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Αθήνα 23-9-2020 

 Ανακοίνωση 

 

Η Β’ και η Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και ο Κλάδος Ψυχοθεραπείας της ΕΨΕ ανακοινώνουν τη 

διεξαγωγή για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 του σεμιναρίου ευαισθητοποίησης στην συστημική 

ψυχοθεραπεία οικογένειας και ζεύγους  

 

«Η Συστημική Ψυχοθεραπεία στην Ψυχιατρική Κλινική Πράξη» 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικευόμενους και νέους ψυχιάτρους και ψυχιάτρους παιδιών και 

εφήβων.  
Το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 21 Οκτωβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος Μαΐου του 2021. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους ειδικευόμενους να έχουν ξεκινήσει ειδικότητα. Προτεραιότητα έχουν 

οι νέοι ψυχίατροι και οι ειδικευόμενοι που έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια ειδικότητας. Το πρόγραμμα 

αποτελείται από τρίωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις οι οποίες διεξάγονται ανά δεκαπενθήμερο στους 

χώρους του κτηρίου ΑΚΙΣΑ της Ιατρικής Σχολής στο Αττικό Νοσοκομείο (Ρίμινι 1 Χαϊδάρι) ημέρα 

Τετάρτη και ώρες 3.30 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.  Η παρακολούθηση είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 20.  

Αρχικά θα υπάρξει έκθεση των θεωρητικών αρχών της συστημικής ψυχοθεραπείας και στη συνέχεια 

αναλύονται περιπτώσεις οικογενειών με ασθενή με μείζονα ψυχοπαθολογία όπως ψύχωση, 

αυτοκτονικότητα, κατάθλιψη, ανορεξία, διαταραχή προσωπικότητας κ.ά. για την οποία διαταραχή ο 

ασθενής χρειάστηκε να νοσηλευθεί. Μέσα από την ανάλυση αυτών των περιπτώσεων και με παράλληλη 

μελέτη και παρουσίαση των θεωρητικών κειμένων επιδιώκεται η πρόσκτηση γνώσεων, στάσεων και 

δεξιοτήτων του νέου ψυχιάτρου οι οποίες θα τον βοηθήσουν να εμπλουτίσει και να βελτιώσει την 

καθημερινή ψυχιατρική πρακτική του. 

Οι συναντήσεις θα καταβληθεί προσπάθεια, πάντοτε με τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας για τη 

λοίμωξη COVID-19,  να γίνουν με φυσική παρουσία σε αίθουσα του κτηρίου ΑΚΙΣΑ. Ωστόσο, λόγω 

της πανδημίας μπορεί να καταστεί αναγκαία η χρήση online / εξ αποστάσεως μεθόδων διδασκαλίας.  

Υποβολή αιτήσεων και βιογραφικών στη Γραμματεία της Ε.Ψ.Ε. από 1/9/2020 έως 5/10/2020. 

 

e-mail: psych@psych.gr   

 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνοι του Προγράμματος: 
Ρ. Γουρνέλλης, Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχογηριατρικής, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ – 

ΠΓΝ «Αττικόν 

Β. Πομίνι, Δρ. Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Α’ Ψυχιατρική Κλινική   ΕΚΠΑ - Αιγινήτειο 

Νοσοκομείο 
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