Ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής
του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής

Αγαπητοί συνάδελφοι
Η αναβολή του συνεδρίου μας (14-17 Μαΐου 2020) λόγω της πανδημίας και των σχετικών
υγειονομικών διατάξεων και ο επαναπροσδιορισμός της διεξαγωγής του στις 29
Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2020, δημιούργησε μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε ότι
αφορά και τον προγραμματισμό του:

•

Είναι απαραίτητο λόγω των ειδικών συνθηκών και τη διεξαγωγή του, μετά από έξι
μήνες, οι συνάδελφοι να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους και τις εργασίες /
στρογγυλά τραπέζια που έχουν καταθέσει.

•

Πρέπει επίσης να δοθεί δυνατότητα υποβολής εργασιών που σχετίζονται με τις
πολλαπλές μεταβολές που έχει επιφέρει η παρούσα υγειονομική κρίση τόσο στη
ψυχική υγεία, όσο και στην τηλεϊατρική και την τηλεκπαίδευση.
Προστίθεται η ενότητα:
Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία από τον covid 19.

•

Η οργάνωση του συνεδρίου, με δεδομένες τις ως σήμερα υγειονομικές διατάξεις
προσανατολίζεται σε διεξαγωγή τόσο με συνεδρίες με φυσική παρουσία όσο και
διαδικτυακές (υβριδικό συνέδριο).
Επίσης εκτός των εγγραφών με φυσική παρουσία εξετάζουμε και τη δυνατότητα
διαδικτυακών εγγραφών.

•

Αποφασίσαμε την αθλοθέτηση τριών βραβείων των 500€ για τα
e-posters που θα υποβληθούν στο 28ο Συνέδριο και την προβολή τους και με
διαδικτυακές παρουσιάσεις.

Για να μπορέσει η Οργανωτική Επιτροπή να διαχειριστεί αποτελεσματικά έναν, ήδη,
μεγάλο όγκο εργασιών που είχαν υποβληθεί – καλούμε τους συναδέλφους με πολλαπλές
υποβολές εργασιών να τις επανεξετάσουν - όσο και να εκτιμήσει την δυνατότητα φυσικής
ή και ηλεκτρονικής παρουσίασης (π.χ. διαδικτυακές συνεδρίες και e-posters), σας
παρακαλούμε να υποβληθείτε στον κόπο σχετικά με τις εργασίες για τα εξής:

1. Όσοι έχετε ήδη υποβάλει εργασίες / στρογγυλά τραπέζια, να απαντήσετε στη
Γραμματεία του Συνεδρίου Global Events, σε περίπτωση που σκέφτεστε να
ακυρώσετε την υποβολή κάποιας εργασία σας / στρογγυλό τραπέζι.
Προθεσμία ακύρωσης: 1 -31 Ιουλίου 2020

2. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να καταθέσουν νέες εργασίες, μπορούν να
υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους οn-line στο site του συνεδρίου
ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναφέρονται.
Προθεσμία υποβολής νέων εργασιών: 6 Ιουλίου – 4 Σεπτεμβρίου 2020

Απευθύνουμε έκκληση στους συναδέλφους να τηρήσουν αυτές τις ημερομηνίες.
Θα επανέλθουμε με νέες ανακοινώσεις και νέες διευκρινίσεις για τη διεξαγωγή του
συνεδρίου, καθώς τα δεδομένα που αφορούν την υγειονομική κατάσταση και τη
διεξαγωγή των συνεδρίων τροποποιούνται συχνά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Global Events: 2310
247743, 2310 247734 και info@globalevents.gr κ. Π. Γεωργακόπουλος και στην ΕΨΕ:
2107214184 και psych@psych.gr
Με εκτίμηση
Η Οργανωτική Επιτροπή του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου

