µαταίωση της απώλειας. 

Συµπεράσµατα: Η δοµηµένη προσέγγιση της Γνωσιακής-Συµπεριφοριστικής Θεραπείας βοηθάει το άτοµο να 
επιστρέψει στα παλαιά τραυµατικά γεγονότα, να παραµείνει ήρεµο υπό πίεση, να διαχειριστεί τα συναισθήµατα 
που προκαλούν θλίψη και θυµό, να οικοδοµήσει την αυτοεκτίµησή και την εσωτερική του δύναµη, να αλλάξει τη 
συµπεριφορά του σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση της ζωής του στο µέλλον, µαθαίνοντας να είναι ευέλικτο 
γνωσιακά και συµπεριφοριστικά. 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
Ιστίκογλου Χ.1, Κεντρωτή Δ.1, Λιάπης Ε.1, Κατσιαφλιάνης Α.1, Ριζάβας Ι.2, Ανδρέου Ε.1

1Ψυχιατρικό Τµήµα, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
25ο ΨΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί»

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί η άρρηκτη σχέση κινηµατογράφου και ψυχανάλυσης. 

Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκε η φιλµογραφία και η κινηµατογραφική βιβλιογραφία ορισµένων ταινιών. 

Αποτελέσµατα: Από τις ταινίες που έγιναν best seller και είχαν άµεση σχέση µε την ψυχανάλυση, όπως το 
«Ψυχώ» του Άλφρεντ Χίτσκοκ, µε θέµα το σύνδροµο πολλαπλής προσωπικότητας. Άλλη ταινία µε θέµα το 
άλυτο οιδιπόδειο σύµπλεγµα ήταν η ταινία «Το Φεγγάρι» του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Τελευταία ταινία ήταν 
η µεταφορά στην οθόνη του βιβλίου του Ίρβινγκ Γιάλοµ «Όταν έκλαψε ο Νίτσε», µε κύριο θέµα τη σχέση του 
ονείρου µε το ασυνείδητο. Επίσης σηµαντική ήταν η σχέση µε την ψυχανάλυση στην παλαιά ταινία του Τζόζεφ 
Μανκίεβιτς «Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» µε θέµα πάλι την ονειρική επεξεργασία. 

Συµπεράσµατα: Καταφαίνεται προφανώς η σχέση της ψυχανάλυσης µε την κινηµατογραφική φιλολογία και 
φιλµογραφία σε άπειρες ταινίες. 



27Πανελλήνιο Συνέδριο

ο

Ψυχιατρικής
18-21 Απριλίου 2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Ξενοδοχεία: AQUILA-ATLANTIS & GDM MEGARON

370

P171

ΒΙΒΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Τριανταφύλλου Ε., Κόλλια Χ., Τσέλλος Π., Οικονόµου Μ., Παπαγεωργίου Χ.Χ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, Κέντρο Επαγγελµατικής Προεργασίας & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

Η βιβλιοθεραπεία έχει οριστεί ως «η θεραπευτική χρήση της λογοτεχνίας µε την καθοδήγηση και την παρέµβαση 
ενός θεραπευτή» (Cohen, 1994). Έχει πράγµατι διαφανεί ότι η ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων κινητοποιεί 
τους ψυχικά πάσχοντες να αναγνωρίσουν τα προσωπικά τους προβλήµατα, καθώς επίσης να εντοπίσουν και 
να εκφράσουν επώδυνες σκέψεις και συναισθήµατα . Σύµφωνα µε ερευνητικά ευρήµατα, η βιβλιοθεραπεία 
συµβάλλει στην απόκτηση γνώσεων, στην ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών, στην επεξεργασία προσωπικών 
βιωµάτων, στην ενεργητική επίλυση προβληµάτων, καθώς και στη µείωση των επιθετικών συµπεριφορών 
(Lanza 1996). Συχνά σε συνδυασµό µε την βιβλιοθεραπεία εφαρµόζεται η δηµιουργική-θεραπευτική γραφή, η 
οποία χρησιµοποιείται για να κινητοποιήσει τους ψυχικά πάσχοντες να καταγράψουν την υποκειµενική εµπειρία 
τους για την νόσο, καθώς και συναισθήµατα απότοκα τραυµατικών εµπειριών και βιωµάτων. Η δηµιουργική 
γραφή δίνει τη δυνατότητα στους ψυχικά πάσχοντες να εκφραστούν, να αναπτύξουν τη δηµιουργικότητά τους, 
να χτίσουν µία ταυτότητα και να αναζητήσουν νέες οπτικές και εµπειρίες (Bolton 1999). Επίσης, συµβάλλει: 
στην ενίσχυση της αυτογνωσίας, στον έλεγχο, τη δόµηση και οργάνωση της σκέψης, και στην ανάπτυξη της 
αυτοεκτίµησης και της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

Σχετική θεραπευτική παρέµβαση βιβλιοθεραπείας-δηµιουργικής γραφής σε οµαδικό επίπεδο λειτούργησε 
στο Κέντρο Επαγγελµατικής Προεργασίας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Αιγινητείου Νοσοκοµείου, 
διάρκειας 16 µηνών και µε συχνότητα µία φορά/εβδοµαδιαίως. Συµµετείχαν 18 ασθενείς, κυρίως µε διάγνωση 
σχιζοφρένεια. Σε κάθε συνεδρία οι ασθενείς, µετά την ανάγνωση αποσπασµάτων της ιστορίας ενός παραµυθιού, 
καλούντο (από τους συντονιστές) να επεξεργαστούν και να καταγράψουν συµβολισµούς του παραµυθιού και 
σκέψεις - συναισθήµατα που αναδύονταν από την πλοκή της ιστορίας, σε συνάρτηση µε προσωπικά τους 
βιώµατα. Σύµφωνα µε την ποιοτική ανάλυση των συµπερασµάτων αξιολόγησης των ίδιων των ασθενών, η 
παρέµβαση συνέβαλε: στην βελτίωση της συγκέντρωσης και της φαντασίας, στην εξοικείωση µε συµβολικούς 
τρόπους έκφρασης, στην αναπλαισίωση αρνητικών σκέψεων -ι βιωµάτων, στην συναισθηµατική αποφόρτιση, 
στην επεξεργασία ενδοψυχικών συγκρούσεων και στην ενδυνάµωση δεξιοτήτων επικοινωνίας και επίλυσης 
προβλήµατος. Τέλος, σηµαντικές βελτιώσεις εντοπίστηκαν στις κλίµακες συναισθηµατικής νοηµοσύνης και 
ψυχικής ανθεκτικότητας, που επιδόθηκαν στους ασθενείς κατά την έναρξη και την λήξη της παρέµβασης.
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ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ: ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Σεγρέδου Ε., Εσερίδου Δ., Τσακίρης Φ. 
Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών, ΨΝΑ

Εισαγωγή: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της Ψυχοθεραπευτικής Οµάδας Διπλής 
Διάγνωσης που διεξάγεται στο Συµβουλευτικό Σταθµό Απεξάρτησης από το Αλκοόλ του ΨΝΑ, τόσο από την 
πλευρά των θεραπευτών όσο και από την εικαστική µατιά των θεραπευοµένων της οµάδας.

Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για υποστηρικτική οµάδα ψυχαναλυτικού προσανατολισµού, στην οποία 
χρησιµοποιείται ως διαµεσολαβητικό αντικείµενο το ιχνογράφηµα. Αφορά άτοµα µε χρόνιο αλκοολισµό και 
συννοσηρότητα σοβαρής ψυχιατρικής διαταραχής (όπως σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, σχιζοσυναισθηµατική 
διαταραχή). Έχει δύο συντονιστές (ψυχίατρο και ψυχολόγο). Είναι ανοικτού τέλους οµάδα και κυλιόµενη. Η 
συχνότητα των συναντήσεων είναι εβδοµαδιαία και διαρκεί 75 λεπτά. Η οµάδα πραγµατοποιείται από το 2010 
και τα τελευταία έτη έχει δέκα µέλη.

Αποτελέσµατα: Τα µέλη επιχείρησαν να σχεδιάσουν την οµάδα. Αποτελεί ενδιαφέρον ο τρόπος της τοποθέτησης 
των µελών, το µέγεθος, η ωριµότητα, η ποιότητα των γραµµών και η ποιότητα του σχεδίου. Ακολούθησε αναλυτική 
εξέταση των διαφορετικών µερών του κάθε σχεδίου και συζήτηση µέσα στην οµάδα επί αυτών.

Συµπεράσµατα: Η µελέτη της εικαστικής απεικόνισης της οµάδας ψυχοθεραπείας από την προοπτική των µελών 
της βοηθάει στην κατανόηση της δυναµικής της οµάδας.
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ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τσιλιγγερίδου Σ.1, Χρηστίδου Μ.1, Κωνσταντακόπουλος Γ.2, Τριανταφύλλου Ε.1, Καλαµπάκα-Σπηλιώτη Π.1, 
Οικονόµου Μ.1

1Κέντρο Επαγγελµατικής Προεργασίας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης - Παπάγου (ΚΕΠ). Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
2 Department of Psychosis Studies, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King΄s College London, UK

Σκοπός: Η οµάδα δηµιουργικής έκφρασης δηµιουργήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2019, ως µία από τις δράσεις 
της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Αιγινητείου Νοσοκοµείου. Σκοπός της οµάδας είναι να 
πειραµατιστούν οι ασθενείς που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ψυχωσικής τάξης σε έναν νέο τρόπο έκφρασης 
µέσα από ρόλους, έτσι ώστε να αναδειχθούν τα υγιή τους στοιχεία, να ενισχυθεί η αυτοεκτίµηση και να 
βελτιωθούν οι κοινωνικές τους δεξιότητες. 

Υλικό και µέθοδος: Με αφορµή την ανάγνωση ενός παραµυθιού, οι 15 ασθενείς δηµιούργησαν τη δική τους 
ιστορία, πλάθοντας το σενάριο µέσα από τις ανάγκες και τα βιώµατά τους, δηµιουργώντας έτσι οι ίδιοι τους 
ρόλους, µε αποτέλεσµα να µοιράζονται τις σκέψεις, τους φόβους, τις αγωνίες, τα άγχη και τις ανασφάλειες τους. 
Η διαδικασία ήταν η ακόλουθη: 1) Δηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος 2) Το κάθε µέλος περιγράφει τον 
άλλον αναδεικνύοντας τα καλά του στοιχεία 3) Απενοχοποίηση και όχι υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό και 
τους άλλους 4) Απόκτηση συνέπειας µε σταθερή εβδοµαδιαία παρουσία 5) Κατανόηση και αποδοχή του εαυτού 
µε την ασθένεια 6) Κίνηση µέσα από το παιχνίδι 7) Ενθάρρυνση για προβολή και έκθεση 8) Βιντεοσκόπηση και 
προβολή της παράστασης 

Αποτελέσµατα: Μέσα από το σενάριο που δηµιούργησαν τα µέλη, βρέθηκε ότι ανέπτυξαν τη φαντασία και 
το χιούµορ ενώ επέτρεψαν στον εαυτό τους να βιώσει ανθρώπινες καταστάσεις χωρίς να κυριεύεται από το 
βάρος της ασθένειας. Η παράσταση λειτούργησε ως διορθωτική εµπειρία, µε αποτέλεσµα οι ασθενείς να γίνουν 
κοινωνικά πιο λειτουργικοί, να αγαπήσουν τον εαυτό και τους άλλους, να συγχωρέσουν, να έχουν συνέπεια και 
να αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής. 

Συµπεράσµατα: Παρόµοιες οµάδες θα µπορούσαν να αποτελέσουν σηµαντικό κρίκο στην αλυσίδα των 
ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων που παρέχονται σε δοµές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. 
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Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ
Παναγιωτοπούλου Κ.
Αλλεργιολόγος & Κλινική Ανοσολόγος, MD PhD, Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης Αθηνών, Εκπ/νη Οµαδική Αναλύτρια, Ελληνικό Δίκτυο Οµαδικών 
Αναλυτών

Σκοπός: Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν η αξιολόγηση της θεραπευτικής επίπτωσης εκφάνσεων της δηµιουργικής 
γραφής ασθενών µε ψύχωση σε οµάδα οµαδικοαναλυτικής κατεύθυνσης. 

Υλικό και µέθοδοι: Επί δύο έτη η συγγραφέας συντόνισε εξωνοσοκοµειακή οµάδα απαρτιζόµενη από µέλη που 
έπασχαν από ψυχώσεις, τα οποία έγραφαν κείµενα και συζητούσαν για την εµπειρία τους. 

Αποτελέσµατα: Τα µέλη απαντώντας σε ερωτηµατολόγιο είπαν ότι βρήκαν ενδιαφέρον το αντικείµενο της 
οµάδας, βοηθήθηκαν από την οµάδα, ένιωσαν εµπιστοσύνη, βελτιώθηκε η επικοινωνία τους µε τους άλλους 
ανθρώπους, οι απόψεις τους ήταν σεβαστές µέσα στην οµάδα, πίστεψαν περισσότερο στον εαυτό τους και 
στις δυνατότητές τους, ανέπτυξαν νέες δεξιότητες, έµαθαν χρήσιµα πράγµατα, διεγέρθηκε η φαντασία τους, 
κατόρθωσαν να πετύχουν τους στόχους τους, ικανοποιήθηκαν από τον τρόπο λειτουργίας της οµάδας, κέρδισαν 
από την οµάδα γνώσεις, έµαθαν να εκφράζουν τη σκέψη τους, να συνεργάζονται, να µιλούν σωστά, και γενικά 
ένιωσαν ότι η οµάδα ήταν υποστηρικτική. Σε µια οµάδα που αποτελείται από ασθενείς µε ψύχωση, διαµέσου 
όψεων δηµιουργικής γραφής που συναρθρώνονται µε την τεχνική της οµαδικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας 
προσφέρεται στα µέλη βιωµατική µάθηση, δυνατότητα αλληλεπίδρασης και καθρεφτίσµατος, αύξηση 
αυτοεκτίµησης και κατανόησης εαυτού, συνεργατικότητα, κοινωνικοποίηση, διαχείριση άγχους, δυνατότητα 
επαφής µε το συναίσθηµα, ανάπτυξη φαντασίας, ενστάλαξη ελπίδας, συνειδητοποίηση ότι δεν είναι µόνοι µε την 
ψυχική δυσκολία, απόκτηση διορατικότητας στην κατανόηση των άλλων ανθρώπων, περιγραφή και παρουσίαση 
του εαυτού, καλλιέργεια εκφραστικών µέσων, προγραµµατισµός, δοκιµή τρόπων συµπεριφοράς, καλλιέργεια 
νέων δεξιοτήτων, καθώς και αλληλοβοήθεια και αποδοχή. 

Συµπεράσµατα: Η χρησιµοποίηση τεχνικών της δηµιουργικής γραφής ως µεταβατικό αντικείµενο προκειµένου να 
ευνοηθεί η αλληλεπίδραση και επικοινωνία των ασθενών µε ψύχωση που συµµετέχουν σε µια ψυχοθεραπευτική 
οµάδα οµαδικοαναλυτικού τύπου αποτελεί µια πολλά υποσχόµενη παρέµβαση. 
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Αθανασόπουλος Α.1, Μαυροµιχάλης Ι.2, Αθανασοπούλου Ε.3

1Ανοιχτό Θεραπευτικό Πρόγραµµα Απεξάρτησης Δήµου Καλλιθέας «Θησέας»
2Μονάδα Εφήβων Νέων ΟΚΑΝΑ «Ατραπός»
3ΑµΚΕ «Δύναµη Ζωής»

Εδώ και 30 χρόνια είναι γνωστή η ύπαρξη ισχυρής σύνδεσης µεταξύ ψυχικής ασθένειας και χρήσης ουσιών. 
Υπάρχουν πλέον πολλές µελέτες που συγκλίνουν στο ότι το 30 έως 70% των ασθενών που κάνουν χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών παρατηρούνται ψυχικές διαταραχές. Ενώ οι ψυχιατρικές διαταραχές και διαταραχές 
χρήσης ουσιών συχνά φαίνονται ότι µπορούν να συνυπάρχουν ως ανεξάρτητες καταστάσεις στο ίδιο άτοµο, 
εντούτοις αλληλεπιδρούν έντονα συµβάλλοντας στη συντήρηση η µία της άλλης. Η υπερβολική και παρατεταµένη 
χρήση ψυχοδραστικών ουσιών µπορεί στην πορεία να συµβάλει στη συντήρηση ή την υποτροπή µιας ψυχιατρικής 
διαταραχής. Κατά αναλογία τα ψυχιατρικά ζητήµατα που προκύπτουν ως συνέπεια της χρήσης ψυχοτρόπων 
ουσιών µπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν στην ενίσχυση της συνεχιζόµενης ή υπερβολικής χρήσης των 
ψυχοδραστικών ουσιών. Η εµπειρία µας δείχνει ότι την τελευταία δεκαετία παρατηρείται αύξηση της εµφάνισης 
σοβαρών ψυχικών διαταραχών σε ασθενείς µε εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες Με τον όρο σοβαρές 
ψυχικές διαταραχές αναφερόµαστε σε ψυχώσεις, διπολική διαταραχή και σοβαρή κατάθλιψη.Υπάρχουν αρκετές 
υποθέσεις για το λόγο που παρατηρείται αυτή η αύξηση, όπως η στροφή σε χρήση κυρίως διεγερτικών, 
παραισθησιογόνων και άλλων έντονα ψυχοτρόπων εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και η έναρξη χρήσης σε 
µικρότερες ηλικίες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και διερευνώνται τα αίτια αυτής της αύξησης, καθώς 
και αντιµετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι ασθενείς αυτοί σε προγράµµατα απεξάρτησης. Εδώ 
τίθεται το ερώτηµα αν θα πρέπει να εντάσσονται αυτοί οι ασθενείς σε ξεχωριστά προγράµµατα διπλής διάγνωσης, 
και µε ποιά κριτήρια. Μέσα από τη βιβλιογραφία, καθώς επίσης µέσα από την εµπειρία µας σε δύο προγράµµατα 
απεξάρτησης του Προγράµµατος Απεξάρτησης του Δήµου Καλλιθέας “Θησέας” και τηςΜονάδας Εφήβων και 
Νέων του ΟΚΑΝΑ “Ατραπός”, διερευνώνται οι δυνατότητες της αντιµετώπισης των ασθενών στα προγράµµατα 
αυτά, οι δυσκολίες ένταξης τους, οι προσδοκίες καθώς και οι στόχοι της θεραπευτικής προσέγγισης. Επιπλέον, 
αναζητούνται οι θεραπευτικές προτεραιότητες, τα κριτήρια κλινικής βαρύτητας, καθώς επίσης οι δυνατότητες 
ενός προγράµµατος για την αντιµετώπιση ασθενών µε πολλαπλές ανάγκες.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
Μαυροµιχάλης Ι.1, Αθανασόπουλος Α.2, Αθανασοπούλου Ε.3

1Μονάδα Εφήβων/Νέων ΟΚΑΝΑ «Ατραπός»
2Ανοιχτό Πρόγραµµα Απεξάρτησης Δήµου Καλλιθέας «Θησέας»
3ΑµΚΕ «Δύναµη Ζωής»

Η οµαδική θεραπεία έχει κεντρικό ρόλο στην αντιµετώπιση των εξαρτήσεων. Παρέχει στους θεραπευόµενους 
τον χώρο όπου εγκαθίσταται η ελπίδα για ανάρρωση, η συντροφικότητα, ο αλτρουισµός, η ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων, η πληροφόρηση για τα σχετικά µε τις εξαρτήσεις προβλήµατα, αλλά και η δυνατότητα εν τέλει µιας 
προσωπικής και κοινωνικής διορθωτικής εµπειρίας. Στην κλινική πρακτική της τοξικοεξάρτησης, η οµαδική 
θεραπεία είναι µέρος ενός πολυπαραγοντικού σχεδιασµού που περιλαµβάνει ατοµική θεραπεία οικογενειακές 
συνεδρίες πρόληψης ψυχιατρική υποστήριξη εξωτερικές δραστηριότητες εργαστήρια και διοικητικές αποφάσεις. 
Όµως η έννοια της οµαδικής θεραπείας δεν είναι κάτι ενιαίο, διαφοροποιείται θεωρητικά και κατ΄ επέκταση 
και τεχνικά. Υπάρχουν οµάδες εφήβων, νέων, γονέων, “καθαρών”, ατόµων που βρίσκονται σε χρήση, οµάδες 
επανένταξης έκφρασης µέσω τεχνών οµάδες µετάπαρακολούθησης, αυτοβοήθειας και άλλες. Ο σκοπός 
αυτής της παρουσίασης είναι να περιγραφεί η ο βασικός τρόπος λειτουργίας των οµάδων στα προγράµµατα 
απεξάρτησης να περιγραφούν οι παραλλαγές των οµαδικών θεραπειών και οι στόχοι τους και να υπογραµµίστουν 
οι προκλήσεις που υπάρχουν στη θεραπεία αυτού του πληθυσµού µε τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά όπως 
προκύπτει από την εµπειρία δύο προγραµµάτων απεξάρτησης της µονάδας εφήβων νεων του ΟΚΑΝΑ “Ατραπός” 
και του προγράµµατος “Θησέας”.
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«ΔΑΝΑΗ» - ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Νικολαΐδου Π., Παπαδοπούλου Β., Τσιουγκρή Β., Φράγκου Ζ., Αποστολοπούλου Ε., Μητσώνης Χ., 
Τσακίρης Φ.
Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής

Σκοπός: Εξετάσαµε την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος «Δανάη», το οποίο αποτελεί το µοναδικό εντατικό 
εξωτερικό πρόγραµµα απεξάρτησης από το αλκοόλ στην Αθήνα, βάση των ηµερών διατήρησης αποχής, έως και 
2 έτη µετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Μέθοδος: Ο συνολικός αριθµός του δείγµατος αποτελείται από 120 θεραπευόµενους µε διαταραχή χρήσης 
αλκοόλ (AUDIT score 20+) που συµµετείχαν στο πρόγραµµα την περίοδο από το 2012 έως 2015. Κάθε 
θεραπευόµενος είχε παρακολουθήσει 5 ηµέρες την εβδοµάδα για 42 ηµέρες και επιπλέον για τουλάχιστον 3 
µήνες είχαν εβδοµαδιαία συµµετοχή στη µετα-οµάδα. Η λήψη των απαιτούµενων για την εργασία πληροφοριών 
έγινε µε τηλεφωνική επικοινωνία από 3 θεραπευτές τους προγράµµατος. 

Αποτελέσµατα: Οι 42 από τους 120 δεν απάντησαν, ενώ για 19 άτοµα δεν ίσχυαν τα στοιχεία επικοινωνίας. 
Καταγράφηκαν πληροφορίες από 59 άτοµα.Το 49% του δείγµατος έκανε υποτροπή πριν τη διετία, ενώ το 51% 
διατήρησε αποχή έως και 2 έτη µετά το πρόγραµµα. Από τους 29 που έκαναν υποτροπή, οι 13 (45%) έκαναν 
υποτροπή µετά το ένα έτος. Κάνοντας Ανάλυση Διακύµανσης/Διασποράς (ANOVA), η εργασία, ως µεταβλητή, 
φάνηκε να αλληλεπιδρά µε την υποτροπή πριν την διετία, σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. Η εργασία 
φαίνεται να αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για την πιθανότητα υποτροπής.

Συµπέρασµα: Τα προγράµµατα εντατικής θεραπείας εξωτερικών ασθενών µε διαταραχή χρήσης αλκοόλ (AUD) 
είναι εξίσου αποτελεσµατικά µε προγράµµατα ενδονοσοκοµειακής θεραπείας. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται 
εργασίες εκτίµησης αποτελεσµατικότητας βάση των ηµερών αποχής, έως και 18 µήνες µετά την θεραπεία, µε 
ποικίλη αποτελεσµατικότητα. Το πρόγραµµα «Δανάη» έχει σηµαντική αποτελεσµατικότητα στη διατήρηση αποχής 
από το αλκοόλ, για 2 έτη µετά την ολοκλήρωση για το 51% του δείγµατός µας. Η εργασία (επαγγελµατική 
δραστηριότητα) αποτέλεσε προστατευτικό παράγοντα στη διατήρηση αποχής.
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THE IMPLEMENTATION OF COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY FOR PSYCHOSIS DRAWING ON STAFF, 
SERVICE USERS AND CARER΄S PERSPECTIVES: A META-SYNTHESIS, 
Xanidis N., Gumley A.
University of Glasgow, Institute of Health and Wellbeing, Doctorate in Clinical Psychology Training Programme

Objectives: The aim of this review was to identify and meta-synthesise current qualitative data regarding 
the experiences and perspectives of key stakeholders in relation to the routine implementation of Cognitive 
Behaviour Therapy for psychosis (CBTp). The meta-synthesis aimed to explore how key stakeholders make 
sense of the facilitators and the barriers to CBTp implementation. 

Method: Systematic searches of Psychinfo, Medline, Pubmed, CINAHL, EMBASE, were completed up to March 
2018. Examination of reference lists, citation searches, as well as, hand search of the Clinical Psychology Forum 
supplemented the search strategy. The methodological quality of the identified studies was also assessed. A 
meta-ethnography approach guided the synthesis of the data. 

Results: Eleven studies were included and analysed. Three overlapping themes, each consisting of two 
subthemes were identified: difficulties in seeking treatment (motivation to engage, practical difficulties), 
challenges of providing care (professionals΄ confidence, practical challenges) and service design (lack of 
resources, conflicting needs).

Conclusion: Findings indicated that difficulties in seeking, delivering and investing in CBTp are interconnected. 
This suggests a systemic conceptualisation of successful implementation of CBTp, which relies on the 
collaboration of all key stakeholders
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. (ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ)
Α. Κατιδένιου1, Κ .Ψαλίδα1, Μ. Παγκάλου2, Ι. Καλυβόπουλος1, Γ. Μπάκας1, Α. Υφαντής1

1Γιατροί του Κόσµου - Ελληνική Αντιπροσωπεία 
2ΑΜΚΕ ΖΕΥΞΙΣ

Περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο πρόσφυγες και µετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα το 2015 και στις αρχές 
του 2016. Τον Μάιο του 2018 ο αριθµός τους στην Ελλάδα ανήλθε σε πάνω από 60.000 και αυξάνεται 
καθηµερινά, σύµφωνα µε την UNHCR.

Στο έργο που χρηµατοδοτείται από την Ελβετική Πρεσβεία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, προσφύγων 
και µεταναστών και πραγµατοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσµου και την ΑΜΚΕ «Ζεύξις», µπορούµε να 
παρατηρήσουµε «τη σηµασία των διαδικασιών ωρίµανσης και του περιβάλλοντος διευκόλυνσης» ως µέσο για 
τη θεραπεία και την ενσωµάτωση των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους στα καινούρια δεδοµένα. 

Στο κέντρο ηµέρας, οι εξειδικευµένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας που παρέχονται στα παιδιά και τους εφήβους 
σε συνδυασµό µ΄ ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο άτυπης εκπαίδευσης που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, προσφέρουν 
ένα καινοτόµο τρόπο αντιµετώπισης του τραύµατος και της ενσωµάτωσης για τους πρόσφυγες και µετανάστες. Η 
καινοτοµία στηρίζεται στο γεγονός ότι για κάθε παιδί του κέντρου υπάρχει ένα πλάνο φροντίδας που αφορά στη 
ταυτόχρονη παροχή ψυχιατρικού, ψυχοθεραπευτικού, συµβουλευτικού και εκπαιδευτικού πλαισίου. Οι ψυχικές 
διαταραχές όπως το µετατραυµατικό άγχος, η κατάθλιψη και οι διαταραχές συµπεριφοράς αντιµετωπίζονται 
από ειδικούς ψυχικής υγείας σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς, ώστε εκτός από τα συµπτώµατα της εκάστοτε 
διαταραχής να αντιµετωπιστεί η γενικότερη δυσλειτουργία της ψυχική ζωής των παιδιών των εφήβων και των 
οικογενειών τους και η ένταξη των ανθρώπων αυτών στη νέα τους πραγµατικότητα. 

Είναι προφανές ότι η έννοια της ένταξης για τους πρόσφυγες και µετανάστες δεν είναι µόνο οι άδειες 
παραµονής ή η επείγουσα αντιµετώπιση της συµπτωµατολογίας. Δεν είναι µόνο υλική βοήθεια. Τα παιδιά και οι 
έφηβοι προσφύγων και µεταναστών χρειάζονται µια ψυχολογική ένταξη σε ένα νέο τρόπο ζωής όπου το άτυπο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο µαθησιακής, πολιτισµικής και συναισθηµατικής προσαρµογής λειτουργεί ως θεραπευτική 
αντιµετώπιση.

Μέθοδος: 1) Κλινική αξιολόγηση-Εκπαιδευτικό επίπεδο-Κοινωνική πλαισίωση. 

2) Θεραπευτικό πλάνο ανάλογα µε την ψυχοπαθολογία- Γνωστικό επίπεδο- Οικογενειακή, Κοινωνική και 
Διαχειριστική ευθύνη της κάθε περίπτωσης. 

3) Ψυχοθεραπευτική και φαρµακευτική προσέγγιση,-Τµήµατα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας- Συµβουλευτική 
γονιών-Διαχείριση ενταξιακών ενεργειών σε συνεργασία µε άλλες οργανώσεις. 

4) Αξιολόγηση, επανεκτίµηση, προσαρµογή θεραπευτικού εξειδικευµένου σχεδίου.

Αποτελεσµάτα: Επίτευξη στόχου που αφορά στη ψυχική υγεία και στην ένταξη των παιδιών και των εφήβων 
µεταναστών και που ορίζεται από την κατάκτηση των αναµενόµενων αναπτυξιακών, γνωστικών, κοινωνικών και 
συναισθηµατικών δεξιοτήτων, σύµφωνα µε το ηλικιακό τους επίπεδο.
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ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ “KOUKOPOULOS MIXED DEPRESSION RATING SCALE” ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Διακάκη Κ.1, Χουρδάκη Ε.2, Μπαντουβά Σ.2, Μακρυδάκη Α.2, Δολαψάκης Ε.1, Τσαπάκη Ε.Μ.1

1Κλινική Ψυχικής Υγείας «Άγιος Χαράλαµπος», Ηράκλειο 
2Ψυχιατρικό Τµήµα, ΓΝΗ Βενιζέλειο

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της γλωσσικής προσαρµογής στα ελληνικά και 
της ψυχοµετρικής ισχύος της κλίµακας “Koukopoulos Mixed Depression Rating Scale” (KMDRS) στην ανάδειξη 
της παρουσίας και της σοβαρότητας µικτών συµπτωµάτων σε ασθενείς διαγνωσµένους µε Μείζον Καταθλιπτικό 
επεισόδιο στην Ελλάδα. 

Υλικά και Μέθοδοι: Η κλίµατα KMDRS είναι ένα πρόσφατο ψυχοµετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση της 
παρουσίας µικτών συµπτωµάτων ή συµπτωµάτων διέγερσης σε ασθενείς µε µείζον καταθλιπτικό επεισόδιο. 
Αποτελείται από 14 στοιχεία αξιολόγησης που βαθµολογούνται από τον ψυχίατρο µε βάση είτε τις παρατηρήσεις 
του αναφορικά µε τον ασθενή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, είτε/και τις αναφορές του ασθενούς και τις 
απαντήσεις του στα ερωτήµατα του ψυχιάτρου. Η υπό µελέτη περίοδος για κάθε στοιχείο είναι η εβδοµάδα προ της 
συνεδρίας. Η µετάφραση και η πολιτισµική προσαρµογή του εργαλείου αυτού πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε 
τις διεθνείς προδιαγραφές. Για την εκτίµηση της αξιοπιστίας της προσαρµοσµένης κλίµακας χρησιµοποιήθηκαν 
το Conbrach΄s Alpha (εσωτερική συνέπεια) και το Intra class correlation coefficient (συντελεστής συσχέτισης). 
Στην συνέχεια το εργαλείο αυτό χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση ενός δείγµατος 100 ασθενών.

Αποτελέσµατα: Tόσο η εσωτερική συνέπεια όσο και ο συντελεστής συσχέτισης υπήρξαν επαρκείς ενώ 
παράλληλα το ποσοστό συµφωνίας κατά τον έλεγχο βαθµολογησης-επαναβαθµολόγησης ήταν αρκετά υψηλό. 

Συµπεράσµατα: Η ελληνική προσαρµογή της κλίµακας ΚMDRS φαίνεται να αποτελεί ένα αξιόπιστο, εφαρµόσιµο 
και χρήσιµο στη διαφοροδιάγνωση εργαλείο. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ / ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ : Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
Πάλλη Α.1, Πέππου Ε.1, Οικονόµου Μ.2, Κοντοάγγελος Κ.2, Πασχάλη Α.3

1Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστηµών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής», ΕΠΙΨΥ
2Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΕΚΠΑ
3Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Τµήµα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Οι επιπτώσεις της χρόνιας και σοβαρής ψυχικής ασθένειας στις οικογένειες των ασθενών έχουν 
αποτελέσει εκτεταµένο αντικείµενο µελετών σε διεθνές επίπεδο. Η δυναµική και η λειτουργία της οικογένειας 
βρίσκονται να επηρεάζονται αρνητικά και να επιδρούν µε τη σειρά τους ανασταλτικά στην πορεία ανάρρωσης 
του ασθενή. 

Σκοπός: Πρόκειται για µια πιλοτική έρευνα που διερευνά την ενδοοικογενειακή δυναµική, λαµβάνοντας υπόψη 
την οικονοµική συγκυρία της χώρας. Αναζητά την επίδραση της οικονοµικής κρίσης στον ήδη επιβαρυµένο από 
τη νόσο και το κόστος της φροντίδας συγκεκριµένο πληθυσµό. 

Μέθοδος: Ο πληθυσµός αναφοράς είναι 190 κύριοι συγγενείς από αντίστοιχο αριθµό ασθενών. Συλλέχτηκαν 
κοινωνικοδηµογραφικά στοιχεία των ασθενών και των συγγενών καθώς και στοιχεία σχετικά µε την ασθένεια. 
Μετρήθηκε µεταξύ άλλων η οικογενειακή επιβάρυνση από τη νόσο, η οικογενειακή λειτουργία και η οικονοµική 
δυσχέρεια. 

Αποτελέσµατα: Διαπιστώθηκε ότι ενώ οι περισσότερες οικογένειες αντιµετωπίζουν ελάχιστη ως µικρή µείωση 
των εισοδηµάτων τους κατά το τελευταίο εξάµηνο, πάραυτα αντιµετωπίζουν δυσκολίες να πληρώσουν τους 
λογαριασµούς ΔΕΚΟ, τις ασφαλιστικές εισφορές τους και έχουν περιορίσει τα µη απαραίτητα έξοδα όπως 
δαπάνες ρουχισµού. Ένας στους τέσσερεις βρέθηκε να έχει περιορίσει ακόµα και τα βασικά αγαθά. Ως στρατηγικές 
αντιµετώπισης της οικονοµικής δυσχέρειας, µια στις δυο οικογένειες χρησιµοποίησαν τις αποταµιεύσεις τους, 
ενώ ένας στους πέντε τον δανεισµό από το κοινωνικό περιβάλλον. Ο βαθµός επιβάρυνσης των συγγενών 
εξαιτίας της οικονοµικής δυσχέρειας βρέθηκε ότι καθορίζεται από την εισοδηµατική τάξη της οικογένειας και 
τον περιορισµό των βασικών αγαθών, το οικονοµικό βάρος της ασθένειας και τον βαθµό επιβάρυνσης της 
υγείας των συγγενών. Αντίθετα το εκπαιδευτικό επίπεδο του συγγενή ή του ασθενή, ο τρόπος που λειτουργεί 
καθηµερινά η οικογένεια καθώς και η απώλεια εισοδήµατος δεν βρέθηκαν να έχουν καθοριστικό ρόλο. 

Συµπεράσµατα: Διαπιστώνεται ότι παρότι οι συγγενείς φαίνεται να έχουν αναπτύξει τρόπους αντιµετώπισης της 
οικονοµικής επιβάρυνσης από τη νόσο, η δυσχέρεια είναι µεγαλύτερη σε όσους βρίσκονται ή διολισθαίνουν σε 
ασθενέστερες οικονοµικά τάξεις. 
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ΟΞΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΨΥΧΟΣΥΝΔΡΟΜΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νυσταζάκη Μ., Γκαρτζώνη Β., Τρελλόπουλος Μ., Πελέκης Χ., Χατζούλης Μ., Αλεβιζόπουλος Γ.
Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίπτωσης του οργανικού ψυχοσυνδρόµου στο 
χρόνο νοσηλείας, τις επιπλοκές και την έκβαση ασθενών που αξιολογήθηκαν από την οµάδα διασυνδετικής της 
Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του νοσοκοµείου ΓΟΝΚ «οι Άγιοι Ανάργυροι». 

Υλικό και Μέθοδοι: Αναδροµική µελέτη ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών διασυνδετικής, από την ηλεκτρονική 
βάση δεδοµένων της πανεπιστηµιακής ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκοµείου ΓΟΝΚ «οι Άγιοι Ανάργυροι» για 
το διάστηµα από Ιανουάριο 2018 έως και Δεκέµβριο 2018. 

Αποτελέσµατα: Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, 349 ασθενείς συνολικά παραπέµφθηκαν στην οµάδα 
διασυνδετικής για αξιολόγηση εκ των οποίων οι 54 (15,4%) διαγνώστηκαν µε οξύ οργανικό ψυχοσύνδροµο από 
τους ψυχιάτρους της οµάδας. Η πλειοψηφία των ασθενών (53%) ήταν ηλικίας 70 ετών και άνω. Η πλειοψηφία 
των παραπεµπτικών προήλθε από τις ογκολογικές κλινικές, ακολούθησαν οι ορθοπεδικές κλινικές και η ΜΕΘ. 
Η εµφάνιση του συνδρόµου είχε σηµαντική επίπτωση στο χρόνο και κόστος νοσηλείας (συµπεριλαµβανοµένων 
και του φαρµακευτικού κόστους). 

Συµπεράσµατα: Η εκδήλωση οξέος οργανικού ψυχοσυνδρόµου στους ασθενείς φαίνεται ότι είναι η πρώτη 
εκδήλωσης υποκείµενης άνοιας και η µελέτη αυτή θα επεκταθεί µε την παρακολούθηση των ασθενών 6 και 12 
µήνες µετά την έξοδό τους από το νοσοκοµείο και την εκτίµηση ανάπτυξης ή όχι χρόνιας ψυχοπαθολογίας. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ (FRAILTY SYNDROME) ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Παππάς Ε., Κούλα Μ.
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέµβασης - ΕΨΕΠ

Σκοπός: Η ανάδειξη των συσχετίσεων µεταξύ του κλινικού συνδρόµου της Γηριατρικής Ευπάθειας (Frailty 
Syndrome) και της Ψυχικής Υγείας 

Μέθοδος: Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και κατάθεση της εµπειρίας από την συµµετοχή της ΕΨΕΠ, 
ως Εθνικού Φορέα, στην Κοινή Δράση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Γηριατρική Ευπάθεια µε τον 
διακριτικό τίτλο “ADVANTAGE”. 

Αποτελέσµατα: Η Γηριατρική Ευπάθεια ορίζεται (Fried et al 2001) ως «ένα βιολογικό σύνδροµο µειωµένου 
εσωτερικού αποθέµατος και αντοχής στους στρεσογόνους παράγοντες, που προκύπτει από σωρευτικές µειώσεις 
σε πολλαπλά φυσιολογικά συστήµατα και προκαλεί ευαλωτότητα σε αρνητικές εκβάσεις υγείας», όπως πτώσεις, 
νοσηλείες, αναπηρία και θανάτους. Προκύπτει δε ως ≥3 από τα ακόλουθα κριτήρια: 1. ακούσια απώλεια βάρους 
≥5kg/ ≥5% σωµατικού βάρους που συνοδεύεται από σαρκοπενία κατά το προηγούµενο έτος, 2. αδυναµία 
δραγµού (grip), 3. βραδύτητα βάδισης, 4. χαµηλή δραστηριότητα, 5. αυτοαναφερόµενη «εξάντληση». Σύµφωνα 
µε την Ευρωπαϊκή µελέτη SHARE (2009), η Γηριατρική Ευπάθεια εµφανίζεται σε ηλικιωµένους (65+) που 
διαβιούν στην κοινότητα σε ποσοστό 17%, (14, 7% στην Ελλάδα). Έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη δηµόσια υγεία, 
διότι η ταυτοποίησή του στα πρώτα στάδια µπορεί να αποτρέψει τις αρνητικές εκβάσεις υγείας. Οι σχέσεις της 
Ευπάθειας µε την Νοητική και Ψυχική Υγεία δεν έχουν µελετηθεί επαρκώς. Τα άτοµα µε ψυχιατρικές ασθένειες, 
κυρίως κατάθλιψη, έχουν υψηλότερη µέση τιµή δείκτη Ευπάθειας (Frailty Index). Η Ευπάθεια σχετίζεται µε Άνοια 
και Οργανικό Ψυχοσύνδροµο. Η ψυχιατρική ασθένεια αυξάνει τις πιθανότητες να εµφανίζει ο ασθενής σύνδροµο 
Ευπάθειας. 

Συµπεράσµατα: Απαιτείται µια πολυδιάστατη αντίληψη της Ευπάθειας (σωµατική, γνωστική, ψυχολογική). Οι 
επαγγελµατίες υγείας που εργάζονται µε ηλικιωµένους ενήλικες µε ψυχιατρικές ασθένειες πρέπει να προσδοκούν 
ότι η Ευπάθεια είναι κοινή και θα πρέπει να εξετάζουν την πιθανή εκδήλωση ψυχιατρικής διαταραχής (κατάθλιψη, 
άνοια, οργανικό ψυχοσύνδροµο) ιδίως σε καταστάσεις στρες (νοσηλεία, εγχείριση, λοίµωξη, κλπ.) κάτι που 
αφορά ιδιαίτερα την Διασυνδετική-Συµβουλευτική Ψυχιατρική.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΓΝΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΙΚΑ 
ΑΣΘΕΝΩΝ
Κουτεντάκη Ε., Αναστασάκη Μ., Μαυροειδής Γ., Δήµου Φ. ,Σίµος Α., Βγόντζας Α.
Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης

Σκοπός: Η Κινητή Ψυχιατρική Μονάδα, παρέχει υπηρεσίες στην επαρχία του νοµού Ηρακλείου από το 2013 
έως σήµερα. Στόχος είναι η ανίχνευση και παρακολούθηση των ασθενών που πάσχουν από χρόνιες σοβαρές 
ψυχικές νόσους (Σχιζοφρένεια, Διπολική Διαταραχή), καθώς και η µείωση των υποτροπών και κατά συνέπεια 
των νοσηλειών τους στην κλινική µας. 

Υλικό και µέθοδοι: Το δείγµα της µελέτης αποτελούν 91 ασθενείς (74.7% άνδρες, µέση ηλικία 50.37±12.66 
έτη) µε κύρια διάγνωση ψυχωτικής (n=73) ή διπολικής διαταραχής (n=18), ενώ δευτερεύουσα διάγνωση 
κατάχρησης ουσιών είχε τεθεί σε 9 ασθενείς. Κριτήρια ένταξης στη µελέτη ήταν ιστορικό τουλάχιστον µίας 
νοσηλείας στην Ψυχιατρική Κλινική πριν από την περίοδο παρακολούθησης στην Κινητή Μονάδα και διάρκεια 
παρακολούθησης τουλάχιστον ένα έτος. Από τους 91 ασθενείς, ήταν άγαµοι 54, παντρεµένοι 19, χωρισµένοι/
χήροι 14, ενώ σε αγωγή µε depot ήταν 32 ασθενείς. 

Αποτελέσµατα: Βρέθηκε ότι ο αριθµός νοσηλειών στο διάστηµα παρακολούθησης στην Κινητή Μονάδα 
(1.08±2.0 νοσηλείες) ήταν σηµαντικά µικρότερος από το µέσο αριθµό νοσηλειών σε ίσης διάρκειας διάστηµα 
πριν από την πρώτη επίσκεψη στην Κινητή Μονάδα (1.90±1.8 νοσηλείες, Wilcoxon Signed Ranks Test: z=-4.51, 
p .001). Επιπλέον, η πιθανότητα νοσηλείας στην περίοδο παρακολούθησης δεν διέφερε ανάλογα µε το φύλο 
(p=.4) ή τη διάγνωση (p=.6). 

Συµπεράσµατα: Από την παρούσα µελέτη φαίνεται ότι η συστηµατική παρακολούθηση απο την Κινητή Ψυχιατρική 
Μονάδα των χρόνιων ψυχικά ασθενών που διαµένουν στην ενδοχώρα του νοµού Ηρακλείου, έχει οδηγήσει στη 
σηµαντικη µείωση των υποτροπών και κατά συνέπεια στην ελάττωση των νοσηλειών/ επανεισαγωγών τους 
στην κλινική µας.
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Καβαδάτος Α ......... P099
Καϊκούσιη Κ .......... P092
Κακούρη Α. ........... P095
Καλαμπάκα-Σπηλιώτη Π. P137, P138, P173
Καλαμπόγια Β ........ P128
Καλαντζή Ε ............ P076, P079, P081
Καλέμη Γ ............... P089
Καλλέργης Γ ..........  P032, P098, P121, P152, P153, 

P157
Καλογεράκης Ζ ...... P029
Καλοδίκη Β. ........... P154
Καλομοίρη Γ .......... P147
Καλύβης Ο ............. P109
Καλυβόπουλος Ι. ... P179
Καναβάκης Ε. ........ O24, P108
Κανελλοπούλου Β . O04, O06, O23
Καντερές Π. ........... P038
Καπέρδα Α............. P047
Καπνιά Β ............... P122
Καπονικολός Α ...... P044
Καπρίνης Σ ............  P063, P064, P067, P099, P118
Καραδήμα Κ........... P128
Καραδήμας Ε ......... P147
Καραϊβάζογλου Κ .. P119
Καραϊσκος Δ. ......... P139
Καρακούλα Μ. ....... P071
Καρακούλα Π ......... P040
Καράλη Ε ............... P107
Καραμάνης Δ. ........ P003
Καρανικόλα Μ. ...... P092
Καράτζιου Μ .......... P038
Καρβούνη Α .......... P070, P072, P073
Καρκανιάς Α .......... P154
Κασωτάκης Γ ......... P043
Κατιδένιου Α ......... P179
Κατσαπαντέρα Μ .... P043
Κατσάπη Χ ............. O17, P123
Κατσαρδή Σ. .......... P109
Κατσιαφλιάνης Α ...  P003, P131, P132, P133, P134, 

P135, P136, P170
Καττάν Κ ................ P156
Καφετζόπουλος Ε. . P058
Κελάκης A. ............ P095
Κεντρωτή Δ ...........  P003, P131, P132, P133, P134, 

P135, P136, P170
Κιαπόκα Α. ............ O11
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Κιννής Ε ................ P092
Κίτσιου Α. .............. P040
Κλειδωνόπουλος Α P065
Κοκκινόπουλος Τ ... P161, P163, P164, P166
Κοκκώλης Κ., ........ P040
Κόλλια Χ ................ P171
Κόλλιας Κ. ............. P093
Κομπότη Δ ............. P004
Κόνιαρη Χ .............. P017
Κοντοάγγελος Κ .... P181
Κοντογιάννη Ε. ...... P004
Κοντοδήμα Ε.......... P109
Κοντόκωστας Κ ..... P126, P127, P128
Κορακάκης Π ......... P001
Κορδάτος Δ. .......... P068
Κορέβη Κ. .............. P001, P028
Κορομπίλη Κ. ......... P077, P079, P081
Κορομπόκη Ε. ........ P069
Κορώνα Ε .............. P140
Κοσμαδάκης Ν.  ..... O22
Κοτσιαφίτης Α ....... O31
Κόττη K ................. P123
Κούδας Β ............... O04
Κουδουνάς Α ......... P092
Κουϊνέλης Ι ........... O18
Κούκια Ε ................ P121
Κουκίδης Ε. ........... P040
Κούλα Μ. ............... P183
Κουντούρης Μ ....... P107
Κουρέτα Α. ............ P116, P117
Κουρτέσης Γ .......... P011, P050, P120
Κουτεντάκη Ε ......... O06, O16, P184
Κουτρά Κ. .............. P074, P123, P142
Κρασονικολάκη Ε. . O16
Κυριάκου Χ. ........... P092
Κωνσταντακόπουλος Γ P137, P173
Κωνσταντίνου Α .... O02, P013, P031, P097
Κωνσταντίνου Γ. .... P014, P015
Κωνσταντίνου Υ .... P125
Κωνσταντόπουλος Κ P058
Κωνσταντοπούλου Γ P119

Λ
Λαγκαδά Α ............. P062
Λαγούδα Ε ............. O02
Λαζαράτου Ε .......... P029
Λαζαρίδης Π .......... P126, P127, P128
Λάζου Α ................. P029
Λέκκα Δ. ................  P002, P039, P045, P047, P057, 

P155
Λευκαδίτη Β. ......... P156
Λιάπης Ε. ...............  P131, P132, P133, P134, P135, 

P136, P170

Λιάππας Ι ............... P042, P087, P088
Λιβανίου Κ. ........... P128
Λιβάς Δ. ................ P095
Λίτος Α. ................. P001, P028
Λυκομήτρου Α. ...... P106
Λυμπερόπουλος Δ. P119
Λυράκη Μ .............. P108

Μ
Μακρυδάκη Α. ....... P110, P180
Μαλλιώρη Μ .......... P034, P035, P036, P100
Μανδέλλος Γ ......... P119
Μανιώτη Κ ............. P114
Μαντάς Β ............... P076, P079
Μάντζιου Α ............ P071
Μαργαρίτη Μ ......... P116, P117
Μαρέτση Ε ............. P022
Μαρκάκη Α ............ P109
Μαρκάκη Σ ............ P110
Μαρκεζίνης Ε. ........ O08, P095
Μαρκοπούλου Μ. ... P033, P082, P130
Μαρούγκα Μ.  ........ O30
Μαρτινάκη Σ .......... O05, P004, P052
Μασούρη Γ. ........... P126, P127, P128
Μαστρογιάννη Α .... O31
Ματσούκας Π. ........ P126
Μαυρέας Β. ........... P034, P035, P036, P100
Μαυρίδης Θ ........... P016, P017, P148
Μαυρίδου Σ. .......... P109
Μαυροειδή Ν ......... P012
Μαυροειδής, Γ ....... P142, P147, P184
Μαυρομάτη Α ......... P043
Μαυρομιχάλης Ι. .... P175, P176
Μαυρόμματος Α. .... P122
Μαύρου Ε .............. O07
Μέλλος Ε ............... P111, P139
Μηνοπούλου Ε....... P154
Μητσώνης Χ .......... P177
Μίντλετον Ν ........... P092
Μιχαϊλοβιτς Ν ........ P052
Μιχόπουλος Ι .........  P018, P019, P020, P037, P042, 

P060, P061
Μονέζης Σ., ........... P110
Μορφέση Δ. .......... O03
Μουάτσου Χ ........... P074
Μούγια Σ. .............. P127
Μουγιάκος Θ ......... P085, P165
Μουρίκης Η ........... P023, P024, P083
Μουρτιάδου Φ ....... P099
Μουτάφη Χ ............ P151
Μπάκας Γ ............... P179
Μπάκας Χ .............. P064
Μπακόλα Ε ............ O02
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Μπαλή Π ................ P006, P089, P113
Μπαλκουρανίδου Α O32
Μπαντουβά Σ. ........ P110, P180
Μπαντούνος Ι ........ P167
Μπάρας Σ .............. P002, P048, P055, P155
Μπαργιώτας Π ....... O19
Μπαρτζώκα Β ........ P077, P078
Μπάστα Μ. ............. O06
Μπατσαλιάς Κ. ....... P154
Μπελιμπασάκης Δ.  O26
Μπέλλα Ε ............... P092
Μπέλλος Σ. ............ P034, P035, P036, P100
Μπεχράκη Α. ......... O32
Μπισμπίκη Ε .......... P009, P116
Μπογιόκας Η ......... P018, P019, P020
Μποζίκας Β ............  O31, P010, P063, P064, P065, 

P067
Μπόκαρη Μ. ........... P002
Μπόκου Α. ............. P076, P079, P080
Μπόλιας Κ. ............ P012
Μπονώτης Κ. ......... P031, P038, P097
Μπουγονικολού Ε.  O32
Μπούρου Μ ........... P071, P103
Μπουτσίκος Κ. ....... P082
Μπράτης Δ. ............ P045, P046, P054, P056
Μυλωνά Σ ............. P014

Ν
Νερούτσος Ε ..........  P007, P008, P009, P090, P169
Νιανιάκας Ν ........... P093
Νικολαΐδου Π......... P177
Νικολάκη Ε. ........... O07
Νικολάου Ζ ............ P108
Νικολάου Ν ........... O21
Νικολοπούλου Φ ... O07, P140
Νικοπούλου Μ ....... P105
Νταφούλη Μ .......... O19
Ντούρος Ε. ............ P104, P105, P125
Νυσταζάκη Μ. ........ P182

Ξ
Ξενάκη Λ ............... P093
Ξημέρης Β ............. O04
Ξιφαράς Μ ............. P050
Ξουραφάς Π. ......... P168
Ξυλάς Δ ................. P071, P103

Ο
Οικονόμου Β .......... P028
Οικονόμου Δ ......... P109
Οικονόμου Μ. ........  O13, O14, O30, O32, P029, P137, 

P138, P156, P171, P173, P181

Π
Παγκάλου Μ .......... P179
Παγκάλου Μ .......... P108
Πάλλη Α ................ P181
Παναγη Α .............. P092
Παναγιωτακόπουλος Θ P119
Παναγιωτακοπούλου Α. P112
Παναγιωτίδης Π. .... P105
Παναγιωτοπούλου Κ O13, O27, O28, P174
Παναγούτσος Σ ...... P043
Παντελεάκης Δ ...... P087, P088, P139
Παπά Α .................. P105
Παπαγεωργίου Μ ... P025
Παπαγεωργίου Χ ...  P076, P077, P079, P081, P116, 

P117
Παπαγεωργίου Χ.Χ. O13, O14, P171
Παπαγεωργοπούλου Ρ P109
Παπαδάτου Σ. ........ P007, P090
Παπαδόπουλος Β ... P086
Παπαδοπούλου E. .. P063
Παπαδοπούλου Α. . P070, P072, P073
Παπαδοπούλου Β... P177
Παπαζαφείρη Θ ...... P117
Παπαζήσης Γ. ........ P010
Παπαθανασίου Χ.  .. P026, P027, P096
Παπαιακώβου Α..... P076, P080
Παπαϊωάννου Α ..... P052
Παπαϊωάννου Σ ..... P025
Παπαλιάγκα Μ. ...... P038
Παπανικολάου Κ. ... P071, P078, P103
Παπανικολάου Μ ... P063
Παπαρρηγόπουλος Θ.  P044, P087, P088, P111, P139
Παπαστεφανάκης Ε. O17
Παπούλη Φ.  .......... P005
Παπουτσή Σ ........... P120
Παππά Δ. ............... P077
Παππάς Ε. .............. P183
Παρασκευοπούλου Στ P146
Παρασχάκης Α. ...... P011, P018, P019, P020
Πασπαράκης Ε ....... O04
Πασχαλάκης Γ ....... P014
Πασχάλη Α ............ P031, P115, P150, P181
Πασχούλα Μ. ......... O18
Πατσιάλα Δ. ........... P012
Παχή Α ..................  O12, P002, P009, P045, P046, 

P047, P048, P053, P054, P055, 
P056, P057, P059, P155

Πελεκάνος Α ......... P092
Πελέκης Χ ............. P182
Πέππα Β. ............... P142
Πέππου Ε ............... P181
Περιτογιάννης Β .... P041
Περρωτή Αικ ......... P154
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Πετράκη Χ. ............. O17
Πετρουλάκη Ε. ....... P058
Πέτσας Δ ............... P101, P102
Πεχλιβανίδης Α .....  P075, P076, P077, P078, P079, 

P080, P081, P086
Πικούλη Κ. ............ P137, P138
Πινακούλα Μ ......... P025
Πιπύρος Δ ............. P025
Πίττα Μ .................. P092
Πλατάκη Δ ............. P147
Πλουμπίδης Δ. ....... P137, P138
Πλυτζανοπούλου Ο P137, P156
Ποδαρά Κ. ............. P104
Πολυχρονούδη Ε ... P126
Πομίνι Β ................ P111
Πουλοπούλου Α. ... P161, P164
Πρεντάκης Α. ......... P138
Πρίφτης Φ ............. P112

Ρ
Ράλλης Α ............... O18
Ρεντούμη Σ. ........... P033, P082, P130
Ρέτζιου Α ............... P007, P090
Ρήγγα Ε ................. P118
Ριζάβας Ι. ...............  P003, P037, P101, P102, P131, 

P132, P133, P134, P135, P136, 
P170

Ρίζος Ε. ................. P037
Ρουμπή Α .............. P054, P056
Ρωξάνης Ι .............. P032

Σ
Σαββίδου Κ ............ P118
Σακαλάκη Μ. .......... P039
Σακελλαρίδη Β. ..... P066, P124
Σακελλαρίου Ε ....... P033, P082, P130
Σαμακουρή Μ ........ P103
Σαμαρτζής Λ .......... P092
Σαντά Ζ ................. O12
Σεγρέδου Ε ............ P091, P141, P172
Σενίδου Ε. ............. P128
Σέρεσλης Κ ........... O01
Σιδηρόπουλος Ν. ... P104
Σιδηροπούλου Ν. ... P043
Σιέττου Ε ............... P146
Σίμος Α .................. P184
Σίμος Γ .................. O01
Σίμος Π .................. O06, O23, P147
Σιούτη Ν ................ P085
Σιώμου Π .............. P038
Σκαπινάκης Π ........ P034, P035, P036, P100
Σκουρτέλη Μ ......... O20
Σμαραγδάκης Α., ... P110

Σολδάτος Γ ............ P022
Σολδάτος Κ ............ P060, P061
Σόλιας Α ................ P030
Σουλιώτης Κ .......... P106
Σουμάκη Τ ............. O25
Σπύρα Ε. ................ P125
Σπυριδάκη Ε .......... O23
Σπυροπούλου Α. .... P023, P024, P086
Σταθάκης Β ............ P065, P067
Σταλίκας Α. ............ P039, P049
Σταμούλη Μ ........... P138
Σταυριανάκος Κ. .... P068
Σταυρινού Α .......... P014
Σταυροπούλου Φ ... P120
Στεφανάκη T .......... P049
Στεφανής Ν ........... P093
Στιβανάκη Ε ........... P123
Στίγγα Μ. ............... P071
Στογιόγλου Δ ......... P015, P094
Στουραΐτης Γ .......... P017
Στρατάκη Ε ............ P086
Στρώνης Τ ............. P109
Στυλιανίδης Σ ........  O20, P026, P027, P096, P106, 

P107
Στυλιανού Κ .......... P092
Συνοδινού Β .......... P107
Σφακιανάκη Θ........ P108
Σφακιανός Μ ......... P101, P102

Τ
Τάγαρης Γ .............. P140
Τασσόπουλος Α ..... P059, P155
Τερζίδου Ν ............. P104
Τζαβέλλας Η .......... P044, P069, P139
Τζαφέρου Φ ........... P107
Τζεδάκη Μ ............. P116
Τζεφεράκος Γ ........ P089
Τζίνη Α. ................. P054
Τζιράκη Σ ............... O23
Τζιώκα Ε ................ P046
Τζωρτζάτου Α. ....... P151
Τουντοπούλου Α .... P069
Τουρνικιώτη Κ ....... P051, P060, P061, P122
Τρελλόπουλος Μ. ... P182
Τριανταφύλλου Ε ... O13, O14, P171, P173
Τριανταφύλλου Θ ... P033, P130
Τριανταφύλλου Ι. ... P002, P155
Τριανταφύλλου Φ. . P165
Τρικούπη-Μπάγια Ι . P027
Τσακίρης Φ. ........... P091, P172, P177
Τσακλακίδου Δ. ..... P051, P101, P102, P122
Τσαλτά Ε. ............... P080
Τσαπάκη Ε.Μ .......... P180
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Τσατσαρώνη Χ ....... P040
Τσέγκος Ι. .............. O08, P095
Τσελεμπής Α ..........  P045, P048, P053, P055, P057
Τσέλλος Π ............. O13, O14, P171
Τσιακίρη Α. ............ O18
Τσιάκος Δ .............. P016, P148, P149
Τσιάρας Ι. .............. P105
Τσιγκαροπούλου Ε. P042
Τσιλιγγερίδου Σ ..... P173
Τσιμήτρεα Ε. .......... P038
Τσιουγκρή Β .......... P177
Τσίτας Ν ................. P042
Τσίτση Μ. ............... O29
Τσιχλάκη Ι. ............. P062
Τσολάκη Μ ............. P030
Τσομάκα Ε ............. P045, P048, P059
Τσόπελας Χ............ P101, P102
Τσουκαλά Χ ........... P086
Τσούντα Χ .............. P105
Τσώλα Δ. ............... O30

Y
Υφαντής Α ............. P179

Φ
Φάη Α.-Χρ ............. P025
Φάκας Ν ................ P017
Φακούδη Α ............ P125
Φανουράκη Ε. ........  P046, P047, P053, P054, P055, 

P056, P057, P059
Φερεντίνος Π ......... P042, P060, P061
Φερεντίνου Μ ........ O09, P168
Φιλιππιάδου Μ. ...... O31, P010
Φιλιππίδου Γ .......... P160, P162
Φιρίγγου Σ. ............ O08
Φιστέ Μ. ................ O10, P007, P009, P090, P169
Φίτσιου Π. ............. O18
Φλώρος Γ. ............. P064, P065
Φράγκου Ζ ............. P177
Φραγκούλη Α ........ P040
Φρυδά Χ ................ O31
Φωτιάδης Γ ........... P098, P157
Φωτιάδης Π ........... P094, P104, P105, P125
Φωτιάδου Ε ........... P118
Φωτόπουλος Β ...... P127
Φωτόπουλος Δ. ..... P040

Χ
Χαλιμούρδας Θ ...... P023, P024
Χαλού Μ. ............... P109
Χαραλαμπίδου Ο .... P092
Χαραλάμπους Ξ ..... O12
Χαρατσίδου Ι. ........ P067
Χαρούλη Ε ............. P111
Χασάπης Α ............ P066, P124
Χασιροπούλου Χ. ... P085
Χασιώτη Ζ. ............ P107
Χατζάκης Α ............ P029
Χατζημανώλης Α ... P068
Χατζημιχαηλίδη Α .. P116
Χατζηνικολάου Φ ... P052
Χατζηπέμου Θ ........ O05
Χατζηττοφής Α ....... P092
Χατζούλης Μ. ......... P114, P115, P150, P182
Χειμώνας Θ ...........  P053, P054, P055, P056, P057
Χησιμέλλη Α .......... P058
Χιώνης Ι. ............... O18
Χναράκη Ε. ............ O17
Χονδρός Π ............. P107
Χουρδάκη Ε ........... O17, P110, P180
Χουρμουζόγλου Μ. O09
Χρηστίδη Σ. ........... O09
Χρηστίδου Μ. ......... P173
Χριστοδούλου Χ .... P070, P072
Χριστοπούλου Π .... O07
Χριστοφοράτου Ν. . O03
Χρονοπούλου Κ ..... P032
Χρυσανθάκη Ι. ....... P077, P081

Ψ
Ψαλίδα Κ ............... P179
Ψαρρά Ε ................  P048, P053, P059, P159, P160, 

P162, P163, P166
Ψαρρά Μ.Λ. ........... P089
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