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29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Συνοπτικό Πρόγραμμα
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020
Αίθουσα Α

Αίθουσα Β

09.00-10.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(Ο01-Ο06)

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(Ο07-Ο12)

10.00-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
OLD-AGE MENTAL HEALTH SERVICES
IN SOUTHERN BALKANS: CHALLENGES
AND OPPORTUNITIES

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΨΥΧΩΣΗ

11.00-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Αίθουσα Γ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ
ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.00-12.30
12.30-13.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ:
ΝΕΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΡΑΣΗΣ (LAI’S)

WORKSHOP
ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΙΝΑΙ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ» ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΣ
ΑΠ’ ΟΤΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

13.30-14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 2.0 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ.
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

14.30-15.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (RESILIENCE)

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ, ΕΡΕΥΝΑ
ΔΡΑΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΙMΜΑ

15.30-16.00
16.00-16.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΟΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΎΣΕΙΣ ΤΗΣ COCHRANE
ΣΤΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΉ
16.30-17.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΕΓΚΈΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ

17.00-18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (COH-FIT)
- Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
18.00-19.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΡΥΦΟΙ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΚΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

19.00-20.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
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29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Συνοπτικό Πρόγραμμα
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020
Αίθουσα Α

Αίθουσα Β

09.00-10.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(Ο13-Ο18)
10.00-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕΤΑ
ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(Ο19-Ο24)
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ

11.00-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΡΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
12.00-12.30
12.30-13.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΙΜΟΜΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΥΣΚΟΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
(Κλάδος Ψυχιατροδικαστικής ΕΨΕ)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ

13.30-14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΝΟΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
14.30-15.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΑΣΕΙΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΜΕΡΑΣ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΑΚΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΠΕΝΤΕ
ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

15.30-16.00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.00-16.30 ΔΟΡYΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Θεραπεία της ανθεκτικής κατάθλιψης:
τρέχουσες επιλογές και μελλοντικές
προκλήσεις

16.30-17.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Η δραματοθεραπεία στον καιρό
της πανδημίας
17.00-17.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Η αναφορά της κοινής ομάδας
εργασίας WPA/CINP για τη χρήση των
αντιψυχωτικών στη σχιζοφρένεια
17.30-19.00 WORKSHOP
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. ΟΡΘΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
19.00-19.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας
στους επαγγελματίες υγείας διαχείριση
19.30-20.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Η φαρμακογενετική ανάλυση νέας
γενιάς στη ψυχιατρική: από το DNA στη
φαρμακευτική αγωγή
3

Αίθουσα Γ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
WORKSHOP
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΖΩΑ

WORKSHOP
Το καταξιωτικό δέντρο
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
TΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΤΩΝ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Συνοπτικό Πρόγραμμα
Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020
Αίθουσα Α

Αίθουσα Β

09.00-10.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(Ο25-Ο29)

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(Ο31-Ο34)

10.00-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ COVID-19. ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ Α΄
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΣΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

11.00-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
JOKER: ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ
ΕΝΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΦΥΛΟΥ
12.00-12.30

Αίθουσα Γ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΝΟΙΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.30-13.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ: ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΡΟΪΔΗ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΒΙΖΥΗΝΟ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ - ΟΥΤΟΠΙΑ Ή ΕΦΙΚΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Μ.Α.Ν.Ε.)»

13.30-14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Η ΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΗΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

14.30-15.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ,
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΝΕΑΡΟ
ΕΝΗΛΙΚΑ: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
(Κλάδος Ουσιοεξαρτήσεων)

15.30-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.00-16.30 ΔΟΡYΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Η νέα πραγματικότητα στη θεραπευτική
της σχιζοφρένειας, με αφορμή την
πανδημία του COVID-19

16.30-17.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Η ψυχοεκπαίδευση στη ψυχοογκολογία
17.00-17.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Asylums, deinstituitionalisation and
community care: UK perspectives
17.30-18.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ.
ΜΙΑ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ;

WORKSHOP
ΟΡΙΑΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ,
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

18.30-19.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Το φαινόμενο της νοσταλγίας στη
φαινομενολογία και τη ψυχανάλυση
19.00-19.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Βουσπιρόνη μια ξεχασμένη κλινική
πρακτική
4
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Συνοπτικό Πρόγραμμα
Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020
Αίθουσα Α

Αίθουσα Β

Αίθουσα Γ

09.00-10.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(Ο36-Ο39)

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(Ο40-Ο45)

10.00-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΠΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ:
ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,
ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ,
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ STRESS,
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Οργάνωση: Εταιρεία Προληπτικής
Ψυχιατρικής

11.00-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΡΟΛΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οργάνωση: Εταιρεία Προληπτικής
Ψυχιατρικής

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

12.00-12.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.30-13.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Νευροβιολογία της ψυχοθεραπείας
13.00-13.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Φαινομενολογική ψυχιατρική:
επιστροφή στη βάση της ψυχιατρικής
13.30

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

5

Στρογγυλά Τραπέζια
Κλινικά Φροντιστήρια
Διαλέξεις
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Αίθουσα Α

10.00-11.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
OLD-AGE MENTAL HEALTH SERVICES IN SOUTHERN BALKANS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Moderators: D. Ploumpidis Professor em. Of Psychiatry, National and Kapodestrian University of Athens, President of the
Greek Psychiatric Society, Athens, A. Novotni Full Professor of Psychiatry, Medical Faculty, University “Ss. Cyril and Methodius”,
University Clinic of Psychiatry, President of the Macedonian Psychiatric Association, Skopje

Mental health services for elderly people: international standards
A. Politis
Psychogeriatric care in Bulgaria: mapping of the organizational and system management gaps
D. S. Stoyanov
Dementia management in North Macedonia: gaps and challenges
G. Novotni
Psychiatric services for elderly people in Albania: The way ahead
A. Como and E. Sotiri
Old-age mental health services in Greece in between two crises
P. Alexopoulos

Mental health services for elderly people: international standards
A Politis
Psychogeriatric care in Bulgaria: mapping of the organizational and system management gaps
D. S. Stoyanov
Bulgarian geriatric psychiatric services are analyzed in the context of overall mental health system in
Bulgaria. The existing geriatric psychiatric units are comprised of one multi-profile university hospital
clinic and few dedicated wards within psychiatric hospitals. Those facilities have unequal geographical and
medico-demographical coverage/catchment areas as well as poor communication with the other segments
of mental health and general health care provision. This reflects the critical situation of mental health
system in Bulgaria and urges for imminent reforms, as advised by the European Psychiatric Association
in their 2018 report.
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10.00-11.00

Dementia management in North Macedonia: gaps and challenges
G. Novotni
As the number of people living with dementia is expected to triple by the year of 2050, especially in lowand middle-income countries like North Macedonia, dementia management should be regarded as a top
medical and social priority.
For the last three to four years, an improvement has been achieved concerning dementia diagnosis. Within
the two Outpatient Dementia Clinics (each at the University Clinic of Neurology and University Clinic of
Psychiatry) a diagnostic protocol has been established including biomarkers (SPECT and recently CSF
biomarkers) which markedly improved diagnostic accuracy in dementia syndromes, yet, less than 24%
out of the predicted 20.000 people living with dementia in North Macedonia have been diagnosed and
treated. Stigma and lack of knowledge about dementia, early recognition of symptoms and signs are to be
blamed for this scenario. Rising public and professional awareness is a goal to be achieved in near future.
Unproportionally, the advances in the diagnostic services were not followed by establishing a post
diagnostic treatment (no nonpharmacological treatment options) and care for people living with dementia.
Lack of professional caregivers, multi-professional teams, mobile teams for home visits, Daycare centers
and specialized dementia nursing homes, leave no other option for people living with dementia, than to
be cared for by the family members within the home setting. The traditional family support system is
constantly been weakened under the weight of brain-drain and job-related mobility. Most of the nursing
homes are within the private sector and an expensive alternative for a limited number of people living with
dementia.
The goal is to establish a National Referral Dementia Center that would provide a state of the art in
diagnosis and dementia treatment and would act as a nucleus of a countrywide network of services and
facilities that would improve quality of life in people living with dementia and their caregivers.
The challenges of the Albanian Mental Health System of Care - with a focus to geriatric age
A. Como and E. Sotiri
The overall aim is to present the latest and historic data on the system of mental health care in the country,
factors contributing to the evolution and present situation, and thoughts on possible scenarios for the
future. The newest factor: Covid-19 pandemic is also considered on the future scenarios speculations.
Geriatric age services are almost lacking while the needs are high. The burden is basically on families.
Health system resources are scarce and economic situation in the country difficult to bring hopes for a
rapid change.
Human resources in mental health system of care as presented in WHO Atlases during the last decade
publications are analysed on a regional perspective to help the discussion on possible future developments
and dilemma on what to aim for: separate vs integrated services.
Finally in discussion: some thoughts on international and regional cooperation.

8
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Αίθουσα Α

10.00-11.00

Old-age mental health services in Greece in between two crises
P. Alexopoulos
Health care services are increasingly confronted in Greeece with challenges related to old age mental
disorders. The deep socioeconomic crisis of the last decade and the current COVID-19 crisis have
undermined fundamental breakthroughs in old age metal health services. Mainly based on the scientific
interests of their staff, eight psychogeriatric units have been founded and operate across Greece. Except
for one, all are university hospital- based. Team size and composition, service availability (inpatient-,
outpatient-, liaison services) and numbers of patients attending do vary across them. There are urgent
needs for incorporating psychogeriatrics into the graduate and postgraduate education of medical and nonmedical professionals, as well as for the interconnection of the units with community primary health care
services and long term care facilities for elderly individuals via telemedicine services. The development of
national standards for psychogeriatric units embodies another clear pointer for action towards improving
the quality of old age mental health services.

9
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Προεδρείο: Α. Αγοραστός, Α. Χατζάκη
Το σύστημα στρες στον άνθρωπο - Μακροφυσιολογία και παθοφυσιολογία
Α. Αγοραστός
Σύστημα στρες και νευροαναπτυξιακές διαταραχές
Π. Περβανίδου
Σύστημα στρες: κορτικοειδή, υποδοχείς και σχετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις
Ν. Νικολαΐδης
Κορτιζόλη - Πανάκεια για τον οργανισμό ή παθογενετικός κρίκος στην ψύχωση;
Ε. Καρανίκας
Θεματική Ενότητα: Θέματα Κλινικής Ψυχιατρικής

Το σύστημα στρες στον άνθρωπο - Μακροφυσιολογία και παθοφυσιολογία
A. Αγοραστός
Επ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ., Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Όλοι οι ζώντες οργανισμοί έχουν αναπτύξει ένα υψηλά συντηρημένο σύστημα, το σύστημα του στρες,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα εξωγενών ή ενδογενών στρεσσογόνων ερεθισμάτων που
απειλούν, ή θεωρούνται ότι απειλούν, την δυναμική εσωτερική ισορροπία ή ομοιόσταση. Το σύστημα στρες του
ανθρώπου περιλαμβάνει πολυεπίπεδες νευροανατομικές και λειτουργικές συνιστώσες που ενεργοποιούν
ένα σύνθετο πλέγμα συμπεριφορικών και φυσιολογικών αποκρίσεων προσαρμογής, με στόχο την καλύτερη
δυνατή προσαρμογή στις 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 παρουσίασης αυτής είναι η συστηματική παρουσίαση
της φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας των πιο σημαντικών αυτών αλληλεπιδράσεων, οι οποίες κατέχουν
εξέχοντα ρόλο στη παθογένεση νευροψυχιατρικών παθήσεων και σωματικής συννοσηρότητας. Ιδιαίτερο
βάρος θα δωθεί στην επίδραση του συστήματος στρες στο ανοσοποιητικό, μεταβολικό και καρδιαγγειακό
σύστημα. Τέλος, θα συζητηθεί η βιολογική επίδραση του στρες σε συνάρτηση με τη χρονική έκθεση του
ανθρώπου σε αυτό.

10

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Α

11.00-12.00

Σύστημα στρες και νευροαναπτυξιακές διαταραχές
Π. Περβανίδου
Αναπλ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Π.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

To Σύστημα Στρες το οποίο περιλαμβάνει τον άξονα του Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Έπινεφριδίων (ΥΥΕ) και
το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (ΣΣ), καθώς και εγκεφαλικές περιοχές όπως η αμυγδαλή / ιππόκαμπος και
το σύστημα της αμοιβής, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Πειραματικές και κλινικές
μελέτες έχουν δείξει ότι το στρες στην πρώιμη ζωή, ιδιαίτερα το προγεννητικό στρες (π.χ. υποσιτισμός,
ψυχολογικό στρες και τραύμα, σωματική ασθένεια) προκαλεί δομικές και λειτουργικές αλλαγές κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης του εγκεφάλου, οι οποίες σχετίζονται με μεταγενέστερες νευροαναπτυξιακές
και νευροσυμπεριφορικές διαταραχές. Πέρα από τον παθοφυσιολογικό του ρόλο στη νευροανάπτυξη, το
σύστημα στρες χρησιμεύει ως ένας σημαντικός προσαρμοστικός μηχανισμός, τόσο σε πειραματικά μοντέλα
όσο και στον άνθρωπο. Πράγματι, αρκετές μελέτες έχουν δείξει μεταβολές (υπερ- ή υπο-ενεργότητα) τόσο
στη βασική έκκριση όσο και στην απάντηση μετά από δοκιμασίες κεντρικών ή περιφερειακών βιοδεικτών
που σχετίζονται με το στρες (κορτιζόλης και/ή κατεχολαμινών) σε άτομα με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές
(όπως η Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας
κ.α.). Αρκετές μελέτες έχουν συνδέσει τους στρεσσογόνους παράγοντες της πρώιμης ζωής με αλλαγές
στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, ωστόσο οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως.
Ομοίως, η ενεργότητα και η απαντητικότητα του συστήματος στρες στα εξωτερικά και εσωτερικά στρεσσογόνα
ερεθίσματα και ο προσαρμοστικός του ρόλος δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί στα άτομα με Νευροαναπτυξιακές
Διαταραχές.
Σύστημα στρες: κορτικοειδή, υποδοχείς και σχετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις
Ν. Νικολαΐδης
Παιδίατρος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Π.Ν.
Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Το νευροενδοκρινικό σύστημα του στρες αποτελείται από τον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων
με τελικά προϊόντα τα γλυκοκορτικοειδή, καθώς και τον υπομέλανα τόπο-αυτόνομο νευρικό σύστημα με
εκτελεστικές ορμόνες τις κατεχολαμίνες. Τα γλυκοκορτικοειδή διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην
διατήρηση της βασικής και της σχετιζόμενης με στρες ομοιόστασης, και ρυθμίζουν την έκφραση γονιδίων σε
ποσοστό 20% του ανθρωπίνου γονιδιώματος. Οι ποικίλες συστηματικές τους δράσεις διαμεσολαβούνται
από μια ευρέως εκφραζόμενη πρωτεΐνη, τον υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών, που δρα ως μεταγραφικός
παράγοντας επηρεάζοντας την έκφραση γονιδίων είτε θετικά είτε αρνητικά. Μέσω του οικείου τους υποδοχέα,
το σύστημα των γλυκοκορτικοειδών λειτουργεί βέλτιστα εντός ενός φυσιολογικού εύρους προκειμένου να
επιτευχθεί η ομοιόσταση. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος των γλυκοκορτικοειδών, προϊόν της
υπολειτουργίας ή υπερλειτουργίας του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων, οδηγεί σε παθολογικές
καταστάσεις, όπως η άτυπη/εποχιακή και η μελαγχολική κατάθλιψη, αντίστοιχα. Πέραν της ενεργότητας του
άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων, οι ολοένα αυξανόμενες σε αριθμό μελέτες δείχνουν ότι η
γενετική και επιγενετική του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών, οι πρωτεϊνικές ισομορφές του, οι μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις του, οι αλληλεπιδράσεις με σημαντικές πρωτεΐνες, καθώς και η διασυνομιλία
με άλλα σηματοδοτικά μονοπάτια φαίνεται να εμπλέκονται ουσιωδώς στην παθογένεια των ψυχικών
διαταραχών. Αναμφίβολα, ο υποδοχέας των γλυκοκορτικοειδών θα αποτελέσει σημαντικό φαρμακευτικό
στόχο στη θεραπευτική προσέγγιση των νοσημάτων αυτών.
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11.00-12.00

Κορτιζόλη - Πανάκεια για τον οργανισμό ή παθογενετικός κρίκος στη ψύχωση;
Ε. Καρανίκας
Ψυχίατρος - Επιμελητής Ψυχιατρικής, Κλινική 424 ΓΣΝ Θεσσαλονίκης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Queensland Αυστραλίας

Σύμφωνα με τον Hans Selye, τα γλυκοκορτικοειδή ενισχύουν τους αμυντικούς μηχανισμούς του σώματος
και μέσω του «συνδρόμου γενικής προσαρμογής» μπορεί να διατηρηθεί η ομοιόσταση του οργανισμού.
Το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσω της καταστολής των φλεγμονωδών οδών. Αντίθετα, η απουσία
γλυκοκορτικοειδών, οδηγεί σε ανεμπόδιστες φλεγμονώδεις διεργασίες με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα
προ-φλεγμονωδών κυτοκινών και νευρωνικού θανάτου. Συνολικά, η ισορροπία μεταξύ της σηματοδότησης
γλυκοκορτικοειδών από τη μία πλευρά και της ανοσοποιητικής απόκρισης από την άλλη, θα καθορίσει το
συνολικό αποτέλεσμα της υγείας του οργανισμού. Κατά την τελευταία δεκαετία, τα στοιχεία τόσο από τα
ψυχο-νευροενδοκρινικά όσο και από τα ψυχο-ανοσολογικά πεδία σε κοόρτες που είχαν διαγνωστεί με
ψύχωση σε πρώιμο στάδιο γνώρισαν μια πρωτοφανή αύξηση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η βασική κυκλοφορία
κορτιζόλης αυξάνεται τόσο στους ασθενείς του πρώτου επεισοδίου ψύχωσης όσο και στην πρόδρομη
φάση σε σύγκριση με την κανονικότητα. Επιπλέον, οι διαχρονικές μελέτες στο πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο
δείχνουν ότι, τα επίπεδα κορτιζόλης μειώνονται με τη θεραπεία στις αξιολογήσεις παρακολούθησης. Όσον
αφορά τις ανοσολογικές παραμέτρους στην ψύχωση, οι συγκεντρώσεις κυτοκινών στην ψύχωση έχουν
προταθεί ότι αποκλίνουν από την κανονικότητα. Παρά τις πολλαπλές ενδείξεις που ευνοούν την εκτροπή
καθενός από τα νευρο-ενδοκρινικά και ανοσολογικά πεδία στην ψύχωση, πρόσφατη ανασκόπησή μας δεν
επιβεβαίωσε καμία σημαντική αλληλεπίδραση κορτιζόλης-κυτοκινών. Έτσι, φαίνεται ότι η Ψυχιατρική πρέπει
να ενσωματώσει ευρήματα από άλλα νέα ιατρικά πεδία και να διευκρινίσει περαιτέρω τους υποκείμενους
μηχανισμούς.

12

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Α

12.30-13.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ: ΝΕΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προεδρείο: Ι. Μιχόπουλος, Π. Φερεντίνος
2η Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, Αθήνα

Ανθεκτικότητα (resilience): στάθμιση της κλίμακας CD-RISC25 σε ελληνικό πληθυσμό
Ε. Τσιγκαροπούλου
Ευημερία (well-being): στάθμιση της κλίμακας Mental Health Continuum-Short Form σε ελληνικό πληθυσμό
Π. Φερεντίνος
Προσωπικότητα και ανθεκτικότητα στις διαταραχές πρόσληψης τροφής
Ι. Μιχόπουλος
Ευημερία και γλυκαιμική ρύθμιση στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Α. Αντωνίου

Ανθεκτικότητα (resilience): στάθμιση της κλίμακας CD-RISC25 σε ελληνικό πληθυσμό
Ε. Τσιγκαροπούλου
Εισαγωγή: Η ανθεκτικότητα ορίζεται ως μια διαδικασία προσαρμογής μετά από δυσκολίες, τραύμα
ή σημαντικές απειλές. Η κλίμακα Connor & Davidson για την ανθεκτικότητα (CD-RISC25) είναι μια
αυτοσυμπληρούμενη κλίμακα 25 λημμάτων. Τα λήμματα αντανακλούν πτυχές της ανθεκτικότητας, 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.
Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η απόδοση της κλίμακας στα ελληνικά, η αξιολόγηση των ψυχομετρικών της
ιδιοτήτων (αξιοπιστία, εγκυρότητα) και η ανάλυση της παραγοντικής δομής της κλίμακας.
Μέθοδος και Υλικό: Περιλήφθηκαν συνολικά 546 άτομα (244 υγιείς μάρτυρες και 302 ψυχιατρικοί
ασθενείς). Η κλίμακα CDRISC25 μεταφράστηκε στα ελληνικά, κατόπιν άδειας από τους δημιουργούς και υπό
την εποπτεία τους για την ορθή τήρηση των διαδικασιών. Μετρήθηκε η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας,
καθώς και η αξιοπιστία επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης τα ακόλουθα
ερωτηματολόγια, ως εργαλεία για τη μέτρηση της συγχρονικής εγκυρότητας: Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας
(ΕΓΥ), Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής (WHOQoL), Ερωτηματολόγιο αντιλαμβανόμενου στρες (PSS),
Κλίμακα σφαιρικής λειτουργικότητας (GAF). Διερευνητική παραγοντική ανάλυση (EFA) 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 αυτές της κλίμακας σφαιρικής λειτουργικότητας (r=0.381) καθώς και με τις τιμές του
ερωτηματολογίου 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 ερωτηματολογίου γενικής υγείας (r=0.670), εδραιώνοντας ικανοποιητική συγχρονική εγκυρότητα. Η παραγοντική ανάλυση κατέληξε σε ένα
μοντέλο 4 παραγόντων, που εξηγεί 53.65% της διακύμανσης.
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Συμπεράσματα: Η ελληνική μετάφραση της κλίμακας ανθεκτικότητας CDRISC25 είναι ένα αξιόπιστο και
έγκυρο ερωτηματολόγιο μέτρησης της ανθεκτικότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς και
κλινικούς σκοπούς στον ελληνικό πληθυσμό.
Ευημερία (well-being): στάθμιση της κλίμακας Mental Health Continuum-Short Form σε ελληνικό
πληθυσμό
Π. Φερεντίνος, Β. Γιωτσίδη
2η Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, Αθήνα

Σύμφωνα με σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, η ευημερία συσχετίζεται στενά με την ψυχική υγεία, ενώ το
διττό μοντέλο ψυχικής υγείας- ψυχικής ασθένειας και η έννοια της ψυχικής άνθησης έχουν τύχει ευρείας
εμπειρικής τεκμηρίωσης τόσο σε κλινικούς όσο και σε μη-κλινικούς πληθυσμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση
κατάλληλων εργαλείων για τη μέτρηση της ευημερίας θεωρείται πλέον απαραίτητη για την αξιολόγηση της
ψυχικής υγείας, καθώς και για την ορθή λήψη αποφάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού και εφαρμογής κλινικών
παρεμβάσεων. Το Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF; Keyes, 2002, 2008) 14 λημμάτων
αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο εργαλείο μέτρησης της ευημερίας, με άριστες ψυχομετρικές ιδιότητες σε
διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών της ελληνικής εκδοχής του MHC-SF, σε μεικτό δείγμα κλινικού
και γενικού πληθυσμού (Ν = 366) στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (CFA) του εργαλείου, η διακριτική, η συγκλίνουσα και η αποκλίνουσα
εγκυρότητά του, καθώς και η εσωτερική αξιοπιστία και η αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, το μοντέλο τριών παραγόντων της συναισθηματικής, της ψυχολογικής και της κοινωνικής
ευημερίας επιβεβαιώθηκε και στα τρία δείγματα (μεικτό, κλινικό, μη-κλινικό) αλλά με ισχυρές συσχετίσεις
μεταξύ των τριών παραγόντων, ιδίως στο κλινικό δείγμα. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας και ελέγχουεπανελέγχου ήταν ικανοποιητικές. Το εργαλείο βρέθηκε να συσχετίζεται με κλίμακες ικανοποίησης από
τη ζωή, θετικού και αρνητικού συναισθήματος, αυτό-εκτίμησης, καθώς και με δείκτες γενικής και ψυχικής
υγείας και διέκρινε επαρκώς το κλινικό από το μη-κλινικό δείγμα. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν, τέλος,
το διττό μοντέλο ψυχικής υγείας- ψυχικής ασθένειας. Συμπερασματικά, η ελληνική έκδοση του MHC-SF
είναι αξιόπιστη και έγκυρη για χρήση στο ελληνικό πολιτισμικό πλαίσιο, τόσο σε κλινικούς όσο και σε μηκλινικούς πληθυσμούς.
Προσωπικότητα και ανθεκτικότητα στις διαταραχές πρόσληψης τροφής
Ι. Μιχόπουλος
2η Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, Αθήνα

Εισαγωγή: Η ανθεκτικότητα μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα ανάκαμψης μετά από στρεσσογόνα γεγονότα.
Η ανθεκτικότητα έχει συσχετιστεί, μεταξύ άλλων παραγόντων, και με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.
Οι ασθενείς με Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) χαρακτηρίζονται από ένα ξεχωριστό προφίλ
προσωπικότητας. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ ανθεκτικότητας και προφίλ προσωπικότητας σε ασθενείς με
ΔΠΤ δεν έχει μελετηθεί. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι διαστάσεις της
προσωπικότητας επηρεάζουν την ανθεκτικότητα, σε ασθενείς με ΔΠΤ, σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες.
Μέθοδος: Η Κλίμακα Ανθεκτικότητας Connor και Davidson (CDRISC25), ως εργαλείο ανθεκτικότητας, και
το Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Διαστάσεων Προσωπικότητας, βασισμένο στη θεωρία του Cloninger (TCI140) συμπληρώθηκαν από 100 συμμετέχοντες: 50 υγιείς μάρτυρες και 50 ασθενείς με ΔΠΤ (εξισωμένους
ως προς ηλικία και φύλο).
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Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με ΔΠΤ παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα ανθεκτικότητας από ό,τι οι υγιείς
συμμετέχοντες. Επίσης, εμφάνισαν λιγότερο ‘ανθεκτικό’ προφίλ προσωπικότητας, σε σχέση με τους υγιείς
μάρτυρες. Από τις 7 διαστάσεις του TCI-140, η αυτοκατευθυντικότητα (Self-Directedness) και η επιμονή
(Persistence) προέβλεψαν την ανθεκτικότητα και στις δύο υποομάδες. Η Αποφυγή Βλάβης (Harm Avoidance)
ήταν η μόνη διάσταση που προέβλεψε την ανθεκτικότητα μόνο στους ασθενείς με ΔΠΤ.
Συμπέρασμα: Συμπερασματικά, οι διαστάσεις της προσωπικότητας θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις διαφορές
στην ανθεκτικότητα μεταξύ υγιών συμμετεχόντων και ασθενών με ΔΠΤ.
Ευημερία και γλυκαιμική ρύθμιση στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Α. Αντωνίου
2η Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, Αθήνα

Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔΤ2) αποτελεί συχνή ενδοκρινή νόσο με ποικίλες σωματικές
και ψυχολογικές επιπτώσεις. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αναζήτηση προβλεπτικών παραγόντων
της ευεξίας/ ευημερίας ασθενών με ΣΔΤ2 χωρίς γνωστό ψυχιατρικό ιστορικό και η διερεύνηση του
διαμεσολαβητικού ρόλου του άγχους και της κατάθλιψης.
Μέθοδος: Συμμετείχαν 175 ασθενείς με ΣΔΤ2 (54.3% άνδρες, μέσης ηλικίας 59.9 ετών) χωρίς γνωστό
ψυχιατρικό ιστορικό. Η ευεξία των ασθενών αποτυπώθηκε με το εργαλείο Mental Health Continuum- Short
Form (MHC-SF), το οποίο μετρά συναισθηματική, κοινωνική, ψυχολογική και συνολική ευεξία. Η κλίμακα
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση του άγχους (HADS-A)
και της κατάθλιψης (HADS-D). Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) και ο Δείκτης Μάζας Σώματος
(B.M.I) διερευνήθηκαν ως προβλεπτικοί παράγοντες της συνολικής ευεξίας και των επιμέρους διαστάσεών
της σε πολλαπλές γραμμικές παλινδρομήσεις με ή χωρίς την ταυτόχρονη επίδραση των HADS-A και
HADS-D διορθώνοντας για τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Οι διαμεσολαβητικές
επιδράσεις του άγχους και της κατάθλιψης διερευνήθηκαν μέσω μοντέλων δομικών εξισώσεων.
Αποτελέσματα: Με βάση τη βαθμολογία στην HADS, 21.1% των συμμετεχόντων είχαν κατάθλιψη και
5.1% αγχώδη διαταραχή. Στο αρχικό μοντέλο παλινδρόμησης, η HbA1c και το B.M.I προέβλεπαν τη
συναισθηματική, την ψυχολογική και τη συνολική ευεξία. Όταν στο μοντέλο προστέθηκαν η HADS-A και η
HADS-D, αποτελούσαν στατιστικά σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες των παραπάνω διαστάσεων της
ευεξίας, αλλά η HbA1c και το B.M.I δεν ήταν πλέον. Στα μοντέλα δομικών εξισώσεων φάνηκε ότι η επίδραση
της HbA1c και του B.M.I στη συναισθηματική, την ψυχολογική και τη συνολική ευεξία διαμεσολαβείται
πλήρως από την κατάθλιψη.
Συμπεράσματα: Πρόκειται για την πρώτη μελέτη διερεύνησης της ευεξίας ασθενών με ΣΔΤ2 με το
ερωτηματολόγιο MHC-SF. Βρέθηκε ότι υπάρχει αδιάγνωστη κατάθλιψη στους διαβητικούς ασθενείς, η οποία
επηρεάζεται από το γλυκαιμικό έλεγχο και το ΒΜΙ τους και η οποία ταυτόχρονα επηρεάζει την ευεξία τους.
Προτεραιότητα αποτελεί επομένως η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση της κατάθλιψης στους διαβητικούς
ασθενείς.

15

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Α

13.30-14.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 2.0 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Προεδρείο: Α. Δουζένης
Νέες τεχνολογίες για τους ασθενείς και παρουσία του ψυχιάτρου στον ιστό
Ν. Γκούβας
Επαναληπτικός διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός (rTMS). Νέα δεδομένα και θεραπευτικές εφαρμογές
στη Ψυχιατρική
Θ. Κουτσομήτρος
Νέες τεχνολογίες και εξαρτήσεις
Ν. Νικολάου
Η καινοτομία στην υπηρεσία του στρατιωτικού ψυχιάτρου. Πρόβλημα / λύση / αποτελέσματα
Π. Φωτιάδης

Νέες τεχνολογίες για τους ασθενείς και παρουσία του Ψυχιάτρου στο ιστό
New technologies for the patients and the Psychiatrists
Presence online
Ν. Γκούβας
Ψυχίατρος Πρόεδρος Κλάδου Πληροφορικής και Καινοτόμων Τεχνολογιών

Η 4η Βιομηχανική επανάσταση , είναι πλέον γεγονός , και έχει επηρεάσει σημαντικά και το χώρο της Ψυχικής
υγείας παγκοσμίως. Υπάρχουν παγκοσμίως 20000 νεοφυής τεχνολογικές εταιρείες που ασχολούνται με τη
Ψυχική υγεία. Ειδικοί αισθητήρες, Τηλεψυχιατρική, wearables, και τελευταια η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγουν
νέους ορίζοντες στη διαγνωση πρόληψη και θεραπεία για τους ασθενείς.
Την ίδια στιγμή ο Ψυχίατρος είναι πλέον online, είτε απλά ως επαγγελματίας, είτε χρησιμοποιώντας
τεχνολογικά εργαλεία, και είναι πλέον διαθέσιμος στον ασθενή του από όπου κλαι αν βρίσκεται, χωρίς να
μειώνεται η αξία της παρέμβασής του σε σύγκριση με την εκ του συνεγγυς.
Μπορούμε να δούμε την οργάνωση του νέου πλαισίου,καθώς η εγκαιρη ενημέρωση, αντίληψη και χρήση
των νέων τεχνολογιών θα μας θωρακίσει για να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τις νέες προκλήσεις.
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Επαναληπτικός διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός (rTMS). Νέα δεδομένα και θεραπευτικές
εφαρμογές στη Ψυχιατρική
New data and therapeutic applications in Psychiatry
Θ. Κουτσομήτρος
Ψυχίατρος, Πρόεδρος Κλάδου Νέων Ψυχιάτρων

Ο επαναλαμβανόμενος διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός (rTMS: repetitive Transcranial Magnetic
Stimulation) είναι μια μη επεμβατική ιατρική θεραπεία που αποσκοπεί στην δίοδο ηλεκτρικού ρεύματος
μέσα στον εγκέφαλο χρησιμοποιώντας παλλόμενα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται έξω από αυτόν,
κοντά στο κρανίο. Αυτό το παλλόμενο μαγνητικό πεδίο είναι που δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα και το
τοπικά εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό ρεύμα είναι που επιφέρει τα θεραπευτικά αποτελέσματα στη θεραπεία της
κατάθλιψης και άλλων νευροψυχιατρικών διαταραχών.
Το 1984 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρανιακή μαγνητική διέγερση από τον Barker και τους συνεργάτες
του και το 1985 δημοσιεύτηκε η πρώτη τους μελέτη στο Lancet. Από τότε τόσο το κλινικό όσο και το
ερευνητικό ενδιαφέρον για τον διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό έχει αυξηθεί ραγδαία. Αυτό φαίνεται τόσο
από τις εκατοντάδες δημοσιευμένες μελέτες παγκοσμίως, ξεπερνώντας κατά μέσο όρο τις 800 ετησίως τα
τελευταία χρόνια, καθώς και από την πληθώρα των νευροψυχιατρικών διαταραχών για τις οποίες πλέον
χρησιμοποιείται: κατάθλιψη, ιδεοψυχαναγκαστική, διαταραχή,διπολική διαταραχή, επιλόχειο κατάθλιψη,
σχιζοφρένεια αγχώδεις διαταραχές, διαταραχή μετατραυματικού στρες, εξαρτήσεις, διαταραχές αυτισμού,
σύνδρομο Τουρέτ, άνοια νόσου Αλτσχάιμερ, χρόνιος πόνος, ινομυαλγία, νόσος του Πάρκινσον, ημικρανίες,
εμβοές, αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό, επιληψία και προβλήματα μνήμης.
Από το 2008, ο επαναλαμβανόμενος διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός (rTMS) έχει λάβει έγκριση από
τον αμερικανικό οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων (FDA) καθώς και από το εθνικό ινστιτούτο υγείας
του Ηνωμένου Βασιλείου (NICE: National Institute for Health and Care Excellence) για την θεραπεία της
ανθεκτικής κατάθλιψης, της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και της ημικρανίας.
Τις τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιείται σε κορυφαία νοσοκομεία και ψυχιατρικά κέντρα του κόσμου όπως
Harvard Medical School, Johns Hopkins, Mayo Clinic, Maastricht University, The London Psychiatry Centre κ.α.
Στην ομιλία θα παρουσιαστούν όλα τα παραπάνω καθώς και κλινικά δεδομένα από την κλινική rTMS του
Ιατρικού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου (ΙΨΚ) στη Θεσσαλονική και του London Psychiatry του Λονδίνου, μια
από τις μεγαλύτερες κλινικές rTMS στην Ευρώπη.
Νέες τεχνολογίες και εξαρτήσεις
New technologies and addiction disorders. Gaming and internet addiction
Ν. Νικολάου
Ψυχίατρος, Υπέυθυνος Gaming and Internet Addictions / disorders, Κλάδος Πληροφορικής και Καινοτόμων Τεχνολογιών

Οι εξαρτήσεις ως ένα αυτοτελές κεφάλαιο της ψυχοπαθολογίας, απασχόλησαν την επιστημονική κοινότητα
ως δυσεπίλυτος γρίφος. Αλκοόλ, οπιοειδή, κάνναβη και η δεδομένη πια Νευροφυσιολογία της εξάρτησης
και το αποτύπωμά της στο σύστημα ανταμοιβής. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η εξάρτηση απο τις νέες
τεχνολογίες ως το στοίχημα των καιρών μας. Μελετούμε την συνάφειά τους με τις λοιπές παραδοσιακές
εξαρτήσεις καθώς και τρόπους θεραπευτικής παρέμβασης.
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Η καινοτομία στην υπηρεσία του στρατιωτικού ψυχιάτρου. Πρόβλημα / λύση / αποτελέσματα
Innovation at the service of the military psychiatrist. problem / solution / results
Π. Φωτιάδης
Ψυχίατρος, Πρόεδρος Κλάδου Στρατιωτικής Ψυχιατρικής, Γραμματέας Κλάδου Πληροφορικής και Καινοτόμων Τεχνολογιών

Το Ψυχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του 424 ΓΣΝΕ έχει κλείσει πέντε χρόνια λειτουργίας
έχοντας αναπτύξει Υπηρεσίες και Δράσεις προς όφελος των ασθενών και της Διοίκησης. Έχει δημιουργηθεί
ένα υψηλό επίπεδο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε θέματα Ψυχικής Υγείας και
έχει αναπτυχθεί ένα πολύπλευρο Δίκτυο Υπηρεσιών που καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες ψυχικής
υγείας του πληθυσμού, σε επίπεδο Εξωνοσοκομειακής φροντίδας. Πλέον όμως της Ενημέρωσης και
της Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, σημαντικό ρόλο παίζει και η Προσβασιμότητα και η Αμεσότητα, ώστε να
πετύχουμε το μέγιστο όφελος από την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και να καλύψουμε όλο το φάσμα
των αναγκών.
Πολλοί ασθενείς βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η δυνατότητα προσέλευσής
τους για τις προγραμματισμένες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο περιορισμός αυτός
αποθαρρύνει την αναζήτηση βοήθειας, μειώνει τη συχνότητα των Θεραπευτικών ραντεβού, επιβαρύνει με
χρόνο αλλά και με έξοδα τους ίδιους αλλά και την Υπηρεσία, θέτοντας ακόμα και θέματα δυνατότητας αλλά
και ασφάλειας των μετακινήσεων.
Η Τηλεψυχιατρική είναι κλάδος της τηλεϊατρικής και επιστημονικός κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής
Εταιρείας. Παγκοσμίως. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεσματικής εφαρμογής της Τηλεψυχιατρικής
ως μέσου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αποτελούν οι περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, οι
φυλακές, τα τμήματα επειγόντων σε γενικά νοσοκομεία κ.α.
Η Τηλεψυχιατρική μπορεί να βοηθήσει τις Υγειονομικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Στρατού:
α. Δίνοντας την δυνατότητα άμεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας μέσω τηλεδιάσκεψης
(Εκτίμηση περιστατικών, Ενημέρωση και Συμβουλευτική υποστήριξη υγειονομικού προσωπικού και
Διοίκησης, διενέργεια Θεραπευτικής Συνεδρίας).
β. Αποφυγή μετακινήσεων, μείωση κόστους μετακινήσεων, αξιοποίηση χρόνου του προσωπικού, μείωση
κινδύνου μετακινήσεων.
Η εφαρμογή της Τηλεψυχιατρικής στις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στο Στρατό αποτελεί ένα σημαντικό
εργαλείο, που ακολουθεί τις εξελίξεις της εποχής μας, αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών
και υποστήριξης.
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Αίθουσα Α

14.30-15.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (RESILIENCE)
Προεδρείο: Β.-Π. Μποζίκας, Στ. Καπρίνης
Μια διεπιστημονική προσέγγιση στην έννοια της ανθεκτικότητας
Ν. Χριστοδούλου
Εκλεγμένος Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μια βιολογική προσέγγιση της ψυχικής ανθεκτικότητας
Π. Βοϊτσίδης
Ειδικευόμενος Ψυχίατρος, Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ / ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Ψυχική ανθεκτικότητα και μετανάστευση
Στ. Καπρίνης
Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ / Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ / ΨΝΘ

Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επιστρατεύει εκείνες τις ψυχικές
και συμπεριφορικές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να ανταπεξέλθει σε περιόδους κρίσης (προσωπικής
ή κοινωνικής) και να προστατευτεί από τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των στρεσογόνων παραγόντων.
Στην πρώτη ομιλία θα αναλυθούν οι ιδιαίτερες παράμετροι της έννοιας της ψυχικής ανθεκτικότητας όσον
αφορά παιδιά και εφήβους, μια ηλικιακή περίοδο που χαρακτηρίζεται από μεγάλες προκλήσεις, αφού κατά
την περίοδο αυτή, ο άνθρωπος καλείται να προσαρμοστεί στην κοινωνική πραγματικότητα ενώ ταυτόχρονα
διαμορφώνει τον χαρακτήρα του.
Στη δεύτερη ομιλία θα αναπτυχθεί μια διεπιστημονική θεώρηση της ανθεκτικότητας. Η έννοια της ψυχικής
ανθεκτικότητας μπορεί να γίνει ευκολότερα κατανοητή ως μεταφορική έννοια αν χρησιμοποιηθούν
παραδείγματα και παραλληλισμοί με την έννοια της ανθεκτικότητας γενικώς, σε πεδία άλλων επιστημών,
πέρα της ιατρικής, κυρίως από τον τομέα των φυσικών επιστημών.
Στην τρίτη ομιλία θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της ψυχικής ανθεκτικότητας από τη
βιολογική σκοπιά. Θα παρουσιαστούν μελέτες που συσχετίζουν την ικανότητα ή μη για ανάπτυξη ψυχικής
ανθεκτικότητας με βιοχημικές αλλαγές και βιολογικούς και ανοσολογικούς παράγοντες όπως π.χ. η κυτοκίνη.
Η προσέγγιση αυτή είναι καθαρά νευροεπιστημονική και αποσκοπεί στην υπενθύμιση πως ο άνθρωπος
είναι ενιαίος και πως τα ψυχικά φαινόμενα δεν είναι αποκομμένα από την ανθρώπινη βιολογία.
Στην τέταρτη ομιλία θα διερευνηθεί η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας σε έναν ιδιαίτερα ευάλωτο
πληθυσμό, αυτόν των προσφύγων και μεταναστών. Πιστεύουμε πως η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών
μέσα από τους οποίους εμφανίζεται η ψυχοπαθολογία σε έναν ιδιαίτερο πληθυσμό, όπως είναι αυτός των
προσφύγων και μεταναστών, θα βοηθήσει ώστε οι άνθρωποι αυτοί να λαμβάνουν καλύτερη ψυχιατρική
φροντίδα. Θα γίνει μια απόπειρα να ψηλαφηθεί κάποια σχέση ανάμεσα στην κλινική ψυχοπαθολογία, την
ψυχική ανθεκτικότητα και τις δεξιότητες αντιμετώπισης προβλημάτων (coping). Επίσης, θα γίνει αναφορά
σε μια νέα διάσταση που έρχεται να συμπληρώσει την ψυχική ανθεκτικότητα, αυτή της αντιευθραυστότητας
(anti-fragility).
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Αίθουσα Α

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ν. Χριστοδούλου
Οι μετα-αναλύσεις της Cochrane στη ψυχιατρική
Μ. Σαμαρά
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16.30-17.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Στ. Δημητρακόπουλος
Εγκέφαλος και συνείδηση
Γ. Αλεβιζόπουλος
Καθηγητής Ψυχιατρικής - Ψυχοφαρμακολογίας, ΕΚΠΑ, Παν. Ψυχιατρική Κλινική ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Η λειτουργία και δόμηση της συνείδησης, από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί
εν πολλοίς ένα διαρκές αντικείμενο συζήτησης. Είναι προβληματισμός το πώς για παράδειγμα καθημερινές
συμπεριφορές να γίνονται τόσο περίπλοκες στη μεταφορά τους στον άνθρωπο σε σχέση με τά άλλα θηλαστικά.
Λόγου χάριν πώς επήλθε η μεταβολή και η αίσθηση ασφάλειας και ικανοποίησης που προσφέρει σε ένα
αρπακτικό η σύλληψη της λείας του, με έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στο σύγχρονο άνθρωπο;
Ο ορισμός της σκέψης μάλλον θα έλεγε κανείς ότι ταιριάζει στη σκέψη των παλαιοθηλαστικών παρά του
ανθρώπου: Σκέψη είναι η σε συγκεκριμένο στόχο κατευθυνομένη ροή ιδεών, συμβόλων και συσχετίσεων
οι οποίες αρχίζουν από ένα πρόβλημα μιας σειράς καθηκόντων (tasks) και καταλήγουν σε συμπεράσματα
τα οποία είναι ενταγμένα στην πραγματικότητα.
Τι κάνει τη διαφορά; Οι μεγαλύτεροι εγκέφαλοι και η συνείδηση που προκύπτει εξ’ αυτού. Ένα όργανο που
προσαρμόζεται για να είναι αποτελεσματικό σε έναν σύνθετο κόσμο. Δεδομένου ότι οι πρώτοι άνθρωποι
αντιμετώπισαν νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις και εξελίχθηκαν μεγαλύτερα σώματα, εξελίχθηκαν
μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα εγκεφαλικά ημισφαίρια.
Οι μεγάλοι, πολύπλοκοι εγκέφαλοι μπορούν να επεξεργαστούν και να αποθηκεύσουν πολλές πληροφορίες.
Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τους πρώτους ανθρώπους στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις τους
και τις επαφές με άγνωστα πλάσματα.
Κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης εξέλιξης, το μέγεθος του εγκεφάλου τριπλασιάστηκε. Ο σύγχρονος
ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ο μεγαλύτερος και πιο πολύπλοκος κάθε ζωντανού πρωτεύοντος. Συνεπώς
γεννιέται ένα άλλο ερώτημα. Γιατί, κάτω από τις ανάλογες συνθήκες δεν μεγάλωσε και ο εγκέφαλος των
άλλων θηλαστικών αντίστοιχα; Πριν από 6 έως 2 εκατομμύρια χρόνια μέγεθος του εγκεφάλου αυξήθηκε
αργά. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, οι πρώτοι άνθρωποι άρχισαν να περπατούν όρθιοι
και να κάνουν απλά εργαλεία. Το μέγεθος του εγκεφάλου όμως αυξήθηκε, αλλά μόνο ελαφρώς. Άλλωστε
εργαλεία κατασκευάζουν και πολλά άλλα θηλαστικά.
Στην παρούσα διάλεξη συζητούνται υποθέσεις και ευρήματα που προσπαθούν να ερμηνεύσουν την ανάπτυξη
της σκέψης στον ανθρώπινο εγκέφαλο και πώς αυτή διαφοροποιείται από τη σκέψη των άλλων θηλαστικών.
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Αίθουσα Α

17.00-18.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
(COH-FIT) - Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Προεδρείο: Β.-Π. Μποζίκας, Α. Αγοραστός
Η μελέτη COH-FIT: η οργάνωση μιας παγκόσμιας έρευνας εν μέσω πανδημίας
Α. Αγοραστός
Η μελέτη COH-FIT: Παράμετροι και χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου της μελέτης
Κ. Τσαμάκης
Η μελέτη COH-FIT: χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του δείγματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Ε. Δραγκιώτη
Η μελέτη COH-FIT: τα πρώτα αποτελέσματα στην Ελλάδα
Β.-Π. Μποζίκας

Η μελέτη COH-FIT: η οργάνωση μιας παγκόσμιας έρευνας εν μέσω πανδημίας
A. Αγοραστός
Επ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ., Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Η «Παγκόσμια Μελέτη Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων» (Μελέτη
COH-FIT) είναι η μεγαλύτερη διεθνής μελέτη για τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του ιού
COVID-19 στο γενικό πληθυσμό όλων των χωρών που πλήττονται από τον ιό. Συγκεκριμένα, η μελέτη
COH-FIT έχει στόχο τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία σε
καιρούς μεταδοτικών λοιμώξεων και περιοριστικών μέτρων (π.χ. περιορισμός κυκλοφορίας, κοινωνική
αποστασιοποίηση, καραντίνα) και την αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης κατά την πανδημία του ιού COVID-19
αλλά και μελλοντικά, σε περίπτωση εμφάνισης άλλων καταστάσεων πανδημίας. Η έρευνα συγκεντρώνει
ανώνυμες πληροφορίες για τρεις ηλικιακές ομάδες (ενήλικους, έφηβους και παιδιά) αναφορικά με
δημογραφικά στοιχεία, επάγγελμα, κατάσταση φυσικής και ψυχικής υγείας και σχετικών συμπεριφορών,
καθώς και για περιβαλλοντικούς παράγοντες πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ιού COVID-19. Το
ερευνητικό αυτό εγχείρημα προωθείται στην Ελλάδα, από την Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με πάνω από 220 ερευνητές σε ερευνητικούς
φορείς και πανεπιστήμια τουλάχιστον 35 χωρών ανα την υφήλιο σε πάνω από 30 γλώσσες και υπό την
αιγίδα μεγάλου αριθμού εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών (π.χ. ΕΨΕ, ΕΡΑ, WPA, ECNP).
Η έρευνα αυτή έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς είναι η μέχρι τώρα μεγαλύτερη διεθνής έρευνα, δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα σύγκρισης της επίδρασης διαφορετικών πολιτικών διαχείρισης της πανδημίας, καθώς και
γεωγραφικών, πολιτισμικών και άλλων παραγόντων σε ενήλικες, αλλά και για πρώτη φορά και σε εφήβους
και παιδιά.
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Η μελέτη COH-FIT: παράμετροι και χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου της μελέτης
K. Τσαμάκης
Ψυχίατρος - Επισκέπτης Ερευνητής King’s College, London, U.K.

Η έρευνα εξετάζει μία πληθώρα παραμέτρων αναφορικά με την επίπτωση της πανδημίας του ιού COVID-19
και των σχετιζόμενων περιοριστικών μέτρων προστασίας στην ψυχο-σωματική υγεία και την ανθρώπινη
συμπεριφορά. Γενικώς διανέμονται 3 διαφορετικές έρευνες με βάση την ηλικιακή ομάδα (Ενήλικοι >18 ετών,
Έφηβοι 14-17 ετών, παιδιά 6-13 ετών). Αρχικά συλλέγονται δημογραφικά στοιχεία, όπως π.χ. γεωγραφική
τοποθεσία, φύλο, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση και στοιχεία σχετικά με την κοινωνικοοικονομική
κατάσταση και το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια ερευνώνται παράγοντες σχετικά
με την πρόσβαση σε μέτρα προστασίας από την πανδημία, τυχόν πρόσφατα συμπτώματα COVID-19, και
το αν υπάρχει επαφή με, ή γνώση για, άτομο που έχει προσβληθεί από COVID-19. Στο κύριο μέρος του
ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες ερωτώνται για παραμέτρους όπως η ικανοποίηση από διαπροσωπικές
σχέσεις, η αντίδρασή τους σε αντιξοότητες και οι επιπτώσεις στη σωματική τους υγεία, ενώ γίνεται σύγκριση
μεταξύ των δυο πιο πρόσφατων εβδομάδων της ζωής των συμμετεχόντων σε σχέση με πριν αρχίσει η
πανδημία COVID-19. Οι επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία διερευνώνται ενδελεχώς: υποκατηγορίες που
ερευνώνται αποτελούν η ευεξία, η λειτουργικότητα, τραυματικά και ψυχοπιεστικα γεγονότα, ιδεοληψίεςψυχαναγκασμοί, αλλαγές στη διάθεση, προβλήματα ύπνου, ψυχωτικά συμπτώματα, επιθετική συμπεριφορά,
αυτοκτονικότητα, κ.α. Διερευνάται επίσης πως οι συμμετέχοντες διαχειρίστηκαν τον χρόνο τους μέσα
στην πανδημία (social media, internet, gaming, TV, άσκηση, χρήση ουσιών, κατανάλωση αλκοόλ, τζόγος,
σεξουαλική δραστηριότητα). Τέλος, συλλέγονται στοιχεία για τις απόψεις του κοινού πάνω στην ποσότητα
πληροφοριών που δέχονται σχετικά με την πανδημία, τον φόβο μόλυνσης και τις απόψεις τους για πιθανό
μελλοντικό εμβόλιο και την έως τώρα αντίδραση του κρατικού μηχανισμού.
Η μελέτη COH-FIT: χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του δείγματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
E. Δραγκιώτη
Αναπλ. Καθηγήτρια, Linköping University Σουηδίας

Στη μελέτη COH-FIT έχουν συμμετέχει έως σήμερα πάνω από 100.000 άνθρωποι όλων των ηλικιών από
143 χώρες. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η
Βραζιλία, το Μπαγκλαντες, η Ταϊλάνδη, με πάνω από 5000 συμμετοχές έκαστη, ενώ η Ελλάδα παρουσιάζει
την καλύτερη ποσοστιαία συμμετχή αναλογικά με τον πληθυσμό παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, αναλύθηκαν
οι απαντήσεις σχεδόν 7,000 συμμετεχόντων (από τους οποίους 1,000 αντιπροσωπευτικά δείγματα). Η
διάμεση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 41 έτη ενώ συμμετείχαν περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες
(74% έναντι 26%). Στην παρουσίαση αυτή θα αναλυθούν επιδημιολογικά στοιχεία, χρονική ανταπόκριση
και ιδιαιταιρότητες του δείγματος στη χώρα μας και σε σύγκριση με υπόλοιπες χώρες, όπως και με το
παγκόσμιο δείγμα.
Η μελέτη COH-FIT: τα πρώτα αποτελέσματα στην Ελλάδα
Β.-Π. Μποζίκας
Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ., Διευθυντής - Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Από τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα, σημαντική ήταν η αύξηση στο στρες (72% των συμμετεχόντων),
την μοναξιά (70% των συμμετεχόντων) και τον θυμό (71% των συμμετεχόντων), με τους ηλικιωμένους να
είναι η πιο ευάλωτη ηλιακή ομάδα. Από την άλλη, όμως, η κοινωνικά επωφελής συμπεριφορά βελτιώθηκε
στο 66% των συμμετεχόντων, ενώ και πάλι οι ηλικιωμένοι ήταν εκείνη η ηλικιακή ομάδα που βελτίωσαν
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περισσότερο την κοινωνικά επωφελή συμπεριφορά τους. Αναφέρθηκε αύξηση του χρόνου χρήσης του
ίντερνετ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ΜΜΕ στο 85% των Ελλήνων συμμετεχόντων στην
έρευνα. Αυτή η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στις γυναίκες έναντι των ανδρών (77% έναντι 72%), καθώς και
στους νεαρούς ενήλικες (81%) και στους ηλικιωμένους (98%) έναντι των ατόμων μέσης ηλικίας (72%).
Οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης της πανδημίας ήταν η άσκηση/περπάτημα (63%), η
χρήση του διαδικτύου (61%), τα χόμπυ (61%), η άμεση κοινωνική επαφή ή συναναστροφή (60%), η
μελέτη/μάθηση κάτι νέου (49%), τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και οι κοινωνικές συναναστροφές από
απόσταση (48%), η εργασία στο χώρο ή στο σπίτι (42%), η ενημέρωση για την πανδημία (41%), τα ΜΜΕ
(41%), ο χρόνος με ένα κατοικίδιο (36%), καθώς και η σωματική εγγύτητα και η σεξουαλική δραστηριότητα
(36%). Οι συνέπειες της πανδημίας του COVID-19 στην ψυχική υγεία και ευεξία των ανθρώπων θα
είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της έντασης και της διάρκειας των αρνητικών επιπτώσεων με την
προστατευτική επίδραση που ασκούν οι θετικές καθημερινές επιλογές διαχείρισης της.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΡΥΦΟΙ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΚΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Προεδρείο: Ε.-Μ. Τσαπάκη
Τρίτη ηλικία και κατάχρηση ουσιών
Κ. Διακάκη
Σεξουαλικές διαταραχές στην τρίτη ηλικία
Ε. Δολαψάκης
Συναισθηματικές διαταραχές και άνοια
Ε.-Μ. Τσαπάκη
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΨΥΧΩΣΗ
Προεδρείο: Κ. Κόλλιας
Το ιατρείο πρώιμης παρέμβασης στη ψύχωση της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ του Αιγινητείου
Νοσοκομείου και η ψυχομετρία των λίαν υψηλού κινδύνου για ψύχωση περιστατικών
Κ. Κόλλιας
Συνοσσηρότητα και παρέμβαση σε λίαν υψηλού κινδύνου περιστατικά ανεξαρτήτως τελικής διάγνωσης
Ι. Κωστελέτος
Διαφοροδιαγνωστικοί προβληματισμοί σε σχέση με τα λίαν υψηλού κινδύνου για ψύχωση περιστατικά
Στ. Δημητρακόπουλος
Πρόδρομα σημεία υποτροπής μετά το πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο
Η. Βλάχος

Το ιατρείο πρώιμης παρέμβασης στη ψύχωση της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ του Αιγινητείου
Νοσοκομείου και η ψυχομετρία των λίαν υψηλού κινδύνου για ψύχωση περιστατικών
Κ. Κόλλιας
Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Το Ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο Πρώιμης Παρέμβασης στην Ψύχωση του Αιγινητείου Νοσοκομείου απευθύνεται
σε άτομα λίαν υψηλού κινδύνου (ΛΥΚ) για ψύχωση και σε νέους συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με
ψύχωση καθώς και σε ασθενείς πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου,, ηλικίας 15 έως 45 ετών. Λειτουργεί από
το Μάρτιο του 2012 και μέχρι και το 2019 έχουν εξυπηρετηθεί 251 περιστατικά και έχουν πραγματοποιηθεί
1960 επισκέψεις. 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 ΛΥΚ άτομα είναι
βασισμένη στη συμπτωματολογία των ατόμων, εστιάζοντας στα παρόντα κλινικά προβλήματα, με τακτικό
follow up, ακολουθώντας το μοντέλο των κλινικών σταδίων. Η ανίχνευση περιστατικών ΛΥΚ συμβάλλει
στην καλύτερη πρόγνωση όσων μεταβούν σε ψύχωση, καθώς μηδενίζεται σχεδόν η DUP τους και καθυστερεί
ενδεχόμενα το άνοιγμα προς ψύχωση. Η ψυχομετρία των περιστατικών ΛΥΚ αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση τους, καθώς η στρατηγική λίαν υψηλού κινδύνου για την
ανίχνευσή τους στηρίζεται στη χρήση εργαλείων όπως η Comprehensive Assessment for At Risk Mental
States (CAARMS), η οποία έχει μεταφρασθεί και σταθμισθεί στα Ελληνικά και η Schizophrenia Proneness
Instrument for Adults (SPI-A), η οποία έχει μεταφρασθεί και πρσαρμοσθεί στην Ελληνική γλώσσα. Στην
παρουσίαση αυτή γίνεται μαι ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του ιατρείου και μια σύντομη παρουσίαση
των ψυχομετρικών εργλείων που χρησιμοποιούνται για ανίχνευση ΛΥΚ ή προδρόμων της ψύχωσης
περιστατικών.
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Συνοσσηρότητα και παρέμβαση σε λίαν υψηλού κινδύνου περιστατικά ανεξαρτήτως τελικής διάγνωσης
Ι. Κωστελέτος
Ψυχίατρος, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Κατά την μελέτη της προδρομικής συνδρομής της ψύχωσης η διάκριση των ατόμων ‘’Λίαν Υψηλού Κινδύνου
για ψύχωση’’ (ΛΥΚ) ήταν το κέντρο ενός ιδιαίτερα παραγωγικού μοντέλου έρευνας τα τελευταία 25 χρόνια.
Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει την αξιοποίηση αυτού του ενδοφαινότυπου σε μελέτες που έχουν στόχο να
καταλήξουν σε συμπεράσματα για την παθογένεση της ψύχωσης πριν την πλήρη εκδήλωσή της με την υπόθεση,
ότι η πρώιμη παρέμβαση σε αυτό το στάδιο οδηγεί σε καλύτερη πρόγνωση. Σε πολλές δημοσιεύσεις αναφέρεται
η συχνή συννοσηρότητα των ατόμων ΛΥΚ με άλλες μη ψυχωσικές διαταραχές όπως οι συναισθηματικές
διαταραχές, οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές προσωπικότητας και οι διαταραχές από χρήση ουσιών. Το
ενδιαφέρον για τη συννοσηρότητα αυτή τα τελευταία χρόνια ολοένα και αυξάνεται, γιατί υπάρχουν ενδείξεις
ότι το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο μπορεί να εκδηλωθεί και σε άτομα που δεν τηρούν τα κριτήρια για ΛΥΚ, αλλά
που εμφανίζουν επίμονα ή υποτροπιάζοντα συμπτώματα μη ψυχωτικών διαταραχών. Επί πλέον η επίπτωση
αυτών των συμπτωμάτων αναφέρεται ότι είναι μεγαλύτερη στα νέα άτομα. Πιθανόν τα ευρήματα αυτά να
καταδεικνύουν μια ανάγκη να αναπτυχθούν νέες διαγνωστικές στρατηγικές όπου να λαμβάνονται υπ όψιν η
ασταθής και διάχυτη συμπτωματολογία των πρώτων σταδίων και η πολυδύναμη πιθανή πορεία της και η ως εκ
τούτου οι πιθανοί περιορισμοί τόσο στα διαγνωστικά συστήματα όσο και στις προσεγγίσεις ανίχνευσης ατόμων
ΛΥΚ. Με αυτά τα δεδομένα το μοντέλο που πρόσφατα έχει υιοθετηθεί συμπεριλαμβάνει στις “καταστάσεις
σε κίνδυνο για ψυχωση” (ARMS), κυρίως στα νέα άτομα, μια ευρύτερη ομάδα συμπτωμάτων, μεταξύ των
οποίων και μη ψυχωσικά, που κατά τα πρώτα στάδια θα μπορούσαν να είναι θεραπευτικοί στόχοι. Οι εμπειρία
από μακροχρόνιες μελέτες, οι καταγραφές ψυχολογικών δεδομένων, οι τεχνικές μελέτες του εγκεφάλου
αλλά και άλλων σωματικών παραμέτρων, η τεχνητή νοημοσύνη, τα μοντέλα πιθανοτήτων που χρησιμοποιεί
η στατιστική, οι ανίχνευση βιοδεικτών, όπως νευροανανοσολογικές διαταραχές ή διαταραχές στο νευρωνικό
δίκτυο, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το μοντέλο αυτό προς την κατεύθυνση μιας καλύτερης κατανόησης και
ικανότητας να προβλέψουμε την εκδήλωση ενός ψυχωσικού επεισοδίου την πορεία και εξέλιξή του στα πρώτα
στάδια ανοίγοντας τον δρόμο για παρεμβάσεις πρόληψής του.
Διαφοροδιαγνωστικοί προβληματισμοί σε σχέση με τα λίαν υψηλού κινδύνου για ψύχωση περιστατικά
Σ. Δημητρακόπουλος
Ψυχίατρος, Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα, Ψυχιατρική Κλινική, 414 ΣΝΕΝ, Πεντέλη, Αττική

Από το 2013, οπότε το DSM 5 εισήγαγε επίσημα την έννοια του «Συνδρόμου Εξασθενημένης Ψύχωσης»
(Attenuated Psychosis Syndrome, APS) ως «κατάσταση για περαιτέρω διερεύνηση», έχει αναδειχτεί
η κλινική ανάγκη για έγκυρη και έγκαιρη ανίχνευση των υποουδικών ψυχωσικών εκδηλώσεων, που
ενδεχομένως συνεπάγονται αυξημένο ρίσκο για νόσηση από πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο.
Το φλέγον ζήτημα σχετικά με την πρώιμη ψύχωση αφορά στον ακριβή και έγκυρο προσδιορισμό του
προδρομικού σταδίου της ψύχωσης και των ατόμων υψηλού κινδύνου UHR (Ultra High Risk), που μπορεί να
θέσει τις βάσεις για ουσιαστική και αποτελεσματική έγκαιρη παρέμβαση. Αν και έχουν αναπτυχθεί ψυχομετρικά
εργαλεία, όπως η CAARMS (Comprehensive Assessment of At Risk Mental States), που παρέχουν μια
κοινή, βάσει κριτηρίων, μέθοδο αναγνώρισης των UHR ατόμων, υφίσταται προβληματισμός ως προς τις
«ψευδώς θετικές» περιπτώσεις, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των UHR ατόμων δεν θα εκδηλώσει ποτέ
ψύχωση. Επιπλέον, οι έρευνες δείχνουν ότι τα ποσοστά μετάβασης σε ψύχωση έχουν μειωθεί με την πάροδο
των ετών, οδηγώντας σε έντονη κριτική για την κλινική εγκυρότητα των UHR/APS καταστάσεων. Επίσης, η
συχνότητα εκδήλωσης ψύχωσης διαφοροποιείται για τις επιμέρους κατηγορίες UHR, επί παραδείγματι είναι
συχνότερη η μετάβαση προς ψύχωση σε περιστατικά με Brief Limited Intermittent Psychosis Syndrome
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{BLIPS) σε σχέση με περιστατικά με Attenuated Psychosis Syndrome (APS), γεγονός που υποδηλώνει την
ετερογένεια των UHR. Μείζονα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα εγείρονται σε σχέση με τον στιγματισμό
μέσω της ψυχιατρικοποίησης ατόμων που ενδεχομένως να μην εκδηλώσουν ποτέ σοβαρή ψυχιατρική
διαταραχή.
Σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι η κατάσταση UHR μπορεί να αντιπροσωπεύει
έναν μη ειδικό παράγοντα κινδύνου για ψυχιατρικές διαταραχές γενικά και όχι απαραίτητα για ψύχωση, ενώ
υπάρχει η τάση να εξετάζεται η ιδέα της έγκαιρης παρέμβασης υπό το πρίσμα της υποουδικής ή πρώιμης
ψυχικής κατάστασης δυσφορίας (early mental distress state). Η αναγνώριση και η έγκαιρη παρέμβαση
σε αναδυόμενες ψυχιατρικές καταστάσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες με ψυχωσικού τύπου συμπτωματολογία,
συνεπάγονται αδιαμφισβήτητα οφέλη υπό την ευρύτερη έννοια της πρόληψης, θέτοντας ένα ισχυρό
επιστημονικο κλινικό πλαίσιο για πρόσβαση σε παροχή υπηρεσιών σε όσους έχουν ανάγκη από βοήθεια
και τη δυνατότητα αλλαγής πορείας της ψυχικής νόσου για εκείνους που έχουν ευαλωτότητα για ανάπτυξη
ψυχωσικών διαταραχών.
Πρόδρομα σημεία υποτροπής μετά το πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο
Η. Βλάχος
Ψυχίατρος, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Η ύπαρξη αποτελεσματικών θεραπειών για την αντιμετώπιση του Πρώτου Ψυχωτικού Επεισοδίου δεν έχει
αποτρέψει την εμφάνιση των υποτροπών, οι οποίες είναι ακόμα συχνές . Η πρόληψη των υποτροπών αποτελεί
έναν βασικό στόχο της θεραπείας καθώς κάθε μία υποτροπή επιβαρύνει τον ασθενή και το περιβάλλον του,
ενώ επιδεινώνει την πορεία της νόσου σε βιολογικό επίπεδο. Η έναρξη των πρόδρομων συμπτωμάτων
της υποτροπής είναι συνήθως μη-ειδική για τη σχιζοφρένεια, κατ’ αναλογία της πρόδρομης φάσης προ της
έναρξης του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου και περιλαμβάνει σημεία όπως την ένταση, τη νευρικότητα και
τις διαταραχές του ύπνου που εμφανίζονται όμως παράλληλα με συνδεόμενα με την ψύχωση συμπτώματα
όπως η δυσπιστία, η καχυποψία, οι ιδέες αναφοράς και η παραληρητική σκέψη. Η απουσία ενός μοντέλου
καταγραφής και κατανόησης των πρόδρομων σημείων υποτροπής στην ψύχωση καθιστά απαραίτητο το
σχεδιασμό μακροχρόνιων, προoπτικών μελετών με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων όπως η ESS (Early
Signs Scale) προκειμένου τα σημεία υποτροπής να αναγνωριστούν εγκαίρως και να προληφθούν.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Προεδρείο: Μ. Τσολάκη Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ, Π. Αθανασίου Συντονιστής Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής,
ΓΝΘ «Άγιος Παύλος»

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και κατάθλιψη
Π. Αθανασίου
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και κατάθλιψη
Λ. Αθανασίου
Kατάθλιψη και σκλήρυνση κατά πλάκας
Ε. Κουτσουράκη
Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα και κατάθλιψη
Ιφ. Κώστογλου

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και κατάθλιψη
Π. Αθανασίου
Ρευματολογική Κλινική και Ιατρείο Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι αυτοάνοση ρευματική νόσος που προσβάλλει τις αρθρώσεις.
Προσβάλλει όλα τα συστήματα οργάνων. Η νόσος, χωρίς την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση
προκαλεί αναπηρία. Σήμερα η νόσος αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με τη χορήγηση των βιολογικών
παραγόντων. Ωστόσο, προκαλεί σημαντική νοσηρότητα. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να εμφανισθεί
μετά ψυχοτραυματικό γεγονός που προκαλεί κατάθλιψη με άμεση ή απώτερη συνέπεια την εμφάνιση της ΡΑ.
Η νόσος επίσης με τις εκδηλώσεις της που είναι πολυσυστηματικές και επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του
ασθενούς μπορεί επίσης να προκαλέσει κατάθλιψη. Φαίνεται, επομένως, ότι ένα ψυχοτραυματικό γεγονός
που προκαλεί κατάθλιψη μπορεί να έχει σαν συνέπεια την εκδήλωση μια αυτοανόσου πολυσυστηματικής
χρονίας φλεγμονώδους νόσου αλλά και η αυτοάνοση αυτή πολυσυστηματική φλεγμονώδης νόσος μπορεί
να έχει σαν συνέπεια την εμφάνιση κατάθλιψης.
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και κατάθλιψη
Λ. Αθανασίου
Α΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας και Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, ΕΚΠΑ

Η αυτοανοσία όπως και η χρόνια συστηματική φλεγμονή μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση κατάθλιψης.
Συζητείται η συμμετοχή της μεταβολικής οδού της τρυπτοφάνης, κυνουρενίνης στην παθοφυσιολογία της
κατάθλιψης, καθώς η τρυπτοφάνη είναι πρόδρομη ουσία της σεροτονίνης. Φαίνεται ότι η αυτοανοσία και
η χρόνια συστηματική φλεγμονή που χαρακτηρίζουν τα συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα επηρεάζουν
τη μεταβολική οδό της τρυπτοφάνης. Η ελάττωση της τρυπτοφάνης που οδηγεί σε ελαττωμένη παραγωγή
σεροτονίνης φαίνεται ότι είναι κύριος παθογενετικός μηχανισμός της κατάθλιψης που παρατηρείται στα
συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα. Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι συστηματική
αυτοάνοση νόσος που προσβάλλει όλα τα συστήματα οργάνων. Ο ΣΕΛ χαρακτηρίζεται από νευροψυχιατρική
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συμμετοχή, υπάρχουν δε μορφές της νόσου που χαρακτηρίζονται ως νευροψυχιατρικός λύκος. Εχουν
παρατηρηθεί διαταραχές της μεταβολικής οδού της τρυπτοφάνης, κυνουρενίνης στο ΣΕΛ και φαίνεται ότι
αυτές σχετίζονται με την κόπωση που παρατηρείται στη νόσο.
Kατάθλιψη και σκλήρυνση κατά πλάκας
Ε. Κουτσουράκη
Αναπλ. Καθηγήτρια Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας ΑΠΘ, Α΄ Νευρολογική κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Το 1868, στην πρώτη κλινική περιγραφή της ΣΚΠ από τον Charcot, αναφέρθηκαν οι συναισθηματικές
διαταραχές που παρουσιάζονται συχνά στη διάρκεια της νόσου με χαρακτηριστικότερη την κατάθλιψη. Βέβαια
η συγκεκριμένη συναισθηματική διαταραχή είναι συχνή στο γενικό πληθυσμό χωρίς να αμφισβητείται όμως
η μεγαλύτερη συχνότητα στους ασθενείς με ΣΚΠ. Η βιολογική σχέση του άγχους και της κατάθλιψης με
την εμφάνιση και πορεία της νόσου παραμένει άγνωστη. Οι περισσότερες εργασίες αναφέρουν αρνητική
επίδραση αλλά και κάποιες άλλες θετική όπως αυτή των Nisipeanu και Korczyn. Το συμπέρασμα των
συγγραφέων ήταν ότι πολύ έντονα στρεσσογόνα ερεθίσματα όπως ένας πόλεμος ή απώλεια συγγενικού
προσώπου προκαλούν ανοσοκαταστολή και ύφεση των συμπτωμάτων ενώ ήπια ή μέτρια ερεθίσματα
απορρυθμίζοντας ανοσολογικά τον ασθενή οδηγούν σε ενεργοποίηση της νόσου.
Τόσο κλινικές όσο και πειραματικές εργασίες κατέδειξαν ότι η κατάθλιψη όπως και το άγχος προκαλούν μία
σειρά ανοσολογικών διαταραχών που οδηγούν κυρίως στην αύξηση προφλεγμονωδών και φλεγμονωδών
κυττοκινών όπως ο παράγοντας νέκρωσης του όγκου, η ιντερφερόνη γ και οι ιντερλευκίνες ένα, έξι και
δέκα που άλλοτε οδηγούν σε επιδείνωση και άλλοτε σε βελτίωση των συμπτωμάτων. Έχει μεγάλη σημασία
η ώρα επίδρασης των διαφόρων ερεθισμάτων όπως και η ένταση και η χρονική διάρκεια αυτών. Επιπλέον
τα άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη είναι περισσότερο επιρρεπή σε ιογενείς λοιμώξεις γεγονός που
μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα της νόσου. Οι ανοσολογικές διαταραχές στα πλαίσια της κατάθλιψης
οφείλονται επίσης σε ορμονικές μεταβολές όπως αυξομειώσεις στα κορτικο-στεροειδή και στην ντοπαμίνη
καθώς και διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος μέσω της νορεπινεφρίνης. Κριτικής σημασίας
είναι και η επίδραση της κατάθλιψης στις υποκλινικές εστίες που μπορούν να οδηγήσουν μετά από αρκετό
διάστημα στην παρουσία λειτουργικών ελλειμμάτων.
Η κατάθλιψη μαζί με τα νευροψυχολογικά ελλείμματα μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο σύμπτωμα
εμφάνισης της νόσου, πριν ακόμη και από τη σωματική δυσλειτουργία, ενώ τα ίδια τα καταθλιπτικά συμπτώματα
ενοχοποιούνται για την επιδείνωση των νοητικών λειτουργιών αλλά και το αντίθετο. Αναφέρεται ότι η
κατάθλιψη σχετίζεται σημαντικά με τη νοητική έκπτωση και το κοινωνικό stress, ενώ δε σχετίζεται με το
βαθμό αναπηρίας και τη νευρολογική σημειολογία ενώ άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι η κατάθλιψη στη
ΣΚΠ σχετίζεται με σημαντικά στρεσσογόνα γεγονότα ζωής, αλλά και με την έκπτωση της λειτουργικότητας
και αυτονομίας, καθώς και με τη στάση του ασθενή απέναντι στη νόσο.
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Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα και κατάθλιψη
Ι. Κώστογλου
Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας

Η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα είναι οργανοειδική αυτοάνοση νόσος που προσβάλλει μεγάλο μέρος του
πληθυσμού. Η νόσος μπορεί να συνοδεύεται από την εμφάνιση υποθυρεοειδισμού. Σε μεγάλες μελέτες
έχει παρατηρηθεί σχέση της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας με την κατάθλιψη και το άγχος. Η σχέση αυτή
παρατηρείται και στους άνδρες και στις γυναίκες. Φαίνεται ότι η αυτοάνοση διεργασία που χαρακτηρίζει
τη νόσο συμμετέχει στην παθοφυσιολογία της κατάθλιψης. Η σχέση της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας με
την κατάθλιψη έχει μελετηθεί από παλαιότερα, αλλά σύγχρονες μελέτες επιβεβαιώνουν αυτή τη σχέση.
Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο επιλόχειας
κατάθλιψης.

31

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Β

12.30-13.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΡΑΣΗΣ (LAI’S)
Προεδρείο: Ι. Νηματούδης, Π. Φωτιάδης
Οργάνωση και λειτουργία ειδικού ιατρείου χορήγησης LAI’s - Έξι χρόνια εμπειρίας
Θ. Κυζιρίδης
Χορήγηση LAI’s για τη θεραπεία της διπολικής διαταραχής
Π. Φωτιάδης
Συνδυασμός δύο LAI’s - Αναφορά 4 περιστατικών
Γ. Δημητριάδης
Χορήγηση LAI’s σε πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο
Ι. Νηματούδης

Οργάνωση και λειτουργία ειδικού ιατρείου χορήγησης LAI’s - Έξι χρόνια εμπειρίας
Θ. Κυζιρίδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Οι στόχοι στην αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια σχιζοφρένεια είναι αφενός η μέγιστη δυνατή ελάττωση
των συμπτωμάτων των ασθενών και αφετέρου η μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων αποκατάστασής τους.
Αυτό απαιτεί συνεργασία με τον ασθενή και την οικογένειά του και συντονισμένη προσπάθεια που μπορεί να
επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας ενός ιατρείου LAIs. Παρότι το όνομα “κλινική Depot” είναι συνυφασμένο
με παλαιότερες εποχές, πριν από τη δημιουργία υπηρεσιών κοινοτικής ψυχιατρικής, είναι σαφές πως η ορθή
λειτουργία ενός τέτοιου ιατρείου προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα.
Το ιατρείο LAIs της κλινικής μας ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2014 και έφτασε σήμερα να
εξυπηρετεί σε σταθερή βάση σχεδόν 80 ασθενείς. Κατά τη διάρκεια της οργάνωσης του τρόπου λειτουργίας
του πέρασε από διάφορα στάδια με στόχο να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες: έξι χρόνια μετά τη
δημιουργία του, το ιατρείο παρουσίασε αύξηση των επισκέψεων κατά περίπου 700% σε σύγκριση με τον
πρώτο χρόνο λειτουργίας του.
Στην εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του ιατρείου δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:
• Πόσες ημέρες και ώρες είναι καλύτερα να λειτουργεί το ιατρείο;
• Πώς πρέπει να επανδρωθεί; Ποια είναι τα καθήκοντα του κάθε μέλους της ομάδας;
• Τι είδους διασύνδεση μπορεί να υπάρχει:
o Με άλλες υπηρεσίες της κλινικής, όπως η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας;
o Με άλλα τμήματα του νοσοκομείου όπως παθολογικό ιατρείο και ιατρείο διαιτολόγων;
o Με την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου;
• Πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τα έκτακτα προβλήματα ή οι επείγουσες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη
χορήγηση των φαρμάκων;
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Εκτός από τα παραπάνω, στην εργασία παρουσιάζουμε στατιστικά στοιχεία από τα έξι χρόνια λειτουργίας του
ιατρείου σχετικά με:
• Τον αριθμό των επισκέψεων των ασθενών.
• Τα κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά τους.
• Τα χαρακτηριστικά της ενέσιμης αγωγής που λαμβάνουν και τη συχνότητα/είδος συγχορήγησης άλλων
ψυχοτρόπων φαρμάκων.
• Τις συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Από την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας του ιατρείου, φαίνεται πως η
οργανωμένη προσπάθεια μπορεί να αποδώσει πολλά οφέλη στους ασθενείς. Όμως, απαιτεί επαρκές
προσωπικό και ημέρες λειτουργίας ώστε να καλύψει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.
Ο Ρολος των LAI’s στην ανθιστάμενη διπολική διαταραχή
Π. Φωτιάδης
Ψυχίατρος, Διευθυντής ΨΤΕΠ / 424 ΓΣΝΕ

Η διπολική διαταραχή παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτωνπου εμφανίζονται στις διάφορες
φάσεις της νόσου σε διαφορετικούς συνδυασμούς και μεταβαλλόμενη ένταση. Επιπρόσθετα της ιδιαίτερης
πορείας και εξέλιξης της διαταραχής μέσα στο χρόνο, υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση με την αυξημένη
συννοσηρότητακαι την έκπτωση της λειτουργικότητας των ασθενών. Με την πρόοδο των θεραπευτικών
παρεμβάσεων - και ιδιαίτερα των φαρμακολογικών-οι θεραπευτικοί στόχοι έχουν εξελιχθεί με αποτέλεσμα
να μιλάμε πλέον για αποκατάσταση.
Όμως στην κλινική πράξη υπάρχουν προβλήματα στην συμμόρφωση, συχνές υποτροπές, και εμφάνιση
αντίστασης στην θεραπεία. Οι υπάρχουσες θεραπευτικές συστάσεις επιπλέον των επιλογών των δραστικών
παραγόντων, πλέον κάνουν λόγο για την επιλογή ενέσιμων μορφών μακράς διάρκειας δράσης, με σκοπό
την αντιμετώπιση της κακής συμμόρφωσης βελτίωση της αποτελεσματικότητας και εντέλει του τελικού
θεραπευτικού αποτελέσματος.
Τα δεδομένα στη βιβλιογραφία είναι περιορισμένα όσοναφορά τους δραστικούς παράγοντες, αλλά ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά όσον αφορά την μορφή.Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την κλινική πράξη, είναι όμως
σαφές ότι ταLAIsέχουν το χώρο τους στο θεραπευτικό σχεδιασμό στην αντιμετώπιση της διπολικής
διαταραχής και δει στην ανθεκτική μορφή της.
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Συνδυασμένη χορήγηση αντιψυχωσικών μακράς δράσης σε ανθεκτική σχιζοφρένεια: παρουσίαση
τεσσάρων περιστατικών
Γ. Δημητριάδης
Ψυχίατρος, Ε.Α. Αθηνών

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, δεν συστήνεται η ταυτόχρονη χορήγηση δύο
αντιψυχωσικών, αυτό είναι μία κλινική πρακτική που απαντάται καθημερινά. Σχετικά πρόσφατη μελέτη έδειξε
ότι το 43% των νοσηλευόμενων ασθενών με σχιζοφρένεια λαμβάνουν τουλάχιστον δύο αντιψυχωσικά.
Αυτό παρά το γεγονός ότι μετανάλυση έχει αναγνωρίσει χαμηλής αξιοπιστίας αποδείξεις και οφέλη από την
ταυτόχρονη χρήση δύο αντιψυχωσικών. Ενώ στην βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετές μελέτες με συνδυασμό
αντιψυχωσικών από το στόμα, περιπτώσεις χορήγησης ενέσιμου μακράς δράσης με συμπληρωματική
αντιψυχωσική αγωγή per os, στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις
χορήγησης ταυτόχρονα δύο Αντιψυχωσικών Μακράς Δράσης. Αυτό παρά το γεγονός ότι η μονοθεραπεία με
αντιψυχωσικά μακράς δράσης αποτυγχάνει σε ποσοστό έως 40%. Θα αναφερθούν τέσσερις περιπτώσεις
ταυτόχρονης χορήγησης αντιψυχωσικών μακράς δράσης και θα συζητηθούν οι εμπειρίες από αυτήν καθώς
και οι πιθανοί κίνδυνοι και προκλήσεις. Θα αναλυθεί το σκεπτικό συγχορήγησης καθώς και η πιθανότητα η
συγχορήγηση αντιψυχωσικών μακράς δράσης να είναι μια εναλλακτική επιλογή σε ειδικές καταστάσεις και
ασθενείς με ανθεκτική σχιζοφρένεια.
Χορήγηση LAI’s σε πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο
Ι. Νηματούδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Παρότι, παραδοσιακά, τα LAIs χρησιμοποιούνταν σε ασθενείς με χρόνια σχιζοφρένεια και πολλαπλές
υποτροπές λόγω απουσίας εναισθησίας, τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη χρήση τους
νωρίς στην πορεία της νόσου, οπότε υπάρχει και αυξημένη απόκριση στη θεραπεία.
Τα LAIs μπορεί να αποτελούν την πλέον κατάλληλη θεραπεία για τους ασθενείς στο πρώτο ψυχωτικό
επεισόδιο καθώς εξασφαλίζουν την τήρηση των ιατρικών οδηγιών ελαττώνοντας τις πιθανότητες υποτροπής
που είναι υψηλές σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον, η φαρμακοκινητική των LAIs είναι τέτοια που μπορεί
να έχει σαν συνέπεια λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες καθώς επιτυγχάνουν επίπεδα σταθερής κατάστασης
σε χαμηλότερες δόσεις χωρίς τις μεγάλες διακυμάνσεις που παρατηρούνται με την αγωγή από το στόμα.
Παρά τα πλεονεκτήματά τους, όμως, φαίνεται να μην χρησιμοποιούνται συχνά στην κλινική πράξη. Οι λόγοι
μπορεί να σχετίζονται τόσο με την αποδοχή των LAIs από τους ψυχιάτρους και τους άλλους επαγγελματίες
υγείας όσο και με την κατανόηση από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους της σημασίας της χρήσης τους.
Επιπλέον, απαιτούνται περισσότερες έρευνες ώστε να συγκριθούν με την per os αντιψυχωτική αγωγή στο
πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο.
Στην εργασία παρουσιάζονται τα νεότερα δεδομένα για τη χρήση αυτών των φαρμάκων στους ασθενείς
σε πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο, τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χορήγησή τους για την έκβαση της
πορείας των ασθενών και τα οφέλη για τους ίδιους και, έμμεσα, για την οικογένειά τους.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
Προεδρείο: Ρ. Γουρνέλλης, Π. Φερεντίνος
Ψυχωσική (παραληρητική) κατάθλιψη και απόπειρες αυτοκτονίες: συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση
Κ. Τουρνικιώτη
Ψυχωσική (παραληρητική) κατάθλιψη και ολοκληρωμένες αυτοκτονίες: συστηματική σνασκόπηση και μεταανάλυση
Ρ. Γουρνέλλης
Ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά ασθενών με επανειλημμένες απόπειρες αυτοκτονίας
Αθ. Παπαδοπούλου
Διαταραχές ύπνου και αυτοκτονικότητα
Π. Φερεντίνος

Ψυχωσική (παραληρητική) κατάθλιψη και απόπειρες αυτοκτονίες: συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση
Κ. Τουρνικιώτη
Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Η ύπαρξη ψυχωσικών συμπτωμάτων στη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή αποτελεί κατά πολλούς μια
ξεχωριστή κλινική οντότητα που συνδέεται με αρνητική πρόγνωση. Όσον αφορά στην αυτοκτονικότητα
παραμένει ασαφές κατά πόσο τα ψυχωσικά στοιχεία αυξάνουν τον κίνδυνο απόπειρας αυτοκτονίας στη
μείζονα κατάθλιψη. Στην παρούσα ομιλία θα συζητηθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία και θα παρουσιαστεί
μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-αναλύση των μελετών με σκοπό να αξιολογηθεί εάν
η ψυχωσική κατάθλιψη σχετίζεται με περισσότερες απόπειρες αυτοκτονίας σε σχέση με τη μη ψυχωσική
κατάθλιψη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ασθενείς με ψυχωσική κατάθλιψη εμφανίζουν διπλάσιο κίνδυνο
απόπειρας αυτοκτονίας συγκριτικά με τους ασθενείς με μη ψυχωσική κατάθλιψη, ιδιαίτερα κατά την οξεία
φάση. Επίσης, φαίνεται ότι ο εν λόγω κίνδυνος αφορά εξίσου όλες τις ηλικιακές ομάδες ασθενών.
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Ψυχωσική (παραληρητική) κατάθλιψη και ολοκληρωμένες αυτοκτονίες: συστηματική ανασκόπηση
και μετα-ανάλυση
Ρ. Γουρνέλλης
Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχογηριατρικής, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Παραμένει ασαφές το κατά πόσον η ύπαρξη ψυχωσικών στοιχείων κατά τη διάρκεια ενός καταθλιπτικού
επεισοδίου σε πλαίσιο μονοπολικής κατάθλιψης αυξάνει τον κίνδυνο για αυτοκτονία. Έγινε συστηματική
αναζήτηση στις βάσεις Scopus, Pubmed, και στην αποκαλούμενη “Gray literature” για μελέτες που συνέκριναν
ψυχωσικούς με μη ψυχωσικούς μονοπολικούς καταθλιπτικούς ως προς διάπραξη ολοκληρωμένης
αυτοκτονίας. Η μελέτη της βιβλιογραφίας έγινε ανεξάρτητα από δύο ερευνητές. Συμπεριελήφθησαν εννέα
μελέτες με συνολικό αριθμό ασθενών 33.873, 828 εκ των οποίων αυτοκτόνησαν. Η ψυχωσική κατάθλιψη
αύξανε τον κίνδυνο αυτοκτονίας (fixed-effect pooled OR 1.21 [95% CI 1.04-1.40]). Μετά την αφαίρεση
μια μεγάλης μελέτης (weight = 86.62), η σύγκριση 681 ασθενών με ψυχωσική κατάθλιψη με 2106
ασθενείς με μη ψυχωσική κατάθλιψη έδειξε ότι η ψυχωσική κατάθλιψη αποτελεί παράγοντα κινδύνου σε
ακόμη μεγαλύτερο βαθμό (fixed-effect OR 1.69 [95% CI 1.16-2.45)]). Ο κίνδυνος για αυτοκτονία των
ψυχωσικών καταθλιπτικών γίνεται ακόμη μεγαλύτερος στην οξεία φάση της διαταραχής και σε πλαίσιο
βαριάς κατάθλιψης. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το κατά πόσο η ύπαρξη ψύχωσης αυξάνει τον
κίνδυνο για χρήση βίαιης μεθόδου καθώς και για τον προγνωστικό ρόλο της συμφωνίας ή μη με τη διάθεση
των ψυχωσικών στοιχείων. Η έλλειψη ακριβούς διάγνωσης κατά την περίοδο της αυτοκτονίας, η χρήση
των κριτηρίων ICD, καθώς η πιθανότητα αλλαγής της διάγνωσης κατά την παρακολούθηση των ασθενών
συνιστούν τους βασικούς μεθοδολογικούς περιορισμούς των υπό μελέτη εργασιών.
Ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά ασθενών με επανειλημμένες απόπειρες αυτοκτονίας
Α. Παπαδοπούλου
Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά θεωρείται αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων
βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας κάθε χρόνο
αυτοκτονούν 800.000 άτομα παγκοσμίως, ενώ οι απόπειρες αυτοκτονίας προσδιορίζονται στο εικοσαπλάσιο.
Μία προηγούμενη απόπειρα αποτελεί τον ισχυρότερο παράγοντα κινδύνου για την επανάληψη της αυτοκτονικής
συμπεριφοράς και τελικά για αυτοκτονία, όπως καταδεικνύεται και από μελέτες που δείχνουν ότι το 50%
των ασθενών που αυτοκτονούν είχαν ιστορικό απόπειρας αυτοκτονίας. Οι ασθενείς με επανειλημμένες
απόπειρες αποτελούν μία ομάδα ασθενών για την οποία γίνονται συστηματικά προσπάθειες από την διεθνή
επιστημονική κοινότητα να προσδιοριστούν παράγοντες κινδύνου. Θα συζητηθούν τα ψυχοπαθολογικά
χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών και θα παρουσιαστεί μία μελέτη ασθενών με επανειλημμένες απόπειρες
αυτοκτονίας στους οποίους διερευνήθηκαν δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά. Η παρουσίαση αυτή
είναι προς την κατεύθυνση της ανάδειξης κλινικο-δημογραφικών παραμέτρων που η ανίχνευσή τους θα
μπορούσε να συνεισφέρει στον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης της επανάληψης
της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.
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Διαταραχές ύπνου και αυτοκτονικότητα
Π. Φερεντίνος
Επ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Η ταυτοποίηση τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς αποτελεί
προϋπόθεση αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και θεραπευτικών παρεμβάσεων. Την τελευταία
20ετία πληθαίνουν ολοένα οι μελέτες που ανιχνεύουν συσχετίσεις των διαταραχών ή παραμέτρων του ύπνου
(αϋπνίας, εφιαλτών, βραχείας διάρκειας ύπνου, κ.ά.) με όλο το φάσμα της αυτοκτονικότητας (αυτοκτονικό
ιδεασμό, σχεδιασμό, απόπειρες ή αυτοκτονίες). Οι περισσότερες μελέτες αφορούν σε κλινικά δείγματα αλλά
υπάρχουν, επίσης, αρκετές επιδημιολογικές μελέτες ενώ λιγότερες είναι οι μελέτες σε αποπειραθέντες
ή σε αυτόχειρες. H μετα-ανάλυση των Pigeon et al. 2012 έδειξε ότι οι διαταραχές ύπνου γενικά και
ειδικότερα η αϋπνία και οι εφιάλτες σχετίζονται σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με τον αυτοκτονικό ιδεασμό,
τις απόπειρες αυτοκτονίας ή την αυτοκτονία και μάλιστα ανεξάρτητα από την ύπαρξη κατάθλιψης ή την
ένταση της.Ακολούθως, παρουσιάζονται δεδομένα από μελέτη της κλινικής μας σε δείγμα νοσηλευθέντων
ασθενών λόγω απόπειρας αυτοκτονίας που δείχνουν ότι οι χρονικά εγγύς στην απόπειρα διαταραχές ύπνου
(αϋπνία και βραχεία διάρκεια ύπνου) προβλέπουν ανεξάρτητα την ένταση της αυτοκτονικής πρόθεσης των
αποπειραθέντων και διαμεσολαβούν μερικώς την επίδραση άλλων προβλεπτικών παραγόντων (ηλικίας,
κατάθλιψης, κατάχρησης αλκοόλ). Συζητείται η παθοφυσιολογική ερμηνεία της σχέσης του ύπνου με την
αυτοκτονικότητα και των ευρημάτων της μελέτης. Συμπερασματικά, οι διαταραχές του ύπνου αποτελούν
τροποποιήσιμο εγγύς παράγοντα κινδύνου / προειδοποιητικό σημείο επικείμενης αυτοκαταστροφικής
συμπεριφοράς και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό προληπτικών ή θεραπευτικών παρεμβάσεων.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Προεδρείο: Α. Τσιακίρη
Ψυχολόγος PhD, Συντονίστρια Μονάδων Θράκης Εταιρίας Κοινωνίκής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Η σημασία της δικτύωσης στη διαχείριση οξέων περιστατικών. Η περίπτωση της ΚΜΨΥ Φωκίδας. Ανάγκες
και προοπτικεές σε μια τομεοποιημένη περιοχή
Μ. Μπαλωμένου
Η συμμετοχική λήψη αποφάσεων ως μέσο προώθησης και ενίσχυσης των δικαιωμάτων των ωφελουμένων
στις στεγαστικές μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
Κ. Σουρβίνου
Η βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση στη ψυχική υγεία. Το πρόγραμμα be right erasmus +
Β. Τζανέτου
Μεθοδολογία ανάπτυξης υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους στο πλαίσιο λειτουργίας της κινητής μονάδας
ψυχικής υγείας Ν. Έβρου της εταιρίας κοινωνικής ψυχιατρικής Π. Σακελλαροπουλος
Α. Τσιακίρη

Η σημασία της δικτύωσης στη διαχείριση οξέων περιστατικών. Η περίπτωση της ΚΜΨΥ Φωκίδας.
Ανάγκες και προοπτικές σε μια τομεοποιημένη περιοχή
Δροσερού Χ., Καλλία Ι., Λαζογιώργου Η., Μπαλωμένου Μ., Μπελτοβά Ε., Παπαχρήστου Χ., Φραγκούλη Α.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Ν. Φωκίδας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της μεθοδολογίας διαχείρισης οξέων περιστατικών στο
πλαίσιο λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας νομού Φωκίδας (εφεξής ΚΜΨΥ), καθώς και των
αναγκών που προκύπτουν στο τομέα. Θα δοθεί έμφαση στον τρόπο πλαισίωσης της οικογένειας και της
ευρύτερης κοινότητας από τη διεπιστημονική ομάδα και στη σημασία της δικτύωσης-διασύνδεσης με τους
φορείς του τόπου έχοντας ως γνώμονα την υποστήριξη του ατόμου που βρίσκεται σε υποτροπή.
Για το σκοπό αυτό θα παρουσιαστεί μελέτη περίπτωσης διαχείρισης υποτροπής ατόμου με ψυχοκοινωνικές
δυσκολίες, ωφελούμενου της ΚΜΨΥ, βασισμένη στο πρωτόκολλο διαχείρισης οξέων περιστατικών
συνυπολογίζοντας τις αντιξοότητες που προκύπτουν σε μια τομεοποιημένη περιοχή με μεγάλη ακτογραμμή,
ορεινούς όγκους και δυσπρόσιτα χωριά.
Μέσα από την παρουσίαση θα υπογραμμιστεί η σημαντικότητα που φέρουν οι αρχές της Κοινωνικής Κοινοτικής Ψυχιατρικής στη διαχείριση ενός οξέος περιστατικού μέσα στην κοινότητα. Η παρέμβαση στο
σπίτι του αρρώστου, εκτός των άλλων, συμβάλλει στην εξοικείωση (της κοινότητας) με την ψυχική νόσο,
καθότι εκτός από τον θεραπευτικό στόχο συμβάλλει συνάμα στην αγωγή της κοινότητας. Θετικό πρόσημο
σε όλο αυτό αποκτά η σημαντικότητα της διασύνδεσης με την οικογένεια, τη γειτονιά, την κοινότητα και
τις αρχές του τόπου. Οι ελλείψεις του τομέα από την άλλη, σε δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπως
μια Ψυχιατρική Κλινική, φαίνεται να δυσχεραίνουν σε πολλές των περιπτώσεων το έργο και να θέτουν σε
κίνδυνο την έκβαση της παρέμβασης.
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Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως με βάση τις αρχές της τομεοποίησης και δικτύωσης, δίνεται η προοπτική
της απαρτίωσης του τομέα με στόχο την ολιστική κάλυψη των αναγκών στη διαχείριση των ψυχιατρικών
περιστατικών, ειδικά όταν μιλάμε για μια περιοχή με τέτοια γεωμορφία, αποβλέποντας συνάμα στην βελτίωση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σεβόμενοι τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχοκοινωνικές
δυσκολίες.
Η συμμετοχική λήψη αποφάσεων ως μέσο προώθησης και ενίσχυσης των δικαιωμάτων των
ωφελουμένων στις στεγαστικές μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
Σουρβίνου Κ., Ιακωβάκη Π. Χρονόπουλος Β., Φραγκούλη Α., Γιαντσελίδου Α., Αγάτσα Σ.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Εισαγωγή: Η έννοια της συνηγορίας στον τομέα της ψυχικής υγείας έχει συμβάλλει σημαντικά στην αλλαγή
της αντίληψης της κοινωνίας για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές, με στόχο τόσο στην προαγωγή των
δικαιωμάτων τους όσο και στη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων. Μια απο τις βασικές προτεραιότητες
όλων αυτών των κινημάτων ήταν η προώθηση ενός μοντέλου λήψης αποφάσεων που ενισχύει την ενεργητική
συμμετοχή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές σε θέματα που αφορούν τόσο στη διαχείριση της ασθένιας
τους όσο και της ζωής τους γενικότερα. Η ενεργητική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων αναφέρεται σε
μια διαδραστική θεραπευτική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει την ισοτιμία στη σχέση μεταξύ θεραπευτή θεραπευόμενου.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί κατα πόσο το μοντέλο παρέμβασης της ΕΚΨ
Π.Σακελαρόπουλος προωθεί και ενισχύει την έννοια της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων των ατόμων που
φιλοξενούνται στις Στεγαστικές Μονάδες της Εταιρίας.
Μεθοδολογία: Η αξιολόγηση του μοντέλου παρέμβασης που υιοθετεί η Εταιρία έγινε με την χρήση
αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογιών και υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις το 2016-2017 και το 20182019. Στην έρευνα συμμετείχαν ασθενείς που φιλοξενούνται σε Μονάδες της Εταιρίας.
Αποτελέσματα: Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων κατέδειξε την άποψη των ωφελουμένων σχετικά με
τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και τις διαστάσεις μέσα απο τις οποίες γίνεται αντιληπτή αυτή απο τους
ίδιους τους ασθενείς. Παράλληλα αναδείχθηκαν τρόποι και πρακτικές μέσα απο τις οποίες θα ενισχυθεί
περαιτέρω η συμμετοχή τους στην λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορύν. Παράλληλα, η εκπόνηση
της έρευνας σε δύο φάσεις έδωσε τη δυνατότητα να γίνει μια συγκριτική μελέτη τόσο μεταξύ των διαφόρων
Μονάδων όσο και μεταξύ των δυο φάσεων ανά Μονάδα.
Συμπεράσματα: Η δυνατότητα συμμετοχής των ωφελουμένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων βελτιώνει
τη θεραπευτική σχέση και βοηθάει στην καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας.
Η βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση στη ψυχική υγεία. Το πρόγραμμα be right
erasmus +
Μυλωνάκη Ε., Τζανέτου Β., Φίτσιου Π.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Τα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας συχνά παραβιάζονται με την υιοθέτηση
στερεοτυπικών στάσεων και συμπεριφορών, σε αρκετές περιπτώσεις, και από τους ίδιους τους επαγγελματίες
που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο σκοπός
της ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τα οφέλη της βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγισης
στην ψυχική υγεία, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι επαγγελματίες μπορούν να βελτιώσουν τις
υπηρεσίες που παρέχουν εστιάζοντας στις πραγματικές επιθυμίες των ληπτών υπηρεσιών υγείας.
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Στην ανακοίνωσή θα παρουσιαστεί ως καλή πρακτική το πρόγραμμα Be Right Erasmus +, με τη συμμετοχή
της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π .Σακελλαρόπουλος ως εταίρος, το οποίο έχει ως στόχο την
ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση της γνώσης των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής
υγείας. Βασική καινοτομία του προγράμματος αποτελεί ότι σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με την ενεργή
συμμέτοχη επαγγελματιών και ληπτών υπηρεσιών υγείας.
Το πρόγραμμα έχει δύο βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία: 1) την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης για
επαγγελματίες υγείας, μέσω της οποίας θα είναι σε θέση να αναστοχαστούν, να αναγνωρίσουν ποια
δικαιώματα θίγονται συχνά και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε βασικά θέματα γύρω από την παροχή
υπηρεσιών υγείας εστιασμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα 2)το επιτραπέζιο παιχνίδι για τα δικαιώματα στις
υπηρεσίες ψυχικής υγείας, που αποτελεί ένα διασκεδαστικό άτυπο εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο στοχεύει
στην ενδυνάμωση των ληπτών υπηρεσιών υγείας να ασκήσουν τα δικαιώματα τους.
Εν κατακλείδι, η ανακοίνωση σκοπεύει να αναδείξει ότι η εστιασμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση
στην ψυχική υγεία έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς σέβεται τις ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο
για την εφαρμογή της είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση όλης την κοινότητας και η εκπαίδευση τόσο των
επαγγελματικών υγείας σχετικά με τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, όσο και των ίδιων των
ληπτών, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους και να τα διεκδικούν όταν παραβιάζονται.
Μεθοδολογία ανάπτυξης υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους στο πλαίσιο λειτουργίας της κινητής
μονάδας ψυχικής υγείας Ν. Έβρου της εταιρίας κοινωνικής ψυχιατρικής Π. Σακελλαροπουλος
Φωτίδου Ε., Κεντιγκελένη Κ., Σωτηρίου Π., Σπυριδωνίδου Γ., Κοτζά Σαλή Π., Ελευθεριάδου Μ.,
Ζακώνη Σ., Βασιλούδη Σ., Ταταρίδης Δ., Τσιακίρη Α.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Σκοπός: Λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον στάδιο ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, τις
καταγεγραμμένες εθνικοπολιτιστικές ανάγκες του πληθυσμού ως προς την παροχή υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, και τέλος την κάλυψη των υφισταμένων ελλειμμάτων με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό,
σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τα βήματα ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας στο Νομό
Ροδόπης.
Μέθοδος: Εστιάζοντας τόσο στην οργάνωση, λειτουργία και δικτύωση του κλιμακίου παιδιών και εφήβων
(Π&Ε) όσο και στις επιμέρους ανάγκες, τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις διαχρονικές προκλήσεις του τομέα
δράσης της υπηρεσίας. Καταγράφοντας τα στάδια υλοποίησης μέχρι και την έναρξη του κλιμακίου Π&Ε
από κοινού με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια διασύνδεσης θεωρίας και πρακτικής εκ μέρους της ΕΚΨΠ.
Σακελλαρόπουλος. Ειδικότερα, η κεκτημένη εμπειρία των προηγούμενων ετών και η χαρτογράφηση των
δομών ψυχικής υγείας στο Νομό Ροδόπης, αποτυπώθηκαν στην εγκριθείσα πρόταση αναφορικά με την
επέκταση της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Νομού Έβρου με κλιμάκια και στο Νομό
Ροδόπης, μια περιοχή, όπου είχε διαπιστωθεί η αύξηση των αιτημάτων/παραπομπών προς την Κινητή
Μονάδα για ψυχολογική, μαθησιακή, λογοπεδική και οικογενειακή βοήθεια εκ μέρους παιδιών, εφήβων και
οικογενειακού περιβάλλοντος με μόνιμη κατοικία στο Νομό Ροδόπης.
Αποτελέσματα: Αναμενόμενα αποτελέσματα αποτελούν η διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση διαταραχών
παιδικής και εφηβικής ηλικίας καθώς και η πρόληψη επανεμφάνισης των συμπτωμάτων. Παράλληλα
αναμένεται η ανάπτυξη δομών παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας σε
εξωνοσοκομειακή βάση, και η αποφυγή υποτροπών, με σκοπό την παραπομή των ασθενών στην κοινότητα
και μείωση της ακούσιας νοσηλείας. Τέλος, η αποφυγή του σχολικού εκφοβισμού και βελτίωση της ποιότητας
ζωής του ασθενούς αποτελούν επιπλεον αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη δομή.
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Συμπεράσματα: Η έγκαιρη παρέμβαση στον παιδικό/εφηβικό πληθυσμό σε μία ολιστική βάση, και σε
συνεργασία με τις κατα τόπους υπηρεσίες, την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και τη συμμετοχή της
οικογένειας, κρίνεται ότι θα βοηθήσουν ως προς την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αλλά και την
πρόληψη/κινητοποίηση, αυτής της ομάδας πληθυσμού.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Προεδρείο: Ν. Μαρκέτος
Ψυχίατρος Συστημικός Θεραπευτής, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης & Ψυχοθεραπείας Οικογένειας
(Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο.)

Υπηρεσίες παιδιού και εφήβου στο πλαίσιο του Δημόσιου Τομέα: αξιακά συστήματα, θεσμική οργάνωση,
στάση των εργαζομένων
Δ. Γεωργιάδης
Συστημική προσέγγιση σε δομές ψυχικής υγείας ΑΜΚΕ
Β. Φαμπιόλα - Καλοδίκη
Διπλοί δεσμοί, συστήματα, ιδρύματα και … αποχαιρετισμοί
Κ. Χαραλαμπάκη

Υπηρεσίες παιδιού και εφήβου στο πλαίσιο του Δημόσιου Τομέα: αξιακά συστήματα, θεσμική
οργάνωση, στάση των εργαζομένων
Δ. Γεωργιάδης
Ψυχίατρος Παιδιού και Εφήβου, Συστημικός Ψυχοθεραπευτής, Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της ΕΕΣΣΚΕΨΟ, Μέλος του Συμβουλίου
Δεοντολογίας της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, Πρώην Συντονιστής Δ/ντής στο ΕΣΥ

Μετά από μακρά προσωπική διαδρομή σε διάφορες υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιού και εφήβου (
Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο-Νταού, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου, Παιδοψυχιατρικό
Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου), διαπιστώνεται η αποδυνάμωση του αξιακού συστήματος το οποίο βασίζεται
στην τομεοποίηση και την εφαρμογή της κοινοτικής ψυχιατρικής (Ν. 2716/1999). Οι λιγοστές υπηρεσίες
ψυχικής υγείας παιδιού και εφήβου (ΥΨΥΠΕ), οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης, παραμένουν υποστελεχωμένες, ανολοκλήρωτες, ανυποστήρικτες, με εργαζόμενους που
κινούνται στα όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Με ένα συστημικό φακό, αναζητούνται τα αίτια αυτής της αποδυνάμωσης: η αδυναμία από την πλευρά της
Κεντρικής Διοίκησης και του Γενικού Νοσοκομείου να υποστηρίξει το νέο σύστημα, η μεγάλη καθυστέρηση στη
λήψη των αποφάσεων, οι κυρίαρχες αντιλήψεις των πολιτών, η στάση των εργαζομένων. Η μακρά διοικητική
στασιμότητα σε συνδυασμό με την αύξηση των αναγκών των πολιτών αποδυναμώνει το αρχικό όραμα των
εργαζομένων με συνέπειες στην καθημερινή τους πρακτική. Είναι ήδη ορατός ο κίνδυνος να περιοριστεί
η λειτουργία του προτεινόμενου τομεακού κοινοτικού μοντέλου, οι εργαζόμενοι να παλινδρομήσουν σε
εργασιακή αδιαφορία και οι πολίτες να καταφεύγουν για την εξυπηρέτηση τους σε πελατειακές σχέσεις.
Αναζητούνται οι κακοδαιμονίες του δημόσιου τομέα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και προτάσεις για
την υπέρβαση τους.
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Συστημική προσέγγιση σε δομές ψυχικής υγείας ΑΜΚΕ
Β. Φαμπιόλα - Καλοδίκη
Ψυχίατρος - Οικογενειακή Θεραπεύτρια

Στην συγκεκριμένη παρουσίαση θα αναλυθεί ο τρόπος λειτουργίας δομών Ψυχικής Υγείας Αστικών
Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, σε σχέση με τον συστημικό τρόπο σκέψης. Η οικογενειακή θεραπεία
βασίζεται στη θεωρία ότι ένα σύστημα προσπαθεί να διατηρήσει την ομοιόστασή του ανεξάρτητα του πόσο
δυσπροσαρμοστικό μπορεί να γίνει. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους ενός συστημικού θεραπευτή
είναι να προσδιορίσει τον ομοιοστατικό ρόλο του ασθενούς. Υπάρχουν άραγε παθογένειες που μπορούμε
να εντοπίσουμε σε μία δομή ψυχικής υγείας; Ως θεραπευτές τις αντιμετωπίζουμε ή εξυπηρετούμε τελικά
στην διατήρησή τους; Μας ενδιαφέρουν τα στατιστικά και οι αριθμοί ή η ουσία; Τι είδους επικοινωνία και
δυναμικά επικρατούν στις σχέσεις μεταξύ επωφελούμενων-θεραπευτών-πλαισίου; Υπάρχει διάθεση για
συνεργασία, αλλαγή και πρόοδο ή περισσότερο για εύρεση αποδιοπομπαίων τράγων, ενοχοποίηση και
διατήρηση μιας καλής εικόνας προς τα έξω; Οι προβληματισμοί μας, μπορούν να οδηγήσουν σε έμπνευση
και εύρεση νέων τρόπων «σχετίζεσθαι»;
Διπλοί δεσμοί, συστήματα, ιδρύματα και … αποχαιρετισμοί
Κ. Χαραλαμπάκη
Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια, Πρώην Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ

Γίνεται μια παρουσίαση νεότερων εφαρμογών του διπλού δεσμού σε ευρύτερα πλαίσια, όπως είναι τα
ιδρύματα. Πρόκειται για μια προσέγγιση που διατυπώθηκε από ομάδα γαλλόφωνων, κυρίως, συγγραφέων
και συνδέθηκε με το ρεύμα του κονστρουκτιβισμού στη συστημική οικογενειακή θεραπεία. Κάνοντας
αναφορές στη συζήτηση που αναπτύχθηκε τον πρώτο καιρό της εμφάνισης της θεωρίας του διπλού δεσμού,
και μέσα από την παράθεση κλινικών περιπτώσεων, τίθενται ερωτήματα σχετικά με το αν η «μεταφύτευση»
της έννοιας τη δικαιώνει, τελικά, ως προς την ουσία της. Οι εφαρμογές αυτές του διπλού δεσμού
δημιουργούν, ως μεταφορά, δυνατότητες για μιαανάγνωση και παρέμβαση σε προβλήματα ιδρυμάτων μέσα
από μια συστημική οπτική, όπως και την προοπτική ενός θεσμικού μετασχηματισμού τους. Αλλά, επίσης,
δημιουργούν και νέα πεδία προβληματισμών, επιλογών και τελικών αποφάσεων για τους συμμετέχοντες με
εργασιακή σχέση στα ιδρύματα.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Προεδρείο: Δ. Δικαίος 1η Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα, Π. Φερεντίνος 2η Ψυχιατρική Κλινική
ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, Αθήνα

Προβλεπτικοί παράγοντες γνωσιακής δυσλειτουργίας στη διπολική διαταραχή
Κ. Τουρνικιώτη
Χρονότυπος και καρδιομεταβολικά νοσήματα στη διπολική διαταραχή
Π. Φερεντίνος, Α. Μαρκοπούλου
Παιδικό τραύμα και αυτοκτονικότητα στη διπολική διαταραχή: ο ρόλος της παρορμητικότητας
Σ. Δραμιλαράκη, Π. Φερεντίνος

Προβλεπτικοί παράγοντες γνωσιακής δυσλειτουργίας στη διπολική διαταραχή
Κ. Τουρνικιώτη
2η Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, Αθήνα

Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις κατά την τελευταία δεκαετία ότι πολλοί διπολικοί ασθενείς εμφανίζουν
δυσλειτουργία σε διάφορες γνωσιακές λειτουργίες με πιο σταθερά ευρήματα τα ελλείμματα στη λεκτική
μνήμη και τις εκτελεστικές λειτουργίες στις ενεργείς φάσεις της νόσου αλλά και στη νορμοθυμία. Η
γνωσιακή δυσλειτουργία σχετίζεται με κακή συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, χειρότερη πρόγνωση,
πτωχή ποιότητα ζωής και ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Η αναζήτηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη γνωσιακή λειτουργία στη Διπολική Διαταραχή (ΔΔ) έχει
επικεντρωθεί σε κλινικές και νευροβιολογικές παραμέτρους. Όσον αφορά τους κλινικούς παράγοντες η
παρουσία συναισθηματικών συμπτωμάτων και δεικτών χρονιότητας της νόσου όπως η διάρκεια νόσου
και ο αριθμός προηγούμενων επεισοδίων φαίνεται να συνδέονται με πτωχή γνωσιακή λειτουργία στη
βιβλιογραφία. Παράλληλα, οι περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν ότι τα ψυχωσικά συμπτώματα στα πλαίσια
της ΔΔ έχουν αρνητική επίδραση στη νευροψυχολογική λειτουργικότητα των ασθενών.
Η υπόθεση σχετικά με την πιθανή συμμετοχή του άξονα Υποθάλαμος-Υπόφυση-Επινεφρίδια (ΥΥΕ) στη
γνωσιακή δυσλειτουργία στη ΔΔ πηγάζει από την πληθώρα δεδομένων σχετικά με τη δυσλειτουργία του
άξονα ΥΥΕ στη ΔΔ καθώς και τη συσχέτιση υπερκορτιζολαιμίας και ελλειμάτων όσον αφορά τις μνημονικές
κυρίως διεργασίες σε διάφορους κλινικούς και μη κλινικούς πληθυσμούς.
Η επίδραση της κορτιζόλης σε διαφορετικές νευροψυχολογικές δοκιμασίες που εξετάζουν τη μνήμη
και τις εκτελεστικές λειτουργίες και σχετίζονται με τη λειτουργική ακεραιότητα του ιππόκαμπου και του
προμετωπιαίου φλοιού αντίστοιχα, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στη ΔΔ. Επιπρόσθετα, οι λιγοστές μελέτες
που υπάρχουν δεν ελέγχουν για συγχυτικούς κλινικοδημογραφικούς παράγοντες καθώς και για παράγοντες
σχετιζόμενους με τη φαρμακευτική αγωγή. Είναι πιθανό η επίδραση της κορτιζόλης να είναι διαφορετική
στις διάφορες εγκεφαλικές δομές με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της επίδρασης της στις διαφορετικές
γνωσιακές λειτουργίες.
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Χρονότυπος και καρδιομεταβολικά νοσήματα στη διπολική διαταραχή
Π. Φερεντίνος, Α. Μαρκοπούλου
2η Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, Αθήνα

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν πως ο απογευματικός χρονότυπος συσχετίζεται με την εμφάνιση
καρδιομεταβολικών νοσημάτων στον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς η συσχέτιση
του χρονότυπου και των καρδιομεταβολικών νοσημάτων σε διπολικούς ασθενείς και αυτός είναι ο σκοπός
της παρούσας μελέτης. Το δείγμα αποτελείτο από 155 ενήλικες διπολικούς ασθενείς (65.2% γυναίκες,
μέσης ηλικίας 48.2 ετών, 63.9% με ΔΔ-Ι) που παρακολουθούνται στο ειδικό ιατρείο συναισθηματικών
διαταραχών ή είχαν νοσηλευθεί στη μονάδα συναισθηματικών διαταραχών της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής
ΕΚΠΑ στο Αττικό Νοσοκομείο. Η κλινική συνέντευξη για την τεκμηρίωση της ψυχιατρικής διάγνωσης έγινε
βάσει του MINI-5.0.0 και σύμφωνα με το DSM-IV-TR. Οι πληροφορίες για τα συννοσηρά καρδιομεταβολικά
νοσήματα συλλέχτηκαν μέσω συνέντευξης με τους ασθενείς και το περιβάλλον τους και από τους ιατρικούς
τους φακέλους. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του χρονότυπου ήταν το μεταφρασμένο
ερωτηματολόγιο Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ). Οι συχνότερες καρδιομεταβολικές
παθήσεις που καταγράφηκαν ήταν η υπερλιπιδαιμία (26.5%), η υπέρταση (24.5%) και ο σακχαρώδης
διαβήτης (12.3%). Βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες με υπερλιπιδαιμία είχαν χαμηλότερη βαθμολογία στην
κλίμακα MEQ (ήταν λιγότερο πρωινοί τύποι) σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που δεν είχαν υπερλιπιδαιμία
διορθώνοντας για ποικίλους κλινικοδημογραφικούς παράγοντες. Συμπερασματικά, ο απογευματινός
χρονότυπος σχετίζεται με την εμφάνιση υπερλιπιδαιμίας στους ασθενείς με διπολική διαταραχή.
Παιδικό τραύμα και αυτοκτονικότητα στη διπολική διαταραχή: ο ρόλος της παρορμητικότητας
Σ. Δραμιλαράκη, Π. Φερεντίνος
2η Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, Αθήνα

Σκοπός: Το παιδικό τραύμα σχετίζεται με την αυτοκτονικότητα σε ασθενείς με διπολική διαταραχή (ΔΔ).
Σκοπός αυτής της συγχρονικής μελέτης σε διπολικούς ασθενείς ήταν να διερευνήσει εάν η επίδραση
παιδικού τραύματος στην αυτοκτονικότητα διαμεσολαβείται μερικώς τουλάχιστον από την επίδραση της
παρορμητικότητας.
Μέθοδος: Η ύπαρξη παιδικού τραύματος διερευνήθηκε με την κλίμακα Early Trauma Inventory Self ReportShort Form (ETI-SR-SF), της αυτοκτονικότητας με την Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R)
και της παρορμητικότητας με την Barratt Impulsivity Scale-11 (BIS-11). Η επίδραση του παιδικού τραύματος
στην αυτοκτονικότητα και στην παρορμητικότητα, καθώς και της παρορμητικότητας στην αυτοκτονικότητα
ελέγχθηκε με αναλύσεις πολλαπλών γραμμικών παλινδρομήσεων, διορθώνοντας για φύλο, ηλικία
και διάγνωση (ΔΔ-Ι, ΔΔ-ΙΙ). Για την διερεύνηση του διαμεσολαβητικού ρόλου της παρορμητικότητας και
των υποτύπων της στην επίδραση του παιδικού τραύματος και των υποτύπων του στην αυτοκτονικότητα
δημιουργήθηκαν μοντέλα δομικών εξισώσεων.
Aποτελέσματα: Συμμετείχαν 78 ασθενείς με διάγνωση διπολικής διαταραχής σε νορμοθυμία (60.3%
γυναίκες, 67.9% ΔΔ-Ι). Η ΕΤΙ-SR-SF προέβλεψε στατιστικά σημαντικά την SBQ-R (p=0.004) και την ΒΙS11 (p<0.001), καθώς και η ΒΙS-11 την SBQ-R (p=0.001). Μελετώντας την ταυτόχρονη επίδραση των
υποτύπων του τραύματος και της παρορμητικότητας στην αυτοκτονικότητα, μόνο η σωματική κακοποίηση
(p=0.012) και η γνωσιακή παρορμητικότητα (p<0.001) προέβλεψαν την αυτοκτονικότητα. Στα μοντέλα
δομικών εξισώσεων, η έμμεση επίδραση του παιδικού τραύματος στην αυτοκτονικότητα μέσω της
παρορμητικότητας ήταν στατιστικά σημαντική (p=0.003), αλλά όχι η άμεση επίδραση του παιδικού
τραύματος στην αυτοκτονικότητα (μοντέλο πλήρους διαμεσολάβησης). Επίσης, τόσο η έμμεση επίδραση της

45

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Β

18.00-19.00

σωματικής κακοποίησης μέσω της γνωσιακής παρορμητικότητας (p=0.002) όσο και η άμεση επίδραση της
σωματικής κακοποίησης στην αυτοκτονικότητα (p=0.013) ήταν στατιστικά σημαντικές (μοντέλο μερικής
διαμεσολάβησης).
Συμπέρασμα: Το παιδικό τραύμα προβλέπει την αυτοκτονικότητα και την παρορμητικότητα, καθώς και η
παρορμητικότητα την αυτοκτονικότητα. Η διαμεσολάβηση της παρορμητικότητας εξηγούσε πλήρως την
επίδραση του παιδικού τραύματος στην αυτοκτονικότητα, ενώ η γνωσιακή παρορμητικότητα εξηγούσε
μερικώς την επίδραση της σωματικής κακοποίησης στην αυτοκτονικότητα. Επομένως, η διαχείριση της
παρορμητικότητας και δη της γνωσιακής παρορμητικότητας είναι σημαντική για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της αυτοκτονικότητας σε διπολικούς ασθενείς με ιστορικό παιδικού τραύματος
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
Προεδρείο: Ι. Nτίνος Κλινικός Ψυχολόγος, ΜSc, PhD, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο. της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας
Η τραυματικότητα της ασθένειας του καρκίνου στην εφηβεία: τα σωματικά και ψυχικά «ρήγματα» που βιώνει
ο έφηβος
Μ. Κούτρα
Απο το σώμα στην ιστορία υποκειμένου: μια αφηγηματική μελέτη του οδοιπορικού επιβιωσάντων καρκίνου
εφηβικής ηλικίας
Ε. Ντάλη
Μετατραυματική ανάπτυξη, μετατραυματικό στρες και ψυχοκοινωνική προσαρμογή στην ασθένεια σε
γυναίκες με καρκίνο του μαστού: διερεύνηση διαμεσολαβητικών και ρυθμιστικών παραγόντων
Φ. Κολοκοτρώνη
Καρκίνος επι σκηνής: η μεταμορφωτική δυναμική της επιτέλεσης
Β. Ντάκαρη

Η τραυματικότητα της ασθένειας του καρκίνου στην εφηβεία: τα σωματικά και ψυχικά «ρήγματα» που
βιώνει ο έφηβος
Μ. Κούτρα
Ψυχολόγος Msc Κλινικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της πορείας μιας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας με
μια νεαρή ενήλικη κοπέλα η οποία νόσησε από καρκίνο στην περίοδο της εφηβείας και που κατάφερε να
επιβιώσει της ασθένειας αλλά η ανάγκη για διεργασία όλων των ψυχικών ρηγμάτων που της προκάλεσε η
ασθένεια ήταν επιτακτική ώστε να μπορέσει να επανασυνδεθεί με την ζωή της πριν την ασθένεια. Για την
παρουσίαση θα αξιοποιηθεί το κλινικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τις πραγματοποιηθείσες συνεδρίες.
Η εμφάνιση της ασθένειας του καρκίνου στην περίοδο της εφηβείας έχει ως άμεση επίπτωση την πρόκληση
έντασης και διατάραξης της μέχρι πρότινος ισορροπίας του εφήβου τόσο σε ψυχοκοινωνικό όσο και σε
σωματικό επίπεδο. Ο έφηβος ασθενής ζει και ταυτόχρονα δεν ζει την εφηβεία του όπως θα επιθυμούσε. Τα
άγχη που καλείται να βιώσει ο έφηβος στην φάση της διάγνωσης αλλά και στην πορεία της ασθένειας υπό το
καθεστώς των θεραπειών φέρνουν τον έφηβο αντιμέτωπο με μια κατάσταση “ψυχό-σωματικής” κρίσης όπου
οι ενδοψυχικές συγκρούσεις και οι “βίαιες” μεταβολές υπερχειλίζουν τον ψυχισμό του. Η ασθένεια προκαλεί
διάρρηξη της επιφάνειας του ψυχισμού, της εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας, της οργάνωσης του
ψυχισμού και της αίσθησης του Εγώ, προκαλώντας σοβαρά ναρκισσιστικά πλήγματα στον έφηβο.
Η βίαιη αλλαγή που επισυμβαίνει στην ζωή του εφήβου όταν εμφανίζεται η ασθένεια σε όσα ήξερε μέχρι
τότε αποτελεί έναν σοβαρό τραυματισμό (σωματικό και ψυχικό). Απειλείται πλέον η ακεραιότητα του, το
σώμα του που μέχρι πρότινος επιθυμούσε και δρούσε, πλέον χρειάζεται να σταματήσει να επιθυμεί και
να αποτελεί πλέον το σημείο συνεχούς ελέγχου και εξέτασης από τους γιατρούς και πια χρειάζεται να
είναι σε «περιορισμό», ένα σώμα που αλλάζει και πονά σωματοψυχικά. Ο τραυματισμός αυτός καθώς
πραγματοποιείται, έρχεται να ανακινήσει ενδοψυχικές συγκρούσεις και να «ακουμπήσει» στο έδαφος
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άλλων παλαιότερων τραυματισμών που έχει βιώσει ο ασθενής και που επανέρχονται πλέον στο προσκήνιο
και ζητούν νοηματοδότηση
Από το σώμα στην ιστορία υποκειμένου: μια αφηγηματική μελέτη του οδοιπορικού επιβιωσάντων
καρκίνου εφηβικής ηλικίας
Ε. Ντάλη
Κλινική Ψυχολόγος, MSc, PhD, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Η παρούσα ποιοτική έρευνα αξιοποίησε μια αφηγηματική προσέγγιση για να παρουσιάσει το οδοιπορικό
του εαυτού νεαρών επιβιωσάντων καρκίνου. Στη μελέτη συμμετείχαν δεκατρείς επιβιώσαντες (1829 ετών) νεοπλασματικών ασθενειών που βίωσαν καρκίνο στην εφηβική ηλικία. Οι ιστορίες ζωής των
συμμετεχόντων αναλύθηκαν μέσω θεματική αφηγηματικής ανάλυσης και παρουσιάζονται με άξονα τον χρόνο
της ασθένειας, που τοποθετείται ως μια στιγμή ρήξης και ανασύστασης σε ενδοψυχικό και διυποκειμενικό
επίπεδο. Η θεματική αφηγηματική ανάλυση ανέδειξε θέματα αρχικά σχετικά με το διάστημα της φάσης της
ασθένειας, όπου οι αφηγήσεις επικεντρώνονται στη βίωση του πόνου, τις αλλαγές στην εικόνα σώματος,
τις αντιδράσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα -από συμπεριφορές ανθεκτικότητας έως αντιδράσεις
ψυχικής κατάρρευσης. Η αίσθηση μη παράλληλης πορείας με τους συνομηλίκους τους αποτυπώνεται στις
αναφορές των συμμετεχόντων για την αίσθησή τους ότι δε βίωσαν την εφηβεία, καθώς φαίνεται ότι με την
παρουσία της ασθένειας, η επιθετικότητα ενδοστρέφεται προς το σώμα και όχι προς τους γονείς, ενώ οι
διεργασίες αποχωρισμού καθυστερούν και βιώνονται αργότερα, κατά τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής.
Υπό τις συνθήκες αυτές η ταυτότητα των επιβιωσάντων και η μετέπειτα ζωή τους υφαίνεται γύρω από τις
εμπειρίας της ασθένειας, με βάση τις οποίες οι συμμετέχοντες παρουσιάζονται με μια «μαχητική διάσταση
νικητή», αλλά μέχρι να καταλήξουν σε αυτό έχουν αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις τόσο στην ασθένεια,
όσο και κατά την επιστροφή στην «κανονικότητα». Το διάστημα της νοσηλείας και των θεραπευτικών
παρεμβάσεων εμπεριέχει ένα σημαντικό σωματικό και ψυχικό αποτύπωμα, το οποίο μέσω των αφηγήσεών
τους ξαναθυμούνται, επανα-συνθέτουν τα επιμέρους κομμάτια του και το νοηματοδοτούν. Κοινό θέμα των
αφηγήσεων αποτελεί η προσέγγιση της ασθένειας ως μιας εμπειρίας που ενεργοποιεί ανθεκτικότητα και
οδηγεί σε μια αναθεώρηση της ζωής και στην κατασκευή ενός νέου νοήματος, μαζί με την ανασύσταση μιας
νέας ταυτότητας.
Μετατραυματική ανάπτυξη, μετατραυματικό στρες και ψυχοκοινωνική προσαρμογή στην ασθένεια σε
γυναίκες με καρκίνο του μαστού: διερεύνηση διαμεσολαβητικών και ρυθμιστικών παραγόντων
Φ. Κολοκοτρώνη
Ψυχολόγος Υγείας, PhD, Γ.Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας, Μέλος Εργαστηρίου Ψυχοπαθολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας Παντείου
Πανεπιστημίου

Μια ασθένεια απειλητική για τη ζωή, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, αποτελεί μια πολυδιάστατη εμπειρία
που επηρεάζει διαφορετικούς τομείς και ρόλους στη ζωή ενός ανθρώπου. Η διάγνωση και η θεραπεία του
καρκίνου, ανεξάρτητα από την πρόγνωση, φαίνεται να ανασύρει στην επιφάνεια υπαρξιακές αγωνίες σχετικά
με την απειλή ενός «άκαιρου» θανάτου και ενός «τραυματισμένου» μέλλοντος και να συνοδεύεται από
υψηλά επίπεδα στρες και προβλήματα ψυχοκοινωνικής προσαρμογής. Ωστόσο, ένας αριθμός γυναικών που
έχει επιβιώσει από καρκίνο του μαστού φαίνεται να αναφέρει θετικές αλλαγές σε ποικίλες πτυχές της ζωής
τους που σχετίζονται με αυξημένη εκτίμηση για τη ζωή, βελτιωμένες και ουσιαστικότερες διαπροσωπικές
σχέσεις, αυξημένη αίσθηση προσωπικής δύναμης, μεγαλύτερη πεποίθηση για νέες προοπτικές στο μέλλον
και πνευματική ανάπτυξη. Έχοντας ως κεντρικό στόχο μια πληρέστερη κατανόηση της ψυχοκοινωνικής
προσαρμογής των γυναικών με καρκίνο του μαστού μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σχεδιάσαμε
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και εκπονήσαμε μια συγχρονική μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής
Μαστού του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» και στα εξωτερικά ιατρεία του Περιφερειακού
Γενικού Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένας σχετικά μικρός αριθμός
γυναικών βρισκόταν σε αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση μετατραυματικής διαταραχής στρες και
προβλημάτων ψυχοκοινωνικής προσαρμογής. Η ευαλωτότητα αυτή βρέθηκε να διαμεσολαβείται από
έναν αριθμό παραγόντων, όπως είναι η χαμηλή αισιοδοξία, η παρουσία κοινωνικών περιορισμών, καθώς
επίσης η μεγαλύτερη χρήση μη εποικοδομητικής γνωστικής επεξεργασίας και οι αποφευκτικές στρατηγικές
αντιμετώπισης. Επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός γυναικών με καρκίνο του μαστού που συμμετείχαν
στην παρούσα μελέτη ανέφεραν την εμπειρία μετατραυματικής ανάπτυξης περιγράφοντας βελτιωμένες και
ουσιαστικότερες διαπροσωπικές σχέσεις και μεγαλύτερη εκτίμηση για τη ζωή. Οι παράγοντες εκείνοι που
συνέβαλαν στην εμφάνιση της μετατραυματικής ανάπτυξης ήταν η εποικοδομητική γνωστική επεξεργασία,
οι πνευματικές στρατηγικές αντιμετώπισης και η θετική αναπλαισίωση. Τα ερευνητικά ευρήματα και η
ερμηνεία τους αξιοποιούνται για τη διατύπωση προτάσεων για μελλοντικές έρευνες και τον σχεδιασμό
ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων.
Καρκίνος επι σκηνής: η μεταμορφωτική δυναμική της επιτέλεσης
Β. Ντάκαρη
Διδάκτωρ Αμερικανικού Θεάτρου, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Με αφορμή την παράσταση θεάτρου-ντοκουμέντου «Παρ’όλα Αυτά: Εννιά μαρτυρίες γυναικών για τον
καρκίνο», παραγωγής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (2018), ως σημείο συνάντησης τέχνης,
εμπειρίας, ψυχοθεραπείας, και θεατρολογικής μελέτης, η παρούσα εισήγηση αποπειράται να χαρτογραφήσει
τις συγκλίνουσες μεταξύ θεάτρου και ζητημάτων ιατρικής και υγείας και να εξετάσει την πολλαπλή
μεταμορφωτική της αξία. Το θέατρο προάγει το όραμα της καλλιέργειας του Ανθρωπισμού: εξαιτίας της
εγγενούς παιγνιώδους φύσης του, συνδέει έντονες εμπειρίες με έκπληξη και θαυμασμό, παρά με άγχος
ή φόβο. Ειδικότερα, η δυσείπωτη εμπειρία μιας ασθένειας όπως ο καρκίνος δύναται να αποδοθεί μέσω
πλούσιων εκφραστικών εργαλείων και να οικοδομήσει γέφυρες ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των
μετεχόντων του θεατρικού γεγονότος. Συνδέοντας την αισθητική, θεραπευτική, και εκπαιδευτική δυναμική
του θεάτρου με τις επιστήμες Υγείας επιτυγχάνεται και μια ουσιαστική στροφή στον Άνθρωπο -μια ηθική
προσέγγιση στην υγεία και την ποιότητα ζωής, στην ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων, και στην ανάπτυξη
ενσυναίσθησης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Απώτερος στόχος αυτής της αναζήτησης είναι η αποδέσμευση
του-ποικιλοτρόπως στιγματισμένου-πάσχοντος σώματος από υπάρχουσες μυθολογικές στρεβλώσεις
γύρω από τον καρκίνο και η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης παρατήρησης, αποδοχής και συνύπαρξης των
ανθρώπων - νοσούντων και μη.
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WORKSHOP
ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΙΝΑΙ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ» ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΑΠ’ ΟΤΙ
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Προεδρείο: Ν. Βαϊδάκης, Α. Κώνστα
ΝΑΙ
Θ. Ασκητής
ΟΧΙ
Λ. Αθανασιάδης
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Προεδρείο: Αθ. Θεοχάρης Πρόεδρος ΔΣ ΟΚΑΝΑ
Διαφοροποίηση αιτημάτων και εξέλιξη υπηρεσιών
Κ. Γκιουζέπας
Από την οικονομική στην υγειονομική κρίση. Ανάγκες, προκλήσεις, απαντήσεις
Θ. Ξαφένιας
Προφίλ χρήσης, ψυχοπαθολογία, ποιότητα ζωής και επιπολασμός του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στον
πληθυσμό των αστέγων χρηστών-στριών που διαμένουν στον ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας «Ιονίς»
Σ. Νικολαΐδη
Απεξάρτηση και Επανένταξη. Μια αμφίδρομη σχέση
Ά. Καφαντάρη
Περί συγκρατησιμότητας ....
Μ. Μίχου

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών στο χώρο της εξάρτησης αλλά και η αλλαγή στο σκηνικό
των εξαρτησιογόνων ουσιών μας φέρνουν συχνότερα σε επαφή με διαφοροποιημένα αιτήματα. Θέματα
όπως η απορρόφηση των χρηστών, η προσέγγιση νέων πληθυσμών και η συγκρατησιμότητα, η μείωση της
βλάβης, η απεξάρτηση και η επανένταξη προβληματίζουν τους εργαζόμενους στο χώρο των εξαρτήσεων.
Ποια είναι τα αιτήματα των ασθενών και τι πραγματικά προσφέρουμε; Ποιες νέες ανάγκες των εξαρτημένων
και υπό απεξάρτηση ατόμων αναδύονται, κατά την περίοδο της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARSCoV-2.; Με ποιο τρόπο χρειάζεται να αναδιοργανωθούν και να αναπροσαρμοστούν οι υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ
προκειμένου να απαντήσουν σε αυτές τις ανάγκες;
Οι νέες προκλήσεις φαίνεται να ζητούν νέες αναπροσαρμογές και εξελίξεις των υπηρεσιών.
Διαφοροποίηση αιτημάτων και εξέλιξη υπηρεσιών
Κ. Γκιουζέπας
Ψυχίατρος, Υπεύθυνος ΜΟΘΕ ΟΚΑΝΑ «Άγιος Παύλος»

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών στο χώρο της εξάρτησης αλλά και η αλλαγή στο σκηνικό
των εξαρτησιογόνων ουσιών μας φέρνουν συχνότερα σε επαφή με διαφοροποιημένα αιτήματα. Θέματα
όπως η απορρόφηση των χρηστών, η προσέγγιση νέων πληθυσμών και η συγκρισιμότητα προβληματίζουν
τους εργαζόμενους στο χώρο των εξαρτήσεων. Ποια είναι τα αιτήματα των ασθενών και τι πραγματικά
προσφέρουμε; Οι νέες προκλήσεις ζητούν νέες αναπροσαρμογές και εξελίξεις των υπηρεσιών.
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Από την οικονομική στην υγειονομική κρίση. Ανάγκες, προκλήσεις, απαντήσεις
Θ. Ξαφένιας
Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, Υπεύθυνος Θ.Μ. Ο.ΚΑ.ΝΑ- Ν.Ε.Π.Θ.

“Κρίση”, είναι το σημαίνον εκείνο που λαμβάνει διάφορους προσδιορισμούς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Οικονομική, μεταναστευτική, υγειονομική, εδώ και μία δεκαετία περνάμε πλέον από τη μία κρίση στην άλλη.
Το σημαίνον είναι κοινό, έχει όμως μία καθολική σημασία, ενέχει μία αλήθεια για όλους; Επιπροσθέτως, σε
τι συνίσταται μία κρίση; Είναι πάντοτε διακριτή; Η πανδημία φέρνει εκ νέου την “κρίση” στο τραπέζι.
Προφίλ χρήσης, ψυχοπαθολογία, ποιότητα ζωής και επιπολασμός του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2
στον πληθυσμό των αστέγων χρηστών-στριών που διαμένουν στον ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας
«Ιονίς»
Σ. Νικολαΐδη
Θεραπεύτρια (EdM, MSc, PhD), Προϊσταμένη Τμήματος Έρευνας & Αξιολόγησης ΟΚΑΝΑ, Ψυχολόγος (MSc), Στέλεχος Τμήματος
Έρευνας & Αξιολόγησης ΟΚΑΝΑ, Κλινική Ψυχολόγος (MSc, PhD), Στέλεχος Τμήματος Έρευνας & Αξιολόγησης ΟΚΑΝΑ, Νοσηλεύτρια
(MSc), ΜΥΑΠ Β΄ ΟΚΑΝΑ, Στατιστικός, Στέλεχος ΟΑΕΔ- Τμήμα Έρευνας & Αξιολόγησης ΟΚΑΝΑ

Σκοπός: Στόχος της έρευνας είναι να περιγράψει το προφίλ και την πορεία - με όρους ποιότητας ζωής,
ψυχικής υγείας και προφίλ χρήσης ουσιών - των αστέγων ή/και των ατόμων που διαμένουν σε επισφαλείς
μορφές στέγασης και κάνουν, παράλληλα, χρήση ουσιών, κατά την περίοδο της πανδημίας του νέου
κορωνοϊού SARS-CoV-2.
Υλικό και Μέθοδοι: Οι συμμετέχοντες/ουσες είναι όσοι-ες φιλοξενούνται στον ξενώνα μεταβατικής
φιλοξενίας αστέγων χρηστών-στριών «Ιονίς», ο οποίος ιδρύθηκε στο πλαίσιο μιας καινοτόμου δράσης υπό
τη σύμπραξη του Δήμου Αθηναίων με το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ με σκοπό την προστασία του εν λόγω
πληθυσμού την περίοδο της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2. Η μεθοδολογία της έρευνας
είναι ποσοτική και συνίσταται α. στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων αυτοαναφοράς - ερωτηματολόγιο
ψυχοπαθολογίας (Symptom Checklist -90R) και ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής (World Health Organization
Quality of Life - BREF (WHO-QOL-BREF), β. στη διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης - συνέντευξη συλλογής
κοινωνικό-δημογραφικών στοιχείων και δομημένη συνέντευξη για τη χρήση ουσιών και την κοινωνική
λειτουργικότητα (Hellenic Treatment Outcomes Profile), και γ. στη συλλογή στοιχείων του ιατρικού φακέλου
των συμμετεχόντων/ουσών για τον επιπολασμό του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και μολυσματικών ασθενειών
(HIV, HCV).
Αποτελέσματα: 121 άτομα φιλοξενήθηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ξενώνα έως και το τέλος
Αυγούστου. Ο επιπολασμός του SARS-CoV-2 υπήρξε μηδενικός. Από το σύνολο αυτών ο επιπολασμός του
HIV, HBV και HCV ήταν ίσος με 14,9%, 11,7% και 65,8%, αντίστοιχα. Ακόμη, το 38% παρακολουθούσε
κάποιο πρόγραμμα κατά την είσοδό του στο ξενώνα, ποσοστό που αυξήθηκε σε 56,7% έως τα τέλη
Αυγούστου.
Συμπεράσματα: Ο μηδενικός επιπολασμός του SARS-CoV-2 στους/στις φιλοξενούμενους-ες του ξενώνα
υποδεικνύει ότι η ίδρυσή του υπήρξε αποτελεσματική παρέμβαση για την προστασία του πληθυσμού.
Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό των φιλοξενούμενων ευαισθητοποιήθηκαν και εντάχθηκαν σε πρόγραμμα
θεραπείας των εξαρτήσεων. Η πορεία της ψυχικής υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους θα
ελεγχθεί με την επανεξέταση τους μετά από ένα τρίμηνο.
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Αίθουσα Γ

13.30-14.30

Απεξάρτηση και επανένταξη. Μια αμφίδρομη σχέση
Ά. Καφαντάρη
Ψυχίατρος, Δρ. Ιατρικής Α.Π.Θ., Αναπληρώτρια Υπεύθυνη (ΜΕΨΥ) και (ΜΚΕ) ΑΧΕΠΑ

Παρουσιάζονται οι δομές της επανένταξης του ΟΚΑΝΑ: Μονάδα Εντατικής Ψυχοθεραπευτικής Υποστήριξης
(ΜΕΨΥ), Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης (ΜΚΕ), Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής
Ένταξης (ΕΚΚΕΕ), Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), και τίθενται προβληματισμοί πάνω στο θέμα
απεξάρτησης και επανένταξης και προσαρμογή στα νέα δεδομένα του Covid19
Περί συγκρατησιμότητας ....
Μ. Μίχου
Ψυχίατρος, Υπεύθυνη ΜΟΘΕ Γ.Ν.Θ. - Παπανικολάου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Δράσεων Β. Ελλάδας

Μέσα από την καθημερινή μας εργασία αποκομίζουμε την αίσθηση ότι αλλάζει η δυνατότητα των υπηρεσιών
μας να συγκρατούν τους ασθενείς. Πάνω σε αυτό το ζήτημα δομήθηκε η έρευνά μας, αναζητώντας ποιοι
παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν τη φαινομενική αυτή αλλαγή και αν η απρόσκοπτη είσοδος των ασθενών
στις υπηρεσίες μας μετά την απορρόφηση της λίστας συνδέεται με τη συγκρατησιμότητα. Η συγκεκριμένη
μελέτη εμπλουτίστηκε από τα νέα δεδομένα που ανέκυψαν κατά την περίοδο της κρίσης της πανδημίας
του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, που φαίνεται ότι επηρέασε σημαντικά την συγρατησιμότητα των υπό
απεξάρτηση ατόμων στα προγράμματα του ΟΚΑΝΑ. Τα στοιχεία μας αντλούνται από τη λίστα αναμονής, από
Μονάδες Ολοκληρωμένης Θεραπείας (ΜΟΘΕ) και από το ΕΚΤΕΠΝ.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
Προεδρείο: Α. Καρκανιάς, Μ. Συγγελάκης
Ο καρκίνος ως χρόνια νόσος
Α. Καρκανιάς
Σωματική εικόνα [body-image], ενα πεδίο που μας διαφεύγει
Μ. Συγγελάκης
Καρκίνος: ψυχική εργασία και πάσχον σώμα
Ξ. Χαραλάμπους
Ανθεκτικότητα και μετατραυματική αναπτυξη στην πορεία της επιβίωσης
Ζ. Σαντά

Ο καρκίνος ως χρόνια νόσος
Α. Καρκανιάς
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, τ. Δ/ντής Ψυχιατρικού Τομέα Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Ο καρκίνος συνοδεύεται απο μια τρομακτική μυθολογία. Απλοί άνθρωποι αλλά και επιστήμονες υγείας
στ’ άκουσμα του αντιδρούν με δέος και αμηχανία, αφού τον συνδέουν με τον θάνατο [μέγιστο εχθρό του
ανθρώπου]. Στην Ευρώπη αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου μετά τά καρδιαγγειακά νοσήματα. Παγκοσμίως
εμφανίζονται 10 εκατομύρια νέα κρούσματα ετησίως.Παρά την αύξηση της συχνότητας του, ο καρκίνος
πλέον αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η πενταετής επιβίωση ξεπερνά το 70%.
Καρκίνοι μέχρι πρότινος θανατηφόροι (όπως ο καρκίνος των όρχεων) τώρα θεραπεύονται σε όλες σχεδόν
τις περιπτώσεις, οι ασθενείς με τις συχνές μορφές καρκίνου του προστάτη , του μαστού και του παχέως
εντέρου γίνονται επιζώντες μακράς πνοής και πολλοί ασθενείς ζουν με κακοήθειες όπως το λέμφωμα για
χρόνια με περιοδικές θεραπείες. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να θεωρούμε τον καρκίνο οχι “επάρατη
νόσο” αλλά μια νόσο παρατεταμένης διάρκειας, με άλλοτε άλλη επίπτωση στην ποιότητα ζωής ,που σπάνια
θεραπεύεται εντελώς. Ο καρκίνος αποτελεί επιτέλους μια χρόνια νόσο.
Αυτός είναι και ο λόγος που θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στις ψυχολογικές και σωματικές επιπτώσεις
της νόσου στον ετερογενή πληθυσμό των επιζώντων καθώς και της οικογένειας, των φίλων και των
φροντιστών που συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό της επιβίωσης από τον καρκίνο.
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Σωματική εικόνα [body-image], ένα πεδίο που μας διαφεύγει
Μ. Συγγελάκης
Ψυχίατρος, Διευθυντής, Ψυχο-Ογκολογικό Ιατρείο, Τομέας Ψυχοσωματικής Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ

Ο καρκίνος και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις συνδέονται ευρύτατα με αλλαγές στην εμφάνιση και μεταβολές
σε σωματικές λειτουργίες. Ο τρόπος με τον οποίο το άτομο σκέφτεται / αισθάνεται / βιώνει το σώμα, ο
τρόπος που θεωρεί πως οι άλλοι τον “βλέπουν” αλλάζει. Αν και τα προβλήματα που αναφύονται είναι πολύ
κοινά και αναμενόμενα, οι υγειονομικοί και ειδικώς οι ιατροί ελάχιστα ασχολούνται με θέματα σωματικής
εικόνας, ο ασθενής είναι συνήθως μόνος του στη διαδικασία προσαρμογής στη νέα κατάσταση. Η ανοικτή
επικοινωνία στο πλαίσιο ενός υποστηρικτικού και διαθέσιμου κοινωνικού δικτύου μπορεί να είναι εξαιρετικά
υποβοηθητική στη δύσκολη αυτή πορεία, που απαιτεί αρκετό χρόνο ειδικά αν οι αλλαγές είναι μόνιμες.
Καρκίνος: ψυχική εργασία και πάσχον σώμα
Ξ. Χαραλάμπους
Κλινική Ψυχολόγος, Ειδικό Ιατρείο Ψυχο-Ογκολογίας, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Η εμφάνιση του καρκίνου έρχεται να αποδομήσει την σωματοψυχική ισορροπία του υποκειμένου. Η αναρχία
των κυττάρων και η αποδιοργάνωση των οργάνων που πλήττονται , διαταράσσουν τα ψυχικά συστήματα και
το περιεχόμενο τους.
Το βίωμα του σώματος μέσα από τις θεραπευτικές παρεμβάσεις τροποποιείται και μεταβάλλεται ο τρόπος
που το υποκείμενο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του καθώς και τις σχέσεις του με τους άλλους.
Ο καρκίνος, εισβολέας, έρχεται να κάνει το οικείο ανοίκειο, το γνώριμο άγνωστο, την αρμονία δυσαρμονία,
τη σταθερότητα αστάθεια. Το σώμα εκτεθειμένο σε πολλαπλές θεραπευτικές παρεμβάσεις ενέχει τον κίνδυνο
εργαλειοποίησης του.
Ο καρκίνος δεν πλήττει μόνο το βιολογικό σώμα αλλά και το σώμα των αναγκών, το φαντασιακό σώμα, την
ίδια την ύπαρξη.
Θα παρουσιαστεί η ψυχική εργασία που απαιτείται ώστε ο ασθενής να αποδεχτεί τη νέα κατάσταση και να
επανοικειοποίησει το σώμα του καθώς και την ψυχοθεραπευτική εργασία που απαιτείται στο πλαίσιο της
συνοδείας του στην πορεία της ασθένειας. Θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς και κλινικό
υλικό.
Ανθεκτικότητα και μετατραυματική αναπτυξη στην πορεία της επιβίωσης
Ζ. Σαντά
Ψυχίατρος Επιμ. Α΄, Υπεύθυνη Ειδικού Ιατρείου Ψυχοογκολογίας Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Η «επιβίωση» ( survivorship) από τον καρκίνο είναι μια διαρκής και δυναμική πορεία και όχι απλώς ένα
διακριτό σημείο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι η μεγαλύτερη κρίση
ξεκινά μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών, όταν το άτομο καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα
και να δημιουργήσει μια νέα αίσθηση του τι είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο στη ζωή του.
Η ενίσχυση της αντοχής σε καταστάσεις όπως η σωματική αλλαγή, τα προσωπικά προβλήματα,η πίεση,η
αποτυχία και τα οδυνηρά συναισθήματα βελτιώνουν την ψυχική ανθεκτικότητα η οποία με τη σειρά της
σχετίζεται θετικά με όλες τις εκβάσεις υγείας (health outcomes) αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο μια μορφή
πρόληψης της ψυχιατρικής συννοσηρότητας.
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Ο ρόλος του ειδικού ψυχικής υγείας σε αυτήν την αχαρτογράφητη περίοδο της επιβίωσης δεν περιορίζεται
μόνο στην αντιμετώπιση των όψιμων ή εμμενουσών ψυχολογικών επιπτώσεων, αλλά και στην ευόδωση
των θετικών αλλαγών που μπορούν να επέλθουν στη ζωή του ατόμου μετά το βίωμα του καρκίνου.
Η δυνατότητα του ατόμου να διατηρήσει ή να ανακτήσει την ψυχική και σωματική του λειτουργικότητα
(ανθεκτικότητα) καθώς και η δυνατότητά του να βιώσει θετικές αλλαγές όταν αντιμετωπίζει μια στρεσσογόνο
εμπειρία (μετατραυματική ανάπτυξη) είναι κρίσιμες συνιστώσες στην φροντίδα των ασθενών και των
επιζώντων, αλλά παραγνωρισμένες.
Θα συζητηθούν οι παράγοντες που μπορούν να ενδυναμώσουν ή να αποδυναμώσουν την ψυχική
ανθεκτικότητα (resilience) και τη μετατραυματική ανάπτυξη (posttraumatic growth), η σχέση ανάμεσα τους
καθώς και με την πορεία της αποκατάστασης της υγείας των επιζώντω
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Προεδρείο: Στ. Χρηστίδη Διευθύντρια Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, ΨΝΑ
Εθισμός σε τυχερά παιχνίδια: νεότερα δεδομένα
Μ. Οριάνου
Νεότερες διατροφικές διαταραχές: vευρωσική ορθορεξία και αλκοολική ανορεξία
Ι. Κουρτέσης
Τμήμα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου της μονάδας απεξάρτησης 18 Άνω: παρουσίαση του τμήματος
και ερευνητικά δεδομένα
Ε. Σουλιώτη

Εθισμός σε τυχερά παιχνίδια νεότερα δεδομένα
M. Οριάνου, I. Ρουσιάδης
Ειδικευόμενοι Ψυχιατρικής, ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ»

Στην πέμπτη έκδοση του διαγνωστικού στατιστικού εγχειριδίου των ψυχικών διαταραχών της Αμερικανικής
Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-5) η ονομασία της διαταραχής εθισμού από τυχερά παιχνίδια άλλαξε από
“pathological gambling” σε “gambling disorder”, με σκοπό το διαχωρισμό της από τις Διαταραχές Ελέγχου
των Παρορμήσεων και την τοποθέτησή της στην ομάδα των εξαρτήσεων. Ορίζεται ως η επίμονη και
επαναλαμβανόμενη προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια σε μια 12μηνη περίοδο που οδηγεί
σε κλινικά σημαντική ενόχληση ή έκπτωση δίχως να πληρούνται τα διαγνωστικά κριτήρια του μανιακού
επεισοδίου. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να είναι επεισοδιακή ή επίμονη, σε πρώιμη ή παρατεταμένη ύφεση
και με βάση την τρέχουσα βαρύτητα μπορεί να είναι ήπια, μέτρια ή βαριά.
Παράγοντες επικινδυνότητας για την εμφάνιση της διαταραχής είναι το φύλο (άρρενες κυρίως), η νεαρή
ηλικία, το χαμηλό εισόδημα, η προσβασιμότητα σε τυχερά παιχνίδια, η παρορμητικότητα, οι γνωσιακές
διαστρεβλώσεις και προκαταλήψεις, η αναζήτηση διέγερσης και ικανοποίησης συναισθημάτων, η ύπαρξη
οικογενειακού ιστορικού ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και η συννοσηρότητα με νόσο Parkinson. Ο
επιπολασμός είναι υψηλότερος στον ψυχιατρικό πληθυσμό και στους ουσιοεξαρτώμενους. Έχει διαπιστωθεί
συννοσηρότητα με άλλες ψυχικές διαταραχές, ανάμεσα στις οποίες και αυτή των εξαρτήσεων από ουσίες,
κυρίως αλκοόλ, διαταραχές άγχους, συναισθηματικές διαταραχές (κατάθλιψη). Εμφανίζεται εντονότερα
σε άτομα με διαταραχή διάσπασης της προσοχής και υπερκινητικότητα. Ανάμεσα στα ψυχοδιαγνωστικά
εργαλεία, κυρίαρχη θέση φαίνεται να έχει το South Oaks Gambling Screen (SOGS) και η αναθεώρησή του
South Oaks Gambling Screen-revised (SOGS-R)70.
H θεραπεία έγκειται είτε σε ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις με πιο αποτελεσματική τη γνωσιακή
συμπεριφορική (CBT) είτε σε θεραπευτικές παρεμβάσεις που επικεντρώνονται κυρίως στην συνύπαρξη
και αντιμετώπιση συνυπαρχουσών ψυχικών διαταραχών. Ανασταλτικοί παράγοντες θεωρούνται η μη
αναγνώριση της ανάγκης για βοήθεια και η πρόωρη διακοπή της θεραπείας.
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Νεότερες διατροφικές διαταραχές: νευρωσική ορθορεξία και αλκοολική ανορεξία
I. Κουρτέσης, Π. Πρασίνου Τζορμπατζάκη
Ειδικευόμενοι Ψυχιατρικής, ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ»

Η νευρωσική ορθορεξία είναι μια ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από περιοριστική
διατροφή, τελετουργία στον τρόπο παρασκευής και κατανάλωσης του φαγητού και άκαμπτη αποφυγή
τροφίμων που θεωρούνται ανθυγιεινά ή βρώμικα. Οι δυσκολίες της διάγνωσης έγκειται στα ασαφή όρια της
καθώς πολλά χαρακτηριστικά της είναι κοινά με τη νευρική ανορεξία, την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και
τη ψυχοσωματική διαταραχή της προσωπικότητας. Πρώτοι οι Bratman και Knight το 1997 την περιέγραψαν
για άτομα που είχαν εμμονή στη σωστή διατροφή. Τα άτομα κάνουν περιοριστική δίαιτα, εστιάζουν στον τρόπο
προετοιμασίας του φαγητού, ασχολούνται με τον τρόπο κατανάλωσης, ανησυχούν για την ποιότητα και δεν
ενδιαφέρονται για την ποσότητα. Τα άτομα λόγω του ακραίου τρόπου διατροφής παρουσιάζουν θρεπτικές
ανεπάρκειες, ψυχολογικά βιώνουν έντονη απογοήτευση όταν διαταράσσεται η πρακτική τους, αισθάνονται
αηδία και εμφανίζουν χρόνιες ανησυχίες για τις τυχόν ατέλειες. Η θεραπεία γίνεται σε συνδυασμό της
συμπεριφορικής θεραπείας, ψυχοεκπαίδευσης και φαρμακευτικής αγωγής.
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.
Το φαινόμενο της Drunkorexia αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ειδικά στους νέους, καθώς ο
περιορισμός γευμάτων προκειμένου να επιτευχθεί τοξίκωση άμεσα και σε μεγαλύτερο βαθμό έχει σοβαρές
συνέπειες όπως εγκεφαλική βλάβη, οργανική βλάβη, υποθρεψία, αλλαγές του μεταβολισμού και έκπτωση
των νοητικών λειτουργιών. Επιπρόσθετα, μία μελέτη φοιτητών κατέδειξε πως εκείνοι που εμπλέκονται σε
διατροφικές διαταραχές εμφανίζουν σημαντικά χειρότερες ακαδημαϊκές, επαγγελματικές, διαπροσωπικές
συνέπειες και συνέπειες στην υγεία τους από την κατανάλωση αλκοόλ σε σύγκριση με εκείνους που δεν
εμπλέκονται σε διατροφικές διαταραχές.
Ενδεδειγμένες θεραπευτικές μέθοδοι θεωρούνται η ψυχοεκπαίδευση, η γνωσιακή συμπεριφορική (CBT)
καθώς και η οικογενειακή θεραπεία.
Τμήμα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου της μονάδας απεξάρτησης 18 Άνω: παρουσίαση του
τμήματος και ερευνητικά δεδομένα
Γ. Λέκκα
Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής, Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω, ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ»

Ε. Σουλιώτη
Κλινικός Ψυχολόγος ,Msc, Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω, ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ»

Το Τμήμα Προβληματικής Χρήσης του Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω του ΨΝΑ, λειτουργεί
από το 2009 και απευθύνεται σε ενήλικες άνω των 17 ετών που κάνουν προβληματική χρήση του διαδικτύου
ανεξάρτητα από την εθιστική διαδικτυακή εφαρμογή ή την ύπαρξη συννοσηρότητας, μ’ εξαίρεση την παρουσία
σοβαρής ψυχιατρικής συμπτωματολογίας. Η δημιουργία ξεχωριστού Τμήματος, εξειδικευμένου στην
Προβληματική Χρήση του Διαδικτύου απαντάει χρονικά και στην ραγδαία αύξηση Χρήσης Διαδικτύου στην
Ελλάδα που καταγράφηκε από τη Eurostat (2011), με το 46% των ελληνικών νοικοκυριών να διαθέτουν το
2010 σύνδεση στο διαδίκτυο, υπηρεσία που σημείωσε αύξηση 24% από το 2008. Ο κεντρικός άξονας της
θεραπείας απεξάρτησης από το διαδίκτυο εξελίσσεται σε τρεις φάσεις: Την Υποδοχή και Ευαισθητοποίση,
την Ψυχολογική Απεξάρτηση και την Μεταθεραπευτική Παρακολούθηση. Στο Τμήμα από την έναρξη του
διεξάγεται ερευνητικό έργο με τη συμπλήρωση δομημένων, σταθμισμένων στον ελληνικό πληθυσμό
ερωτηματολογίων με σκοπό τη διερεύνηση του εθισμού και της σχέσης ανάμεσα στην εξάρτηση απ’ το
διαδίκτυο και την ψυχική συμπτωματολογία που εκφράζει ο θεραπευόμενος. Θα παρουσιαστούν τα στοιχεία
σε δείγμα 300 θεραπευομένων που εντάχτηκαν στο πρόγραμμα.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΙΜΟΜΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Κλάδος «Τέχνη και Ψυχιατρική»
Προεδρείο: Ν. Τζαβάρας Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής
Αιμομικτικές σχέσεις στον κινηματογράφο με αφορμή τις ταινίες Miss Violence, Στρέλλα, Τ’ αστέρια
της μακρινής Άρκτου και Μονάκριβη
Στ. Κρασανάκης
Ψυχίατρος - Δραματοθεραπευτής - Διδάσκων ΕΚΠΑ

Χ. Γιαννουλάκη
Ψυχίατρος - Ψυχαναλύτρια

Η. Βλάχος
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής - Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

Α. Κυριαζή
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια

Πρόκειται για μια διαδραστική Τράπεζα όπου αφού προηγηθεί συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες, με
αφορμή τις ταινίες του πρόσφατου αφιερώματος στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος θα αναπτυχθεί ένας γόνιμος
ελπίζουμε διάλογος με το κοινό.
Επιθυμία μας είναι να αναδείξουμε τους λόγους της επαναφοράς του ζητήματος της αιμομιξίας σε όλες
τις κοινωνίες διαχρονικά, τις απαγορεύσεις και τις εκφάνσεις της και πως αυτές αποτυπώνονται στον
κινηματογράφο.
Τα έργα που θα μας απασχολήσουν, καλύπτοντας ένα μέρος των συναισθηματικών συγκρούσεων που
προκαλούνται από την ενδοψυχική επίδραση της αιμομιξίας περιλαμβάνουν δύο πρόσφατες, πολυσυζητημένες
ελληνικές ταινίες (Miss Violence, Στρέλλα), μια παλαιότερη του Λουκίνο Βισκόντι (Τ’ αστέρια της μακρινής
Άρκτου) και δύο σύγχρονες από τη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή (Μονάκριβη, Σονάτα σε κλειστό
δωμάτιο).
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΝΟΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Προεδρείο: Β.-Π. Μποζίκας, Γ. Κωνσταντακόπουλος
“Love hormone”, the brain and social cognition in schizophrenia
P. G. Michalopoulou
Η σχέση μεταξύ αναγνώρισης συναισθημάτων και νευροψυχολογικής επίδοσης σε ασθενείς με 1ο ψυχωτικό
επεισόδιο
Αικ. Δαρδαγάνη
Η σχέση μεταξύ ελλειμμάτων μετα-νόησης και κοινωνικής νόησης στη σχιζοφρένεια
Γ. Κωνσταντακόπουλος

“Love hormone”, the brain and social cognition in schizophrenia
P. G. Michalopoulou
Schizophrenia is associated with impairments in social cognitive abilities, such as emotion perception,
theory of mind, empathy, attributional style and social decision-making. There are significant associations
between social cognitive abilities and the functional outcome of schizophrenia suggesting that therapeutic
interventions that remediate social cognition may in turn improve the functional outcome of the disorder.
However, such therapeutic interventions are not currently available. Oxytocin (OXT), a neuropeptide
produced in the hypothalamus, enhances social behaviour in animals and is shown to play an important
role in human social behaviour. For example, it attenuates the aversive aspects of negative social
interactions and increases trust and generosity in healthy individuals and it enhances emotion recognition,
trust and gaze to the eye region of the face in autism. Many studies have examined the effects of OXT on
social cognitive abilities in schizophrenia with promising results. For example, OXT improved the ability of
patients with schizophrenia to recognise facial emotions, make social judgements, recognise humour and
sarcasm, recognise kinship and it also enhanced empathic accuracy. It has been hypothesised that OXT
modulates social motivation through interactions with dopamine and the reward system of the brain. In a
crossover fMRI study of intranasal OXT administration in patients with schizophrenia, we found that OXT
attenuated the activation in brain regions associated with social cognitive processes, perceived salience
of social stimuli and reward evaluation and losses, including the amygdala, the insula, the temporoparietal
junction, the prefrontal cortex and the ventral striatum. The effects of OXT on social brain regions and
the reward system of the brain may represent the neural basis of the beneficial effects of OXT in social
cognition in schizophrenia.

60

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Α

13.30-14.30

Η σχέση μεταξύ αναγνώρισης συναισθημάτων και νευροψυχολογικής επίδοσης σε ασθενείς με 1ο
ψυχωτικό επεισόδιο
Αικ. Δαρδαγάνη
Η σχέση μεταξύ της νευροψυχολογικής λειτουργίας και της αντίληψης των συναισθημάτων έχει καταγραφεί
πολλές φορές στη βιβλιογραφία. Έχει βρεθεί ότι ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει το σύστημα της προσοχής
στην επεξεργασία και την αναγνώριση του συναισθήματος. Δεν υπάρχουν, παρόλα αυτά, αρκετές μελέτες
σε ασθενείς με 1ο ψυχωτικό επεισόδιο. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ
νοητικών επιδόσεων και αναγνώρισης συναισθημάτων. Το δείγμα αποτέλεσαν 46 ασθενείς με πρώτο ψυχωτικό
επεισόδιο (22 άνδρες), στους οποίους χορηγήθηκε μία πλήρης νευροψυχολογική συστοιχία από μη λεκτικές
δοκιμασίες και μία δοκιμασία αναγνώρισης προσώπων. Η συστοιχία μετρούσε τους τομείς της προσοχής,
της μνήμης, της εργαζόμενης μνήμης, της οπτικοχωρικής ικανότητας και των εκτελεστικών λειτουργιών
(σχεδιασμός, εκτέλεση, παρακολούθηση, νοητική ευελιξία, αναστολή). Η νευροψυχολογική εκτίμηση έγινε
μέσω υπολογιστή, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες δοκιμασίες από την Cambridge Neuropsychological
Test Automated Battery (CANTAB) και μία δοκιμασία αναγνώρισης συναισθημάτων κατασκευασμένη για
τον ελληνικό πληθυσμό (Tsotsi et al., 2017). Η δοκιμασία αναγνώρισης συναισθημάτων περιλάμβανε 35
έγχρωμες εικόνες ατόμων που εκφράζουν τα 6 βασικά συναισθήματα (χαρά, λύπη, θυμός, αηδία, έκπληξη,
φόβος) και μία έκφραση ουδέτερου συναισθήματος. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της
αναγνώρισης συναισθημάτων συνολικά και της νοητικής επίδοσης. Πιο συγκεκριμένα, η προσοχή, η οπτική
μνήμη και η οπτικοχωρική ικανότητα βρέθηκαν να συσχετίζονται θετικά με την αναγνώριση συναισθημάτων.
Όσον αφορά στα συγκεκριμένα συναισθήματα, ο φόβος παρουσίασε θετική συσχέτιση με την προσοχή και
την οπτική μνήμη, η χαρά είχε θετική συσχέτιση μόνο με την οπτική μνήμη, ενώ ο θυμός μόνο με την προσοχή.
Συμπεραίνοντας, η αναγνώριση συναισθημάτων σε αυτήν την ομάδα ασθενών φαίνεται να συνδέεται με
πιο βασικά κομμάτια της γνωστικής λειτουργίας, όπως είναι οι διαδικασίες της προσοχής και της οπτικής
αντίληψης. Περαιτέρω έρευνα θα μπορέσει να αποκαλύψει τη σχέση μεταξύ των παραπάνω λειτουργιών σε
μεγαλύτερο εύρος.
Η σχέση μεταξύ ελλειμμάτων μετα-νόησης και κοινωνικής νόησης στη σχιζοφρένεια
Γ. Κωνσταντακόπουλος
Η δυσχέρεια των ανθρώπων με σχιζοφρένεια να διαμορφώνουν σύνθετες νοητικές αναπαραστάσεις του
εαυτού τους και των άλλων ατόμων αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της νόσου που έχει θεωρηθεί πυρηνικό από
τις πρώτες ήδη περιγραφές της νόσου. Από τη σύγχρονη έρευνα έχουν εντοπιστεί και μελετιούνται εντατικά
και εκτεταμένα δυσλειτουργίες σε δύο τομείς των νοητικών λειτουργιών ανώτερης τάξης στη σχιζοφρένεια,
την κοινωνική νόηση και τη μετα-νόηση. Η κοινωνική νόηση συνίσταται σε νοητικές διεργασίες πρόσληψης
και επεξεργασίας των δεδομένων στη διαπροσωπική επικοινωνία και το κοινωνικό πλαίσιο. Η μετα-νόηση
συνίσταται στις ικανότητες το ατόμου να έχει επίγνωση και να παρεμβαίνει σε εσωτερικές διεργασίες και
βιώματα, όπως οι νοητικές εργασίες (μετα-νοητική κρίση), οι σκέψεις και τα συναισθήματα (εναισθησία) και
οι όψεις του εαυτού (συνείδηση εαυτού). Η μετα-νόηση και η κοινωνική νόηση συμπλέκονται αναπτυξιακά,
νευροβιολογικά και λειτουργικά. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι στη σχιζοφρένεια τα ελλείμματα κοινωνικής
νόησης και μετα-νόησης αποτελούν το κοινό τελικό μονοπάτι διατάραξης της εσωτερικής και κοινωνικής
ζωής των ασθενών, που επηρεάζει σημαντικά τη φαινομενολογία της νόσου και μειώνει καθοριστικά τη
λειτουργικότητα. Από την έρευνα μέχρι σήμερα έχουν προκύψει σημαντικές ενδείξεις για τη συμπλοκή
ελλειμμάτων μετα-νόησης και κοινωνικής νόησης στη σχιζοφρένεια. Για παράδειγμα, η θεωρία του νου (η
δυνατότητα του ασθενούς να σκέφτεται για τον εαυτό του από την οπτική του άλλου) βρέθηκε ότι επιδρά
σημαντικά στην εναισθησία. Ελλείματα στη μετα-νοητική ικανότητα του ατόμου για αναστοχασμό των
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δικών του πεποιθήσεων και κρίσεων συνεισφέρει σημαντικά σε νοητικές προκαταλήψεις στις διεργασίες
κοινωνικής αντίληψης, όπως η πρόσδοση προθέσεων. Η μετα-νοητική εκτίμηση των κοινωνικο-νοητικών
επιδόσεων (όπως της ενσυναίσθησης) βρέθηκε να είναι ελλειμματική στους ασθενείς με σχιζοφρένεια.
Επιπλέον, η αναζήτηση πιθανών κοινών αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών για τα δύο είδη ελλειμμάτων μετα-νόησης και κοινωνικής νόησης - βρίσκεται πλέον στο πεδίο ερευνητικών σχεδιασμών. Τα ευρήματα
μπορεί να συνεισφέρουν σημαντικά στην αναγκαία ενοποίηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων για τη
βελτίωση των ικανοτήτων κοινωνικής νόησης και μετα-νόησης.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΑΣΕΙΣ
Προεδρείο: Γ. Μητρόπουλος, Ν. Δρακωνάκης
Διαταραχές προσωπικότητας: μια αφορμή για γόνιμο διάλογο ανάμεσα στη ψυχιατρική και τη ψυχανάλυση
Γ. Ισακίδου
Λεκτικές ψευδαισθήσεις και γλωσσική λειτουργία του ψυχωτικού ασθενή
Γ. Μητρόπουλος

Διαταραχές προσωπικότητας: μια αφορμή για γόνιμο διάλογο ανάμεσα στη ψυχιατρική και τη
ψυχανάλυση
Γ. Ισακίδου
Ψυχίατρος, Επιμελήτρια Α΄, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Η εισαγωγή των διαταραχών προσωπικότητας ως διακριτών διαγνωστικών κατηγοριών στα ταξινομικά
ψυχιατρικά συστήματα, έχει αντιμετωπιστεί εξαρχής τόσο με ενθουσιασμό όσο και με σκεπτικισμό. Οι
ποικίλες απόψεις και προτάσεις για τη θεώρησή τους, με πρόσφατες τις αλλαγές στα DSM 5 και ICD 11,
αναδεικνύουν την αμηχανία μας απέναντι σε έναν σημαντικό αριθμό ασθενών που, χωρίς να μπορούν
να πάρουν διάγνωση μέσα στο φάσμα της σχιζοφρένειας ή της διπολικής διαταραχής, εμφανίζουν συχνά
αρκετά συμπτώματα και υποβάθμιση της λειτουργικότητας, ώστε να θέτουν διαγνωστικά και θεραπευτικά
ζητήματα. Με δεδομένο ότι οι έρευνες πεδίου έχουν εμφανίσει ικανοποιητική αξιοπιστία μόνο για την «οριακή
διαταραχή προσωπικότητας», η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί κυρίως με τη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών
και θα παραθέσει ορισμένες ψυχαναλυτικές θεωρίες που ερμηνεύουν την κλινική τους εικόνα. Επίσης,
μέσα από την ψυχαναλυτική οπτική και με αναφορές στο έργο των Bion, Kernberg, Winnicott, και Green,
θα διερευνηθεί η σχέση της ψυχαναλυτικής με την ψυχιατρική διάγνωση, καθώς και η σχέση της οριακής
διαταραχής με την ψύχωση. Θα μας απασχολήσει τέλος η συμβολή των ψυχαναλυτικών ψυχοθεραπειών
στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενών.
Λεκτικές ψευδαισθήσεις και γλωσσική λειτουργία του ψυχωτικού ασθενή
Γ. Μητρόπουλος
Ψυχίατρος, Επιμελητής Α΄, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Οι λεκτικές ακουστικές ψευδαισθήσεις (ΛΑΨ) θεωρούνται κεντρικά συμπτώματα της ψύχωσης, και ιδιαίτερα
της σχιζοφρένειας. Υπάρχουν πολλά δεδομένα που δείχνουν ότι οι ΛΑΨ μπορούν να αποδοθούν στην
γενικότερη αποδιοργάνωση της λεκτικής ικανότητας του ψυχωτικού υποκειμένου. Ενδεικτικά: Οι ΛΑΨ
σχετίζονται με ενεργοποίηση των περιοχών του εγκεφάλου που συνδέονται με την παραγωγή του λόγου και
της αντίληψης. Οι «φωνές» που «ακούνε» κωφοί ασθενείς μοιάζουν να έχουν σχέση με το μήνυμα μάλλον,
παρά με τον ήχο. Το περιεχόμενο των ΛΑΨ συχνά συνδέεται με εκείνο των παραληρητικών ιδεών. Οι ΛΑΨ
συχνά σχετίζονται με την «υποφωνηματική» ομιλία των ασθενών. Αυτά και άλλα δεδομένα συμφωνούν με
παρατηρήσεις της κλασικής ψυχιατρικής (de Clérambault) και της ψυχανάλυσης (Lacan), σύμφωνα με τις
οποίες ο εξωτερικός κόσμος γίνεται αντιληπτός κυρίως μέσω της φυσιολογικής γλωσσικής λειτουργίας, η
διαταραχή της γλώσσας είναι καθοριστική και κεντρικής σημασίας στη σχιζοφρένεια, και φαινόμενα όπως
οι ΛΑΨ σχετίζονται με τον κατακερματισμό και αυτονόμηση της γλωσσικής λειτουργίας και της σκέψης στη
σχιζοφρένεια. Τα παραπάνω δείχνουν ότι είναι απαραίτητη μία επανεξέταση της φαινομενολογίας των ΛΑΨ
πέρα από τους τελεστικούς ορισμούς των διαγνωστικών κριτηρίων, καθώς και μία ενοποίηση διαφορετικών
επιπέδων προσέγγισης και ερμηνείας των ψυχοπαθολογικών φαινομένων.
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16.30-17.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ν. Τζαβάρας
Η δραματοθεραπεία στον καιρό της πανδημίας
Στ. Κρασανάκης
Ψυχίατρος - Δραματοθεραπευτής - Διδάσκων ΕΚΠΑ

Η Δραματοθεραπεία ανήκει στις Θεραπείες μέσω Τέχνης και είναι μία μέθοδος Ψυχοθεραπείας που αξιοποιεί
τη δυναμική του θεάτρου και την έννοια της μεταφοράς.
Χρησιμοποιεί θεατρικές τεχνικές, κατασκευή και αφήγηση ιστοριών και παίξιμο ρόλων.Το σώμα, η κίνηση
και η επικοινωνία έχουν σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική διαδικασία.
Μέχρι τώρα η άσκηση της Δραματοθεραπείας διαδικτυακά φάνταζε ένα ανεκπλήρωτο εγχείρημα. Τον καιρό
της πανδημίας αναγκαστήκαμε να λειτουργήσουμε διαδικτυακά τις ομάδες της Δραματοθεραπείας, μια
διαδικασία που αποδείχτηκε καρποφόρα και αποτελεσματική.
Στη παρούσα ανακοίνωση θα αναφερθούμε στις ιδιαίτερες πρακτικές που υιοθετήσαμε και στα οφέλη που
προέκυψαν. Αξιοποιήσαμε το συμβολικό σώμα, το φαντασιακό και την αφηγηματικότητα ενώ παρατηρήσαμε
αυξημένη προσήλωση, κατανόηση και συμμετοχή.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα εκθέσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις εργασίας και θα εστιάσουμε
σε αναφορές από τη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία.
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17.00-17.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Χ. Τουλούμης
Η αναφορά της κοινής ομάδας εργασίας WPA/CINP για τη χρήση των αντιψυχωτικών στη σχιζοφρένεια
Κ. Φουντουλάκης
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ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ι. Νηματούδης
Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας στους επαγγελματίες υγείας - διαχείριση
Π. Φωτιάδης
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19.30-20.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ηλ. Αγγελόπουλος
Η φαρμακογενετική ανάλυση νέας γενιάς στη ψυχιατρική: από το DNA στη φαρμακευτική αγωγή
Ειρ. Παπαδοπούλου
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10.00-11.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
Προεδρείο: Ι. Γιαννοπούλου Επ. Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, ΠΓΝ «Αττικόν», Αντιπρόεδρος ΠΠΕ - ΕνωΨυΠΕ
Συζητητής: Δ. Αναγνωστόπουλος Ομ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος European Society of Child & Adolescent
Psychiatry ESCAP

Το αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας
Κ. Χάρη
Επιθετικότητα στην εφηβεία: διεργασίες στη γραμμή της ανάπτυξης και παθολογικές εκφάνσεις τους
Γ. Ξυλούρης
Παράγοντες που συν-καθορίζουν την εμφάνιση βίας από πλευράς εφήβου στο περιβάλλον του, σήμερα: μια
απόπειρα προσέγγισης με επίκεντρο την κλινική εμπειρία
Λ. Αθανασοπούλου
Η βία ως συμπεριφορά ατομική (προς εαυτό και άλλους) ομαδική, οπαδική σε παιδιά και εφήβους
Β. Νταφούλης
Οργάνωση: Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων (ΠΠΕ - ΕνωΨυΠΕ)

Το αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας
Κ. Χάρη
Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε.Ε.-Ενώ.Ψυ.Π.Ε., Μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ψ.Π.Ε.

«……..Στην εφηβεία επιτελείται ένα σύνθετο ψυχικό έργο. Ο έφηβος, πέρα από τη διαφορά των φύλων και
των γενεών, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ριζική διαφορά: τη διαφορά εαυτού προς εαυτόν. Θα χρειαστεί
να απαρτιώσει τη νέα εικόνα του ώριμου σεξουαλικά σώματος, να πενθήσει τα εξιδανικευμένα παιδικά
γονεϊκά αντικείμενα, και να διαμορφώσει την προσωπική του ταυτότητα. Ενδοψυχικά θα συμβούν μεγάλες
ανακατατάξεις: Το εγώ θα πολιορκηθεί από μεγάλες ενορμητικές ποσότητες που θα πρέπει να διαχειριστεί,
κινούμενο συχνά ανάμεσα στην παλινδρόμηση και στην απαρτίωση. Θα συμβούν από-επενδύσεις από τα
παιδικά πρότυπα και επαν-επενδύσεις, επεξεργασία ορίων και προτύπων, ρευστοποίηση των ταυτίσεων
και νέες ταυτίσεις. Πρόκειται για μια πραγματική μεταλλακτική διαδικασία, μοναδική για τον καθένα, που
μάλιστα οι έφηβοι θέλουν να ανακαλύπτουν να δοκιμάζουν και να βιώνουν μόνοι τους.
Αυτή η διαδικασία διαφοροποίησης κλονίζει θεμελιακά το ναρκισσιστικό υπόβαθρο του εφήβου, τις ταυτίσεις,
και τη σχέση του με τα αντικείμενα. Συνεπώς, μια ψυχική «ρήξη» που μπορεί να συμβεί σ’ αυτή την ευάλωτη
φάση ζωής, δε σημαίνει οπωσδήποτε ψυχοπαθολογία. Συχνά πρόκειται για μια φυσιολογική διαμορφωτική
κρίση, δύσκολη, αλλά συνήθως διεξοδική, που περνά μέσα από ασυνέχειες και αλλοτριωτικές εμπειρίες
εαυτού. Η εκδραμάτιση, η επαναστατικότητα, ακόμη και μορφές βίαιης συμπεριφοράς αποτελούν μέρος
του φυσιολογικού εφηβικού μεγαλώματος. Ωστόσο, στους παθολογικούς αστερισμούς, αυτές οι ψυχικές
καταστάσεις μπορεί να κορυφωθούν σε πράξεις που είναι αφόρητες και δυσβάσταχτες, τόσο για τον ίδιο τον
έφηβο, όσο και για τον κοινωνικό του περίγυρο.»
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10.00-11.00

Επιθετικότητα στην εφηβεία: διεργασίες στη γραμμή της ανάπτυξης και παθολογικές εκφάνσεις τους
Γ. Ξυλούρης
Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Ταμίας Δ.Σ. Π.Ε.Ε.-Ενώ.Ψυ.Π.Ε., Εκπαιδευόμενο μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ψ.Π.Ε.

«…….Σε αυτή την εξελικτική διεργασία της εφηβείας πού αρχίζει βιολογικά με τις μεταβολές της φυσιολογίας
της ήβης και τελειώνει ψυχολογικά με την τελική οργάνωση της σεξουαλικότητας (Μανωλόπουλος, 1987)
ο έφηβος έρχεται αντιμέτωπος με μία σειρά από σημαντικές αλλαγές και αναθεωρήσεις όπως αυτής
της προγεννητικής σεξουαλικότητας, την εργασία της ανεξαρτητοποίησης του εαυτού και την απαρτίωση
της αναπαράστασης του εαυτού, της εικόνας του σεξουαλικά ώριμου σώματος και τη θεμελίωση της
ταυτότητας. Η επιθετικότητα ως έκφραση των αναπτυξιακών συγκρούσεων που η εφηβεία φέρει μέσα της
λειτουργεί ως μοχλός στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της ωρίμανσης ενώ οι συχνές εκτροπές της με
τις παθολογικές τους εκφάνσεις ( αυτοκαταστροφικές- αυτό τραυματικές συμπεριφορές, ουσιο-εξαρτήσεις,
διαταραχές συμπεριφοράς κα) χρειάζεται να αναγνωστούν ως εκδηλώσεις των σωματικών αλλαγών και
των ενδοψυχικών και διυποκειμενικών συγκρούσεων του εφήβου και να νοηματοδοτηθούν έτσι ώστε να
μπορεί να τις αξιοποιήσει ο έφηβος στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της ζωής.»
Παράγοντες που συν-καθορίζουν την εμφάνιση βίας από πλευράς εφήβου στο περιβάλλον του,
σήμερα: μια απόπειρα προσέγγισης με επίκεντρο την κλινική εμπειρία
Λ. Αθανασοπούλου
Ψυχίατρος Παιδιών - Εφήβων, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ, Υπεύθυνη Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών -Εφήβων, Γ.Ν. Γ.
Παπανικολάου

«…Η πορεία του εφήβου προς την ενηλικίωση και την αυτονόμηση, το κεντρικό αναπτυξιακό συμβάν
της δόμησης ταυτότητας, η διαδικασία της υποκειμενοποίησης του εφήβου, “πάντα ατελής και πολύ
περισσότερο σε μία εποχή γενικευμένης κρίσης όπου οι ταυτιστικές συμβολικές αναφορές καταρρέουν”
(Σακελλαρόπουλος, 2016), συχνά συνδέονται με την εμφάνιση βίας από πλευράς του. Ένα ευρύ φάσμα
παραγόντων και καταστάσεων ατομικών και περιβαλλοντικών και μάλιστα στις σημερινές συνθήκες όπου
περάσαμε από την “κουλτούρα του δρόμου” στην “κουλτούρα του υπνοδωματίου” στην εφηβική διαδρομή
(Livingstone, 2001), αλληλοδιαπλέκονται δυναμικά και συν-καθορίζουν την εμφάνιση βίαιων συμπεριφορών
είτε σαν εκφάνσεων μιας λειτουργικής ανάπτυξης είτε σαν συν-δηλώσεων μιας ψυχοπαθολογικής εικόνας.
Στην παρουσίαση θα γίνει μία απόπειρα προσέγγισης των ζητημάτων αυτών με επίκεντρο την κλινική
εμπειρία.»
Η βία ως συμπεριφορά ατομική (προς εαυτό και άλλους) ομαδική, οπαδική σε παιδιά και εφήβους
Β. Νταφούλης
Ψυχίατρος Παιδιών - Εφήβων, Διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Μέλος Δ.Σ.
Π.Ε.Ε.-Ενώ.Ψυ.Π.Ε.

«........ Η βία συνιστά συμπεριφορά και όχι απαραίτητα διάγνωση και ψυχοπαθολογία. Εμφανίζεται συχνότερα
στην εξέλιξη της επαναστατικότητας της εφηβείας και όχι τόσο στην παιδική ηλικία. Αφορά αυτοτιμωρητικές
όσο και ετεροκαταστροφικές συμπεριφορές. Η ομάδα εξασφαλίζει στον έφηβο το συγχωρητικό εγώ στις
επιθετικές συμπεριφορές ,με κλασσικό παράδειγμα την ομαδική βία όπως αυτή παρουσιάζεται στα γήπεδα.
Η οπαδική βία ξεκινά από την ανάγκη των εφήβων στο ανήκειν, την αίσθηση της ομαδικότητας, τα πρότυπα
των οικείων, την πίστη στον αρχηγό, την πιθανή χρήση αλκοόλ και ψυχοδραστικών ουσιών, ενώ γνωστικά
εμπλέκονται και τα λεγόμενα φυσιολογικά παρανοϊκά συστήματα τα οποία αιτιολογούν πχ. τις ακλόνητες
πεποιθήσεις για την αδικία που υφίσταται η ομάδα.»
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11.00-12.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΥΣΚΟΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
(Κλάδος Ψυχιατροδικαστικής ΕΨΕ)
Προεδρείο: Α. Δουζένης, Δ. Τσακλακίδου
Ασάφεια του πλαισίου ψυχιατρικής αξιολόγησης γονέων για γονική ικανότητα
Α. Δουζένης
Η συμβολή του παιδοψυχιάτρου στην αξιολόγηση των γονέων για γονική ικανότητα
Ι. Γιαννοπούλου
Η αξιολόγηση της ικανότητας καταλογισμού σε ψυχιατρικούς ασθενείς - Ως πραγματογνώμων
Μ. Μαρκοπούλου
Η αξιολόγηση της ικανότητας καταλογισμού σε ψυχιατρικούς ασθενείς - Ως τεχνικός σύμβουλος
Κ. Τάσιος

Ο Κλάδος Ψυχιατροδικαστικής αντιμετωπίζει πολλά και δύσκολα ζητήματα στην καθημερινή πρακτική του,
κάποια από τα οποία αποτελούν πεδίο συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών στην παρούσα στρογγυλή
τράπεζα.
Το πρώτο θέμα αφορά στα ολοένα και αυξανόμενα αιτήματα από το δικαστικό σώμα για αρωγή από τις
ψυχιατρικές υπηρεσίες δημοσίων φορέων. Ανακύπτουν ωστόσο πολλά ερωτηματικά για την επάρκεια
και την σαφήνεια του πλαισίου που διέπει τη διαδικασία αυτή, ειδικότερα όσον αφορά στην ψυχιατρική
εκτίμηση ενήλικα ατόμου, προκειμένου το δικαστήριο να αποφανθεί για την γονεϊκή του επάρκεια. Το
ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσον πρόκειται για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ή για ψυχιατρική
εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης του εξεταζόμενου. Συναφή ζητήματα είναι η πρόσβαση του ψυχιάτρου
στη δικογραφία, η απαιτούμενη χρονική διάρκεια παρακολούθησης, η θέση των ψυχομετρικών εργαλείων,
αλλά και το κατά πόσον θα πρέπει να προηγείται η αξιολόγηση του παιδιού και των συνθηκών διαβίωσης,
εάν υπάρχει δικαιοδοσία για συνέντευξη ατόμων του περιβάλλοντος του εξεταζόμενου, καθώς και θέματα
ηθικής και δεοντολογίας. Η συνεργασία και η συνδρομή του ψυχιάτρου και του παιδοψυχίατρου ταυτόχρονα
παίζουν σημαντικό ρόλο στα ζητήματα αυτά.
Ένα δεύτερο ζωτικής σημασίας ερώτημα της Ψυχιατροδικαστικής επιστήμης είναι η αξιολόγηση του
καταλογισμού μιας εγκληματικής πράξης από ψυχιατρικούς ασθενείς, έτσι όπως διερευνάται και αξιολογείται
από την πλευρά του πραγματογνώμον - ψυχιάτρου αλλά και από την πλευρά του ψυχιάτρου - ειδικού
τεχνικού συμβούλου. Παρόλο που στην περίπτωση αυτή, ο ρόλος του ψυχιάτρου είναι συμβουλευτικός,
αφού ο δικαστής έχει τον καθοριστικό λόγο στον καθορισμό της επικινδυνότητας και του καταλογισμού,
παρόλα αυτά η αξιολόγηση του ψυχιατροδικαστή έχει βαρύνουσα θέση στην κατανόηση παρόμοιων των
υποθέσεων. Στόχος όλων θα πρέπει να είναι η δίκαιη ετυμηγορία, προκειμένου να αποφεύγονται όσο γίνεται
οι λανθασμένες αποφάσεις δικαστηρίων, όπου ο ακαταλόγιστος άλλοτε αντιμετωπίζεται ως άρρωστος, ενώ
δεν είναι, και άλλοτε ως επικίνδυνος, ενώ είναι μόνο άρρωστος.
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12.30-13.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ
Προεδρείο: Ι. Νηματούδης, Φ. Γουρζής
Νεότερα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στη θεραπεία της σχιζοφρένειας: μετα-ανάλυση
δικτύου
Μ. Σαμαρά
Συγχορήγηση αντιψυχωτικών: κατευθυντήριες οδηγίες vs κλινικής πράξης
Π. Φωτιάδης
Γλουταμινικό, NMDA υποδοχείς και σχιζοφρένεια: συσχέτιση με τα αρνητικά συμπτώματα και τα γνωστικά
ελλείμματα
Θ. Κυζιρίδης

Νεότερα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στη θεραπεία της σχιζοφρένειας: μεταανάλυση δικτύου
Μ. Σαμαρά
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Η σχιζοφρένεια είναι μια κοινή και εξαιρετικά επιβαρυντική ψυχιατρική διαταραχή. Η βάση κάθε θεραπευτικής
προσέγγισης της σχιζοφρένειας είναι τα αντιψυχωτικά. Στην παρούσα ομιλία, θα παρουσιαστεί η τελευταία
μετα-ανάλυση δικτύου 32 αντιψυχωτικών για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας που δημοσιεύσαμε στο Lancet.
Για το σκοπό αυτό, πιθανές μελέτες αναζητήθηκαν σε πολλές βάσεις δεδομένων (π.χ. Embase, MEDLINE,
PsycINFO, PubMed, BIOSIS, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), WHO International
Clinical Trials Registry Platform και ClinicalTrials.gov). Τελικά, 402 μελέτες με δεδομένα για 53.463
ασθενείς συμπεριελήφθησαν στη μετα-ανάλυση. 9 δείκτες αποτελεσματικότητας και 8 δείκτες ασφάλειας
αναλύθηκαν με ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η χρήση αυτών μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια των
κλινικών για βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την εξισορρόπηση της σχέσης βλάβηςοφέλους.
Συγχορήγηση αντιψυχωτικών: κατευθυντήριες οδηγίες vs κλινικής πράξης
Π. Φωτιάδης
Ψυχιατρος, Διευθυντης ΨΤΕΠ / 424 ΓΣΝΕ

Ενώ γενικά συνιστάται η μονοθεραπεία από όλες τις θεραπευτικές συστάσεις, στη κλινική πράξη τα 2/3 των
ασθενών λαμβάνουν συνδυασμό με δύο τουλάχιστον αντιψυχωτικά φάρμακα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία
υπέρ της αλλαγής από πολυφαρμακία σε μονοθεραπεία για τους ανθεκτικούς στην θεραπεία ασθενείς.
Παρ’ όλο που όλες οι θεραπευτικές κατευθυντήριες οδηγίες θεωρούν ότι η μονοθεραπεία πρέπει να είναι
ο κανόνας, σε ορισμένες περιπτώσεις θεραπείες με συνδυασμό δραστικών παραγόντων μπορεί να είναι
σκόπιμος. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να υπάρχει στενή παρακολούθηση της ανταπόκρισης, αλλά και
των ανεπιθύμητων ενεργειών.
Απαιτείται προσοχή στο φαρμακοδυναμικό προφίλ των δραστικών παραγόντων που συνδυάζονται ώστε να
αποφευχθεί η άθροιση ανεπιθύμητων ενεργειών.
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Ο συνδυασμός της κλοζαπίνης με άλλα SGAs μπορεί να έχει κάποιο πλεονέκτημα συγκριτικά με τη
μονοθεραπεία.Επίσης περιγράφεται η υπεροχή της επιπρόσθετης χορήγησης αριπιπραζόληςπρος βελτίωση
των αρνητικών συμπτωμάτων.Τα δεδομένα από έγκυρες μελέτεςκαι μετα-αναλύσεις είναι περιορισμένα και
δεν αλλάζουν ουσιαστικά τις συστάσεις, πράγμα που φαίνεται και στο προσχέδιο της ΑΡΑ που πρόσφατα
έχουν εκδοθεί.
Γλουταμινικό, NMDA υποδοχείς και σχιζοφρένεια: συσχέτιση με τα αρνητικά συμπτώματα και τα
γνωστικά ελλείμματα
Θ. Κυζιρίδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν συντελεστεί, η παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας παραμένει
σε σημαντικό βαθμό μη πλήρως κατανοητή. Από τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν σε βιοχημικό επίπεδο,
η υπόθεση της ντοπαμίνης κατέχει σημαντική θέση καθώς ερμηνεύει σε ικανοποιητικό βαθμό τα θετικά
συμπτώματα της νόσου και αποτελεί το υπόστρωμα στο οποίο βασίζεται η δράση των αντιψυχωσικών
φαρμάκων.
Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση της ντοπαμίνης αφήνει αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τα αρνητικά συμπτώματα
και τα γνωστικά ελλείμματα στους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Αυτά τα συμπτώματα αναγνωρίζονται
με αυξανόμενη συχνότητα ως πυρηνικά χαρακτηριστικά της νόσου και ευθύνονται για τη μακροχρόνια
αναπηρία των ασθενών όμως, παρά τη σημασία τους, δεν υπάρχουν, πρακτικά, φάρμακα που να βοηθούν
στην αντιμετώπισή τους.
Η γλουταμινική υπόθεση της σχιζοφρένειας -και ειδικότερα, η υπολειτουργία των NMDA υποδοχέωνμπορεί να δώσει απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα που σχετίζονται με αυτά τα συμπτώματα. Η έρευνα για
αυτή την υπόθεση βασίστηκε αρχικά σε κλινικές παρατηρήσεις σύμφωνα με τις οποίες τα αποσυνδετικά
αναισθητικά κεταμίνη και φαινκυκλιδίνη, που είναι συναγωνιστικοί ανταγωνιστές των NMDA υποδοχέων,
επάγουν ψυχωσική συμπτωματολογία που περιλαμβάνει τόσο θετικά και αρνητικά συμπτώματα όσο και
γνωστικά ελλείμματα.
Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δοθεί στη σχέση αυτοανοσίας και ψύχωσης με χαρακτηριστικό
παράδειγμα την anti-NMDA εγκεφαλίτιδα της οποίας πολλά συμπτώματα εντάσσονται στο φάσμα της
ψύχωσης. Έτσι, η υπολειτουργία των NMDA υποδοχέων μέσα σε ένα βιοχημικό πλαίσιο που συνδυάζει τη
γλουταμινική με τη ντοπαμινική υπόθεση της σχιζοφρένειας μπορεί αφενός να βοηθήσει στην καλύτερη
κατανόηση της νευροβιολογίας της νόσου και αφετέρου να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη φαρμάκων
που εστιάζουν στα αρνητικά συμπτώματα και στη γνωστική δυσλειτουργία των ασθενών με σχιζοφρένεια.
Στην εργασία παρουσιάζονται η νευροβιολογία των γνωστικών ελλειμμάτων στη σχιζοφρένεια, η σημασία
τους για την πορεία και την έκβαση της νόσου στους ασθενείς και η συσχέτισή τους με το γλουταμινικό και
τους NMDA υποδοχείς. Περιγράφονται η μοριακή βιολογία, οι φυσιολογικές δράσεις και η παθοφυσιολογία
των τελευταίων και παρατίθενται δεδομένα από τα οποία προκύπτει η σχέση της σχιζοφρένειας με το
γλουταμινικό και τους NMDA υποδοχείς: κλινικές και φαρμακολογικές μελέτες, μελέτες απεικόνισης,
μελέτες σε πειραματόζωα και νεκροτομικές έρευνες σε εγκεφάλους ασθενών.
Περιλαμβάνονται, επιπλέον, δεδομένα όπως: η σχέση γλουταμινικού και NMDA υποδοχέων με τη
νευροαναπτυξιακή διάσταση της σχιζοφρένειας και το συναπτικό pruning, η συσχέτιση με το κάπνισμα και
το ενδοκανναβινοειδές σύστημα, τη D-σερίνη, το D-ασπαρτικό και το κυνουρενικό οξύ, που είναι φυσικός
ανταγωνιστής των NMDA υποδοχέων, τα φαρμακολογικά μοντέλα της σχιζοφρένειας, τα συναφή ευρήματα
από τη γενετική έρευνα και τα ευρήματα από μελέτες για φαρμακολογικούς παράγοντες που δρουν στους
NMDA υποδοχείς και μπορούν να αντιμετωπίσουν τα αρνητικά συμπτώματα και τα γνωστικά ελλείμματα
στους ασθενείς με σχιζοφρένεια.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Προεδρείο: Γ. Χατζησταυράκης
Το ειδικό πρόγραμμα του Νοσοκομείου Ημέρας για τους οριακούς ασθενείς: 5 χρόνια εμπειρίας
Ι. Δούμος
Κλινικά παράδοξα και θεραπευτικά διλήμματα στη ψυχοθεραπευτική εργασία με οριακούς ασθενείς
Γ. Χατζησταυράκης
Φαινόμενα μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης στη μερική νοσηλεία οριακών ασθενών και η επεξεργασία
τους στην επιστημονική ομάδα
Δ. Κατωπόδη, Α. Μπερκ

Χατζησταυράκης Γ., Δούμος Ι., Κατωπόδη Δ., Κολιού Α., Μαριδάκης Α., Μπερκ Α., Πανταγούτσου Α.,
Τσελεκίδου Α., Μαλογιάννης Ι., Βασλαματζής Γρ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Το ειδικό πρόγραμμα μερικής νοσηλείας στο Νοσοκομείο Ημέρας του Αιγινήτειου Νοσοκομείου παρέχει μια
πολύπλευρη, εντατική, καλά δομημένη και συνδυασμένη, ψυχιατρική και ψυχοθεραπευτική, ψυχαναλυτικά
ενήμερη θεραπεία σε δύσκολους, «σοβαρά διαταραγμένους» ασθενείς με οριακή και άλλες διαταραχές
προσωπικότητας. Το πρόγραμμα αυτό είναι βασισμένο στα σύγχρονα κλινικά και ερευνητικά δεδομένα και
είναι το μοναδικό που λειτουργεί στην Ελλάδα. Επικεντρώνεται στις ανάγκες κάθε ασθενούς ξεχωριστά,
στηρίζεται στη συνολική λειτουργία ενός Νοσοκομείου Ημέρας ως θεραπευτικού περιέχοντος - θεραπείας
περιβάλλοντος και αποτελεί μέρος του κλινικού και θεραπευτικού έργου του Τμήματος Διαταραχών
Προσωπικότητας της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Στο πρόγραμμα που
διαρκεί εννέα μήνες συμμετέχουν μέχρι έξι ασθενείς.
Στο τραπέζι αυτό θα παρουσιάσουμε και θα προσπαθήσουμε να σκεφτούμε πάνω στην κλινική μας εμπειρία
μετά από πέντε προγράμματα, στα οποία συμμετείχαν εικοσιέξι (26) ασθενείς. Θα επικεντρωθούμε α. στα
πολλαπλά θεωρητικά, κλινικά και θεραπευτικά παράδοξα και διλήμματα που αυτοί οι ασθενείς μας αναγκάζουν
διαρκώς να αντιμετωπίζουμε, β. στην προσπάθειά μας να περιέχουμε τις πολλαπλές μεταβιβάσεις των
ασθενών επεξεργαζόμενοι την αντιμεταβίβασή μας και γ. στη μελέτη της καταστροφικότητας και της αρνητικής
παθολογίας των οριακών ασθενών, οι οποίες προκαλούν συχνές αρνητικές θεραπευτικές αντιδράσεις.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
Προεδρείο: Αθ. Θεοχάρης Πρόεδρος Δ.Σ. OKANA
Ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου Hellenic Τreatment Οutcomes Profile - HTOP
Κ. Κοκκώλης, Π. Καρακούλα
Πρότυπο για την υγεία σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN15224. Εμπειρία απο την εφαρμογή του σε
θεραπευτικές δομές του OKANA
N. Aυγερινός
Πρόγραμμα υποστήριξης εξαρτημένων γονέων και των παιδιών τους - ΟΚΑΝΑ
Γ. Ασλανίδου
Οδηγός καλών πρακτικών σε ΛΟΑΤΚΙ+ εξυπηρετούμενους του ΟΚΑΝΑ. Η σημασία της ίσης πρόσβασης στις
υπηρεσίες υγείας που παρέχει ο οργανισμός
Μ. Κουκίδης
Εισηγητές:
1. Κοκκώλης Κ., Τσατσαρώνη X., Καρακούλα Π., Κίτσιου Α., Κουκίδης Ε., Δανούση Π., Κολιός Γ.,
Βλάχου Γ., Lintzeris N., Μαλλιώρη Μ. και Παπαρηγόπουλος Θ.
2. Αυγερινός Ν.
3. Ασλανίδου Γ., Ζιώγα Σ., Πετροπούλου Μ.
4. Κουκίδης Μ.

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) είναι ένας φορέας, ο οποίος σχεδιάζει και υλοποιεί
προγράμματα στη βάση επιστημονικά τεκμηριωμένων Καλών πρακτικών, ακολουθώντας τις διεθνείς
κατευθυντήριες γραμμές, όπως το TIP63 (SAMSHA, 2018) και το Orange Book (Independent Expert
Working Group, 2017). Διαθέτει, ακόμα, ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο Πλαίσιο Λειτουργίας, στο οποίο
στηρίζεται επιστημονικά τόσο η λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων υποκατάστασης, όσο και των
άλλων Προγραμμάτων αντιμετώπισης της εξάρτησης και μείωσης της βλάβης. Ο Οργανισμός καταβάλει
συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση
και επικαιροποίηση των γνώσεων των στελεχών του, τη διεξαγωγή ευρείας κλίμακας ερευνών για την
αποτύπωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων του, την εφαρμογή πρότυπων
συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στις θεραπευτικές δομές του, καθώς και τη λειτουργία εξειδικευμένων
προγραμμάτων για την υποστήριξη των ιδιαίτερων αναγκών εξυπηρετούμενων ομάδων και ομάδων υψηλού
κινδύνου, όπως οι υπό απεξάρτηση γονείς. Τέλος, καταβάλλει διαρκή προσπάθεια για ισότιμη πρόσβαση και
εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόμενων στις υπηρεσίες του.
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Ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου Hellenic. Treatment Outcomes Profile - HTOP
Κ. Κοκκώλης, Π. Καρακούλα
Σκοπός της μελέτης είναι η πολιτισμική προσαρμογή του ερωτηματολογίου «Australian Treatment Outcomes
Profile- ATOP», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της προόδου του θεραπευτικού
αποτελέσματος στα θεραπευτικά προγράμματα αντιμετώπισης εξαρτήσεων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Η ελληνική έκδοσή
του (Hellenic Treatment Outcomes Profile - HTOP) χορηγήθηκε σε 147 ωφελούμενους από 14 διαφορετικές
θεραπευτικές μονάδες της Αττικής. Διαπιστώθηκε πως χαρακτηρίζεται από μέτρια έως ισχυρή συγκλίνουσα
εγκυρότητα σε σύγκριση με τα ερωτηματολόγια SF-36, AUDIT-c, WHO-QOL-BREF και EuropASI, καθώς και
από σημαντική ταυτόχρονη εγκυρότητα για τις περισσότερες ουσίες, σε σύγκριση με τοξικολογικό έλεγχο
ούρων. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας είναι αποδεκτή. Η αξιοπιστία μεταξύ βαθμολογητών είναι
σημαντική έως σχεδόν πλήρης για τις περισσότερες διχοτομικές μεταβλητές και καλή έως εξαιρετική για τις
περισσότερες διατάξιμες μεταβλητές. Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με των ερωτηματολογίων ATOP
και TOP της Αγγλίας, της Χιλής και της Κίνας. Φαίνεται πως το ερωτηματολόγιο HTOP είναι ένα έγκυρο και
αξιόπιστο εργαλείο και δύναται να χρησιμοποιηθεί από τα θεραπευτικά προγράμματα του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στην
καθημερινή κλινική πρακτική.
Λέξεις κλειδιά: παρακολούθηση προόδου θεραπευτικού αποτελέσματος, θεραπευτικά προγράμματα
αντιμετώπισης εξαρτήσεων, πολιτισμική προσαρμογή, Προφίλ Έκβασης Θεραπείας, ATOP, HTOP
Πρότυπο για την υγεία σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN15224. Εμπειρία απο την εφαρμογή του σε
θεραπευτικές δομές του OKANA
Ν. Aυγερινός
Ψυχίατρος, Yπεύθυνος MOΘE OKANA Γ.N.A. «Γ. Γεννηματάς»

Ο ΟΚΑΝΑ βασιζόμενος στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των
Θεραπευτικών Υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό εγκατέστησε το πρότυπο για την Υγεία Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας EN15224.Το συγκεκριμένο πρότυπο προβλέπει την καταγραφή των κλινικών-θεραπευτικών
διεργασιών, την εναρμόνισή τους με την εθνική νομοθεσία, αλλά και με τεκμηριωμένα-αναγνωρισμένα
θεραπευτικά πρωτόκολλα, την τήρηση εντύπων, αρχείων και δεδομένων, την εισαγωγή σκοπών και
στόχων, την καταγραφή απειλών για τη μη επίτευξη, αλλά και ευκαιριών για την προσέγγισή των στόχων,την
καταγραφή κλινικών ρίσκων και του τρόπου αντιμετώπισης τους, την εφαρμογή προτάσεων βελτίωσης και
διορθωτικών ενεργειών επί των διεργασιών, την καταγραφή των παραπόνων των θεραπευομένων, τη
μέτρηση της ικανοποίησης τους και τη διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού.
Η εφαρμογή των παραπάνω διαδικασιών έχει ως στόχους την τυποποίηση των διεργασιών στις Δομές
του Οργανισμού, την επίτευξη ενός βασικού επιπέδου υπηρεσιών προς όλους τους θεραπευόμενους
και την ελαχιστοποίηση των παραπόνων τους. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η προσέγγιση ποιοτικών
χαρακτηριστικών της Υγείας, όπως η κατάλληλη, σωστή και τεκμηριωμένη φροντίδα, η διαθεσιμότητα, η
προσβασιμότητα στις υπηρεσίες, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η ασφάλεια. Γίνεται αντιληπτό
ότι οι παραπάνω στόχοι μπορούν τελικά να επιτευχθούν μόνο μέσα από τη συνεχή επικαιροποίηση και
βελτίωση του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
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Πρόγραμμα υποστήριξης εξαρτημένων γονέων και των παιδιών τους - ΟΚΑΝΑ
Γ. Ασλανίδου
Ψυχολόγος ΟΚΑΝΑ, Συστημική Θεραπεύτρια, MSc, PhD, Θεσσαλονίκη

Η παρουσίαση αυτή έχει ως στόχο να περιγράψει ένα πιλοτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Κατά των
Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την υποστήριξη εξαρτημένων γονέων και των παιδιών τους, που υλοποιείται
στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε επιμέρους δράσεις: α) ‘συμβουλευτική υποστήριξη
παιδιού, οικογένειας και συγγενών’ που υλοποιείται σε συνεργασία με το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Παιδιών και Εφήβων του Γ.Ν. Παπανικολάου και με το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Γ.Ν. Ιπποκράτειο, β)
‘πρωτοβάθμια φροντίδα σε γυναίκες μέλη των Μονάδων Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης
(ΜΟΘΕ)’, γ) ‘ομάδα γονέων μελών των ΜΟΘΕ’, δ) ‘διασύνδεση με πολιτιστικούς φορείς’ και
ε) “συμβουλευτική υποστήριξη εγκύων”. Εκτός από τις δράσεις του προγράμματος, θα συζητηθούν
οι προσπάθειες δικτύωσης με άλλους φορείς - υπηρεσίες, οι προκλήσεις και οι μελλοντικοί στόχοι του
προγράμματος.
Οδηγός καλών πρακτικών σε ΛΟΑΤΚΙ+ εξυπηρετούμενους του ΟΚΑΝΑ. Η σημασία της ίσης πρόσβασης
στις υπηρεσίες υγείας που παρέχει ο οργανισμός
Μ. Κουκίδης
Κοινωνιολόγος - Εγκληματολόγος Msc, Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης και Τεκμηρίωσης ΟΚΑΝΑ

Στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) παρέχονται υπηρεσίες πρωτογενούς, δευτερογενούς
και τριτογενούς πρόληψης, σε ανθρώπους με εξάρτηση από ουσίες, χωρίς διακρίσεις και με σεβασμό στα
ανθρώπινα δικαιώματα. Καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για την προαγωγή της ισότιμης, ελεύθερης
πρόσβασης όλων των εξυπηρετουμένων στις υπηρεσίες του. Στις δομές του ΟΚΑΝΑ συχνά εξυπηρετούνται
άνθρωποι των οποίων εμποδίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, λόγω διαφορετικότητας ή/και
ιδιαίτερων αναγκών.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΚΑΝΑ πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ευαισθητοποίηση
σε ζητήματα σεξουαλικού προσδιορισμού και έμφυλων ταυτοτήτων, όπου εκπαιδεύτηκαν στελέχη του
Οργανισμού. Προκειμένου να γίνει σύνδεση της εκπαιδευτικής δράσης με τις υπηρεσίες που παρέχονται
στους εξυπηρετούμενους του Ο.ΚΑ.ΝΑ., συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με σκοπό να συντάξει ένα οδηγό
καλών πρακτικών σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει στόχο να αναδείξει το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας και το πως η
αποτύπωση καλών πρακτικών στη παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα μπορεί να λειτουργήσει ως
θεραπευτικό εργαλείο, ενισχύοντας παράλληλα τη σημασία της πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού.
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WORKSHOP
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΖΩΑ
Προεδρείο: Δ. Μοσχονάς, Π. Φωτιάδης
Ομιλητές:
Μ. Στογιάννη
Π. Αλεκτορίδης
Π. Φωτιάδης
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WORKSHOP
Το καταξιωτικό δέντρο
A. Κιαπόκα
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
TΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε
Προεδρείο: Δ. Κόντης
Η εργασία ως επένδυση στην ψυχική υγεία και ως δικαίωμα του ψυχικά πάσχοντα
Σ.Α. Κουπίδης
Ο διακριτός ρόλος και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της Μονάδας Ψυχικής Υγείας των Κοι.Σ.Π.Ε. Ο ρόλος
της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.
Π. Νικολάου
Το ταξίδι για το Ευ-ζην και την ίαση, μέσα από την διαδρομή στους Κοι.Σ.Π.Ε.
Χ. Μαρτέκα
Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: «Διάπλους - Ιστορίες Ελπίδας»
Μια ταινία για τους ανθρώπους του «Διάπλου»
Παραγωγή: Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Διάπλους»
Παρέμβαση - Σχολιασμός
Από τις διαχρονικές παρεμβάσεις προς ένα Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ένταξης & Αποκατάστασης
Ζ. Ράπτη

Τα επιτεύγματα από την μακροχρόνια διαδρομή των Κοι.Σ.Π.Ε. (από το 2002 που ιδρύθηκε ο πρώτος έως
σήμερα) στον τομέα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Στην προτεινόμενη στρογγυλή τράπεζα, δύναται να παρουσιαστούν τεκμήρια και καλές πρακτικές που
έχουν αναπτυχθεί από την λειτουργία μέχρι σήμερα των ΚοιΣΠΕ σε όλη την Ελλάδα και αναδεικνύουν τις
παρεμβάσεις στο κομμάτι της εργασιακής ένταξης των ατόμων με σοβαρά ψυχικά προβλήματα.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
(Κλάδος Στρατιωτικής Ψυχιατρικής ΕΨΕ)
Προεδρείο: Κ. Φουντουλάκης, Π. Φωτιάδης
Στρατιωτική ψυχιατρική στη σύγχρονη εποχή
Π. Φωτιάδης
Συνύπαρξη μετατραυματικού στρες και διαταραχές χρήσης οινοπνεύματος σε στρατιωτικό προσωπικό
Π. Παναγιωτίδης
Διαταραχή μετατραυματικού stress και αυτοκτονικότητα.
Κ. Ράντης
Σεξουαλικές δυσλειτουργίες σε στρατιωτικό προσωπικό με μετατραυματική διαταραχή στρες
Γ. Πάγκαλος
Βραχείες και μακράς διάρκειας ψυχοθεραπείες στο περιβάλλον του Ψυχιατρικού Τμήματος Εξωνοσοκομειακής
Περίθαλψης (ΨΤΕΠ)
Ε. Ντούρος

Στρατιωτική ψυχιατρική στη σύγχρονη εποχή
Π. Φωτιάδης
Ψυχίατρος, Διευθυντής ΨΤΕΠ / 424ΓΣΝΕ

Η Στρατιωτική Ψυχιατρική έχει ως πρωτεύοντα στόχο της την διατήρηση της ψυχικής υγείας του προσωπικού
των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να είναι ικανό για την εκτέλεση της αποστολής του. Η Στρατιωτική Ψυχιατρική
λειτουργεί συμβουλευτικά, προληπτικά και υποστηρικτικά για τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους,
αντιμετωπίζοντας θέματα στρατηγικής ζωής, ψυχικής υγείας, πρόληψης χρήσης ουσιών, καθώς και όπου
αυτό είναι αναγκαίο δίδει θεραπεία για ψυχικές νόσους.
Η Στρατιωτική Ψυχιατρική παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του στρατιωτικού προσωπικού, στην
εκπαίδευση των μόνιμων στελεχών, όπως επίσης και στην υποστήριξη της Διοίκησης σε θέματα διαχείρισης
και ψυχολογικής υποστήριξης του προσωπικού.
Ο Στρατιωτικός Ψυχίατρος εκπαιδεύεται σε διοικητικά και επιχειρησιακά καθήκοντα, ειδικεύεται και
εξειδικεύεται σε σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους, συμμετέχει σε εθνικά, διεθνή και
παγκόσμια συνέδρια και σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, συνεργάζεται με την ακαδημαϊκή και
ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.
Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό συμμετέχοντας τόσο σε ειρηνευτικές αποστολές εξωτερικού, όσο και
εργαζόμενο στο απαιτητικό στρατιωτικό περιβάλλον, έρχεται σε επαφή με ψυχοπιεστικές καταστάσεις, αλλά
και συχνά με πολεμικές συνθήκες, για τις οποίες απαιτείται ψυχιατρική υποστήριξη και βοήθεια.
Σήμερα αναγνωρίζεται παγκοσμίως η ιδιαίτερη βαρύτητα που έχουν οι απώλειες ψυχικές υγείας και
ο καθοριστικός ρόλος τους σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και οι συνέπειες πέραν του θεάτρου των
επιχειρήσεων. Για το λόγω αυτό οι παρεμβάσεις τόσο προληπτικές-εκπαιδευτικές, όσο και υποστηρικτικές80
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θεραπευτικές, στο προσωπικό αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον, θεωρούνται τα τελευταία χρόνια
πολύ σημαντικές, κάνοντας το ρόλο των στρατιωτικών ψυχιάτρων αλλά και των ειδικών ψυχικής υγείας στο
σύνολό τους, ιδιαιτέρως σημαντικό.
Οι στρατιωτικές δομές Ψυχικής Υγείας τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί και εκτός από τα οργανωμένα
εσωτερικά τμήματα περίθαλψης υπάρχουν και κέντρα ψυχικής υγείας, δημιουργώντας ένα πλέγμα
δομών και υπηρεσιών, που όχι μόνο καλύπτουν τις ανάγκες υποστήριξης αλλά δημιουργούν και άριστες
προϋποθέσεις επιπλέον συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και
παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Συνύπαρξη μετατραυματικού στρες και διαταραχές χρήσης οινοπνεύματος σε στρατιωτικό προσωπικό
Π. Παναγιωτίδης
MD, PhD, Ψυχίατρος, Επιμελητής Ψυχιατρικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Η συννόσηση της μετατραυματικής διαταραχής στρες (ΜΤΔΣ) και της διαταραχής χρήσης αλκοόλ παρατηρείται
ολοένα και συχνότερα στο στρατιωτικό προσωπικό, παγκοσμίως. Την τελευταία δεκαετία, η ΜΤΔΑ έχει
αναδειχθεί ως μία από τις συχνότερα ανιχνευόμενες μορφές ψυχοπαθολογίας μεταξύ των 1.700.000
Αμερικανών στρατιωτικών που συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις στο ΙΡΑΚ και στο Αφγανιστάν,
ενώ διαχρονικά σε πληθυσμούς βετεράνων, τα συμπτώματα της ΜΤΔΑ εμφανίζουν ισχυρή συσχέτιση με
την επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ, με αρνητικές επιπτώσεις κατ’ επέκταση, στη συνολική υγείας και στη
δυνατότητα επανένταξης στη ζωή εκτός του στρατεύματος. Στην πραγματικότητα, η διάγνωση της συννόσησης
της ΜΤΔΑ και της διαταραχής χρήσης του αλκοόλ έχει αποδειχθεί περισσότερο επιβλαβής σε σχέση με την
επίπτωση που ανευρίσκεται για κάθε διαταραχή, όταν υπάρχει από μόνη της και η ερευνητική προσπάθεια
έχει στραφεί στη διερεύνηση ενός πιθανά κοινού παθολογικού υποστρώματος αλλά και στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων θεραπειών. Σκοπός της ομιλίας είναι η ανάδειξη της εμφάνισης
των διαταραχών μετά την έκθεση σε τραυματικό γεγονός, η παρουσίαση των αποδεκτών θεωριών που
εξηγούν τη συννόσηση και η παρουσίαση των θεραπευτικών επιλογών για τη διαχείρισή της.
Διαταραχή μετατραυματικού stress και αυτοκτονικότητα
Κ. Ράντης
Στρατιωτικός Ιατρός - Ψυχίατρος, ΨΤΕΠ / 424 ΓΣΝΕ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 800.000 άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε χρόνο,
με τα ποσοστά συννόσησης με ψυχικές διαταραχές να είναι υψηλά - υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν
ποσοστά από 46% εως 90%. Οι ψυχικές νόσοι που έχουν σχετιστεί περισσότερο με αυτοκτονικότητα είναι
η κατάθλιψη, σχιζοφρένεια και διαταραχές χρήσης αλκοόλ, με τον κίνδυνο αυτοκτονίας να φτάνει στο 5-8%.
Μεταξύ των αγχωδών διαταραχών, η διαταραχή μετατραυματικού stress (PTSD) έχει σχετιστεί περισσότερο
με αυτοκτονική συμπεριφορά, με περίπου 1 στους 4 ασθενείς που έλαβαν τη διάγνωση του PTSD κάποια
στιγμή στη ζωή τους να αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν.
Παρόμοια ποσοστά που συσχετίζουν διάγνωση PTSD και αυτοκτονικό ιδεασμό έχουν αναφερθεί και σε
στρατιωτικό προσωπικό.
Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν στοιχεία για τη διαταραχή μετατραυματικού
stress σε προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, και να αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους η παραπάνω
διάγνωση σχετίζεται με αυτοκτονική συμπεριφορά.
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Σεξουαλικές δυσλειτουργίες σε στρατιωτικό προσωπικό με μετατραυματική διαταραχή στρες
Γ. Πάγκαλος
Επιμελητής Ψυχιατρικής - Σεξουαλικής Ιατρικής, Ειδικό Ιατρείο Ψυχοσεξουαλικότητας και Διαπροσωπικών Σχέσεων ΨΤΕΠ / 424
ΓΣΝΕ

Η σημασία της αξιολόγησης της σεξουαλικής λειτουργίας και της σεξουαλικής υγείας του προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάμεων είναι αδιαμφισβήτητη. Η διεθνής βιβλιογραφία υπογραμμίζει την συνεχώς αυξανόμενη
συχνότητα εμφάνισης σεξουαλικών προβλημάτων τόσο στους εν ενεργεία στρατιωτικούς όσο και στους
αποστράτους. Δυσχέρειες στη σεξουαλικότητα των στρατιωτικών που νοσούν από μετατραυματική διαταραχή
στρες είναι συχνές με το μηχανισμό που θα μπορούσε να τις συσχετίσει να παραμένει ακόμη άγνωστος.
Μελέτες έδειξαν οτι η βαρύτητα των συμπτωμάτων της μετατραυματικης διαταραχής στρες ήταν σχετιζόμενη
με συγκεκριμένες σεξουαλικές διαταραχές που θα μπορούσαν σε αυτό τον πληθυσμό να προβλεφθούν με
ακρίβεια. Για το λόγο αυτό οι θεραπευτικές προσεγγίσεις της μετατραυματικής διαταραχής στρες πρέπει να
δίνουν τη δέουσα προσοχή και σε θέματα που αφορούν την σεξουαλική υγεία του στρατιωτικού πληθυσμού
που έχει συμμετάσχει ή εκτεθεί σε πολεμικές συγκρούσεις. Συγκεκριμένες θεραπείες που στοχεύουν να
περιχαρακώσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις, κατάλληλες φαρμακευτικές παρεμβάσεις με τις λιγότερες ή
καθόλου ανεπιθύμητες δράσεις στη σεξουαλική λειτουργία, καθώς και στρατηγικές αξιολόγισης, αποτροπής ή
θεραπείας άλλων συνοδών ιατρικών παθήσεων, μπορούν να ενισχύσουν την σεξουαλικότητα ελαττώνοντας
τα ποσοστά σεξουαλικών δυσλειτουργιών σε στρατιωτικούς με μετατραυματική διαταραχή στρες. Με τον
τρόπο αυτό βελτιώνεται η σεξουαλική υγεία του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και κατεπέκταση η
συνολική ποιότητα ζώης τους σε ατομικό, διαπροσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.
Βραχείες και μακράς διάρκειας ψυχοθεραπείες στο περιβάλλον του Ψυχιατρικού Τμήματος
Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (ΨΤΕΠ)
Ε. Ντούρος
Αρχίατρος, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Ψυχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης / 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Το Ψυχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (ΨΤΕΠ)/ 424 ΓΣΝΕ όπως και το Διακλαδικό
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΚΨΥΕΔ) είναι δύο νέες σχετικά δομές Εξωνοσοκομειακής
παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων που λειτουργούν με όρους Κέντρων Ψυχικής
Υγείας σε μεγάλο βαθμό.
Υλικό και Μέθοδος: Ανασκόπηση των ψυχοθεραπειών που χρησιμοποιούνται στο ΨΤΕΠ με βάση τα δεδομένα
που τηρούνται στα αρχεία του Τμήματος. Αυτές αφορούν βραχείες παρεμβάσεις αλλά και θεραπείες με
μεγαλύτερη διάρκεια.
Αποτελέσματα: Οι βραχείες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις αποτελούν την πλειοψηφία των ψυχοθεραπειών
που προτείνονται σε όσους χρειάζονται μόνο ψυχοθεραπεία. Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία από την άλλη
είναι η μέθοδος εκλογής σε περιπτώσεις ασθενών που υποβάλλονται ταυτόχρονα σε φαρμακοθεραπεία
με διαγνώσεις του ψυχωτικού φάσματος. Θεραπείες με ψυχοδυναμική κατεύθυνση εφαρμόζονται σε μικρό
ποσοστό των ασθενών.
Συζήτηση- Συμπεράσματα: Στο ΨΤΕΠ προσέρχονται ολοένα και περισσότεροι ασθενείς τα τελευταία χρόνια.
Η πλειοψηφία τους διαγιγνώσκεται με ήπιες καταθλιπτικές, αγχώδεις διαταραχές όπως και διαταραχές
προσωπικότητας και λαμβάνουν κάποια μορφή ψυχοθεραπείας. Σε ασθενείς με διαταραχές του ψυχωτικού
φάσματος όπως και σε σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές προτιμάται η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία.
Η ύπαρξη ποικιλίας στις μορφές των ψυχοθεραπειών που χρησιμοποιούνται σε μια δομή ψυχικής υγείας
αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών των ασθενών.
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10.00-11.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19. ΈΡΕΥΝΑ ΤΗΣ Α΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Α.Π.Θ.
Πρόεδρος: Ι. Διακογιάννης
Οι ψυχολογικές επιπτώσεις των μέτρων για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα
Ε. Παρλαπάνη
Κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα, χρήση ινδικής κάνναβης και εξάρτηση από τυχερά παιχνίδια κατά τη διάρκεια
του COVID-19 στην Ελλάδα
Π. Παναγιωτίδης
Η αντίδραση ευάλωτων πληθυσμών στον COVID-19 στην Ελλάδα
Β. Τσιπροπούλου
COVID-19 και διστακτικότητα
Β. Χολέβα
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Αίθουσα Α

11.00-12.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
JOKER: ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Προεδρείο: Β.-Π. Μποζίκας Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Mέλος του ΔΣ και Γραμματέας του Κλάδου Έγκαιρης Παρέμβασης
στην ψύχωση της ΕΨΕ, Στ. Κρασανάκης Ψυχίατρος, Δραματοθεραπευτής και Σκηνοθέτης, Mέλος του ΔΣ και Πρόεδρος του Κλάδου
Τέχνης και Ψυχιατρικής της ΕΨΕ

Αναπαραστάσεις και παρανοήσεις της ψυχικής νόσου στον κινηματογράφο / η αμφιθυμία έναντι του
ψυχιατρικού αντι-ήρωα: the Joker
Η. Βλάχος
Μια ψυχαναλυτική ματιά στο φαινόμενο- απεικόνιση του Joker
Ε. Ντούρος
Ελπίζω στους σεισμούς που μέλλονται για να ’ρθουν- Ο Joker (2019) και οι εξεγέρσεις των bas-fonds στην
εποχή της μετανεωτερικότητας
Δ. Γουλής

Αναπαραστάσεις και παρανοήσεις της ψυχικής νόσου στον κινηματογράφο / η αμφιθυμία έναντι του
ψυχιατρικού αντι-ήρωα: the Joker
Η. Βλάχος
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Γραμματέας Κλάδου Τέχνης και Ψυχιατρικής της ΕΨΕ, Ακαδημαϊκός Υπότροφος - Α΄ Ψυχιατρική Κλινική
ΕΚΠΑ

Η ψυχοπαθολογία έχει εμπνεύσει διαχρονικά το Θέατρο και τον Κινηματογράφο καθώς πολλοί από τους
εμβληματικούς χαρακτήρες της διεθνούς δραματουργίας και κινηματογραφίας πάσχουν από κάποια μορφή
ψυχικής διαταραχής. Είναι όμως πιστές οι αναπαραστάσεις/μεταφορές της ψυχικής νόσου στη σκηνή και την
οθόνη ειδικά όταν αφορούν σε χαρακτήρες μυθοπλασίας και όχι βιογραφίες; H ταινία Joker που έσπασε τα
ταμεία και έδωσε δικαιωματικά το Όσκαρ ερμηνείας στον πρωταγωνιστή της Joaquin Phoenix, μας δείχνει
ότι το ερώτημα είναι σύνθετο. Ο βασικός χαρακτήρας έχει υποστεί παιδική κακοποίηση και εγκατάλειψη, που
σε σύμπνοια με την έμφαση της σύγχρονης ψυχιατρικής βιβλιογραφίας στο πρώιμο τραύμα
(Early Life Trauma-ELT) προδιαθέτει σε μία πληθώρα ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων. Μπορεί όμως η
ενήλικη εικόνα του ήρωα να απαρτιώσει μία διάγνωση ή τα ετερόκλητα στοιχεία που παρουσιάζονται εν είδει
«ποτ-πουρί» συμπτωμάτων δεν σκιαγραφούν ένα συγκεκριμένο κλινικό προφίλ; Επιπλέον η ιστορία του
ψυχικά τραυματισμένου ήρωα δικαιολογεί τη βίαιή του συμπεριφορά, την οποία αυτός μετέρχεται ασκώντας
γοητεία στο κοινό που ταυτίζεται μερικώς -τουλάχιστον- μαζί του ή είναι η ίδια η καθαρτική λειτουργία του
δράματος που μας καθιστά επιτρεπτικούς ως θεατές στη βία, μη εναντιωνόμενους παράλληλα στη διαιώνιση
στερεοτύπων που συνδέουν άμεσα την ψυχική νόσο με το έγκλημα; Η παρουσίαση θα εμβαθύνει σε αυτά και
άλλα ερωτήματα ως αφορμή συζήτησης.
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Αίθουσα Α

11.00-12.00

Μια ψυχαναλυτική ματιά στο φαινόμενο - απεικόνιση του Joker
Β. Ντούρος
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ

Η ταινία Joker αποτέλεσε, χωρίς αμφιβολία το κινηματογραφικό φαινόμενο της περασμένης χρονιάς.
Κερδίζοντας 2 βραβεία Όσκαρ και αναρίθμητα άλλα είναι η μοναδική ταινία που ενώ κρίθηκε ακατάλληλη
“R-rated” ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως για να αναφερθούμε μόνο
σε κάποια στοιχεία ενδεικτικά της απήχησης της. Για ποιο λόγο όμως μια ταινία βασισμένη σε έναν «κακό»
γνώρισε τέτοια επιτυχία; Πώς γίνεται η βία και το σκληρό περιεχόμενο που προβάλλει να μην προκαλούν
αποστροφή; Πως καταφέρνει να είναι τόσο επίκαιρη και κοινωνικά ενδιαφέρουσα; Τι συμβαίνει τελικά στον
ήρωα; Στην εισήγηση θα γίνει προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά από μια ψυχαναλυτική σκοπιά
και συγκεκριμένα από μια λακανική οπτική.
Ελπίζω στους σεισμούς που μέλλονται για να ’ρθουν- Ο Joker (2019) και οι εξεγέρσεις των basfonds στην εποχή της μετανεωτερικότητας
Δ. Γουλής
Διδάσκων (μέλος ΕΔΙΠ), Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ

Η ταινία Joker, εκτός από καταγραφή της ψυχικής διαταραχής και σταδιακής κατάρρευσης ενός ανθρώπου,
είναι παράλληλα και ένα οξυδερκές σχόλιο πάνω στην ταξική κοινωνία που κοχλάζει. Αυτή η διάσταση έχει
οδηγήσει - παράλληλα με διάφορες ψυχαναλυτικές και ψυχιατρικές αναγνώσεις της ταινίας - στην ανάδειξή
της ως ένα προφητικό σχόλιο για τις αυθόρμητες κοινωνικές εξεγέρσεις του καιρού μας. Ιδωμένη από αυτήν
την σχεδόν μαρξιστική σκοπιά, το Joker μιλάει μία γλώσσα πολιτικά ξεκάθαρη: το Gotham City καθορίζεται
από έναν βαθύ ταξικό διαχωρισμό μεταξύ πλούσιων και φτωχών, πατρικίων και πληβείων, αστών και
προλετάριων, των προνομιούχων και των απόκληρων, δηλαδή, μιας κοινωνίας, που ανερυθρίαστα εξωθεί
τους αποσυνάγωγούς της στο περιθώριο και την απελπισία. Έτσι, η συνάρθρωση της ατομικής πορείας του
Arthur Fleck προς την παράνοια με την εξέγερση στο παρηκμασμένο αστικό τοπίο, που τον περιβάλλει,
μετατρέπει εντέλει την ταινία του Todd Phillips σε μία ισχυρή κοινωνική καταγγελία, έναν προάγγελο των
δυστοπικών εξεγέρσεων του μέλλοντος, που απειλούν τις μεταβιομηχανικές κοινωνίες του παρόντος,
αναδεικνύοντας τα υλικά και τις καταστάσεις, με τις οποίες συγκροτούνται.
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12.30-13.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΡΟΪΔΗ ΣΤΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΙΖΥΗΝΟ
Προεδρείο: Θ. Καράβατος
Ο Βιζυηνός στο έργο του Θ. Καράβατου
Χρ. Γιαννουλάκη
Ο Ροΐδης στο έργο του Θ. Καράβατου
Ν. Τζαβάρας

Ο Βιζυηνός στο έργο του Θ. Καράβατου
Χρ. Γιαννουλάκη
Ο Καθηγητής Θανάσης Καράβατος, δεινός μελετητής της ιστορίας της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, μας προτρέπει
τα τελευταία χρόνια με το έργο του πάνω στον Ροΐδη και τον Βιζυηνό να διερευνήσουμε την αλληλεπίδραση
της ψυχιατρικής και της λογοτεχνίας, και δη στον ελλαδικό χώρο. Ο Θανάσης Καράβατος δείχνει το πως τα
πορίσματα που έρχονται από το χώρο της ψυχιατρικής, των νευροεπιστημών ή της φιλοσοφίας επηρεάζουν
το έργο των Ροΐδη και Βιζυηνού, λογοτεχνών τον 19ο αιώνα. Αυτό ενδιαφέρει την διαμόρφωση των νέων
ψυχιάτρων στην Ελλάδα σήμερα, όχι μόνο για ιστορικούς λόγους, αλλά και για τον παρακάτω λόγο. Η μελέτη
της λογοτεχνίας, που ενθαρρύνει με το έργο του ο Θανάσης Καράβατος, επηρεάζει με τη σειρά της την
ψυχιατρική, προσφέροντας στον ψυχίατρο- αναγνώστη επιπλέον εφόδια για την άσκηση του κλινικού του
έργου. Η εμβάθυνση στο έργο ενός σημαντικού λογοτέχνη εγκαθιστά μέσα στον καθένα μας εν δυνάμει
αυτή την διαισθητική, την ενσυναισθητική κατανόηση η οποία, λαμβάνοντας χώρα ασυνείδητα, εμπλουτίζει
τη διαγνωστική μας ικανότητα οδηγώντας σε μία ευρύτερη ερμηνευτική προσέγγιση στον ασθενή και σε
αυτό που επιχειρεί να περιγράψει.
Ο Ροΐδης στο έργο του Θ. Καράβατου
Ν. Τζαβάρας
Ο Θανάσης Καράβατος ενδιαφέρεται στην εκτεταμένη πραγματεία του για τον Εμμανουήλ Ροΐδη για την
εμβέλεια της σκέψης του που του επέτρεψε να αντιληφθεί τις κατά τον 19ο αιώνα αναπτυσσόμενες σχέσεις
ανάμεσα στις θετικές επιστήμες, την ψυχολογία και φιλοσοφία. Η σπάνια εποπτεία που είχε κατακτήσει των
ρευμάτων της εποχής του τον καθιστά έναν πρωτοποριακό διαμεσολαβητή ανάμεσα στα επιτεύγματα του
ευρωπαϊκού πολιτισμού και στην ραγδαία πνευματικά και επιστημονικά αναπτυσσόμενη Ελλάδα της εποχής
του. Χαρακτηριστικό του ευρύτατου φάσματος των αναζητήσεων του είναι ο κριτικός δηκτικός λόγος του
που διαδραματίζεται εντός της καθαρεύουσας και που υπερβαίνει τα όρια της φιλολογικής ανάδειξης του.
Την έκτασή του εντός της ψυχιατρικής προσδιορίζει μεταξύ άλλων ο Θ.Καράβατος στη μελέτη του.
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13.30-14.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Προεδρείο: Μ. Σαμακουρή Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Οργάνωση και λειτουργία της δομής συμβουλευτικής και προσβασιμότητας φοιτητών του Δ.Π.Θ.
Μ. Κατσικίδου
Ηλεκτρονική προσβασιμότητα για την υποστήριξη φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες: παρουσίαση
περίπτωσης
Ε. Κουρή, Μ. Κατσικίδου
Διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών και θεμάτων προσβασιμότητας των φοιτητών του Δ.Π.Θ.
Δ. Ιωαννίδου
Η συμβολή των εθελοντών φοιτητών στις δράσεις πρόληψης, ευαισθητοποίησης και προσβασιμότητας της
ΔΟΣΥΠ του Δ.Π.Θ.
Αικ. Λεμοντζέλη

Οργάνωση και λειτουργία της δομής συμβουλευτικής και προσβασιμότητας φοιτητών του Δ.Π.Θ.
Μ. Κατσικίδου
Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔοΣυΠ) φοιτητών του Δ.Π.Θ. έχει ως σκοπό την αύξηση του
ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και την ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
των φοιτητών ΑΜΕΑ και των φοιτητών από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Υποστηρίζεται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.
Η ΔοΣυΠ διαρθρώνεται, από διοικητικής άποψης, από την Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Κομοτηνή και τα
Παραρτήματα που εδρεύουν στις πόλεις: Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη. Λειτουργούν δυο τμήματα,
το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης καθώς και το Τμήμα Προσβασιμότητας.
Υλοποιούνται δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν σε θέματα α) σπουδών και
ακαδημαϊκής ζωής β) κοινωνικής ζωής, όπως δυσκολίες στις φιλικές και οικογενειακές σχέσεις, απομόνωση,
χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες αποδοχής και ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον γ) άλλων προβλημάτων,
όπως ψυχοσωματικές διαταραχές, συναισθηματικά προβλήματα, εξαρτήσεις δ) ισότιμης πρόσβασης στη
γνώση μέσα από την προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης με την αξιοποίηση υποστηρικτικών
τεχνολογιών πληροφορικής και διευκόλυνση της πρόσβασης στους χώρους ατόμων με κινητικές και άλλες
αναπηρίες. Ειδικότερα οργανώνονται επιμέρους ενέργειες και εργασίες όπως 1) οργάνωση και υλοποίηση
ομαδικών και ατομικών συνεδριών ψυχολογικής υποστήριξης 2) οργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων
με βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα 3) υλοποίηση δράσεων πρόληψης & ευαισθητοποίησης σε θέματα
ψυχικής υγείας 4) οργάνωση και διαχείριση εθελοντών 5) εξατομίκευση υποστηρικτικής τεχνολογίας
ανά αιτούντα 6) σχεδιασμός προσβάσιμων σταθμών εργασίας βιβλιοθηκών και διαδικτύου 7) μετατροπή
εκπαιδευτικού υλικού και συγγραμμάτων σε προσβάσιμη μορφή 8) μελέτη προσβασιμότητας κτιρίων και
λοιπών υποδομών.

87

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Α

13.30-14.30

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από τη ΔοΣυΠ για το χρονικό διάστημα 2018-2020 παρουσιάζονται
αναλυτικότερα και αναφέρονται οι μελλοντικοί της στόχοι.
Ηλεκτρονική προσβασιμότητα για την υποστήριξη φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες: παρουσίαση
περίπτωσης
Ε. Κουρή, Μ. Κατσικίδου
Το Τμήμα Προσβασιμότητας της ΔοΣυΠ, σε συντονισμό με το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης, επιδιώκει την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση των φοιτητών με αναπηρίες και μαθησιακές
δυσκολίες, μέσω της προσαρμογής του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, με την αξιοποίηση υποστηρικτικών
τεχνολογιών πληροφορικής. Οι δράσεις του, μεταξύ άλλων, αφορούν στην μετατροπή εκπαιδευτικού
υλικού και συγγραμμάτων σε προσβάσιμη μορφή, στη συγκέντρωση και αξιοποίηση δωρεάν λογισμικού και
ψηφιακών εργαλείων προσβασιμότητας και στην εκπαίδευση στη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και
λογισμικού.
Σκιαγραφείται η συνεργασία των δυο Τμημάτων της ΔοΣυΠ, μέσω της παρουσίασης περίπτωσης φοιτητή,
με δυσλεξία και στοιχεία ΔΕΠΥ. Στο συγκεκριμένο περιστατικό συντονίστηκαν δράσεις α) ατομικής
συμβουλευτικής, β) εκπαίδευσης εθελοντών της ΔοΣυΠ στην υποστηρικτική τεχνολογία και γ) παροχής
μετατροπής εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή προσβάσιμη για τον συγκεκριμένο φοιτητή. Οι ατομικές
συναντήσεις βελτίωσαν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και μείωσαν το άγχος σχετικά με τις σπουδές
και την ακαδημαϊκή ζωή ενώ οι εθελοντικές δράσεις ενίσχυσαν την κοινωνικοποίηση του φοιτητή. Οι
ηχογραφημένες παρουσιάσεις των μαθημάτων συνέβαλαν στην αποτελεσματικότερη μελέτη του φοιτητή
και στη βελτίωση της απόδοσής του στις εξετάσεις. Η εμπειρία του φοιτητή, από τη συνεργασία του με τη
ΔοΣυΠ, αξιολογήθηκε από τον ίδιο ως θετική.
Διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών και θεμάτων προσβασιμότητας των φοιτητών του Δ.Π.Θ.
Δ. Ιωαννίδου
Έρευνες στην Ελλάδα και διεθνώς έχουν ασχοληθεί με τον φοιτητικό πληθυσμό, ως μία ομάδα με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά λόγω της μεταβατικής περιόδου ζωής, την οποία διανύει. Οι αλλαγές που συντελούνται σε
όλα τα επίπεδα της ζωής των φοιτητών συμβάλλουν, ώστε η περίοδος των σπουδών να βιώνεται συχνά ως
ιδιαίτερα απαιτητική από τα άτομα, κάτι που εκφράζεται συχνά με την ψυχοκοινωνική επιβάρυνσή τους.
Με την εργασία αυτή παρουσιάζουμε την έρευνα ψυχοκοινωνικών αναγκών των φοιτητών του Δ.Π.Θ. καθώς
και των παραγόντων που επιδρούν σε αυτές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το 2017 έως το 2019
στο πλαίσιο της λειτουργίας αρχικά της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών (ΥΨΥΦ) και της
μετέπειτα Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών (ΔοΣυΠ) του Δ.Π.Θ. Σκοπός αυτής είναι
η αξιοποίηση των ευρημάτων στην καθημερινή πρακτική της ΔοΣυΠ με τους εξυπηρετούμενους φοιτητές.
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 590 φοιτητές των τμημάτων του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη, την
Ορεστιάδα, την Κομοτηνή και την Ξάνθη, με αντιπροσωπευτική επιλογή. Η έρευνα έχει την έγκριση της
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών του Πανεπιστημίου. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν
ερωτηματολόγια που διερευνούν δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία ψυχοπαθολογίας, την αίσθηση
διαπροσωπικής υποστήριξης, την επιβάρυνση από ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, την ικανοποίηση από τη ζωή
και τις σπουδές, ζητήματα εξαρτήσεων και bullying, καθώς και περιπτώσεις αναπηρίας και μαθησιακών
δυσκολιών.
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Από τα αποτελέσματα, αναδείχθηκαν στοιχεία ψυχικών δυσκολιών και κοινωνικών αναγκών των φοιτητών,
τα οποία καθοδηγούν την οργάνωση και λειτουργία της ΔοΣυΠ για την καταλληλότερη παροχή υπηρεσιών
στους φοιτητές.
Η συμβολή των εθελοντών φοιτητών στις δράσεις πρόληψης, ευαισθητοποίησης και προσβασιμότητας
της ΔΟΣΥΠ του Δ.Π.Θ.
Ι. Ζαργιάνη, Αικ. Λεμοντζέλη
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών του Δ.Π.Θ.,
οργανώθηκαν ομάδες εθελοντών φοιτητών και στις τέσσερις πόλεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.
Σκοπός της διαμόρφωσης των ομάδων και του συντονισμού των δράσεών τους από τους συνεργάτες της
ΔοΣυΠ, είναι τόσο η υποστήριξη φοιτητών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όσο και η απόκτηση
δεξιοτήτων, των ίδιων των εθελοντών φοιτητών, μέσα από τη συνεργασία και την προσφορά.
Αναφορικά με τη διαδικασία, οι ομάδες εθελοντών διεκπεραιώνουν τα αιτήματα των φοιτητών που χρειάζονται
στήριξη, με τη «συνοδεία», καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού της ΔοΣυΠ. Οι δυσκολίες των
εξυπηρετούμενων φοιτητών ποικίλουν, από ζητήματα φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες λόγω αναπηριών ή μαθησιακών δυσκολιών μέχρι και θέματα κοινωνικής φύσης
ή υποστήριξης στις σπουδές.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα λειτουργίας, φάνηκε ότι οι δράσεις των εθελοντικών ομάδων
συνέβαλαν στην εξοικείωση των νέων φοιτητών με το περιβάλλον του Πανεπιστημίου και στην μείωση της
αίσθησης αβοηθησίας ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σπουδές τους μέσω της υποστήριξης
από τους ομοτίμους τους. Παράλληλα, η ανάληψη ευθυνών, η διοργάνωση δράσεων, η εκπαίδευση μέσα
από εργαστήρια και κυρίως η ομαδική δουλειά των εθελοντών, λειτούργησαν εξισορροπητικά σε δικές τους
πιθανές δυσκολίες, ενισχύοντας την αίσθηση αυτοεκτίμησής τους και διευρύνοντας τον κοινωνικό κύκλο
επαφών τους.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Προεδρείο: Χ. Τουλούμης, Δ. Πέτσας
Ανθεκτική σχιζοφρένεια: ορισμός, επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, βιολογικές παράμετροι, κλινικά
χαρακτηριστικά
Μ. Δημητρακά
Κλοζαπίνη: επικίνδυνη ή σωτήρια θεραπευτική παρέμβαση
T. Jupe
Θεραπευτικά σχήματα στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής σχιζοφρένειας
Χ. Τουλούμης

Κλοζαπίνη: επικίνδυνη ή σωτήρια θεραπευτική παρέμβαση
T. Jupe
Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής ΨΝΑ

Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να συνοψίσει εν συντομία και να παρέχει μια ενημέρωση σχετικά με
την αποτελεσματικότητα και τις σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες της κλοζαπίνης, ειδικά εστιάζοντας σε
εκείνες που είναι σοβαρές και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή, ακόμη και αν τα περισσότερα από αυτά είναι
σχετικά ασυνήθιστα.
Υλικό και µέθοδοι, έγινε ανασκοπόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα και
τις ανεπιθύμιτες ενέργειες της κλοζαπίνης (PubMed).
Αποτελέσµατα και συµπεράσµατα. Η κλοζαπίνη, είναι μια διβενζοδιαζεπίνη, ένα άτυπο αντιψυχωσικό
φάρμακο εγκεκριμένo για τη θεραπεία της ανθεκτικής σχιζοφρένειας. Από την εισαγωγή του, παρέμεινε
το φάρμακο επιλογής στη ανθεκτική σχιζοφρένεια, παρά το ευρύ φάσμα ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς
είναι ένα πολύ αποτελεσματικό φάρμακο στην καθημερινή κλινική πρακτική. Ωστόσο, η κλοζαπίνη δεν
θεωρείται ως κορυφαία θεραπεία επειδή συχνά μπορεί να είναι δύσκολο για ορισμένους ασθενείς να
ανεχθούν, καθώς ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικές (π.χ. καταστολή,
αύξηση βάρους, σιαλόρροια κ.λπ.) και έχει κάποια άλλες δυνητικά επικίνδυνες και απειλητικές για τη ζωή
παρενέργειες (π.χ. μυοκαρδίτιδα, επιληπτικές κρίσεις, ακοκκιοκυτταραιμία, γαστρεντερική υποκινητικότητα
κ.λπ.). Καθώς η κακή τήρηση της θεραπείας σε ασθενείς με ανθεκτική σχιζοφρένεια μπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο ψυχωσικής υποτροπής, η οποία μπορεί περαιτέρω να οδηγήσει σε μειωμένη κοινωνική και
γνωστική λειτουργία, ψυχιατρικές νοσηλείες και αυξημένο κόστος θεραπείας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες της
κλοζαπίνης είναι ένας κοινός λόγος για τη διακοπή αυτού του φαρμάκου. Επομένως, πρέπει να καταβληθεί
κάθε προσπάθεια για την παρακολούθηση και την ελαχιστοποίηση αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών
προκειμένου να βελτιωθεί η έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση τους.
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Θεραπευτικά σχήματα στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής σχιζοφρένειας
Χ. Τουλούμης
Ψυχίατρος, Συντονιστής Διευθυντής, 5ο ΨΤΕ του ΨΝΑ

Η αντιμετώπιση της ανθεκτικής στη θεραπεία ψύχωσης (TRP) θα πρέπει να γίνεται βαθμιδωτά (stepwise).
Αρχικά θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η διάγνωση ( απαιτείται DD από ΜΑ, ψυχωτική κατάθλιψη, σοβαρή
διαταραχή προσωπικότητας, έλεγχος συν νοσήσεων -κατάχρηση ουσιών, διαταραχή της διάθεσης (DEP),
OCD-, αλλά και διαφοροποίηση από οργανικές ψυχώσεις -με MRI, έλεγχο θυρεοειδικής λειτουργίας,
βιοχημικό έλεγχο κτλ). Στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγχονται η συμμόρφωση με την αγωγή και των αγωγών
που έχουν χορηγηθεί (όσον αφορά την δόση, την διάρκεια και το είδος του χορηγηθέντος αντιψυχωτικού
(ΑΨ) (για τον αποκλεισμό της ψευδοαντίστασης). Ακολουθεί η βελτιστοποίηση (optimization) του τρέχοντος
θεραπευτικού σχήματος (έλαβε ο ασθενής το ΑΨ σε επαρκή δόση και για επαρκές διάστημα?, υπήρξαν
επαρκή θεραπευτικά επίπεδα του ΑΨ?, αντιμετωπίσθηκαν τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες του ΑΨ, οι
οποίες συχνά επηρεάζουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα?). Στη συνέχεια επιχειρείται βελτιστοποίηση των
μη φαρμακολογικών παρεμβάσεων (έγινε ανίχνευση στρεσσογόνων παραγόντων που οδηγούν σε κακή
συμμόρφωση, χρήση υφισταμένων υποστηρικτικών συστημάτων, CBT -για επιμένουσες παραληρητικές
ιδέες-, ψυχοεκπαίδευση οικογένειας, κτλ?). Εν συνεχεία επιχειρείται αύξηση δοσολογίας του τρέχοντος ΑΨ
(χρήση υψηλών ΔΣ) ή αλλαγή του (η απάντηση αν η αλλαγή ΑΨ επί μονοθεραπείας βοηθά, ακόμα εκκρεμεί).
Ακολουθεί η στροφή σε κλοζαπίνη (εμφανίζει αποδεδειγμένη υπεροχή στα: θετικά συμπτώματα σε TR
ασθενείς, ελάττωση αυτοκτονικότητας, αμελητέος κίνδυνος πρόκλησης TD, καταστολή εγκατεστημένης
TD, βελτίωση γνωστικών λειτουργιών, κτλ). Τέλος επιχειρείται ενίσχυση της κλοζαπίνης (add on) με την
προσθήκη κλασικού ή άτυπου ΑΨ -πχ ρισπεριδόνη, αμισουλπρίδη, αριπιπραζόλη-, σταθεροποιητή της
διάθεσης, ή ηλεκτροσπασμοθεραπείας (ECT).
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ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Μ. Οικονόμου
Η ψυχοεκπαίδευση στην ψυχοογκολογία
Α. Πάλλη
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ»

Η ψυχοεκπαίδευση είναι μια θεραπευτική προσέγγιση, η οποία έχει εφαρμοστεί εκτενώς στις χρόνιες και
σοβαρές ψυχικές ασθένειες και έχει τεκμηριωθεί εμπειρικά ως προς την αποτελεσματικότητά της στην
πορεία της νόσου του πάσχοντα καθώς και στην διαχείριση της ασθένειας από την οικογένεια του. Οι πλέον
σύγχρονες εφαρμογές της εκτείνονται σε χρόνιες σωματικές παθήσεις. Ειδικότερα στους ογκολογικούς
ασθενείς επικεντρώνονται στον καρκίνο του μαστού, του προστάτη και του θυρεοειδή αδένα, με εφαλτήριο
την χρόνια πορεία αυτών των ασθενών.
Στην εισήγηση θα γίνει ανασκόπηση των μελετών γύρω από την ψυχοεκπαίδευση στον καρκίνο του μαστού
και θα παρουσιαστεί η εμπειρία από ομάδα ψυχοεκπαίδευσης γυναικών με καρκίνο του μαστού και άλλους
γυναικολογικούς καρκίνους.
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Προεδρείο: Β. Μαυρέας
Asylums, deinstituitionalisation and community care: UK perspectives
G. Ikkos
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ. ΜΙΑ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ;
Προεδρείο: Ν. Τζαβάρας
Η ψυχοσωματική ιατρική στην Ελλάδα
Γ. Ι. Μουσσάς
Κλινική και ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με λειτουργικά συμπτώματα: η απαρτίωση των
νεότερων ερευνητικών δεδομένων σε μια σύγχρονη ολιστική προσέγγιση
Αθ. Παπαδοπούλου
Το σώμα στη ψυχιατρική και τη ψυχανάλυση. Αποκλίνοντα θεωρητικά παραδείγματα και δυνατότητες
απαρτίωσης
K. Κορέβη, Γ. Ανδριώτης
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ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Χριστοδούλου
Το φαινόμενο της νοσταλγίας στη φαινομενολογία και τη ψυχανάλυση
Ν. Τζαβάρας

Οι εκδηλώσεις της Νοσταλγίας, η οδυνηρή απομάκρυνση από τον οικείο τόπο, υπήρξε το αντικείμενο
της Διδακτορικής Διατριβής (1909) του Karl Jaspers η οποία συμπεριλαμβάνεται στις κλασσικές
ψυχοπαθολογικές μελέτες στις οποίες πρυτανεύει η φαινομενολογική μέθοδος. Στην εν λόγω μελέτη
(Heimweh und Verbrechen=Πόνος αναπόλησης της πατρίδας και Έγκλημα) ο θεμελιωτής της Γενικής
Ψυχοπαθολογίας παρουσιάζει - πλην της εκτενούς βιβλιογραφικής αναφοράς σε διαφορετικά εθνικά
παραδείγματα - σειρά περιπτώσεων από γυναίκες που έχουν εγκληματήσει γιατί οι κοινωνικές συνθήκες τις
έχουν επιβάλει τη μετοίκιση. Η πραγματεία αυτή διεκδικεί τόσο μία υποδειγματική προσφορά στην ανερχόμενη
Κοινωνική και Δικαστική Ψυχιατρική όσο και μία ιδιαίτερη συμβολή στην ψυχολογική ερμηνευτική. Την ίδια
περίοδο η Ψυχανάλυση συμπληρώνει τις κλινικές απόψεις με την εμβάθυνση στα αίτια που καθιστούν την
απομάκρυνση από τα πρωταρχικά, αιμομικτικά, γονικά αντικείμενα μία από τις οδυνηρότερες δοκιμασίες της
κάθε ατομικής εξέλιξης. Και οι δύο θεωρήσεις συγκλίνουν στην κατανόηση μεταξύ άλλων της έκτασης των
οδυνηρών βιωμάτων των μετακινούμενων πληθυσμών στη σημερινή περίοδο.
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19.00-19.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Β. Αλεβίζος
Βουσπιρόνη: μια ξεχασμένη κλινική πρακτική
Χ. Τουλούμης
Ψυχίατρος, Συντονιστής Διευθυντής, 5ο ΨΤΕ του ΨΝΑ

Η βουσπιρόνη είναι αγχολυτικό, χρήσιμο σε: χρόνιο άγχος, καταστάσεις όπου η καταστολή ή ο επηρεασμός
της ψυχοκινητικής δραστηριότητας ίσως είναι επικίνδυνες και ασθενείς με αναμνηστικό κατάχρησης ουσιών
ή αλκοόλ. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της διαταραχής του γενικευμένου άγχους (GAD, η μόνη FDA
εγκεκριμένη ένδειξη της ουσίας), αλλά και για συνύπαρξη GAD και μείζονος κατάθλιψης (MDD). Δεν έχει
θέση στα φαινόμενα απόσυρσης από βενζοδιαζεπίνες (ΒΖ) και την διαταραχή πανικού (την οποία μάλλον
επιδεινώνει μεταβολίτης της), ενώ θεραπευτικά πλεονεκτεί των ΒΖ σε ηλικιωμένους, αφού : δεν προκαλεί
καταστολή, δεν επηρεάζει αρνητικά τις γνωστικές λειτουργίες και είναι ασφαλής και καλά ανεκτή. Άλλα
πεδία εφαρμογής της είναι: η OCD (ενίσχυση θεραπευτικού αποτελέσματος SSRI ή clomipramine), η PTSD,
η body dysmorphic disorder, το άγχος αποχωρισμού που δεν ανταποκρίθηκε σε άλλες παρεμβάσεις, το
άγχος, η υπερδραστηριότητα, η επιθετικότητα και ευερεθιστότητα στο πλαίσιο autism ή ADHD, η κοινωνική
φοβία (αμφιλεγόμενη χρήση), η ενίσχυση (augmentation, add on therapy) μερικής ανταπόκρισης σε αγωγή
με SSRI, η PMDD, η αϋπνία, η διακοπή καπνίσματος, η κατάχρηση αλκοόλ, η ανακούφιση από στερητικά
οπιοειδών, η εξάρτηση από κοκαΐνη ή κάνναβη, η ενίσχυση αντιψυχωτικής αγωγής (Add on σε ΑΨ), ο
βρυγμός (bruxism) από SSRI, η ακαθησίας από NL, η ημικρανία, η TD (ΔΣ: 60-160mg/day), η νόσος
Alzheimer, κ.τλ.
Είναι αγχολυτική ουσία της κατηγορίας των αζασπιρονών και, εν αντιθέσει με τις ΒΖ, δεν έχει αντιεπιληπτικές
ή μυοχαλαρωτικές ιδιότητες. Δεν ενδείκνυται για επείγουσες καταστάσεις, αφού η εμφάνιση του
θεραπευτικού της αποτελέσματος βραδύνει (δεν είναι άμεση), ενώ οι ασθενείς την περιγράφουν σαν
λιγότερο αποτελεσματική / αποδεκτή αγχολυτική ουσία, όταν η χρήση της έπεται ΒΖ δοκιμής.
Θα περιγραφούν ο μηχανισμός δράσης της ουσίας, τα φαρμακοκινητικά της χαρακτηριστικά, η δοσολογία
της και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλεί.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Προεδρείο: Κ. Μωρόγιαννης
Η έννοια του κοινωνικού ασυνειδήτου. Προσεγγίσεις και ορισμοί
Κ. Μωρόγιαννης
Κοινωνικό ασυνείδητο και πρωταρχική σκηνή
Κ. Τσιράκη
Το ελληνικό κοινωνικό ασυνείδητο και η κρίση της Ελλάδας
Ι. Νικολής

Η έννοια του κοινωνικού ασυνειδήτου. Προσεγγίσεις και ορισμοί
Κ. Μωρόγιαννης
Κατά τις δεκαετίες του 1920 και 1930 ψυχαναλυτές άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η έμφαση στο άτομο
και το σώμα ως τη μόνη πηγή των μη-συνειδητών, των προ-συνειδητών και των ασυνειδήτων διαδικασιών
ήταν πολύ περιοριστική. Θεωρήθηκε σημαντικό να δοθεί περισσότερη σημασία στην επίδραση των
διαπροσωπικών σχέσεων κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας και της
διαδικασίας του πολιτισμού. Πέραν των κλασσικών απόψεων για το αυτό, ως πηγή της ενέργειας, για την
ψυχική ζωή, η οικογενειακή ομάδα και η κοινωνία θεωρήθηκαν επίσης αντίστοιχης σημασίας πηγές. Το
έργο του Jung που εισήγαγε τον όρο συλλογικό ασυνείδητο αλλά και του Fromm ο οποίος είναι ο πρώτος
που χρησιμοποίησε τον όρο κοινωνικό ασυνείδητο είναι χαρακτηριστικό εδώ.
Ο Foulkes που υπήρξε διευθυντής του Ψυχαναλυτικού Ινστιτούτου της Φρανκφούρτης ακριβώς εκείνη
την εποχή (1928-1933) και αργότερα κατά τη δεκαετία του 1950, δημιούργησε των ομαδική ανάλυση,
είναι ένας χαρακτηριστικός εκπρόσωπος αυτής της πορείας, ενώ ο ίδιος και οι επίγονοι του, καθιέρωσαν
της έννοια κοινωνικό ασυνείδητο ως κεντρική οργανωτική έννοια της ομαδικής αναλυτικής θεωρίας.
Οι εργασίες των ομαδικών αναλυτών Earl Hopper και Haim Weinberg περιγράφουν αυτήν την πορεία
διερευνώντας τι θα μπορούσε να είναι και τι όχι, περιεχόμενο του κοινωνικού ασυνειδήτου. Η εξελισσόμενη
φουξιανή θεωρία του κοινωνικού ασυνειδήτου περιελάμβανε την κοινωνικότητα, τη σχεσιακότητα, την
διαπροσωπικότητα (transpersonality) και την συλλογικότητα μέσα σε ένα διαγενεακό κοινωνικό πλαίσιο.
Ο όρος διαπροσωπικότητα υπονοεί ότι η δυάδα και τα πιο σύνθετα κοινωνικά γεγονότα και κοινωνικές
διαδικασίες μέσα στις οποίες είναι ενσωματωμένη, συν-δημιουργούνται, η, όπως το έθεσε ο Elias η
κοινωνικοποίηση και η εξατομίκευση είναι διαδικασίες που εξελίσσονται ταυτοχρόνως. H ριζοσπαστική
κατάληξη του Foulkes θα μπορούσε να συνοψισθεί με την έκφραση «Το κοινωνικό ως ασυνείδητο». Δηλαδή
αυτό που o όρος κοινωνικό ασυνείδητο υπονοεί είναι ότι το ασυνείδητο δομείται από το κοινωνικό.
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Κοινωνικό ασυνείδητο και πρωταρχική σκηνή
Κ. Τσιράκη
Ο Bion στο κλασσικό έργο του για την ομαδική διαδικασία, στο Experiences in Groups (1961), γράφει
ότι - οι ομάδες “βασικής υπόθεσης” οι ειδικοί αμυντικοί σχηματισμοί της αναλυτικής ομάδας δηλαδήαναπτύσσονται δευτερογενώς- ως άμυνες απέναντι στην ανάδυση μιας εξαιρετικά αρχαϊκής πρωταρχικής
σκηνής, η οποία βιώνεται από την ομάδα, στο επίπεδο των σχέσεων μερικού αντικειμένου, και η οποία
συνδέεται με ψυχωτικό άγχος και μηχανισμούς όπως ο διχασμός και η προβλητική ταύτιση, κατά τον τρόπου
που η M. Klein τα είχε περιγράψει μιλώντας για την παρανοειδή - σχιζοειδή θέση. Οι διαδικασίες αυτές, κατά
τον Hinschelwood, εξηγούν τον “πόλεμο του ατόμου με την ομάδα του”, στον οποίο έχει αναφερθεί ο Bion.
O Hinshelwood θεωρεί ότι οι ασυνείδητες αυτές φαντασιώσεις και οι συνακόλουθες πεποιθήσεις είναι τόσο
κοινές, ώστε συνιστούν ένα είδος «κοινωνικής κόλλας», που κρατάει τους ανθρώπους κοντά, σε ομάδες
και κοινωνίες. Οι πρώτες μορφές αυτών των φαντασιώσεων ο συνδυασμός δηλαδή μιας μητρικής φιγούρας
με ένα αρσενικό μέλος, το οποίο εμπεριέχεται στη φιγούρα αυτή, φαίνεται (κατά τον Hinshelwood) να έχουν
καθιερωθεί στο κοινωνικό επίπεδο και μας αποκαλύπτονται από οικείες πολιτιστικές μορφές όπως ή «η
φαλλική γυναίκα» ή «η γυναίκα που ευνουχίζει». Η έκφραση “vangina dentate” είναι μια προφορική εκδοχή
του βίαιου συνδυασμού μιας γυναίκας με προεξάρχοντα “αρσενικά μέρη”, όπως τα δόντια.
Ο ομαδικός αναλυτής Morris Nitsun πρεσβεύει αντιστοίχως ότι η πρωταρχική σκηνή βρίσκεται πάντα στο
κέντρο της ομαδικής αναλυτικής κατάστασης. Θεωρεί επίσης την πρωταρχική σκηνή ως μια θεμελιώδη
οργανωτική αρχή, του ατόμου και της ομάδας, καθώς και ένα πρότυπο κατανόησης των διαδικασιών
εξατομίκευσης και κοινωνικοποίησης. Οι προσεγγίσεις αυτές μας οδηγούν στην έννοια του κοινωνικού
ασυνειδήτου των ομαδικών αναλυτών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι η πρωταρχική σκηνή
είναι ένα θεμελιώδες περιεχόμενο του κοινωνικού ασυνειδήτου από το οποίο φαίνεται να προκύπτει το
ατομικό ασυνείδητο.
Το ελληνικό κοινωνικό ασυνείδητο και η κρίση της Ελλάδας
Ι. Νικολής
Ο όρος «Κοινωνικό Ασυνείδητο» είναι δημοφιλής στην Ομαδικοαναλυτική Βιβλιογραφία και αρκετοί
συγγραφείς όπως ο Earl Hopper, ο Farhad Dalal, ο Dieter Nitzgen και ο Haim Weimberg έχουν ασχοληθεί
με το θέμα. Όμως δεν υπάρχει επαρκής σύγκλιση ως προς τον ορισμό γεγονός που δημιουργεί σύγχυση και
εμπόδια στην κατανόηση του. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των
όρων «Κοινωνικό Ασυνείδητο» και ορισμένους φιλοσοφικούς όρους όπως «Κόσμος Νο 3» (Karl Poper),
«Φαντασιακό και Φαντασιακή Θέσμιση της Κοινωνίας» (Κορνήλιος Καστοριάδης), «Ηθική» (Ayn Rand).
Όπως και να έχει ο ορισμός όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν ότι το «Κοινωνικό Ασυνείδητο» ή ότι μπορεί να
νοηθεί ως Ιδεολογία είναι πολύ σημαντικός παράγων στην λειτουργία ενός έθνους, μιας κοινωνικής Ομάδας
ή ενός ατόμου. Η Ιδεολογία την οποία ο Farhad Dalal εξομοιώνει με το «Κοινωνικό Ασυνείδητο» μπορεί
να θεωρηθεί ως η «γλώσσα» η οποία ιεραρχικά υπαγορεύει συμπεριφορές και στάσεις ενώ παραμένει
ασυνείδητη.
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Το Ελληνικό «Κοινωνικό Ασυνείδητο» περιέχει σημαντικά διαφορετικά στοιχεία συγκρινόμενο με το
«Κοινωνικό Ασυνείδητο» άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Υποστηρίζεται η αντίληψη ότι περιλαμβάνει 3
στοιχεία μέγιστης σημασίας:
- Το αρχαίο Ελληνικό Κλέος και οι οφειλές των άλλων στην σύγχρονη Ελλάδα. Είναι πιθανόν ότι και πάλι οι
αρχαίοι καλούνται να σώσουν του τωρινούς απογόνους τους…
- Για όλες τις αποτυχίες μας, ως χώρας, φταίνε οι «κακοί» ξένοι οι οποίοι πάντα επιβουλεύονται την Ελλάδα
και την θρησκεία μας (Ορθοδοξία)
- Το μεγάλο Ελληνικό κράτος «πρέπει» να φροντίζει τους αδύναμους ανθρώπους ενώ αυτό «φροντίζει»
τους εκμεταλλευτές και διαπλέκεται μαζί τους.
Η επίδραση αυτών των μύθων και των σχετικών τραυμάτων, που οι παραδοχές των μύθων συνεπάγονται,
φαίνεται να είναι σημαντικές στην ανάπτυξη της εξελισσόμενης Ελληνικής οικονομικής κρίσης.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΦΥΛΟΥ
Προεδρείο: Λ. Αθανασιάδης, Η. Μουρίκης
Το ζήτημα της ρευστότητας στην ταυτότητα του φύλου
Π. Σωτηροπούλου
Δυσφορία φύλου: η βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση ενός σύγχρονου ιατρείου
Λ. Κουμαντάνου
Ψυχοπαθολογία και δυσφορία φύλου
Φ. Φερενίδου
Η μετάβαση: αναγκαιότητα ή επιθυμία; Παρουσίαση περιστατικού
Ειρ. Μηνοπούλου

Το ζήτημα της ρευστότητας στην ταυτότητα του φύλου
Π. Σωτηροπούλου
Ψυχολόγος, Δρ Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο, Fellow of the European Committee on Sexual Medicine, Επιστημονική Συνεργάτις του
Ειδικού Ιατρείου Σεξουαλικής Υγείας και του Ειδικού Ιατρείου Ταυτότητας Φύλου, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Παν/μιο Αθηνών, Αιγινήτειο
Νοσοκομείο

Στην ευρεία έννοια της σεξουαλικότητας συμπεριλαμβάνεται η ταυτότητα του φύλου, που σημαίνει την
ψυχολογική αίσθηση του ατόμου ως προς το ποιο είναι το φύλο στο οποίο ανήκει. Τα τελευταία χρόνια
έχει αυξηθεί σημαντικά ο όγκος των δημοσιεύσεων σχετικά με τη Δυσφορία Φύλου (DSM-5, Αμερικανική
Ψυχιατρική Εταιρεία), την κατάσταση δηλαδή που περιγράφει την αναντιστοιχία μεταξύ του βιολογικού
φύλου ή του φύλου που δόθηκε στη γέννηση και του φύλου στο οποίο θεωρεί ο ίδιος ο άνθρωπος ότι
ανήκει, καθώς και τη συνακόλουθη δυσφορία που απορρέει από αυτή την αναντιστοιχία. Παραλλήλως,
κοινοποιήθηκε η πρόθεση του Παγκόσμου Οργανισμού Υγείας να αποψυχιατρικοποιήσει τη διαταραχή,
εγείροντας πολλές συζητήσεις για τη χρησιμότητα αυτής της κίνησης. Μέσα σε ένα τέποιο κλίμα, στη
βιβλιογραφία εμφανίζονται όλο και πιο συχνά δημοσιεύσεις που αναφέρονται στη «ρευστότητα» της
ταυτότητας του φύλου. Απομακρυνόμαστε με αυτό τον τρόπο από τη θεώρηση της ταυτότητας του φύλου
ως δυαδική κατάσταση (άντρας / γυναίκα) και εισάγεται η έννοια του φάσματος, όπως παλαιότερα έγινε
και για το σεξουαλικό προσανατολισμό. Στην παρούσα ομιλία παρουσιάζονται πρόσφατα βιβλιογραφικά
δεδομένα σχετικά με τη ρευστότητα της ταυτότητας του φύλου και τίθενται ερωτήματα ως προς τις κλινικές
προεκτάσεις που μπορεί να έχει η επικράτηση αυτής της οπτικής.
Δυσφορία φύλου: h βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση ενός σύγχρονου ιατρείου
Λ. Κουμαντάνου
Ψυχολόγος, MSc, cand. PhD, Επιστημονική Συνεργάτις του Ειδικού Ιατρείου Σε Φύλου, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Παν/μιο Αθηνών,
Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Η πρόσφατη απόσπαση της «Δυσφορίας Φύλου» από τα σύγχρονα ταξινομητικά συστήματα (ICD 11, 2019)
των ψυχιατρικών διαταραχών και ο χαρακτηρισμός της ως μία κατάσταση που βιώνει το άτομο κι όχι ως
διαταραχή, συντελεί σημαντικά στην μείωση του στίγματος των ατόμων με δυσφορία φύλου, ωστόσο
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παραμένει η αναγκαιότητα να λάβουν αυτά τα άτομα εξειδικευμένη φροντίδα και στήριξη που θα τους
επιτρέψει να έχουν ποιότητα ζωής.
Ο παγκόσμιος οργανισμός για την αντιμετώπιση των διεμφυλικών ατόμων (World Professional Association
for Transgender Health) εκδίδει διαχρονικά αναθεωρημένες οδηγίες για τη φροντίδα των ατόμων με
δυσφορία φύλου (Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender and Gender Nonconforming
People-SOC). Το Ιατρείο Ψυχοσεξουαλικών Διαταραχών της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Αιγινητείου
νοσοκομείου ακολουθεί μία εξατομικευμένη και πολυεπίπεδη προσέγγιση των διεμφυλικών ατόμων,
βασισμένη στα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του WPATH.
Αρχικά, δίνεται έμφαση στην αποσαφήνιση και οριστικοποίηση της διάγνωσης της δυσφορίας φύλου και
τη διερεύνηση ύπαρξης συνοδού ψυχοπαθολογίας. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει κλινική αξιολόγηση
από ειδικούς ψυχιάτρους και ψυχολόγους, παρακλινικό έλεγχο σε διεπιστημονική συνεργασία με
εξειδικευμένους ενδοκρινολόγους και ψυχομετρική αξιολόγηση. Στο επόμενο στάδιο, γίνεται ο σχεδιασμός
της εξατομικευμένης παρέμβασης, κυρίως λαμβάνοντας υπόψιν τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις
προσδοκίες του διεμφυλικού ατόμου. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την ‘διαβίωση στο επιθυμητό φύλο’
και επικεντρώνεται στην στήριξη του ατόμου στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που πιθανώς προκύψουν
από αυτή. Ακολουθεί η προετοιμασία και εφαρμογή της ‘τριαδικής’ θεραπείας για τη φυλομετάβαση που
μπορεί να συμπεριλαμβάνει ψυχοθεραπευτική, ορμονολογική και χειρουργική παρέμβαση. Δεδομένου ότι
τα άτομα με δυσφορία φύλου δεν επιθυμούν πάντα τη διενέργεια όλων των παρεμβάσεων, ο στόχος είναι η
ύφεση της προσωπικής δυσφορίας και η διαβίωση σε έναν «επιθυμητό» εαυτό, με ασφάλεια και ρεαλιστικές
προσδοκίες.
Ψυχοπαθολογία και Δυσφορία φύλου
Φ. Φερενίδου
Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Fellow of the European Committee on Sexual Medicine, Επιστημονική Συνεργάτις του
Ειδικού Ιατρείου Σεξουαλικής Υγείας και του Ειδικού Ιατρείου Ταυτότητας Φύλου, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Παν/μιο Αθηνών, Αιγινήτειο
Νοσοκομείο

Με τον όρο δυσφορία φύλου, αναφερόμαστε στην ασυμφωνία μεταξύ του βιολογικού και του ψυχολογικού
φύλου. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας έχει επικεντρωθεί στην ενδεχόμενη
αφαίρεση της κατάστασης αυτής από τα ταξινομικά συστήματα (ICD, DSM). Οι υπέρμαχοι της αφαίρεσής
της από τα ταξινομικά συστήματα υποστηρίζουν πως πρόκειται για μια φυσιολογική αλλά διαφορετική
κατάσταση της ψυχικής και κοινωνικής διάστασης του φύλου και όχι διαταραχή ή δυσλειτουργία. Πριν όμως
από οποιαδήποτε καθοδήγηση/σύμπλευση στην φύλο-μετάβαση και δεδομένου ότι ζητήματα που αφορούν
την ταυτότητα του φύλου μπορεί να προκύψουν στα πλαίσια άλλης ψυχοπαθολογίας, ο κλινικός ψυχιατρικός
έλεγχος μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμος. Παράλληλα, η συχνή περιθωριοποίηση των ατόμων με
δυσφορία φύλου στην κοινωνία λόγω minority stress και η χρόνια δυσφορία που βιώνουν λόγω της
ψυχικής ασυμβατότητας με το βιολογικό τους φύλο, μπορεί να αποτελέσουν ψυχοπιεστικούς παράγοντες
για την εκδήλωση ψυχιατρικής νοσηρότητας (αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα), καθώς και
συμπεριφορών υψηλού κινδύνου (κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών, μόλυνση από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα), τα οποία χρήζουν θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Στην πορεία της φυλομετάβασης θα ήταν προτιμότερο να εμπλέκονται εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες
που λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις βιο- ψυχο κοινωνικές συνιστώσες, ώστε να εξυπηρετείται η ασφάλεια
και η ποιότητα ζωής του ατόμου.
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Η μετάβαση: αναγκαιότητα ή επιθυμία; Παρουσίαση περιστατικού
Ειρ. Μηνοπούλου
Κλ.Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, MSc Επιστημονική Συνεργάτις του Ειδικού Ιατρείου Σεξουαλικής Υγείας και του Ειδικού Ιατρείου
Ταυτότητας Φύλου, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Παν/μιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Η δυσφορία φύλου είναι ο όρος που χρησιμοποιείται επίσημα για να περιγράψει την οδύνη που μπορεί να
αισθάνονται οι άνθρωποι στους οποίους το σώμα δεν συνάδει με το φύλο στο οποίο νιώθουν πως ανήκουν.
Για αυτούς τους ανθρώπους συνήθως είναι ζήτημα εξαιρετικής σημασίας να ζήσουν τη ζωή τους ως μέλη
του φύλου με το οποίο ταυτίζονται.
Στη διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου συμβάλλουν καθοριστικά τόσο βιολογικοί (ορμονικοί γενετικοί)
όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση των ανθρώπων με δυσφορία φύλου επιτρέπουν
στους θεράποντες να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους κατά την
υποστήριξη των ατόμων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της μετάβασης.
Ο καθορισμός του φύλου είναι σημαντικό να συμβαίνει στο πλαίσιο διεπιστημονικής προσέγγισης με κύριο
γνώμονα την μείωση της δυσφορίας, την αποστιγματοποίηση, την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής.
Θα παρουσιαστεί η περίπτωση της «Α.», 22 ετών, .... Η «Α.» προσήλθε στο Ειδικό Ιατρείο Σεξουαλικής
Υγείας του Κέντρου Ψυχοθεραπειών της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται κλινικό υλικό από τις δυσκολίες που ανέκυψαν στη διαδρομή της «Α.»,
από την επεξεργασία τους, καθώς και από τη σημασία του πλαισίου στην πολύπλοκη εσωτερική και εξωτερική
πορεία προς την μετάβαση. Μέσα από την ιστορία της «Α.» αναδεικνύονται τα σημεία που διευκολύνουν ή
δυσκολεύουν την πορεία μιας τέτοιας διαδικασίας.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ - ΟΥΤΟΠΙΑ Ή ΕΦΙΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Προεδρείο: Ι. Νηματούδης, Χ. Τουλούμης
Η λειτουργικότητα και η αρχή της αποκατάστασης στη σχιζοφρένεια: θεωρητική έννοια ή ρεαλιστικός στόχος;
Δ. Δημέλης
Η λειτουργικότητα στη σχιζοφρένεια - Μια διαστασιακή προσέγγιση
Στ. Δημητρακόπουλος
Σεξουαλική λειτουργικότητα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια
Γ. Πάγκαλος
Μέτρηση και αξιολόγηση της λειτουργικότητας στην κλινική πράξη, σε ασθενείς με σχιζοφρένεια
Π. Φωτιάδης

Η λειτουργικότητα και η αρχή της αποκατάστασης στη σχιζοφρένεια: θεωρητική έννοια ή ρεαλιστικός
στόχος;
Δ. Δημέλης
Ψυχίατρος, Ψυχιατρική Κλινική 424 ΓΣΝΕ

Παραδοσιακά, η διαχείριση και η θεραπευτική αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας εστίαζε και εξακολουθεί, εν
πολλοίς, να εστιάζει στην αντιμετώπιση των θετικών, πρωτίστως, συμπτωμάτων και στην αποκατάσταση
των νευρογνωσιακών ελλειμμάτων. Παρόλα αυτά, κατά τις δυο πιο πρόσφατες δεκαετίες το μοντέλο της
διαχείρισης της σχιζοφρένειας προσανατολίζεται σε πιο συνδυαστικές κατευθύνσεις που ενσωματώνουν και
επιχειρούν να φέρουν στο προσκήνιο την λειτουργικότητα και ειδικότερα τη λειτουργική αποκατάσταση στο
προσκήνιο. Σε αντίθεση με την κλινική ύφεση που είναι μετρήσιμη και αντιληπτή σε ικανοποιητικό βαθμό,
η αποκατάσταση (ύφεση) ενσωματώνει ποικίλες πλευρές της ζωής και της καθημερινότητας του ασθενή
καθιστώντας δυσχερή τον ορισμό της αλλά και την ανάπτυξη αξιόπιστων κριτηρίων αλλά και εργαλείων για
την ποσοτικοποίηση της. Πρόκειται για την “ανάρρωση” που περιλαμβάνει ύφεση συμπτωμάτων, βελτιωμένη
επαγγελματική λειτουργικότητα, ανεξάρτητη διαβίωση και βελτιωμένες διαπροσωπικές σχέσεις(;) ή είναι
μια βαθιά, προσωπική, μοναδική για τον καθένα, διαδικασία αλλαγής της στάσης του ασθενή, των αξιών
του, των συναισθημάτων του, των στόχων, των ικανοτήτων του και του ρόλου του, ακόμη και υπό τους
περιορισμούς που επιβάλει η διαταραχή; Από την άλλη πλευρά, αρκετοί κλινικοί προειδοποιούν ότι σαν
αρχή η λειτουργική αποκατάσταση μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο όταν τα συμπτώματα είναι ήπια και αρκετά
σταθερά ώστε να μην επηρεάζουν την λειτουργία σε κοινωνικές δραστηριότητες και προσωπικές σχέσεις.
Ποιες παράμετροι, τελικά, προσδιορίζουν την λειτουργική αποκατάσταση; Πως μπορεί η λειτουργικότητα
να ποσοτικοποιηθεί και να μετρηθεί; Είναι εφικτός ο στόχος της ανάρρωσης και είναι η επανένταξη στην
κοινωνική ομάδα ρεαλιστική προσδοκία;
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Η λειτουργικότητα στη σχιζοφρένεια - Μια διαστασιακή προσέγγιση
Στ. Δημητρακόπουλος
Ψυχίατρος, Ψυχιατρική Κλινική, 414 ΣΝΕΝ, Πεντέλη, Αττική, Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Η επίτευξη της λειτουργικής αποκατάστασης στους ασθενείς με σχιζοφρένεια αποτελεί μείζονα θεραπευτικό
στόχο. Παρά την εξέλιξη των δομών ψυχικής υγείας με έμφαση σε στρατηγικές πρώιμης, έγκαιρης
παρέμβασης αλλά και με εφαρμογή παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής φροντίδας, η πλειοψηφία των νοσούντων
από σχιζοφρένεια δεν επιτυγχάνουν ανάρρωση. Η τελευταία ορίζεται ως ο συνδυασμός κλινικής ύφεσης
με λειτουργική αποκατάσταση, σε μείζονες τομείς όπως αυτοφροντίδα, διαπροσωπικές σχέσεις, εργασία,
αυτονομία. Η διαστασιακή προσέγγιση στη σχιζοφρένεια αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την πολυδιάστατη
δυσκολία των ασθενών με σχιζοφρένεια στο να κατορθώσουν να επανέλθουν λειτουργικά.
Το DSM 5 έχει προκρίνει τη διαστασιακή προσέγγιση, σε σχέση με την κατηγορική, για αναλυτικότερο
προσδιορισμό των συμπτωμάτων μέσω ψυχοπαθολογικών διαστάσεων διαβαθμισμένης βαρύτητας
ή έντασης. Στην παρούσα παρουσίαση εξετάζεται ο ρόλος των θετικών και αρνητικών συμπτωμάτων,
των νοητικών ελλειμάτων, συμπτωμάτων διάθεσης και της εναισθησίας ως προς την λειτουργικότητα.
Επιπρόσθετα, παράγοντες όπως ο χρόνος μη θεραπευόμενης ψύχωσης, το στίγμα, η προνοσηρή
λειτουργικότητα, το οικογενειακό/υποστηρικτικό δίκτυο, η λήψη φαρμακευτικής αγωγής εξετάζονται ως
προς την σημασία τους για την επίτευξη ανάρρωσης στους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Η διαστασιακή και
πολυπαραγοντική φύση της πρόγνωσης της λειτουργικής αποκατάστασης πρέπει να θέτει στο επίκεντρο
της κλινικής προσπάθειας τον έλεγχο των συμπτωμάτων, των νοητικών ελλειμμάτων και αναδεικνύει την
σπουδαιότητα για εξατομικευμένη, έγκαιρη και πολυδύναμη παρέμβαση για κάθε ασθενή.
Σεξουαλική λειτουργικότητα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια
Γ. Πάγκαλος
Ψυχίατρος, ΨΤΕΠ / 424 ΓΣΝΕ

Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια μπορεί να βιώσουν προβλήματα με τη σεξουαλική τους λειτουργία σχετιζόμενα
τόσο με την ίδια την νόσο, όσο και με την παρεχόμενη θεραπεία. Εντούτοις τόσο οι ασθενείς, όσο και
οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται συχνά απρόθυμοι ή δε γνωρίζουν πως να αναφερθούν σε αυτά τα
προβλήματα. Τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας, ποικίλοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, άλλα σωματικά
συμπτώματα καθώς και η χρήση νευροληπτικών φαρμάκων είναι δυνατόν να σχετίζονται με σεξουαλικές
δυσλειτουργίες. Σημαντικό κομμάτι της σεξουαλικής υγείας των ασθενών με σχιζοφρένεια αποτελεί η
δυσκολία τους να δημιουργούν ή να διατηρήσουν διαπροσωπικές-ερωτικές σχέσεις . Από την άλλη οι
θεράποντες ιατροί συχνά δε ρωτούν ή υποεκτιμούν τα προβλήματα στη σεξουαλική λειτουργία και τον
αρνητικό αντίκτυπο που έχουν αυτά στην ποιότητα ζωής των ασθενών τους. Το είδος των σεξουαλικών
δυσλειτουργιών των ασθενών με σχιζοφρένεια δεν διαφέρει από του γενικού πληθυσμού, το ποσοστό
όμως αυτών είναι στατιστικά πολλαπλάσιο με συνέπεια η σεξουαλικότητά τους ως πυρηνικό στοιχείο της
προσωπικότητας να επηρεάζεται πολυπαραγοντικά. Οι θεράποντες ιατροί οφείλουν να ενημερώνουν τους
ασθενείς με σχιζοφρένεια σχετικά με την επίδραση της νόσου σε ποικίλες πτυχές της λειτουργικότητας
περιλαμβανομένης της σεξουαλικής και να εξετάζουν τακτικά για ανεπιθύμητες δράσεις των αντιψυχωτικών
φαρμάκων σε σχέση με τα στάδια της σεξουαλικής τους ανταπόκρισης.
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Μέτρηση και αξιολόγηση της λειτουργικότητας στην κλινική πράξη, σε ασθενείς με σχιζοφρένεια
Π. Φωτιάδης
Ψυχίατρος, Διευθυντής ΨΤΕΠ / 424ΓΣΝΕ

Η λειτουργικότητα των ασθενών με σχιζοφρένεια, εκπίπτει σταδιακά, ξεκινώντας νωρίς στην πορεία
της νόσου, ενώ αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα αξιολόγησης της θεραπευτικής παρέμβασης. Σε
πρόσφατες μελέτες έχει καταδειχθεί ο ρόλος και η επίδραση της λειτουργικότητας στην κλινική εξέλιξη
της νόσου, ενώ έχει αναδειχθεί η σημασία της λειτουργικής ύφεσης. Στην βιβλιογραφία υπάρχει μια σειρά
από κλίμακες που έχουν ως στόχο την αξιολόγηση της λειτουργικότητας. Παρά το γεγονός αυτό δεν είναι
σύνηθες στην κλινική πράξη η μέτρηση και η αξιολόγηση της λειτουργικότητας με την βοήθεια κλιμάκων. Η
ανάπτυξη αξιόπιστων και εύχρηστων κλιμάκων είναι το ζητούμενο, καθώς ένα έγκυρο και απτό αποτέλεσμα
κινητοποιεί τόσο τους ειδικούς ψυχικής υγείας, όσο και τους θεραπευόμενους.
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.
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 miniFROGS 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.
Η ελληνική έκδοση της κλίμακας mini-FROGS αποτελεί ένα εργαλείο αξιόπιστο που καταγράφει, σε σύντομο
χρονικό διάστημα, το επίπεδο λειτουργικής ύφεσης των ασθενών με σχιζοφρένεια.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΤΗ ΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΗΣ
Προεδρείο: Θ. Παπαρρηγόπουλος, Δ. Πλουμπίδης
Η έννοια του συνεχούς στη ψύχωση: θεωρητικά ζητήματα και κλινική σημασία
Γ. Μητρόπουλος
Οι εξελικτικές υποθέσεις των ψυχικών διαταραχών
Ο. Γιωτάκος
Η εναισθησία και το μετανοητικό της υπόβαθρο: συνέχειες και ασυνέχειες στην ψύχωση και στο σύνολο των
ψυχικών διαταραχών
Γ. Κωνσταντακόπουλος

Η έννοια του συνεχούς στη ψύχωση: θεωρητικά ζητήματα και κλινική σημασία
Γ. Μητρόπουλος
Η έννοια του ψυχωτικού συνεχούς είναι αρκετά παλιά (Kraepelin, Bleuler κλπ.). Ωστόσο, μετά το DSM-III,
εδραιώθηκε η άποψη ότι η διάγνωση της ψύχωσης εξαντλείται στα θετικά συμπτώματα, με αποτέλεσμα
άλλες πτυχές της ψύχωσης, οι οποίες παλαιότερα θεωρούνταν πρωτεύουσες, να χαθούν εντελώς από τον
διαγνωστικό ορίζοντα της ψύχωσης. Έτσι, η ψυχιατρική σκέψη αποξενώθηκε από ένα ευρύ πεδίο κλινικών
περιπτώσεων, οι οποίες παραμένουν ιδιόρρυθμες, περιθωριακές, αταξινόμητες, εκτός νόρμας. Τα τελευταία
χρόνια αναβιώνει η συζήτηση γύρω από την διαστασιακή / συνεχιστική / φασματική θεώρηση των ψυχικών
νόσων (σχιζοφρενικό φάσμα, αυτιστικό φάσμα), αλλά και της ψυχοπαθολογίας. Οι κυριότεροι υπέρμαχοι της
έννοιας του ψυχωτικού συνεχούς δεν καταργούν την κατηγορική διάκριση μεταξύ ψύχωσης και μη ψύχωσης
αντιθέτως, υποστηρίζουν ότι υπάρχει, αφ’ ενός, ένα εμπειρικό/φαινομενολογικό/ψυχομετρικό συνεχές, του
οποίου, αφ’ ετέρου, υπόκειται μια λανθάνουσα κατηγορική δομή του πληθυσμού (Linscott & van Os, 2010).
Κάτι τέτοιο έχει σοβαρότατες κλινικές συνέπειες, καθώς σημαίνει ότι 1) δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ψυχωτικοί
(ασυνεχές του πληθυσμού) 2) όλοι οι ψυχωτικοί δεν νοσούν (συνεχές της ψύχωσης). Επίσης εγείρει μια
σειρά από θεωρητικά και κλινικά ερωτήματα. Τι κάνει μια ψύχωση να εκδηλωθεί κλινικά; Αντιστρόφως, τι
επιτρέπει σε μία ψύχωση να μην εκδηλωθεί κλινικά; Ποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες εμπλέκονται στην
εκδήλωση/μη εκδήλωση της ψύχωσης; Με ποιους τρόπους, φαρμακευτικούς ή ψυχοθεραπευτικούς, μπορεί
να προληφθεί η κλινική εκδήλωση της ψύχωσης; Υπάρχουν τρόποι αυτοπρόληψης/αυτοθεραπείας για τους/
ορισμένους ψυχωτικούς ανθρώπους; Αν η ψύχωση είναι πολύ συχνότερη από ό,τι υποθέτει η ασυνεχής
προοπτική, εγείρονται επίσης ερωτήματα περί φυσιολογικού και μη, περί ψυχικής υγείας και μη. Μια τέτοια
θεώρηση ασφαλώς έχει επιπτώσεις και για το στίγμα που γενικά συνοδεύει την ψυχική νόσο.
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Οι εξελικτικές υποθέσεις των ψυχικών διαταραχών
Ο. Γιωτάκος
Ο Randolph Nesse (1984), εμπνευστής της εξελικτικής ιατρικής (evolutionary medicine), πρότεινε ότι
αν και τα ψυχιατρικά συμπτώματα είναι δυσπροσαρμοστικά, μπορεί ταυτόχρονα να εξυπηρετούν κάποιες
βασικές λειτουργίες επιβίωσης. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων του παρατήρησε την οντογενετική
και φυλογενετική ιστορία και εξέλιξη, παράλληλα με την αιτία και την εξελικτική ιστορία της παθολογικής
συμπεριφοράς. Στη βιβλιογραφία περιγράφονται ποικίλα εξελικτικά μοντέλα της κατάθλιψης, της διαταραχής
πανικού και της νευρογενούς ανορεξίας. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα εξελικτικά μοντέλα που
εξηγούν την εξελικτική ιστορία και διαιώνιση της ψύχωσης, περιλαμβάνοντας γενετικούς, περιβαλλοντικούς,
αλλά και χαρακτηριολογικούς ή διαστασιακούς παράγοντες όπως τη δημιουργικότητα (creativity) και τη
διιστάμενη σκέψη (divergent thinking).
Η εναισθησία και το μετανοητικό της υπόβαθρο: συνέχειες και ασυνέχειες στη ψύχωση και στο σύνολο
των ψυχικών διαταραχών
Γ. Κωνσταντακόπουλος
Η έλλειψη εναισθησίας δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα των ψυχωτικών διαταραχών και ένα μονοδιάστατο
φαινόμενο. Διαφορετικές συνιστώσες της εναισθησίας αποτελούν η ικανότητα κάποιου να αναγνωρίζει ότι
έχει ψυχική νόσο, η ικανότητα να επισημαίνει ασυνήθη βιώματα ως παθολογικά, η απόδοση των συμπτωμάτων
του σε ψυχική διαταραχή, η επίγνωση των επιπτώσεων της νόσου και η συμμόρφωση με τη θεραπεία.
Παρότι έχουν διερευνηθεί κυρίως στις ψυχωτικές διαταραχές, ελλείμματα εναισθησίας παρατηρούνται
σε πολλές διαταραχές, όπως διπολικές και καταθλιπτικές, νόσο Alzheimer και άλλες νευρονοητικές,
ιδεοψυχαναγκαστική και συναφείς, πρόσληψης τροφής και ακόμα ειδικές φοβίες και κοινωνική φοβία.
Επιπλέον, η ελλιπής εναισθησία είναι ένας συνήθης λόγος που πολλοί άνθρωποι με κλινική κατάθλιψη
ή αγχώδεις διαταραχές δεν αναζητούν ποτέ θεραπεία και οι περισσότεροι άνθρωποι με εξαρτήσεις και
διαταραχές προσωπικότητας αδυνατούν να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους,
ακόμα και όταν οι συνέπειες είναι καταστροφικές. Oι στάσεις και οι συμπεριφορές έναντι της νόσου είναι
προϊόντα συλλογιστικών διεργασιών και γι’ αυτό επηρεάζονται από νοητικές δυσλειτουργίες. Καθοριστικοί
παράγοντες για την ελλειμματική εναισθησία στη σχιζοφρένεια βρέθηκαν να είναι η θεωρία του νου
(καθορίζει τη δυνατότητα του ασθενούς να σκέφτεται για τον εαυτό του από την οπτική του άλλου) και η
μετα-νοητική ικανότητα του ατόμου για αναστοχασμό των δικών του πεποιθήσεων, κρίσεων και βιωμάτων.
Η μετα-νοητική οπτική μπορεί να συμβάλλει σε ένα νέο ερευνητικό πλαίσιο για τα ελλείμματα εναισθησίας
στο σύνολο των ψυχικών διαταραχών: Μπορεί να οφείλονται σε γενικότερα ελλείμματα στις μετα-νοητικές
ικανότητες ή μπορεί να αντιστοιχούν σε περιορισμένες, ειδικές σε ένα τομέα, ή παροδικές δυσλειτουργίες
στις μετα-νοητικές διεργασίες. Η εναισθησία πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μία σχεσιακή έννοια, με άλλα
λόγια εναισθησία για κάτι, για τη νόσο, το τρέχον σύνδρομο, ειδικά συμπτώματα, παθολογικά χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας, κοινωνικές δυσκολίες κ.λπ. Η αλληλεπίδραση μεταξύ μετα-νοητικών και άλλων
παραγόντων (κλινικών, νευρονοητικών, συναισθηματικών και κοινωνικών) καθορίζει την ικανότητα του
ασθενούς να προάγει σωστά τις πληροφορίες σε αυτεπίγνωση.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΝΕΑΡΟ ΕΝΗΛΙΚΑ: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Προεδρείο: Γρ. Σίμος
Επιθετικότητα και αρνητικές εμπειρίες ανατροφής
Σ. Βασιλειάδου, Γρ. Σίμος
Επιθετικότητα και ψυχολογική ευελιξία
Ό. Ζηκοπούλου, Γρ. Σίμος
Επιθετικότητα και ρύθμιση του συναισθήματος
Μ. Σίμου, Σ. Βασιλειάδου, Γρ. Σίμος

Επιθετικότητα και αρνητικές εμπειρίες ανατροφής
Σ. Βασιλειάδου, Γρ. Σίμος
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εισαγωγή: Οι αρνητικές εμπειρίες ανατροφής στην παιδική ηλικία φαίνεται ότι μπορεί να έχουν ως συνέπεια
ποικίλες αρνητικές εκδηλώσεις στην μετέπειτα ενήλικη ζωή. Παραβατικού, αλλά και ψυχοπαθητικού και
αντικοινωνικού τύπου συμπεριφορές στην διάρκεια της εφηβείας και την ενήλικης ζωής αποτελούν τέτοια
παραδείγματα. Συχνά, τέτοιου είδους επιθετικές συμπεριφορές φαίνεται ότι συνδέονται με εμπειρίες
κακοποίησης μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο.
Σκοπός: Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό τη διερεύνηση της επιθετικής συμπεριφοράς στον νεαρό ενήλικα,
τόσο με την μορφή της προδραστικής (proactive) επιθετικότητας, όσο και της αντιδραστικής (reactive)
επιθετικότητας, και της σχέσης της με αρνητικές εμπειρίες ανατροφής.
Μέθοδος: Τα ερωτηματολόγια Measure of Parenting Style (MOPS) και Reactive- Proactive Aggression
Questionnaire (RPQ) χορηγήθηκαν σε ένα δείγμα 597 ατόμων (76% γυναίκες) μέσης ηλικίας 26 ετών. Η
MOPS αξιολογεί δυσλειτουργικές γονεϊκές στάσεις και συμπεριφορές που αφορούν την Αδιαφορία, την ΥπερΠροστασία και την Κακοποίηση, για τον κάθε γονέα χωριστά. Το RPQ αξιολογεί δυο μορφές επιθετικότητας:
την προδραστική (για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων) και την αντιδραστική (ως απάντηση σε αντιληπτή
πρόκληση ή απειλή).
Αποτελέσματα: Η Αδιαφορία, η Υπερ-προστασία και η Κακοποίηση ως γονεϊκές συμπεριφορές, ιδιαίτερα του
πατέρα, συνδέθηκαν και με τις δύο μορφές επιθετικότητας στον νεαρό ενήλικα. Κακοποιητικές συμπεριφορές,
κυρίως του πατέρα, και υπερ-έλεγχος από την πλευρά της μητέρας αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες
τόσο για την προδραστική, όσο και για την αντιδραστική επιθετικότητα.
Συμπεράσματα: Οι δυσλειτουργικές γονεϊκές πρακτικές ανατροφής και ιδιαίτερα οι κακοποιητικές από την
πλευρά του πατέρα, φαίνεται ότι συσχετίζονται με την εμφάνιση επιθετικής συμπεριφοράς στα νεαρά άτομα.
Η συνεισφορά βιολογικών, μαθησιακών, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων, που μπορεί να
προβλέπουν την επιθετικότητα του νεαρού ενήλικα, απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.
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Επιθετικότητα και ψυχολογική ευελιξία
Ό. Ζηκοπούλου, Γρ. Σίμος
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η έννοια της ψυχολογικής ευελιξίας αναφέρεται στην τάση του ατόμου να είναι σε επαφή με τα
συναισθήματά του, τις σκέψεις του και τις σωματικές του αισθήσεις και στις προσπάθειες που κάνει για να
αποφύγει ή να ελέγξει τις παραπάνω εμπειρίες. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα που να
αφορούν τη σχέση αυτής της μεταβλητής με το θυμό και την επιθετικότητα.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της επιθετικότητας, του θυμού
και της ψυχολογικής ευελιξίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς: α)
το ερωτηματολόγιο Αποδοχής και Δράσης (ΕΑΔ-ΙΙ) που αξιολογεί την απροθυμία του ατόμου να βιώσει
ανεπιθύμητα συναισθήματα, β) το ερωτηματολόγιο της Προληπτικής και Αντιδραστικής Επιθετικότητας
(ΕΠΑΕ) που αξιολογεί τις δύο διαστάσεις της επιθετικότητας και γ) την Κλίμακα έκφρασης του Θυμού (ΚΕΘ)
που αποτελείται από τρεις υποκλίμακες. Στην έρευνα συμμετείχαν 596 φοιτητές.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν διαφορές φύλου ως προς τις
μεταβλητές του ελέγχου του θυμού και της προληπτικής επιθετικότητας, με τις γυναίκες να έχουν χαμηλότερες
τιμές συγκριτικά με τους άνδρες. Επίσης, οι αναλύσεις συσχέτισης έδειξαν ότι η ψυχολογική ακαμψία
παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τον εσωτερικευμένο θυμό και με τις δύο διαστάσεις της επιθετικότητας.
Τέλος, οι αναλύσεις παλινδρόμησης έδειξαν ότι ο εσωτερικευμένος θυμός, ο έλεγχος του θυμού και η
αντιδραστική επιθετικότητα μπορούν να προβλέψουν τη ψυχολογική ακαμψία. Γίνεται συζήτηση της σημασίας
των ευρημάτων αυτών και της σύνδεσή τους με την κλινική πράξη.
Επιθετικότητα και ρύθμιση του συναισθήματος
Μ.Σίμου, Σ.Βασιλειάδου, Γρ. Σίμος
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής
Ψυχοθεραπείας

Εισαγωγή: Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις στενής σχέσης μεταξύ ρύθμισης
συναισθημάτων και επιθετικής συμπεριφοράς. Η δυσλειτουργική ρύθμιση των συναισθημάτων έχει συνδεθεί
με πιθανή επιθετική συμπεριφορά ως μέσου για την επιδιόρθωση, τερματισμό ή αποφυγή των δυσάρεστων
συναισθημάτων, ενώ ταυτόχρονα δυσχεραίνει την επίλυση των δυσκολιών.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την σχέση μεταξύ των συνήθων τρόπων της
συναισθηματικής ρύθμισης και της αντιδραστικής ή απρόκλητης επιθετικής συμπεριφοράς, τόσο γενικά όσο
και κατά φύλο.
Μέθοδοι: Οι συμμετέχοντες ήταν 594 φοιτητές του πανεπιστημίου Μακεδονίας οι οποίοι συμπλήρωσαν
α)το ερωτηματολόγιο Reactive- Proactive Aggression Questionnaire (RPQ) για την Αντιδραστική και
Προδραστική Επιθετικότητα και β) το ερωτηματολόγιο Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) για τους
τρόπους συναισθηματικής ρύθμισης (Γνωστική Επαναξιολόγηση και Εκφραστική Καταστολή).
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Αποτελέσματα: Οι άνδρες εμφάνιζαν υψηλότερη τιμή στην Προδραστική Επιθετικότητα και την Εκφραστική
Καταστολή, ενώ οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερες τιμές στην Γνωστική Επαναξιολόγηση. Στους άνδρες δεν
υπήρχε κανενός είδους σχέση ανάμεσα στην επιθετικότητα και τις μεθόδους συναισθηματικής ρύθμισης. Στις
γυναίκες εντούτοις η σχέση ανάμεσα στην Γνωστική Επαναξιολόγηση και την Αντιδραστική Επιθετικότητα
ήταν σημαντικά αρνητική, ενώ υπήρχε μια τάση θετικής συσχέτισης ανάμεσα στην Εκφραστική Καταστολή
και την Προδραστική Επιθετικότητα.
Συμπεράσματα: Είναι ενδιαφέρον ότι αν και οι άνδρες υπερέχουν στη συχνότητα έκφρασης επιθετικότητας
για να κερδίσουν κάτι, αυτή η έκφραση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τους συνήθεις τρόπους ρύθμισης των
συναισθημάτων. Οι γυναίκες από την άλλη, αν και εκφράζουν το ίδιο συχνά επιθετική συμπεριφορά για να
αντισταθούν σε μια πρόκληση ή απειλή (Αντιδραστική Επιθετικότητα), η συχνότητα αυτής της επιθετικότητα
σχετίζεται με μια ελλειμματική γνωστική επαναξιολόγηση της κατάστασης.
Επιθετικότητα και ενσυναισθητικές δεξιότητες
Ά. Νισυραίου, Γρ. Σίμος
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εισαγωγή: Οι ελλειμματικές ενσυναισθητικές δεξιότητες φαίνεται να συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα
επιθετικότητας χωρίς ωστόσο οι αιτιώδεις μηχανισμοί αυτής της συσχέτισης να είναι σαφείς: τελικά οι
φτωχές ενσυναισθητικές δεξιότητες ευοδώνουν την επιθετικότητα; -ή η εξάσκηση επιθετικής συμπεριφοράς
μειώνει την ενσυναίσθηση;
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ διαφορετικών μορφών της
επιθετικότητας και της ενσυναίσθησης σε ένα μη κλινικό δείγμα.
Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 597 ενήλικες (76% γυναίκες) μέσης ηλικίας 25,6 ετών (ΤΑ = 7,8 έτη),
οι οποίοι συμπληρώνοντας το Ερωτηματολόγιο Προδραστικής-Αντιδραστικής Επιθετικότητας (ProactiveReactive Aggression Questionnaire, PRAQ) και την Κλίμακα Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης (Interpersonal
Reactivity Index, IRI). Το PRAQ αξιολογεί την εσκεμμένη επιθετικότητα (Προδραστική) και την επιθετικότητα
ως αμυντική αντίδραση του ατόμου στην απειλή (Αντιδραστική), ενώ η IRI αξιολογεί την ενσυναίσθηση
κατά μήκος τεσσάρων υποκλιμάκων: Οπτική γωνία του άλλου (perspective taking), Φαντασιακή ταύτιση
(fantasy), Ενσυναισθητικό Νοιάξιμο (empathic concern), Προσωπική Δυσφορία (personal distress).
Αποτελέσματα: Η προδραστική επιθετικότητα συσχετίστηκε σημαντικά θετικά με την προσωπική δυσφορία
και αρνητικά με την λήψη της οπτικής του άλλου, ενώ η αντιδραστική επιθετικότητα συσχετίστηκε θετικά
με τη φαντασιακή ταύτιση και την προσωπική δυσφορία και αρνητικά με την λήψη της οπτικής του άλλου.
Η λήψη της οπτικής του άλλου μπορούσε να προβλέψει τόσο την προδραστική όσο και την αντιδραστική
επιθετικότητα, ενώ την αντιδραστική επιθετικότητα μπορούσε να προβλέψει και η προσωπική δυσφορία, με
ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις μεταξύ αντρών και γυναικών.
Συμπεράσματα: Τόσο η εσκεμμένη επιθετικότητα, όσο και η αντιδραστική, ευοδώνονται όσο κάποιος
αδυνατεί να βάλει τον εαυτό του στη θέση του άλλου ή να νιώσει και να σκεφθεί σαν αυτόν. Με τον ίδιο
τρόπο φαίνεται να λειτουργεί και η αδυναμία μας να νιώσουμε ζεστασιά, συμπόνοια και νιάξιμο για τους
άλλους.

110

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Γ

10.00-11.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Προεδρείο: Β. Νταφούλης Δρ. ΑΠΘ Διευθυντής Παιδοψυχιατρικού Τμήματος ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων που παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία
του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας
Ε. Τσαμαδού
Ιατρονομικό πλαίσιο και σύγχρονα ψυχοκοινωνικά προβλήματα νοσηλείας
Σ. Σφελινιώτη
Υπερσεξουαλικότητα και συσχέτιση με την μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας
Φ. Αστεριάδου
Διαταραχές Διασπαστικής Συμπεριφοράς και ψυχοθεραπευτική-φαρμακευτική αντιμετώπισή τους
Χ. Τερνιώτης

Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων που παρακολουθούνται στα εξωτερικά
ιατρεία του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας
Ε. Τσαμαδού
Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ

Με βάση την εμπειρία των εξωτερικών ιατρείων του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο
αναλύονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσερχόμενων παιδιών και εφήβων μετά
εισαγγελική παραγγελία προς εκτίμησή τους.Οι εκτιμήσεις αυξάνονται σε απόλυτο αριθμό σταθερά κατ΄έτος
και αφορούν περισσότερο άρρενα άτομα, στην εφηβική ηλικία,με σοβαρές οικογενειακές δυσκολίες και
συμπτωματολογία διαταραχών συμπεριφοράς και συχνά διερεύνηση αιτιολογίας σχολικής άρνησης.
Ιατρονομικό πλαίσιο και σύγχρονα ψυχοκοινωνικά προβλήματα νοσηλείας
Σ. Σφελινιώτη
Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ

Στο πλαίσιο της νοσηλείας στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο,ολοένα και με
αυξανόμενους απόλυτους αριθμούς αναφύονται την τελευταία δεκαετία προβλήματα σε σχέση με
ιατρονομικό πλαίσιο,εισαγγελικές εντολές προς ακούσια νοσηλεία,εμπλοκές με το Νόμο, διερευνήσεις
πιθανής κακοποίησης κλπ. Σοβαρά συνοδά ψυχοκοινωνικά προβλήματα είναι εκείνα που επηρεάζουν
την πρόγνωση,αξιολόγηση και θεραπεία αυτών των κλινικών περιστατικών,με προεξάρχοντα τα μείζονα
προβλήματα στην οικογένεια (διάλυση δεσμών, αδιαφορία, υπεραυστηρότητα, κακοποιητικές συμπεριφορές,
ψυχική νόσος γονέα).
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Υπερσεξουαλικότητα και συσχέτιση με την μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας
Φ. Αστεριάδου
Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ

Σε ορισμένα κλινικά περιστατικά εφήβων με χαρακτηριστικά μεταιχμιακής-μεθοριακής προσωπικότητας
παρουσιάζονται σοβαρές δυσκολίες με γενικευμένη αστάθεια στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην
έκφραση συναισθημάτων, στην έντονη παρορμητικότητα,αλλά και στην εικόνα εαυτού και την έκφραση
υπερσεξουαλικότητας με ποικίλες, έκδηλες, ενίοτε προκλητικές προς τους οικείους συμπεριφορές, τόσο σε
άρρενα αλλά και σε θήλεα άτομα.
Διαταραχές διασπαστικής συμπεριφοράς και ψυχοθεραπευτική - φαρμακευτική αντιμετώπισή τους
Χ. Τερνιώτης
Παιδοψυχίατρος, Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ

Η πλειοψηφία των επειγόντων περιστατικών στην καθημερινή παιδοψυχιατρική κλινική πράξη αφορά
διαταραχές της συμπεριφοράς, οι οποίες ενίοτε αποτελούν την εκδήλωση διαταραχών στην διάθεση
παιδιών και εφήβων. Λόγω της συχνής συννοσηρότητας των διαταραχών της υπερινητικότηταςπαρορμητικότητας-διάσπασης προσοχής με άλλες διαταραχές της συμπεριφοράς, με διαταραχές της
διάθεσης,μαθησιακές δυσκολίες και ψυχοκοινωνικά-οικογενειακά προβλήματα, κρίνεται συχνά αναγκαία
πλην της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, η ταυτόχρονη λήψη φαρμακευτικής κατάλληλης αγωγής.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ
Προεδρείο: Α. Πολίτης
Αισθητηριακά ελλείμματα και νοητική έκπτωση
Ε. Κατιρτζόγλου
Ψυχίατρος, Επιστημονική Συνεργάτης, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο ΕΚΠΑ

Το πρόγραμμα sense-cog
Ε. Σταμούλη
Γενική Ιατρός, Επιστημονική Συνεργάτης, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο ΕΚΠΑ

Η παρέμβαση σε ασθενείς με άνοια και αισθητηριακά ελλείμματα
Ε. Κοντογιάννη
Ψυχολόγος, Ερευνήτρια Προγράμματος Sense-Cog

Η συμμετοχή των ασθενών και των φροντιστών στην έρευνα
Μ. Πασσά
Κοινωνική Λειτουργός, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο ΕΚΠΑ
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Μ.Α.Ν.Ε.)»
Πρόεδρος: Β.-Π. Μποζίκας Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Συζητήτρια: Μ. Σαμακουρή Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Το ζήτημα των ακούσιων ψυχιατρικών νοσηλειών: σκεπτικό και στόχοι του ερευνητικού προγράμματος
«Μελέτη των Ακούσιων Νοσηλειών στην Ελλάδα» - Υλοποίηση και ευρήματα από την Αθήνα
Λ. Πέππου
Πρόγραμμα «Μελέτη των Ακούσιων Νοσηλειών στην Ελλάδα»: υλοποίηση και ευρήματα από τη Θεσσαλονίκη
Ε. Γεωργάκα
Πρόγραμμα «Μελέτη των Ακούσιων Νοσηλειών στην Ελλάδα»: υλοποίηση και ευρήματα από την
Αλεξανδρούπολη
Αικ. Αρβανίτη
Προτάσεις για μια νέα πολιτική ψυχικής υγείας στη βάση των μέχρι τώρα ερευνητικών δεδομένων
Στ. Στυλιανίδης

Η ακούσια νοσηλεία ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας σε μονάδες ψυχιατρικής περίθαλψης αποτελεί
μία δυστυχώς συνήθη πρακτική στην Ελλάδα, τα ποσοστά της οποίας, παρά τις διεθνείς συστάσεις για
περιορισμό τους, παραμένουν πολλαπλάσια του μέσου όρου των ευρωπαϊκών κρατών. Επίσης, δεν υπάρχει
επίσημη εθνική καταγραφή των ποσοστών των ακούσιων νοσηλειών, και λίγες μόνο μελέτες έχουν
εξετάσει τους παράγοντες κινδύνου για ακούσια εισαγωγή σε ψυχιατρική μονάδα και τη διαδικασία που
ακολουθείται. Στη στρογγυλή τράπεζα παρουσιάζεται η πρώτη εθνικής εμβέλειας πολυκεντρική μελέτη των
ακούσιων ψυχιατρικών νοσηλειών στην Ελλάδα. Η μελέτη διεξάγεται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την
Αλεξανδρούπολη και περιλαμβάνει προοπτικές συγχρονικές και διαχρονικές μετρήσεις των νοσηλευόμενων,
εκουσίως και ακουσίως, σε δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές για ένα έτος, από τον Μάρτιο 2018 έως και τον
Φεβρουάριο 2019. Στην πρώτη εισήγηση θα συζητηθεί η σημασία του ζητήματος των ακούσιων νοσηλειών
και το σκεπτικό της μελέτης. Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις, στις οποίες θα παρουσιαστούν, συγκεκριμένα για
κάθε κέντρο της μελέτης, η διαδικασία υλοποίησης της μελέτης και τα πρώτα αποτελέσματα αναφορικά με τα
ποσοστά και τη διαδικασία των ακούσιων νοσηλειών. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν συγκριτικά, και
θα δώσουν τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων για τις πρακτικές, τις διαδικασίες και τα προβλήματα
που σχετίζονται με τις ψυχιατρικές νοσηλείες σε κάθε κέντρο, όπως επίσης και τις ιδιαιτερότητες του κάθε
κέντρου σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Τέλος, θα σχολιαστούν τα συμπεράσματα σε επίπεδο πολιτικής ψυχικής
υγείας, που μπορούν να εξαχθούν από τα πρώτα ευρήματα του ερευνητικού προγράμματος. Ευελπιστούμε
έτσι να ανοίξει μια τεκμηριωμένη συζήτηση στην ψυχιατρική κοινότητα, προκειμένου να συμβάλουμε στη
μείωση των ακούσιων νοσηλειών, στη βελτίωση της πρακτικής των ψυχιατρικών νοσηλειών γενικότερα
και εν τέλει στην αλλαγή της πολιτικής και της ψυχιατρικής κουλτούρας αναφορικά με τη φροντίδα ψυχικής
υγείας των ατόμων με χρόνια και σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα.
Ειδικότερα:
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Το ζήτημα των ακούσιων ψυχιατρικών νοσηλειών: σκεπτικό και στόχοι του ερευνητικού προγράμματος
«Μελέτη των Ακούσιων Νοσηλειών στην Ελλάδα» - Υλοποίηση και ευρήματα από την Αθήνα
Λ. Πέππου
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ε.Π.Α.Ψ.Υ., Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)

Στην Ελλάδα συγκλίνοντα ευρήματα καθιστούν το ζήτημα της ακούσιας νοσηλείας ύψιστης σημασίας, κυρίως
υπό το πρίσμα της ανολοκλήρωτης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Τόσο η αξιολόγηση της μεταρρύθμισης όσο και
πρόσφατες πανευρωπαϊκές επιστημονικές εργασίες περιγράφουν δυσλειτουργίες του συστήματος ψυχικής
υγείας και σημαντικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ασθενών. Προηγούμενη έρευνα
(Μελέτη Ακούσιων Νοσηλειών στην Αθήνα - Μ.Α.Ν.Α.) κατέδειξε υψηλά ποσοστά ακούσιων νοσηλειών
στο Ψ.Ν.Α. Δαφνί, με τη διάγνωση κατάθλιψης, την προηγούμενη επαφή με κοινοτικές υπηρεσίες και τον
υψηλό βαθμό κοινωνικής υποστήριξης να αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες εγκλεισμού. Ωστόσο,
τα ευρήματα αυτά είχαν περιοριστεί μόνο στο ΨΝΑ Δαφνί, ενώ μελετούσαν κάποιους μόνο προγνωστικούς
παράγοντες. Στην παρούσα εισήγηση, θα παρουσιαστούν νεότερα ευρήματα για τις ακούσιες νοσηλείες
στην Αθήνα - επιδημιολογία του φαινομένου και σύνδεση με νομοθεσία - και ειδικότερα από το ΨΝΑ Δαφνί,
το Σισμανόγλειο και το Αττικό Νοσοκομείο.
Πρόγραμμα «Μελέτη των Ακούσιων Νοσηλειών στην Ελλάδα»: Υλοποίηση και ευρήματα από τη
Θεσσαλονίκη
Ε. Γεωργάκα
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη η μελέτη εκπονείται υπό την αιγίδα του Α.Π.Θ. και την επιστημονική ευθύνη της
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Ψυχολογίας κας Ευγενίας Γεωργάκα, σε συνεργασία με
τους διευθυντές των Πανεπιστημιακών Κλινικών και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, και τη συμμετοχή
υποψήφιων διδακτόρων και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας. Στη
μελέτη συμμετέχουν όλες οι δημόσιες κλινικές βραχείας ψυχιατρικής νοσηλείας που εντάσσονται στο
σύστημα των εφημεριών, και συγκεκριμένα τα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τμήματα Βραχείας Νοσηλείας και η Β΄
Πανεπιστημιακή Κλινική Α.Π.Θ. Βραχείας και Μέσης Νοσηλείας του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ.,
η Ψυχιατρική Κλινική - Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», η Α΄ Πανεπιστημιακή
Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου και η Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ.
Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν ευρήματα που αφορούν τα ποσοστά των ακούσιων νοσηλειών επί του
συνόλου των ψυχιατρικών νοσηλειών, τα ποσοστά των νοσηλειών, τόσο ακουσίως όσο και ακουσίως, επί
των προσερχόμενων στις ψυχιατρικές κλινικές, τα ποσοστά των επανεισαγωγών στο διάστημα της μελέτης
και τη διαδικασία των ακούσιων νοσηλειών. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι τα ποσοστά των ακούσιων
νοσηλειών στις ψυχιατρικές κλινικές της Θεσσαλονίκης ξεπερνούν το 50%. Υπάρχουν αρκετές διαφορές
στη διαδικασία διαχείρισης των νοσηλειών μεταξύ των κλινικών, αλλά και πολλές κοινές πρακτικές, που
διαφαίνονται στα αποκλίνοντα και συγκλίνοντα αποτελέσματα αναφορικά με τα παραπάνω ζητήματα.

115

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Γ

12.30-13.30

Πρόγραμμα «Μελέτη των Ακούσιων Νοσηλειών στην Ελλάδα»: Υλοποίηση και ευρήματα από την
Αλεξανδρούπολη
Αικ. Αρβανίτη
Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στην Αλεξανδρούπολη η μελέτη διεξήχθη στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική καθώς και στο Ψυχιατρικό
Τμήμα ΕΣΥ του Π.Γ.Ν. Έβρου-Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Θα παρουσιαστούν ευρήματα που αφορούν στην
έκβαση της ακούσιας προσέλευσης των ασθενών στο νοσοκομείο. Θα δοθεί έμφαση στο κατά πόσο
θεωρείται αναγκαία η χρήση της διαδικασίας ακούσιας εξέτασης από το περιβάλλον των ασθενών έναντι
διαθέσιμων εναλλακτικών πρακτικών. Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι το ποσοστό των
ακούσιων νοσηλειών στον Τομέα Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης κυμαίνεται περί του
25% του συνόλου των νοσηλειών και αφορά το 55% των ακούσιων προσελεύσεων.
Προτάσεις για μια νέα πολιτική ψυχικής υγείας στη βάση των μέχρι τώρα ερευνητικών δεδομένων
Στ. Στυλιανίδης
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Στην παρούσα εισήγηση θα συζητηθούν τα ευρήματα της πολυκεντρικής μελέτης Μ.Α.Ν.Ε. σχετικά με
τα υψηλά ποσοστά των ακούσιων νοσηλειών στη χώρα μας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά
δεδομένα. Μέσα από το πρίσμα της αξιολόγησης της ανολοκλήρωτης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, θα
συζητηθούν η ελλειμματική οπτική δημόσιας υγείας, η ανεπαρκής μεταφορά πόρων - υλικών, ανθρώπινων
- από ιδρυματικό σε κοινωνικό πλαίσιο, η ελλειμματική τομεοποίηση και συντονισμός των υφιστάμενων
υπηρεσιών, η ανεπαρκής εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τις αναγκαστικές νοσηλείες, οι παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των χρηστών, η ελλειμματική αξιολόγηση και παρακολούθηση των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και η ελλειμματική συμμετοχή συλλόγων και ληπτών από τον χώρο
της ψυχικής υγείας. Τέλος, θα προταθούν συγκεκριμένα θεσμικά μέτρα και πιλοτικές δράσεις με στόχο την
μείωση του υψηλού ποσοστού των αναγκαστικών νοσηλειών και τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου
που τις ανατροφοδοτούν ως θεσμική δυσλειτουργία του όλου «συστήματος» υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη
χώρα μας.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Β. Αλεβίζος, Ειρ. Σιούτη
Φαρμακοθεραπεία του οξέος παραληρήματος (Delirium)
Α. Κώνστα
Οι ΜΑΟΙs στη σύγχρονη θεραπευτική πράξη
Χ. Τουλούμης
Ψυχωση και μεθοριακή διαταραχή προσωπικότητας: κλινική και θεραπευτική διάσταση
Κ. Φουντουλάκης
Οι ΜΑΟΙs στη σύγχρονη θεραπευτική πράξη
Χ. Τουλούμης
Ψυχίατρος, Συντονιστής Διευθυντής, 5ο ΨΤΕ του ΨΝΑ

Οι αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟΙs) χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της μείζονος κατάθλιψης
(MDD), (κύρια της άτυπης αλλά και εκείνης που δεν ανταποκρίθηκε σε άλλα αντικαταθλιπτικά -εγκεκριμένες
ενδείξεις-), αλλά και στην θεραπεία της διπολική κατάθλιψης (άτυπη, ανεργική), των φοβιών (ειδική
ή κοινωνική), της διαταραχή πανικού (προφύλαξη), της OCD, της MDD σε Borderline PD, της δυσθυμίας
(χρόνια), της PTSD, της σχιζοφρένειας (πιθανή βελτίωση αρνητικών συμπτωμάτων), του έρπητα ζωστήρα.
Παρά την ύπαρξη evidence based medicine (EBM) υποστήριξης, υπήρξε δραστική ελάττωση της χρήσης
των τα τελευταία 30 χρόνια. Λόγοι: η έλλειψη προώθησης (industry support), η ευχερής χρήση άλλων
αντικαταθλιπτικών, κύρια όμως, η έλλειψη εξοικείωσης των ειδικών αναφορικά με την αποτελεσματικότητά
των και ο φόβος των ΑΕ (υπερτασική κρίση, σύνδρομο SER)
Αναστέλλουν την μονοαμινοξειδάση (ΜΑΟ), ένζυμο που οξειδωτικά απαμινώνει τις μονοαμίνες και
εντοπίζεται στην εξωτερική επιφάνεια των μιτοχονδρίων. Διακρίνονται σε μη αναστρέψιμους (Υδραζινικά
παράγωγα: Ισοκαρβοξασίδη (Marplan® tabs 10mg) & Φαινελζίνη (Nardil® tabs 15mg), και Μη Υδραζινικά
παράγωγα:Τρανυλκυπρομίνη (Parnate® tabs 10mg)) και εκλεκτικούς (αναστρέψιμους και μη) (της MAO
A (RIMA): Μοκλοβεμίδη (Aurorix® tabs 150 & 300mg) και της ΜΑΟ Β (μη αναστρέψιμοι): Selegiline
(Procythol® tabs 5mg) & Rasagiline (Azilect® tabs 1mg)
Θα αναπτυχθεί εκτενώς ο μηχανισμός δράσης των και τα φαρμακοκινητικά των χαρακτηριστικά και θα
σχολασθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειές των (με ιδιαίτερη έμφαση στον κίνδυνο πρόκλησης υπερτασικής
κρίσης μετά την βρώση ή την πόση ουσιών που περιέχουν μεγάλες ποσότητες τυραμίνης και το σύνδρομο
σεροτονίνης
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Ψύχωση και μεθοριακή διαταραχή προσωπικότητας: κλινική και θεραπευτική διάσταση
Κ. Φουντουλάκης
Καθηγητής Ψυχιατρικης ΑΠΘ, Δ/ντής Cochrane Greece

Ο ορος «μεθοριακή» εξ αρχής αντανακλά την άποψη ότι οι ασθενείς με τη διαταραχή αυτή ακροβατούν στα
όρια της διαταραχής προσωπικότητας και ενός πλήρως εκδηλωμένου κλινικού συνδρόμου. Η χαρακτηριστική
διαπροσωπική δυσκολία συνυπάρχει με ποικίλα συμπτώματα αλλά και πλήρη κλινικά σύνδρομα όλων
των τύπων. Η παρουσία ψυχωτικής ή ψυχωτικόμορφου τύπου συμπτωματολογιας τουλάχιστον παροδικά
αναφέρεται στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών αυτών αλλά δε φαίνεται να σημαίνει απαραίτητα τη
συνύπαρξη μιας πραγματικής ψυχωτικής νόσου, και συχνότατα σχετίζονται με τραύμα ειδικά κατά την παιδική
ηλικία ή στρες στο παρόν. Στην περίπτωση της ύπαρξης μιας καθαρής ψυχωτικής διαταραχής ή μιας διαταραχής
της διάθεσης, η διάγνωση της μεθοριακής διαταραχής προσωπικότητας τίθεται σε αμφιβολία και για να
πιστοποιηθει θα πρέπει να υπάρχουν τα σχετικά παθογνωμονικά στοιχεία της και όχι απλά η συναισθηματικη
αστάθεια η η παρορμητικότητα. Η διάγνωση μια τέτοιας συνύπαρξης θα πρέπει να γίνεται με φειδώ. Η
ενοιολογική και διαγνωστική αυτή δυσκολία αντανακλάται και στα γενετικά και απεικονιστικα ευρήματα, και
φυσικά και στις συνιστώμενες θεραπευτικές στρατηγικές οι οποίες περιλαμβάνουν οποιονδήποτε σχεδόν
ψυχοφαρμακευτικό παράγοντα και ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, με οδηγό τη συνδρομική κλινική εικόνα
και με απροβλεπτη και ποικίλη απάντηση.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
(Κλάδος Ουσιοεξαρτήσεων)
Προεδρείο: Θ. Παπαρρηγόπουλος, Ε. Μέλλος
Η χρήση ουσιών σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες
Σ. Χρηστίδη
Chemsex - Η χρήση ουσιών την κοινότητα των ομοφυλόφιλων
Δ. Τσακλακίδου
Η χρήση ουσιών σε ηλικιωμένους
Η. Τζαβέλλας
Η χρήση ουσιών στο ιατρικό σώμα
Δ. Παντελεάκης

Η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που εμφανίζεται ολοένα και
περισσότερο στον παγκόσμιο γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες ειδικές ομάδες καταγράφει
μεγαλύτερα ποσοστά, καθώς αυτές εμφανίζουν είτε αυξημένη εαυλωτότητα, είτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και τρόπους χρήσης, που τους κάνουν να διαφέρουν. Τέτοιες ομάδες είναι οι έφηβοι, τα άτομα που
χρησιμοποιούν ουσίες για να κάνουν σεξ, τα ηλικιωμένα άτομα και το ιατρικό σώμα.
Σχετικά με τον εφηβικό πληθυσμό, οι έρευνες εντοπίζουν την έναρξη χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών
κυρίως σε αυτή την ηλικιακή περίοδο, γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά τις αναπτυσσόμενες εγκεφαλικές λειτουργίες του εφήβου. Όσο μικρότερη είναι η ηλικία
έναρξης της χρήσης ουσιών, τόσο αυξάνονται οι βλαβερές συνέπειες στην υγεία των εφήβων. Είναι σαφές
ότι η μελέτη και η έρευνα των πιθανών αιτιών έναρξης της χρήσης κατά την ευαίσθητη μεταβατική περίοδο
της εφηβείας, όπως η ύπαρξη συννοσηρότητας, το ψυχικό τραύμα, το ψυχοκοινωνικό προφίλ του εφήβου
και της οικογένειάς του, το σχολικό περιβάλλον και οι παρέες συνομηλίκων, μπορεί να συνεισφέρουν, όχι
μόνον στη σωστή αντιμετώπιση, αλλά και στην πρόληψη εμφάνισης τέτοιου είδους συμπεριφορών.
Όσον αφορά στο λεγόμενο Chemsex, με αυτό δεν νοείται η χρήση οποιασδήποτε ψυχοδραστικής ουσίας σε
συνδυασμό με το σεξ, αλλά είναι ένας ιδιαίτερος τύπος σεξουαλικών επαφών που γίνεται με την χρήση ουσιών
μεταξύ ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες, των «trans» και ατόμων και συμμετέχουν στην «gay» κουλτούρα
σύνδεσης και συνευρέσεων. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η δύναμη της εμπειρίας αυτής, η ένταση και
η εθιστικότητα των ουσιών που χρησιμοποιούνται, καθώς και η πολυπλοκότητα των συναισθηματικών και
κοινωνικών παραγόντων που εμπλέκονται, μπορούν να οδηγήσουν το άτομο σε προβληματικές συνθήκες
και συμπεριφορές και να οδηγήσουν τον σε επικίνδυνες ακόμα και για την ζωή του καταστάσεις.
Ως προς την χρήση ουσιών σε ηλικιωμένους, τα στοιχεία που διαθέτουμε σήμερα για τους ηλικιωμένους
είναι περιορισμένα, εν τούτοις, οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες και η κατάχρηση
ουσιών από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας φαίνεται να εξελίσσεται σε ένα ανησυχητικό πρόβλημα δημόσιας
υγείας. Οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι κάνουν χρήση ουσιών διακρίνονται σε αυτούς που ξεκίνησαν τη χρήση
σε νεαρή ηλικία και σε αυτούς που την ξεκίνησαν σε μεγάλη ηλικία. Οι χρήστες που ξεκίνησαν σε νεαρή
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ηλικία συνήθως έχουν μακρύ ιστορικό χρήσης ουσιών, η οποία συνεχίζεται και σε μεγάλη ηλικία. Οι χρήστες
που ξεκίνησαν αργότερα συχνά ξεκινούν τη χρήση εξαιτίας ψυχοπιεστικών καταστάσεων, όπως είναι η
συνταξιοδότηση, η διάλυση του γάμου τους, η κοινωνική απομόνωση ή η χηρεία.
Τέλος, το ιατρικό επάγγελμα με τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και ευθύνες που καθημερινά
επιβαρύνει, αλλά, ταυτόχρονα, και την εύκολη πρόσβαση σε φαρμακευτικές ουσίες υψηλής ισχύος, καθιστούν
τα άτομα στον επαγγελματικό αυτό χώρο πολύ ευάλωτα στην κατάχρηση ισχυρών οπιοειδών αναλγητικών,
αγχολυτικών και υπναγωγών φαρμάκων, αλλά και στην κατάχρηση αλκοόλ.

Τίτλοι Ομιλητών (αλφαβητικά):
Μέλλος Ελευθέριος, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ», Αιγινήτειο Νοσοκομείο - ΟΚΑΝΑ, Αθήνα
Παντελεάκης Δημήτρης, Ψυχίατρος, Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ», Αιγινήτειο Νοσοκομείο - ΟΚΑΝΑ, Αθήνα
Παπαρρηγόπουλος Θωμάς, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
Τζαβέλλας Ηλίας ,Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
Τσακλακίδου Δόμνα, Ψυχίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Μονάδας Εξαρτήσεων, Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική
ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Χρηστίδη Στυλιανή, Ψυχίατρος, Επιμ. Α΄- ΕΣΥ, Επιστημ. Υπεύθυνη της Μονάδας Απεξάρτησης 18-Άνω, ΨΝΑ-Δαφνί, Αθήνα
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WORKSHOP
ΟΡΙΑΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ, ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Συντονίστριες - Eισηγήτριες: Μ. Κοκκώση, Αιμ. Χαριτάκη
Τμήμα Διαταραχών Προσωπικότητας, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Είναι ασφαλώς γνωστό σε όλους πως ένα από τα κύρια προβλήματα που ενδιέφεραν τον Freud από την
αρχή, ήταν το να κατανοήσει τις ατομικές δυσκολίες των ασθενών στο πλαίσιο της πρώιμης ιστορίας τους
μέσα στην οικογένεια.
Αναγνωρίστηκε ως εκ τούτου από την αρχή στην ψυχανάλυση, ότι η οικογενειακή ατμόσφαιρα η οποία
πρωταρχικά δημιουργείται από την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ δύο συντρόφων και αργότερα
πολυπλοκοποιείται με την άφιξη των παιδιών, είναι μοναδικής σημασίας για την μελλοντική ανάπτυξη του
ατόμου, ιδιαίτερα σε σχέση με την προσαρμοστικότητά του στην εξωτερική πραγματικότητα.
Η “οριακότητα” μπορεί, από μία άποψη να κατανοηθεί ως αποτυχία αναπτυξιακών διαδικασιών
διαφοροποίησης εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Όταν η διαψυχική δυναμική στη σχέση του γονεϊκού ζεύγους υποτάσσεται σε ανεπεξέργαστα, ανεπίλυτα
προσωπικά θέματα, βαρειά και τραυματικά, τα μέλη της οικογένειας συνήθως συγκρατούνται μεταξύ τους
εν είδει ομηρίας ασφυκτικά, με δεσμούς συγχωνευτικούς, χωρίς χώρο για διαφοροποίηση και αυτονομία.
Η προσπάθεια τροποποίησης των συγχωνευτικών δυναμικών στις σχέσεις γονέων-παιδιών (οριακών
ασθενών) μέσω της θεραπείας, ενδέχεται να βιωθεί ως απειλή διάρρηξης των μεταξύ τους δεσμών με
έκλυση μεγάλου άγχους και κινητοποίηση εκδραματίσεων και από τις δύο πλευρές εντός οικογενειακού και
θεραπευτικού πλαισίου.
Στο Τμήμα Διαταραχών Προσωπικότητας του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, η εφαρμογή της ομαδικής αναλυτικής
ψυχοθεραπείας σε οριακούς ασθενείς και σε γονείς, με συντονισμό από συν-θεραπευτική δυάδα, συμβάλλει
στην ανασύσταση της γονεϊκής λειτουργίας, μέσω αναγνώρισης των δυσλειτουργικών ενδοοικογενειακών
μοτίβων σχέσεων και της εξάσκησης στην τροποποίησή τους.
Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν θεωρητικές πλευρές του θέματος σε συνδυασμό με
κλινικό υλικό.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΠΥ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Προεδρείο: Ε. Τσαλαμανιός, Π. Περβανίδου
Παράγοντες κινδύνου και πρώιμα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ στην προσχολική ηλικία
Π. Περβανίδου
Κλινική εικόνα και δυσμενείς συνέπειες της ΔΕΠΥ σε παιδιά και εφήβους
Ε. Τσαλαμανιός
Η χρήση ουσιών ως παράγοντας κινδύνου στους εφήβους και νεαρούς ενήλικες με ΔΕΠΥ
Λ. Μέλλος
Ο πολλαπλός ρόλος της οικογένειας στην ΔΕΠΥ
Κ. Κώτσης

Παράγοντες κινδύνου και πρώιμα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ στην προσχολική ηλικία
Π. Περβανίδου
Αν. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η ΔΕΠΥ χαρακτηρίζεται απο ενα σύνολο συμπτωμάτων απροσεξίας, υπερκινητικότητας και παρορμητικής
συμπεριφοράς, τα οποία είναι ανάρμοστα το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού και δυσλειτουργικά στο
οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον.
ΟΙκογενειακές μελέτες, διδύμων και υιοθετημένων παιδιών υποστηρίζουν οτι η κληρονομικότητα στη ΔΕΠΥ
φτάνει το 80% σε μονοωογενείς διδύμους. Η έρευνα έχει δείξει οτι συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί στα
ντοπαμινεργικά και σεροτονεργικά γονιδια αυξάνουν σημαντικά τον κινδυνο για ΔΕΠΥ. Οι πολυμορφισμοί
αυτοί αφορούν κυρίως τα γονίδια του μεταφορέα της ντοπαμίνης (DAT) και των υποδοχέων D4 και D5 της
ντοπαμίνης (DRD4 και DRD5) καθώς και του μεταφορέα της σεροτονίνης και της νορεπινεφρίνης.
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που περισσότερο έχουν συσχετιστεί με ΔΕΠΥ είναι το κάπνισμα και η χρήση
αλκοόλ κατα την κύηση. Επίσης, η προωρότητα, η ενδομήτρια υπολειπόμενη αύξηση, το μητρικό στρες κατα
την κύηση, η προεκλαμψία, το μικρό βάρος γέννησης, τα περιγεννητικά προβλήματα. Άλλοι παράγοντες στη
διάρκεια της κύησης που έχει φανεί οτι σχετίζονται με ΔΕΠΥ στο παιδί είναι τα προσθετικά των τροφών, η
έκθεση σε φυτοφάρμακα, πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB), φθαλικές ενώσεις κ.α.
Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (ΑΡΑ, 2011) η ΔΕΠΥ
μπορεί να διαγνωστεί από την ηλικία των 4 χρόνων. Πρώιμα χαρακτηριστικά μπορεί όμως να διαπιστωθούν
σε μικρότερες ηλικίες: Στη βρεφική ηλικία, τα ρυθμιστικά προβλήματα, όπως το επίμονο κλάμμα και
οι διαταραχές ύπνου και σίτισης μπορεί να θεωρηθούν σαν πρόδρομα χαρακτηριστικά, ή σαμη-ειδικοί
παράγοντες κινδύνου για ΔΕΠΥ. Στην ηλικία των 2 περίπου ετών, τα παιδιά φυσιολογικά παρουσιάζουν
υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα και μειωμένες αναστολές. Τα παιδιά που αργότερα θα διαγνωστούν με
ΔΕΠΥ όμως μπορεί να παρουσιάζουν έντονες κρίσεις θυμού, να μην μπορούν να μείνουν καθόλου χωρίς
επίβλεψη, να έχουν περισσότερα ατυχήματα κ.α.
Με βάση την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, η εγγραφή σε παιδικό σταθμό και τα προγράμματα
εκπαίδευσης γονέων αποτελούν τις κατάλληλες παρεμβάσεις για τη ΔΕΠΥ στην προσχολική ηλικία, ενώ
σημαντικός είναι ο ρόλος της πρωτοβάθμιας υγείας στην αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και την
έγκαιρη ανίχνευση.
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Κλινική εικόνα και δυσμενείς συνέπειες της ΔΕΠΥ σε παιδιά και εφήβους
Ε. Τσαλαμανιός
Διευθυντής Τμήματος Παιδιών - Εφήβων Γ.Ν. «Ασκληπιείου» Βούλας, Μέλος Δ.Σ. ΕΕΜ ΔΕΠΥ

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) αποτελεί τη πιο συχνή νευροαναπτυξιακή
διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από υπερβολικά επίπεδα διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας/
παρορμητικότητας, αλλά και μια σειρά άλλων συμπτωμάτων. Στο DSM-5 τα διαγνωστικά κριτήρια απαιτούν
την ύπαρξη σαφούς ένδειξης ότι τα συμπτώματα παρεμβαίνουν ή μειώνουν την ποιότητα την κοινωνικής,
ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής λειτουργικότητας. Για πολλά χρόνια η ΔΕΠΥ θεωρούνταν διαταραχή της
παιδικής ηλικίας, ωστόσο μακροχρόνιες μελέτες έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών με ΔΕΠΥ
συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια ως έφηβοι αλλά και ως ενήλικες. Η παρουσία της ΔΕΠΥ στην εφηβεία
παρεμβαίνει στην καθημερινότητα του εφήβου, αποτελεί μια σημαντική δυσκολία στην τυπική πορεία της
ανάπτυξής του και δυνητικά έχει αρνητικές-δυσμενείς συνέπειες. Στην παρουσίαση θα περιγραφούν τα
κλινικά συμπτώματα σε παιδιά και εφήβους ,τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις καθώς και κλινικό υλικό(
βινιέτες).
Η χρήση ουσιών ως παράγοντας κινδύνου στους εφήβους και νεαρούς ενήλικες με ΔΕΠΥ
Λ. Μέλλος
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο - ΟΚΑΝΑ

Ο πολλαπλός ρόλος της οικογένειας στην ΔΕΠΥ
Κ. Κώτσης
Επ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Ψυχιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) αποτελεί τη πιο συχνή νευροαναπτυξιακή
διαταραχή και χαρακτηρίζεται από υπερβολικά επίπεδα διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας/
παρορμητικότητας, με σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς της λειτουργικότητας των παιδιών
και των γονέων τους (ακαδημαϊκό, οικογενειακό, κοινωνικό). Παρά την ισχυρή τεκμηρίωση για την
βιολογική αιτιολογία της ΔΕΠΥ, η ετερογένεια στην κλινική της εικόνα πιθανώς να οφείλεται στην σύνθετη
αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτισμικών, κοινωνικών και βιολογικών παραγόντων. Η συμπεριφορά του παιδιού
με ΔΕΠΥ επηρεάζει τη λειτουργικότητα της οικογένειας ενώ παράλληλα οι συμπεριφορές των μελών της
επιδρούν στο παιδί. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η αναγνώριση των προστατευτικών παραγόντων
αλλά και των παραγόντων κινδύνου εντός της οικογένειας, οι οποίοι επιδρούν στις διάφορες αναπτυξιακές
περιόδους του παιδιού και μπορεί να επιδεινώνουν ή να ελαχιστοποιούν τη συμπτωματολογία της ΔΕΠΥ.
Η αλληλεπίδραση παιδιού - γονέων, η συμπεριφορά των γονέων, η ύπαρξη ψυχοπαθολογίας στους γονείς
(ή και ΔΕΠΥ), οι αντιλήψεις των γονέων για τη ΔΕΠΥ και η σχέση των γονέων αποτελούν παραμέτρους οι
οποίες είναι απαραίτητες κατά την αξιολόγηση και θεραπεία του παιδιού με ΔΕΠΥ. Το οικογενειακό σύστημα
άλλωστε αποτελεί σημαντική πηγή υποστήριξης η οποία είναι απαραίτητη στη θεραπευτική διαδικασία, είτε
είναι η φαρμακευτική θεραπεία είτε οι διάφορες ψυχοθεραπευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις ενώ
και το ίδιο το οικογενειακό σύστημα μπορεί να αποτελέσει το στόχο της θεραπευτικής παρέμβασης.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προεδρείο: Γ. Χριστοδούλου, Μ. Οικονόμου
Συζητητές: Δ. Αναγνωστόπουλος, Ν. Χριστοδούλου
Μπορούμε να γίνουμε ψυχικά υγιέστεροι;
Γ. Χριστοδούλου
Η προαγωγή ψυχικής υγείας σε κοινωνικό επίπεδο ως πρόκληση για τη διαμόρφωση στοχευμένων
παρεμβάσεων
Μ. Οικονόμου
Αθλητισμός και ψυχική υγεία
Δ. Ταμπάκος
Πρόληψη του αποκλεισμού και της βίας: ο ρόλος της εκπαίδευσης
Α. Κιαπόκα, Η. Γκότσης
Οργάνωση: Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής

Μπορούμε να γίνουμε ψυχικά υγιέστεροι;
Γ. Χριστοδούλου
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Πρόεδρος της Εταιρείας
Προληπτικής Ψυχιατρικής

Το ερώτημα του τίτλου αναφέρεται στις δυνατότητες προαγωγής της ψυχικής υγείας του πληθυσμού και του
καθενός από εμάς ξεχωριστά. Στον πληθυντικό αλλά και στον ενικό.
Η προαγωγή και η πρόληψη είναι επάλληλες και συνεργικές έννοιες. Η διαφορά τους είναι ότι η πρώτη
αναφέρεται στην Υγεία και η δεύτερη στην Νόσο. Ο ορισμός της υγείας από τον ΠΟΥ (1948) που έχει
αντέξει στον χρόνο, είναι απόλυτα συμβατός με την ολιστική βιοψυχοκοινωνική αντίληψη της σύγχρονης
ψυχιατρικής και εισάγει την έννοια της ευεξίας (θετικής ψυχικής υγιεινής) τοποθετώντας έτσι την υγεία σε
ένα ευρύ και φιλόδοξο πλαίσιο.
Στην εισήγηση αυτή θα συζητηθούν οι στόχοι της προαγωγής (προσωπικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί) οι
κοινωνικο-πολιτικές δραστηριότητες που προάγουν την υγεία, η σημασία της Ειρήνης, ο αρνητικός ρόλος
του στίγματος και των διακρίσεων, η σημασία της προσωποκεντρικής θεώρησης, ο πληθυσμός-στόχος
της προαγωγής, οι τρόποι προαγωγής, η ανάγκη αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των σχετικών
προγραμμάτων. Τονίζεται ότι τα Γενικά μέτρα είναι πιο αποτελεσματικά από τις στοχευμένες προσπάθειες
των λειτουργών ψυχικής υγείας και ότι συνεπώς είναι αναγκαίες οι παρεμβάσεις προς τα Κέντρα λήψεως
αποφάσεων και η ενημέρωση τους με τεκμηριωμένες πληροφορίες (όπως είναι η σχέση κόστους/οφέλους
στη θεραπεία και πρόληψη των ψυχικών νόσων).
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Τέλος, τονίζεται η ανάγκη συντονισμένων προσπαθειών (“προσπαθώντας μαζί για την ψυχική υγεία”) στην
βάση διεπιστημονικής προσέγγισης, με την εμπλοκή των ασθενών και των οικογενειών τους.
Η προαγωγή ψυχικής υγείας σε κοινωνικό επίπεδο ως πρόκληση για τη διαμόρφωση στοχευμένων
παρεμβάσεων
Μ. Οικονόμου
Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αιγινήτειο
Νοσοκομείο

Η προαγωγή ψυχικής υγείας ως τομέας δράσης της σύγχρονης ψυχιατρικής και των επαγγελματιών ψυχικής
υγείας αναφέρεται σε διαδικασίες που απευθύνονται όχι μόνο στα άτομα αλλά και στις κοινότητες μέσα
στις οποίες τα άτομα ζουν και συναλλάσσονται. Έχει βρεθεί ότι οι παρεμβάσεις προαγωγής ψυχικής υγείας
που έχουν κοινωνικό επίπεδο αναφοράς πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγικές τέτοιες που να ενθαρρύνουν
τη δημιουργία κοινωνικών υποστηρικτικών συστημάτων και να αποβλέπουν από τη μια στην άμβλυνση
των μηχανισμών περιθωριοποίησης και στιγματισμού συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, και από την
άλλη στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που να ευνοούν την επανένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων
ομάδων και την εξίσωση ευκαιριών σε κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
Ανάμεσα στα ποικίλα προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας που εφαρμόζονται είτε ως γενικά μέτρα είτε
ως στοχευμένες προσπάθειες των λειτουργών ψυχικής υγείας θα μπορούσαν να αναφερθούν ως πλέον
επιτυχημένα αυτά που περιλαμβάνουν: από τη μια την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση (public awareness)
και την εκπαίδευση του κοινού σε ζητήματα ψυχικής υγείας και από την άλλη το διάλογο με εκπροσώπους
των κέντρων λήψης αποφάσεων και υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικών υγείας.
Στην εισήγηση θα δοθεί έμφαση σε θέματα όπως τα προγράμματα αποστιγματισμού της ψυχικής νόσου,
τα προγράμματα συνηγορίας και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η συνεργασία με τα ΜΜΕ,
η εκπαίδευση δημοσιογράφων, η αξιοποίηση αλλά και η υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου, η χρήση της
γλώσσας κατά την ενημέρωση και η αξιοποίηση των υποστηρικτικών πηγών της κοινότητας.
Αθλητισμός και ψυχική υγεία
Ταμπάκος Δημοσθένης
Προϊστάμενος Γραφείου Σχεδιασμού & Έρευνας Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων

Η τακτική φυσική δραστηριότητα και η υιοθέτηση ενός κινητικά δραστήριου τρόπου ζωής αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες πρόληψης μη μεταδιδόμενων χρόνιων νοσημάτων (π.χ. παχυσαρκία, υπέρταση,
διαβήτης) και ενίσχυσης σημαντικών πλευρών της υγείας, του ανθρώπου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν οι ψυχιατρικές διαταραχές διότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τις
τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ραγδαία αύξηση του ποσοστού των ατόμων που πάσχουν από αυτές
με συνηθέστερα τα προβλήματα άγχους και κατάθλιψης τα οποία έχουν συνοσηρότητα με αναπηρίες και
μειονεξίες. Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η υποκινητικότητα σε συνδυασμό με άλλους
παράγοντες της σύγχρονης ζωής σε αστικά κέντρα επιδρούν αρνητικά σε παραμέτρους ψυχικής υγείας. Η
συστηματική άσκηση, μέσω βιολογικών μηχανισμών (π.χ θερμογένεση, ορμονικές αλλαγές) και επίδρασης
σε παραμέτρους άγχους και κατάθλιψης φαίνεται να έχει θεραπευτική δράση σε κάποιες από αυτές.
Ιδιαίτερα σημαντικό για την έναρξη της άσκησης θεωρείται το στάδιο της προσχολικής και πρώτης σχολικής
ηλικίας, διότι τότε τα παιδιά αναπτύσσονται πολύπλευρα και αποκτούν υγιεινές συνήθειες ελαττώνοντας τις
πιθανότητες υιοθέτησης «παραβατικής συμπεριφοράς» στο μέλλον. Ωστόσο, και σε επόμενα ηλικιακά στάδια
η άσκηση φαίνεται να επιδρά θετικά σε παραμέτρους ψυχικής υγείας εφήβων, ενηλίκων και ασθενών. Η
συμμετοχή των ασθενών σε προγράμματα άσκησης εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα της πάθησης
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του ασθενούς. Σε γενικές γραμμές, η ήπια αερόβια άσκηση σε συνδυασμό με ασκήσεις ενδυνάμωσης
και κινητικότητας που δεν περιέχουν έντονα στοιχεία συναγωνισμού θεωρούνται κατάλληλες για τους
περισσότερους πληθυσμούς.
Πρόληψη του αποκλεισμού και της βίας: ο ρόλος της εκπαίδευσης
Ά. Κιαπόκα
Ψυχολόγος MSc, Συστημική - Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια, Στέλεχος Τμήματος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΟΚΑΝΑ

Η. Γκότσης
Συγγραφέας, Κοινωνιολόγος - Ψυχοθεραπευτής - Οικογενειακός Θεραπευτής, Πιστοποιημένος Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων ICRC,
Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαίδευσης ΟΚΑΝΑ

Ο αποκλεισμός και η βία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολείο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, εμφανίζεται με αρκετά υψηλή συχνότητα. Ένα στα τρία παιδιά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση γίνεται θύμα εκφοβισμού στο σχολείο. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του
Σχολικού Εκφοβισμού, στην Ελλάδα ένας στους τρεις μαθητές δέχεται σωματικό εκφοβισμό, ενώ λεκτικό
εκφοβισμό υφίστανται περισσότεροι από τους μισούς μαθητές. Δράσεις για την πρόληψη του αποκλεισμού
και της βίας είναι σημαντικό να στοχεύουν στο σχεδιασμό ολιστικών παρεμβάσεων που να απευθύνονται
ταυτόχρονα στους/στις εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στους/στις μαθητές-τριες και να έχουν ως στόχο όχι
τη «συμπτωματική» αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας και συνοχής
στη σχολική κοινότητα και την ανάπτυξη συναισθηματικών και ηθικών δεξιοτήτων. Βασικά ζητούμενα ακόμα,
σε κάθε παρέμβαση χρειάζεται να είναι η επανανοηματοδότηση των καθημερινών πρακτικών και η ανάληψη
ευθύνης, ώστε ο καθένας και η καθεμία να μπορούν να αλλάξουν το «δυσλειτουργικό» πλαίσιο και να
αποποιηθούν τη βία ως πρακτική οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων
αποτελούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το Πρόγραμμα: «Το σχολείο που ονειρεύομαι» και «Το σχολείο
που μας χωράει», για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, τα οποία δημιουργήθηκαν
με την επιστημονική εποπτεία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΑΔ)
του ΟΚΑΝΑ και τα οποία στηρίζονται μεθοδολογικά στο Συστημικό, Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής
Διερεύνησης (ΣΣΜΚΔ).
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ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Β. Μποζίκας
Νευροβιολογία της ψυχοθεραπείας
Η. Αγγελόπουλος
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ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ι. Διακογιάννης
Φαινομενολογική ψυχιατρική: επιστροφή στη βάση της ψυχιατρικής
Β. Μαυρέας
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Προεδρείο: Γ. Φλώρος Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ, Υπεύθυνος Λειτουργίας Συμβουλευτικής Υπηρεσίας για την Αντιμετώπιση
της Προβληματικής Χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου, Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, Β. Νταφούλης Διευθυντής
Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, ΓΠΝΘ «Ιπποκράτειο»
Εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η νέα διαταραχή στο ICD-11 και επίπτωση της κοινωνικής απομόνωσης
κατά την περίοδο πανδημίας COVID-19
Μ. Παπανικολάου
Ψυχική υγεία και social media στους εφήβους
Κ. Μαρούδα
Τηλεψυχιατρική και online ψυχοθεραπείες - Αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων κατά την πανδημία του
COVID-19
Γ. Τσιναρίδης
Αποκλίνουσες συμπεριφορές στο διαδίκτυο: εκφοβισμός, θυματοποίηση και έκθεση σε βίαιο περιεχόμενο/
πορνογραφία
Α. Γεωργιάδη

Εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η νέα διαταραχή στο ICD-11 και επίπτωση της κοινωνικής
απομόνωσης κατά την περίοδο πανδημίας COVID-19
Μ. Παπανικολάου
Ειδικευόμενη Ψυχίατρος, Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Για πρώτη φορά στην πέμπτη έκδοση του διαγνωστικού στατιστικού εγχειριδίου για τις ψυχικές διαταραχές
(DSM-5) περιγράφεται ότι μια δραστηριότητα, εν προκειμένω ο τζόγος, μπορεί να είναι εθιστική χωρίς να
περιλαμβάνει κάποια εξωτερικά χορηγούμενη ουσία, ενώ μετονομάζεται σε διαταραχή ενασχόλησης με
τυχερά παιχνίδια (gambling disorder) και μεταφέρεται από τη διαγνωστική κατηγορία «διαταραχές ελέγχου
των παρορμήσεων» στη νεοδημιουργηθείσα κατηγορία «διαταραχές εθισμού» (addiction disorders) και
στην υποκατηγορία «μη σχετιζόμενες με ουσίες διαταραχές». Στο ίδιο εγχειρίδιο εισάγεται για πρώτη φορά
ως προτεινόμενο πεδίο για περεταίρω έρευνα στο τελικό παράρτημα η διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού.
Στις 18 Ιουνίου 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ), μετά από προσεκτική, πολυετή εξέταση
των τελευταίων ερευνητικών και κλινικών δεδομένων, συμπεριέλαβε στην τελευταία ενδέκατη έκδοση του
επίσημου κατάλογου όλων των ασθενειών (International Classification of Diseases, ICD-11), τη διαταραχή
ηλεκτρονικού παιχνιδιού (Gaming Disorder, κωδικός 6C51). Αυτή η ψυχική διαταραχή κατηγοριοποιήθηκε
υπό την γενικότερη κατηγορία «διαταραχών λόγω εθιστικών συμπεριφορών» (disorders due to addictive
behaviors).
Η διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού χαρακτηρίζεται από μειωμένο αυτοέλεγχο ως προς το παιχνίδι,
αυξανόμενη προτεραιότητα που δίνεται στο παιχνίδι σε βάρος άλλων ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων
ζωής, καθώς και συνέχιση του παιχνιδιού παρά την εμφάνιση αρνητικών συνεπειών.
Την περίοδο που διανύουμε, περίοδο της πανδημίας COVID-19, ο κίνδυνος για την εμφάνιση ενός τέτοιου
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παθολογικού μοτίβου συμπεριφοράς αυξάνεται. Ως ανταπόκριση στην πανδημία πολλές κυβερνήσεις
εισήγαγαν μέτρα όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση και απομόνωση, με μότο «μένουμε σπίτι» ως
τρόπο περιορισμού της μετάδοσης του ιού. Ο φόβος ως αποτέλεσμα της πανδημίας, η κατάσταση της
καραντίνας, τα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας και η οικονομική ανασφάλεια αυξάνουν τα επίπεδα του
στρες, του άγχους, και της καταθλιπτικής διάθεσης στην πλειονότητα του πληθυσμού σε όλον τον κόσμο.
Ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες όπως η συμμετοχή σε ηλεκτρονικά παιχνίδια πολλές φορές προτείνονται
και χρησιμοποιούνται ως μέσο μείωσης του στρες και της ανησυχίας και/ή της καταθλιπτικής διάθεσης,
ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, αλλά και ως ένα τρόπο διατήρησης της επικοινωνίας με
τους άλλους στις παρούσες συνθήκες της κοινωνικής απομόνωσης. Αυτό όμως μπορεί να μας φέρει
αντιμέτωπους με μία δραματική αύξηση των εξαρτητικών συμπεριφορών.
Στην παρούσα εισήγηση θα επιχειρηθεί μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την νέα κατηγοριοποίηση
που σκοπό έχει την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας. Μία νέα κατηγοριοποίηση που
ισχυροποιεί τη θέση ότι μία συμπεριφορά μπορεί να προκαλεί την ίδια διαδικαστική ακολουθία προς ανάπτυξη
εθισμού με μία εξωτερικά χορηγούμενη ουσία. Μία συμπεριφορά όμως που στην περίοδο της πανδημίας
προτείνεται ως μέτρο ψυχοκοινωνικής στήριξης ενάντια στην κοινωνική αποστασιοποίηση που επιβάλλεται,
που από την άλλη πλευρά μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας.
Ψυχική υγεία και social media στους εφήβους
Κ. Μαρούδα
Ειδ. Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Α΄ Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

To 2004, όταν ο Mark Zuckerberg δημιουργούσε μια σελίδα με το όνομα “thefacebook.com”, κανείς δεν
μπορούσε να φανταστεί ότι το 2019 θα αριθμεί περί τους 2,45 δισεκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες.
Έκτοτε πολλές άλλες πλατφόρμες έχουν κάνει την εμφάνιση τους και αρκετές χαίρουν επίσης μεγάλης
αποδοχής, όπως το Twitter, το Instagram, το Tinder, το Tumblr κ.ο.κ. Άνθρωποι όλων των ηλικιών
δημιουργούν λογαριασμούς, ανεβάζουν φωτογραφίες, σκέψεις, συνομιλούν, κοινοποιούν την τοποθεσία
τους, κάνουν γνωριμίες, επικοινωνούν. Ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(social media) έχουν γίνει πια ο βασικός τρόπος ενημέρωσης και επικοινωνίας. Σύμφωνα με στοιχεία
του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, το 80% των παιδιών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού
έχει παρουσία στα social media.Πολυάριθμες έρευνες έχουν ασχοληθεί με τις επιπτώσεις αυτής της νέας
πραγματικότητας προσπαθώντας να φωτίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της. Τα social media
προσφέρουν τη δυνατότητα για σύνδεση σε μια εποχή με έντονους ρυθμούς και μοναχικότητα. Μέσω αυτών
οι έφηβοι ψυχαγωγούνται, παραμένουν συνδεδεμένοι με τους φίλους και την οικογένειά τους, μοιράζονται
τα ενδιαφέροντα τους και ενισχύουν τη δημιουργικότητα και τις γνώσεις τους. Στον αντίποδα, συχνά μπορεί
να εκτεθούν σε ακατάλληλο ή προκλητικό περιεχόμενο ή να πέσουν θύματα ηλεκτρονικής παρενόχλησης
(cyberbullying). Εκτίθενται επίσης σε πρότυπα εμφάνισης, συμπεριφοράς κ.ά., που πολλές φορές είναι
πλασματικά, με αποτέλεσμα να αποκομίζουν μια στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας και αυτό να έχει
αντίκτυπο και στην ψυχική τους υγεία. Εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και του lockdown,ενισχύθηκε
ακόμα περισσότερο ο ρόλος των social mediaστην καθημερινότητα των εφήβων καθώς αποτέλεσαν πηγή
πληροφόρησης και μοναδικό τρόπο επικοινωνίας με τους συνομηλίκους.
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Τηλεψυχιατρική και online ψυχοθεραπείες - Αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων κατά την πανδημία
του COVID-19
Γ. Τσιναρίδης
Ειδικευόμενος Ψυχίατρος, Α΄ Κλινική Οξέων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Στον απόηχο των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που
επιβλήθηκαν, τις αλλαγές στην λειτουργία του Συστήματος Υγείας και τις νέες ανάγκες που προέκυψαν, η
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ψυχιατρική καθίσταται αναγκαία. Η τηλεψυχιατρική, αν και υπάρχει
ως κλάδος εδώ και δεκαετίες, δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη στο βαθμό που θα μπορούσε στην Ελλάδα,
μια χώρα η οποία λόγω πληθυσμιακής κατανομής και γεωγραφίας θα μπορούσε να επωφεληθεί πολύ
από ένα εκτεταμένο δίκτυο τελεψυχιατρικής. Στη παρούσα εισήγηση θα επιχειρηθεί μια ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας πάνω στην ιστορία, την εφαρμογή στη κλινική πράξη, τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους και
τα εμπόδια στην εφαρμογή της τηλεψυχιατρικής, ζητήματα απορρήτου, θεραπευτικής σχέσης και νομοθεσίας
καθώς και το πώς αυτά έχουν αντιμετωπιστεί σε άλλες χώρες.
Αποκλίνουσες συμπεριφορές στο διαδίκτυο: εκφοβισμός, θυματοποίηση και έκθεση σε βίαιο
περιεχόμενο/πορνογραφία
Α. Γεωργιάδη
Ειδικευόμενη Ψυχίατρος, Γ΄ Κλινική Οξέων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και των νέων μέσων τεχνολογίας ως μέσα κοινωνικοποίησης
των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων καθίσταται πλέον ζήτημα ιδιαίτερης ανησυχίας καθώς, πέρα από τη
δυνατότητα επικοινωνίας και συγχρωτισμού με συνομιλήκους, έχει συνδεθεί με μια σειρά από επικίνδυνες
καταστάσεις και αποκλίνουσες στάσεις. Τέτοιες μορφές είναι κύρια ο κυβερνο- εκφοβισμός ( cyber-bullying)
και η θυματοποίηση (cyber- victimization) αλλά και η κλιμακούμενη έκθεση των νέων σε βία ή/και ποικίλο
πορνογραφικό υλικό.
Το cyber-bullying αποτελεί μορφή εκφοβισμού με τη χρήση και διαμεσολάβηση διαδικτυακών μέσων
επικοινωνίας και, σε σχέση με το «παραδοσιακό» bullying, δεν απαιτεί φυσική ρώμη ενώ οι συνέπειές
του μπορεί να έχουν και πιο μόνιμο χαρακτήρα για τη ζωή των «θυμάτων». Παραδείγματα εκφοβισμού
περιλαμβάνουν την αποστολή προσβλητικών ή απειλητικών μηνυμάτων, τη διάδοση αρνητικής φήμης, τη
συνεχή παρενόχληση ή παρακολούθηση, τον αποκλεισμό ατόμων από ομαδικές συνομιλίες. O διαδικτυακός
εκφοβισμός και θυματοποίηση, λοιπόν, φαίνεται να συνδέονται αμφίδρομα με προβλήματα ψυχικής υγείας,
κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων ενώ μεγάλο ρόλο φαίνεται να παίζει η απουσία υποστηρικτικού
περιβάλλοντος και το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Έτσι, σημαντικό ποσοστό αυτών των ατόμων
έχει δειχθεί ότι εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, έκπτωση λειτουργικότητας, κλινικά σημαντικές αγχώδεις
και συναισθηματικές διαταραχές, χρήση παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών ή/και αυτοκταστροφική
συμπεριφορά.
Από την άλλη πλευρά, η έκθεση σε βίαιο περιεχόμενο και πορνογραφία συνιστά αμφιλεγόμενο πεδίο με
ορισμένους να υποστηρίζουν πως συνιστά «μορφή αποσυμπίεσης», ωστόσο έχει δειχθεί η συσχέτισή της
με συμπεριφορές εκδήλωσης σεξουαλικής επιθετικότητας ή/και εθισμού (paraphilia), με διαταραχές της
σεξουαλικής υγείας των νέων, κοινωνικό άγχος / φοβία και συνοδό χρήση παράνομων ψυχοδραστικών
ουσιών. Σε πολλές περιπτώσεις, η έκθεση σε πορνογραφικό υλικό μπορεί να έχει το χαρακτήρα της
«ηδονοβλεπτικής» καταδίωξης / παρενόχλησης ( revenge pornography) με επίταση των παραπάνω
αρνητικών ψυχολογικών συνεπειών αλλά και κοινωνική απομόνωση/ περιθωριοποίηση των θυμάτων.

131

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Β

11.00-12.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Προεδρείο: Χ. Τουλούμης, Χρ. Τσόπελας

Ψυχική υγεία στην εποχή της πανδημίας COVID-19
Β. Γρηγορίου
Ψυχίατρος, 2ο ΨΤΕ, ΨΝΑ

Ανοσοτροποποιητική δράση των ψυχοτρόπων φαρμάκων στην θεραπευτική της COVID-19
Α. Πασπάτης
Ψυχίατρος

Ψύχωση και COVID-19
Αικ. Φιλλιπή
Ειδ. Ψυχίατρος, 2ο ΨΤΕ, ΨΝΑ,

Χρ. Γεωργιόπουλος
Ειδ. Ψυχίατρος, 2ο ΨΤΕ, ΨΝΑ
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ,
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ STRESS, ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Προεδρείο: Δ. Δικαίος, Ν. Χριστοδούλου
Συζητητής: Γ. Χριστοδούλου
Ψυχιατρική γενετική συμβουλευτική
Δ. Δικαίος
Δευτεροβάθμια πρόληψη στις σωματόμορφες διαταραχές: μία πιλοτική παρέμβαση
Ν. Χριστοδούλου
Ύπνος και χρονοβιολογικοί παράγοντες στην πρόληψη της μετατραυματικής διαταραχής στρες
Α. Αγοραστός
Πρόληψη των εξαρτήσεων: ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας
Ε. Γεωργουλοπούλου, Ι. Μπάφη, Ν. Γεωργαλά
Οργάνωση: Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής

Ψυχιατρική γενετική συμβουλευτική
Δ. Δικαίος
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Η αιτιολογία των ψυχιατρικών διαταραχών (ΨΔ) περιλαμβάνει βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς
παράγοντες. Διάφορες μελέτες οικογενειών, διδύμων και υιοθετημένων δείχνουν πέραν πάσης αμφιβολίας
ότι η κληρονομικότητα παίζει σημαντικότατο ρόλο στην παθογένεση των μειζόνων ψυχιατρικών διαταραχών
(ΜΨΔ) και μικρότερο αλλά σαφή ρόλο στην παθογένεση κάθε άλλης ψυχιατρικής παθολογίας. Οι μελέτες
αυτές επίσης δείχνουν ότι οι γενετικοί παράγοντες δεν επαρκούν από μόνοι τους να εξηγήσουν την
εκδήλωση μιας νόσου. Τέλος, μελέτες αλληλεπίδρασης του γενετικού υποστρώματος με το περιβάλλον
δείχνουν ότι τα γεγονότα ζωής (κυρίως τα πρώιμα) επιδρούν στην πιθανότητα νόσησης από ΨΔ σε άλλοτε
άλλο βαθμό, ο οποίος σχετίζεται και με τα γενετικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Όσον αφορά την γενετική
συμβουλευτική για τις ΜΨΔ, οι κυριότερες ερωτήσεις που τίθενται αφορούν το κατά πόσον οι ΜΨΔ είναι
γενετικά καθορισμένες και σε ποιό βαθμό, την πιθανότητα νόσησης παιδιών γονέα που πάσχει ή/και έχει
συγγενείς με ΜΨΔ και την δυνατότητα προγεννητικής διάγνωσης και το βαθμό βεβαιότητάς της. Μέχρι
σήμερα δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα γονίδια με μείζονα δράση για νόσηση από ΜΨΔ (εκτός από σπάνιες
περιπτώσεις που αφορούν μεγάλες χρωμοσωμικές περιοχές με διακυμάνσεις του αριθμού αντιγράφων
του DNA), για τον λόγο αυτό ο υπολογισμός κινδύνου νόσησης από ΜΨΔ για οποιονδήποτε (καθώς και
για ένα αγέννητο παιδί) βασίζεται στις κλινικές γενετικές μελέτες οικογενειών, διδύμων και υιοθεσίας
που παρέχουν την «πιθανότητα νόσησης» με βάση τον αριθμό των νοσούντων συγγενών. Η συμβουλή,
πάντως, δεν πρέπει να περιλαμβάνει απλώς τον «λογιστικό» υπολογισμό των κινδύνων, ούτε να είναι
καθοδηγητική (εκτός από πολύ ειδικές περιπτώσεις), αλλά να σέβεται την αυτονομία, τη συγκατάθεση και το
απόρρητο (διάκριση της γενετικής συμβουλευτικής από την ευγονική), έτσι ώστε να βοηθά τους ίδιους τους
ενδιαφερόμενους να πάρουν τις αποφάσεις τους. Επίσης, μέσω της γενετικής συμβουλευτικής πρέπει να
συστήνονται προληπτικές παρεμβάσεις (για την μείωση της πιθανότητας νόσησης) που σχετίζονται με την
κύηση, τον τοκετό και τα πρώτα χρόνια της ζωής.
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Δευτεροβάθμια πρόληψη στις σωματόμορφες διαταραχές: μία πιλοτική παρέμβαση
Ν. Χριστοδούλου
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Κλινικής Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, Νοττινχαμ, Αγγλία

Οι πρωτεϊκές κλινικές εκδηλώσεις των σωματόμορφων διαταραχών και η συνεπαγόμενη δυσκολία που
παρουσιάζουν αυτές όχι μόνο στη διάγνωση και τη θεραπεία τους, αλλά και στον ίδιο τους τον ορισμό,
τις καθιστά πολύ σημαντικό αντικείμενο για την προληπτική ψυχιατρική. Και αυτό διότι η πολυπλοκότητά
τους επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία, και επομένως υψηλότερη και πιο
μακροχρόνια νοσηρότητα, όπως και μεγάλο κόστος στο σύστημα υγείας. Η νοσηρότητα αυτή γίνεται αρχικά
αισθητή, όχι σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας αλλά κυρίως στην κοινότητα και στην πρωτοβάθμια υγεία, όπως
επίσης και σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας άλλων ειδικοτήτων. Αυτό συμβαίνει για μια σειρά λόγων,
μεταξύ των οποίων είναι η ελλιπής κατάρτιση των γιατρών άλλων ειδικοτήτων, οι αδυναμίες του συστήματος
και η συχνή δυσκολία των ίδιων των ασθενών να αποδεχτούν την πιθανότητα ψυχολογικής εξήγησης
για τα σωματικά τους συμπτώματα. Προκύπτει εύλογα λοιπόν το ερώτημα, αν η δραστηριοποίηση των
υπηρεσιών διασυνδετικής ψυχιατρικής στην πρωτοβάθμια υγεία και σε άλλες ειδικότητες θα μπορούσε να
επιφέρει μείωση της νοσηρότητας των σωματόμορφων διαταραχών και μείωση του συνδεόμενου με αυτές,
κόστους. Στο ερώτημα αυτό απαντήσαμε οργανώνοντας πιλοτική υπηρεσία διασυνδετικής ψυχιατρικής στις
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας του Νόττινχαμ και καταγράφοντας τα αποτελέσματα της παρέμβασης αυτής
σε 211 ασθενείς, τους οποίους παρακολουθήσαμε για 2 χρόνια (2016-18). Τα αποτελέσματα αυτής της
προσπάθειας, η παρουσίαση των οποίων αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εισήγησης, έδειξαν καθολική
κλινική βελτίωση από το πρώτο ήδη τρίμηνο, όπως και σημαντική εξοικονόμηση σε κόστη, αποδεικνύοντας
την κλινική αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα αυτού το μοντέλου υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Ύπνος και χρονοβιολογικοί παράγοντες στην πρόληψη της μετατραυματικής διαταραχής στρες
Α. Αγοραστός
Επ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ., Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Το κιρκάδιανό σύστημα του ανθρώπου διαμορφώνει και διατηρεί μία μοριακή και συστημική χρονική αρμονία,
που αποτελεί προϋπόθεση για την ομοιόδυναμική ισορροπία του οργανισμού. Η απώλεια κιρκάδιανου
ρυθμού επηρεάζει καταλυτικά το νευροενδοκρινικό, το ανοσοποιητικό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα, την
κιρκαδιανή γονιδιακή έκφραση, το οξειδωτικό στρες και επιγενετικές διεργασίες και μπορεί να διαδραματίσει
καίριο ρόλο στην ανάπτυξη διαταραχών στρες. Όλο και περισσότερα άρθρα εστιάζουν, αντίστοιχα, στον
ρόλο του ύπνου και της κιρκαδιανής απορρύθμισης στην παθοφυσιολογία της μετατραυματικής διαταραχής
άγχους (ΜΤΔΣ), υποδεικνύοντας τον αιτιώδη ρόλο της χρονοδιατάραξης (chronodisruption) στην ανάπτυξη
ΜΤΔΣ. Κλινικές και προκλινικές μελέτες υπογραμμίζουν πως χρονοδιατάραξη πριν και μετά την έκθεση
σε τραυματικό στρες επηρεάζει τη σωστή επεξεργασία και εδραίωση τραυματικών αναμνήσεων κατά τη
διάρκεια των πρώτων κρίσιμων νυκτερινών ωρών καθώς και εν συνεχεία την φυσιολογική χρονική σχέση
και τις πολυεπίπεδες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του συστήματος στρες και του κιρκαδιανού συστήματος με
αποτέλεσμα την εξέλιξη της τυπικής μετατραυματικής συμπτωματολογίας, διαταραχών ύπνου και πλήθους
σωματικών συννοσηροτήτων. Στην παρουσίαση θα συζητηθούν χρονοβιολογικές προσεγγίσεις με στόχο
την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της ΜΤΔΣ μέσω της προληπτικής ή θεραπευτικής αναστροφής
της χρονοδιατάραξης μέσω π.χ. μεθόδων χειραγώγησης ύπνου, της χρονικά στοχευμένης χορήγησης
γλυκοκορτικοστεροειδών, της χορήγησης άλλων ουσιών που στοχεύουν στο κιρκαδιανό σύστημα και την
ομαλοποίηση του ύπνου. Στα πλαίσια της διαχείρισης της ΜΤΔΣ λοιπόν, τα πρώτα βήματα θα πρέπει να είναι
η άμεση αξιολόγηση του ύπνου και της χρονοδιατάραξης για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην κλινική
βαρύτητα και την περιορισμένη κατανόηση της σχέσης μεταξύ τραυματικού στρες, ύπνου και κιρκαδιανού
συστήματος.
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Πρόληψη των εξαρτήσεων: ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας
Ε. Γεωργουλοπούλου
Ψυχολόγος Μsc Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης ΟΚΑΝΑ

Ι. Μπάφη
Ψυχολόγος, MSc, Υπεύθυνη Τομέα Μείωσης της Ζήτησης, ΕΚΤΕΠΝ, ΕΠΙΨΥ

Ν. Γεωργαλά
Μsc, Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι “Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ποιότητας για την Πρόληψη της
Χρήσης Ουσιών” (ΕυΠρο) καθώς και η στρατηγική και οι τακτικές που υιοθετήθηκαν από τον ΟΚΑΝΑ με στόχο
την ένταξη των ΕυΠρο στο έργο των Κέντρων Πρόληψης. Οι ΕυΠρο αποτελούν μια ευρωπαϊκή προσπάθεια
προώθησης της ποιότητας και της επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης στον χώρο της Πρόληψης των
Εξαρτήσεων. Περιλαμβάνουν ένα κατάλογο κριτηρίων οκτώ σταδίων που αποτελούν τον κύκλο της
ποιότητας στην Πρόληψη. Αυτά είναι: εκτίμηση αναγκών, εκτίμηση πόρων, διαμόρφωση του προγράμματος,
σχεδιασμός της παρέμβασης, διαχείριση και κινητοποίηση πόρων, υλοποίηση και παρακολούθηση,
αξιολόγηση και διάχυση. Θέτουν ακόμη τέσσερα οριζόντια ζητήματα: την βιωσιμότητα και χρηματοδότηση,
την συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών, την ανάπτυξη του προσωπικού και την δεοντολογία. Δεν ορίζουν
την θεματολογία ή τις πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν. Πρόκειται για ένα πλαίσιο αναφοράς για τον
σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης. Η πρόληψη των εξαρτήσεων
στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 75 Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του ΟΚΑΝΑ, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Βασικός στόχος όλων των προληπτικών παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση των ατομικών προστατευτικών
παραγόντων στους νέους και η υιοθέτηση μιας υγιούς στάσης ζωής, μακριά από εξαρτήσεις. Ο σχεδιασμός
της ένταξης των ΕυΠρο στο έργο των Κέντρων Πρόληψης είναι αποτέλεσμα συστηματικής συνεργασίας
μεταξύ Τμημάτων του ΟΚΑΝΑ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
(ΕΚΤΕΠΝ). Περιλαμβάνει πρακτικές που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού στον ΟΚΑΝΑ και τα
Κέντρα Πρόληψης, καθώς και τη σύνδεση των ΕυΠρο με τις εφαρμογές, σε επίπεδο πενταετούς σχεδιασμού
του έργου των Κέντρων. Ρυθμίζει ζητήματα παρακολούθησης του έργου και ορίζει το πλαίσιο για τη
δημιουργία εκπαιδευτικών υλικών για παρεμβάσεις πρόληψης με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Προεδρείο: Γ. Γαρύφαλλος, Θ. Κουτσομήτρος
Η δομή της γνωστικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας
Χ. Κατσιμαγκλής
Η σημασία των γραμμάτων στην γνωστική αναλυτική ψυχοθεραπεία
Ε. Κουτσομήτρου
Παρουσίαση περιστατικού γνωστικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας με έμφαση στα γράμματα της ΓΑΨ
Θ. Κουτσομήτρος
Η αντίσταση του θεραπευόμενου στην ψυχοθεραπεία και η σχέση προσκόλλησης με τον θεραπευτή
Ε.-Ι. Ναζλίδου

Η δομή της γνωστικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας
Χ. Κατσιμαγκλής
Η Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΓΑΨ) είναι ένα μοντέλο βραχείας ψυχοθεραπείας που ασχολείται
κατά κύριο λόγο με τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων και τους τρόπους με τους οποίους
τα άτομα σκέφτονται, δρουν και αισθάνονται, τόσο απέναντι στους άλλους όσο και απέναντι στον εαυτό
τους, εντός των σχέσεων αυτών.
Οι σχέσεις κατανοούνται ως διαδικασίες διαλόγου (με μια ευρεία έννοια) όπου τα μέρη που συμμετέχουν
στο διάλογο βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση. Οι τύποι των διαλόγων που αναπτύσσουμε με τους
άλλους αλλά και με τον εαυτό μας διαμορφώνονται κυρίως κατά την παιδική ηλικία εντός του χώρου
αλληλεπίδρασης με τους γονείς. Είναι λίγο ως πολύ καθορισμένοι για κάθε άνθρωπο και εντάσσονται στο
πλαίσιο ενός ρεπερτορίου ρόλων τους οποίους «παίζουμε» μέσα στις σχέσεις. Το ρεπερτόριο αυτό είναι
μοναδικό για καθέναν μας και μας χαρακτηρίζει.
Η ΓΑΨ μελετά τις διαδικασίες διαλόγου (Διαδικασίες Αμοιβαίων Ρόλων) που ενεργοποιούνται καθώς ο
θεραπευόμενος «παίζει» τους ρόλους του στις σχέσεις που αναπτύσσει με τους άλλους. Σκοπός είναι να
εντοπιστούν οι διαδικασίες εκείνες που αποδεικνύονται δυσλειτουργικές και από τις οποίες ο θεραπευόμενος
δυσκολεύεται να απεμπλακεί, παρότι πολλές φορές αντιλαμβάνεται τη δυσλειτουργικότητά τους.
Τέτοιες προβληματικές διαδικασίες μπορεί να σχετίζονται με δυσκολίες στη διαχείριση των διαπροσωπικών
σχέσεων, με αυτοϋπονομευτικές ή αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, με συμπτώματα κα.
Στην πορεία της θεραπείας οι προβληματικές διαδικασίες αρχικά καταδεικνύονται και αποτυπώνονται
γραπτώς, περιγραφικά και με τη χρήση διαγραμμάτων. Στη συνέχεια ο θεραπευόμενος μαθαίνει να
αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο την επανάληψή τους ώστε να μπορέσει στην επόμενη φάση να αποκτήσει
τον έλεγχο και να αναλάβει την ευθύνη πάνω στα συναισθήματα, στις σκέψεις και στις πράξεις του.
Τα παραπάνω υλοποιούνται μέσα από την ανάπτυξη μιας συνεργατικής σχέσης μεταξύ του θεραπευτή και
του θεραπευόμενου, στα πλαίσια της οποίας ο θεραπευτής εργάζεται με τον θεραπευόμενο και όχι για τον
θεραπευόμενο με κύριο εργαλείο τη θεραπευτική σχέση.
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11.00-12.00

Η σημασία των γραμμάτων στην γνωστική αναλυτική ψυχοθεραπεία
Έ. Κουτσομήτρου
Τα γράμματα στην γνωστική αναλυτική αποτελούν ένα από τρία βασικά εργαλεία στην συνεδρία της
αναδιαμόρφωσης και στο επιστέγασμα της θεραπευτικής διαδικασίας στην 16η και τελευταία θεραπευτική
συνάντηση. Αναμφίβολα το πιο γοητευτικό κομμάτι της μεθόδου της Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας.
Συνοψίζουν τα συμπτώματα και το αίτημα του ασθενούς, αναμοχλεύουν τις εμπειρίες του παρελθόντος,
αναγνωρίζουν τις νευρωτικές διαδικασίες και μας θυμίζουν το βασικό στοχο την αλλαγή! Ένα “υφαντό”
λέξεων και “μεταφορών” που μιλά για διλήμματα, παγίδες, εμπλοκές!
Παρουσίαση περιστατικού γνωστικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας με έμφαση στα γράμματα της ΓΑΨ
Θ. Κουτσομήτρος
Μέσω των γραμμάτων ο θεραπευτής γίνεται “συγγραφέας” της προσωπικής ιστορίας του ασθενούς. Όλα
τα παραπάνω θα συζητηθούν μέσα από την παρουσίαση ενός περιστατικού που ολοκλήρωσε Γνωστική
Αναλυτική Ψυχοθεραπεία στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης.
Η αντίσταση του θεραπευόμενου στην ψυχοθεραπεία και η σχέση προσκόλλησης με τον θεραπευτή
Έ.- Ι. Ναζλίδου
Η αντίσταση του θεραπευόμενου και η σχέση προσκόλλησης του με τον θεραπευτή αποτελούν παράγοντες
που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της θεραπευτικής σχέσης και κατ’ επέκταση το αποτέλεσμα της θεραπείας.
Ο όρος «αντίσταση» χρησιμοποιείται από πολλά ψυχοθεραπευτικά μοντέλα και εκφράζει την αδυναμία του
θεραπευόμενου να εμπλακεί ουσιαστικά στη θεραπευτική διαδικασία. Σύμφωνα με έναν ορισμό, αναφέρεται
σε μια ασυνείδητη κινητοποίηση άρνησης για βελτίωση, η οποία επικρατεί σε σχέση με την συνειδητά
εκφρασμένη επιθυμία του θεραπευόμενου για αλλαγή. Η σχέση προσκόλλησης με τον θεραπευτή γίνεται
αντιληπτή στη θεραπευτική σχέση, υπό το πρίσμα της θεωρίας δεσμού. Κάθε θεραπευόμενος θα εκφράσει
αρχικά διαφορετικές μορφές σχέσεις προσκόλλησης με τον θεραπευτή, ανάλογα με τον τύπο δεσμού που
είχε αναπτύξει με το πρωταρχικό πρόσωπο φροντίδας. Οι δύο παραπάνω παράγοντες θα συζητηθούν μέσα
από την παρουσίαση δύο περιστατικών που ολοκλήρωσαν Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.
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O01
4ο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Κόντης Δ., Παρασχάκης Κ., Πέτσας Δ., Χατζηδάκης Ι., Μπαρμπαρή Α., Μπάκας Α., Μπαρτζώκη Α.,
Σταντζούρη Σ., Παπαμιχάλη Χ., Κούση Ε., Θωμαϊδου Μ., Παναγιωτίδης Σ.
4ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών, ΨΝΑ

Σκοπός: Η παρουσίαση της χρονικής πορείας μετασχηματισμού του 4ου Ψυχιατρικού Τμήματος Εισαγωγών
(ΨΤΕ) του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΨΝΑ) σε διάστημα 33 ετών.
Υλικό και µέθοδοι: Συλλέχθηκαν στοιχεία από τα αρχεία του Τμήματος και έγιναν μη-δομημένες συνεντεύξεις
με επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάστηκαν στο 4ο ΨΤΕ του ΨΝΑ από το 1987 μέχρι σήμερα.
Αποτελέσματα: Το 1987, το 4ο ΨΤΕ ξεκίνησε από ένα ασυλικό Ψυχιατρικό Τμήμα, το οποίο νοσήλευε 125
χρόνιους ασθενείς με ψύχωση. Μέσα σε ένα διάστημα 33 ετών, το Τμήμα μετασχηματίστηκε σε ένα σύγχρονο
Ψυχιατρικό Τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει μία Κλινική Εισαγωγών 27 κλινών, 3 ξενώνες δυναμικότητας
37 κλινών, 24 κλίνες σε Προστατευόμενα Διαμερίσματα και τρία Οικοτροφεία δυναμικότητας 39 κλινών.
Συνολικά το 4ο ΨΤΕ προσφέρει 27 κλίνες νοσηλείας και 100 κλίνες φιλοξενίας σε στεγαστικές Μονάδες
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Στους ξενώνες του 4ου ΨΤΕ, συμπεριλαμβάνεται και ο ιστορικός ξενώνας
του Κολωνού, ο οποίος ιδρύθηκε το 1992 και ήταν ο πρώτος ξενώνας του ΨΝΑ. Οι επαγγελματίες
ψυχικής υγείας που εργάζονται στο 4ο ΨΤΕ παρακολουθούν εξωτερικούς ασθενείς με ψυχικές διαταραχές
στο πλαίσιο των εξωτερικών ιατρείων του ΨΝΑ, ενώ οι επισκέπτριες υγείας επισκέπτονται στο σπίτι
τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο 4ο ΨΤΕ. Επιπλέον, το Τμήμα περιλαμβάνει τη Μονάδα Γνωστικής
Αποκατάστασης, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα γνωστικής αξιολόγησης και εφαρμόζει ένα Πρόγραμμα
Γνωστικής Αποκατάστασης σε άτομα που διαμένουν στην κοινότητα και εμφανίζουν γνωστικά ελλείμματα
στο πλαίσιο ψυχικών ή άλλων ιατρικών διαταραχών, με στόχο την ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση.
Τέλος, επαγγελματίες ψυχικής υγείας όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στο 4ο ΨΤΕ συμμετέχουν στο
εκπαιδευτικό και στο ερευνητικό έργο του Τμήματος που αναπτύσσεται σε ελληνικά και σε διεθνή πλαίσια.
Συμπεράσματα: Η χρονική πορεία μετασχηματισμού του 4ου ΨΤΕ του ΨΝΑ αντανακλά την πορεία
της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας από την ασυλική πρακτική στην απαρτιωμένη παροχή
εξειδικευμένων και σύγχρονων υπηρεσιών ψυχικής υγείας με έμφαση στη ζωή στην κοινότητα.
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O02
ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Κόντης Δ., Παναγιωτίδης Σ., Πέτσας Δ., Χατζηδάκης Ι., Μπαρμπαρή Α., Μπάκας Α., Παρασχάκης Κ.
4ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών, ΨΝΑ

Σκοπός: Η διερεύνηση και η συγκριτική αξιολόγηση δεικτών ποσοτικής και ποιοτικής λειτουργίας του 4ου
Ψυχιατρικού Τμήματος Εισαγωγών (4ο ΨΤΕ) του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΨΝΑ) κατά τα έτη
2016-2018 και 2019-2020.
Υλικό και µέθοδοι: Αναζητήθηκαν στοιχεία για τις εισαγωγές στο 4ο ΨΤΕ του ΨΝΑ από την ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου (https://www.psyhat.gr/el/dinami) κατά τα έτη 2016-2018 και 2019-2020. Ειδικότερα
καταγράφηκε ο αριθμός των εισαγωγών, των επανεισαγωγών και των κατειλημμένων κλινών, το είδος της
νοσηλείας (εκούσια έναντι ακούσιας, νοσηλεία υπό το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα) του 4ου ΨΤΕ και των
υπόλοιπων Τμημάτων Εισαγωγών του Νοσοκομείου. Επιπλέον μελετήθηκαν στοιχεία που αφορούν στη
λειτουργία ομάδων προσωπικού και ασθενών, στη χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος κατά το εξιτήριο
των ασθενών, στην ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους, στην ικανοποίηση των ασθενών από
τη νοσηλεία και στην παραπομπή τους σε Μονάδες εξωνοσοκομειακής παρακολούθησης με βάση την αρχή
της Τομεοποίησης.
Αποτελέσματα: Κατά τη διετία 2019-2020 υπήρξε σημαντική μείωση του αριθμού των κατειλημμένων
κλινών και βελτιώθηκαν δείκτες ποιοτικής λειτουργίας του 4ου ΨΤΕ. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα Τμήματα του
Νοσοκομείου, το 4ο ΨΤΕ μείωσε σημαντικά τον αριθμό των κατειλημμένων κλινών καθώς και την ανάγκη για
επικουρικές κλίνες. Τέλος οργανώθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Τμήματος και η καλύτερη
διασύνδεση της Κλινικής Εισαγωγών του 4ου ΨΤΕ με τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του
Τμήματος (τακτική μηνιαία συνάντηση προσωπικού).
Συμπεράσματα: Η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ένα Ψυχιατρικό Τμήμα
Εισαγωγών είναι εφικτή με τη βοήθεια πολύπλευρων παρεμβάσεων και μπορούν να επιτευχθούν σε σχετικά
σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς αύξηση του κόστους λειτουργίας.
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O03
Ο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ
Μαρκεζίνης Ε.1, Καραποστόλη Ν.1, Τσέγκος Ι.2
1
2

Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών

Η ονοματοδοσία «Θεραπευτική Κοινότητα» ξεπήδησε παρομοιαστικά, το 1946, ενώ η πρακτική εφαρμογή
ανάγεται στα τέλη του 18ου αιώνα. Η ψυχιατρική υποδέχεται την Θ.Κ. άλλοτε ως πανάκεια, άλλοτε ως
θεραπευτική καρικατούρα, και συχνά ως εξανθρωπιστικό άλλοθι. Κύρια χαρακτηριστικά της θεωρούνται
ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων (θεραπευτών και θεραπευομένων), η άμβλυνση του ρόλου του
ειδικού και η καλλιέργεια του προσωπικού ενδιαφέροντος, μέσω της διεύρυνσης της συμμετοχής. Ωστόσο,
σχεδόν όλοι οι συγγραφείς αναφέρονται σε κλειστές κοινότητες, εσωτερικής διαβίωσης, συγχέοντας τις
περισσότερες φορές το κοινοβιακό με το κοινοτικό, τον κοινοτισμό με τον κολλεκτιβισμό.
Η Θ.Κ. έχει τις απαρχές της στην ιδεολογία και την πρακτική της Ηθικής Θεραπείας και επανεμφανίζεται,
τον 20ο αιώνα, λίγο πριν και κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου σε ψυχιατρικά νοσοκομεία
της Αγγλίας. Στα χρόνια που ακολούθησαν γνώρισε μεγάλη επιτυχία και εξάπλωση, πλην όμως, όπως
και κάθε επιτυχές κίνημα, έγινε κι αυτή θύμα της ίδιας της της επιτυχίας. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν οι
προϋποθέσεις, αντί να εμβαθύνει στη μελέτη και τη χρήση της κοινωνικής διαστάσεως, με την έννοια του
κοινωνείν (με την καλλιέργεια των μικρών ομάδων και ιδιαίτερα των λεγόμενων αναλυτικών) προτιμά την
επίδοση σε ακτιβισμούς, την εξιδανίκευση του αυθορμητισμού και κυρίως την υποτίμηση ή και απόρριψη
της αναγκαιότητας εκπαιδευμένων κοινοτικών θεραπευτών.
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O04
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΜΡΙ-2 ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Μόσχος Ν.2, Δόγρανλης Θ.1, Δολιανίτη Φ.1, Μπιρλή Ε.1, Τσουρίδη Ο.2
1
2

ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο
Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝ Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων

Σκοπός: Οι ψυχολόγοι και οι επαγγελματίες υγείας καλούνται ολοένα και περισσότερο να γνωμοδοτήσουν
σε θέματα σχετικά με την προσωπικότητα και την ψυχική υγεία για ένα μεγάλο αριθμό δικαστικών
υποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, συχνά απαιτείται να γνωμοδοτήσουν για περιπτώσεις γονικής ικανότητας
και καταλληλότητας, σε καταστάσεις αντιπαραθέσεων των γονέων για επιμέλεια ανηλίκων καθώς και για
δυνατότητα επιμέλειας σε περιπτώσεις κακοποίησης ή παραμέλησης.
Υλικό και μέθοδοι: Το Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας ΜΜΡΙ-2, το οποίο χρησιμοποιείται σε πολύ
μεγάλο βαθμό για ανάλογες εκτιμήσεις, μας δίνει σε πολλαπλό επίπεδο χρήσιμες πληροφορίες για την
προσωπικότητα του γονέα που διεκδικεί την επιμέλεια.
Αποτελέσματα: Η αμυντική στάση που παρατηρείται γενικά στους εξεταζόμενους γονείς διαπιστώνεται από
τις Κλίμακες Εγκυρότητας, και αποτελεί το πρώτο βήμα ανάλυσης των πρωτοκόλλων. Στη συνέχεια, οι
ανυψώσεις, όπως έχουν καταγραφεί σε πρωτόκολλα ανάλογων αξιολογήσεων, σε συγκεκριμένες Κλινικές
Κλίμακες, όπως της 3 (Υστερίας) της 4 (Ψυχοπαθητικής Απόκλισης) και της 6 (Παράνοιας-Καχυποψίας)
καθώς και οι σχετικοί κωδικοί (code types) που σχηματίζονται (34, 43, 36, 63, 46, 64), αποτελούν
το δεύτερο βήμα της ανάλυσης. Στις διαζευγμένες ή χωρισμένες γυναίκες οι μεγαλύτερες ανυψώσεις
καταγράφονται στις Κλίμακες 4 (Ψυχοπαθητική Απόκλιση), 8 (Σχιζοφρένεια) και 9 (Υπομανία). Η Κλίμακα
4 (Ψυχοπαθητική Απόκλιση) βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από τις υπόλοιπες Κλινικές Κλίμακες, τόσο
σε άνδρες όσο και σε γυναίκες με ιστορικό συζυγικών προβλημάτων και έδειξε υψηλή συσχέτιση με την
Επιμέρους Κλίμακα Περιεχομένου της Οικογενειακής Αποξένωσης (FAM2). Αξιοσημείωτες επίσης είναι οι
αξιολογήσεις σχετικά με την χρήση ουσιών (Συμπληρωματικές Κλίμακες: MAC-R, AAS, APS) καθώς και η
επίσης Συμπληρωματική Κλίμακα του Συζυγικού Άγχους MDS.
Συμπεράσματα: Σε ένα γενικότερο πλαίσιο το ΜΜΡΙ-2 μπορεί να μας δώσει αξιόπιστες διαπιστώσεις για
θέματα διάθεσης συνεργασίας του γονέα, δυσπιστίας από μέρους του, ύπαρξης υψηλού στρες, προβλημάτων
με κοινωνικές σχέσεις, αντικοινωνικών συμπεριφορών, ασυνήθιστου βαθμού θυμό, εχθρότητα και
προβλήματα ιδιοσυγκρασίας, δυνατοτήτων πιθανής αποκατάστασης των ψυχικών προβλημάτων αλλά και
θετικών στοιχείων της προσωπικότητας των εξεταζόμενων γονέων.
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O05
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΜΡΙ-2 ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καρβέλη Μ., Μόσχος Ν., Στράτος Π., Τσουρίδη Ο.
Ψυχιατρικός Τομέας, ΓΝ Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων

Το ΜΜΡΙ-2, ως ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, μπορεί να βοηθήσει στην χαρτογράφηση μοτίβων,
περισσότερο ή λιγότερο διαταραγμένων χαρακτηριστικών προσωπικότητας αλλά και τρόπων συμπεριφοράς
για τον κάθε εξεταζόμενο. Χωρίς να αποσκοπεί από την εποχή της αρχικής του έκδοσης (1940), στην
διερεύνηση των ειδικών στοιχείων των Διαταραχών της Προσωπικότητας, αναγνώριζε όμως μεγαλύτερες
συναφείς ομάδες συμπτωμάτων και συνδρόμων όπως κατάθλιψη, άγχος, σχιζοφρένεια και παράνοια. Με
τη διεύρυνση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων των πρωτοκόλλων του ερωτηματολογίου, προέκυψαν
ερωτήματα όπως: ποιες κλίμακες και συνδυασμοί κλιμάκων μπορούν να συνεισφέρουν στην διάγνωση
μιας Διαταραχής Προσωπικότητας βάσει των κριτηρίων του DSM; Ή ακόμα πως διαφορετικές διαταραχές
προσωπικότητας εκδηλώνονται αναφορικά με το ΜΜΡΙ-2; Ή ποιο ρόλο μπορεί να παίξει το ΜΜΡΙ-2 σε μια
πιο διευρυμένη αξιολόγηση μιας πολύπλοκης διαταραχής προσωπικότητας; Οι περισσότερο εμπλεκόμενες
Κλίμακες της εκτίμησης παθολογικών χαρακτηρολογικών στοιχείων προσωπικότητας φαίνονται να είναι
οι Κλίμακες 4, 9, 7 και 0, μαζί με ορισμένες Υποκλίμακες καθώς και Συμπληρωματικές Κλίμακες, όπως οι
Κλίμακες Ψυχοπαθολογίας Προσωπικότητας (PSY-5). Ο κλινικός ψυχίατρος επεξεργαζόμενος το σύνολο των
διαγνωστικών πληροφοριών που μπορεί να αντλήσει από τέτοιες κλινικές αναλύσεις του ερωτηματολογίου,
μπορεί να εφοδιάσει με νέες διαστάσεις, πέρα αυτών του DSM ή του ICD, την διαγνωστική του προοπτική,
διαφοροποιώντας τις παθολογικές από τις χαρακτηρολογικές διαστάσεις ασθενών με στοιχεία Διαταραχών
Προσωπικότητας. Του δίνεται έτσι η ευχέρεια να προσεγγίσει τους ασθενείς με Διαταραχή Προσωπικότητας
ως άτομα με ιδιαίτερες ευαλωτότητες οι οποίες μπορούν να κατανεμηθούν σε διάφορες διαστάσεις (π.χ.
εξάρτηση, παράνοια, ναρκισσισμό, ιδεοληψίες, σχιζότυπες συμπεριφορές, παρορμητικότητα, εκδραμάτιση),
στα πλαίσια της πιο εύστοχης διαγνωστικής και θεραπευτικής πρακτικής.
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O06
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Ταμιωλάκη Α.1,2, Τσουβέλας Γ.2,3, Καλαϊτζάκη Α.1,2
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
3
Tμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
1
2

Εισαγωγή - Σκοπός: O «κορωνοϊός» (COVID-19), ένας νέος τύπος ιού που πρωτοεμφανίστηκε τον
Δεκέμβριου του 2019 στην Κίνα, σήμερα έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας. Το Μάρτιο του 2020 στην
Ελλάδα, για τον περιορισμό της ταχύτατης μετάδοσης του, επιβλήθηκαν περιοριστηκά μέτρα (απομόνωση,
περιορισμός κυκλοφορίας) που προκάλεσαν ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο ζωής των Ελλήνων. Οι
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία μπορεί να είναι αρνητικές (Μετατραυματική Διαταραχή του Στρες, ΜΔΣ) και
θετικές (Μετατραυματική Ανάπτυξη, ΜΑ). Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπτώσειων
του μέτρου «Μένουμε Σπίτι» στην ψυχική υγεία των Ελλήνων. Έμφαση θα δοθεί τόσο στη ΜΔΣ, όσο και στις
διαστάσεις της ΜΑ, καθώς και στους ψυχικούς πόρους (ψυχική ανθεκτικότητα, στρατηγικές αντιμετώπισης)
που μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση της ΜΑ.
Υλικό - Μέθοδοι: Το δείγμα αποτέλεσαν 1.661 Έλληνες, οι οποίοι συμπλήρωσαν διαδικτυακά
ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε μέσα από κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες, ενώ τους ζητήθηκε να το
προωθήσουν και στις δικές τους επαφές. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε την κλίμακα «Perceived Stress
Scale» για την αξιολόγηση του αντιλαμβανόμενου στρες, την “Posttraumatic Stress Disorder Checklist”
(PCL-5) για την ανίχνευση των συμπτωμάτων ΜΔΣ, το «Posttraumatic Growth Inventory» για την
διερεύνηση των επιπέδων ΜΑ, το «Brief Resilience Scale» για την αξιολόγηση της ψυχικής ανθεκτικότητας
και το «Brief Cope» για την εξέταση του ρόλου των στρατηγικών αντιμετώπισης.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειαξαν ότι ο κορωνοϊός επηρέασε
σημαντικά την ψυχική υγεία των Ελλήνων. Αυξημένα παρουσιάστηκαν τα επίπεδα ΜΔΣ ενώ χαμηλότερα ήταν
τα επίπεδα ΜΑ. Προγνωστικοί παράγοντες για τη προώθηση της ΜΑ θεωρήθηκαν η ψυχική ανθεκτικότητα,
οι στρατηγικές αντιμετώπισης (κυρίως οι δυσπροσαρμοστικές) καθώς και τα επίπεδα ΜΔΣ. Τα αποτελέσματα
συμβάλλουν στη βιβλιογραφία για τις αρνητικές συνέπειες του COVID-19 και για τους παράγοντες που
μπορούν να προωθήσουν την ΜΑ των ανθρώπων μετά από τραυματικές εμπειρίες που δημιουργούν ριζικές
αλλαγές στη ζωή τους, όπως ήταν η επιβολή του μέτρου της κοινωνικής απόμόνωσης λόγω της πανδημίας
COVID-19.
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O07
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Μοσχόπουλος Ν.1, Νηματούδης Ι.1, Καπρίνης Σ.2, Ηλιάδου Β.1
1
2

Εργαστήριο Κλινικής Ψυχοακουστικής, Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ
Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σκοπός: Στην πρόσφατη βιβλιογραφία απαντώνται πολυάριθμες δημοσιεύσεις που καταδεικνύουν την
ύπαρξη ελλειμμάτων ομιλητικής επεξεργασίας στη σχιζοφρένεια. Η παρούσα μελέτη διερευνά τη σχέση
τους με τη διαταραχή στη ροή της σκέψης.
Υλικό και μέθοδος: 50 ασθενείς με σχιζοφρένεια και 25 υγιείς μάρτυρες ολοκλήρωσαν μια δοκιμασία
ομιλητικής σε θόρυβο (Speech in Babble - SiB) και μια συστοιχία νευροψυχολογικών δοκιμασιών.
Χρησιμοποιήθηκαν η Κλίμακα Θετικού και Αρνητικού Συνδρόμου (Positive and Negative Syndrome Scale PANSS) και η Κλίμακα για την εκτίμηση της Σκέψης, της Γλώσσας και της Επικοινωνίας (Thought, Language
and Communication scale - TLC) για την εκτίμηση των κλινικών συμπτωμάτων και της διαταραχής στη ροή
της σκέψης αντίστοιχα. Η ομάδα των ασθενών διαιρέθηκε σε δύο υπο-ομάδες, ανάλογα με τη βαρύτητα
της διαταραχής στη ροή της σκέψης. Έγιναν συγκρίσεις των επιδόσεων στη δοκιμασία SinB μεταξύ των
ασθενών και των υγιών, αλλά και μεταξύ των δύο υπο-ομάδων των ασθενών. Επίσης, διερευνήθηκε η
ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών (βαθμολογία στις κλίμακες PANSS, TLC και τις
νευροψυχολογικές δοκιμασίες) και της εξαρτημένης μεταβλητής (επίδοση στη δοκιμασία SinB).
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς παρουσίασαν χαμηλότερη επίδοση στην ομιλητική σε θόρυβο συγκριτικά με
τους υγιείς και οι ασθενείς με σημαντική διαταραχή στη ροή της σκέψης χαμηλότερη επίδοση από αυτούς
χωρίς σημαντική διαταραχή στη ροή της σκέψης. Η σφαιρική βαθμολογία της κλίμακας TLC, όπως και οι
βαθμολογίες συγκεκριμένων παραγόντων της, παρουσίασαν αρνητική συσχέτιση με την επίδοση στην
ομιλητική σε θόρυβο. Η συνολική βαθμολογία της PANSS και επιμέρους βαθμολογίες αυτής συσχετίστηκαν
αρνητικά με την επίδοση στην ομιλητική σε θόρυβο, ενώ η επίδοση στις νευροψυχολογικές δοκιμασίες
συσχετίστηκε θετικά.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη παρέχει σαφείς αποδείξεις ότι η διαταραχή στη ροή της σκέψης
συσχετίζεται με ελλείμματα ομιλητικής επεξεργασίας στη σχιζοφρένεια, με σημαντικές κλινικές εφαρμογές
στην πρώιμη διάγνωση της διαταραχής και τη δυνατότητα μη φαρμακολογικών, εξατομικευμένων
παρεμβάσεων.
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O09
ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ
Καναβάκης Ε., Σφακιανάκη Θ., Βελόγλου Γ., Καναβάκης Μ.
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λασιθίου, Η Αρωγή

Η Διπολική διαταραχή είναι μια χρόνια συναισθηματική διαταραχή. Τις περισσότερες φορές είναι αναγκαίες
οι βιολογικές θεραπείες. Υπάρχει όμως περίπτωση να διακόψει τα φάρμακα χωρίς αυτό να φέρει υποτροπή?
Τις περισσότερες φορές έρχεται υποτροπή. Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά για την διακοπή των
φαρμάκων μπορεί να είναι:
• Μακροχρόνια σταθερή σχέση
• Η σχέση εμπιστοσύνης
• Προσπάθεια ελέγχου του εαυτού με αυτογνωσία
• Το μορφωτικό επίπεδο
• Η ύπαρξη εργασιακού περιβάλλοντος
• Η σχέση δεν είναι προϋπόθεση
• Η προσπάθεια γνωστικής αναπροσαρμογής της στάσης ζωής
Γίνεται αναφορά σε δύο περιπτώσεις, όπου είναι δυνατή η διακοπή των φαρμάκων όταν υπάρχουν οι
παραπάνω προϋποθέσεις.

147

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Β

09.00-10.00

O10
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ
ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΑΛΜΙΤΙΚΗ ΠΑΛΙΠΕΡΙΔΟΝΗ
Βασιλόπουλος Ε., Κόκρας Ν., Εξηνταβελόνη Δ., Πολίτης Α.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός: Η θεραπεία της σχιζοφρένειας με ενέσιμα αντιψυχωσικά μακράς δράσης προτείνεται ως
επιλογή προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση στη θεραπεία και έλεγχος των εξάρσεων της νόσου, με
προσδοκώμενο αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών. Σκοπός της μελέτης ήταν η
διερεύνηση της επίδρασης της θεραπείας με παλμιτική παλιπεριδόνη στη λειτουργικότητα των ασθενών με
σχιζοφρένεια.
Υλικό & Μέθοδοι: Στην μη-παρεμβατική, προοπτική μελέτη παρατήρησης συμπεριλήφθηκαν δέκα ασθενείς
με διάγνωση σχιζοφρένειας που εισάχθηκαν για νοσηλεία, έλαβαν φαρμακευτική αγωγή εξόδου με
παλμιτική παλιπεριδόνη άπαξ μηνιαίως, και κλήθηκαν για κλινική επανεκτίμηση. Κατά την νοσηλεία τους
και κατά την επανεκτίμηση αξιολογήθηκαν με τη βραχεία κλίμακα ψυχιατρικής εκτίμησης (BPRS), τη κλίμακα
θετικού και αρνητικού συνδρόμου (PANSS) και την κλίμακα προσωπικής και κοινωνικής απόδοσης (PSP),
ενώ έγινε καταγραφή δημογραφικών, κοινωνικών και κλινικών δεδομένων. Για την στατιστική ανάλυση
χρησιμοποιήθηκε το SPSS 25.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς (70% άντρες) ηλικίας 43±8 (Μ.Ο.±S.D.) ετών έλαβαν θεραπεία για διάστημα
13±12 μηνών και κατά την επανεκτίμηση παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση στην BPRS (p=0.003),
και στις υποκλίμακες θετικών και αρνητικών συμπτωμάτων της PANSS (p=0.047 p=0.025 αντίστοιχα)
ενώ βελτιώθηκε η βαθμολογία στην PSP κατά 16±6 μονάδες (p=0.026). Η ανάλυση με πολυπαραγοντική
γραμμική παλινδρόμηση έδειξε ότι η βελτίωση στην κλίμακα PSP συνδέεται με στατιστικά σημαντικό τρόπο
(p=0.001) με τις μεταβολές στις κλίμακες BPRS και PANNS προ και μετά θεραπείας. Η ίδια ανάλυση έδειξε
ότι η αύξηση στην PSP, συνδέεται στενότερα με τη μείωση των αρνητικών συμπτωμάτων (p=0.031), σε
σχέση με τη μείωση στην υποκλίμακα θετικών συμπτωμάτων της PANSS και με τη μείωση στη κλίμακα
BPRS, μετά από θεραπεία με παλμιτική παλιπεριδόνη.
Συμπεράσματα: Η φαρμακευτική θεραπεία ασθενών με σχιζοφρένεια με παλμιτική παλιπεριδόνη άπαξ
μηνιαίως εκτός της βελτίωσης των συμπτωμάτων της νόσου καταλήγει και σε αύξηση της λειτουργικότητας
των ασθενών, η οποία στο δείγμα των ασθενών της μελέτης μας, συνδέεται σαφώς με τη βελτίωση
συγκεκριμένα των αρνητικών συμπτωμάτων της νόσου.
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O11
ΚΛΙΝΙΚΗ DEPOT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ρουμπή Α., Πιτροπάκη Φ., Καράντζαλη Α., Κουρτίδου Α., Κουλουρίδης Α., Λέκκα Δ., Φανουράκη Ε.,
Γκίνης Π., Τριανταφύλλου Ι., Παχή Α.
Ψυχιατρική Kλινική, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί η λειτουργία της κλινικής ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς
διάρκειας (κλινική depot) για χρόνιους ψυχωτικούς ασθενείς, με κακή συμμόρφωση στην αγωγή και μεγάλο
αριθμό επανεισαγωγών (‘δύσκολοι ασθενείς’).Η κλινική depot αποτελεί ουσιαστικά μονάδα πρωτοβάθμιας
φροντίδας η οποία λειτουργεί στα πλαίσια της τριτοβάθμιας περίθαλψης του Γενικού Νοσοκομείου Σωτηρία.
Η σκοπιμότητα της κλινικής depot είναι η συχνή παρακολούθηση υψηλού κινδύνου ασθενών προκειμένου
να προληφθεί ή να αντιμετωπιστεί έγκαιρα η πιθανή ψυχιατρική υποτροπή τους με το πλεονέκτημα ότι
μπορούν να νοσηλευτούν στην αντίστοιχη ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου. Επιπλέον είναι δυνατό
να προληφθούν ή να ανιχνευθούν έγκαιρα οι συνυπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις που συμβάλλουν στην
αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα αυτού του πληθυσμού με το πλεονέκτημα της συχνής παρακολούθησης
της γενικής ιατρικής κατάστασης των ασθενών, λόγω της εγκατάστασης της κλινικής depot σε πλαίσιο
Γενικού Νοσοκομείου.
Η ταυτόχρονη συστέγαση του τμήματος εργοθεραπείας της ψυχιατρικής κλινκής του νοσοκομείου
προσέφερε παράλληλα τη δυνατότητα να παρατηρηθούν ανάγκες σχετικές με την απαρτιωμένη εμπλοκή
αυτών των ασθενών σε έργα με νόημα για την καθημερινότητα τους. Στο πλαίσιο αυτό οδηγούμαστε σε
συμπεράσματα για την ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων εργοθεραπείας με σκοπό την ευόδωση της
λειτουργικότητας τους.
Η ενέσιμη μακράς διάρκειας δράσεως φαρμακοθεραπεία με αντιψυχωτικά είναι η καλύτερη μέθοδος για την
μακρόχρονη σταθεροποίηση και αποφυγή υποτροπών για ασθενείς με πτωχή ή μερική συμμόρφωση στην
θεραπευτική τους αγωγή.
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O12
Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μωρρές Ι., Χατζηγεωργιάδης Α., Κρομμύδας Χ., Κομούτος Ν., Καλαβρού Χ., Ζακζάγκη Μ.,
Θεοδωράκης Γ.
Εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σκοπός: Ο επιπολασμός της κατάθλιψης στην Ελλάδα είναι υψηλός. Οι λίστες αναμονής στις υπηρεσίες
ψυχικής υγείας έχουν αυξηθεί δραματικά, ενώ η φοβία παρενεργειών και κοινωνικού στίγματος εμποδίζει
την ευρεία αποδοχή των θεραπειών της κατάθλιψης. Η άσκηση δεν συνδέεται με τα παραπάνω εμπόδια.
Επιπλέον, φέρει μεγάλη αντικαταθλιπτική επίδραση συγκρινόμενη της φαρμακοθεραπείας/ψυχοθεραπείας
σε κλινικές δοκιμές, αλλά πραγματιστικές δοκιμές λείπουν (Morres et al., 2019). Σκοπός της μελέτης
είναι η περιγραφή πρωτοκόλλου πραγματιστικής, τυχαιοποιημένης, με ομάδα ελέγχου, δοκιμής της
αντικαταθλιπτικής επίδρασης της άσκησης σε ασθενείς με κατάθλιψη στην πρωτοβάθμια υπηρεσία ψυχικής
υγείας.
Υλικό και Μέθοδοι: Θα στρατολογηθούν ασθενείς 18-65 ετών από πρωτοβάθμιες υπηρεσίες ψυχικής
υγείας. Ακολουθώντας την πραγματιστική μεθοδολογία (Ford & Norrie, 2016), τα κριτήρια συμμετοχής
είναι ελάχιστα και συμπεριλαμβάνουν (α) διάγνωση κατάθλιψης (β) κατάθεση ιατρικής βεβαίωσης ασφαλούς
συμμετοχής στην άσκηση και (γ) απουσία νοητικής έκπτωσης. Οι συμμετέχοντες θα τυχαιοποιηθούν
(αναλογία 1:1) σε ομάδες παρέμβασης και ελέγχου. Η ομάδα παρέμβασης θα πραγματοποιήσει ομαδική
αερόβια άσκηση σε καθημερινές συνθήκες θεραπείας στην κοινότητα. Η δοσολογία άσκησης θα περιλαμβάνει
μέτρια ένταση, 45 λεπτά/συνεδρία, 3 συνεδρίες/εβδομάδα, για 12 εβδομάδες, και θα ελέγχεται μέσω
καρδιοσυχνόμετρων, επιταχυνσιογράφων και της κλίμακας της υποκειμενικής προσπάθειας του Borg (620). Η ομάδα ελέγχου θα λάβει τη συνήθη αντικαταθλιπτική θεραπεία, η οποία θα κωδικοποιηθεί. Για να
επιτευχθεί στατιστική ισχύς 0.80 με εκτίμηση μεγέθους επίδρασης 0.79, όπως κατέγραψε πρόσφατη μεταανάλυση (Morres et al., 2019), υπολογίσθηκε μέσω λογισμικού G-Power-3.1.9.2 ότι απαιτούνται συνολικά
22 ασθενείς. Συνυπολογίζοντας ποσοστό εγκατάλειψης 30% βάση βιβλιογραφίας, το τελικό δείγμα
ανέρχεται σε 29 ασθενείς. Η σοβαρότητα της κατάθλιψης θα μετρηθεί με το εργαλείο Beck Depression
Inventory-II (Γιαννακού και συνεργάτες, 2013) ενώ το επίπεδο της ποιότητας ζωής με το εργαλείο SF-12
(Anagnostopoulos et al., 2005). Oι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν από 48 έως 72 ώρες πριν/μετά την
παρέμβαση αλλά και σε παρακολούθηση βάθους 3 μηνών.
Αποτελέσματα / Συμπεράσματα: Τα πρώτα αποτελέσματα/συμπεράσματα αναμένονται τον Οκτώβριο/
Νοέμβριο του 2020.

Η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της
Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β΄ Κύκλος» (MIS-5033021), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ).
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ATHENS MULTIFAMILY THERAPY PROJECT
Selakovic M., Γαλάνης Δ.2, Φραγκιαδάκη Ε.3, Θεοδωροπούλου Π.1, Pomini V.4
Ψυχιατρικός Τομέας, ΓΝΑ Σισμανόγλειο
ΕΠΙΨΥ
3
University of the West of England
4
Α΄ Τομέας Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ
1
2

The Athens multifamily therapy project (A- MFTP) provides systemic multifamily group therapy to youths
who experienced a first psychotic episode (FEP) and their families. The participants were recruited from
the ongoing longitudinal Early Psychosis Intervention Study -ELPIS, Athens FEP Project, which aims to
investigate the involvement of genetic and environmental determinants on psychosis risk.
A group of five families with a child who had experience FEP, attended two multifamily group sessions
per month, in the time period from September 2017 to Jun 2018. Parents and offspring participated
to the sessions, which were conducted by two co-therapists. Assessment of patients’ psychopathology
was based on PANSS at baseline, end of therapy and 6-month follow-up. All participants fulfilled an
instrument assessing family factors (SCORE-15) and the Reflective Functioning Questionnaire (RFQ) at
the same three time points. Furthermore, participants were asked to give written opinions regarding the
therapeutic process at the middle phase, the end of therapy and six months follow - up.
A qualitative analysis identified the emerging themes and patterns, focusing on the language and the
meaning constitutes. Communication techniques, emotional processing and problem solving were the
main learnings for the members of the group. They highlighted the impact of the group processes on
family communication and individual understanding, while the development of a “new family” emerged
from the group relationships.
A- MFTP seems to be a promising service aiming to improve mental health and wellbeing of participants,
to contrast chronicity and to contribute to early intervention services for psychoses in Greece.

151

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα Α

09.00-10.00

O14
ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Mιχαηλίδου Π.1,2
1
2

ΔΙΕΚ Γ. Γεννηματάς
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ

Από μικρή είχα μεγαλώσει στα νοσοκομεία καθώς ο μπαμπάς μου ήταν γιατρός & Καθηγητής Πανεπιστημίου
στην Ιατρική Σχολή Αθηνών στην έδρα της Καρδιολογίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.
Με έμαθε να σέβομαι τους ανθρώπους & να νοιάζομαι για την ζωή τους.
Οι πρώτες μου σπουδές ήταν στην Κοινωνική Θεολογία όπου είχαμε πολλά μαθήματα Ψυχολογίας,
Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, Νευροηθικής κλπ.
Όταν αρρώστησε σοβαρά ο μπαμπάς μου η επαφή μου με τα νοσοκομεία ήταν ακόμη πιο συχνή & έτσι πήρα
την μεγάλη απόφαση να σπουδάσω στο ΔΙΕΚ Γεννηματάς πάνω στην ειδικότητα των Ειδικών Παθήσεων
(Νευρολογία-Ψυχιατρική).
Με λίγα λόγια με ενδιέφερε να ασχοληθώ με τον εγκέφαλο & με την ψυχή των ανθρώπων.
Άλλωστε εμείς οι θεολόγοι πιστεύουμε πως για να γιατρευτεί το σώμα ενός ανθρώπου πρέπει πρώτα να
γιατρευτεί η ψυχή του.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στη σχολή του νοσοκομείου Γεννηματάς στην Αθήνα τα μαθήματα της
Νευρολογίας & της Ψυχιατρικής μου κεντρίσανε παραπάνω το ενδιαφέρον καθώς τα γνώριζα ήδη από την
Κοινωνική Θεολογία.
Στην κλινική μου εκπαίδευση, καθώς και στην Πρακτική μου άσκηση ήρθα αντιμέτωπη με πολλούς ασθενείς
που είχανε νευρολογικές ασθένειες (άνοια, πάρκινσον κ.ά.) ή ήρθα αντιμέτωπη με ασθενείς που είχαν
ψυχιατρικές διαταραχές (σχιζοφρένεια, ψυχωτικά σύνδρομα μετά από ένα χειρουργείο κ.ά.).
Η φροντίδα & η νοσηλεία τους είναι δύσκολη, διότι πρέπει κάποιες φορές να τους ακινητοποιούμε για να
παραμένουν ήσυχοι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις νοσηλευτικές μας πράξεις.
Οι ψυχοπαθείς μαζί με την βοήθεια των ψυχιάτρων, των νοσηλευτών, αλλά και του φιλικού/οικογενειακού
περιβάλλοντος μπορούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους με τη σωστή αγωγή, φροντίδα, επικοινωνία &
διάλογο..
Αργότερα στιγματίζονται κοινωνικά & δεν βρίσκουν παρέες, δουλειά, σύντροφο για να μπορέσουν να
φτιάξουν τη ζωή τους.
Οφείλουμε οι νοσηλευτές, οι γιατροί & οι συγγενείς να τους βοηθάμε για να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής,
για να μην κάνουν αυτοκτονικές σκέψεις & να παίρνουμε από κοντά τους χάπια ή αιχμηρά αντικείμενα.
Η φροντίδα & η νοσηλεία πρέπει να γίνεται αν δεν υπάρχουν άλλες ασθένειες με αγάπη & υπομονή.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Χριστοφάκη Ε.1, Μεραμβελιωτάκης Η.1, Κοροτζίδης Χ.1, Συμεού Β.1, Καλαϊτζάκη Α.1,2
1
2

Τμήμα Κοινωνικής Επιστήμης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οι διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας έχουν σημαντικές επιδράσεις στην υγεία, την αποδοτικότητα
και την ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους. Αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι
αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα που επιδρά στην ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων
και ότι όσο πιο θετικές είναι οι σχέσεις, τόσο περισσότερο συμβάλλουν θετικά στην εργασιακή ευεξία και
δέσμευση των εργαζομένων, αυξάνουν τη βίωση θετικών συναισθημάτων και την ικανοποίηση τους από
την εργασία.
Η θεωρία του Birtchnell (1993/1996), περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων
στις οκτώ θέσεις του Διαπροσωπικού Οκταγώνου, δηλαδή, στη θέση ισχύος, θέση αδυναμίας, εγγύτητα,
απόσταση, καθώς και στο συνδυασμό των θέσεων (εγγύτητα ή απόσταση από θέση ισχύος και εγγύτητα ή
απόσταση από θέση αδυναμίας).
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των
συναδέλφων και στην εργασιακή ευημερία και ψυχική ευεξία των επαγγελματιών υγείας. Σε δείγμα 255
εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ψυχικής υγείας (190 γυναίκες και
65 άνδρες) χορηγήθηκε το PROQ3 για την αξιολόγηση των διαπροσωπικών σχέσεων, το Psychological
Well-Being και το PERMA για την αξιολόγηση της ψυχικής ευεξίας και εργασιακής ευημερίας, αντίστοιχα,
με φυσική παρουσία.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα επιδρούν αρνητικά
στην εργασιακή και ψυχική ευεξία του πρώτου. Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι όσο περισσότερη απόσταση
στη σχέση του εργαζομένου με τους συναφέλφους, αλλά και με τον προϊστάμενο/διευθυντή του, τόσο
λιγότερη εργασιακή δέσμευση, θετικά συναισθήματα και καλές εργασιακές σχέσεις, όπως επίσης και
λιγότερη προσωπική ανάπτυξη. Επίσης όσο πιο πολύ αρνητική εγγύτητα από θέση αδυναμίας (δηλ. φόβος
απόρριψης & αποδοκιμασίας), τόσο περισσότερα αρνητικά συναισθήματα και λιγότερα θετικά στην εργασία,
χειρότερη υγεία, λιγότερη αυτονομία, θετικές σχέσεις και νόημα στη ζωή. Όλα τα παραπάνω αναμένεται να
αναδείξουν την αναγκαιότητα προώθησης παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισης στοχεύοντας στο
ευ-ζην των εργαζομένων.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ
Ντάνης Α., Κοτσιαύτη Α.
Κέντρο Ημέρας Ανάσα

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η αξιολόγηση των διαταραχών ύπνου σε ασθενείς με
ψυχογενή ανορεξία.
Υλικό και μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη του Κέντρου Ημέρας <<ΑΝΑΣΑ>> κατά το χρονικό διάστημα 2017 2019. Στη μελέτη συμμετέχουν 54 ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία, ενώ το δείγμα περιλαμβάνει γυναίκες
και άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας, 16 έως 47 ετών.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Οι διαταραχές πρόσληψη τροφής χαρακτηρίζονται από προβληματικές
συμπεριφορές σε σχέση με την κατανάλωση θρεπτικών συστατικών επηρεάζοντας το σωματικό βάρος και
καθ’ επέκταση την υγεία του ατόμου. Η ανεπαρκής διάρκεια ύπνου σε συνδυασμό με την μη ικανοποίηση
του αισθήματος της πείνας επιδρούν αρνητικά στη σωματική ευεξία και την υγεία του ατόμου προκαλώντας
δυσμενείς καθημερινές καταστάσεις για τον ασθενή. Κατά το χρονικό διάστημα 2017-2019 μελετήθηκαν
στο Κέντρο Ημέρας <<ΑΝΑΣΑ>> 54 ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία. Το δείγμα περιλαμβάνει άνδρες
και γυναίκες ηλικίες 16 έως 47 ετών, με αναλογία ανδρών - γυναικών 1:10. Το ΒΜΙ των ασθενών μας
υπολογίστηκε μεταξύ 12.1 και 18.5. Ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών παρουσιάζει διαταραχές
ύπνου, με αναφερόμενους εφιάλτες και μη ικανοποιητικές ώρες ανάπαυσης. Συγκεκριμένα το 66,6 %
αναφέρουν συνολικές 4-5 ώρες ύπνου εικοσιτετραώρου, το 66,6 % 5-6 ώρες /24ωρο, το 38,4 % 6-7
ώρες /24ωρο και το 23,1% 8-9 ώρες / 24ωρο. Οι διαταραχές ύπνου παρατηρούνται συχνότερα στον
γυναικείο πληθυσμό ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών μας λαμβάνει αντικαταθληπτική ή αγχολυτική
αγωγή.
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Χατζοπούλου Ε., Βασάκος Σ., Γεωργακοπούλου Α., Γιαντζελίδου Α., Κούκου Π., Παπαπέτρου Μ.,
Παπούλια Β., Στρογγυλού Α., Τσώνου Κ., Φραγκούλη Α.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάδειξη των ελλείψεων που υπάρχουν σε υπηρεσίες ανά
τομέα ψυχικής υγείας και οι δυσκολίες που προκύπτουν στην δικτύωση των υπαρχόντων υπηρεσιών.
Επιπλέον, πως οι παραπάνω δυσλειτουργίες επηρεάζουν την εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων
στη διαδικασία ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ατόμων που πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας.
Για αυτό το σκοπό θα παρουσιαστεί μελέτη περίπτωσης ασθενούς που παραπέμφθηκε στο Οικοτροφείο
Ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση Άμφισσας «Ευρύκλεια» από την Επιτροπή Μετάβασης των Ψυχικά
Ασθενών της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Υ.Π.Ε.).
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας εκτιμάται πως η συστηματική διασύνδεση
των υπηρεσιών ανά τομέα ψυχικής υγείας εξασφαλίζει τις συνθήκες προκειμένου οι αρχές της κοινοτικής
ψυχιατρικής και του μοντέλου της ανάρρωσης να εφαρμόζονται στην πράξη, ενισχύοντας την ολιστική και
πολύπλευρη φροντίδα του ατόμου στην κοινότητα.
Εν κατακλείδι, οι αρχές της τομεοποίησης στην ψυχική υγεία δεν έχουν εφαρμοστεί ικανοποιητικά, απαιτείται
επαναξιολόγηση ώστε να καλυφθεί το σύνολο του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο. Αυτό θα ενισχύσει την
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, διαφυλάσσοντας την
αξιοπρέπεια τους και προασπίζοντας τα δικαιώματα τους.
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Η ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΝΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Ή ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ;
Σιδηρόπουλος Χ.1, Κακούρη-Μπασσέα Α.1, Παπαδάκης Θ.2, Τσέγκος Ι.3
Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
Ινστιτούτο Θεραπείας Οικογένειας
3
Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών
1
2

Περιγράφεται ένα πρωτότυπο πολυπαραγοντικό σχήμα που εφαρμόζεται στη θεραπεία σοβαρών ψυχικών
διαταραχών, όπου μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των οικογενειών στη θεραπεία των
ψυχικώς πασχόντων μελών τους. Η παρουσίαση θα εστιασθεί στην πρακτική του Τμήματος Θεραπείας
Οικογένειας και Παιδιών του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου και πιο συγκεκριμένα στη δομή και τη
λειτουργία του καθώς και στην αδρομερή περιγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων του. Ιδιαίτερη έμφαση
θα δοθεί στον ευρύτερο θεραπευτικό προσανατολισμό του Τμήματος και στην αναπτυξιακή προσέγγιση
της παιδικής ψυχοπαθολογίας, η οποία θεωρείται ότι συνδέεται με τις αναπτυξιακές-εξελικτικές δυσκολίες
τόσο του ίδιου του γονεϊκού ζεύγους όσο και της οικογένειας ως συνόλου. Η αναπτυξιακή αυτή θεώρηση
αξιοποιείται στον θεραπευτικό σχεδιασμό (Πολυπαραγοντική Προσέγγιση) με παράλληλα ομαδικά σχήματα
(ομάδες παιδιών και ομάδες γονέων), που έχουν ως στόχο την εναρμόνιση των αναπτυξιακών αναγκών
των διαφόρων υποσυστημάτων της συγκεκριμένης οικογένειας.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Κουιμτσίδης Χ.
Υπηρεσία Εθνικού Συντονιστή για τα Ναρκωτικά

Η παρούσα ομιλία θα εξετάσει τις επιπτώσεις που είχε η πανδημία του COVID-19 και των μέτρων
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο στις Υπηρεσίες Θεραπείας Εξαρτήσεων όσο
και στους χρήστες των υπηρεσιών. Τα στοιχεία προέρχονται από δυο πρωτοβουλίες toυ Practice and Policy
Interest Group of the International Society of Addiction Medicine (PPIG- ISAM) την περίοδο ΑπρίλιοςΣεπτέμβριος 2020
Α) την παγκόσμια έρευνα συλλογής εμπειριών από συναδέλφους σε δύο κύματα
Β) τη σειρά τεσσάρων webinars με διεθνή συμμετοχή
Κυρία θέματα που θα συζητηθούν είναι πρακτικές, τροποποιήσεις, διαχείρηση προσωπικού, επιπτώσεις στο
κοινωνικό στίγμα του πληθυσμού, μαθήματα και νέες προοπτικές.
Το (PPIG- ISAM) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2020 και ο ομιλητής είναι ο πρώτος του πρόεδρος. Για
περισσότερες πληροφορίες https://isamweb.org/about/committees-2/
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ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ Δ9-ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗ ΚΑΝΝΑΒΗ (SKUNK) ΚΑΙ
ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
Αμπαρτζίδης Θ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η ανάλυση του κινδύνου που προκύπτει
απο τη διαδεδομένη χρήση του ναρκωτικού skunk μεταξύ εφήβων και νέων. Αναλύονται επίσης οι ιδιότητες
και η φαρμακοκινητική της τετραϋδροκανναβινόλης (Δ9-THC) καθώς και ο μηχανισμός δράσης της στο
εγκέφαλο. Συγρόνως εξετάζονται οι όποιες επιπτώσεις που πιθανώς συνεπάγεται η χρήση κανναβινοειδών,
ιδιαίτερα αυτών με υψηλή περιεκτικότητα σε Δ9-THC, στην ψυχική υγεία των χρηστών κάνναβης.
Υλικό - Μέθοδος: Ως κύριο μέσο αντλησης βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο και συγκεκριμένα
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (pubmed, medtime, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης). Η συλλογή στοιχείων
πραγματοποιήθηκε ωστόσο και μέσω της έντυπης βιβλιογραφίας της τελευταίας δεκαετίας,
Συμπεράσματα: Οι περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάζουν τα συναισθήματα, την κρίση, τη μνήμη και την
ψυχική ισορροπία είναι και εκείνες που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό THC υποδοχέων. Στις συναισθηματικές
αντιδράσεις εμπλέκεται η αμυγδαλή, ενώ στη συνειρμική μάθηση ο ιππόκαμπος. Η τετραϋδροκανναβινόλη,
έχοντας την ικανότητα να επιδρά στο μεταιχμιακό-λιμβικό σύστημα (limbic system) επιφέρει αλλαγές στη
συμπεριφορά των χρηστών. Η χρήση της πολύ δυνατής και υψηλής σε περιεκτικότητα, μεταλλαγμένης
κάνναβης (skunk) προκαλεί βλάβες στον εγκέφαλο των χρηστών. Αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές
ψυχικές ασθένειες, όπως η ψύχωση, αλλά και σε σοβαρή επιβράδυνση των εγκεφαλικών λειτουργιών.
Επίσης έχει παρατηρηθεί συρρίκνωση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου σε άτομα που προέβαιναν
σε βαριά χρήση κάνναβης επί πολλά έτη και συγκεκριμμένα συρρίκνωση του ιππόκαμπου κατά μέσο όρο
12% και της αμυγδαλής κατά 7% συγκριτικά με τους μάρτυρες. Αρκετές έρευνες τα τελευταία χρόνια
καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ χρήσης χασίς και εμφάνισης ψύχωσης,
παρά όλα αυτά η ακριβής αιτιώδης συνάφεια παραμένει αδιευκρίνιστη. Αδιαμφισβήτητο παραμένει το
γεγονός πως η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα» και κυρίως οι νέοι και οι έφηβοι χρήστες θα πρέπει να
ενημερωθούν για τις τυχόν συνέπειες που δύναται να συνεπάγεται αυτή στην ψυχική τους υγεία.
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ΠΡΩΙΜΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Δράκος Ι.
Ιδιώτης Ψυχίατρος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΕΚΠΑ, ΕΠΙΨΥ

Η επιδημιολογική προσέγγιση της πορείας ζωής καθώς και η αναπτυξιακή βιολογία αναζητούν τις ρίζες των
ασθενειών της ενήλικης ζωής σε διαταραχές των πρώιμων αναπτυξιακών διαδικασιών. Ο όρος Πρώιμο Στρες
(ΠΣ) περιγράφει ένα ευρύ φάσμα αντιξοοτήτων καθώς και στρεσογόνων εμπειριών οι οποίες συμβαίνουν
κατά την διάρκεια της προγεννητικής περιόδου , της πρώιμης και όψιμης παιδικής ηλικίας και της εφηβείας.
Το πρώιμο στρες αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ποικίλων ψυχικών διαταραχών ακόμα και
δεκαετίες αργότερα καθώς ασκεί αρνητική επίδραση σε κεντρικά νευροβιολογικά συστήματα. Ανάμεσα σε
αυτά είναι το νευροενδοκρινικό σύστημα, το ανοσοποιητικό σύστημα, οι κιρκάδιοι ρυθμοί, ο μεταβολισμός
και το μικροβίωμα. Ως αποτέλεσμα ,παρατηρούνται εμμένουσες μεταβολές στην ρύθμιση του στρες, στην
ψυχοφυσιολογική αντιδραστικότητα του οργανισμού και στην ευαλωτότητά του για ανάπτυξη νόσου. Η
χρονική στιγμή που βιώνεται το ΠΣ φαίνεται να είναι από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες για την
μελλοντική διαμόρφωση της λειτουργίας του άξονα υποθάλαμου-υπόφυσης-επινεφρίδιων. Παράλληλα,
σε κρίσιμες αναπτυξιακές φάσεις του εγκεφάλου το ΠΣ οδηγεί τόσο σε λειτουργικές όσο και σε δομικές
αλλαγές των εγκεφαλικών δομών. Οι εμπειρίες ΠΣ συναντώνται σε ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα στο γενικό
πληθυσμό γεγονός που τις καθιστά ένα σημαντικό πρόβλημα για την δημόσια υγεία.
Ένα από τα πρόσφατα αναπτυξιακά ερμηνευτικά μοντέλα που έχουν προκύψει για να εξηγηθεί το πως
το στρες στην πορεία της ζωής του οργανισμού οδηγεί σε ευαλωτότητα ή ανθεκτικότητα στην ασθένεια,
είναι το three-hit concept. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο γενετικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με τις
περιβαλλοντικές συνθήκες που συναντάει ο οργανισμός κατά την πρώιμη ζωή και προγραμματίζεται η
έκφραση των γονιδίων με αποτέλεσμα ένα σχετικό ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες φαινότυπο.
O ίδιος φαινότυπος, στην μετέπειτα ζωή, όταν εκτεθεί σε συγκεκριμένο περιβάλλον μπορεί να επιδείξει
ψυχοπαθολογία ενώ σε διαφορετικό περιβάλλον μπορεί να επιδείξει ψυχική ανθεκτικότητα.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΗΣ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΚΑ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΝΤΕΛΙΡΙΟΥ
Θραψανιώτη Ε., Τζαβέλλας Η., Γρηγορίου Α., Καπονικολός Α., Εξάρχου Ό., Δημοπούλου Χ.,
Παπαρρηγόπουλος Θ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Εδώ, σας παρουσιάζουμε την κλινική περίπτωση ενός ασθενούς 72 ετών, που νοσηλεύτηκε στο Αιγινήτειο
με κλινική εικόνα οξέος οργανικού παραληρήματος (delirium), και η νευροψυχιατρική διαγνωστική μας
ανέδειξε τελικά την εργαστηριακή εικόνα υποκείμενης πλασματοκυτταρικής δυσκρασίας. Σκοπός μας είναι
η κοινοποίηση της σπάνιας αυτής περίπτωσης, ενός νευροψυχιατρικού συνδρόμου να είναι η αρχική και
μοναδική εκδήλωση σοβαρής οργανικής βλάβης. Ο ασθενής αυτός νοσηλεύτηκε για τέσσερις βδομάδες
έχοντας κλινική εικόνα εισόδου με σύγχυση, παραλήρημα, διέγερση και ταχέως εξελισσόμενη έκπτωση
νοητικών λειτουργιών, υποβλήθηκε σε ολοκληρωμένη κλινικο-εργαστηριακή νευροψυχιατρική εκτίμηση,
και εντοπίστηκε η αιματολογική διαταραχή. Η θεραπευτική μας αντιμετώπιση ήταν φαρμακευτική και
ψυχοκοινωνική, με μικρή δόση αντιψυχωσικού για την δευτεροπαθή ψύχωση, καθώς και συμπεριφορικούς
και ψυχοθεραπευτικούς χειρισμούς, έως την παραπομπή του ασθενούς σε Αιματολογική Κλινική για
περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση. Η παραπάνω κλινική μας εμπειρία καταδεικνείει κατά τη γνώμη
μας την αναγκαιότητα για κλινική καχυποψία στη συσχέτιση του ντελίριου με υποκέιμενες , ακόμα και
ασυμπτωματικές αιματολογικές διαταραχές, καθώς και για τη συνεργασία των επιμέρους κλινικών
ειδικοτήτων με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους, μειώνοντας τη θνητότητα.
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COVID-19: ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Ταμιωλάκη Α.1,2, Τσουβέλας Γ.2,3, Καλαϊτζάκη Α.1,2
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
3
Tμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
1
2

Εισαγωγή - Σκοπός: Στον 21ο αιώνα, ένας νέος ιός ονομαζόμενος «κορωνοϊός» (COVID-19) που
προσβάλει το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 114 χώρες σε
όλο τον κόσμο. Στην πρώτη γραμμή μάχης για την αντιμετώπιση του βρίσκονται οι επαγγελματίες υγείας και
κοινωνικής φροντίδας. Για αυτούς, η απειλή αυτή είναι πιθανό να εξελιχθεί σε μια τραυματική εμπειρία και
να οδηγήσει στην εκδήλωση του Δευτερογενούς Τραυματικού Στρες (ΔΤΣ). H ενεργοποίηση των ψυχικών
πόρων και δυνατοτήτων τους μπορεί επίσης να οδηγήσει στη Δευτερογενή Μετατραυματική Ανάπτυξη
(ΔΜΑ). Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να διερευνηθούν οι επιπτώσεις του COVID-19 στην ψυχική
υγεία των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, εστιάζοντας τόσο στις αρνητικές (ΔΤΣ),
όσο και στις θετικές (ΔΜΑ) συνέπειές του, καθώς και στις στρατηγικές αντιμετώπισης που μπορούν να
λειτουργήσουν ως προστατευτικοί δείκτες ανάπτυξης.
Υλικό - Μέθοδοι: 693 επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο
διαδικτυακά, το οποίο αναρτήθηκε σε ιστοσελίδες και ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια
της καραντίνας (05/04/2020-30/04/2020). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν η
κλίμακα «Secondary Traumatic Stress Scale», για την ανίχνευση του ΔΤΣ, η κλίμακα «Posttraumatic Growth
Inventory», για τη διερεύνηση της ΔΜΑ και η «Brief Cope» για την μελέτη των στρατηγικών αντιμετώπισης.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής
φροντίδας εμφάνισαν πολύ υψηλά επίπεδα ΔΤΣ ενώ τα επίπεδα ΔΜΑ ήταν σχετικά χαμηλά. Παρόλα αυτά,
όπως αναφέρουν και προηγούμενες έρευνες, το αυξημένο ποσοστό των συμπτωμάτων του στρες μπορεί
να αποτελέσει το κατάλληλο υπόβαθρο για την προσωπική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη τους στο
μέλλον (ΔΜΑ). Όλες οι στρατηγικές αντιμετώπισης (προσαρμοστικές και δυσπροσαρμοστικές) συνδέθηκαν
και με τις πέντε διαστάσεις της ΔΜΑ για τους επαγγελματίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας, θα μπορούσαν
να αξιοποιηθούν από προγράμματα ενδυνάμωσης για τη ενθάρρυνση αποτελεσματικών στρατηγικών
αντιμετώπισης από τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με περαιτέρω στόχο τη βελτίωση
της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής τους.
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O24
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ
Ταμιωλάκη Α.1, Καλαϊτζάκη Α.1,2
1
2

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εισαγωγή - Σκοπός: Οι επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας συχνά εκτίθενται έμμεσα σε
διάφορα τραυματικά γεγονότα λόγω της επαφής τους με τους ασθενείς/ εξυπηρετούμενούς τους, οι
οποίοι έχουν άμεσα βιώσει αντίξοες καταστάσεις. Οι όροι «κόπωση συμπόνιας» ή «δευτερογενές τραύμα»
αναφέρονται στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι επαγγελματίες δεν είναι πρωταγωνιστές τραυματικών
εμπειριών, αλλά δευτερογενείς αποδέκτες αυτών, στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους ασθενείς
τους. Τα τελευταία χρόνια μεγάλη έμφαση έχει δοθεί τόσο στις αρνητικές όσο και στις θετικές συνέπειες
του δευτερογενούς τραύματος στη ζωή των επαγγελματιών υγείας. Οι αρνητικές επιπτώσεις περιγράφονται
με τον όρο «Δευτερογενές τραυματικό στρες» με συμπτώματα ίδια με αυτά της διαταραχής μετατραυματικού
στρες (δηλ. έντονα συναισθήματα απελπισίας, απόσυρσης και αδυναμίας αντιμετώπισης των καθημερινών
προκλήσεων της ζωής). Για τη θετική πλευρά του δευτερογενούς τραύματος χρησιμοποιείται ο όρος
«Δευτερογενής μετατραυματική ανάπτυξη», για να περιγράψει τη θετική αλλαγή στον τρόπο που βλέπει ο
επαγγελματίας υγείας τον εαυτό του, τους άλλους και τη ζωή του, ως αποτέλεσμα της έκθεσής του στην
τραυματική εμπειρία του ασθενούς του. Η παρούσα εργασία θα επικεντρωθεί στη κατανόηση του φαινομένου
της δευτερογενούς μετατραυματικής ανάπτυξης και σε τεχνικές ενδυνάμωσης των επαγγελματιών υγείας
και κοινωνικής φροντίδας.
Υλικό - Μέθοδος: Θα παρουσιαστούν πρωτόκολλα παρέμβασης για την επίτευξη της δευτερογενούς
μετατραυματικής ανάπτυξης όπως εντοπίστηκαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της ελληνικής και
διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Η δευτερογενής μετατραυματική ανάπτυξη θεωρείται ότι παίζει καθοριστικό
ρόλο στην μείωση των συμπτωμάτων του δευτερογενούς τραυματικού στρες και στη βελτίωση της ευημερίας
των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Η αντιμετώπιση των δευτερογενών τραυμάτων, ως
προκλήσεων και όχι ως απειλών, καθώς και η αξιοποίηση τεχνικών ενδυνάμωσης κρίνεται αναγκαία για
την προσωπική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξή τους.
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O25
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
Μπάστα Μ.1, Κούτρα Α.2, Μιχελή Α.1, Καρακωνσταντής Σ.1, Δαφέρμος Β.3, Δρακάκη Μ.3, Σουμάκη Ε.4,
Σίμος Π.1, Βγόντζας Α.1, Παπαδάκης Ν.3
Ψυχιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠαΓΝΗ
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
3
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
4
Παιδοψυχιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠαΓΝΗ
1
2

Σκοπός: Η συχνότητα της κατάθλιψης αρχίζει να αυξάνεται στην εφηβεία και την νεαρή ενήλικη ζωή. Στην
Ελλάδα ελάχιστες μελέτες έχουν διερευνήσει την κατάθλιψη σε εφήβους/νέους . Ο σκοπός της παρούσας
μελέτης ήταν να διερευνηθεί (1) η συχνότητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, και (2) η συσχέτιση της
με δημογραφικούς-κοινωνικούς παραμέτρους, και παραμέτρους ψυχικής υγείας σε ένα αντιπροσωπευτικό
δείγμα του γενικού πληθυσμού εφήβων/νέων στην Ελλάδα.
Υλικό - Μέθοδοι: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικού ερωτηματολογίου συμπεριλαμβάνοντας
2770 εφήβους και νέους ενήλικες μεταξύ 15-24 ετών (μέση ηλικία: 20.47±2.83 έτη, 53.9% γυναίκες)
που προήλθαν από τυχαιοποιημένη δειγματοληψία. Καταγράφηκαν δημογραφικοί και κοινωνικοοικονομικοί
παράμετροι, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και το ιστορικό χρήσης κάνναβης ή άλλων ουσιών. Τα
συμπτώματα κατάθλιψης εξετάστηκαν με την κλίμακα PHQ-9. Η ύπαρξη πιθανή μέτριας/βαριάς κατάθλιψης
ορίστηκε αν PHQ-9≥15. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το SPSS με μονοπαραγοντικά και πολυπαραγοντικά
μοντέλα.
Αποτελέσματα: Από τους ερωτηθέντες, 230 (8.3%) ανέφεραν μέτρια/βαριά καταθλιπτικά συμπτώματα τις
τελευταίες 2 εβδομάδες. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση παράγοντες που βρέθηκαν να σχετίζονται θετικά
με κατάθλιψη ήταν το γυναικείο φύλο (p<0.001), η μικρότερη ηλικία (p=0.007), τα λίγα χρόνια εκπαίδευσης
(p=0.025), το ιστορικό επαφών με ειδικούς ψυχικής υγείας στο παρελθόν (p<0.001), η χρήση αλκοόλ
(p=0.032). Επίσης, θετική συσχέτιση με καταθλιπτικά συμπτώματα εμφάνισαν οι δυσκολίες συγκέντρωσης
(p=0.003), το αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού (p=0.000) και η έλλειψη αισθήματος ευεξίας (p<0.001).
Συμπεράσματα: Σημαντικό ποσοστό εφήβων/νέων στην Ελλάδα εμφανίζουν μέτρια/βαριά καταθλιπτικά
συμπτώματα. Η κατάθλιψη βρέθηκε πως είναι συχνότερη στις γυναίκες, σε άτομα μικρότερης ηλικίας, που
κάνουν πιο συχνή χρήση αλκοόλ, καθώς επίσης σε άτομα με προηγούμενες επαφές με ειδικούς ψυχικής
υγείας, αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού, δυσκολίες συγκέντρωσης, και έλλειψη αισθήματος ευεξίας. Με
βάση τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, συνιστάται ο σχεδιασμός προγραμμάτων στο γενικό πληθυσμό
για έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση της κατάθλιψης στις νεαρές ηλικίες.
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O26
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Μοσχονάς Δ.1, Καμπούρη Χ.1, Μητρούτσικου Ε.2, Τσέγκος Ι.3
Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
Ινστιτούτο Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας
3
Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών
1
2

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανασκόπηση και ανάλυση της περιόδου του αποχαιρετισμού στην
ομαδική δυναμική ψυχοθεραπεία και η ανάδειξη της σημασίας της για την ομαδική διαδικασία. Ιδιαίτερα
σημαντική είναι η διερεύνηση των παραγόντων πού εμπλέκονται σε αυτή και που, τελικά, συμβάλλουν στη
θεραπευτική διαδικασία όλων των μελών.
Αναφερόμαστε κατ’ αρχήν, στην φάση του τερματισμού ή ολοκλήρωσης της ψυχοθεραπείας, στις θεωρητικές
προσεγγίσεις ως προς αυτόν, στα διάφορα είδη τερματισμού και στα κριτήρια αποχαιρετισμού από τη
θεραπεία. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στην καθορισμένη χρονικά περίοδο του αποχαιρετισμού, η οποία
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την χρήση των τελετουργιών και των δώρων ως θεραπευτικών εργαλείων
που διευκολύνουν και ενισχύουν την θεραπευτική διαδικασία και τα αποτελέσματά της, τις αντιδράσεις και
τα συναισθήματα του μέλους πού αποχαιρετά, της ομάδας ως όλον, καθώς και του θεραπευτή.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον τρόπο πού διαχειρίζεται την έννοια του αποχαιρετισμού η Ομαδική Ανάλυση
καθώς και στην 40χρονη κλινική εμπειρία στο Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο. Το είδος του συγκεκριμένου
αποχαιρετισμού αναφέρεται στην χρήση των καθορισμένων, αποχαιρετιστήριων τελετουργιών ως
θεραπευτικών εργαλείων και σχετίζονται με την ευρύτερη πολιτισμική παράδοση, πού τόσο ο οργανισμός
όσο και τα μέλη της ομάδας φέρνουν προσωπικά στην θεραπευτική διαδικασία.
Φαίνεται ότι η διαμόρφωση μιας εορταστικής ατμόσφαιρας μέσω των ανωτέρω τελετουργιών και
εκδηλώσεων συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των θεραπευτικών παραγόντων και των θετικών
αποτελεσμάτων τους.
Η ανασκόπηση επικεντρώνεται κυρίως, στην ολοκληρωμένη διαδικασία του αποχαιρετισμού (αποθεραπεία)
και λιγότερο σε άλλα είδη τερματισμού όπως είναι η απότομη η πρόωρη διακοπή.
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O27
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΩΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Μπόντη Ε., Βαβέτση Σ., Πορφύρη Γ., Διακογιάννης Ι.
Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Σειρά ερευνών, καθώς και ποικίλα εμπειρικά, κλινικά δεδομένα έχουν υποστηρίξει ότι νεαροί και ενήλικες
με Ειδικές Διαταραχές Μάθησης (ΕΜΔ) και άλλες Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές είναι πιθανό να
εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά και κατά συνέπεια, να έρθουν αντιμέτωποι με το σύστημα δικαιοσύνης
ή και το σωφρονιστικό σύστημα. Οι Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, όπως περιγράφονται στο DSM - 5
(APA, 2013), περιλαμβάνουν: Νοητική Αδυναμία, Διαταραχές της Επικοινωνίας, Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας, Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή και
Κινητικές Διαταραχές. Η Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή αποτελεί μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που
χαρακτηρίζεται από εμμένουσες δυσκολίες στην εκμάθηση θεμελιωδών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στην
ανάγνωση, τον γραπτό λόγο ή/και τα μαθηματικά. Η παραβατικότητα, στοχεύει στην καταπάτηση τυπικών
και άτυπων κανόνων και μπορεί εκδηλωθεί με ακατάλληλες συμπεριφορές ήπιας μορφής (πχ. οδικές
παραβάσεις) έως και πολύ σοβαρής μορφής (πχ. ανθρωποκτονία). Όσον αφορά τα αίτια που μπορεί να
οδηγήσουν στην παραβατικότητα, οι πιο πολλοί ερευνητές συμφωνούν σε συγκεκριμένους παράγοντες
επικινδυνότητας. Αυτοί περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, συγκεκριμένες ψυχιατρικές
διαταραχές, παράγοντες που σχετίζονται με το οικογενειακό, αναπτυξιακό ή/και κοινωνικό ιστορικό,
κατάχρηση ουσιών, κ.α. Επιπλέον, αρκετές έρευνες έχουν συσχετίσει την παραβατικότητα με συγκεκριμένες
νευροαναπτυξιακές διαταραχές, (μεταξύ των οποίων είναι και η ΕΜΔ) ή με συνδυασμό κάποιων από αυτές
(συννοσηρότητα). Συχνά, αυτές οι αποκλίνουσες συμπεριφορές αποτελούν δευτερογενείς συνέπειες
παρατεταμένων περιόδων αρνητικών συναισθημάτων και χαμηλής αυτοεκτίμησης λόγω της σχολικής
αποτυχίας, οι οποίες, συχνά, οδηγούν σε αποτυχίες τόσο σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο όσο και
σε επίπεδο επαγγελματικής αποκατάστασης και προσωπικής - οικονομικής ανεξαρτησίας. Εξαιρετικό
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά των ατόμων με
ιστορικό ΕΜΔ ή άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών είναι κοινά με τους παράγοντες επικινδυνότητας
για εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς στον γενικό πληθυσμό. Όλα τα παραπάνω, συνθέτουν το
θεωρητικό πλαίσιο το οποίο πυροδοτεί το ερευνητικό ενδιαφέρον για μελλοντική έρευνα που αφορά
στη διερεύνηση πιθανού ιστορικού ΕΜΔ ή άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε άτομα που έχουν
εκδηλώσει παραβατικές συμπεριφορές.
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ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΩΣ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΌ
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ
ΠΟΥ ΑΠΟΞΕΝΩΝΕΙ
Πενταράκη Α.
King’s College London, Ελληνικά Δικαστήρια, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Χάγης

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Richard Gardner ήταν εκείνος που ανέπτυξε τον όρο Σύνδρομο
Γονικής Αποξένωσης (ΣΓΑ) για να περιγράψει ένα είδος ψυχικής διαταραχής μέσα στα πλαίσια της οποίας
το παιδί στρέφεται εναντίον του ενός γονέα, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού του, χωρίς να
υπάρχει σημαντικός λόγος. Το ΣΓΑ έχει παρατηρηθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες στις δυτικές κοινωνίες
και το τελευταίο διάστημα παρατηρείται πιο έντονα και στην χώρα μας κατά την διάρκεια, και όχι μόνο,
της δικαστικής διαδικασίας για την επιμέλεια των παιδιών ανάμεσα σε διαζευγμένους γονείς. Η παρούσα
εργασία έχει ως στόχο να κάνει μια ανασκόπηση των υπαρχόντων επιστημονικών ερευνών καθώς και
να παρέχει πληροφορίες που προέρχονται από την κλινική πρακτική που αφορούν το Σύνδρομο Γονικής
Αποξένωσης, τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τον έναν γονιό προς τον άλλον, την επιρροή που
έχει πάνω στην ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και στον βαθμό που θα πρέπει να εξεταστούν
ως δείκτες παιδικής κακοποίησης. Συμπερασματικά, το ΣΓΑ προκαλείται από τον έναν γονιό αλλά μπορεί
και να προκαλείται και από άλλους ανθρώπους που σχετίζονται με το παιδί και εξαρτάται το παιδί από
εκείνους όπως γιαγιά, παππού, θεία, θείο. Ο γονιός ή/και οι φροντιστές του που προκαλούν το ΣΓΑ στα
παιδιά τους είναι χειριστικά άτομα που επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο του παιδιού και του περιβάλλον τους
και συνήθως εμφανίζουν ψυχικές διαταραχές όπως ναρκισσιστική διαταραχή ή/και μεταιχμιακή διαταραχή
προσωπικότητας, είχαν οι ίδιοι τραυματικές εμπειρίες κατά την παιδική τους ηλικία, είναι παρανοϊκοί σε
σχέση με την διαδικασία του διαζυγίου και μπορεί να παρουσιάζουν και ψυχωτικά στοιχεία.
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O29
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ
Ταμιωλάκη Α.1, Καλαϊτζάκη Α.2
1
2

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σκοπός: Η έννοια της Μετατραυματικής ανάπτυξης(PosttraumaticGrowth),δηλαδή της προσωπικής,
κοινωνικής και πνευματικής ανάπτυξης μετά από τραυματικές εμπειρίες ζωής, έχει προσελκύσει τα τελευταία
χρόνια το ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας που ασχολούνται με την
ενδυνάμωση ατόμων παιδικής ηλικίας. Όλο και περισσότερες μελέτες εξετάζουν τις θετικές αλλαγές που
είναι πιθανό να προκύψουν στην ψυχική υγεία των παιδιών μετά την πάλη τους με δυσάρεστες καταστάσεις,
μειώνοντας παράλληλα τις αρνητικές συνέπειες της Μετατραυματικής Διαταραχής του στρες (Posttraumatic
Stress Disorder), από την οποία ενδέχεται να υποφέρουν. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η κατανόηση του
φαινομένου της Μετατραυματικής Ανάπτυξης και η παρουσίαση πρακτικών συνειδητότητας (mindfulness)
για την προώθησή της σε άτομα παιδικής ηλικίας.
Υλικό - Μέθοδος: Με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα παρουσιαστούν πρωτόκολλα
παρέμβασης που προωθούν την μετατραυματική ανάπτυξη βασισμένα σε τεχνικές συνειδητότητας.
Αποτελέσματα: Η συνειδητότητα έχει τις ρίζες της στην ινδική φιλοσοφία και επιδιώκει την εστίαση της
προσοχής στην παρούσα στιγμή και την αποδοχή της κάθε εμπειρίας, χωρίς επίκριση και ταύτιση. Οι σκέψεις,
τα συναισθήματα, τα λόγια και οι πράξεις γίνονται στοιχεία παρατήρησης. Με τεχνικές που βασίζονται στα
αισθητήρια όργανα, στην αναπνοή, στη μυϊκή χαλάρωση και με δημιουργικές δραστηριότητες που επιτρέπουν
την παρατήρηση των σκέψεων και των συναισθημάτων, τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτυχθούν μετά
το τραύμα, καλλιεργώντας τις δεξιότητες συνειδητότητάς τους. Η αποστασιοποίηση, η αξιολόγηση και
αποταύτιση από προσκολλήσεις, λανθασμένες αντιλήψεις και ιδέες συμβάλλει στη θετική επανεκτίμηση
του τραύματος.
Συμπεράσματα: Για την προώθηση της μετατραυματικής ανάπτυξης στα παιδιά, αποτελεσματικές θεωρούνται
οι πρακτικές που στηρίζονται στην συνειδητότητα. Έτσι, η αρνητική εμπειρία αντιμετωπίζεται ως ένα κύμα
στον ωκεανό της συνείδησης, που με προσοχή και το κατάλληλο σχέδιο δράσης έρχεται και φεύγει χωρίς
να επηρεάζει τη λειτουργικότητα του ατόμου.
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O31
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΚΑΙ CBT
Φιστέ Μ.1, Νερούτσος Ε.2
1
2

ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο

Σκοπός: Ως εμμηνόπαυση ορίζεται η διακοπή των εμμηνορροϊκών κύκλων για 12 τουλάχιστον μήνες.
Ψυχολογικές εκδηλώσεις της εμμηνόπαυσης είναι απώλεια μνήμης, ξεσπάσματα θυμού ή βίας, κλάματα
αλλά και άγχος, καταθλιπτική διαταραχή, διαταραχές ύπνου. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην αναφορά
της εφαρμογής της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής θεραπείας στην κατάθλιψη, η οποία εμφανίζεται στην
εμμηνόπαυση.
Υλικό και μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, πρόσφατη αρθρογραφία και μελέτες περιπτώσεων.
Αποτελέσματα: Mελέτες υποστηρίζουν έντονα την αιτιώδη σχέση κατάθλιψης και εμμηνόπαυσης.
Γυναίκες με υπάρχουσα ήπια καταθλιπτική συμπτωματολογία βιώνουν πολύ πιο έντονα τα αρνητικά τους
συναισθήματα, βλέπουν το σώμα τους αποκρουστικό και αντιλαμβάνονται πολύ αρνητικά τη μετάβασή τους
στη νέα φάση ζωής. Μετα-αναλύσεις παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό κινδύνου εμφάνισης κατάθλιψης
σε γυναίκες με προεμμηνοπαυσιακό σύνδρομο σε σύγκριση με γυναίκες που μεταβαίνουν σε μεγαλύτερη
ηλικία στη φάση της εμμηνόπαυσης. Ταυτόχρονα, τραυματικές και δυσάρεστες εμπειρίες κατά την παιδική
και εφηβική ηλικία αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικής διαταραχής κατά την εμμηνόπαυση.
Ερευνητικά και βιβλιογραφικά δεδομένα υποστηρίζουν το Γνωσιακό-Συμπεριφοριστικό μοντέλο ως
μια αποτελεσματική θεραπεία στην κατάθλιψη. Οι τεχνικές του συγκεκριμένου μοντέλου αναμένεται
να μετουσιώσουν τη μη φυσιολογική συμπεριφορά και την ψυχοπαθολογία της θεραπευομένης σε ένα
τροποποιημένο σύστημα συμπεριφοράς και νόησης-αντίληψης. Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική θεραπεία
είναι ένας συνδυασμός της γνωσιακής θεραπείας, η οποία μπορεί να τροποποιήσει ή να εξαλείψει τις
ανεπιθύμητες σκέψεις και της συμπεριφοριστικής θεραπείας, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή
της συμπεριφοράς που είναι αποτέλεσμα αυτών των σκέψεων. Γνωσιακές και συμπεριφοριστικές τεχνικές
χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, όπως η πρόκληση αυτόματων αρνητικών σκέψεων και η καταγραφή
ημερολογίων, προκειμένου για την τροποποίηση του τρόπου επεξεργασίας των γεγονότων και αλλαγής της
συμπεριφοράς.
Συμπεράσματα: Η εμμηνόπαυση είναι μια φυσιολογική φάση ανάπτυξης καθώς και ένα θετικό γεγονός στη
ζωή. Παρά ταύτα, επειδή οι γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν διάφορα ενοχλητικά συμπτώματα, απαιτούνται
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για την ανακούφιση από αυτά. Η Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία είναι
ένα βραχύ, στοχευμένο, εκπαιδευτικό, επικεντρωμένο στο σύμπτωμα και αποτελεσματικό μοντέλο.
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O32
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κωνσταντίνου Α., Μπονώτης Κ.
Ειδικό Ψυχογηριατρικό Ιατρείο, Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΠΓΝ Λάρισας

Σκοπός: Η παρουσίαση του project της πιλοτικής εφαρμογής του μοντέλου της συνεργατικής φροντίδας
(collaborative care) για την γηριατρική κατάθλιψη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ.).
Υλικό: Η συνεργατική φροντίδα, ως μοντέλο φροντίδας και θεραπείας, έχει εφαρμογή σε πληθώρα
παθήσεων συμπεριλαμβανομένων, των αγχωδών διαταραχών, της κατάθλιψης, του χρόνιου πόνου, των
εξαρτήσεων και της Δ.Ε.Π.Υ. Επίσης είναι ευρέως γνωστό ότι η γηριατρική κατάθλιψη είναι αρκετά συχνή
(20% στην κοινότητα) αλλά ταυτόχρονα υποδιαγιγνώσκεται. Ως εκ τούτων προκύπτει άμεση ανάγκη για
την αλλαγή του μοντέλου φροντίδας/θεραπείας της γηριατρικής κατάθλιψης με στόχο την πρόληψη, την
αναγνώριση και την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή της στην κοινότητα.
Μέθοδοι: Βασισμένο στο μοντέλο συνεργατικής φροντίδας IMPACT του πανεπιστήμιου της Ουάσιγκτον το
Ειδικό Ψυχογηριατρικό Ιατρείο (Ει.Ψ.Γ.Ι.) του Π.Π.Γ.Ν. Λάρισας, σε συνεργασία με την 5η Υ.Π.Ε., προτείνει
την προσαρμογή και εφαρμογή του μοντέλου στην Π.Φ.Υ. και πιο συγκεκριμένα στις τέσσερις Τοπικές
Μονάδες Υγείας (ΤΟ.ΜΥ.) της Λάρισας. Το Ει.Ψ.Γ.Ι. θα έχει εκπαιδευτικό, οργανωτικό και συντονιστικό
ρόλο. Ορίζεται διαχειριστής φροντίδας και πάροχος πρωτοβάθμιας φροντίδας σε κάθε ΤΟ.Μ.Υ., οι οποίοι θα
ανιχνεύουν και θα παρακολουθούν τους ασθενείς με επίβλεψη από το Ει.Ψ.Γ.Ι. μέσω τηλεματικής ιατρικής.
Η ομάδα κάθε ΤΟ.Μ.Υ. θα έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση στη χρήση διαγνωστικών εργαλείων, και
συμβουλευτικών παρεμβάσεων για να μπορεί να χειρίζεται τους γηριατρικούς ασθενείς με κατάθλιψη. Θα
γίνεται καταγραφή των ασθενών, των παραμέτρων και της πορείας τους σε κοινό registry.
Αποτελέσματα: Το πρόγραμμα θα αξιολογείται τόσο από τους ασθενείς, τους φροντιστές, όσο και από τους
εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας σχετικά με την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά του.
Συμπεράσματα: Αναμένεται βελτίωση τόσο στο φαινόμενο της υποδιάγνωσης όσο και στη διαχείριση της
γηριατρικής κατάθλιψης, μέσω της ολιστικής προσέγγισης σε πρωτοβάθμιο επίπεδο με τελικό στόχο την
ικανοποίηση των ασθενών και των φροντιστών τους.
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O33
ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Παντελαίου Β., Κούτρα Α.
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σκοπός: Η εγγραμματοσύνη σε θέματα ψυχικής υγείας και οι στάσεις απέναντι στην ψυχική ασθένεια
είναι δύο από τους παράγοντες που έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν την πρόθεση αναζήτησης βοήθειας
από επαγγελματία ψυχικής υγείας. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τη σχέση των δυο
προαναφερόμενων παραγόντων, τόσο μεταξύ τους, όσο και με την πρόθεση αναζήτησης βοήθειας για
θέματα ψυχικής υγείας σε δείγμα φοιτητικού πληθυσμού.
Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 265 φοιτητές εκ των οποίων 83 άνδρες και 182 γυναίκες,
ηλικίας 18-24 ετών (Μ.Ο=19,98, Τ.Α=1,39). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν η Κλίμακα
Εγγραμματοσύνης σε Θέματα Ψυχικής Υγείας (MHLS), η Κλίμακα Στάσεων Απέναντι στην Ψυχική Ασθένεια
(ASMI) και η Κλίμακα Αναζήτησης Βοήθειας από Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (SSOSH). Για την ανάλυση των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν πολυπαραγοντικά μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εγγραμματοσύνη σε θέματα ψυχικής υγείας σχετίζεται θετικά
με τις λιγότερο στερεοτυπικές στάσεις και με τις στάσεις αισιοδοξίας των φοιτητών απέναντι στην ψυχική
ασθένεια. Παράλληλα, τόσο η εγγραμματοσύνη όσο και οι λιγότερο στερεοτυπικές στάσεις ανεξαρτήτως
σχετίζονται αρνητικά με το αυτό-στίγμα που συνοδεύει την αναζήτηση βοήθειας. Από τις παραπάνω
δύο μεταβλητές, μόνο η εγγραμματοσύνη σε θέματα ψυχικής υγείας βρέθηκε να αποτελεί προβλεπτικό
παράγοντα της αναζήτησης βοήθειας ύστερα από έλεγχο για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, όπως το
φύλο, ο τόπος καταγωγής, το τμήμα φοίτησης και το προηγούμενο ιστορικό αναζήτησης βοήθειας.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα αυτά δεικνύουν τον σημαντικό ρόλο της εγγραμματοσύνης σε θέματα ψυχικής
υγείας στην αλλαγή των στάσεων των φοιτητών απέναντι στην ψυχική ασθένεια, αλλά και στην ενίσχυση
των προθέσεων των φοιτητών προς αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας. Ο διττός αυτός ευεργετικός ρόλος
της εγγραμματοσύνης σε θέματα ψυχικής υγείας μπορεί να ενισχυθεί μέσα από το σχεδιασμό και την
εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης για την ενίσχυση της ψυχολογικής ευημερίας των φοιτητών, καθώς
επίσης μέσω του εμπλουτισμού του προγράμματος σπουδών με μαθήματα που πραγματεύονται θέματα
ψυχικής υγείας.
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O34
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Χρονόπουλος Β., Πιερράκος Γ.
Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Εισαγωγή: Στην ανάπτυξη δικτύων ανοικτής φροντίδας στον τομέα της ψυχικής υγείας αναπτύχθηκαν και
οι δομές των ΚοιΣΠΕ (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης) στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής
Μεταρρύθμισης. Ωστόσο στη σταδιακή ανάπτυξη του Τρίτου Τομέα της Οικονομίας, οι ΚοινΣΕπ Ένταξης
(Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) αποτελούν τον εκσυγχρονισμένο πυλώνα της κοινωνικής
ενσωμάτωσης, επαγγελματικής ένταξης και οικονομικής αποκατάστασης Ευάλωτων και Ειδικών ομάδων
πληθυσμού.
Σκοπός: Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή, αξιολόγηση, σύγκριση και μέτρηση των αποτελεσμάτων των
τριών διαφορετικών κατηγοριών ΚοινΣΕπ Ένταξης, αναφορικά με την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση
και επαγγελματική ένταξη ατόμων από Ευάλωτες και Ειδικές κοινωνικές ομάδες.
Υλικό: Πληθυσμός της έρευνας είναι το σύνολο των ΚοινΣΕπ Ένταξης που δραστηριοποιούνται στην
Ελληνική επικράτεια. Στον πληθυσμό περιλαμβάνεται βάση ορισμού και το σύνολο των ΚοιΣΠΕ.
Μέθοδοι: Μεικτή μεθοδολογία. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι. Ατομικές συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης,
ημιδομημένα ερωτηματολόγια. Οι μέθοδοι απευθύνονται στις κεντρικές, ηγετικές μορφές του κάθε
οργανισμού πχ. Πρόεδρος, στους εργαζόμενους και στους λοιπούς συνεταιριστές.
Αποτελέσματα: Από τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι ΚοινΣΕπ Ένταξης αποτελούν
ένα κατηγοριοποιημένο, πολυδιάστατο, δυναμικό και πολυεπίπεδο εργαλείο για την κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων από το σύνολο των Ευάλωτων και Ειδικών κοινωνικών
ομάδων. Φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα απόδοσης σχετιζόμενα με την κατηγορία ΚοινΣΕπ
Ένταξης, την Ευάλωτη ή Ειδική κοινωνική ομάδα στόχο αλλά και με το αν η απόδοση αφορά την Κοινωνική
Ενσωμάτωσή, την Οικονομική Αποκατάσταση ή την Επαγγελματική Ένταξη.
Συμπεράσματα: Διαπιστώνεται ότι οι ΚοινΣΕπ Ένταξης αποτελούν βασικό πυλώνα στήριξης των πολιτικών
ένταξης, ειδικότερα στον χώρο της Ψυχικής Υγείας. Είναι η εξέλιξη του πετυχημένου θεσμού των ΚοιΣΠΕ,
και επιτακτική ανάγκη στις πολιτικές αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.
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O36
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γκόγκα Μ.1, Καραβασίλης Γ.2, Βράνα Β.2
1
2

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Τα τελευταία χρόνια, δεδομένου της παγκόσμιας επιβάρυνσης της υγείας από τις ψυχικές διαταραχές, η
ποιότητα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, η εκτίμηση των αναγκών των ατόμων με ψυχικά προβλήματα αποτελεί βασικό στοιχείο
για τον σχεδιασμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με
προβλήματα ψυχικής υγείας, μέσα από τις απόψεις των επαγγελματιών που εξυπηρετούν άτομα με Ψυχικές
Διαταραχές.
Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 154 επαγγελματίες άντρες και γυναίκες ηλικίας 18-65 ετών
που εργάζονται στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Πρόνοιας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
Χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία μέτρησης: ένα ερωτηματολόγιο για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και
το ερωτηματολόγιο Camberwell assessment of Need στην έκδοση για ερευνητικούς σκοπούς CAN-R για
την αξιολόγηση των αναγκών.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, κατά Μέσο όρο οι επαγγελματίες θεωρούν πως η πλειονότητα των αναγκών
των ατόμων με ψυχικές διαταραχές δεν καλύπτονται, η οικογένειες των ασθενών δεν βοηθούν αρκετά
και ότι, ενώ τα άτομα με ψυχικές διαταραχές χρειάζονται μεγάλη βοήθεια από τις υπηρεσίες, η βοήθεια
που λαμβάνουν διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την υπηρεσία και το είδος των αναγκών. Επίσης οι
συμμετέχοντες εκτιμούν ότι η καταλληλότητα των υπηρεσιών και η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα
ψυχικής υγείας διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με την υπηρεσία.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι χρήσιμα προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
με διασυνδεδεμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας που συνυπολογίζουν τις
ανάγκες των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.
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O38
ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κούτρα Α., Μαυροειδής Γ., Τριλίβα Σ.
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σκοπός: Η οικονομική κρίση που εμφανίστηκε στην Ελλάδα ήδη από το 2008 επηρέασε αρνητικά
πολυάριθμους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του ευαίσθητου τομέα της ψυχικής υγείας. Σκοπός της
παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι στάσεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στα
άτομα με ψυχικές διαταραχές και να εκτιμηθεί η πιθανή σχέση τους με δείκτες ικανοποίησης από την
εργασία. Ειδικότερα, ως δείκτες ικανοποίησης από την εργασία επιλέχθηκαν να μελετηθούν οι διαστάσεις
της επαγγελματικής εξουθένωσης και της κόπωσης συμπόνιας.
Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 203 επαγγελματίες ψυχικής υγείας από δημόσιες και ιδιωτικές
δομές, εκ των οποίων 157 γυναίκες (77.3%) και 46 άνδρες (22.7%), με μέσο όρο ηλικίας τα 38.49 έτη
(Τ.Α.±8.54 έτη). Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την εκτίμηση της επαγγελματικής
εξουθένωσης (Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach-ΜΒΙ), την κόπωση συμπόνιας (Κλίμακα
Ποιότητας της Επαγγελματικής Ζωής-ProQOL), την ικανοποίηση από τη ζωή (Κλίμακα Ικανοποίησης από τη
Ζωή) και τις στάσεις απέναντι στην ψυχική ασθένεια (Κλίμακα Στάσεων Απέναντι στην Ψυχική ΑσθένειαASMI).
Αποτελέσματα: Βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των στάσεων απέναντι στην ψυχική ασθένεια
και της εργασιακής ικανοποίησης. Ειδικότερα, η συναισθηματική εξάντληση, η επαγγελματική εξουθένωση,
το δευτερογενές τραυματικό στρες και η ικανοποίηση από τη συμπόνια βρέθηκαν να αποτελούν στατιστικά
σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες των στάσεων απέναντι στην ψυχική ασθένεια. Τα παραπάνω
αποτελέσματα παρέμειναν στατιστικώς σημαντικά ύστερα από τον έλεγχο της επίδρασης συγχυτικών
παραγόντων.
Συμπεράσματα: Η εργασιακή ικανοποίηση των επαγγελματιών που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής
υγείας κρίνεται ως ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την όσο το δυνατό καλύτερη λειτουργία των
δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και τη μέγιστη αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους ωφελούμενους. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο
σχεδιασμού και εφαρμογής εξειδικευμένων ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων με στόχο την ενδυνάμωση
των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και την ενίσχυση της ικανοποίησης από την εργασία τους.
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O39
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ VANDERBILT ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠΥ)
Μακρής Γ.2, Καπογιάννης Α.1,2, Κλωνάρης Δ.3, Τσώλη Σ.1, Μπαχούρου Θ.4, Δαρβίρη Χ.1,
Αρτεμιάδης Α.1, Στεφανάκη Χ.2, Παπανικολάου Κ.5, Χρούσος Γ.1,2, Περβανίδου Π.2
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοφυσιολογίας και Έρευνας του Στρες, Μονάδα Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, A΄ Παιδιατρική
Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΠΑ Αγία Σοφία
3
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
4
Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
5
Παιδοψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΠΑ Αγία Σοφία
1
2

Σκοπός: Με δεδομένη την ανάγκη για την ανάπτυξη καινοτόμων, αποτελεσματικότερων και ακριβέστερων
ανιχνευτικών εργαλείων για την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ),
αναπτύξαμε την ελληνική έκδοση της κλίμακας Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale (VADPRS)
για επαναληπτική αξιολόγηση. Επίσης, εξετάσαμε την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της σε δείγμα παιδιών
από τον ελληνικό πληθυσμό.
Υλικό και Μέθοδοι: Η κλίμακα VADPRS προσαρμοσμένη στα ελληνικά, χορηγήθηκε στους γονείς 100
παιδιών με ΔΕΠΥ, ηλικίας από 7 έως 12 ετών (65 κορίτσια και 35 αγόρια). Η μετάφραση της VADPRS
διεξήχθη από δύο ανεξάρτητους μεταφραστές από τα αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα. Η ελληνική
έκδοση χορηγήθηκε αρχικά σε μικρό δείγμα παιδιών (Ν=5) προκειμένου να ανιχνευθούν ασάφειες στις
ερωτήσεις και να διαμορφωθεί η τελική έκδοση της μετάφρασης.
Αποτελέσματα: Η εσωτερική συνοχή και η αξιοπιστία δοκιμής-επανεξέτασης εξετάστηκαν μέσω της
ανάλυσης κύριων συνιστωσών. Τρεις κύριες συνιστώσες (three-component structure) αντιπροσωπεύoυν
το 74,63% της διακύμανσης της κλίμακας. Η εσωτερική αξιοπιστία των τριών παραγόντων ήταν
ικανοποιητική. Τέλος, η αξιοπιστία όλων των παραγόντων που παρουσιάστηκαν βρέθηκε επαρκώς υψηλή,
επιβεβαιώνοντας την υψηλή εσωτερική συνοχή των ερωτήσεων που απαρτίζουν το εργαλείο.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι η κλίμακα VADPRS για επαναληπτική αξιολόγηση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ακριβές ψυχομετρικό εργαλείο επικουρικά στην διαδικασία διάγνωσης της
ΔΕΠΥ σε παιδιά. Επιπλέον, η συνδυασμένη χρήση της κλίμακας με άλλα ευρέως αποδεκτά εργαλεία, όπως
η κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠΥ (ADHD Rating Scale-IV), μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για τον κλινικό
στην συλλογή πληροφοριών από τους γονείς σχετικά με τον συμπεριφορικό φαινότυπο των παιδιών τους.
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O40
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ 145
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ
Παπαϊωάννου Δ.1, Πετρίκης Π.1, Δουζένης Α.2, Υφαντής Θ.1
1
2

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης
(συγχρονική μελέτη) έρευνας που διεξάγεται στο Ψ.Κ.Κ., στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής: «Ιδρυματισμός στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων: Αξιολόγηση, Δυνατότητες και Προοπτικές». Το
έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,
στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Υλικό και Μέθοδοι: Σε 145 νοσηλευόμενους-κρατούμενους εκτιμήθηκε η ψυχοπαθολογία (δομημένη
ψυχιατρική συνέντευξη Mini International Neuropsychiatric Interview και Symptom Distress Check-ListSCL-90), η αμυντική οργάνωση (Defense Style Questionnaire-DSQ) και οι μηχανισμοί άμυνας του Εγώ
(Life Style Index-LSI), η εχθρότητα-επιθετικότητα (Ερωτηματολόγιο Επιθετικότητας και Κατεύθυνσης της
Επιθετικότητας-HDHQ) και ο επιπολασμός του πρώιμου τραύματος της παιδικής ηλικίας (Early Trauma
Inventory self-report ETI-SR-SF). Εφαρμόστηκαν μονοπαραγοντικές και πολυπαραγοντικές αναλύσεις.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Μεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζουν μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές
(63,4% ψύχωση, 44,1% συναισθηματικές διαταραχές, 53,1% κίνδυνος αυτοκτονικότητας). Υψηλότερη
τιμή παρουσιάζει το δυσπροσαρμοστικό αμυντικό προφίλ (159,2±46,6), και η χρησιμοποίηση ανώριμων
μηχανισμών άμυνας, όπως: απόσυρση, παλινδρόμηση, εκδραμάτιση, απώθηση, παθητική επιθετικότητα,
προβολή. Υψηλότερος είναι ο βαθμός ετοιμότητας για εκδήλωση επικριτικής/εχθρικής στάσης απέναντι
στους άλλους, καθιστώντας πιθανότερη την εκδήλωση εξωστρεφόμενης επιθετικότητας (18,51±5,4), όπως
φανερώνει και η αρνητική τιμή της κατεύθυνσης της επιθετικότητας (-4,38±5,7). Υψηλός παρουσιάζεται ο
επιπολασμός του πρώιμου παιδικού τραύματος: 92,9% των συμμετεχόντων, έχουν βιώσει μία τουλάχιστον
μορφή τραυματικών εμπειριών έως την ηλικία των 18 ετών.
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O41
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σουμέλη Ε.1, Καλλινικάκης Ι.2, Διακουμοπούλου Α.1
1
Πρόγραμμα Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
2
HumanRights360

Σκοπός της παρούσας προφορικής ανακοίνωσης αποτελεί η ανάδειξη της αναγκαιότητας και σημασίας
της παροχής εποπτικής στήριξης στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, (ψυχίατρους, ψυχολόγους) που
εργάζονται στο πεδίο της ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε αιτούντες διεθνή προστασία στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη μελέτη κλινικών περιπτώσεων (case studies) προσφύγων που χρήζουν
ψυχιατρικής παρακολούθησης και ψυχολογικής υποστήριξης, αναδεικνύονται εκείνες οι ιδιαιτερότητες
και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι στην καθημερινή εργασία τους με
τους πρόσφυγες. Τα παραδείγματα κλινικών περιπτώσεων τα οποία παρουσιάζονται αντικατοπτρίζουν το
ψυχικό τραύμα και εστιάζουν στη συμπτωματολογία κυρίως του μετα-τραυματικού στρες (Post Traumatic
Stress Disorder) ως συνέπεια βίαιων γεγονότων και πολλαπλών απωλειών που βίωσαν επί σειρά ετών
οι πρόσφυγες. Οι ψυχικές δυσκολίες των προσφύγων, απαιτούν την συνεχή παρακολούθηση και παροχή
ψυχικής φροντίδας, γεγονός που επιβαρύνει συχνά την ψυχική υγεία των επαγγελματιών.
Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των επαγγελματιών, επιβάλουν την ανάδειξη της χρησιμότητας τω ομάδων
εποπτείας για τη στήριξη και ψυχική ενδυνάμωση των ψυχιάτρων και ψυχολόγων, με στόχο την πρόληψη και
αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης αλλά και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν
για να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού.
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΘΙΣΜΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Μπαλάσκας Π.
Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (OKANA)

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που χρησιμοποιούν τα
κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να επικοινωνήσουν, να ψυχαγωγηθούν και να αλληλεπιδράσουν με φίλους.
Το φαινόμενο αυτό έχει προσελκύσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ερευνητών, με την βιβλιογραφία να
επικεντρώνεται στην ανάδυση μιας νέας μορφής εθισμού, αυτή τη φορά στη χρήση των κοινωνικών
δικτύων, καθώς και στις πιθανές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και
στην γενικότερη χρήση του διαδικτύου. Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να επιχειρήσει να
προβλέψει συγκεκριμένες διαστάσεις της χρήσης του δημοφιλέστερου κοινωνικού δικτύου, του Facebook,
χρησιμοποιώντας ως προβλεπτικούς παράγοντες τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των χρηστών και
το βαθμό εθισμού στο διαδίκτυο. Στην μελέτη συμμετείχαν εκατό χρήστες του Facebook, οι οποίοι κλήθηκαν
να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο διαδικτυακά. Το ερωτηματολόγιο αποτελούταν από το
International Personality Inventory Pool-50 items, το Internet Addiction Test και ένα ερωτηματολόγιο
σχετικό με τη χρήση του Facebook. Στα κύρια αποτελέσματα, οι αναλύσεις βηματικής παλλινδρόμησης
έδειξαν ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο μπορεί να προβλέψει ικανοποιητικά τις στάσεις απέναντι στο Facebook
και την ενεργητική χρήση του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου. Από τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας,
ο νευρωτισμός, φάνηκε να προβλέπει σε μικρό ποσοστό τον αριθμό των φίλων που οι χρήστες γνωρίζουν
προσωπικά και τον καθημερινό χρόνο χρήσης του Facebook.
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Η ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Στεφάνου Α.2, Κιοσσές Β.3, Καραγιάννης Α.2, Κουρέτα Α.1, Ασημακόπουλος Λ.1, Καπρίνης Σ.2
Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝ Κατερίνης
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ
3
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
1
2

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να αναδειχθεί τυχόν ποσοτική συσχέτιση ανάμεσα στην εκπαίδευση
φοιτητών Ιατρικής για την ενεργητική ακρόαση και στη δεξιότητά τους να διαχειρίζονται επικοινωνιακά
εμπόδια στην Ψυχιατρική Συνέντευξη. Η ενεργητική ακρόαση φαίνεται να συμβάλλει στη διαχείριση των
τελευταίων, καθώς και στην αποτελεσματική επικοινωνία του ασθενή με τον ιατρό του. Παρ’ όλα αυτά,
η εκπαίδευση για την ενεργητική ακρόαση στην Ελλάδα δεν φαίνεται να είναι συστηματοποιημένη στα
περισσότερα τμήματα Ιατρικής.
Υλικό και Μέθοδοι: Το πείραμά μας εστίασε στην πραγματοποίηση βιωματικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακούς
φοιτητές Ιατρικής για την ενεργητική ακρόαση και τα επικοινωνιακά εμπόδια, στα πλαίσια της κλινικής τους
άσκησης στην Ψυχιατρική. Η εκπαίδευση είχε διάρκεια 6 ωρών και συμπεριέλαβε ποικίλες ασκήσεις, όπως
ζωγραφική και παιχνίδια που βασίζονται σε θεατρικές ικανότητες, πάντα με συνακόλουθες συζήτησεις. Πριν
και μετά την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες έπρεπε να πραγματοποιήσουν ψυχιατρικές συνεντεύξεις σε
ασθενείς και να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης για τη δεξιότητά τους να αναγνωρίσουν
και να αντιμετωπίσουν επικοινωνιακά εμπόδια. Τα ερωτηματολόγια ήταν ποσοτικά και η ανάλυσή των
απαντήσεων έγινε με τη χρήση των δοκιμασιών Wilcoxon και t-test για ζευγαρωτές παρατηρήσεις.
Αποτελέσματα: Συνολικά, στο πείραμα συμμετείχαν 16 φοιτητές, με αναλογία φύλου 1:1 και διάμεση
ηλικία τα 24 έτη. Όλοι οι φοιτητές παρακολούθησαν ολόκληρη την εκπαίδευση και συμπλήρωσαν τα
ερωτηματολόγια. Η ανάλυση των απαντήσεων έδειξε πως η διαφοροποίηση των μετρήσεων πριν και μετά
την εκπαίδευση ήταν στατιστικά σημαντική (p < .001, Cohen’s d = 1.79).
Συμπεράσματα: Φαίνεται πως η επικοινωνία με τον ψυχιατρικό ασθενή ενέχει προκλήσεις, στη διαχείριση
των οποίων συμβάλλει η ενεργητική ακρόαση. Το πείραμά μας δείχνει πως η εκπαίδευση για αυτές τις
δεξιότητες έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο, γεγονός που αφήνει περιθώρια για μελλοντική έρευνα, αλλά και
δράση στα πλαίσια της ιατρικής εκπαίδευσης.

178

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα B

09.00-10.00

O44
CASE REPORT: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΟΖΑΠΙΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Γεωργιάδη Α., Παρίσης Α., Δουραλη Σ., Τσιόπτσιας Ι., Γκόλια Ι., Τσίγκος Γ.
Γ΄ Άξονας Βραχείας Νοσηλείας, ΨΝΘ

Το παρόν κλινικό περιστατικό αφορά άνδρα 28 ετών με εκδήλωση 1 ου ψυχωσικού επεισοδίου προ 9 ετών
στα πλαίσια δυαδικής ψύχωσης με τη μητέρα και υπό την επήρεια κάνναβης, το οποίο «αυτοπεριορίστηκε».
2 ο ψυχωσικό επεισόδιο εκδηλώθηκε 5 έτη αργότερα με παρανοϊκό ιδεασμό, παραληρητικές ιδέες
μεγαλείου και θρησκευτικού περιεχομένου, ακουστικές ψευδαισθήσεις, λεκτική και σωματική επιθετικότητα
προς τους οικείους ακόμη και με αιχμηρό αντικείμενο, τάσεις φυγής, αλλόκοτη συμπεριφορά και ανάγκη
λήψης παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών. Κινήθηκε από τους οικείους για πρώτη φορά η διαδικασία της
ακούσιας νοσηλείας και από τον 1ο του 2016 έως τον 11 ο του 2019, ο ασθενής νοσηλεύτηκε συνολικά
10 φορές ακουσίως στο τμήμα Γ’ άξονα βραχείας νοσηλείας ΨΝΘ. Παρά τη χορήγηση 3 διαφορετικών
άτυπων αντιψυχωσικών, 1 αντισυμβατικού και ενίσχυση με σταθεροποιητή της διάθεσης, οι υποτροπές
ήταν συνεχείς και κατά τα μικρά διαστήματα βελτίωσης ουσιαστικά υποχωρούσαν μόνο οι ακουστικές
ψευδαισθήσεις και η έντονη επιθετικότητα, ενώ σημειώθηκε και λειτουργική έκπτωση στην καθημερινότητα
του ασθενούς. Κατά την τελευταία νοσηλεία του, ετέθη σε κλοζαπίνη με δόση έναρξης τα 25 mg ημερησίως
και σταδιακή τιτλοποίηση στα 300 mg, που ήταν και η δόση εξόδου του ασθενούς. Παρά την παρουσία
υποθεραπευτικών επιπέδων του φαρμάκου στον ορό αίματος του ασθενούς (300ng/ml σε μέτρηση 1
μήνα μετά τη σταθεροποίηση της δόσης, με θεραπευτικά επίπεδα κλοζαπίνης 350-600ng/ml), για πρώτη
φορά μετά από 4 έτη υπήρξε ουσιαστική ύφεση κλινικά της ψυχωσικής συμπτωματολογίας του ασθενούς.
Παρατηρήθηκε μείωση των ακουστικών ψευδαισθήσεων, άρνηση παραληρητικών διαταραχών, διακοπή
χρήσης παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών, αρμονική συνύπαρξη με οικογένεια και φίλους, διακριτή
ανάκτηση λειτουργικότητας. Μοναδική παρενέργεια η μείωση κατά 44% των λευκών αιμοσφαιρίων, όχι
όμως σε επίπεδα κατώτερα του φυσιολογικού εύρους, στο διάστημα χορήγησης κλοζαπίνης.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΠΥ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Φίλιου Α., Σίμος Γ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ειδική Αγωγή, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εισαγωγή - Σκοπός: Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) αποτελεί μία δια
βίου νευροαναπτυξιακή διαταραχή, την οποία συναντάμε συχνά στην παιδική ηλικία, αλλά και στοιχεία της
στην ενήλικη ζωή. Μελέτες έχουν δείξει την ύπαρξη μιας σημαντικής, αλλά δυσεξήγητης σχέσης ανάμεσα
στη ΔΕΠΥ και σε ένα σύγχρονο παγκόσμιο φαινόμενο, την παθολογική χρήση του διαδικτύου (ΠΧΔ). Η
παρούσα έρευνα διερευνά τη σχέση αυτή στον ενήλικο πληθυσμό και την πιθανή συμβολή της κατάθλιψης.
Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από 377 φοιτητές, ηλικίας 18-32 ετών, μέσω
διαδικτυακής έρευνας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα μεταφρασμένα στα ελληνικά ερωτηματολόγια,
Instrumente zur Diagnose der Adulten (IDAA), το Pathological Internet Use (PIU) και την υποκλίμακα της
Κατάθλιψης του ερωτηματολογίου Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). Το IDAA περιλαμβάνει
υποκλίμακες για τις Απροσεξία, Υπερκινητικότητα και Παρορμητικότητα, καθώς και 4 ερωτήσεις που
αξιολογούν τη χρονιότητα, τη δυσφορία και την έκπτωση στη λειτουργικότητα.
Αποτελέσματα: Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στις παραμέτρους
της μελέτης και ούτε οι εν λόγω παράμετροι συσχετίσθηκαν με τη ηλικία. Βρέθηκε σημαντικά θετική
συσχέτιση ανάμεσα στο IDAA- και τις υποκλίμακες του- και την ΠΧΔ. Ταυτόχρονα η ΠΧΔ συσχετίσθηκε
επίσης σημαντικά με τις επιπρόσθετες παραμέτρους της IDAA. Από τη διαδικασία της παλινδρόμησης,
βρέθηκε πως την ΠΧΔ μπορούσε να προβλέψει κυρίως η Απροσεξία και δευτερευόντως η κατάθλιψη.
Συμπεράσματα: Τα παρόντα ευρήματα υποστηρίζουν ότι φοιτητές με συμπτώματα ΔΕΠΥ (και κυρίως αυτά
της απροσεξίας) είναι επιρρεπείς στην ΠΧΔ, κάτι που έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργικότητά τους
και τη συνοδό δυσφορία. Η συνυπάρχουσα κατάθλιψη φαίνεται ότι διαμεσολαβεί εν μέρει τη σχέση αυτή. Η
επίγνωση των παραπάνω σημαντικών σχέσεων μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη, αλλά και
τη χρήση έγκαιρων μεθόδων για την αντιμετώπιση τους.
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P001
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Παναγιωτοπούλου Κ.
Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων της επιδημίας Covid 19 στην ψυχική
υγεία των φροντιστών ατόμων με χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως κατάθλιψη, σχιζοφρένεια και
άνοια.
Υλικό και μέθοδοι: Σε αυτή τη μελέτη παρατήρησης κοορτής έλαβαν μέρος οκτώ οικογενειακοί φροντιστές,
3 άνδρες και 5 γυναίκες, μέλη μιας εθελοντικής κλειστής (από 3/4/20 ως 26/6/20) διαδικτυακής ομάδας
υποστήριξης. Χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη αξιολόγησης, με έμφαση στις ψυχοπιεστικές
επιβαρυντικές διαφοροποιήσεις που επέφερε η επιδημία, καθώς επίσης και ερωτηματολόγιο με βαθμολογία
της έντασης των ψυχολογικών επιβαρύνσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο, με κλίμακα 5 σημείων (0=καθόλου,
1=λίγο, 2=μέτρια, 3=πολύ, 4=πάρα πολύ) μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Τα ερωτήματα αφορούσαν το
άγχος, το φόβο, το θυμό, την ενοχή, την κατάχρηση ουσιών (καπνός, αλκοόλ, κλπ), τις διαταραχές ύπνου, τις
διατροφικές διαταραχές, την ελπίδα για το μέλλον. Επιπλέον, έγινε η ανοικτή ερώτηση: ‘Τι διαφοροποίησε
η επιδημία στη ζωή σας;’.
Αποτελέσματα: Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι βίωσαν: άγχος 67% πολύ και 33% πάρα πολύ, φόβο 54%
πολύ και 46% πάρα πολύ, θυμό 15% μέτριο, 37% πολύ και 48% πάρα πολύ, ενοχή 44% πολύ και 56%
πάρα πολύ, κατάχρηση ουσιών 5% καθόλου, 17% λίγο, 22% μέτρια, 36% πολύ και 20% πάρα πολύ,
διαταραχές ύπνου 29% μέτρια, 41% πολύ και 30% πάρα πολύ, διατροφικές διαταραχές 16% λίγο, 29%
μέτρια, 41% πολύ και 14% πάρα πολύ, ελπίδα για το μέλλον 28% καθόλου, 32% λίγο, 23% μέτρια,
11% πολύ και 6% πάρα πολύ. Επιπρόσθετα αναφέρθηκαν οι εξής διαφοροποιήσεις: συνειδητοποίηση
της θνητότητας, ανάγκη επανεξέτασης του πλάνου ζωής, αναθεώρηση ιεραρχήσεων, αίσθηση μοναξιάς,
αβοηθησίας και εγκλωβισμού, δυσκολία προσαρμογής, σκέψεις αυτοκτονίας, αγωνία για το άγνωστο,
ανάγκη για αναθέρμανση φιλικών και οικογενειακών δεσμών.
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι η επιδημία ανέδειξε μεγεθύνοντας τις κοινωνικές δυσχέρειες που επιφέρει
ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Η γνώση αυτή είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί για την ανίχνευση νέων τρόπων
υποστήριξης, διασύνδεσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.
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P002
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
Παναγιωτοπούλου Κ.
Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης

Σκοπός: Η ποιότητα ζωής και το ‘καλώς έχειν’ του ανθρώπου επηρεάζεται από κοινωνικούς, ψυχολογικούς
και βιολογικούς παράγοντες. Αυξανόμενο ενδιαφέρον υπάρχει τελευταία για την επίδραση ψυχογενών
παραγόντων στην εκδήλωση σωματικών συμπτωμάτων. Στην παρούσα αναδρομική μελέτη διερευνάται η
ύπαρξη ή μή συσχέτισης και γενικών σχέσεων - μεταβολών μεταξύ εξωτερικών ψυχοπιεστικών γεγονότων
ζωής, προσλαμβανόμενου άγχους, και έναρξης ή υποτροπής αλλεργικών συμπτωμάτων.
Υλικό και μέθοδοι: Το δείγμα αποτελείται από 1689 αλλεργικούς ασθενείς, με θετικό οικογενειακό ιστορικό
ατοπίας, που παρακολουθήθηκαν στο Αλλεργιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο του Κέντρου Υγείας Ηλιούπολης
τα τελευταία τέσσερα έτη. Κατά τη λήψη του ιστορικού συλλέχθηκαν δεδομένα με μορφή ερωτηματολογίου
- έρευνας πεδίου, για δημογραφικά χαρακτηριστικά, και την έναρξη ή υποτροπή αλλεργικών συμπτωμάτων.
Χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη αξιολόγησης, με έμφαση στα ψυχοπιεστικά γεγονότα που
βίωσαν οι ασθενείς το τελευταίο εξάμηνο πριν την εκδήλωση αλλεργικών συμπτωμάτων. Μελετήθηκε
επίσης, μέσω της κλίμακας Likert, η ποσοτικοποίηση του προσλαμβανόμενου άγχους κατά τον προηγούμενο
μήνα της εξέτασης. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές Structural Equation Modeling για την ποσοτικοποίηση των
δεδομένων, παραμετρικά ή μη παραμετρικά tests για την εύρεση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των μέσων
όρων των εξεταζομένων ομάδων, καθώς και έλεγχος συσχετίσεων Pearson & Spearman για την εύρεση
και μέτρηση ύπαρξης ή μή συσχέτισης μεταξύ των δεδομένων.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ ψυχοπιεστικού
γεγονότος κατά το προηγούμενο εξάμηνο και έναρξης (p<0,001) ή υποτροπής (p<0,001) αλλεργικών
συμπτωμάτων, έντονου προσλαμβανόμενου άγχους κατά τον προηγούμενο μήνα και έναρξης (p<0,001) ή
υποτροπής (p<0,001) αλλεργικών συμπτωμάτων.
Συμπεράσματα: Τα ψυχοπιεστικά γεγονότα κατά το προηγούμενο εξάμηνο και το έντονο προσλαμβανόμενο
άγχος κατά τον τελευταίο μήνα πριν τα πρωτοεμφανιζόμενα ή υποτροπιάζοντα αλλεργικά συμπτώματα
συμβάλλουν, μαζί με άλλους παράγοντες, στην εκδήλωση και υποτροπή αλλεργικής νόσου. Ψυχοθεραπευτικές
παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διαχείριση των ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής και του γενικευμένου
προσλαμβανόμενου άγχους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά, σε
ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση αλλεργίας.
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P003
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟ
Παναγιωτοπούλου Κ.
Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης

Σκοπός: Συχνά οι ασθενείς υποφέρουν από ήπια ψυχιατρικά συμπτώματα, όπως για παράδειγμα
καταθλιπτικού τύπου, χωρίς να παραπέμπονται σε ειδικό ψυχίατρο. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η
διερεύνηση της στάσης των ιατρών άλλων ειδικοτήτων ως προς την παραπομπή ασθενών σε ψυχιάτρους.
Υλικό και μέθοδοι: Σε αυτή τη μελέτη παρατήρησης κοορτής (observational cohort study), που διενεργήθηκε
από 1/9/19 ως 31/1/20, έλαβαν μέρος 82 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (πλην ψυχιάτρων), τα στοιχεία
των οποίων ανευρέθηκαν στους τηλεφωνικούς καταλόγους, εργαζομένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα, στους οποίους χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Αποτελέσματα: Το τελικό δείγμα των 82 ιατρών, ηλικίας 35-65 ετών, με μέση ηλικία τα 60 έτη, που
δέχτηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, από τους 113 στους οποίους προτάθηκε, αποτελείται κατά
60% από γυναίκες. Σε ποσοστό 73% οι ιατροί άλλων ειδικοτήτων διστάζουν να παραπέμψουν ασθενείς
με ήπια ψυχιατρικά συμπτώματα στον ψυχίατρο. Ως συνηθέστερες αιτίες για το γεγονός αυτό αναφέρονται
οι εξής: το στίγμα για την ψυχική νόσο (80%), η πιθανότητα να χάσουν την επαφή με τον ασθενή (67%),
δεν γνωρίζουν κάποια δομή ή ψυχίατρο που να εμπιστεύονται (53%), θεωρούν ότι μπορούν οι ίδιοι να
βοηθήσουν τον ασθενή (44%), πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν πολύ αποτελεσματικές ψυχιατρικές θεραπείες
(36%), τους ανησυχούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες των ψυχοφαρμάκων (29%), δεν αξιολογούν ως
ιδιαιτέρως σημαντικά τα ήπια ψυχιατρικά συμπτώματα (22%).
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι υπάρχει μια ανεκπλήρωτη ανάγκη ενημέρωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
των ιατρών όλων των ειδικοτήτων ως προς τη συν-νοσηρότητα αρκετών παθήσεων με ψυχιατρικά
συμπτώματα. Η δυνατότητα παροχής καλύτερων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς βελτιώνεται, εάν
ληφθούν υπόψη τα γενικότερα συμπτώματα που τους απασχολούν και υπάρξει συνεργασία μεταξύ των
διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων.
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P004
Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Παναγιωτοπούλου Κ.
Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης

Σκοπός: Βιβλιογραφικά δεδομένα καταγράφουν την επίδραση του γονικού άγχους στα επίπεδα κορτιζόλης
των παιδιών. Στην παρούσα προοπτική μελέτη διερευνήθηκε η επίπτωση της ψυχοθεραπείας των γονέων
στη βαθμολογία συμπτωμάτων των αλλεργικών παιδιών τους.
Υλικό και μέθοδοι: Συλλέχθηκαν δεδομένα με τη μορφή ερωτηματολογίου - έρευνας πεδίου από 60
οικογένειες με αλλεργικό παιδί, οι οποίες εξετάστηκαν στο Αλλεργιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο του Κέντρου
Υγείας Ηλιούπολης Αθηνών, από τον Ιανουάριο 2019 μέχρι τον Ιανουάριο 2020. Βαθμολογήθηκαν
τα αλλεργικά συμπτώματα των παιδιών, τα οποία έπασχαν είτε από αλλεργικό άσθμα, είτε από ατοπική
δερματίτιδα, στην έναρξη και τη λήξη της παρακολούθησης. Σε όλα τα παιδιά χορηγήθηκε η απαραίτητη
φαρμακευτική αγωγή. Προτάθηκε στους γονείς να λάβουν επιπλέον ψυχοθεραπευτική παρέμβαση - ο
ένας εκ των δύο - μισή ώρα μια φορά το μήνα και βαθμολογήθηκαν μέσω κλίμακας Likert το γενικευμένο
προσλαμβανόμενο άγχος του γονέα, αλλά και το ειδικό για τη νόσο του παιδιού άγχος του γονέα κατά την
έναρξη και τη λήξη της παρακολούθησης με (ομάδα μελέτης) και χωρίς (ομάδα ελέγχου) ψυχοθεραπεία.
Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές Structural Equation Modeling για την ποσοτικοποίηση των δεδομένων,
παραμετρικά ή μη παραμετρικά tests για την εύρεση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των μέσων όρων των
εξεταζομένων ομάδων, καθώς και έλεγχος συσχετίσεων Pearson & Spearman για την εύρεση και μέτρηση
ύπαρξης ή μή συσχέτισης μεταξύ των δεδομένων.
Αποτελέσματα: Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στη μείωση της βαθμολογίας
των συμπτωμάτων του παιδιού με αλλεργικό άσθμα (p<0,001), αλλά και με ατοπική δερματίτιδα (p<0,001),
στη μείωση του γενικευμένου προσλαμβανόμενου άγχους του γονέα (p<0,001) και στη μείωση του ειδικού
για τη νόσο του παιδιού άγχους του γονέα (p<0,001).
Συμπεράσματα: Η χρησιμοποίηση και ψυχοθεραπευτικών τεχνικών για τους γονείς παράλληλα με την
απαραίτητη αντιαλλεργική αγωγή των παιδιών με αλλεργικό άσθμα και ατοπική δερματίτιδα θα μπορούσε
να συμβάλει στην καλύτερη ρύθμιση των συμπτωμάτων.
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P005
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Ασωμάτου Α., Σκαρπέλου Μ., Μπίζιου Α., Παπακωνσταντίνου Α.
Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝΑ (ΝΜ Άργους)

Σκοπός: Η μελέτη της επίπτωσης της ψυχολογικής επιβάρυνσης και των ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων
των κύριων φροντιστών παιδιών και εφήβων με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή-ΔΑΔ, καθώς και η
συσχέτισή τους με τις δύο ομάδες πυρηνικών συμπτωμάτων της ΔΑΔ, που αφορούν την κοινωνική
επικοινωνία και τα επαναλαμβανόμενα και στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς.
Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη έλαβε χώρα στο Εξωτερικό Παιδοψυχιατρικό Ιατρείο του ΓΝ Αργολίδας-ΝΜ
Άργους με τη συμμετοχή παιδιών με ΔΑΔ και των κύριων φροντιστών τους. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα
ψυχοπαθολογίας Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) και η Clinician-Rated Severity of Autism
Spectrum and Social Communication Disorders.
Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτελείτο από 25 φροντιστές 19 παιδιών και εφήβων με ΔΑΔ. 9 άντρες (36%,
mean age 45) και 16 γυναίκες (64%, mean age 40,27). Το 40% των φροντιστών παρουσίασε κλινικά
σημαντικά συμπτώματα ψυχοπαθολογίας με βάση το Γενικό Δείκτη Συμπτωμάτων (ΓΔΣ) του SCL-90-R.
Στις υποκλίμακες ψυχοπαθολογίας του SCL-90-R τα ποσοστά φροντιστών που παρουσίασαν κλινικά
σημαντικά συμπτώματα (>0,99) ήταν: σωματοποίηση (36%), ψυχαναγκαστικότητα- καταναγκαστικότητα
(48%), διαπροσωπική ευαισθησία (24%), κατάθλιψη (52%), άγχος(36%), φοβικό άγχος (32%), θυμόεπιθετικότητα (8%), παρανοϊκότητα (64%), ψυχωτισμό (4%). Στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση
διεπιστώθη μεταξύ της υποκλίμακας της παρανοϊκότητας και της ομάδας πυρηνικών συμπτωμάτων της
ΔΑΔ που αφορά στα επαναλαμβανόμενα και στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς.
Συμπεράσματα: Yπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων ανάμεσα στους φροντιστές
παιδιών και εφήβων με ΔΑΔ, γεγονός το οποίο συμβαδίζει με προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα. Για
την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση των επιμέρους
παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση της ψυχοπαθολογίας, όπως δημογραφικοί παράγοντες,
παράγοντες της νόσου και συννοσηρότητα, προηγούμενο ιστορικό ψυχικής διαταραχής φροντιστών,
βιολογική-γενετική επιβάρυνση. Κύριος στόχος είναι ο μελλοντικός σχεδιασμός προληπτικών στρατηγικών
και παρεμβάσεων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων με ΔΑΔ και των φροντιστών
τους.
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P006
Η ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (DOPING) ΩΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Αθανασόπουλος Α., Χιώτη Σ., Αθανασοπούλου Ε.
Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Αθηνά Υγεία

Σκοπός: Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της πρώιμης παρέμβασης, η βασική ομάδα στόχος του Κέντρου
είναι τα παιδιά και οι νέοι. Η ανάπτυξη δημιουργικών τάσεων και υγιών στάσεων ζωής, είναι βασικά στοιχεία
της φιλοσοφίας της πρόληψης της εξάρτησης.
Οι αθλητές που κάνουν χρήση ουσιών Doping μπορεί να εκδηλώσουν συμπτώματα σωματικής εξάρτησης,
και συχνότερα, εξαρτώνται ψυχολογικά από την λήψη του φαρμάκου.
Υλικό - Μέθοδος: Στα πλαίσια αυτών των αξιών, το Κέντρο Πρόληψης «Αθήνα Πρόμαχος», συνεργαζόμενο
με το ΕΣΚΑΝ, το Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και Αθλητικούς Συλλόγους διοργάνωσε σειρά
παρεμβάσεων και εκπαιδεύσεων συμμετείχε με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
για θέματα σχετιζόμενα με το ντόπινγκ. Επίσης,διοργάνωσε Βιωματικά σεμινάρια με θέμα «Ο Προπονητής
και το φαινόμενο του Doping», και εισηγητές από το χώρο του Αθλητισμού, της Πρόληψης και της Φυσικής
Αγωγής & Αθλητικών Σπουδών, ενώ δημιούργησε ιστοσελίδα όπου αναρτούνται θέματα σχετικά με το
ντόπινγκ (www.preventiondoping.gr).
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Οι αθλητές που κάνουν χρήση ουσιών Doping μπορεί να εκδηλώσουν
συμπτώματα σωματικής εξάρτησης, καθώς και συχνά, εξαρτώνται ψυχολογικά από την λήψη του φαρμάκου.
Οι αθλητές μπορούν να οδηγηθούν στη χρήσηναρκωτικών για να βελτιώσουν τις αθλητικές τους επιδόσεις,
να αντιμετωπίσουν το άγχος καταστάσεων υψηλής πίεσης σε αγώνες, να διαχειριστούν τον πόνο που
σχετίζεται με τον αθλητισμό, να ανακάμψουν ταχύτερα από τραυματισμούς Κάποιοι μπορεί επίσης να
στραφούν σε φάρμακα για συναισθηματική ανακούφιση μετά την αποχώρησή τους, κάτι που μπορεί να
συμβεί νωρίτερα από το αναμενόμενο λόγω τραυματισμού. Έρευνες διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι αθλητές
μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι στην κατανάλωση αλκοόλ, να καταναλώνουν καπνό, και να χρησιμοποιούν
καταχρηστικά φάρμακα για βελτίωσης της απόδοσης τους. Συνεπώς, οι παρεμβάσεις για την πρόληψη της
χρήσης αναβολικών ουσιών, μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
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P007
Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ PARKINSON
Αξιώτη Α.1, Χασάπης Α.1, Παπαδόπουλος Α.2, Στρογγυλάκη Ν.2, Νικολάκη Ε.2, Μαύρου Ε.2
ΨΝΑ Δαφνί
Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝΑ Γεννηματάς

1
2

Σκοπός: Η νόσος Parkinson είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα, νευροεκφυλιστική νόσος που προσβάλλει
κυρίως άντρες στην 6η και 7η δεκαετία της ζωής. Χαρακτηρίζεται από συμπτωματική ετερογένεια. Οι
δυσλειτουργίες από την ψυχική σφαίρα, ο χρόνιος πόνος, η αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης και η βαθμιαία
αβοηθησία θεωρούνται παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στην αυτοκτονικότητα. Σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι να μελετήσει το φαινόμενο της αυτοκτονικότητας στους ασθενείς με νόσο του Parkinson και
να αναδείξει την αναγκαιότητα για την υποστήριξή τους.
Υλικό - μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με παρκινσονική νόσο πάσχουν σε ποσοστό 17% από μείζονα καταθλιπτική
διαταραχή, ενώ το 35% από κλινικά εκδηλωμένη καταθλιπτική συμπτωματολογία. Τα ποσοστά
αυτοκτονικότητας είναι αυξημένα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και αφορούν κατά κύριο λόγο στον
αυτοκτονικό ιδεασμό, παρά τις πράξεις αυτοκαταστροφής. Την ίδια στιγμή η αυτοκτονική διάπραξη όταν
εκδηλώνεται έχει βιαιότερο χαρακτήρα. Επιπρόσθετα η αγωγή με λεβοντόπα σχετίζεται με δοσοεξαρτώμενο
τρόπο με διαταραχή του ελέγχου των παρορμήσεων και μανιακόμορφες εκδηλώσεις.
Συμπεράσματα: Παρά τα αυξημένα ποσοστά αυτοκτονικότητας στους παρκινσονικούς ασθενείς, η έρευνα
δεν έχει καταλήξει σε κοινώς αποδεκτά συμπεράσματα. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της νόσου και
η γνωστική έκπτωση είναι παράγοντες που συσκοτίζουν την έρευνα. Ωστόσο το ατομικό αναμνηστικό
συναισθηματικής διαταραχής και αποπειρών αυτοκαταστροφής αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες για
απόπειρα αυτοκτονίας με μοιραία έκβαση. Σημαντική θα ήταν η περαιτέρω μελέτη και εκτίμηση του ρόλου
των μη κινητικών συμπτωμάτων, τόσο αυτών από την ψυχική σφαίρα, όσο και αυτών από την προσβολή
ενός φάσματος συστημάτων που οδηγούν σε πολλαπλές δυσλειτουργίες. Η σημαντικού βαθμού αναπηρία
δημιουργεί την ανάγκη για ενημερωμένο και ευαισθητοποιημένο δίκτυο ειδικών.
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P008
ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΒΙΑΙΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Αρναουτάκη Ε.1, Παπανικολάου Ν.1, Παπαδοπούλου Α.2, Ευσταθίου Β.2, Καρβούνη Α.2,
Θεοδωρίδου Ι.2, Δουζένης Α.2, Γουρνέλλης Ρ.2
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν

1
2

Η παρουσία αυξημένου εκπεφρασμένου συναισθήματος είναι ένδειξη περίπλοκων αρνητικών
αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στον ασθενή και την οικογένειά του. Το αυξημένο εκπεφρασμένο συναίσθημα
σε μια οικογένεια χαρακτηρίζεται από επικριτική στάση, εχθρικότητα, υπερεμπλοκή ή συνδυασμό όλων.
Αυτοκτονική απόπειρα ορίζεται ως μια εκούσια δράση χωρίς θανατηφόρο αποτέλεσμα, που έχει ως στόχο,
δίχως εξωτερικές παρεμβάσεις, το θάνατο του δρώντος, είτε με βίαιο είτε με μη βίαιο τρόπο. Η μέθοδος και
η βιαιότητα της απόπειρας μπορεί να συνδέεται με τον τύπο της ψυχοπαθολογίας του ασθενούς. Ασθενείς
με ψύχωση συχνά εμφανίζουν βίαιη αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.
Σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιάσουμε ένα περιστατικό με παρανοειδή σχιζοφρένεια που
προσήλθε στην κλινική μετά από βίαιη απόπειρα αυτοκαταστροφής.
Υλικό και Μέθοδος: Έγινε αναζήτηση βιβλιογραφίας της βάσης δεδομένων (Scopus, Google Scholar, Pub
Med) με λέξεις κλειδιά: Violent Suicidal Attempt, Violent Suicidal Behavior, Factors for violent suicide,
Expressed emotion in Families, Family Sentiment, Schizophrenia and Suicide, Schizophrenic Patients and
Relatives, Schizophrenic Patients and Family, Expressed emotion and violent Suicidal attempt
Παρουσίαση περιστατικού
Συμπεράσματα: Οι αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις σε μια οικογένεια, όπως η κριτική, η
εχθρική διάθεση ή η έντονη έκφραση των συναισθημάτων, μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή υποτροπή της
σχιζοφρένειας, καθώς και σε εκδήλωση βίαιης αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Η συμπεριφορά αυτή
μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ερμηνευθεί ως μια μορφή διαφυγής του ατόμου από το ψυχοπιεστικό
οικογενειακό περιβάλλον. Ωστόσο, δεδομένα δείχνουν ότι χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να
διαπιστωθεί η αμφίδρομη σχέση μεταξύ υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος σε οικογένειες και βίαιης
αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς ατόμου στα πλαίσια της νόσου.
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P009
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ασημόπουλος Χ.1, Μαρτινάκη Σ.2, Παπαϊωάννου Α.2
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

1
2

Σκοπός: H εκπαίδευση στη κοινωνική εργασία έχει συνδεθεί με κλινικά σημαντική ψυχική δυσφορία,
άγχος και κατάθλιψη. Ως εκ τούτου η διερεύνηση των μηχανισμών άμυνας των φοιτητών, ως η ασυνείδητη
ενδοψυχική διεργασία που δρα για να ανακουφίσει το άγχος που προέρχεται από τις συγκρούσεις, τις
ενορμήσεις και τα ένστικτα, έχει ειδικό ενδιαφέρον. Σκοπός της μελέτης ήταν διερεύνηση των μηχανισμών
άμυνας των φοιτητών κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα σε σχέση με διαστάσεις της ψυχοπαθολογίας
τους.
Υλικό και Μέθοδος: Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 370 φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας.
Χορηγήθηκαν τρία ερωτηματολόγια: 1) Δημογραφικών στοιχείων, 2) Symptom Checklist-90-Revised
(SCL-90 R), 3)Defense Style Questionnaire (DSQ -88)
Αποτελέσματα: Βρέθηκε σημαντική και θετική συσχέτιση μεταξύ όλων των διαστάσεων ψυχοπαθολογίας
της SCL-90 και των ανώριμων και νευρωτικών προφιλ μηχανισμών άμυνας και ειδικότερα του
δυσπροσαρμοστικού προφίλ (maladaptive style), του προφίλ της διαστρέβλωσης της εικόνας (imagedistorting style) και του προφίλ της αυτοθυσίας (self-sacrificing style). Το προσαρμοστικό προφίλ (adaptive
style), που αφορά στους ώριμους μηχανισμούς άμυνας, και ειδικότερα της καταστολής (supression),
της μετουσίωσης (sublimation) και του χιούμορ (humor), συσχετίστηκε θετικά μόνο με το άγχος και τον
παρανοϊκό ιδεασμό. Στους φοιτητές του 3ου και του 4ου έτους σπουδών, σε σύγκριση με εκείνους του 1ου και
του 2ου έτους σπουδών, βρέθηκαν μεγαλύτερες βαθμολογίες του προφίλ της αυτοθυσίας (self-sacrificing
style), που απεικονίζει την ανάγκη του ατόμου να διατηρεί την εικόνα του καλού και ευγενικού που παρέχει
βοήθεια στους άλλους και που ποτέ δε θυμώνει.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα επισημαίνουν την ανάγκη ενίσχυσης του προγράμματος σπουδών στην
κοινωνική εργασία με κατάλληλες μεθόδους και προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας, που να
υποστηρίζουν φοιτητές που χρησιμοποιούν ανώριμους και νευρωτικούς αμυντικούς μηχανισμούς, να
αποκτούν επίγνωση της ασυνείδητης συμπεριφοράς, κατανόηση των αιτιών της, και να υιοθετούν ώριμους
αμυντικούς μηχανισμούς.
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P010
ΠΑΡΑΣΙΤΑ
Βαλαβάνης Π.1, Ψάρρα Β.2, Δημητριάδης Α.1, Φιλιππίδου Γ.1, Πιρνέας Ν.1, Πουλοπούλου Α.1,
Δημόπουλος Ν.1
Κλινική Αγία Μαρκέλλα, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
3ο Ψυχιατρικό Τμήμα, ΨΝΑ Δαφνί

1
2

Τα «Παράσιτα» (Parasite, 2019), η έβδομη ταινία μεγάλου μήκους του ιδιοφυούς νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη
Μπονγκ Τζουν-Χο (Bong Joon-Ho) είναι η κινηματογραφική έκπληξη της χρονιάς που κέρδισε το
Χρυσό Φοίνικα του φετινού φεστιβάλ Καννών και απέσπασε 4 Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης
Ξενόγλωσσης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου). Πρόκειται για ένα έργο βαθιά πολιτικό,
ευρηματικό, σαρκαστικό, σατιρικό, τραγικό που ξύνει την επιφάνεια των γεγονότων και βλέπει από κάτω.
Ασχολείται μ’ ένα κλασικό θέμα του σκηνοθέτη, το χάσμα ανάμεσα στους έχοντες και τους μη έχοντες,
τις ταξικές αντιθέσεις και συγκρούσεις. Η ταινία με τις συνεχείς, απρόβλεπτες εναλλαγές της αποτελεί
κράμα κοινωνικού σχολιασμού και προβληματισμού, σάτιρας, μαύρης κωμωδίας και δραματικού θρίλερ. Με
αγωνιώδη πλοκή κι ένα απροσδόκητο φινάλε σχολιάζει διεισδυτικά την σύγχρονη κοινωνία αποτελώντας
μια διαπεραστική, ρεαλιστική αλληγορία για τα ρήγματα και τις προκλήσεις ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι
δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να συνυπάρξουν αρμονικά. Οι ανισότητες μεταξύ πλουσίων και
φτωχών (η παλαιότερη και πλέον μοιραία ασθένεια όλων των δημοκρατικών καθεστώτων) μεγαλώνουν,
οι πληγές Βαθαίνουν, οι απελπισμένοι πληθαίνουν και έτσι εύκολα μπορεί κάποιος να επιδιώξει αθέμιτες
λύσεις. Ο Μπονγκ Τζουν-Χο μιλάει για «μια κωμωδία χωρίς κλόουν και μια τραγωδία χωρίς κακούς. Όλα
οδηγούν σε μια βίαιη εμπλοκή και μια απότομη πτώση από τις σκάλες». Το έργο δείχνει μια τετραμελή
οικογένεια μικροαπατεώνων, τους Κιμ που είναι αγαπημένοι μεταξύ τους, όλοι τους όμως άνεργοι και
πάμφτωχοι. Ζουν σε ένα θλιβερό ημιυπόγειο και προσπαθούν να επιβιώσουν στον αδυσώπητη σύγχρονη
Σεούλ. Επιθυμώντας ν’ αλλάξουν ζωή κατορθώνουν μεθοδικά, ανορθόδοξα, συνωμοτικά να εισβάλλουν
στον κόσμο της πάμπλουτης οικογένειας των Παρκ (επίσης τετραμελούς), έναν κόσμο ολότελα διαφορετικό
από το δικό τους. Ο νοτιοκορεάτης δημιουργός εισχωρεί σε βάθος στους χαρακτήρες και στις σχέσεις
των οκτώ πρωταγωνιστών που αλληλεξαρτώνται. Τα συναισθήματά των θεατών εναλλάσσονται. Οι Κιμ
εμφανίζονται ως αμόρφωτοι, αγροίκοι, καιροσκόποι και κομπιναδόροι, αλλά και ως συμπαθείς φτωχοί που
τους αδίκησε η ζωή. Οι Παρκ φαίνονται ψυχροί, ενίοτε ανάλγητοι, όμως και συμπαθείς όταν τους εξαπατούν
αυτοί τους οποίους εμπιστεύτηκαν. Στο τέλος του έργου επέρχεται η αποκάλυψη και οι Κιμ βγαίνουν μ’
αιματηρό, τραγικό τρόπο απ’ την παγίδα που έστησαν στους Παρκ και σ’ αυτούς τους ίδιους. Ο Μπονγκ
Τζουν-Χο λέει «Η φτωχή οικογένεια είναι παράσιτο εξαιτίας της φτώχειας της, όμως η πλούσια οικογένεια
είναι επίσης παράσιτο γιατί δεν μπορεί να κάνει καμία δουλειά χωρίς τη βοήθεια της φτωχής… Δεν είναι
εύκολο για ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές τάξεις να συμβιώνουν κάτω από μία στέγη. Σ’
αυτό το λυπηρό κόσμο των παρασίτων όπου ζούμε, οι ανθρώπινες σχέσεις που βασίζονται στην συνύπαρξη
δεν κρατάνε πολύ, ο ένας αναγκάζεται να παρασιτεί εις βάρος του άλλου… Σ’ έναν τέτοιο κόσμο ποιος
μπορεί να κατηγορήσει μια οικογένεια που πασχίζει να επιβιώσει; Δεν ήταν παράσιτα εξαρχής. Είναι οι
γείτονες μας, οι φίλοι μας, οι συνεργάτες μας που έχουν βρεθεί στο χείλος του γκρεμού».
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P011
Ο ΕΚΠΤΩΤΟΣ
Βαλαβάνης Δ.1, Δημητριάδης Α.2, Βελελέκου Ά.2, Δουλάμης Θ.2, Γιαλούρη Κ.2, Πουλοπούλου Α.2,
Βαλαβάνης Π.2
Ψυχολόγος
Κλινική Αγία Μαρκέλλα, ΨΝΑ Δρομοκαϊτειο

1
2

«Ο Έκπτωτος» (The Realm- El Reino, 2018) είναι ένα ρεαλιστικό, καταιγιστικό πολιτικό θρίλερ του
ικανότατου, νεαρού Ισπανού σκηνοθέτη Ροντρίγκο Σορογκόγιεν (Rodrigo Sorogoyen), δημιουργού του
αξέχαστου αστυνομικού θρίλερ «Κανείς Δεν Μπορεί Να Μας Σώσει» (Que Dios Nos Perdone, 2016). Κέρδισε
7 Βραβεία Γκόγια μεταξύ των οποίων Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Α’ και Β’ Ανδρικής Ερμηνείας. Δείχνει
την κάθοδο ενός διεφθαρμένου πολιτικού στην κόλαση. Είναι ένα καυστικό, αγωνιώδες, συνταρακτικό
έργο που απεικονίζει έντεχνα την ανηθικότητα και την σκοτεινάδα της πολιτικής (αναφέρεται έμμεσα στο
σκάνδαλο που επέφερε την πτώση της κυβέρνησης του Μαριάνο Ραχόι), την εγγενή ροπή της εξουσίας προς
την διαφθορά, αλλά και την πέρα από πολιτική και ιδεολογίες, ιδιοτελή προσήλωση κάποιων ανθρώπων σε
ατομικές επιδιώξεις και συμφέροντα. Κριτικάρει την ανεξέλεγκτη δίψα για απόκτηση εξουσίας και εύκολου
χρήματος με κάθε τρόπο τίμημα, τη μειωμένη ατομική και συλλογική συνείδηση, την ένοχη αποσιώπηση.
Μιλάει για ανεκτικότητα στα φαινόμενα διαφθοράς «γιατί έχουμε συνηθίσει σ’ αυτά σ’ όλες τις βαθμίδες
διοίκησης απ’ τα χαμηλότερα μέχρι τα υψηλότερα κλιμάκια. Κι ίσως τελικά να έχουμε τους πολιτικούς που
μας αξίζουν, αφού αυτοί αντικατοπτρίζουν το πολιτικό μας ήθος». Η ταινία αφορά στην Ισπανία, αλλά και στην
Ελλάδα και σ’ οποιαδήποτε σύγχρονη ή πιο παλιά αστική δημοκρατία. Ο Μανουέλ Λόπεζ Βιδάλ (τον υποδύεται
επιβλητικά ο Αντόνιο ντε λα Τόρε-Antonio de la Torre) είναι ένας διεφθαρμένος, αλλά χαρισματικός και
δημοφιλής τοπικός γραμματέας του ισπανικού κυβερνώντος κόμματος σε μια παραλιακή πόλη της Ισπανίας.
Υποδειγματικός οικογενειάρχης και τρυφερός πατέρας, θεωρεί αυτονόητο και δικαιωματικό τον πλουτισμό
μέσω της πολιτικής και διάγει μια πολυτελή ζωή. Όταν ξεσπάει ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο το οποίο
απειλεί τόσο τον ίδιο, όσο και το κόμμα ο Μανουέλ προσπαθεί απελπισμένα να διασωθεί. Η ηγεσία του
κόμματος αποφασίζει να τον θυσιάσει, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο σκάνδαλο τον αποφεύγουν και
επιχειρούν να τον ενοχοποιήσουν για όλα. Σε μια ασφυκτική ατμόσφαιρα προσωπικής κόλασης ο ψυχικός
του κόσμος καταρρέει, η «τέλεια» ζωή του διαλύεται. Φυλακίζεται και στη συνέχεια βγαίνει από τη φυλακή
με περιοριστικούς όρους. Αγωνίζεται να επιβιώσει σαν πολιτικός και σαν άνθρωπος, να αποφύγει τον
ολοκληρωτικό αφανισμό του, αλλά και να εκδικηθεί όσους ενώ συμμετείχαν στο σκάνδαλο προσπάθησαν
να ξεφύγουν εις βάρος του. Το έργο κορυφώνεται μ’ ένα απροσδόκητο, ανατρεπτικό φινάλε. Ο Σορογκόγιεν
αναφέρεται «σ’ αυτή την ζωώδη εμμονή του Μανουέλ να σώσει τον εαυτούλη του και να μην παραδεχτεί,
να μην αναγνωρίσει το προφανές λάθος του. Η αντίδραση του χαρακτηρίζεται από έλλειψη σκέψης οπότε
το ένα λάθος φέρνει το άλλο… Ποτέ δεν αφιερώνει ούτε λεπτό από το χρόνο του, ώστε να σκεφτεί στ’
αλήθεια το λάθος του και να το παραδεχτεί. Όλη η ταινία είναι χτισμένη πάνω στην προσπάθειά του να
σωθεί ο ίδιος… Ήθελα να δείξω την ξεδιαντροπιά και την υποκρισία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι, την
ίδια στιγμή που τους ανακαλύπτουν και τους συλλαμβάνουν, εξακολουθούν να αρνούνται τα πάντα. Γιατί
αυτό συμβαίνει πάντοτε στις περιπτώσεις της πολιτικής διαφθοράς; Μια άρνηση. Κανένας δεν έκανε ποτέ
τίποτα και πάντα φταίνε οι άλλοι. Οι ένοχοι ποτέ δε μετανιώνουν!»
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O ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΣΤΩΙΚΙΣΜΟΣ
Βαλαβάνης Π.1, Δημόπουλος Ν.1, Κοκκινόπουλος Τ.1, Δουλάμης Θ.1, Βελελέκου Ά.1, Δαρμή Ε.1,
Γιαλούρη Κ.1
Κλινική Αγία Μαρκέλλα, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

1

Ο Μάρκος Αυρήλιος (Marcus Aurelius), ένας απ’ τους σημαντικότερους Ρωμαίους αυτοκράτορες,
αντιπροσωπεύει ένα πετυχημένο συνδυασμό κυβερνήτη και φιλοσόφου. Ήταν ένας φιλόσοφος - βασιλιάς,
ο σχεδόν ιδανικός τύπος του καλού αυτοκράτορα, στοχαστικός, δραστήριος, σοβαρός, απλός που σφράγισε
την κατά τους περισσότερους ιστορικούς «χρυσή εποχή» της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η στωική φιλοσοφία
είχε διαπεράσει ολόκληρη τη ζωή του και σφυρηλάτησε ένα χαρακτήρα που απεχθανόταν την ανηθικότητα,
την αχρειότητα και τη διαφθορά της εποχής του. Ανήκε στο Ρωμαϊκό στωικισμό, όντας ένας από τους
τελευταίους εκπρόσωπους του στωικισμού του αρχαίου κόσμου. Πίστευε πως ο καλύτερος τρόπος για να
κατανοήσει κάποιος τη στωική φιλοσοφία είναι να παρατηρεί τα ζωντανά παραδείγματα σοφίας και αρετής
των δασκάλων του και στη συνέχεια ν ’ακολουθεί τη διδασκαλία τους, όπως έπραξε ο ίδιος ακολουθώντας
τη διδασκαλία του Επίκτητου. (Πιστός τοῑς Ἐπικτήτειοις ὑπομνήμασιν). Υποστήριξε ότι μπορούμε να ζήσουμε
καλά οπουδήποτε, να ζήσουμε με σοφία, ακόμα και στη Ρώμη, όπου αντιλαμβανόταν πόσο δύσκολο ήταν
να εναρμονιστεί κάποιος με τη στωική αρετή. Μολονότι απογοητεύτηκε από την υποκρισία, την έλλειψη
ειλικρίνειας και τη διαφθορά της αυλικής ζωής, κατόρθωσε χάρη στο στωικισμό να διαχειριστεί την
αρνητικότητά της. Έτσι η αυλική ζωή φαινόταν ανεκτή στον ίδιο κι εκείνος ανεκτός στην αυλή. Για το Μάρκο
Αυρήλιο η εξουσία ήταν «μητρυιά», ενώ η φιλοσοφία «μήτηρ». Ο Μάρκος Αυρήλιος αποτελεί μια από τις
πλέον βασικές πηγές πληροφόρησης για τη στωική φιλοσοφία και άσκησε μεγάλη επίδραση σε όλες τις
εποχές, από τους αυτοκράτορες Ιουλιανό και Ιουστινιανό, μέχρι τον Πετράρχη, τον Γκαίτε και το Μέγα
Φρειδερίκο. Θυμίζουμε την κλασική ρήση του Ιουλιανού «Από παλιά μ’ έπιανε δέος και ανατρίχιαζα με την
ιδέα ότι θα πρέπει να σταθώ στο ύψος του Μάρκου. Νομίζω πως απέχω πολύ από την τέλεια αρετή του».
Ο Μάρκος Αυρήλιος γεννήθηκε το 121 μ.Χ. στη Ρώμη και πέθανε το 180 στη Βιντομπόνια (σημερινή Βιέννη).
Ήταν μέλος της νέας ρωμαϊκής άρχουσας τάξης η οποία ευνοούσε την αγάπη προς τους ανθρώπους, την
ηρεμία, την πνευματική διαύγεια και την ευσέβεια. Το αρχικό του όνομα ήταν Μάρκος Άννιος Βέρος. Εκείνο
τον καιρό οι Ρωμαίοι, ύστερα απ’τις φριχτές διακυβερνήσεις του Καλιγούλα, του Νέρωνα και του Δομιτιανού
είχαν καταργήσει την εξ αίματος διαδοχή κι επέλεξαν ο αυτοκράτορας να υιοθετεί με αυστηρά κριτήρια το
μελλοντικό διάδοχο του, ώστε να τον διαδέχεται ο άριστος. Έτσι όταν το 138 ο Αντωνίνος υιοθετήθηκε
για να γίνει διάδοχος του Αδριανού υιοθέτησε κι αυτός με τη σειρά του το νεαρό Μάρκο Άννιο ο όποιος
ονομάστηκε Μάρκος Αίλιος Αυρήλιος Βέρος. Το Βέρος (Verus) σημαίνει «αληθής» κι ο αυτοκράτορας
Αδριανός που τον εκτιμούσε ιδιαίτερα τον αποκαλούσε Verissimus, δηλαδή «αληθέστατο, πολύ αληθή».
Το 161, όταν έγινε αυτοκράτορας, ονομάστηκε Καίσαρ Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος Αύγουστος (Caesar
Marcus Aurelius Antoninus Augustus).
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ΜΗ ΧΑΜΗΛΩΝΕΙΣ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ
Βαλαβάνης Π.1, Δημόπουλος Ν.1, Παπαναστασίου Π.1, Μπακάλης Χ.1, Βαλαβάνης Δ.2, Δούση Σ.2,
Δημητριάδης Α.1
Κλινική Αγία Μαρκέλλα, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
Ψυχολόγος

1
2

Το «Μη Χαμηλώνεις Το Βλέμμα» (Werk Ohne Autor, Never Look Away, 2018) είναι μια καθηλωτική,
αριστουργηματική, κινηματογραφική αφήγηση της ζωής του Γερμανού ζωγράφου Γκέρχαρτ Ρίχτερ (Gerhard
Richter), του «Πικάσο του 21ου αιώνα» (τον υποδύεται ο Τομ Σίλιγκ- Tom Schilling) σε σκηνοθεσία και
σενάριο του σημαντικού Γερμανό δημιουργού Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ (Florian Henckel von
Donnersmarck), βραβευμένου με Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2006 για το συγκλονιστικό
«Οι Ζωές των Άλλων» (Das Leben Der Anderen). Στην ταινία (υποψήφια για Όσκαρ Ξενόγλωσσης
Ταινίας και Καλύτερης Φωτογραφίας το 2019), εμπνευσμένη από αληθινά δραματικά γεγονότα και μια
πολυκύμαντη προσωπική ιστορία, δεν αναφέρεται το όνομα του Ρίχτερ, αλλά ο πρωταγωνιστής λέγεται
Κουρτ Μπάρνερτ. Η ιστορία της ζωής του Ρίχτερ συνδέεται με κοσμοϊστορικά γεγονότα που συνέβησαν στη
χώρα και στον κόσμο. Το ναζισμό, το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Ψυχρό Πόλεμο, το κομμουνιστικό καθεστώς
της Ανατολικής Γερμανίας (απ’ την οποία έφυγε το 1961 κι εγκαταστάθηκε στο Ντίσελντορφ), το χτίσιμο του
Τείχους του Βερολίνου. Όπως είπε ο Ντόνερσμαρκ, ο Μπάρνερτ/ Ρίχτερ «Ως παιδί διαμορφώθηκε από τους
ναζί και ως έφηβος από τους κομμουνιστές. Και αργότερα βρίσκεται στη Δύση όπου πρέπει να ξεφορτωθεί
όλα όσα τον διαμόρφωσαν! Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να βρει τη δική του φωνή… Μόνο αν βρεις την
εσωτερική σου φωνή μπορείς να αγγίξεις την πραγματική Τέχνη». Ο Ρίχτερ διατήρησε άσβεστο το πάθος
για την τέχνη, μη λησμονώντας ποτέ τη συμβουλή της αγαπημένης του θείας που εξόντωσαν οι ναζί. Να
έχει ανοιχτά τα μάτια στη ζωή και την τέχνη, να μη χαμηλώνει ποτέ το βλέμμα ό,τι κι αν βλέπει μπροστά του,
γιατί «η αλήθεια είναι η πραγματική τέχνη». Έλεγε ότι «τα έργα μου είναι πιο έξυπνα από εμένα» και το φιλμ
προσπαθεί να εκφράσει την νοημοσύνη που ενυπάρχει στην τέχνη, καθώς και την θεραπευτική της δύναμη.
Η ζωή του Ρίχτερ ήταν γεμάτη τραγωδίες. Ο πατέρας του αυτοκτόνησε, η μητέρα του βιάστηκε από Ρώσους,
η αδερφή της που ήταν σχιζοφρενής μεταφέρθηκε απ’ τους ναζί σε ψυχιατρείο, στειρώθηκε, αφέθηκε να
πεθάνει από την πείνα και θάφτηκε σε ομαδικό τάφο. Δύο θείοι του σκοτώθηκαν στο Ανατολικό Μέτωπο,
ενώ συμμαθητές και φίλοι του σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς της Δρέσδης απ’ τους Συμμάχους.
Όταν, νεαρός φοιτητής, ερωτεύτηκε μια συμμαθήτρια του (Πόλα Μπερ, Paula Beer), ο πατέρας της, ένα
σκοτεινός αδίστακτος άνθρωπος (εκπληκτική ερμηνεία του Σεμπαστιάν Κοχ, Sebastian Koch), επιφανής
γυναικολόγος στην Ανατολική Γερμανία, προσπάθησε να διαλύσει την σχέση τους. Ο άνθρωπος αυτός είχε
υπηρετήσει στα SS, ήταν υπεύθυνος για το πρόγραμμα στείρωσης και ευθανασίας γυναικών με ειδικές
ανάγκες και ψυχικές διαταραχές και συνδεόταν με την εξόντωση της σχιζοφρενούς αγαπημένης θείας του
Ρίχτερ. Κατά τον Κοχ «Πρόκειται για ένα τέρας… Το πιο κτηνώδες είναι ότι είχε πείσει τον εαυτό του πως
κάνει το σωστό». Η τρικυμισμένη, δραματική ζωή του Ρίχτερ εκφράζεται στην αναζήτηση της καλλιτεχνικής
του ταυτότητας και στην τέχνη του που έχει μια απελευθερωτική δύναμη. Ο ίδιος πάντως υποστηρίζει πως
η τέχνη δεν έχει καμιά δύναμη, αλλά υπάρχει για να δίνει παρηγοριά.

195

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

P014
ΟΙ ΜΥΧΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΑΥΡΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
Βαλαβάνης Δ.1, Δούση Σ.1, Κοκκινόπουλος Τ.2, Μπαντουράκης Ν.1, Βαρυτιμιάδου Ε.3, Φιλιππίδου Γ.2,
Βαλαβάνης Π.2
Ψυχολόγος
Κλινική Αγία Μαρκέλλα, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
3
Κοινωνιολόγος
1
2

Όταν πέθανε ο Μάρκος Αυρήλιος ολόκληρη η ρωμαϊκή αυτοκρατορία θρήνησε, σύμφωνα με το Ρωμαίο
ιστορικό Ηρωδιανό, για την απώλεια του «Καλόκαρδου Πατέρα» και «Σοφού, Μετριοπαθούς Ηγέτη» και,
κατά τη γνώμη του Ηρωδιανού, «όλοι έλεγαν την αλήθεια». Κάποιοι πίστεψαν ότι ο Μάρκος ήταν ένας θεός
που καταδέχτηκε να ζήσει για λίγο καιρό ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι απόψεις του Μάρκου Αυρηλίου για
το θάνατο δίνουν μια σαφή εικόνα για την επίδραση της στωικής φιλοσοφίας στη σκέψη και στον πρακτικό
τρόπο ζωής ενός τόσο μεγαλόφρονα Ρωμαίου. Ο Μάρκος δε φοβόταν το θάνατο, γιατί ο στωικισμός τον
είχε διδάξει να τον αντιμετωπίζει με ηρεμία και ορθολογισμό. Το να μαθαίνουμε να πεθαίνουμε σωστά
σημαίνει κατά τους Στωικούς να πάψουμε να είμαστε δούλοι. «Να περιμένεις το θάνατο με γαλήνιο νου, ως
κάτι που δεν είναι παρά μια ακόμα διάλυση στοιχείων που συνθέτουν κάθε έμβιο ον. Μεταβάλλονται αυτά
τα στοιχεία, το καθένα σε κάτι άλλο και δεν είναι διόλου τρομερό αυτό. Αν είναι έτσι, τι σου κακοφαίνεται
αυτή η μεταβολή και διάλυση των πάντων; Αφού γίνεται σύμφωνα με τη Φύση. Και ό,τι είναι σύμφωνο με
τη Φύση δεν είναι κακό». (Τα Εις Εαυτόν 2,17). Ο Μάρκος Αυρήλιος υποστήριξε ότι ο άνθρωπος πρέπει
να καλοδέχεται οτιδήποτε συμβαίνει, ακόμα κι αν φαίνεται σκληρό, γιατί οδηγεί στην υγεία του κόσμου και
στην ευόδωση του θεϊκού έργου. Το καθετί που συμβαίνει στον καθένα χωριστά αποτελεί αίτιο και συντελεί
στην ευόδωση, στην ολοκλήρωση και στην ίδια τη διατήρηση της κυβερνώσας αρχής του σύμπαντος (Τα
Εις Εαυτόν 5,8). Ο Μάρκος Αυρήλιος έγραψε ότι «Κανένας δεν είναι τόσο καλότυχος, ώστε την ώρα που
πεθαίνει να μη βρίσκονται κοντά του και κάποιοι που θα καλοδέχονται το συμβάν… αυτό βάλε με το νου σου
και θα φύγεις απ’ τη ζωή ευκολότερα… Δεν πρέπει όμως αυτό να σε κάνει να φύγεις με λιγότερη καλοσύνη
απέναντί τους, μα πιστός στο χαρακτήρα σου, με φιλία, συμπάθεια και επιείκεια και πάλι, όχι σαν να σε
τραβούν με το ζόρι απ’τη ζωή. Αλλά όπως του ανθρώπου που πεθαίνει ήρεμα κι ωραία, η ψυχή αβίαστα
χωρίζεται από το σώμα, έτσι πρέπει κι εσύ να αποχωριστείς τους συνανθρώπους σου. Η Φύση, βλέπεις,
ως και μ’αυτούς σ’έκανε ν’αναμιχθείς και να ενωθείς και τώρα λύνει τα δεσμά. Αποσπώμαι απ’τους δικούς
μου ανθρώπους, μα φεύγω αβίαστα, χωρίς να με τραβολογά κάνεις. Γιατί και ο θάνατος ένα από τα φυσικά
γεγονότα είναι». (Τα Εις Εαυτόν 10, 36). Η στωική φιλοσοφία δίδαξε το Μάρκο Αυρήλιο να είναι ευγνώμων
για τη ζωή και να μη φοβάται το Θάνατο. Επίσης, να είναι μεγαλόψυχος με όσους θα χαίρονταν πολύ να τον
δουν να πεθαίνει, γιατί διαφωνούσαν με την αγάπη του για τη σοφία και την αρετή και χλεύαζαν το όραμά
του για μια ισόνομη πολιτεία «θεμελιωμένη στην ισότητα και την ελευθερία του λόγου και τη βασιλεία που
πριν απ’ όλα τιμά την ελευθερία των υπηκόων της». (Τα Εις Εαυτόν 1,14)
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«ΕΝΑΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΣ» ΜΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Βαλαβάνης Π.1, Ψάρρα Β.2, Κοκκινόπουλος Τ.1, Δαρμή Ε.1, Βαρυτιμιάδου Ε.3, Μπαντουράκης Ν.4,
Δούση Σ.4
Κλινική Αγία Μαρκέλλα, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
3ο ΨΤΕ, ΨΝΑ Δαφνί
3
Κοινωνιολόγος
4
Ψυχολόγος
1
2

Η ταινία «Ένας Ελέφαντας Στέκεται Ακίνητος» που κέρδισε το βραβείο Fi presci στο περσινό φεστιβάλ
Βερολίνου δείχνει την εκτροπή απ’ τη ζωή προς το μηδέν και το θάνατο, μια συνειδητή πορεία προς την
αυτοκαταστροφή σε αργή κίνηση. Πρόκειται για ένα σπαραχτικό, πεσιμιστικό, πρωτοποριακό αριστούργημα.
Είναι συγκλονιστική πρώτη εμφάνιση και ταυτόχρονα το κύκνειο άσμα ενός ανυπέρβλητου δημιουργού, του
Κινέζου Χου Μπο (Hoo Bo) ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά το τέλος της ταινίας, στις 12 Οκτωβρίου
2017, σε ηλικία 29 χρόνων. Ο Χου Μπο έγραψε το σενάριο, έκανε το μοντάζ και σκηνοθέτησε το έργο,
ενώ είχε συνεχείς διαφωνίες με τους παραγωγούς. Ίσως αυτές οι προστριβές, τα διαρκή εμπόδια, οι
αμφισβητήσεις, οι προσβολές να έπαιξαν κάποιο ρόλο στην μετέπειτα τραγική εξέλιξη. Στο έργο, ο Χου Μπο
ανατέμνει τις ανθρώπινες σχέσεις, απεικονίζει την ατομική και συλλογική αποτελμάτωση, την ανθρώπινη
ερήμωση και οδύνη, την παρακμή, τον καθημερινό θάνατο. Σε μια ταινία όπου απουσιάζει ελπίδα και
διαφαίνεται η απόφαση ενός βασανισμένου ανθρώπου να φύγει από μια ζωή που δε θεωρεί κατ’ ανάγκη
καλύτερη απ’ το θάνατο, σκιαγραφείται το πορτρέτο μιας κοινωνίας ακίνητης (στην Κίνα ή οπουδήποτε
αλλού, σήμερα η οποιαδήποτε άλλη εποχή) που κυριαρχείται απ’ τον ατομικισμό και την φιλαυτία με
ανθρώπους ρημαγμένους, παρόντες αλλά αδρανοποιημένους, ακίνητους, ανίκανους να επηρεάσουν τα
μελλοντικά γεγονότα.
Σε μια ανώνυμη, παρακμιακή επαρχιακή πόλη της βόρειας Κίνας με εγκαταλελειμμένα σπίτια, ερείπια,
σκουπίδια παντού και κάτω από ένα σταχτιασμένο ουρανό που συνταιριάζει με τον ψυχισμό των
πρωταγωνιστών παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια ενός τετραώρου μελαγχολικού κινηματογραφικού
μαραθωνίου τις ζωές τεσσάρων απελπισμένων ανθρώπων να διασταυρώνονται στο κύλισμα μιας τυραννικής
μέρας. Όλοι τους προσπαθούν να ξεφύγουν από την πόλη που τους συνθλίβει, απ’ τα πρόσωπα και τα
γεγονότα της αδιέξοδης ζωής τους, να δραπετεύσουν από μια κατ κατασκότεινη πραγματικότητα με ήττες,
ατυχήματα, αυτοκτονίες, θανάτους, εκφοβισμούς, κακομεταχείριση, εγκατάλειψη. Ακούγεται ότι «ο κόσμος
είναι μια ερημιά, πως «η ζωή είναι ένας σκουπιδοτενεκές» (είμαστε σκουπίδια, οι άλλοι είναι σκουπίδια).
Στην πόλη «κόλαση» κυριαρχεί η έλλειψη ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας, η αδιαφορία, το μίσος,
η εχθρικότητα, η επιθετικότητα, η βία (λεκτική, συναισθηματική, σωματική), η απαξίωση, η αλλοτρίωση,
η μοναξιά, η δυστυχία, η απόγνωση. Οι πρωταγωνιστές του έργου, προσπαθώντας να επιβιώσουν σ’
έναν ασταθή, άδικο και απάνθρωπο κόσμο, θέλουν να φτάσουν στο Μαντζούλι, μια ουτοπική πόλη, στα
κινεζορωσικά σύνορα. Εκεί, σε κάποιο μεγάλο τσίρκο, ένας ελέφαντας, σύμβολο ελπίδας γι’ αυτούς,
στέκεται διαρκώς ακίνητος, αδιαφορώντας για όσα συμβαίνουν ολόγυρά του. Ο Χου Μπο παραπέμπει
σε ακίνητους ανθρώπους, σε έναν ακινητοποιημένο κόσμο που προχωρούν τεχνολογικά, αλλά μένουν
ακίνητοι στον τομέα της ανθρωπιάς. Περιγράφει με τρυφερότητα, ποιητικότητα, πάθος και διορατικότητα
τους χαρακτήρες, την κοινωνία, ένα δυστοπικό περιβάλλον, εγκατάλειψης, ερήμωσης, απελπισίας. Με αργά,
υπέροχα δομημένα νατουραλιστικά πλάνα προβάλλει με διάχυτη απαισιοδοξία έναν εφιάλτη σε υπαρξιακό,
κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Όπως είπε ο δάσκαλος του, ο μεγάλος Ούγγρος σκηνοθέτης Μπέλα Ταρ
(Bela Tarr) «Αυτή ταινία θα μας συντροφεύει για πάντα».
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΜΟΥ
Βαλαβάνης Δ.1, Δημητριάδης Α.2, Κοκκινόπουλος Τ.2, Δαρμή Ε.2, Τηνιακός Ι.2, Δούση Σ.1,
Βαλαβάνης Π.2
Ψυχολόγος
Κλινική Αγία Μαρκέλλα, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

1
2

Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Νόα Μπάουμπαχ (Noah Baumbach), υποψήφιος για Όσκαρ
Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου, παρουσιάζει με αμεσότητα, ευαισθησία και τρυφερότητα μια γλυκόπικρη
ανθρώπινη ιστορία για τη διάλυση ενός γάμου, την «Ιστορία Γάμου» (Marriage Story, 2019). Πρόκειται
για την καλύτερη ως τώρα ταινία τού προερχόμενου από τον ανεξάρτητο αμερικανικό κινηματογράφο
δημιουργού, ένα πολυεπίπεδο χρονικό διαζυγίου, βασισμένο κατά πολύ στα δικά του βιώματα (χωρισμός
των γονιών του που εξιστόρησε και στους «Δεσμούς Διαζυγίου», - The Squid and the Whale, 2005- το
διαζύγιό του από την Τζένιφερ Τζέισον Λι το 2013). Ο Μπάουμπαχ διεισδύει βαθιά στο θέμα του διαζυγίου
και ισορροπεί έντεχνα ανάμεσα στη μελαγχολία και την ελπίδα, το δάκρυ και το χαμογέλασμα, την πίκρα
και το θυμό, τον έρωτα και την απώλεια. Αυτή η «ερωτική ιστορία που ανθίζει όταν διαλύεται», μια κλασική
αφήγηση χωρισμού που προβάλλεται ως «Ιστορία Γάμου» έχει συγκίνηση, χιούμορ, ένταση, οδυνηρές
αλήθειες και αποκαλύψεις, αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα, αγωνία, απόγνωση. Το φιλμ έχει σωστό
ρυθμό, εξαιρετικές λεπτομέρειες, πλάνα εστιασμένα στα πρόσωπα και τις κινήσεις των πρωταγωνιστών.
Ο Τσάρλι (Άνταμ Ντράιβερ, Adam Driver, υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Ά Ανδρικού Ρόλου) είναι ένας
χαρισματικός, εγωκεντρικός, θεατρικός σκηνοθέτης της νεοϋορκέζικης εναλλακτικής σκηνής. Η Νικόλ
(Σκάρλετ Γιόχανσον, Scarlett Johansson,υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερου Α΄ Γυναικείου Ρόλου), σύζυγος
του Τσάρλι, είναι μια ελπιδοφόρα, ανασφαλής ηθοποιός, σχεδόν μόνιμη πρωταγωνίστρια. Ύστερα από 10
χρόνια γάμου βρίσκονται στα πρόθυρα του διαζυγίου και στην αρχή του έργου εκμυστηρεύονται αυθόρμητα
όλα όσα αγαπούν και εκτιμούν ο ένας στον άλλον. Οι προσωπικές τους στιγμές, οι χαρές και οι λύπες
διατρέχουν το έργο και οι θεατές βλέπουν πως μια γλυκιά ερωτική ιστορία καταλήγει στο μαρασμό, στη
συναισθηματική διάβρωση, στις πληγωμένες μνήμες, στη φθορά, στη συντριβή. Η Νικόλ αποφασίζει να
χωρίσει από τον Τσάρλι και να ελέγχει πλέον η ίδια τη ζωή της, γιατί όπως λέει «αισθανόμουν αόρατη
μαζί του». Ο Τσάρλι καταρρέει βλέποντας πως η γυναίκα του δεν είναι πλέον δεδομένη και προσπαθεί να
καταλάβει τι συνέβη. Η Νικόλ αποφασίζει να πάει στο Λος Άντζελες, έχοντας εξασφαλίσει ένα τηλεοπτικό
ρόλο, παίρνοντας μαζί και το μικρό τους γιο. Αρχικά επιδιώκει ένα φιλικό διαζύγιο, θέλοντας να προστατέψει
και το παιδί, στη συνέχεια όμως γίνεται όλο και πιο επιθετική. Δύο αδίστακτοι δικηγόροι (Λόρα Ντερν- Laura
Dern - Όσκαρ Kαλύτερου Β΄ Γυναικείου Ρόλου και Ρέι Λιότα - Ray Liotta) γκρεμίζουν ακόμα περισσότερο
τις γέφυρες που συνδέουν το ζευγάρι. H Nόρα, δικηγόρος της Νικόλ επιθυμεί μέσω της πελάτισσάς της
να τιμωρήσει τους άντρες και να ταπεινώσει τον υπεροπτικό Τσάρλι. Ο Τσάρλι συγκρούεται με τη Νικόλ, η
Νέα Υόρκη με το Λος Άντζελες, το χθες με το σήμερα και το αύριο. Δυο άνθρωποι που έζησαν τόσα χρόνια
μαζί ερωτευμένοι φέρονται εχθρικά ο ένας προς τον άλλον και καταλήγουν εξαντλημένοι, εξουθενωμένοι,
στραπατσαρισμένοι, ρημαγμένοι. Ο Τσάρλι ανακαλύπτει τι σημαίνει γι’ αυτόν η γυναίκα του όταν τη χάνει,
συνειδητοποιεί πλέον αργά την αξία μιας αγάπης χωρίς εγωισμούς και προαπαιτούμενα. Οι δυο τους είναι
μπερδεμένοι, αβέβαιοι, βαθιά μέσα τους ερωτευμένοι (η Νικόλ παραδέχεται στο τέλος ότι τον «αγαπάει
τρελά») δεν μπορούν όμως πια να ζήσουν μαζί.
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ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ
Βαλαβάνης Π.1, Ψάρρα Β.2, Δημητριάδης Α.1, Πιρνέας Ν.1, Πουλοπούλου Α.1, Δούση Σ.3,
Φιλιππίδου Γ.1
Κλινική Αγία Μαρκέλλα, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
3ο ΨΤΕ, ΨΝΑ Δαφνί
3
Ψυχολόγος
1
2

Έχει ειπωθεί επανειλημμένα ότι κατά την εποχή του Μάρκου Αυρήλιου και γενικότερα των Αντωνίνων
«κυβέρνησε η φιλοσοφία και φιλοσόφησαν οι κυβερνήτες». Ο Μάρκος υπήρξε ένας μοναδικός ηγεμόνας
που δεν αντλούσε τη δύναμη του από τη δόξα, τις επιτυχίες, τις νίκες στα πεδία των μαχών, την αγάπη
του λαού του, την ελπίδα της υστεροφημίας και της μετά θάνατο ζωής, αλλά μονάχα απ΄τη φιλοσοφική
του συνείδηση. Απ’ αυτή ζητούσε παρηγοριά, σ’ αυτή λογοδοτούσε, με αυτή προσπαθούσε να διατηρήσει
την καθαρότητα και τη γαλήνη της ψυχής του. Τις φιλοσοφικές του σκέψεις διατύπωσε με αμεσότητα
και ωριμότητα στο κλασικό έργο του «Τα Εις Εαυτόν», γραμμένο απευθείας στην ελληνική γλώσσα.
Πιθανότατα άρχισε να το γράφει περί το 170 μ.Χ., χρονιά που πέθανε ο δάσκαλος και φίλος του Αύλος
Ιούνιος Ρούστικος, ως επί το πλείστον στο στρατόπεδο, κατά τη διάρκεια των πολεμικών του εκστρατειών.
Στα «Εις Εαυτόν» διακρίνονται οι απόψεις του Πρώιμου στωικισμού (Ζήνων, Κλεάνθης, Χρύσιππος),
του μεγάλου Ποσειδώνιου (Μέσος στωικισμός) με τον οποίο συμφωνεί πως η συμμετοχή στην πολιτική
αποτελεί ηθικό καθήκον και του Επίκτητου (Ρωμαϊκός στωικισμός) που θεωρεί υποδειγματικό φιλόσοφο
και δάσκαλό του. Στο έργο αυτό ο Μάρκος Αυρήλιος εκθέτει επιγραμματικά και αφοριστικά τις σκέψεις του
οι οποίες, εμποτισμένες απ’ το στωικισμό, στοχεύουν να τον συμβουλέψουν σωστά, να τον ενδυναμώσουν
πνευματικά, να τον ενθαρρύνουν ώστε ν’ ανταπεξέλθει στις δυσκολίες, να ξεπεράσει τα εμπόδια και να
μη γίνει ένας ακόμη συνηθισμένος, αποκρουστικός άνθρωπος της εξουσίας. Αποτυπώνει την αγωνία
του για τις πλανημένες αντιλήψεις των ανθρώπων και τον πνευματικό εκμαυλισμό που διαχέεται παντού,
αναζητά την πνευματική ανάταση και απελευθέρωση, αναφέρεται στην ανάγκη για αδιάλειπτη διερεύνηση
των προβλημάτων του πνεύματος. Κρίνει αυστηρά τον εαυτό του τον οποίο θέλει πιστό στο ηθικό αγαθό,
ικανοποιημένο κι ευχαριστημένο στη συνειδητή, μετριόφρονα τοποθέτηση του μέσα στη μεγαλόπρεπη
αρμονία του κόσμου. Αναφέρεται στις αρετές της δικαιοσύνης, της καλοσύνης, της φυσικής αγάπης, της
αδελφοσύνης μεταξύ των ανθρώπων, στον ηθικό κοσμοπολιτισμό. Αμφιβάλλει για την αθανασία, ενώ
συνδέει την ευτυχία με την υπακοή στον πανθεϊστικό στωικό θεό, στην υλική ψυχή ενός υλικού σύμπαντος.
Αποκηρύσσει την οργή και ανάλογα αρνητικά συναισθήματα, θεωρώντας πως οι άνθρωποι αξίζουν την
κατανόηση και την ευσπλαχνία μας, στο βαθμό που έχουν άγνοια του καλού και του κακού. Όταν οι άλλοι
κάνουν το σωστό πρέπει να το αποδεχόμαστε, να μην εκνευριζόμαστε, να μη θυμώνουμε και να μαθαίνουμε
απ’αυτούς.
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H ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΑΥΡΗΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΤΩΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Βαλαβάνης Δ.1, Πιρνέας Ν.2, Βελελέκου Ά.2, Δουλάμης Θ.2, Γιαλούρη Κ.3, Σκεύη Π.3, Βαλαβάνης Π.2
Ψυχολόγος
Κλινική Αγία Μαρκέλλα, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
3
Κοινωνική Λειτουργός
1
2

Ο Μάρκος Αυρήλιος εκπαιδεύτηκε από πολυάριθμους δασκάλους της ρητορικής, της μουσικής, της
ζωγραφικής, της φιλοσοφίας. Οι δάσκαλοί του ήταν Έλληνες και Ρωμαίοι, μεταξύ των οποίων ο Αλέξανδρος
ο Κοτιαεύς, ο Ευτύχιος Πρόκλος και οι στωικοί φιλόσοφοι Διόγνητος, Σέξτος απ’τη Χαιρώνεια, Απολλώνιος
απ’τη Χαλκηδόνα, Αρίστων απ’ τη Χίο, Κίννας Κάτουλος και προπάντων ο Αύλος Ιούνιος Ρούστικος,
εγγονός του περίφημου στωικού Αρουλίνου Ρούστικου, μαθητή και φίλου του Θρασέα τον οποίο θαύμαζαν
ο Επίκτητος και οι μαθητές του. Όταν ο Μάρκος Αυρήλιος έγινε 20 χρόνων, ο κορυφαίος Λατίνος ρήτορας
εκείνης της εποχής Μάρκος Κορνήλιος Φρόντων, ο όποιος είχε διοριστεί από τον αυτοκράτορα Αντωνίνο
παιδαγωγός του, μαζί με τον Ηρώδη τον Αττικό, προσπάθησαν να τον κατευθύνουν προς τον αττικισμό και
τη σοφιστική ρητορική. Μολονότι όμως ο Μάρκος Αυρήλιος είχε αναπτύξει μεγάλη φιλία με το Φρόντωνα
(διασώζοντας και επιστολές του προς αυτόν), επηρεάστηκε σαφώς από τους Στωικούς, κυρίως απ’τον
Ιούνιο Ρούστικο και τον κέρδισε οριστικά ο στωικισμός. Ο Ρούστικος υπήρξε πρότυπο σοφίας και αρετής
για το Μάρκο Αυρήλιο. Τον καθοδήγησε, τον συμβούλεψε ηθικά και κατέστησε τη στωική φιλοσοφία τρόπο
ζωής για εκείνον. Τον δίδαξε να τιθασεύει το θυμό του που κατά τους Στωικούς είναι μια προσωρινή τρέλα,
συχνά με οδυνηρές συνέπειες, να ξεπερνάει την οργή του, να συμφιλιώνεται με τους ανθρώπους όταν
αναγνωρίζουν και προσπαθούν να επανορθώσουν τα λάθη τους, να μη διαβάζει επιφανειακά, αλλά να
μελετάει με υπομονή και προσοχή τη φιλοσοφία, να μην παριστάνει το σπουδαίο, να ντύνεται σαν απλός
πολίτης, όποτε μπορεί. Ο Μάρκος Αυρήλιος έγραψε ότι ο Ρούστικος του έδειξε πως χρειαζόταν ηθική
αγωγή και στωική ψυχολογική θεραπεία. Συμβούλευε τον εαυτό του να μπαίνει στο νου κάθε ανθρώπου
ώστε να μελετήσει τις αξίες και τις κρίσεις του και να επιτρέπει στους άλλους να μπαίνουν στο δικό του νου.
Αν κάποιος τον πείσει ότι παρεκτρέπεται στην σκέψη, στα λόγια ή στην πράξη με χαρά θα επανορθώσει,
γιατί κανένας δεν έχει ζημιωθεί όταν έχει ως προτεραιότητα στη ζωή του την αναζήτηση της αλήθειας,
ενώ βλάπτουν τον εαυτό τους όσοι επιμένουν στο λάθος και στην άγνοια. Ο Μάρκος Αυρήλιος θεωρούσε
χαμένο χρόνο την ενασχόληση με την σοφιστική ρητορική και τον αττικισμό, ενώ δεν εκτιμούσε ιδιαίτερα
και την εγκυκλοπαιδική παντογνωσία. Ήδη κατά τη βασιλεία του Αντωνίνου, αλλά πολύ περισσότερο υπό
το Μάρκο Αυρήλιο, η Ρώμη στράφηκε πολιτισμικά από τους σοφιστές προς τη φιλοσοφία και ιδιαίτερα προς
το στωικισμό.
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Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ EMOTION RECOGNITION TASK (ERT) ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Γραμανδάνη Χ., Βαρδιάμπασης Α.
ΚΨΥ, ΓΝ Ρεθύμνου

Σκοπός: Η διερεύνηση πιθανών διαφορών στην αντίληψη έξι βασικών συναισθηματικών εκφράσεων
(θυμός, αηδία, φόβος, χαρά, λύπη, έκπληξη) μεταξύ ατόμων με σχιζοφρένεια και γενικού πληθυσμού.
Υλικό και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε το Emotion Recognition Task (ΕRT), μία δοκιμασία στην οποία ο
εξεταζόμενος καλείται να αναγνωρίσει ποιο συναίσθημα αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο γυναικών και
ανδρών, που εμφανίζονται διαδοχικά στην οθόνη του υπολογιστή σε μορφή video-clip. Εκτός από το
συναίσθημα, αλλάζει και η «ένταση» στην έκφρασή του (40%, 60%, 80%, 100%) στο πρόσωπο των
μοντέλων. Στη δοκιμασία οι συμμετέχοντες ήταν 20-40 ετών, με τουλάχιστον 9 έτη σπουδών. Συμμετείχαν
18 άτομα με σχιζοφρένεια (12 άνδρες, 6 γυναίκες, Μ.Ο.ηλικίας= 31 έτη), σε φάση ύφεσης των συμπτωμάτων
και 30 υγιή άτομα, χωρίς ιστορικό ψωχωσικής συμπρωματολογίας, στην ομάδα ελέγχου (17 άνδρες, 13
γυναίκες, Μ.Ο. ηλικίας =29 έτη).
Αποτελέσματα: Συνολικά, τα άτομα με σχιζοφρένεια κάνουν περισσότερα λάθη στην αναγνώριση των
συναισθημάτων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Συγκεκριμένα, επέδειξαν στατιστικά σημαντική δυσκολία
στην αναγνώριση θυμού, φόβου και αηδίας, ενώ, ειδικά για την αναγνώριση της αηδίας, δεν υπήρξε
βελτίωση ούτε και με την αύξηση της έντασης στην έκφραση του συναισθήματος.
Συμπεράσματα: Τα άτομα με σχιζοφρένεια, ακόμη και στη φάση ύφεσης των συμπτωμάτων τους, εμφανίζουν
έλλειμμα στη συνολική αναγνώριση των αρνητικών συναισθημάτων (φόβος, θυμός και αηδία).
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P020
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΟΧΩΡΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Βαρδιάμπασης Α., Γραμανδάνη Χ.
ΚΨΥ, ΓΝ Ρεθύμνου

Σκοπός: Η διερεύνηση του ρόλου της πρώιμης επίδρασης των ανδρογόνων κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας
ζωής στις οπτικοχωρικές ικανότητες με τη μελέτη βιοδεικτών.
Υλικό και μέθοδοι: Το δείγμα αποτελούσαν 64 γυναίκες και 58 άνδρες, ηλικίας 50-70 ετών, που
επισκέφτηκαν το Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης και Ανωτερων Γνωστικών Λειτουργιών του Κ.Ψ.Υ. Ρεθύμνου,
με παρόμοιο μορφωτικό επίπεδο (>9 έτη), χωρίς μείζονα κατάθλιψη, χρόνιο σωματικό πρόβλημα, κατάχρηση
αλκοόλ και σκορ στο Mini-mental State Examination >24 και στο Montreal Cognitive Assessment (MoCA)>
25. Μετρήσαμε το λόγο δείκτη-παράμεσου 2D:4D (DR) στο δεξί χέρι, χρησιμοποιώντας το Digital Vernier
Calipers (Ψηφιακό Παχύμετρο) και στη συνέχεια χορηγήσαμε τις οπτικοχωρικές δοκιμασίες Spatial Memory
Test και ACE III (οπτικοχωρικές ικανότητες).
Αποτελέσματα: Οι άνδρες είχαν, συνολικά, καλύτερη επίδοση σε όλες τις οπτικοχωρικές δοκιμασίες.
Ωστόσο, δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όταν άνδρες με χαμηλή έκθεση σε ανδρογόνα κατά
τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής (DR> 0.985) συγκρίθηκαν με γυναίκες (DR>0.985) και όταν γυναίκες
με υψηλή έκθεση σε ανδρογόνα (DR<0.955) συγκρίθηκαν με άνδρες (DR<0.955).
Συμπεράσματα: Το επίπεδο έκθεσης σε ανδρογόνα κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής φαίνεται να έχει
συνέπειες στην οργάνωση του εγκεφάλου και, εν προκειμένω, στην οπτικοχωρική ικανότητα του ατόμου.
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P021
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ: ΕΓΓΕΝΗ Ή ΕΠΙΚΤΗΤΑ;
Βαρδιάμπασης Α., Γραμανδάνη Χ.
ΚΨΥ, ΓΝ Ρεθύμνου

Σκοπός: Η διερεύνηση της πιθανότητας ότι τα ελλείμματα στην αναγνώριση συναισθηματικών εκφράσεων
(θυμός, αηδία, φόβος, χαρά, λύπη, έκπληξη) συσχετίζονται με κάποιου βαθμού γενετική προδιάθεση στη
σχιζοφρένεια.
Υλικό και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε το Emotion Recognition Task (ΕRT), μία δοκιμασία στην οποία ο
εξεταζόμενος καλείται να αναγνωρίσει ποιο συναίσθημα αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο γυναικών και
ανδρών, που εμφανίζονται διαδοχικά στην οθόνη του υπολογιστή σε μορφή video-clip. Εκτός από το
συναίσθημα, αλλάζει και η «ένταση» στην έκφρασή του (40%, 60%, 80%, 100%) στο πρόσωπο των
μοντέλων. Στη δοκιμασία συμμετείχαν 18 άτομα με σχιζοφρένεια (12 άνδρες, 6 γυναίκες, Μ.Ο. ηλικίας=
31 έτη), σε φάση ύφεσης των συμπτωμάτων, 28 αδέλφια των ασθενών, χωρίς ιστορικό ψύχωσης (16
άνδρες, 22 γυναίκες, Μ.Ο. ηλικίας = 33 έτη) και 30 «υγιή» υποκείμενα για την ομάδα ελέγχου, άτομα,
δηλαδή, χωρίς ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ψύχωσης (17 άνδρες, 13 γυναίκες, Μ.Ο. ηλικίας =29 έτη).
Αποτελέσματα: Τα αδέλφια των ατόμων με σχιζοφρένεια παρουσιάζουν ελλείμματα στην αναγνώριση των
συναισθημάτων, ηπιότερα, ωστόσο, από τα άτομα με σχιζοφρένεια. Συγκεκριμένα, επέδειξαν στατιστικά
σημαντική δυσκολία στην αναγνώριση θυμού, φόβου και αηδίας, ενώ, ειδικά για την αναγνώριση της
αηδίας, δεν υπήρξε βελτίωση ούτε και με την αύξηση της έντασης στην έκφραση του συναισθήματος.
Συμπεράσματα: Τα ελλείμματα στην αναγνώριση βασικών συναισθηματικών εκφράσεων στη σχιζοφρένεια,
ενδεχομένως, συσχετίζονται με μια γενετική προδιάθεση στη νόσο και, ως εκ τούτου, μπορούν να θεωρηθούν
ένα είδος ενδοφαινότυπου. Ενδεχομένως, τεστ, όπως το ΕRT, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικουρικά
ως ανιχνευτικά εργαλεία για πιθανή ευαλωτότητα στην εκδήλωση της νόσου.
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P022
Ο «ΜΙΚΡΟΣ» ΒΑΣΙΛΗΣ: Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ
ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Γραμανδάνη Χ., Βαρδιάμπασης Α.
ΚΨΥ, ΓΝ Ρεθύμνου

Σκοπός: Το περιστατικό αναφέρεται στον Βασίλη Λ., άνδρα 27 ετών, που προσήλθε στο Κέντρο Ψυχικής
Υγείας Ρεθύμνου, με αίτημα τη θεραπευτική αντιμετώπιση Στυτικής Δυσλειτουργίας κατά DSM V -302.7
(Αποτυχία Γενετήσια Διέγερσης κατά ICD 10 -F52.21).
Υλικό και μέθοδοι: Ύστερα από αξιολόγηση των συμπτωμάτων και μετά από ενδελεχή λήψη ιστορικού,
ο Βασίλης πληρούσε τα κριτήρια για Στυτική Δυσλειτουργία, καθώς υπήρχε σημαντική δυσκολία στην
απόκτηση στύσης κατά τη σεξουαλική δραστηριότητα για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, που του
προκαλούσε κλινικά σημαντική δυσφορία. Στην αυτοϊκανοποίηση υπήρχε διέγερση. Αφού αποκλείστηκαν
οργανικά αίτια ή λήψη φαρμάκων, έγινε εστίαση στα κύρια ψυχοτραυματικά γεγονότα της ζωής του, που
ανέδειξαν την έναρξη του σεξουαλικού προβλήματος: ο Βασίλης, στην ηλικία των 5 ετών (στον οποίο
είχαν επιτρέψει να κοιμάται στο κρεβάτι των γονιών του), ξύπνησε μέσα στη νύχτα και είδε τον πατέρα
του γυμνό, σε στύση. «Δεν μπορώ, ακόμη, να ξεχάσω την εικόνα αυτή». Ο Βασίλης από την προεφηβεία
προβληματιζόταν για το μέγεθος του πέους του, θεωρώντας το μικρό. Στην ηλικία των 19 ετών προχώρησε
σε αυξητική πέους. Αν και η επέμβαση θεωρήθηκε επιτυχής, ο Βασίλης σπάνια προχωρούσε σε ερωτικές
συνευρεύσεις λόγω της πεποίθησής του ότι το πέος του εξακολουθεί να είναι μικρό. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο Βασίλης είναι ένας αρρενωπός άνδρας, με πολλές επιτυχίες στις γυναίκες και με μια εμμονή στο να
τις ικανοποιεί απόλυτα.
Αποτελέσματα: Ακολουθήθηκε θεραπευτική παρέμβαση μέσω των αρχών της Γνωσιακής - Συμπεριφορικής
Θεραπείας, οι οποίες βοήθησαν τον Βασίλη να διαχειριστεί τη σεξουαλική του δυσλειτουργία και να πάρει
τον έλεγχο των αποθηκευμένων αυτοκαταστροφικών του σκέψεων (μείωση άγχους απόδοσης/αποτυχίας,
αναγνώριση και τροποποίηση διαστρεβλωμένων πεποιθήσεων, τεχνική εστιασμού στις αισθήσεις).
Συμπεράσματα: Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη ζωή του ατόμου, όσο
και στις ερωτικές του σχέσεις. Ο ρόλος της ψυχοθεραπείας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών
παραμένει επίκαιρος.
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P023
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΕRT) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Βαρδιάμπασης Α., Γραμανδάνη Χ.
ΚΨΥ, ΓΝ Ρεθύμνου

Σκοπός: Η διερεύνηση πιθανών διαφορών στην αντίληψη έξι βασικών συναισθηματικών εκφράσεων (θυμός,
αηδία, φόβος, χαρά, λύπη, έκπληξη) μεταξύ ατόμων με διαφορές στα επίπεδα γνωστικής δυσλειτουργίας.
Υλικό και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε το Emotion Recognition Task (ΕRT), μία δοκιμασία στην οποία ο
εξεταζόμενος καλείται να αναγνωρίσει ποιο συναίσθημα αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο γυναικών και
ανδρών, που εμφανίζονται διαδοχικά στην οθόνη του υπολογιστή σε μορφή video-clip. Εκτός από το
συναίσθημα, αλλάζει και η «ένταση» στην έκφρασή του στο πρόσωπο των μοντέλων. Το δείγμα αποτελούσαν
40 γυναίκες και 35 άνδρες, ηλικίας 60-75 ετών, που επισκέφτηκαν το Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης και
Ανωτερων Γνωστικών Λειτουργιών του Κ.Ψ.Υ. Ρεθύμνου, με παρόμοιο μορφωτικό επίπεδο (>9 έτη), χωρίς
μείζονα κατάθλιψη, χρόνιο σωματικό πρόβλημα, κατάχρηση αλκοόλ. Στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε τρεις
υπο-ομάδες με κριτήριο τη βαρύτητα της άνοιας (MMSE ≤9: 18 ασθενείς, MMSE 10-18: 19 ασθενείς και
MMSE 19-23: 16 ασθενείς και 22 με MMSE ≥24).
Αποτελέσματα: Συνολικά, οι ασθενείς με άνοια είχαν χειρότερες επιδόσεις στην αναγνώριση συναισθημάτων
σε σχέση με τα άτομα με ήπια γνωστική δυσλειτουργία και την ομάδα ελέγχου. Με λίγα λόγια, υπάρχει
άμεση συσχέτιση της δυσκολίας αναγνώρισης συναισθημάτων με τη βαρύτητα της άνοιας. Η μεγαλύτερη
δυσκολία εντοπίστηκε στην αναγνώριση των αρνητικών συναισθημάτων, όπως ο θυμός, η λύπη και ο
φόβος. Το συναίσθημα της χαράς αναγνωρίστηκε με μεγαλύτερη ευκολία σε όλες τις υπο-ομάδες. Επίσης,
η ομάδα με ήπια γνωσιακή έκπτωση, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, παρουσιάζει σημαντική δυσκολία
στην αναγνώριση χαμηλής έντασης συναισθημάτων.
Συμπεράσματα: Η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας καθώς και των φροντιστών των ασθενών με
άνοια για αυτή την «παράπλευρη απώλεια» εξαιτίας της νόσου, ενδεχομένως, μπορεί να συμβάλει στην
καλύτερη κατανόηση των περιορισμών του ασθενή και, συνεπαγωγικά, να κατευθύνει προς χρήσιμες
θεραπευτικές παρεμβάσεις. Επίσης, τίθεται το ζήτημα της χρήσης του ΕRT ως εργαλείου έγκαιρης διάγνωσης
και δευτερογενούς πρόληψης της άνοιας.
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Βασιλειάδου Θ., Δράγου Ν., Ρέτζιου Ν., Σειτανίδης Θ., Αθανασοπούλου Ε.
Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου

Σκοπός: Σκοπός της παρουσίασης είναι να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν στη διαγνωστική
και θεραπευτική εργασία ανηλίκων προσφύγων από τη διεπιστημονική ομάδα.
Υλικό: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το πλαίσιο της αξιολόγησης του ανήλικου πρόσφυγα,
προκειμένου να αναδειχθεί η διεπιστημονική προσέγγιση της περίπτωσης.
Μέθοδοι: Η διαφορετική πολιτισμική καταβολή μεταξύ εξεταστή-εξεταζόμενου, η νοηματοδότηση των
δυσκολιών του παιδιού και πως οι δυσκολίες αυτές κατανοούνται στο κοινωνικό πλαίσιο της χώρας
προέλευσης της οικογένειας. Επίσης οι αντικειμενικές παράμετροι της κλινικής εργασίας θα αναλυθούν με
κύριο στόχο τη διαμόρφωση της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης.
Αποτελέσματα: Για να είναι αποτελεσματικό το σχέδιο παρέμβασης που είναι ολιστικού τύπου βασίζεται
σε ανθρωπιστικές αρχές. Σημαντική είναι η σύνθεση πληροφοριών της ιστορίας ζωής της οικογένειας σε
συνθήκες που προυπήρχαν και δραματικά άλλαξαν για να διαφοροποιηθούν και στο μέλλον.
Συμπεράσματα: Η πολυπλοκότητα της περίπτωσης συνιστά επιστημονική πρόκληση σε ατομικό και
συλλογικό επίπεδο, προτάσσοντας την αναγκαιότητα σύμπραξης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
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P025
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Φωστίνη Α., Βαγενά Κ., Βασιλείου Γ., Παπαδάκη Κ., Τόλη Α., Παππά Ν., Τσέλιου Β., Γρηγοράκης Λ.,
Βλάχος Ι.
Πανελλήνια Εταιρεία Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Σκοπός: Τα αποχαιρετιστήρια γράμματα των θεραπευόμενων στη Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία
(ΓΑΨ) προσφέρουν πλούσιο υλικό μελέτης ως μέσο αντανάκλασης του θεραπευτικού περιεχομένου
και των συναισθημάτων που εκλύονται κατά τη θεραπευτική διαδικασία. Παρά τον κομβικό ρόλο των
αποχαιρετιστήριων γραμμάτων στην αποτίμηση της θεραπευτικής παρέμβασης, η υποκειμενική εμπειρία
των θεραπευόμενων στη ΓΑΨ δεν έχει μελετηθεί. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφική
μελέτη και διερεύνηση της υποκειμενικής εμπειρίας των θεραπευόμενων στη ΓΑΨ μέσα από μια σειρά
αποχαιρετιστήριων γραμμάτων που συμπληρώθηκαν κατά τον τερματισμό της θεραπευτικής διαδικασίας.
Υλικά και Μέθοδοι: Μέσω τυχαίας δειγματοληψίας, επιλέχθηκαν 33 αποχαιρετιστήρια γράμματα
θεραπευόμενων. Κριτήριο εισαγωγής ορίστηκε η ολοκλήρωση του βασικού κύκλου 16 συνεδριών της
ΓΑΨ. Η εξαγωγή και ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της Θεματικής Ανάλυσης.
βασίστηκε στην κατηγοριοποίηση προτάσεων, φράσεων και μεμονωμένων λέξεων από τα αποχαιρετιστήρια
γράμματα των θεραπευόμενων.
Αποτελέσματα: Τα αποχαιρετιστήρια γράμματα συντάχθηκαν από 23 (69,7%) γυναίκες και 10 (30,3%)
άντρες θεραπευόμενους. Μέσω της ενδοκειμενικής Θεματικής Ανάλυσης εντοπίστηκαν τρεις θεματικές
κατηγορίες: Θεραπευτική σχέση, Αλλαγή και Ελπίδα. Η έννοια της αλλαγής απετέλεσε την πιο συχνή
θεματική κατηγορία (30/33) και εκφράστηκε με τρεις τρόπους: ανακούφιση από συμπτώματα, αλλαγές στη
λειτουργικότητα και αλλαγές στην ποιότητα ζωής.
Συμπεράσματα: Η Θεματική Ανάλυση των αποχαιρετιστήριων γραμμάτων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο
στην μελέτη των γνωστικών και συναισθηματικών σχημάτων που ενεργοποιούνται κατά τη λήξη της
θεραπείας και των σημαντικών πτυχών της θεραπευτικής σχέσης. Μέσω της Θεματικής Ανάλυσης
προέκυψαν τρεις κατηγορίες που συνιστούν μη ειδικούς παράγοντες της θεραπευτικής διαδικασίας της
ΓΑΨ. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και εγείρουν την ανάγκη
διερεύνησης της υποκειμενικής αντίληψης των ειδικών παραγόντων της θεραπευτικής διαδικασίας από την
πλευρά των θεραπευόμενων.
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P026
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΒΩΒΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΥΧΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
Αθανασιάδου Μ., Βοϊτσίδης Π., Πορφύρη Γ., Τσιπροπούλου Β., Παρλαπάνη Ε., Διακογιάννης Ι.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Σκοπός: Η «επιλεκτική βωβότητα» θεωρείται σχετικά σπάνια διαταραχή, κατατάσσεται δε από το DSM5 στις αγχώδεις διαταραχές. Αν και συχνότερα εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία, αναφέρεται και επί
ενηλίκων ως διαταραχή, αλλά και ως σύμπτωμα σε πλαίσιο άλλων ψυχικών διαταραχών. Με αφορμή
την παρουσίαση κλινικής περίπτωσης 21χρονου ασθενούς παρατίθεται βιβλιογραφική ανασκόπηση της
επιλεκτικής βωβότητας ως σύμπτωμα σε ενήλικους ψυχιατρικούς ασθενείς.
Υλικό και μέθοδοι: Ο ασθενής προσήλθε συνοδευόμενος από τους γονείς του στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών. Κατά την τελευταία εβδομάδα αρνούνταν να σιτιστεί και να λάβει νερό. Από εξαμήνου, ο
ασθενής παρουσίασε επιλεκτική βωβότητα. Προ ενάμιση έτους διαγνώστηκε με ιδεοψυχαναγκαστική
διαταραχή, η οποία αντιμετωπίστηκε με αντικαταθλιπτική αγωγή, χωρίς επαρκή ανταπόκριση.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής εισήχθη στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Διενεργήθηκε εργαστηριακός
και απεικονιστικός έλεγχος. Η κλινική εκτίμηση ήταν δυσχερής. Ο ασθενής επικοινωνούσε επιλεκτικά,
υπό ορισμένες συνθήκες και με συγκεκριμένα άτομα. Μετά από χορήγηση ολανζαπίνης, άρχισε σταδιακά
να σιτίζεται, αρνούμενος ωστόσο να λάβει υγρά, γεγονός που κατέστησε αναπόφευκτη την ενδοφλέβια
χορήγηση υγρών. Προϊόντος του χρόνου και λαμβανομένου υπόψη του ιστορικού, χορηγήθηκε φλουοξετίνη.
Μετά από πάροδο ενός τριμήνου, ο ασθενής εξέφρασε παραληρητικές ιδέες. Ο ασθενής εξήλθε με διάγνωση
«Άλλες μη οργανικές ψυχωτικές διαταραχές» (F28) και αγωγή εξόδου: φλουοξετίνη 40mg και ολανζαπίνη
10mg ημερησίως. Έκτοτε παρακολουθείται από τα Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής. Επί της παρούσης, στην
κλινική εικόνα του ασθενούς κυριαρχεί η επιλεκτική βωβότητα και η εξ’ αυτής έκπτωση της κοινωνικής και
ακαδημαϊκής λειτουργικότητας.
Συμπεράσματα: Η επιλεκτική βωβότητα σε ενήλικες ασθενείς έχει αναφερθεί σε πλαίσιο ψυχικών
διαταραχών όπως οι νευροαναπτυξιακές, η κατάθλιψη, η διαταραχή μετατροπής και η σχιζοφρένεια. Συχνά
απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση, ώστε να διασαφηνιστεί η ψυχιατρική διάγνωση. Βιβλιογραφικά
υποστηρίζεται η αποτελεσματικότητα της φλουοξετίνης στην αντιμετώπιση της διαταραχής «επιλεκτική
βωβότητα». Σε κάθε άλλη περίπτωση, η φαρμακοθεραπεία οφείλει να εξατομικευτεί, η δε πρόγνωση
παραμένει επιφυλακτική.
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P027
ΣΥΝΔΡΟΜΟ SCHMAHMANN ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ ARNOLD-CHIARI ΤΥΠΟΥ I
Παρλαπάνη Ε.1, Βοϊτσίδης Π.1, Γιαζκουλίδου Α.1, Ηλιάδου Π.1, Τσιπροπούλου Β.1, Νηματούδης Ι.2,
Διακογιάννης Ι.1
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ

1
2

Σκοπός: Η δυσπλασία Arnold-Chiari τύπου Ι είναι μία σπάνια συγγενής ανωμαλία. Πρόκειται για πρόπτωση
τμήματος της παρεγκεφαλίδας διά του ινιακού τρήματος. Η διάγνωση συνηθέστατα καθυστερεί και τίθεται
κατά την εφηβεία ή την πρώιμη ενήλικη ζωή, με την εκδήλωση των αρχικών συμπτωμάτων. Περιγράφεται η
κλινική περίπτωση 19χρονου ασθενούς, με διάγνωση συνδρόμου Schmahmann επί εδάφους δυσπλασίας
Arnold-Chiari τύπου Ι.
Υλικό και μέθοδοι: Ο ασθενής προσήλθε στα Εξωτερικά Ιατρεία αιτιώμενος «παρεμβολές στη σκέψη»
που του προκαλούσαν δυσφορία. Από τριών ετών εμφάνισε φωνητικά και κινητικά τικ, τα οποία σε ηλικία
περίπου 16 ετών υποχώρησαν, ενώ εμφανίστηκαν εισβάλλουσες σκέψεις, οι οποίες ανέκοπταν τη
σκεπτική διεργασία δυσχεραίνοντας τη σχολική μάθηση. Ο ασθενής διαγνώστηκε με ιδεοψυχαναγκαστική
διαταραχή και έλαβε αρχικά εσιταλοπράμη, εν συνεχεία κλομιπραμίνη, χωρίς όμως επαρκή ανταπόκριση.
Διενεργήθηκε τότε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία και ανέδειξε τη δυσπλασία Arnold-Chiari
τύπου Ι.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής εισήχθη στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική. Διενεργήθηκε εργαστηριακόςαπεικονιστικός έλεγχος, κλινική νευρολογική εκτίμηση και πλήρης νευροψυχολογικός έλεγχος. Μεταξύ
άλλων, χορηγήθηκε και η Κλίμακα CCAS (Cerebellar Cognitive Affective/Schmahmann syndrome
Scale). Τα προεξάρχοντα ελλείμματα εντοπίστηκαν στις εκτελεστικές λειτουργίες και στην οπτικοχωρική/
κατασκευαστική ικανότητα.
Συμπεράσματα: Η δυσπλασία Arnold-Chiari τύπου Ι σχετίζεται με εκδήλωση νευρολογικών συμπτωμάτων,
ψυχικών διαταραχών και νευρογνωστικής δυσλειτουργίας. Το σύνδρομο Schmahmann περιγράφτηκε σε
ασθενείς με παρεγκεφαλιδικές βλάβες και χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από ελλείμματα στις εκτελεστικές
λειτουργίες και την οπτικοχωρική ικανότητα, αμβλεία συναισθηματική έκφραση και διαταραχές της
προσωδίας. Σύμφωνα με την ψυχιατρική κλινική εξέταση και τον νευροψυχολογικό έλεγχο, ο ασθενής
φαίνεται να εμφανίζει το σύνδρομο ως απόρροια παρεγκεφαλιδικής δυσλειτουργίας στο έδαφος δυσπλασίας
Arnold-Chiari. Εν τη απουσία κατευθυντήριων οδηγιών για ειδική αντιμετώπιση του συνδρόμου και με βάση
τα κυρίαρχα στην κλινική εικόνα συμπτώματα, συγκεκριμένα την αδυναμία αναστολής (cognitive inhibition)
με επαγόμενη αγχώδη συμπτωματολογία και ορισμένα υπολειπόμενα τικ, χορηγήθηκε φλουβοξαμίνη
250mg και ρισπεριδόνη 2mg ημερησίως. Περαιτέρω τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής σχεδιάζεται
με βάση την εξέλιξη της κλινικής εικόνας.
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P028
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΕΠ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Βουράκη Γ.1, Ηλίας Ι.2, Τσελεμπής Α.1, Τσομάκα Ε.1, Γαλανάκη Μ.1, Μπράτης Δ.1, Γιωτάκης Κ.1,
Παχή Α.1
Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, ΓΝΑ Έλενα Βενιζέλου

1
2

Σκοπός: Η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της προσέλευσης
ασθενών σε ψυχιατρικό τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) γενικού νοσοκομείου.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 3165 ασθενείς που προσήλθαν στο ψυχιατρικό ΤΕΠ σε
μια περίοδο 3 ετών και συνολικά 184 εφημεριών. Καταγράφηκε η ηλικία, το φύλο και η διάγνωση (κατά
ICD-10). Από τις μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αθηνών χρησιμοποιήθηκαν οι μέσοι μηνιαίοι ρύποι
για διοξείδιο του αζώτου (NO2), και σωματιδιακούς ρύπους με διάμετρο μικρότερη από 2,5μm (PM2,5) ή
10μm (PM10).
Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτελείτε από 1743(55%) άνδρες και 1422 (45%) γυναίκες, με μέσο όρο
ηλικίας 44,7±16,16 έτη. Ως προς την διάγνωση το 30,5% των ασθενών ανήκε στην ομάδα Σχιζοφρένεια,
σχιζοτυπικές και παραληρητικές διαταραχές, ενώ οι συναισθηματικές διαταραχές αποτελούσαν το 18,6%
και οι διαταραχές άγχους το 18,7%. Το διοξείδιο του αζώτου παρουσίασε θετική συσχέτιση με την
προσέλευση ασθενών με συναισθηματική διαταραχή (p<0.05) χωρίς να παρουσιάζει συσχέτιση με τις
άλλες κατηγορίες ασθενών. Προκειμένου να προσδιορίσουμε ασφαλέστερα τη σχέση μεταξύ προσέλευσης
ασθενών με συναισθηματική διαταραχή και ρύπων προχωρήσαμε σε βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση. Το
ΝΟ2 και ΡΜ10 ερμήνευαν ένα ποσοστό 6% της διακύμανσης των ασθενών.
Συμπεράσματα: Πρόσφατες μεταναλύσεις συνδέουν συναισθηματικές νόσους με έκθεση του ασθενή
σε ΝΟ2 χωρίς να βρίσκουν συσχετίσεις με τους υπόλοιπους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Ωστόσο πριν
αποδεχτούμε πλήρως ένα τέτοιο εύρημα θα πρέπει να διερευνηθεί αν πρόκειται για μια αιτιακή σχέση ή αν
πρόκειται για μια συσχέτιση που προέρχεται από την κοινή εποχιακή κατανομή τόσο του ΝΟ2 όσο και των
συναισθηματικών διαταραχών.
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P029
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Βουράκη Γ., Τσομάκα Ε., Γαλανάκη Μ., Τσελεμπής Α., Μπράτης Δ., Παπλός Κ., Παχή Α.
Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία

Σκοπός: Η καραντίνα χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για την πρόληψη νοσημάτων όπως η πανώλη και η
χολέρα. Οι πρόσφατες επιδημίες (SARS, MERS-CoV, 2019-nCoV) την έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο.
Με αφορμή την πρόσφατη εθελούσια καραντίνα ατόμων με πιθανή έκθεση στον 2019-nCoV έγινε
βιβλιογραφική ανασκόπηση των ψυχολογικών επιπτώσεων.
Μέθοδος - Υλικό: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά: καραντίνα (quarantine)
και ψυχιατρικές διαταραχές (mental disorders).
Αποτελέσματα: Η επίπτωση ψυχικών διαταραχών σε άτομα που ετέθησαν σε καραντίνα ανέρχεται σε 4158,9% ενώ η παρουσία ψυχιατρικών συμπτωμάτων αγγίζει το 70%. Οι συχνότερες ψυχικές διαταραχές
είναι το PTSD και η καταθλιπτική διαταραχή ενώ έχουν επίσης καταγραφεί διαταραχές προσαρμογής,
αγχώδεις διαταραχές, πένθος, επιδείνωση γνωστικών λειτουργιών επί γνωστής άνοιας, ντελίριο. Άτομα
που ετέθησαν σε καραντίνα περιγράφουν: φόβο, αίσθημα μοναξιάς, ανία, θυμό, εκνευρισμό, αϋπνία,
άγχος, ενοχή και φόβο για την εξάπλωση της νόσου, φόβο για την ανάπτυξη αρνητικών συναισθημάτων
στους οικείους τους και προστριβές με το προσωπικό. Υπάρχουν αναφορές σοβαρότερων εκδηλώσεων με
αυτοκτονικό ιδεασμό, ψευδαισθήσεις και άλλα ψυχωτικά συμπτώματα και μανιακόμορφη συμπτωματολογία.
Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη ψυχιατρικής συμπτωματολογίας περιλαμβάνουν: 1) παρατεταμένο
χρόνο σε καραντίνα, 2) προηγούμενη έκθεση σε νοσούντα από τη μεταδοτική νόσο, 3) χαμηλό εισόδημα,
4) οικονομικές απώλειες, 5) συνύπαρξη καταθλιπτικών και PTSD συμπτωμάτων, 6) υποκειμενική αντίληψη
αυξημένης δυσκολίας, 7) αυξημένη συμμόρφωση, 8) απώλεια σωματικού βάρους, 9) παρενέργειες της
αντι-ιικής αγωγής, 10) προυπάρχουσες αναπηρίες, 11) ιστορικό ψυχικής διαταραχής, 12) επαγγελματίες
υγείας. Στη βιβλιογραφία καταγράφονται συχνή απουσία κατανόησης του λόγου της καραντίνας (44%) και
ελλειμματική συμμόρφωση σε μέτρα πρόληψης (15% καθολική συμμόρφωση) που δύναται να αυξηθεί με
την εκπαίδευση. Σε περιπτώσεις άρνησης της εθελούσιας παραμονής σε καραντίνα κινητοποιήθηκαν οι
διαδικασίες ακούσιας παραμονής.
Συμπεράσματα: Ο ενεργός ρόλος των ψυχιάτρων- ψυχολόγων στην εφαρμογή της καραντίνας δύναται να
εξασφαλίσει βέλτιστη εφαρμογή της και μείωση της ψυχολογικής επιβάρυνσης των ασθενών.
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P030
ΑΚΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΕΠ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Βουράκη Γ., Τριανταφύλλου Ι., Γαλανάκη Μ., Παπαζαφείρη Θ., Λέκκα Δ., Δρακούλη Β., Μπράτης Δ.,
Παχή Α.
Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία

Σκοπός: Η διερεύνηση των προσερχόμενων ασθενών σε ψυχιατρικό ΤΕΠ γενικού νοσοκομείου.
Υλικό - Μέθοδος: Σε διάρκεια τριών ετών καταγράφηκαν όλα τα περιστατικά που προσήλθαν ακουσίως σε
τμήμα επειγόντων γενικού νοσοκομείου. Το φύλο, η ηλικία, η διάγνωση, η ύπαρξη αυτοκτονικού ιδεασμού
και το αν τελικά νοσηλεύθηκαν, ήταν οι μεταβλητές που εξετάστηκαν.
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 3167 ασθενών που προσήλθαν για εξέταση, 570 ασθενείς (18%) προσήλθαν
χωρίς την θέλησή τους. Από αυτούς οι 435 πληρούσαν τα κριτήρια ακούσιας νοσηλείας και νοσηλεύτηκαν
τελικά οι 395 (40 ασθενείς νοσηλεύθηκαν σε ιδιωτική κλινική) . Στη διάρκεια της τριετίας, το 48% των
εισαγωγών ήταν ακούσιες. Ο μέσος όρος ηλικίας των ακούσιων ασθενών ήταν 44,99 έτη χωρίς να
παρουσιάζει στατιστική διαφορά από τον μέσο όρο (44,62, T test p>0,05) των ασθενών που προσήλθαν
εκουσίως στα ΤΕΠ. Ως προς το φύλο οι άνδρες με ακούσια εισαγωγή ήταν περισσότεροι από τις γυναίκες
(x2<0,05). Ως προς τη διάγνωση στους ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια ακούσιας νοσηλείας το 71,4%
ανήκε στην ομάδα: Σχιζοφρένεια, σχιζοτυπικές και παραληρητικές διαταραχές, ενώ οι συναισθηματικές
διαταραχές αποτελούσαν το 14,1%. Αντίθετα στους ασθενείς που δεν πληρούσαν τα κριτήρια το
27,45% διαγνώσθηκε ως οργανικό ψυχοσύνδρομο και το 25,9% με Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές
συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία στην ελληνική πραγματικότητα γίνεται μια κατάχρηση της
διαδικασίας ακούσιας εξέτασης. Με βάση τα ευρήματα της μελέτης τα κύρια χαρακτηριστικά ακούσιας
εισαγωγής είναι άνδρας, 45 ετών, με ψυχωτική διαταραχή. Είναι πιθανό λόγω έλλειψης εξωνοσοκομειακών
δομών ένα ποσοστό ασθενών να υποβάλλεται στην διαδικασία της ακούσιας εξέτασης χωρίς να πληροί τα
κριτήρια του νόμου περί ακούσιας νοσηλείας.
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ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Βουράκη Γ., Παπλός Κ., Τσομάκα Ε., Γκίνης Π., Μπάρας Σ., Ρουμπή Α., Παχή Α.
Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία

Σκοπός: Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα αντιπροσωπεύει το 1% του συνόλου των κακοηθειών και
εμφανίζει υψηλή συννοσηρότητα με κατάθλιψη μετεγχειρητικά (5,6%). Με αφορμή τη νοσηλεία δυο
ασθενών με ψυχωτική συμπτωματολογία και πρόσφατο ιστορικό χειρουργηθέντος καρκίνου θυρεοειδούς
και λήψης ραδιενεργού ιωδίου (Ι131) έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση των περιστατικών.
Μέθοδος - Υλικό: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά: καρκίνος θυρεοειδούς
(thyroid cancer), ψύχωση (psychosis), και μετεγχειρητική περίοδος (postoperative period). Ανευρέθηκαν
τρία άρθρα.
Αποτελέσματα: Στη βιβλιογραφία περιγράφονται τρεις ασθενείς με χειρουργηθέντα καρκίνο θυρεοειδούς
και ψυχωτική συμπτωματολογία: 1) Γυναίκα 62 ετών με ιστορικό ολικής θυρεοειδεκτομής και χορήγησης
Ι131, εμφάνισε 4 εβδομάδες μετά ακουστικές ψευδαισθήσεις, επιθετική συμπεριφορά και άρση αναστολών
ενώ βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρού κλινικού υποθυρεοειδισμού, 2) Γυναίκα 39 ετών με ιστορικό διπλής
ημιθυρεοειδεκτομής και λήψης Ι131, παρουσίασε μια ημέρα μετά τη χορήγηση Ι131 παραληρητικές ιδέες
παρακολούθησης, αναφοράς και συσχέτισης ενώ ήταν ευθυρεοειδική, 3) Γυναίκα 42 ετών με ιστορικό
ολικής θυρεοειδεκτομής εμφάνισε ψυχωτική συμπτωματολογία λίγες ημέρες μετά τη χορήγηση Ι131 και
ενώ τελούσε σε κατάσταση σοβαρού κλινικού υποθυρεοειδισμού. Στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν.Ν.Θ.Α
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» νοσηλεύθηκαν: 1) Γυναίκα 36 ετών με ιστορικό καρκίνου θυρεοειδούς και λήψης Ι131 που
εμφάνισε 6 μήνες μετά παραληρητικές ιδέες συσχέτισης και παρακολούθησης ενώ βρισκόταν σε θεραπεία
υποκατάστασης και ήταν ελαφρώς υπερθυρεοειδική, 2) Γυναίκα 22 ετών με ιστορικό πολυοζώδους
βρογχοκήλης, καρκίνου θυρεοειδούς με ολική θυρεοειδεκτομή και χορήγησης Ι131, που παρουσίασε 2
εβδομάδες μετά παραληρητικές ιδέες δίωξης, αναφοράς, συσχέτισης και αποδιοργάνωση συμπεριφοράς
ενώ οι θυρεοειδικές της ορμόνες ήταν εντός φυσιολογικών ορίων.
Συζήτηση: Ο καρκίνος του θυρεοειδούς και η αντιμετώπιση του με τις ορμονικές αλλαγές που αυτή
συνεπάγεται , ενδέχεται σε ευπαθή άτομα να οδηγήσει στην εμφάνιση ψυχωτικής συμπτωματολογίας. Η
παρατήρηση αυτή δύναται να αποτελέσει πεδίο περαιτέρω μελέτης.
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P032
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ “FRANCO
BASAGLIA - Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Γεώργου Α., Δερεδίνη Π., Τριβέλλας Δ.
Κέντρο Ημέρας Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων Franco Basaglia ΕΠΑΨΥ

Εισαγωγή: Το Κέντρο Ημέρας Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων “Franco Basaglia” είναι μια ανοικτή
κοινοτική μονάδα ψυχικής υγείας προσανατολισμένη στο μοντέλο αποκατάστασης (recovery model).
Σκοπός: Η ανάδειξη και η σημασία του ρόλου του νοσηλευτή στο Πολυδύναμο Κέντρο Ψυχοκοινωνικών
Παρεμβάσεων.
Αποτελέσματα: Ο ρόλος του νοσηλευτή στο κέντρο ημέρας είναι πολυδιάστατος. Λειτουργεί ως μέλος της
διεπιστημονικής ομάδας αλλά κι ως αυτόνομο μέλος. Συμμετέχει σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες του Κέντρου
Ημέρας. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνος της κλινικής depot, συμμετέχει στην ομάδα κατ΄ οίκον, στις ομάδες
του Κέντρου Ημέρας, στην ομάδα υποδοχής και αξιολόγησης αιτημάτων και στην υπηρεσία οικογενειακής
θεραπείας. Δουλεύει πέρα από τα στενά όρια του νοσοκομείου . Αυτό του δίνει την δυνατότητα να αναπτύξει
νέες δεξιότητες μέσω της αλληλεπίδρασης του με τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, αποκτώντας ένα πιο
ενεργό ρόλο. Οι νοσηλευτής αναλαμβάνει βασικό ρόλο στον συντονισμό και στην διευκόλυνση των ρόλων
στο πλαίσιο και στην συνεργασία μεταξύ άλλων επαγγελματιών, ληπτών και φροντιστών και του ευρύτερου
πλαισίου φροντίδας. Χρησιμοποιώντας τη φροντίδα που επικεντρώνεται στην αποκατάσταση (recovery
model), ο νοσηλευτής μπορεί να εφαρμόσει μια σειρά στρατηγικών για τη μείωση της επιθετικότητας, των
νοσηλειών και την ενίσχυση των ληπτών όταν αυτοί αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις.
Συμπεράσματα: Η δύναμη της νοσηλευτικής πρακτικής στην κοινότητα έγκειται στην ολιστική, εξατομικευμένη
προσέγγιση των ατόμων σε επίπεδο πρόληψης, προαγωγής της υγείας, θεραπείας και αποκατάστασης
εντός του περιβάλλοντος διαβίωσής τους στην κοινότητα. Η ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση του
χρήστη στην κοινότητα καθιστά τις παρεμβάσεις των νοσηλευτών, είτε μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της
λειτουργίας της ομάδας είτε λαμβάνοντας ηγετικό ρόλο, καθοριστικές για τη βελτίωση της ποιότητας της
ζωής του λήπτη και της ποιότητας και αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συμμετοχή των
ληπτών στο σχεδιασμό και την ανασκόπηση της φροντίδας τους μπορεί να βοηθήσει την εξατομικευμένη
φροντίδα που επικεντρώνεται στην αποκατάσταση, με στόχο την ανάπτυξη στόχων ειδικά για το άτομο με
σκοπό την μεγιστοποίηση των επιτεύγματών και της κοινωνικής ένταξης.
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ΕΙΚΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
Σταυρινού Α., Γιαννακόπουλος Ο., Βελλόπουλος Σ., Πουπούλη Β., Βασιλοπούλου Π.
Ψυχιατρική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Σκοπός: Η εικόνα εαυτού (self-image) ορίζεται ως «η οργανωμένη σύνθεση αντιλήψεων του εαυτού, που
αφορούν τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητές του σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες των
άλλων». Ψυχολογικές θεωρίες καταδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της θετικής εικόνας εαυτού στην υγιή
ψυχική λειτουργία. Εκτός των άλλων, έρευνες καταδεικνύουν την παιδική κακοποίηση ως προβλεπτικό
παράγοντα βίαιης συμπεριφοράς και σεξουαλικής παραβατικότητας. Εύλογα δημιουργείται η υπόθεση ότι
άτομα που εμφανίζουν σεξουαλική παραβατικότητα παρουσιάζουν αρνητική εικόνα εαυτού. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη συσχέτιση της εικόνας
εαυτού, της σεξουαλικής παραβατικότητας και της κακοποίησης στην παιδική ηλικία.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
«PubΜed», «Science Direct» και «Google Scholar».
Αποτελέσματα: Πληθώρα ερευνών συσχετίζουν την σεξουαλική παραβατικότητα με πτωχή αυτοεκτίμηση
(κυρίως σε εφηβική ηλικία), καθώς και την παιδική κακοποίηση με την αρνητική εικόνα εαυτού. Λίγες
όμως έρευνες συνδυάζουν και τα δύο. Επιβεβαιώνεται ο άρρηκτος σύνδεσμος μεταξύ κακοποίησης στην
παιδική ηλικία και βίαιης συμπεριφοράς στην ενήλικη ζωή. Η σχέση του παιδιού με τον κύριο φροντιστή
φαίνεται πως παίζει καθοριστικό ρόλο για τη μετέπειτα εικόνα εαυτού του ατόμου, η οποία αποτελεί έναν
από τους παράγοντες που διαμεσολαβούν για την εκδήλωση σεξουαλικής παραβατικότητας, όχι όμως και
τον μοναδικό.
Συμπεράσματα: Κρίνεται πως η σχέση κακοποίησης - παραβατικότητας χαρακτηρίζεται από μία
πολυπλοκότητα που ξεπερνά το ήδη γνωστό μοντέλο του κύκλου της βίας, καθιστώντας αναγκαία μια
περαιτέρω διερεύνηση της θεωρίας πίσω από τη συσχέτιση αυτή. Παρόλα αυτά η σύγχρονη βιβλιογραφία
δεν περιλαμβάνει εκτενή επισκόπηση του αντικειμένου. Η σχέση μεταξύ σεξουαλικής παραβατικότητας,
εικόνας εαυτού και κακοποίησης στην παιδική ηλικία χρήζει εκτενέστερης μελέτης προκειμένου για την
πληρέστερη κατανόηση της, με σκοπό την αντιμετώπιση και πρόληψη του βιοψυχοκοινωνικού αυτού
φαινομένου.
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ΨΙΛΟΚΥΒΙΝΗ: ΜΙΑ “ΠΑΛΙΑ” ΝΕΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Σιλιαχλή Α.1, Γιαννακόπουλος Ο.2
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ψυχιατρική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

1
2

Σκοπός: Η Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη και ιδιαίτερα επιβαρυντική
ψυχική ασθένεια. Παρά τις διάφορες θεραπευτικές επιλογές ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών εμφανίζει
ανθεκτικότητα στην θεραπεία, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη εύρεσης νέων λύσεων.
Η ψιλοκυβίνη είναι ένα παραισθησιογόνο φυσικό αλκαλοειδές, το οποίο εντοπίζεται σε πολλά είδη
μανιταριών. Είναι μερικός αγωνιστής της σεροτονίνης, με έκδηλες επιδράσεις στην γνωστική αντίληψη και
την συναισθηματικότητα. Απομονώθηκε και ταυτοποιήθηκε το 1958, ενώ το 1959 συντέθηκε για πρώτη
φορά από τον Albert Hofmann. Η ευρεία χρήση της ως ψυχαγωγικό φάρμακο οδήγησε στην απαγόρευση
της το 1970, με συνέπεια την διακοπή της έρευνας για τις πιθανές θεραπευτικές της ιδιότητες. Νεότερες
μελέτες, όμως, εμφάνισαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη θεραπεία της ανθεκτικής κατάθλιψης,
προκαλώντας εκ νέου το επιστημονικό ενδιαφέρον. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αποτυπωθεί
η παρούσα πραγματικότητα και οι μελλοντικές προοπτικές των κλινικών δοκιμών της ψιλοκυβίνης στη
θεραπεία της κατάθλιψης.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων:
«PubMed», «Google Scholar», «Science Direct», «ClinicalTrials.gov» και «LILACS», χρησιμοποιώντας τις
λέξεις-κλειδιά psilocybin AND depression, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020.
Αποτελέσματα: Τα πρώιμα αποτελέσματα των νεότερων μελετών σχετικά με την ιατρική χρήση της
ψιλοκυβίνης είναι ενθαρρυντικά αλλά παρουσιάζουν αρκετούς περιορισμούς. Το προσεχές διάστημα
αναμένεται να υλοποιηθούν περισσότερες κλινικές μελέτες που θα αφορούν την Μείζονα αλλά και την
Ανθεκτική Κατάθλιψη, καθώς και πλήθος άλλων ψυχιατρικών διαταραχών. Οι μηχανισμοί δράσης της
ψιλοκυβίνης δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένοι. Φαίνεται να εμφανίζει πλειοτροπικές δράσεις, τόσο από
νευροπλαστική όσο και από γνωσιακή-συμπεριφορική οπτική.
Συμπεράσματα: Η συσσώρευση δεδομένων από την έρευνα μέχρι σήμερα προτείνει την χρήση της
ψιλοκυβίνης ως πιθανή ρηξικέλευθη θεραπεία για ψυχιατρικές καταστάσεις ανθεκτικές στις συμβατικές
θεραπείες. Ο καλύτερος σχεδιασμός των σύγχρονων κλινικών μελετών και η συλλογή περισσότερων
δεδομένων θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση της αποτελεσματικότητας της ψιλοκυβίνης στη θεραπεία της
κατάθλιψης. Η ορθή χρήση της ψιλοκυβίνης, ως θεραπευτικό μέσο, μη παραγνωρίζοντας τον κίνδυνο
κατάχρησής της, αποτελεί πρόκληση στην σύγχρονη ψυχιατρική.
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P035
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Γκούβρα Μ.1, Παπαδοπούλου Α.2, Καρβούνη Α.2, Θεωδορίδου Ι.2, Γρηγοράκης Λ.1, Στατήρη Ε.1,
Δουζένης Α.2, Γουρνέλλης Ρ.2
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:Διασυνδετική Ψυχιατρική Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής & Ψυχικής Υγείας, Ιατρική Σχολή Αθηνών,
ΕΚΠΑ
2
Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν
1

Σκοπός: Μετά την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, που αφορά την αποασυλοποίηση των ψυχικά ασθενών και την
κοινωνική τους επανένταξη, αναδείχθηκε περισσότερο ο ρόλος του φροντιστή. Ο ρόλος, αφορά το άτομο
που είναι κοντά στον ψυχικά πάσχοντα και προσφέρει τη φροντίδα και τη συντροφιά του σε αυτόν.
Άτομα που νοσούν από κατάθλιψη συχνά απομονώνονται και παραιτούνται από τις καθημερινές τους
δραστηριότητες. Σε αυτό το σημείο συμβάλει η οικογένεια και πιο συγκεκριμένα ο «φροντιστής», διότι
επιχειρεί να προσφέρει στον οικείο του την παρέα του και την φροντίδα του, κάτι που μακροπρόθεσμα
δημιουργεί στον ίδιο συναισθήματα ματαιότητας και στενοχώριας.
Η κατάθλιψη αποτελεί μια ψυχική διαταραχή της διάθεσης, που σύμφωνα με έρευνες προσβάλει σημαντικό
ποσοστό των Ελλήνων, ιδιαίτερα μετά τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Ο σκοπός της παρουσίασης είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το κοινό για το προφίλ των
ατόμων που αναλαμβάνουν το ρόλο του φροντιστή στους καταθλιπτικούς ασθενείς, καθώς επίσης την
αναγκαιότητα προστασίας και υποστήριξης του ρόλου. Επιπλέον θέλουμε να δώσουμε το έναυσμα για
περαιτέρω διερεύνηση και μελέτη των κοινωνικών, συμβουλευτικών και υποστηρικτικών παραμέτρων,
που θα συμβάλλουν στην προαγωγή του ρόλου.
Υλικό & Μέθοδοι: ‘Έγινε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με λέξεις κλειδί “caregiver”, και “major
depression”. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε μέσω των “scopus”, “pubmed” και περιλαμβάνει άρθρα
και μελέτες των τελευταίων δέκα ετών. Σχετικές πληροφορίες αντλήθηκαν από παγκόσμιες ομοσπονδίες
φροντιστών.
Αποτελέσματα: Οι φροντιστές είναι συνήθως γυναίκες από το οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούς. Ο
ρόλος συναντάται σε οικογένειες μεσαίου κοινωνικού και βιοτικού επιπέδου.
Οι αρμοδιότητές τους είναι σημαντικές, καθώς υποστηρίζουν την καθημερινότητα του ψυχικά πάσχοντα σε
τομείς όπως η πρόσβασή του στο σύστημα υγείας, η παρακολούθηση της τακτικής λήψης της φαρμακευτικής
αγωγής ή η παροχή συντροφικότητας.
Συμπεράσματα: Οι περισσότερες από τις μέχρι τώρα μελέτες εστιάζουν κυρίως στους επαγγελματίες
φροντιστές υγείας, με περιορισμένη προσοχή στα άτομα που πλήττονται περισσότερο, δηλαδή την οικογένεια
των ασθενών.
Τα τελευταία χρόνια Παγκοσμίως, έχουν συσταθεί οργανισμοί που λειτουργούν συμβουλευτικά και διεξάγουν
ομάδες φροντιστών προκειμένου να βοηθήσουν τη συναισθηματική τους αποφόρτιση. Περισσότερες
δράσεις χρειάζονται για την ενίσχυση φροντιστών με κατάθλιψη, όπως υπαγορεύεται από τις σύνθετες
ανάγκες των ασθενών και των συγγενών τους.
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ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΓΝΘ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2020
Αστεριάδου Φ., Δημητριάδου - Μανίνια Δ., Σταματιάδης Π., Νταφούλης Β.
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Σκοπός: Η καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων, της αιτίας παραπομπής, της Δ.Δ. και της αντιμετώπισης
των νοσηλευόμενων παιδιών/εφήβων για τους οποίους ζητήθηκε παιδοψυχιατρική εκτίμηση.
Υλικό και Μέθοδος: Καταγράφηκαν όλα τα νοσηλευόμενα παιδιά για τα οποία ζητήθηκε ΠΔΨ εκτίμηση από
διάφορες κλινικές, σύμφωνα με τα αρχεία που τηρούνται στην ΠΔΨ κλινική, την περίοδο 2/2018-2/2020.
Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν 199 παιδιά/έφηβοι, 73 αγόρια, 126 κορίτσια, ηλικίας 0-18. Τα 176 ήταν
ελληνικής υπηκοότητας και 23 πρόσφυγες/μετανάστες. Παράλληλα με τα παιδιά έγιναν συνεδρίες με τους
γονείς τους για τη λήψη ιστορικού. Έγιναν 172 παραπομπές από παιδιατρικές κλινικές, 9 από ΜΕΘ, 7 από
την παιδοχειρουργική και 11 από άλλες κλινικές. Αιτίες παραπομπής ήταν: 45 παιδιά με ψυχοσωματικά
συμπτώματα, 32 με διάγνωση χρόνιας σωματικής ασθένειας ή πριν/μετά από σοβαρή χειρουργική
επέμβαση, 21 απόπειρες, 16 μετά από εισαγγελική εντολή, 14 με κρίσεις απώλειας συνειδήσεως με/
χωρίς «σπασμούς», 13 με συμπεριφορικά προβλήματα, 13 για συμβουλευτική γονέων κυρίως για
διαχείριση πένθους, 8 για χαμηλό BMI/ απώλεια βάρους, 7 για χρήση ουσιών, 1 για ΦΑ και 29 για άλλα. Η
αντιμετώπιση των περιστατικών περιλαμβάνει έγγραφη ενημέρωση των ιατρών που έκαναν την παραπομπή
και διάγνωση. Ανάλογα με τις συνθήκες και το χρόνο νοσηλείας, η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει
συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής, υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας, συνταγογράφηση ΦΑ
και ειδικών θεραπειών, παραπομπή σε ειδικό ψυχικής υγείας στον τόπο διαμονής, διακομιδή στην ΠΔΨ
κλινική, εμπλοκή κοινωνικών και εισαγγελικών υπηρεσιών.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία παρατηρούμε ότι μεγάλος αριθμός των νοσηλευόμενων
παιδιών / εφήβων αντιμετωπίζει αυξημένα ψυχοσωματικά, συναισθηματικά, συμπεριφορικά, οικογενειακά
και κοινωνικά προβλήματα. Η ανάπτυξη και βελτίωση της Διασυνδετικής Υπηρεσίας που περιλαμβάνει
πρόληψη, Δ.Δ., συμβουλευτική, υποστήριξη και θεραπευτική αντιμετώπιση των παιδιών και των οικογενειών
τους, είναι απαραίτητη για την ολιστική βελτίωση της υγείας τους.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Θ.
Δημητριάδου - Μανίνια Δ., Αστεριάδου Φ., Νταφούλης Β.
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Σκοπός: Η διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών παιδιών / εφήβων που νοσηλεύονται με
ψυχοσωματική συμπτωματολογία, των πιθανών επιβαρυντικών παραγόντων για την εμφάνιση των
συμπτωμάτων και της αντιμετώπισής τους στα πλαίσια της Διασυνδετικής Υπηρεσίας.
Υλικό - Μέθοδος: Καταγράφηκαν όλα τα νοσηλευόμενα παιδιά / έφηβοι που παραπέμφθηκαν για ΠΔΨ
εκτίμηση τα οποία εμφάνιζαν ψυχοσωματική συμπτωματολογία (κοιλιακό άλγος, ημικρανίες, αιμωδίες
άκρων κλπ) σύμφωνα με τα αρχεία που τηρούνται στην ΠΔΨ κλινική από το Φεβρουάριο 2018 έως το
Φεβρουάριο 2020.
Αποτελέσματα: Στο διάστημα 2/2018-2/2020 έγινε ΠΔΨ εκτίμηση σε 199 παιδιά/εφήβους, εκ των
οποίων 45 παιδιά/ έφηβοι (22,61%) ηλικίας 5-15,5 ετών νοσηλεύονταν για ψυχοσωματικά συμπτώματα.
Τα 33 (73,33%) ήταν κορίτσια και τα 12 ( 26,67%) αγόρια. Ο μέσος όρος ηλικίας των κοριτσιών ήταν
τα 12,7, ενώ των αγοριών 10,4 έτη. Τα 11(24,44%) από αυτά εκδήλωσαν κοιλιακό άλγος/ εμέτους,
8(17,78%) κεφαλαλγίες/ ημικρανίες, 6(13,33%) πόνο στο στήθος/ ταχυκαρδίες, 4(8,89%) αδυναμία/
αιμωδίες άκρων, 4(8,89%) αίσθημα ζάλης και 12(26,67%) άλλα. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν
παραπάνω από μία σωματικές εκδηλώσεις. Παράγοντες που σχετίστηκαν συχνά με την εμφάνιση
ψυχοσωματικών εκδηλώσεων σε παιδιά/εφήβους ήταν άγχος για το σχολείο, προβλήματα σχέσεων με τους
συνομηλίκους και την οικογένεια και σχολικός εκφοβισμός. Η αντιμετώπιση των περιστατικών περιλάμβανε
έγγραφη ενημέρωση των παιδιάτρων που έκαναν την παραπομπή, διάγνωση, υποστήριξη/συμβουλευτική
του παιδιού/οικογένειας, συνταγογράφηση ειδικών θεραπειών ή/και παραπομπή σε ειδικούς ψυχικής
υγείας στον τόπο διαμονής.
Συμπεράσματα: Τα τελευταία έτη παρατηρείται αύξηση περιστατικών με ψυχοσωματικά συμπτώματα που
απασχολούν τις παιδιατρικές κλινικές. Τα πιο συχνά παρατηρούμενα συμπτώματα είναι τα κοιλιακά άλγη,
οι κεφαλαλγίες και οι πόνοι στο στήθος. Η συμπτωματολογία παρουσιάζεται κυρίως στα έφηβα κορίτσια
και σπανιότερα σε αγόρια μικρότερης ηλικίας. Η Διασυνδετική Υπηρεσία συμβάλει στη βελτίωση της
διεκπεραίωσης αυτών των περιστατικών, μέσω της διαφοροδιάγνωσης και του ολιστικού θεραπευτικού
σχεδιασμού.
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ HIV ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Δημητροπούλου Μ.1, Μαλλιώρη Μ.2, Παπαρρηγόπουλος Θ.2, Στεφανής Ν.2, Κοκκώλης Κ.1, Σύψα Β.3
Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών
Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
3
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
1
2

Σκοπός: Περιγραφή των χαρακτηριστικών χρηστών ουσιών που προσέρχονται χωρίς αίτημα για θεραπεία
για πρώτη φορά σε Υπηρεσία Άμεσης Πρόσβασης στην Αθήνα και αξιολόγηση μεταβολών πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά την επιδημία HIV λοίμωξης στην Αθήνα. Υλικό Χρήστες που προσήλθαν στο Σταθμό
Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων ΟΚΑΝΑ τα έτη 2010 (Ν=109), 2012 (Ν=99) και 2016/17 (Ν=134).
Στην πρώτη επαφή, συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο μέσω συνέντευξης.
Μέθοδοι: Τα χαρακτηριστικά συμμετεχόντων περιγράφηκαν με κατάλληλα μέτρα θέσης/διασποράς ή
ποσοστά. Για τη διερεύνηση διαχρονικών μεταβολών χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι X2, ANOVA και
Kruskall-Wallis.
Αποτελέσματα: To 2010, 54.1% των χρηστών ανέφερε απουσία στέγης και 28.4% δεν ήταν ελληνικής
εθνικότητας. Η πλειονότητα ανέφερε καθημερινή χρήση (93.6%) και κύρια ουσία χρήσης την ηρωίνη
(94.5%). Διαχρονικά, παρατηρήθηκε μείωση στους χρήστες άλλης εθνικότητας (28.4%, 23.2% και
14.2% τα έτη 2010, 2012 και 2016/17, αντίστοιχα, p=0.023). Συγκριτικά με το 2010, το ποσοστό των
αστέγων μειώθηκε το 2012 (από 54.1% σε 34.3%, p=0.004) αλλά αυξήθηκε ξανά το 2016/17 (από
34.3% σε 47.0%, p=0.054). Τα έτη 2010, 2012 και 2016/17, παρατηρήθηκε μείωση στο ποσοστό
που ανέφερε καθημερινή χρήση ουσιών (93.6%, 75.8%, 81.1%, p=0.002) και ηρωίνη ως κύρια ουσία
χρήσης (94.5%, 78.8%, 79.1%, p=0.001). Αύξηση παρατηρήθηκε στο ποσοστό των χρηστών που
αναφέρει ψυχιατρικά προβλήματα (20.2%, 38.4% και 45.5%, p<0.001) και HIV λοίμωξη (0%, 11.8%
και 14.4%, p=0.001).
Συμπεράσματα: Πριν την επιδημία HIV, υψηλό ποσοστό χρηστών άνηκε σε ευάλωτους πληθυσμούς
(μετανάστες, άστεγοι) και ανέφερε καθημερινή χρήση ουσιών. Διαχρονικά μειώθηκε ο αριθμός των
χρηστών άλλης εθνικότητας και η συχνότητα ενδοφλέβιας χρήσης. Οι χρήστες που προσέρχονται σε
υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης αντικατοπτρίζουν τον πληθυσμό σε κίνδυνο για λοιμώδη νοσήματα και
διαφέρουν από τους αιτούντες θεραπείας (ενδεικτικά το 2010, σε σύγκριση με στοιχεία από ΕΚΤΕΠΝ για
αιτούντες θεραπείας: απουσία στέγης 54.1% έναντι 9.3%, άλλης εθνικότητας: 28.4% έναντι 6.6%).
Η παρακολούθηση χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου πληθυσμού είναι απαραίτητη για την έγκαιρη
εφαρμογή παρεμβάσεων.
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Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ /ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τριανταφύλλου Ε.1, Τσέλλος Π.1, Θεοδωροπούλου - Mrvoljak Ι.1, Χριστοδούλου Ν.2,
Αναγνωστοπούλου Ν.1, Χριστοδούλου Γ.1
Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής
University of Nottingham

1
2

Σκοπός: Με την μελέτη αυτή επιζητούμε να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις της αιφνίδιας πανδημίας του
κορωνοϊού και των σχετικών περιοριστικών μέτρων στην ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής (ΠΖ) του
πληθυσμού. Συγκεκριμένα, επιδιώκονται: α) η εκτίμηση των άγχους-στρες-κατάθλιψης, των ιδεοληψιών
μόλυνσης και καταναγκασμών καθαριότητας και του βαθμού εστίασης της προσοχής σε σωματικά
συμπτώματα και β) η διερεύνηση της επίδρασης της ως άνω συμπτωματολογίας στην ΠΖ.
Υλικό - μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων με τηλεφωνικές
συνεντεύξεις σε τυχαίο δείγμα του γενικού πληθυσμού του νομού Αττικής. Το δείγμα απετέλεσαν 602
άτομα. Χρησιμοποιήθηκαν:
- Ερωτηματολόγιο ΠΖ του Π.Ο.Υ. -WHOQOL-BREF (WHOQOL Group, 1998)
- Ελληνικό Ερωτηματολόγιο μέτρησης κατάθλιψης- άγχους -στρες 21 ερωτήσεων - DASS 21 (Lovibond,
1995)
- Πολυδιάστατη κλίμακα ιδεοψυχαναγκαστικής συμπτωματολογίας- - DOCS (Category 1) (Αbramowitz et
al, 2010) που εκτιμά ιδεοληψίες μόλυνσης και καταναγκασμούς καθαριότητας.
- Κλίμακα εστίασης της προσοχής σε σωματικές αισθήσεις-συμπτώματα - BVS (Schmidt et al, 1997)
- Δελτίο κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων -ερωτήσεων σχετικών με την πανδημία COVID-19.
Αποτελέσματα: Καταδεικνύονται σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις των παραγόντων του WHOQOL- BREF
με τις λοιπές μεταβλητές της μελέτης. Oι ανεξάρτητες μεταβλητές (ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης) που
προβλέπουν την ΠΖ είναι οι υποκλίμακες των ερωτηματολογίων DASS-21 και BVS. Επίσης, ανεξάρτητες
μεταβλητές όπως τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλούνται εξαιτίας της πανδημίας, ο φόβος νόσησης,
η εργασιακή ανασφάλεια και ο περιορισμός μετακινήσεων συσχετίζονται με την ΠΖ και τους παράγοντες
των DASS-21, DOCS και BVS.
Συμπεράσματα: Τα αρνητικά συναισθήματα που προκλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19
φαίνεται ότι συνέβαλαν στην πυροδότηση καταθλιπτικής και αγχώδους συμπτωματολογίας επιδρώντας
στην έκλυση ιδεοληψιών μόλυνσης και καταναγκασμών καθαριότητας, στην αυξημένη εστίαση σε σωματικά
συμπτώματα και στην υποβάθμιση της ΠΖ. Ορισμένες ομάδες του δείγματος όπως ηλικιωμένοι, άτομα
χαμηλού εκπαιδευτικού- κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, σωματικά ή ψυχικά ασθενείς κ.ά. παρουσίασαν
χαμηλά επίπεδα ΠΖ και υψηλά επίπεδα άγχους, κατάθλιψης, stress, ιδεοληψιών μόλυνσης- καταναγκασμών
καθαριότητας και άγχους υγείας.
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ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τριανταφύλλου Ε.1, Χρηστίδου Χ.1, Πάλλη Α.2, Οικονόμου Μ.1, Παπαγεωργίου Χ.1
Κέντρο Επαγγελματικής Προεργασίας & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
Πρόγραμμα Ψυχοεκπαίδευσης-Συμπεριφορικής Θεραπείας Οικογένειας, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)

1
2

Σκοπός: Η παρουσίαση του αποτελέσματος της ψυχοεκπαίδευσης- συμπεριφορικής θεραπευτικής
παρέμβασης σε οικογένεια ασθενούς που παρακολουθούσε το πρόγραμμα του Κέντρου Επαγγελματικής
Προεργασίας & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.
Υλικό - μέθοδος: Παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της παρέμβασης σε οικογένεια
ασθενούς 41 έτους, ο οποίος πάσχει από σχιζοφρένεια. Η παρέμβαση, στην οποία συμμετείχαν οι γονείς και
η αδερφή του, περιέλαβε: 1) ενημέρωση για την ψυχική νόσο, 2) εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας,
επίλυσης προβλημάτων και αντιμετώπισης του stress, 3) υποστήριξη για την αντιμετώπιση της κοινωνικής
απομόνωσης και του στιγματισμού του ασθενούς και των συγγενών του (μοντέλο Ian R.H.Falloon). Ο
αριθμός των συνεδριών ήταν 30 και η συνολική διάρκεια της θεραπείας ήταν 19 μήνες. Χορηγήθηκαν τα
εξής ερωτηματολόγια: η Κλίμακα Οικογενειακής Επιβάρυνσης, η Κλίμακα Οικογενειακών Συνηθειών, το
Ερωτηματολόγιο Οικογενειακής Επικοινωνίας και το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (GHQ-28), κατά την
έναρξη και την λήξη της παρέμβασης.
Αποτελέσματα: Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης αναδεικνύεται σχετικά με τα ακόλουθα:
• Κατανόηση και αποδοχή της νόσου, μέσω της ψυχοεκπαίδευσης
• Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας - ύφεση των συγκρουσιακών σχέσεων
• Ανάπτυξη της κοινωνικότητας του ασθενούς
• Βελτίωση του εκφραζόμενου συναισθήματος, - μείωση της υπερπροστασίας & επικριτικότητας των γονέων
προς τον ασθενή.
• Βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος
• Εκπαίδευση σε τεχνικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων
• Μείωση των στιγματιστικών απόψεων για την ψυχική νόσο
• Μείωση της οικογενειακής επιβάρυνσης
• Επίτευξη στόχων κάθε μέλους της οικογένειας και βελτίωση των οικογενειακών συνηθειών
• Βελτίωση της γενικής κατάστασης της ψυχικής τους υγείας
Συμπεράσματα: Η ψυχοεκπαίδευση - συμπεριφορική θεραπεία οικογένειας αποτελεί ένα σημαντικό
θεραπευτικό μέσον βελτίωσης της κλινικής πορείας του ασθενούς, πρόληψης των υποτροπών και
ενδυνάμωσης των μελών της οικογένειας, προκειμένου να αποκτήσουν ενεργητικό ρόλο για την
αντιμετώπιση της νόσου και να επιτύχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας ζωής. Απώτερος στόχος
είναι η διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων και η ενστάλαξη της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον.
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P041
ΞΕΝΩΝΑΣ «ΝΟΣΤΟΣ » - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γιούσμης Β., Εργλετζής Σ., Ζέκα Ε., Κωστοπούλου Χ., Μακρή Μ., Ντάλλα Β.
ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου, Οργανική Μονάδα ΨΝΘ Τομέας Επανένταξης

Η στεγαστική δομή Ξενώνας «ΝΟΣΤΟΣ» ανήκει στο Τομέα Επανένταξης του Ψ.Ν.Θ. εδρεύει στην Άνω
Πόλη Θεσ/νίκης, με συνεχή λειτουργία από τον Σεπτέμβριο του 2000. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ - Καταπολέμηση του αποκλεισμού των ψυχικά πασχόντων από
την αγορά εργασίας. Έχει ως σκοπό και στόχο την πρόληψη, παρακολούθηση της Ψυχικής & Σωματικής
υγείας, αλλά ταυτόχρονα την συνεχή αξιολόγηση, απασχόληση & την πιθανή προώθηση στην ελεύθερη
αγορά εργασίας.
Στη παρούσα φάση φιλοξενεί 11 ενοίκους με χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα με διάγνωση
(κατά ICD -10):
• 5 ένοικοι με διάγνωση F20.0 ( σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου)
➧ 2 με διάγνωση F 20.3 ( αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια)
➧ 1 με διάγνωση F 20.5 ( υπολειμματική σχιζοφρένεια)
➧ 1 με διάγνωση F 22 ( παραληρηματική δ/χη) - ιστορικό F32.3
(βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο με ψυχωσικά συμπτώματα)
➧ 1 με διάγνωση F25.2 ( σχιζοφρενικόμορφη δ/χή, μικτός τύπος)
➧ 1 με διάγνωση F 20 (σχιζοφρένεια)

45.5 %
18.8 %
9.09 %
9.09 %
9.09 %
9.09 %

Σύμφωνα με το φύλο:
72.3 %
27.7 %

➧ 8 άνδρες
➧ 3 γυναίκες
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Σύμφωνα με την ηλικία:
➧ 1971 - 1980
➧ 1961 - 1970
➧ 1951 - 1960
➧ 1941 - 1950

1 ένοικος
3
5
2

ποσοστό 9.09 %
27.27 %
45.45 %
18.8 %

1 ένοικος
1
1
2
2
2
1
1

ποσοστό 9.09 %
9.09 %
9.09 %
18.8 %
18.8 %
18.8 %
9.09 %
9.09 %

Φιλοξενούνται στον Ξενώνα από:
➧ 2000
➧ 2002
➧ 2003
➧ 2012
➧ 2013
➧ 2015
➧ 2017
➧ 2019

Συμπέρασμα: Ο ξενώνας ΝΟΣΤΟΣ φιλοξενεί συνολικά 11 ενοίκους και των δύο φύλων με διαφορετικές
διαγνώσεις & διαφορετικές ηλικίες. (ο μικρότερος γεννημένος το 1980 και ο μεγαλύτερος το 1059) με
επιτυχία για τα 20 τελευταία συναπτά έτη.
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P042
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Γιούσμης Β., Εργλετζής Σ., Βουνοτρυπίδου Ε., Νασιοπούλου Α., Ντάλλα Β., Σιαμάκη Β.
ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου, Οργανική Μονάδα ΨΝΘ Τομέας Επανένταξης

Το Πρόγραμμα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» έχει ως στόχο την αλλαγή τρόπου υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, με μετατόπιση του κέντρου βάρους, προς την κατεύθυνση της κοινοτικής φροντίδας.
Αφορά την ανάπτυξη δομών & δράσεων στις οποίες, παρέχονται υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη,
διάγνωση, θεραπεία, περίθαλψη, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, κοινωνική επανένταξη καθώς και την
ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας. Δημιουργεί μονάδες ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης στεγαστικού τύπου όπως το Οικοτροφείο «Χρυσαλίδα» συμβάλλοντας στο αποϊδρυματισμό
των χρόνιων ασυλικών ασθενών.
Έχει την δυνατότητα φιλοξενίας 20 ατόμων, εκ των οποίων :
• 15 άνδρες
• 5 γυναίκες

ποσοστό 75 %
ποσοστό 25 %

Με διάγνωση (κατά ICD 10) :
• F 20 Σχιζοφρένεια
• F20.0 Σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου
• F20.9 Διάφορες μορφές σχιζοφρένειας
• F25.2 Σχιζοφρενικόμορφη δ/χή μικτός τύπος
• F25.9 Διάφορες σχιζοσυναισθηματικές δ/χές
• F25 Σχιζοσυναισθηματικές δ/χές
• F31 Διπολική συναισθηματική δ/χή
• F25.1 Σχιζοσυναισθηματική δ/χή, καταθλιπτικού τύπου
• F20.5 Υπολειμματική σχιζοφρένεια
• F20.3 Αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια
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5 ένοικοι
4
3
2
1
1
1
1
1
1

ποσοστό επί του συνόλου 25 %
20 %
15 %
10 %
5%
5%
5%
5%
5%
5%
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σύνολο 7 ποσοστό επί του συνόλου 35%

Πιο συγκεκριμένα : ( κατά ICD 10 ).
• F71 Μέτρια νοητική υστέρηση
• F73 Βαριά νοητική υστέρηση
• F70 Ελαφριά νοητική υστέρηση

3 ένοικοι
2
2

ποσοστό 42.86 %
28.57 %
28.57 %

Δεκαετία: 1950 -1960

9 ένοικοι

ποσοστό 45 %

		

1961 -1970

10

		

1971-1980

1

Ηλικίες ενοίκων του Οικοτροφείου:
50 %
5%

Συμπερασματικά, το Οικοτροφείο «Χρυσαλίδα» διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο- σε επίπεδο
Στεγαστικών Δομών- στο «οικοδόμημα» της Επανένταξης των χρόνιων ψυχικά πασχόντων, αλλά & ατόμων
με συνυπάρχουσες νόσους & ιδιαιτερότητες όπως νοητική υστέρηση διαφόρων βαθμίδων.
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P043
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»-ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
Ανδρέου Ε.1, Κατσιαφλιάνης Α.1, Κεντρωτή Δ.1, Ιστίκογλου Χ.1, Ριζάβας Ι.2, Καραμάνης Δ.1,
Λιάπης Ε.1, Κανελλάκος Π.1, Πολονύφης Ν.1, Γοργόλη Δ.1
Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

1
2

Σκοπός: Η Διασυνδετική Ψυχιατρική αναπτύχθηκε το 1902 για πρώτη φορά στην Αμερική στο Νοσοκομείο
του Albany. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγραφεί η αποδελτίωση των προσκλήσεων
Διασυνδετικής - Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής στο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» - Πατησίων για
το έτος 2018.
Υλικό και Μέθοδος: Έγινε αποδελτίωση των προσκλήσεων στη Διασυνδετική Ψυχιατρική του Γ.Ν. Νέας
Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» - Πατησίων, οι οποίες ανέρχονται στις 680 (n=680) εκ των οποίων οι 402
ήσαν γυναίκες και 278 άνδρες.
Αποτελέσματα: Οι προσκλήσεις της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής αφορούσαν στο 70% τις δύο Παθολογικές
Κλινικές του νοσοκομείου, το 10% την Ορθοπεδική Κλινική, το 8% την Καρδιολογική Κλινική, το 5% τη
ΜΕΘ, το 5% την Ουρολογική Κλινική, και το 2% την ΩΡΛ Κλινική. Όσον αφορά τώρα τις διαγνώσεις, αυτές
ήταν: 30% Οργανικά Ψυχοσύνδρομα, 25% Συναισθηματικές Διαταραχές, 10% Απόπειρες Αυτοκτονίας,
10% Ψυχώσεις, 8% Χρόνιους Αλκοολισμούς, 5% Διαταραχές Πανικού και Αγχώδεις Διαταραχές, 5%
Διαταραχές Προσωπικότητας, 2% Διαταραχές Προσαρμογής, και 5% χωρίς ψυχοπαθολογία. Τέλος, το 6%
από αυτούς νοσηλεύθηκαν στην Ψυχιατρική Κλινική.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά η Διασυνδετική Ψυχιατρική προάγει τη συνεργασία της Ψυχιατρικής με
τις λοιπές ειδικότητες του Γενικού Νοσοκομείου και λειτουργεί τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά,
συντελώντας τα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου.
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P044
ΤΟ ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (EXPRESSED EMOTION) ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΟ
ΠΡΩΤΟ ΨΥΧΩΣΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Ιστίκογλου Χ.1, Ριζάβας Ι.2, Ανδρέου Ε.1, Κατσιαφλιάνης Α.1, Κεντρωτή Δ.1, Λιάπης Ε.1,
Καραμάνης Δ.1, Μπάλλας Α.1, Πολονύφης Ν.1
Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

1
2

Σκοπός: Είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο ότι το Εκφραζόμενο Συναίσθημα (Ε.Σ.) είναι σοβαρός
προγνωστικός δείκτης στην πορεία και εξέλιξη του Πρώτου Ψυχωσικού Επεισοδίου. Σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα του Εκφραζόμενου Συναισθήματος ως σοβαρού προγνωστικού
δείκτη στο Πρώτο Ψυχωσικό Επεισόδιο.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία στο PubMed.
Αποτελέσματα: Η κυριότερη έρευνα που βρέθηκε ήταν των Haidl T. et al., οι οποίοι μελέτησαν 245 ασθενείς
που είχαν κλινικά υψηλό κίνδυνο (clinical high risk - CHR) να αναπτύξουν το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο.
Από τους ασθενείς αυτούς όσων οι οικογένειες παρουσίαζαν υψηλά εκφραζόμενο συναίσθημα, το οποίο
μετρήθηκε με την Κλίμακα Επιπέδου Εκφραζόμενου Συναισθήματος (Level of Expressed Emotion Scale LEE), θεωρήθηκε η πιο αξιόπιστη μεταβλητή στην ανάπτυξη πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου.
Συμπεράσματα: Στους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο ψυχωσικού επεισοδίου (CHR), το υψηλά εκφραζόμενο
συναίσθημα που μετρήθηκε με την Κλίμακα LEE (Level of Expressed Emotion) εμφάνισαν πρώτο
ψυχωσικό επεισόδιο, σε αντίθεση με τους άλλους που είχαν χαμηλά εκφραζόμενο συναίσθημα. Συνεπώς
το Εκφραζόμενο Συναίσθημα (Left J.) αποτελεί το βασικότερο προγνωστικό δείκτη εμφάνισης πρώτου
ψυχωσικού επεισοδίου.
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P045
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
Ιστίκογλου Χ.1, Ριζάβας Ι.2, Ανδρέου Ε.1, Κεντρωτή Δ.1, Κατσιαφλιάνης Α.1, Καραμάνης Δ.1,
Λιάπης Ε.1, Πολονύφης Ν.1, Παναγιωτόπουλος Ν.1
Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

1
2

Σκοπός: Από πολλών ετών παραμένει άρρηκτη η σχέση Θεάτρου και Ψυχανάλυσης, με περιγραφή
ανθρώπινων χαρακτήρων με έντονα πάθη που αποτελεί αντικείμενο της Ψυχανάλυσης. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι να δειχθεί η σχέση Θεάτρου και Ψυχανάλυσης.
Υλικό και Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του PubMed.
Αποτελέσματα: Κύριος εκφραστής της σχέσης Θεάτρου και Ψυχανάλυσης είναι ο William Shakespeare με
τη δραματουργία των ανθρώπινων χαρακτήρων που περιγράφει, όπως ο Άμλετ, ο Βασιλιάς Ληρ, ο Μάκβεθ,
ο Οθέλλος, ο Ριχάρδος ο Γ΄ κλπ. Επίσης η σχέση αυτή φαίνεται στα έργα του Arthur Miller «Ψηλά απ’τη
Γέφυρα», «Ο θάνατος του εμποράκου» κ.α. Τέλος, τα έργα του Tennessee Williams «Λεωφορείο ο Πόθος»,
«Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι», «Καλοκαίρι και καταχνιά» κ.ο.κ.
Συμπεράσματα: Με βάση τα ανωτέρω διαφαίνεται η σχέση Θεάτρου και Ψυχανάλυσης. Επίσης, όλοι σχεδόν
οι θεατρικοί συγγραφείς δανείζονται στοιχεία από την Ψυχανάλυση για την περιγραφή των χαρακτήρων
των ηρώων τους.
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P046
Η ΠΡΕΓΚΑΜΠΑΛΙΝΗ ΩΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΑΝΙΑΚΗ ΦΑΣΗ
Ιστίκογλου Χ.1, Ανδρέου Ε.1, Κατσιαφλιάνης Α.1, Κεντρωτή Δ.1, Ριζάβας Ι.2, Λιάπης Ε.1,
Καραμάνης Δ.1, Παναγιωτόπουλος Ν.1, Πολονύφης Ν.1
Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

1
2

Σκοπός: Η Πρεγκαμπαλίνη είναι από τα τελευταία αντιεπιληπτικά φάρμακα και χρησιμοποιείται και για τη
Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή. Ωστόσο έχει μελετηθεί και σε ποικίλες άλλες εφαρμογές.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 20 ασθενείς (n=20), εκ των οποίων 10 άνδρες και 10 γυναίκες, με
διάγνωση F31 κατά ICD-10 Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή, τόσο από τα Εξωτερικά Ιατρεία όσο
και από τους νοσηλευόμενους στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» Πατησίων. Όλοι ανεξαιρέτως οι ασθενείς έλαβαν πρεγκαμπαλίνη σε δόση 600-800mg σε συνδυασμό
με άτυπα αντιψυχωσικά: ολανζαπίνη, ρισπεριδόνη, κουετιαπίνη και αριπιπραζόλη. Σε όλους ανεξαιρέτως
τους ασθενείς δόθηκε η Κλίμακα Young (Young Mania Rating Scale) ή άλλως YMRS. Όλοι ανεξαιρέτως οι
προαναφερθέντες ασθενείς βρίσκονταν σε Μανιακή Φάση.
Αποτελέσματα: Από τους προαναφερθέντες οι 16 ασθενείς (n=16), εκ των οποίων 10 γυναίκες και 6
άνδρες, παρουσίασαν αισθητή μείωση της Κλίμακας YMRS και συνέχισαν να λαμβάνουν πρεγκαμπαλίνη
και στη θεραπεία συντήρησης της Διπολικής Διαταραχής.
Συμπεράσματα: Παρότι ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός, η παρούσα έρευνα χρήζει περαιτέρω συνέχισης
από μεγαλύτερη δεξαμενή ασθενών με Διπολική Διαταραχή σε φάση Οξέος Μανιακού Επεισοδίου.
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ΤΟ ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (EXPRESSED EMOTION) ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΨΥΧΩΣΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Ιστίκογλου Χ.1, Ριζάβας Ι.2, Κεντρωτή Δ.1, Ανδρέου Ε.1, Κατσιαφλιάνης Α.1, Καραμάνης Δ.1,
Λιάπης Ε.1, Κανελλάκος Π.1, Πολονύφης Ν.1
Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

1
2

Σκοπός: Το Πρώτο Ψυχωσικό Επεισόδιο χαρακτηρίζεται από υψηλά Εκφραζόμενο Συναίσθημα. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία του Εκφραζόμενου Συναισθήματος στο Πρώτο Ψυχωσικό
Επεισόδιο.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία στο PubMed.
Αποτελέσματα: Το υψηλά εκφραζόμενο συναίσθημα στους συγγενείς ασθενών με πρώτο ψυχωσικό
επεισόδιο, δημιουργεί προϋποθέσεις υποτροπής που σύμφωνα με την Καμπύλη του Lieberman, μετά την
πρώτη υποτροπή ακολουθούν και άλλες, με αποτέλεσμα ο ασθενής να εισέλθει γρήγορα σε υπολειμματική
φάση. Ακόμα δημιουργεί στην οικογένεια του ασθενούς ασταθείς διαπροσωπικές σχέσεις. Επίσης αποτελεί
το υψηλά εκφραζόμενο συναίσθημα κακό προγνωστικό δείκτη για τη συνέχεια της ιστορίας της νόσου.
Συμπεράσματα: Πρωταρχικός στόχος είναι η ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση στην οικογένεια του ασθενούς
με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο και με υψηλά εκφραζόμενο συναίσθημα από τον θεραπευτή, με άμεσο στόχο
τη βελτίωση των συμπτωμάτων του ασθενούς και συνοδό βελτίωση της πρόγνωσης της νόσου.
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P048
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Ιστίκογλου Χ.1, Ριζάβας Ι., Κατσιαφλιάνης Α.1, Κεντρωτή Δ.1, Ανδρέου Ε.1, Λιάπης Ε.1, Καραμάνης Δ.1,
Πολονύφης Ν.1, Γκολφάκη Α.1
Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

1
2

Σκοπός: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης ως μεταβολική νόσος συνδέεται με την εμφάνιση Καταθλιπτικής
Διαταραχής με σχετική βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί η
σχέση Κατάθλιψης και Σακχαρώδους Διαβήτη.
Υλικό και Μέθοδος: Δόθηκαν Ερωτηματολόγια Κατάθλιψης Montgomery-Asberg (MADRS) σε 100
ασθενείς (n=100) του Εξωτερικού Διαβητολογικού Κέντρου της Α΄ και Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.
Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» - Πατησίων. Εξ αυτών οι 50 ασθενείς (n=50) ήσαν γυναίκες και οι
υπόλοιποι 50 (n=50) ήσαν άνδρες. Το κατώφλι (cut-off) της MADRS είναι το 12.
Αποτελέσματα: Εξ αυτών των προαναφερθέντων ασθενών το 40% παρουσίασε υψηλές τιμές MADRS>12.
Από αυτούς οι 30 ασθενείς (n=30) ήσαν γυναίκες και οι 10 (n=10) ήσαν άνδρες. Και οι 40 ασθενείς έλαβαν
αντικαταθλιπτική αγωγή με SSRIs και SNRIs με άριστα αποτελέσματα. Επελέγησαν οι ανωτέρω κατηγορίες
αντικαταθλιπτικών διότι δεν επηρέαζαν την καμπύλη σακχάρου συγκριτικά με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
(TCAJ) και NASSA (Μιρταζαπίνη).
Συμπεράσματα: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης συνδέεται με σχετικά υψηλό ποσοστό κατάθλιψης.
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P049
ΜΙΡΤΑΖΑΠΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Κεντρωτή Δ.1, Ριζάβας Ι.2, Ιστίκογλου Χ.1, Ανδρέου Ε.1, Κατσιαφλιάνης Α.1, Λιάπης Ε.1, Καραμάνης Δ.1,
Παναγιωτόπουλος Ν.1, Πολονύφης Ν.1
Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

1
2

Σκοπός: Η Μιρταζαπίνη είναι ένα αντικαταθλιπτικό που ο μηχανισμός δράσης του, λαμβάνει χώρα μέσα α2
αδρενεργικών υποδοχέων και δρα τόσο στο νοραδρενεργικό όσο και στο σεροτονινεργικό σύστημα της
κατάθλιψης (NASSA). Σκοπός του παρόντος πονήματος να αποδειχθεί η αντιαυτοκτονική δράση της.
Υλικό και Μέθοδος: Επιλέχθηκαν 80 ασθενείς (n=80), τόσο από τα Εξωτερικά Ιατρεία όσο και από τη
Μονάδα Νοσηλείας του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» - Πατησίων. Εξ αυτών οι 50 (n=50) ήσαν
γυναίκες και οι 30 (n=30) άνδρες, με κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα τον ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό. Σε
όλους τους ανωτέρω δόθηκε η Αυτοκτονική Κλίμακα του Beck και όλοι ανεξαιρέτως έλαβαν μονοθεραπεία
με Μιρταζαπίνη από 45-120mg.
Αποτελέσματα: Από τους ανωτέρω ασθενείς, οι 70 (n=70, ποσοστό 87,5%), εκ των οποίων 50 (n=50)
ήσαν γυναίκες και οι 20 (n=20) ήσαν άνδρες, παρουσίασαν σαφή μείωση της Κλίμακας Αυτοκτονικότητας
του Beck μετά από 30 και 45 ημέρες θεραπείας. Οι 10 (n=10, ποσοστό 12,5%) που δεν απάντησαν
στη θεραπεία με Μιρταζαπίνη, χρειάσθηκε να λάβουν και άλλο αντικαταθλιπτικό, και ορισμένοι έλαβαν και
Λίθιο.
Συμπεράσματα: Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα η Μιρταζαπίνη είναι αντικαταθλιπτικό με ξεχωριστό
μηχανισμό δράσης και αντιαυτοκτονικός παράγοντας.
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P050
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΠΡΕΛΑ ΑΥΤΗ;
Χασιώτης Π., Ιωαννίδου Ε., Λιάπη Σ., Νερούτσος Ε.
Παιδοψυχιατρική Μονάδα, Τομέας Ψυχικής Υγείας, ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο

Σκοπός: Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια του DSM-V,
διαγιγνώσκεται ολοένα και ευκολότερα στα παιδιά. Αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα κοινωνικών,
επικοινωνιακών και μαθησιακών ελλειμμάτων, που επηρεάζει όλη τη ζωή του ατόμου που την εμφανίζει. Η
σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση πιθανόν να δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε το παιδί να μην πληροί,
κατόπιν εντατικής παρέμβασης, τα κριτήρια διάγνωσης.
Υλικό και μέθοδοι: Παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις παιδιών με ΔΑΦ, οι οποίες κατόπιν πλήρους εντατικού
προγράμματος έπαψαν να πληρούν τα κριτήρια της διαταραχής.
Αποτελέσματα: Οι περιπτώσεις παιδιών με ΔΑΦ, κατόπιν αρχικού οργανικού ελέγχου, ακολούθησαν
πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης με εντατική συχνότητα και διαρκή εκπαίδευση των φροντιστών.
Συμπεράσματα: Με βάση τα δεδομένα, διαπιστώνουμε την αναγκαιότητα της πρώιμης διάγνωσης και
παρέμβασης και τη συνεργασία όλων των θεραπευτών με την οικογένεια και το σχολικό πλαίσιο, για
την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με τους παράγοντες
που επηρεάζουν τη σοβαρότητα της διαταραχή και με το θεραπευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται. Η
αποστιγματοποίηση των ατόμων με αυτισμό πρέπει να είναι πρώτο μέλημα της κοινωνίας.
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P051
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Λιάπη Σ., Ιωαννίδου Ε., Χασιώτης Π., Νερούτσος Ε.
Παιδοψυχιατρική Μονάδα, Τομέας Ψυχικής Υγείας, ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο

Σκοπός: Οι συναισθηματικές διαταραχές στην παιδική και εφηβική ηλικία ποικίλλουν ως προς το είδος,
τη συχνότητα, τον τρόπο εκδήλωσης και αντιμετώπισης, καθώς και ως προς τους τομείς της ζωής που
επηρεάζουν. Σκοπός είναι ο υπολογισμός του ποσοστού των παιδιών και εφήβων που εμφανίζουν τις
συγκεκριμένες διαταραχές, με ή χωρίς συννοσηρότητα, ο καθορισμός της επίδρασης στη ζωή των ασθενών
και οι τρόποι αντιμετώπισης.
Υλικό και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε το αρχείο των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων της Παιδοψυχιατρικής
Μονάδας του ΓΝΕ Θριασίου. Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 51 παιδιών που εξετάστηκαν στη Μονάδα από το
Σεπτέμβριο του 2015 έως το Φεβρουάριο του 2020.
Αποτελέσματα: Από τους 51 ασθενείς, οι 38 ήταν έφηβοι (άνω των 12 ετών), ενώ οι υπόλοιποι 13
ήταν παιδιά ως 11 ετών. Από το σύνολο, οι 11 παρουσίασαν συννοσηρότητα με ΔΕΠΥ, οι 2 με μεικτή
ειδική αναπτυξιακή διαταραχή, οι 4 με διαταραχή διαγωγής, οι 2 με οργανικό πρόβλημα (πρώιμη ήβη), οι
3 με διαταραχές άρθρωσης, οι 2 με μαθησιακές διαταραχές, οι 2 με διαταραχές προσωπικότητας και ένας
έφηβος παρουσίαζε δυσφορία φύλου.
Συμπεράσματα: Με βάση τα δεδομένα, διαπιστώθηκε αξιοσημείωτο ποσοστό αξιολόγησης παιδιών και
εφήβων με συναισθηματικές διαταραχές. Γίνεται φανερό ότι αυτές αποτελούν ένα ευρύ φάσμα που ποικίλλει
σε συμπτωματολογία και απαιτεί εξατομικευμένη διαχείριση.
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P052
ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΔΕΠΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ιωαννίδου Ε., Χασιώτης Π., Λιάπη Σ., Νερούτσος Ε.
Παιδοψυχιατρική Μονάδα, Τομέας Ψυχικής Υγείας, ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο

Σκοπός: Η ΔΕΠΥ είναι μια αρκετά συχνή διάγνωση και η υποψία της ένας συχνός λόγος παραπομπής των
παιδιών από το σχολείο στα παιδοψυχιατρικά ιατρεία. Είναι μια διαταραχή που συνυπάρχει πολύ συχνά με
άλλες ανάμεσα στις οποίες είναι και οι μαθησιακές διαταραχές. Σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός
της συννοσηρότητας των δυο αυτών διαταραχών και κατά πόσο το ποσοστό αυτό συμφωνεί με τα ποσοστά
της βιβλιογραφίας.
Υλικό και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε το αρχείο των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων της Παιδοψυχιατρικής
Μονάδας του ΓΝΕ Θριασίου. Αναδρομική μελέτη. Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 213 παιδιών που εξετάστηκαν
στη Μονάδα μας από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το Φεβρουάριο του 2020.
Αποτελέσματα: Από τα 213 παιδιά που έλαβαν τη διάγνωση της ΔΕΠΥ τα 137 ανήκαν σε ηλικιακή ομάδα
κατά την οποία μπορεί να τεθεί η διάγνωση των μαθησιακών διαταραχών. Από αυτά τα 54 παρουσίαζαν
κάποιο είδος μαθησιακής διαταραχής.
Συμπεράσματα: Το ποσοστό συννόσησης ανέρχεται σε 39 τοις εκατό. Είναι αρκετά υψηλό και επιβεβαιώνει
τις βιβλιογραφικές αναφορές.
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P053
ΔΑΦ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ιωαννίδου Ε., Χασιώτης Π., Λιάπη Σ., Νερούτσος Ε.
Παιδοψυχιατρική Μονάδα, Τομέας Ψυχικής Υγείας, ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των παιδιών που διαγιγνώσκονται στο φάσμα των αναπτυξιακών
διαταραχών αυξάνεται, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι αιτίες. Ταυτόχρονα αυξάνεται ο αριθμός των
ζευγαριών που καταφεύγουν στην επιλογή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Σκοπός της εργασίας
αυτής είναι ο υπολογισμός του ποσοστού των παιδιών εντός φάσματος που έχουν συλληφθεί με την
διαδικασία αυτή, ώστε να αξιολογηθεί η πιθανή συσχέτιση τους.
Υλικό και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε το αρχείο των ασθενών της Παιδοψυχιατρικής Μονάδας του ΓΝΕ
Θριασίου. Αναδρομική μελέτη ασθενών. Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 154 παιδιών που εξετάστηκαν στη
Μονάδα από το Σεπτέμβριο του 2015 εώς το Φεβρουάριο του 2020.
Αποτελέσματα: Από τα 154 παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών, τα 37
προέρχονται από υποβοηθούμενη γονιμοποίηση.
Συμπεράσματα: Το ποσοστό ανέρχεται στο 24 τοις εκατό περίπου, το οποίο κάθε άλλο παρά αμελητέο
μπορεί να χαρακτηριστεί. Το σίγουρο είναι πως χρειάζεται περισσότερη και σε βάθος διερεύνηση. Επιπλέον,
πρέπει να αξιολογηθούν παράγοντες όπως ο αριθμός των προσπαθειών, το είδος της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγικής διαδικασίας, οι ηλικίες των γονέων, τα υποκείμενα πιθανά νοσήματα και λοιπές
παράμετροι.
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P054
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Λιάπη Σ., Ιωαννίδου Ε., Χασιώτης Π., Νερούτσος Ε.
Παιδοψυχιατρική Μονάδα, Τομέας Ψυχικής Υγείας, ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο

Σκοπός: Η κατάθλιψη στην εφηβεία παρουσιάζεται με περισσότερη συχνότητα πλέον, με σοβαρές επιπτώσεις
στην προσωπική και κοινωνική ζωή του εφήβου. Είναι συνδεόμενη άμεσα με αυτοκτονικό ιδεασμό, αλλά και
συχνή συννοσηρότητα, που δυσχεραίνει τη διαχείριση. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη των ανωτέρω
καταστάσεων και η διαφοροποίηση ως προς τη γενική αντιμετώπιση.
Υλικό και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε το αρχείο των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων της Παιδοψυχιατρικής
Μονάδας του ΓΝΕ Θριασίου. Έγινε αναδρομική μελέτη ασθενών με δείγμα 6 εφήβων, που παρουσίασαν
ένα τουλάχιστον μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο, αυτοτραυματισμό, αυτοκτονικό ιδεασμό και στους οποίους
χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.
Αποτελέσματα: Από τους 6 εφήβους, οι δύο παρουσίασαν συννοσηρότητα με διαταραχή προσωπικότητας
(οριακή και ιδεοψυχαναγκαστική), οι άλλοι δύο νοσηλεύτηκαν, ενώ όλοι έλαβαν συνεπικουρικά
φαρμακευτική αγωγή, που οδήγησε σε βελτίωση μαζί με σταθερή ατομική γνωσιακή - συμπεριφορική
ψυχοθεραπεία.
Συμπεράσματα: Με βάση τα δεδομένα, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα συνδυασμού φαρμακευτικής
αγωγής και ψυχοθεραπείας σε σοβαρές περιπτώσεις, ώστε να σημειωθεί βελτίωση στη λειτουργικότητα
του ατόμου.
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ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓH
Ιωαννίδου Ε., Λιάπη Σ., Χασιώτης Π., Νερούτσος Ε.
Παιδοψυχιατρική Μονάδα, Τομέας Ψυχικής Υγείας, ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο

Σκοπός: Μια κατηγορία ασθενών με την οποία έρχονται σε επαφή οι παιδοψυχίατροι είναι τα παιδιά με
νοητική υστέρηση. Εκτός από τις γνωστές αιτίες (π.χ. σύνδρομα) σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν ανευρίσκεται
οργανικό αίτιο. Σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός του ποσοστού των παιδιών με νοητική υστέρηση
τα οποία έχουν συλληφθεί με τη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Υλικό και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε το αρχείο των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων της Παιδοψυχιατρικής
Μονάδας του ΓΝΕ Θριασίου. Αναδρομική μελέτη ασθενών. Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 89 παιδιών που
εξετάστηκαν στο τμήμα από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το Φεβρουάριο του 2020.
Αποτελέσματα: Από τα 89 παιδιά που έλαβαν τη διάγνωση της νοητικής υστέρησης, από ήπια εώς βαριά,
τα 23 προήλθαν από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Συμπεράσματα: Σε εκατοστιαία κλίμακα το ποσοστό ανέρχεται σε 20 τοις εκατό. Γίνεται αντιληπτό πως
ένα τέτοιο νούμερο χρήζει εκτενέστερης διερεύνησης και αξιολόγησης, αφού ληφθούν υπόψιν και άλλοι
παράγοντες όπως η ηλικία των γονέων, ο αριθμός και το είδος της υποβοηθούμενης αναπαραγωγικής
διαδικασίας.
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P056
Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΑΨ
Καβουργιά Ε.1,2, Γώγος Θ.1, Βερυκίου Μ.1, Νικολοπούλου Μ.1,3, Τσιτρούλη Λ.1,4, Βλάχου Μ.1,
Βασιάδης Δ.1,5, Βλάχος Ι.1
ΠΕΓΑΨ
ΚΥ Καλλιθέας
3
ΚΥ Αιγάλεω
4
ΓΝΑ Σισμανόγλειο
5
ΓΝΑ Ευαγγελισμός
1
2

Η θεραπευτική σχέση κατέχει κεντρική θέση στην Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΓΑΨ). Είναι στη
βάση της μια ισότιμη σχέση συνεργασίας, τόσο εντός όσο και εκτός συνεδριών. Είναι λοιπόν μια σχεσιακή
και δυναμική θεραπεία και ως εκ τούτου χρήσιμα εργαλεία για τον θεραπευτή είναι η μεταβίβαση και η
αντιμεταβίβαση.
Η μεταβίβαση στη ΓΑΨ μπορεί να ειδωθεί σαν μια ειδική περίσταση ενεργοποίησης εκ μέρους του
θεραπευόμενου ενός δυσλειτουργικού ρόλου, η δε αντιμεταβίβαση σαν η αντίστοιχη ενεργοποίηση του
αμοιβαίου του εκ μέρους του θεραπευτή. Όσον αφορά στην αντιμεταβίβαση, αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί
ως προσωπική (personal) ή ως προκλητή (elicited), η οποία διακρίνεται επιμέρους σε αυτήν που ο
θεραπευτής αναγνωρίζει (identify) και σε αυτήν που ανταποδίδει (reciprocate).
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας στη ΓΑΨ, ο θεραπευτής αναγνωρίζει την αλληλεπίδραση στη σχέση του
με τον θεραπευόμενο και τη χρησιμοποιεί προς όφελος του θεραπευόμενου, με στόχο την κατανόηση και
την αλλαγή των δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφοράς του, καταδεικύοντάς τα στο “εδώ και τώρα”,
μέσα δηλαδή στη θεραπευτική σχέση και στο θεραπευτικό πλαίσιο. Κύριο μέλημα του θεραπευτή είναι να
αποφύγει την προβληματική ανταπόδοση (collusion) στους δυσλειτουργικούς ρόλους που ο θεραπευόμενος
ενεργοποιεί μέσα στη θεραπευτική σχέση, εξωτερικεύοντας με άμεσα και απλά σχόλιατις σκέψεις και τα
συναισθήματά του.
Ουσιαστικά, η θεραπευτική σχέση μπορεί να αποτελέσει ένα προνομιακό πεδίο όπου η εμφάνιση των
αμοιβαίων ρόλων του θεραπευόμενου γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή και η αποσύνδεσή τους από την
αναζήτηση των αμοιβαίων τους μπορεί να συνδυαστεί με εξερεύνηση εναλλακτικών, πιο ώριμων και πιο
λειτουργικών ρόλων.
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P057
Η ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΑΨ
Βερυκίου Μ.1, Καβουργιά Ε.1,2, Γώγος Θ.1, Νικολακοπούλου Μ.1,3, Τσιτρούλη Λ.1,4, Βλάχου Μ.1,
Παπαδόπουλος Α.1,5, Βλάχος Ι.1
ΠΕΓΑΨ
ΚΥ Καλλιθέας
3
ΚΥ Αιγάλεω
4
ΓΝΑ Σισμανόγλειο
5
ΓΝΑ Γ.Γεννηματάς
1
2

Η Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΓΑΨ) έχει περιγράψει τη ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας
με βάση το μοντέλο των μερικά αποσυνδεμένων καταστάσεων εαυτού (self states), μοντέλο που έχει
εφαρμοστεί με επιτυχία και στην οριακή διαταραχή προσωπικότητας.
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση ο ναρκισσιστικός ασθενής εναλλάσσεται στις σχέσεις του ανάμεσα σε
δύο καταστάσεις εαυτού. Αυτής του εξαιρετικού / μοναδικού (θαυμάζω / με θαυμάζουν) και του οργισμένου
/ φοβισμένου / ντροπιασμένου (περιφρονώ / περιφρονημένου). Η αναγνώριση από τον ασθενή της
εναλλαγής αυτών των καταστάσεων εαυτού στις διαπροσωπικές του σχέσεις και, πιο σημαντικά, στη
μεταβιβαστική σχέση έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση και κατ’ επέκταση
στην αλλαγή του μοτίβου με το οποίο σχετίζεται.
Η διαγραμματική αναδιαμόρφωση αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή γιατί
προσφέρει ένα παραστατικό και εύχρηστο τρόπο αναπαράστασης του ναρκισσιστικού διχασμού και των
ματαιώσεων και/ή ανικανοποίητων αναγκών που ευνοούν την μετάβαση από την μία κατάσταση εαυτού
στην άλλη.
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P058
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΡΟΛΩΝ. ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Γώγος Θ.1, Καβουργιά Ε.1,2, Βερυκίου Μ.1, Νικολοπούλου Μ.1,3, Τσιτρούλη Λ.1,4, Βλάχου Μ.1,
Πλατάρη Π.1, Υφαντή Π.1,5, Βλάχος Ι.1
ΠΕΓΑΨ
ΚΥ Καλλιθέας
3
ΚΥ Αιγάλεω
4
ΓΝΑ Σισμανόγλειο
5
ΚΥ Γλυφάδας
1
2

Η Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΓΑΨ) είναι μια βραχεία ατομική ψυχοθεραπεία, η οποία αναπτύχθηκε
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τον Tony Ryle στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Για τη ΓΑΨ, η κατανόηση της πολυπλοκότητας των ανθρώπινων ψυχολογικών διεργασιών βασίζεται στην
κατανόηση της πρώιμης ανάπτυξης και εξέλιξης αυτών. Η αλληλεπίδραση του βρέφους με τη μητέρα του και
τα άλλα σημαντικά γι’αυτό πρόσωπα, οι πρώιμες δηλαδή οικογενειακές εμπειρίες, αλλά και το γενικότερο
πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί θα διαμορφώσει αργότερα τις διαδικασίες
αμοιβαίων ρόλων (RRPs: Reciprocal Role Procedures). Πρόκειται γα ένα ρεπερτόριο αμοιβαίων ρόλων, που
μαθαίνονται από το παιδί μέσω της διαδικασίας της εσωτερίκευσης, και αποτελούν αλληλουχίες αντίληψης,
σκέψης, συναισθήματος και δράσης που εδραιώνονται μέσα σε μία σχέση. Κάθε σχέση χαρακτηρίζεται
από δύο αμοιβαίους ρόλους: το ρόλο του παιδιού και το ρόλο του γονέα. Εξετάζεται και διερευνάται πώς
δημιουργήθηκαν και διαιωνίστηκαν ρόλοι και συμπεριφορές που αρχικά (στην παιδική και εφηβική ηλικία)
ήταν προσαρμοστικές για το άτομο, αλλά στη συνέχεια (ενήλικη ζωή) έγιναν αναποτελεσματικές και
δυσλειτουργικές, με αποτέλεσμα να προκαλούν δυσφορία και ποικίλα σωματικά και ψυχικά συμπτώματα
για τα οποία το άτομο ζητάει βοήθεια.
Οι αμοιβαίοι ρόλοι τοποθετούνται στον πυρήνα του διαγράμματος (πυρηνική κατάσταση), που έιναι ένα
από τα βασικά εργαλεία της ΓΑΨ. Μάλιστα, μπορεί ένα άτομο να έχει περισσότερες της μίας πυρηνικές
καταστάσεις, που σε αυτήν την περίπτωση ονομάζονται καταστάσεις εαυτού (self states) και συναντώνται
συχνότερα σε θεραπευόμενους με διαταραχή προσωπικότητας. Τα δυσλειτουργικά μοτίβα συμπεριφοράς,
που προκύπτουν από την ενεργοποίηση ενός αμοιβαίου ρόλου, περιγράφονται επίσης στο διάγραμμα, με τη
μορφή παγίδων, εμπλοκών και διλημμάτων.
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P059
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΜΕΣΩ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Καισαρίτη Μ., Σιέττου Ε.
ΨΝΑ Δαφνί

Εισαγωγή: Η δημιουργία θεραπευτικής συμμαχίας μεταξύ εργοθεραπευτή και ψυχικά ασθενή με σκοπό την
επίτευξη του θεραπευτικού στόχου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα της κλινικής φροντίδας και
το βασικό ζητούμενο στην θεραπευτική επικοινωνία, ειδικά στο πλαίσιο της ψυχιατρικής φροντίδας. Αυτή η
εναλλασσόμενη σχέση λειτουργεί μέσω της συνεργασίας των εμπλεκομένων και αποτελεί μοχλό ενίσχυσης
της εναισθησίας και της ικανοποίησης του ασθενή, διεύρυνσης της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και
δέσμευσης στις θεραπευτικές οδηγίες.
Σκοπός: Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην πολύπλευρη προσέγγιση της «θεραπευτικής συμμαχίας» από
θεωρητικούς μελετητές και σκοπεύει στην εις βάθος κατανόηση των όρων που συστήνουν τις ιδανικές
προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά για την οικοδόμηση της ως αναπόσπαστο στοιχείο της θεραπευτικής
σχέσης.
Υλικό & μέθοδος: Η εργασία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής έρευνας και ανασκόπησης.
Στοιχειοθετούνται τα τεκμήρια της σπουδαιότητας της θεραπευτικής σχέσης και παρουσιάζονται συνοπτικά
τα θεωρητικά μοντέλα και οι προσεγγίσεις αναφορικά με την έννοια και τα χαρακτηριστικά της θεραπευτικής
συμμαχίας.
Αποτελέσματα: Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα σκιαγραφεί τον τρόπο που γίνεται αντιληπτή η θεραπευτική
συμμαχία ανάλογα με τη θεωρητική προσέγγιση και περιγράφεται η επίδραση που ασκούν σε αυτή τόσο τα
χαρακτηριστικά του εργοθεραπευτή όσο και το επιδιωκόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Συμπεράσματα: Ο συσχετισμός μεταξύ επικοινωνίας - θεραπευτικής σχέσης - θεραπευτικής
συμμαχίας - θεραπευτικής αποτελεσματικότητας - ικανοποίησης, αποτελεί ένα αλληλοεξαρτώμενο και
αλληλοτροφοδοτούμενο πλαίσιο εξατομικευμένης παρέμβασης στην φροντίδα του ψυχικά ασθενή σε
όλες τις βαθμίδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Προκύπτει λοιπόν ως αδήριτη ανάγκη η εκπαίδευση των
επαγγελματιών υγείας σε δεξιότητες επικοινωνίας και τεχνικές ενίσχυσης της θεραπευτικής σχέσης, ως
μέρος των εκπαίδευσής τους, είτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο είτε σε επίπεδο δια βίου μάθησης, προκειμένου
να μεγιστοποιούνται τα θεραπευτικά οφέλη για τον ψυχικά ασθενή.

243

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Καλλέργης Γ., Χατζούλης Μ., Αλεβιζόπουλος Γ.
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, ΓΟΝΚ Οι Άγιοι Ανάργυροι

Εισαγωγή: Η Σχιζοφρένεια από τη μια πλευρά πιστεύεται ότι είναι μια ασθένεια Βιολογικής βάσης, ως εκ
τούτου, δίνεται έμφαση στη χρήση φαρμάκων, από την άλλη πλευρά, οι ανάγκες των ατόμων με Σχιζοφρένεια
ποικίλλουν και αφορούν πολλές πτυχές της κοινωνικής σφαίρας.
Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος τόσο στις Ψυχοφαρμακολογικές όσο και στις Ψυχοκοινωνικές
θεραπείες της Σχιζοφρένειας, που οδηγούν σε αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου.
Τα αντιψυχωτικά φάρμακα αποτελούν σημαντικό προστατευτικό παράγοντα κατά της υποτροπής.
Ωστόσο, το ποσοστό των ατόμων που συναινούν στη θεραπεία με φάρμακα, είναι σχετικά χαμηλό, όπως και
το ποσοστό των ασθενών, που παραμένουν στο πρόγραμμα θεραπείας.
Φαίνεται επίσης ότι οι υποτροπές συνδέονται με στρεσογόνα γεγονότα, έναν άλλο παράγοντα, που
υποστηρίζει την ψυχολογική φροντίδα στη Σχιζοφρένεια.
Ενώ η Φαρμακοθεραπεία παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας για τη θεραπεία, φαίνεται ότι επιπρόσθετα
οφέλη επιτυγχάνονται εάν συνδυάζονται Βιολογικές και Ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις. Οι Ψυχοκοινωνικές
προσεγγίσεις ενισχύουν το ευάλωτο άτομο και τα συστήματα κοινωνικής υποστήριξης, που προστατεύουν
το άτομο από το περιβαλλοντικό στρες.
Σκοπός της μελέτης είναι η επισκόπηση των δημοσιευμένων ανασκοπήσεων, που επεξεργάζονται τη
Σύνθεση των Παρεμβάσεων, Ψυχοφαρμακολογικών και Ψυχοκοινωνικών, στις Σχιζοφρενικές Διαταραχές.
Συμπεράσματα: Οι συγγραφείς προτείνουν ότι κάθε άτομο με Σχιζοφρενική Διαταραχή θα πρέπει να
παρακολουθείται με ένα Συνδυασμό Παρεμβάσεων :
1ο) Βέλτιστη δοσολογία αντιψυχωτικών
2ο) 
Στρατηγικές για την εκπαίδευση του ίδιου και των φροντιστών του, για την αντιμετώπιση του
περιβαλλοντικού στρες
3ο) Γνωσιακές - Συμπεριφορικές στρατηγικές, για την ενίσχυση των κοινωνικών στόχων λειτουργικότητας
και μείωση των υπολειμματικών συμπτωμάτων και
4ο) Ψυχοενεργοποιητικοί (assertives) χειρισμοί για την πρόληψη κρίσεων και λύση κοινωνικών αναγκών,
συμπεριλαμβανομένων των υποτροπών των συμπτωμάτων.
Υπάρχουν αρκετοί συγγραφείς που προτείνουν έναν Συνδυασμό Θεραπευτικών Παρεμβάσεων για τις
Σχιζοφρενικές Διαταραχές.
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P061
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ - ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Καλλέργης Γ.
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ, ΓΟΝΚ Οι Άγιοι Ανάργυροι

Η Θεραπευτική Σχέση είναι μια επαγγελματική σχέση, η οποία απαρτίζεται από δύο συνιστώσες: 1) την
εργασιακή και 2) την διαπροσωπική συνιστώσα, ενώ αποτελεί τον κοινό τόπο όλων ιατρικών ειδικοτήτων
κατά την θεραπευτική πρακτική.
Σκοπός: Να δείξει τη Συμβολή της Δυναμικής τής Διαπροσωπικής Σχέσης Θεράποντος-Ασθενούς, ως έναν
Θεραπευτικό Παράγοντα, όσον αφορά στην επίτευξη του Θεραπευτικού αποτελέσματος.
Το θέμα της σχέσεως ιατρού-ασθενούς, μελετάται από την αρχαιότητα από τον Ιπποκράτη, τον Σωκράτη και
εντεύθεν. Στη νεότερη εποχή ο S. Freud, συνέχισε το έργο της επαγωγικής διαλεκτικής του Σωκράτη, ενώ
διατυπώνει την έννοια της Μεταβίβασης και της Αντιμεταβίβασης.
Η ανάπτυξη των ψυχοθεραπειών έδωσε αρκετά στοιχεία για τις παραμέτρους που διαντιδρούν σε μια
Θεραπευτική Σχέση, καθώς οι τεχνικές τους ήταν μόνο διαλεκτικές.
Ο M. Balint υποστηρίζει την αξία της αντιμεταβίβασης και μεταβίβασης στη θεραπευτική σχέση. Οι G.
Bibring & R. Kahana υποστηρίζουν ότι οι ψυχαναλυτικές τεχνικές και οι τύποι προσωπικότητας συμβάλλουν
στην κατανόηση του σωματικού ασθενούς. Ο C. Rogers υποστηρίζει ότι οι στάσεις και η ενσυναισθητική
κατανόηση του θεραπευτή, όχι οι τεχνικές, συμβάλλουν πρωτίστως στη θεραπευτική επιτυχία. Ο G. Engel
προάγει τη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση του ασθενούς.
Από το 1980 αρχίζουν συστηματικές μελέτες με θεραπευτικά πρωτόκολλα, που υποστηρίζουν την αξία της
Θεραπευτικής Σχέσης θεωρώντας ότι είναι αυτή καθαυτή ένας αυτόνομος Θεραπευτικός Παράγοντας.
Συμπεράσματα: το Θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι συνάρτηση της Ποιότητας της θεραπευτικής σχέσης,
ανεξαρτήτως της όποιας θεραπευτικής τεχνικής και ότι η Θεραπευτική Συμμαχία έχει σημαντική επίδραση
στην κλινική έκβαση τόσο για Ψυχοθεραπείες, όσο και για Φαρμακοθεραπεία.
Το μοντέλο των «κοινών παραγόντων» υποστηρίζει ότι η Δυναμική της Διαπροσωπικής Σχέσης συμβάλλει
κατά 85% στο Θεραπευτικό Αποτέλεσμα ενώ οι θεραπευτικές τεχνικές συμβάλλουν κατά 15%.
Φαίνεται λοιπόν ότι η Δυναμική της Διαπροσωπικής σχέσης Θεράποντος-Ασθενούς είναι ένας σημαντικός
Θεραπευτικός Παράγοντας.
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P062
«ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ» ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Καλογεράκης Ζ., Διαμάντη Χ., Κοσμίδη Ε., Βιδάλη Μ., Μουσελίμη Α., Καττάν Κ., Πλουμπίδης Δ.,
Οικονόμου Μ.
Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ΚΚΨΥ Βύρωνα - Καισαριανής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η καταγραφή των βλαβερών συνηθειών και οργανικών προβλημάτων που
εμφανίζουν τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές (ΣΨΔ), στην ανάπτυξη των οποίων συχνά συμβάλλει
η (θετική και αρνητική) συμπτωματολογία της ψυχικής νόσου.
Υλικό και Μέθοδοι: Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 35 ασθενείς με ΣΨΔ, που παρακολουθούν καθημερινά
τα Προγράμματα της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Κ.Κ.Ψ.Υ. Βύρωνα - Καισαριανής. Στην
πλειοψηφία τους ήταν άνδρες (54.3%), άγαμοι (91.4%), ηλικίας 36 ως 62 έτη (M=47.66, SD=7.55), που
ζούσαν με μέλη της πατρικής οικογένειας (65.7%). Είκοσι έξι (74.3%) από αυτούς έπασχαν από διαταραχές
του σχιζοφρενικού φάσματος, ενώ η μέση ηλικία έναρξης και διάρκειας της νόσου τους ανέρχονταν στα 21
(Μ=21.39, SD=7.83) και 26 (Μ=26.39, SD=9.71) χρόνια, αντίστοιχα.
Τα κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία και οι απαιτούμενες πληροφορίες ψυχικής υγείας των συμμετεχόντων
συγκεντρώθηκαν από τους ατομικούς τους φακέλους. Πληροφορίες για τις βλαβερές συνήθειες και τα
οργανικά τους προβλήματα συλλέχθηκαν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και τους θεραπευτές τους. Η
ταξινόμηση των οργανικών προβλημάτων ακολούθησε το ICD-10.
Αποτελέσματα: Το 42.9% του δείγματος ήταν καπνιστές και υπερκατανάλωνε καφέ, ενώ το 34.3% ήταν
υπέρβαροι. Παράλληλα, το 57.1% των συμμετεχόντων αντιμετώπιζε τουλάχιστον ένα νόσημα και το 11.4%
τρία, τα πιο συχνά εκ των οποίων ήταν τα ενδοκρινικά- μεταβολικά νοσήματα (31.4%) και οι παθήσεις του
μυοσκελετικού (17.1%) και κυκλοφορικού (14.3%) συστήματος.
Συμπεράσματα: Η επιβεβαίωση των υψηλών ποσοστών των βλαβερών συνηθειών και των οργανικών
νοσημάτων στα άτομα με ΣΨΔ συνηγορούν στην ανάγκη βαθύτερης διερεύνησης, τόσο για την ανάδειξη των
πιθανών παραμέτρων που σχετίζονται με την εμφάνισή τους, όσο και για τον προσδιορισμό του αντίκτυπού
τους στην ποιότητα της ζωής τους.
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P063
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Καλογεράκης Ζ., Βιδάλη Μ., Διαμάντη Χ., Κοσμίδη Ε., Πλυτζανοπούλου Ο., Χατζάκης Α.,
Πλουμπίδης Δ., Οικονόμου Μ.
Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ΚΚΨΥ Βύρωνα - Καισαριανής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με τις δεξιότητες
αυτοφροντίδας και ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές (ΣΨΔ), η ανάπτυξη/
βελτίωση των οποίων αποτελεί βασική διάσταση ανάκαμψης από την ψυχική νόσο.
Υλικό και Μέθοδοι: Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 35 ασθενείς με ΣΨΔ, που παρακολουθούν καθημερινά
τα Προγράμματα της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Κ.Κ.Ψ.Υ. Βύρωνα- Καισαριανής. Στην
πλειοψηφία τους ήταν άνδρες (54.3%), άγαμοι (91.4%), ηλικίας 36 ως 62 έτη (M=47.66, SD=7.55), που
ζούσαν με μέλη της πατρικής οικογένειας (65.7%). Είκοσι έξι (74.3%) από αυτούς έπασχαν από διαταραχές
του σχιζοφρενικού φάσματος, ενώ η μέση ηλικία έναρξης και διάρκειας της νόσου τους ανέρχονταν στα 21
(Μ=21.39, SD=7.83) και 26 (Μ=26.39, SD=9.71) χρόνια, αντίστοιχα.
Για την εκτίμηση των δεξιοτήτων αυτφροντίδας και ανεξάρτητης διαβίωσης χρησιμοποιήθηκε η σχετική
υποκλίμακα της Κλίμακας Λειτουργικότητας Κοινωνικών Ρόλων (Role Functioning Scale). Σχετικές με
τη μελέτη κοινωνικοδημογραφικές και ψυχικής υγείας πληροφορίες συλλέχθηκαν από τους ατομικούς
φακέλους των συμμετεχόντων, από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και από τους θεραπευτές τους.
Αποτελέσματα: Από τους ελέγχους των κοινωνικοδημογραφικών και ψυχικής υγείας παραγόντων προέκυψε
ότι οι δεξιότητες αυτοφροντίδας και ανεξάρτητης διαβίωσής των συμμετεχόντων σχετίζονται σημαντικά με
την ύπαρξη εργασιακής εμπειρίας (U=56.0, p=.041) και τις (τακτικές) απολαβές τους (U=87.5, p=.044),
ενώ οριακά μη σημαντική αναδείχθηκε η συσχέτισή τους με την ηλικία (rs=.33, p=.054) και την ύπαρξη
οργανικών προβλημάτων (U=91.5, p=.050).
Συμπεράσματα: Ο προσανατολισμός των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με
ΣΨΔ στην εργασία, καθώς και στη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, φαίνεται ότι δύναται να
ενισχύσει (και) το επίπεδο αυτοφροντίδας και αυτόνομης διαβίωσής τους στην κοινότητα.
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P064
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΓΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΚΔ, ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ
Καραγιοβανακη Σ.1, Νηματούδης Ι.2, Πετρίκης Π.3, Κωνσταντίνου Α.4, Μπαργιώτα Σ.5, Γκίνης Α.1
Elpen Pharmaceutical Co. Inc.
ΠΓΘ ΑΧΕΠΑ
3
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
4
Ιδιωτικό Ιατρείο
5
Ιδιωτικό Ιατρείο
1
2

Εισαγωγή: Η Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ) συνυπάρχει σε μεγάλο ποσοστό με τη Διαταραχή
Γενικευμένου Άγχους (ΔΓΑ). Παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση της ΜΚΔ είναι η ηλικία, το
γυναικείο φύλο και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση.
Σκοπός: Η αξιολόγηση του ελέγχου της ΔΓΑ και της ποιότητας ζωής των ασθενών με συνυπάρχουσα
ΜΚΔ, ως προς το φύλο, κατά τη διάρκεια 6 μηνών θεραπείας με σιταλοπράμη, ή/και κουετιαπίνη, ή/και
πρεγκαμπαλίνη.
Υλικό και Μέθοδοι: Στην παρούσα προοπτική, μη παρεμβατική, πολυκεντρική κλινική μελέτη
παρατήρησης(NCT03317262), 565 ασθενών με ΜΚΔ αξιολογήθηκε η υποομάδα 203 ασθενών με
ΔΓΑ, σε σχέση με το φύλο. Η αξιολόγηση της πορείας της ΔΓΑ και της ποιότητας ζωής των ασθενών
με συνυπάρχουσα ΜΚΔ, πραγματοποιήθηκε μέσω της βαθμολογίας της κλίμακας άγχους HΑΜ-A και του
ερωτηματολογίου EQ-5D-3L στην ελληνική έκδοση, κατά την ένταξη και μετά από 6 μήνες θεραπείας.
Αποτελέσματα: Στην ομάδα των 203 ασθενών με ΔΓΑ και συνυπάρχουσα ΜΚΔ (γυναίκες 56%), η
συνολική μέση τιμή της βαθμολογίας HAM-A στους 0 και 6 μήνες, ήταν 25,03±7,05 και 8,69±5,04
για τους άνδρες, 26,99±8,23 και 9,58±6,57 για τις γυναίκες αντίστοιχα. Υπήρξε σημαντική μείωση των
συμπτωμάτων του άγχους σε σύγκριση με την ημέρα ένταξης τους στη μελέτη. Συγκεκριμένα, η συνολική
βαθμολογία HAM-A μειώθηκε κατά 16,34 και 17,32 μονάδες στους άνδρες και στις γυναίκες ασθενείς
αντίστοιχα (p<0,0001 και στις 2 περιπτώσεις). Το μέσο EQ-5D-3L VAS σκορ για τους άνδρες ασθενείς
της υποομάδας στους 6 μήνες ήταν 75,61±15,38 και για τις γυναίκες 73,30±15,04, υποδηλώνοντας
πολύ καλή ποιότητα ζωής, σε σχέση με την ημέρα ένταξης τους στη μελέτη όπου οι αντίστοιχες τιμές ήταν
42,20±15,67 και 41,55±18,95 (χαμηλή ποιότητα ζωής).
Συμπεράσματα: Μετά από 6 μήνες θεραπείας, οι ασθενείς με ΔΓΑ και συνυπάρχουσα ΜΚΔ, παρουσίασαν
σημαντική βελτίωση στην κλινική εικόνα και την ποιότητα ζωής τους, ανεξαρτήτως φύλου.
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P065
ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Καραΐν Α.1, Βούσουρα Ε.1,2, Ζέρβας Γ.2
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree)
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

1
2

Σκοπός: Το ενδομήτριο περιβάλλον είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάπτυξη του εμβρύου. Τα
τελευταία χρόνια, υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον σε σχέση με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των
περιγεννητικών ψυχιατρικών διαταραχών (ΠΨΔ) στην ανάπτυξη των βρεφών. Ωστόσο, οι περισσότερες
μελέτες δεν διαθέτουν κατάλληλο ερευνητικό σχεδιασμό για την αποσύνδεση των επιπτώσεων των
φαρμάκων από εκείνα των ΠΔΨ. Επιπλέον, οι περισσότερες μελέτες πραγματοποιούνται στη λοχειακή
περίοδο και έμφαση δίνεται στη γνωστική ανάπτυξη του βρέφους. Η παρούσα μελέτη στοχεύει να
κατανοηθούν οι επιπτώσεις της κατάθλιψης/στρες της κύησης στη ψυχολογική ανάπτυξη του βρέφους κατά
τους πρώτους 12 μήνες.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε αναζήτηση δημοσιεύσεων σε PsycINFO και MEDLINE μεταξύ 2010 και
2019. Η αναζήτηση έγινε με λέξεις κλειδιά: maternal, mother, pregnancy, depression, stress, anxiety,
distress. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν: 1) έκθεση μητέρων σε χρήση ουσιών-αλκοόλ, φαρμακευτική
αγωγή, ή ψυχοθεραπεία, 2) διεξαγωγή μελέτης σε αναπτυσσόμενες χώρες, και (3) μελέτη αποκλειστικά
νευροβιολογικών ή γενετικών επιπτώσεων στα βρέφη.
Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση εμφάνισε 12,109 εργασίες, εκ των οποίων 40 μελέτησαν πιθανή επίδραση
του στρες στην κύηση στην ψυχική υγεία του βρέφους. Τα αποτελέσματα οργανώθηκαν σε τέσσερις
θεματικούς άξονες: ιδιοσυγκρασία (temperament), συμπεριφορική ανάπτυξη, κοινωνικο-συναισθηματική
ανάπτυξη, και δεσμός μητέρας-βρέφους.
Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του στρες στην κύηση και της ψυχολογικής
ανάπτυξης των βρεφών. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι ΠΨΔ ήταν προβλεπτικός παράγοντας για δύσκολη/
απαιτητική ιδιοσυγκρασία, μη-ασφαλή δεσμό, και δυσκολία στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους. Υπάρχει
ανάγκη μακροχρόνιων προοπτικών μελετών προκειμένου να κατανοηθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
των ΠΨΔ μετά τον πρώτο χρόνο ζωής. Προτείνονται κλινικές παρεμβάσεις για την προαγωγή της ψυχικής
υγείας των μητέρων και τη προάσπιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών τους.
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ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ ΠΑΡΑΝΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
Καρακούσης Ν., Καλίγερος Κ., Καραμίχαλος Π., Αβραμόπουλος Π., Τσανίρας Ι., Αυδίκος Κ.,
Κοκλάνης Ν., Καρακατσάνης Ν.
Ψυχιατρική Κλινική Σινούρη

Σκοπός: Περιστατικό μη αντιρροπούμενης κίρρωσης ήπατος σε έδαφος χρόνιας ηπατίτιδας C και
σχιζοφρενικής ψύχωσης παρανοειδούς τύπου και παρατηρούμενη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
Υλικό και μέθοδοι: Ασθενής 59 ετών, υπό δικαστική συμπαράσταση, νοσηλεύτηκε αρχικά σε δημόσια
δομη, λόγω σχιζοφρενικής ψύχωσης παρανοειδούς τύπου. Το λοιπό ατομικό αναμνηστικό ήταν ελεύθερο.
Στην εκεί νοσηλεία του, διαπιστώθηκε μη αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος με ασκιτική συλλογή, κιρσούς
οισοφάγου και διαταραχή ηπατικής βιοχημείας στα πλαίσια ηπατίτιδας C, χωρίς περαιτέρω έλεγχο. Λόγω της
ηπατοπάθειας, δεν έλαβε αρχικά ψυχιατρική αγωγή. Μετά από απόφαση της δικαστικής του συμπαραστάτριας,
η νοσηλεία συνεχίστηκε στην κλινική μας. Κατά τη νοσηλεία στην κλινική μας παρουσίασε παραλυτικές
ιδέες, αποδιοργάνωση και επιθετικότητα. Πραγματοποιήθηκε περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος για την
ηπατίτιδα C.
Αποτελέσµατα: Αναδείχθηκε υψηλό ιικό φορτίο με HCV-RNA: 0,11x108 IU/mL και γονότυπος 1a. Υπέρηχος
και υπολογιστική τομογραφία κοιλίας ανέδειξαν εικόνα κίρρωσης με ασκιτική συλλογή και κιρσούς
οισοφάγου. Ο ασθενής τέθηκε σε διουρητική αγωγή από του στόματος με σπειρονολακτόνη, φουροσεμίδη,
προπανολόλη και σιρόπι λακτουλόζης. Λόγω της ηπατοπάθειας του σε συνεννόηση με ηπατολόγο και
ψυχιάτρους της κλινικής μας χρησιμοποιήθηκαν χαμηλές δόσεις ολανζαπίνης και αλοπεριδόλης από
του στόματος με στενή παρακολούθηση ηπατικής βιοχημείας. Έγινε έναρξη αγωγής με αντιικά φάρμακα
(DAAs) Βελπατασβίρης - Σοφοσμπουβίρης και Ριμπαβιρίνης για 12 εβδομάδες. Επετεύχθη χρόνια ιολογική
ανταπόκρισης (SVR) και εκρίζωση του ιού με βελτίωση ηπατικού προφίλ και υποχώρηση της ασκιτικής
συλλογής. Αυτό επέτρεψε τη χορήγηση της ψυχιατρικής του αγωγής σε ικανοποιητικές δόσεις με περαιτέρω
βελτίωση της ψυχιατρικής του εικόνας.
Συµπεράσµατα: Η βελτίωση της ηπατικής βιοχημείας με την εξάλειψη της ηπατίτιδας C, συνέβαλε στην
ασφαλέστερη και επαρκή χορήγηση ψυχιατρικής αγωγής με συνέπεια τη βελτίωση του ψυχιατρικού προφίλ
του ασθενούς.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δ.Π.Θ.
Αγγέλου Γ., Γεωργίου Σ., Μακρίδου Ά., Παπά Ά., Χάιτα Ι., Οικονομίδου Γ., Κατσικίδου Μ., Σαμακουρή Μ.
Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας των Φοιτητών, ΔΠΘ

Σκοπός: Να παρουσιαστούν οι δράσεις του Τμήματος Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔοΣυΠ) του Δ.Π.Θ. Η ΔοΣυΠ χρηματοδοτείται και
υποστηρίζεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Υλικό και Μέθοδος: Καταγράφονται οι δραστηριότητες του Τμήματος Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης της ΔοΣυΠ του Δ.Π.Θ. ως αναφορά στην ατομική συμβουλευτική, στα εργαστήρια και σεμινάρια
με βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα, στις δράσεις εθελοντισμού, πρόληψης και ευαισθητοποίησης
στην κοινότητα και στην σύνδεση με φορείς που έχουν κοινούς στόχους σε θέματα ψυχικής υγείας και
προσβασιμότητας ΑμεΑ.
Αποτελέσματα: Ο συνολικός αριθμός των μέχρι 31/12/2019 ατομικά ωφελούμενων ήταν 297, εκ των
οποίων 90 άνδρες και 207 γυναίκες. Επιπλέον 112 άτομα (16 άνδρες και 96 γυναίκες) συμμετείχαν
στα πλαίσια της λειτουργίας σεμιναρίων και εργαστηρίων. Στα εργαστήρια αναπτύχθηκαν θέματα όπως
μετάβαση στο Πανεπιστήμιο, λήψη αποφάσεων, δεξιότητες επικοινωνίας, κοινωνικές δεξιότητες στην
αγορά εργασίας, οργάνωση και διαχείριση χρόνου, άγχος εξετάσεων, ενίσχυση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων
μέσω της υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσωπική ανάπτυξη και διαπροσωπικές σχέσεις. Οι ενημερωτικές
και εκπαιδευτικές δράσεις στις οποίες συμμετείχαν και εθελοντές φοιτητές της ΔοΣυΠ, αφορούσαν θέματα
όπως πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα άτομα με αναπηρία και μαθησιακές διαταραχές, γραφή BRAILLΕ,
βοηθός σπουδών, ομάδες μελέτης υποστήριξης και κοινωνικοποίησης, χειρισμός αμαξιδίων, διαφυγή και
διάσωση ατόμων με αναπηρία από χώρους, ψυχική υγεία, πρόληψη εξαρτήσεων. Η διασύνδεση αφορούσε
δημόσιους φορείς και συλλόγους στη Θράκη.
Συμπεράσματα: Η ΔοΣυΠ στα 2 χρόνια λειτουργία της έχει γίνει γνωστή στους φοιτητές του Δ.Π.Θ και
έχει παράσχει τις υπηρεσίες στους φοιτητές που έχουν ανάγκη στοχεύοντας στην προσωπική ανάπτυξη
και κοινωνικοποίηση των φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στην ισότιμη πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην προαγωγή της εποικοδομητικής μάθησης, στην έγκαιρη ολοκλήρωση των
σπουδών και στην ακαδημαϊκή επιτυχία.
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Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ASPERGER ΣΕ
Κεραμιδά Β., Καλαντίδου Π., Συρόπουλος Α.
Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων, Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝΕ

Εισαγωγή: Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger κατά τη διάρκεια της εφηβείας βιώνουν έναν χείμαρρο
συναισθημάτων που δεν καταλαβαίνουν πώς να διαχειριστούν. Επίσης, κατανοούν την διαφορετικότητά
τους. Αυτό τους δημιουργεί έντονο άγχος, το οποίο, μπορεί να εμφανιστεί ως απλή ανησυχία μέχρι και
κοινωνικό άγχος και να εκδηλωθεί ως απροσεξία, απόσυρση, εξάρτηση από τις εμμονές, υπερκινητικότητα
ή επιθετική συμπεριφορά.
Σκοπός - Παρουσίαση Περιστατικού: Έφηβη 16-ετών προσήλθε στο Παιδοψυχιατρικό κλιμάκιο Ορεστιάδας
του ΠΓΝΑ ύστερα από αίτημα της μητέρας της, λόγω συχνών αυτοτραυματισμών.
Διαγνώστηκε με Διαταραχή Asperger.
Η έφηβη από παιδί παρουσίαζε αρκετές δυσκολίες, ωστόσο οι γονείς δεν αντιλήφθηκαν την σοβαρότητα
του προβλήματος. Η Χ. στην παρούσα φάση παρουσιάζει πρόβλημα στις κοινωνικές της σχέσεις, δυσκολία
να συνάψει σχέση και να την διατηρήσει, ισχυρό αίσθημα ντροπής, μαθησιακές δυσκολίες, απογοήτευση,
θυμό, δυσκολία στην βλεμματική επαφή, έντονο άγχος, ιδεοληψίες, ψυχαναγκασμούς, μπερδεμένη ως προς
την σεξουαλική της ταυτότητα, αίσθημα απόρριψης από την οικογένειά της,bulling από τους συμμαθητές της.
Τα παραπάνω αυξάνουν το άγχος της, που διαχειρίζεται μέσω αυτοτραυματισμών με ξυραφάκια, ξύστρες,
μολύβια.
Αγαπημένη της ασχολία είναι η ζωγραφική animation, με ιδιαίτερο ταλέντο. Μέσα από την ζωγραφική
διαχειρίζεται το άγχος που βιώνει είτε στο σπίτι, είτε στο σχολείο.
Η μητέρα της εργάζεται στην ειδική αγωγή και ο πατέρας της είναι αγρότης. Η Χ. αναφέρει ότι η μητέρα της
είναι αυστηρή και επικριτική, ενώ ο πατέρας της οξύθυμος και απόμακρος. Η ίδια δεν αντιλαμβάνεται τους
λόγους που συμβαίνουν όλα αυτά και αναζητεί τις λύσεις των προβλημάτων της μέσω του διαδικτύου.
Τέθηκε σε δεκαπενθήμερη παρακολούθησή με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της εφήβου
καθώς και την καθοδήγησή της σε βασικά κομμάτια της κοινωνικότητάς της.
Η έφηβη από το δεύτερο κιόλας ραντεβού συνάπτει θεραπευτική σχέση. Ύστερα από 12 ραντεβού η Χ
προσέρχεται θέλοντας να μάθει αν ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Αναφέρει όλα τα κριτήρια που πληρεί
και που έχει μελετήσει μέσα στο διαδίκτυο.
Της ανακοινώνουμε ότι ανήκει στο φάσμα του αυτισμού - Asperger
Αποτελέσματα: Η έφηβη Χ. έχει αποδεχθεί τη διάγνωσή της, έχει βελτιωθεί στο κοινωνικό κομμάτι και
έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις με τους συμμαθητές της. Το άγχος της έχει μειωθεί αρκετά παράλληλα με
τους ψυχαναγκασμούς και τις στερεοτυπίες.
Η σχέση με τους γονείς της βελτιώνεται και οι ίδιοι έχουν αποδεχθεί πια την διάγνωση του Αυτισμού και
είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν το παιδί τους.
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ΠΙΘΑΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
ΠΑΝΙΚΟΥ
Κόντης Δ.1,2, Θεοχάρη Ε.1,2, Γιαννούλης Α.1, Τσάλτα Ε.3
Μονάδα Γνωστικής Αποκατάστασης, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας
3
Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ
1
2

Σκοπός: Η διάγνωση των ψυχικών διαταραχών με βάση το DSM στηρίζεται σε συνδυασμούς συμπτωμάτων
που περιγράφονται στα διαγνωστικά κριτήρια. Σκοπός της εργασίας ήταν ο υπολογισμός των πιθανών
συνδυασμών των συμπτωμάτων για τη διάγνωση των διαταραχών άγχους και της προσβολής πανικού. Οι
πιθανοί αυτοί συνδυασμοί είναι ενδεικτικοί της ετερογένειας των διαταραχών άγχους.
Υλικό και µέθοδοι: Χρησιμοποιώντας τον τύπο του δυωνυμικού συστελεστή n!/k!(n-k)!, υπολογίσαμε
τους ελάχιστους πιθανούς συνδυασμούς των συμπτωμάτων για τη διάγνωση της αγχώδους διαταραχής
αποχωρισμού (ΑΔΑ), της επιλεκτικής αλαλίας (ΕΑ), της ειδικής φοβίας (ΕΦ), της Κοινωνικής Φοβίας (ΚΦ),
της Διαταραχής Πανικού (ΔΠ), της Προσβολής Πανικού (ΠΠ), της Αγοραφοβίας (ΑΦ), της Γενικευμένης
Αγχώδους Διαταραχής (ΓΑΔ), της Διαταραχής Άγχους επαγόμενης από ουσίες ή φάρμακα (ΔΑΟΦ), της
Διαταραχής Άγχους οφειλόμενης σε Άλλη Ιατρική Κατάσταση (ΔΑΙΚ). Εξαιρέθηκαν η Άλλη Ειδική (ΑΕΔΑ)
και η Μη Ειδική (ΜΕΔΑ) Διαταραχή Άγχους. Για όλους τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια
του DSM-5. Σε όλες τις περιπτώσεις και για λόγους απλούστευσης μετρήθηκαν μόνο οι πιθανοί συνδυασμοί
συμπτωμάτων που περιλαμβάνονται στα κύρια κριτήρια.
Αποτελέσματα: Ο αριθμός των ελάχιστων πιθανών συνδυασμών των συμπτωμάτων και επομένως των
κλινικών εικόνων των επιμέρους αγχωδών διαταραχών διαφέρει ανάλογα με τη διαταραχή. Οι ελάχιστοι
πιθανοί συνδυασμοί για τη διάγνωση των αγχωδών διαταραχών και της ΠΠ είναι οι παρακάτω: ΑΔΑ=219,
ΕΑ=1, ΕΦ=1, ΚΦ=1, ΔΠ=23.442, ΠΠ=7814, ΑΦ=26, ΓΑΔ=42, ΔΑΟΦ=6, ΔΑΙΚ=2.
Συμπεράσματα: Οι αγχώδεις διαταραχές διαφέρουν ως προς την ετερογένειά τους. Η ΔΠ εμφανίζει τη
μεγαλύτερη ετερογένεια, ακολουθούμενη από την ΑΔΑ. Η ΠΠ εμφανίζει και αυτή σημαντική ετερογένεια.
Επιδημιολογικές μελέτες, αλλά και κλινικές δοκιμές θα μπορούσαν να διερευνήσουν τον επιπολασμό, την
κλινική σημασία των διαφόρων συνδυασμών των συμπτωμάτων, αλλά και την διαφορετική απαντητικότητα
των διαταραχών του άγχους και της ΠΠ στις υπάρχουσες θεραπείες.
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H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣ
ΜΝΗΜΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ
Κόντης Δ.1,2, Ανδρεοπούλου Α.1, Βασιλούλη Σ.1, Γιαννακοπούλου Δ.1, Σιέττου Ε.1, Τσιχλάκης Α.1,
Τσάλτα Ε.2, Θεοχάρη Ε.1,2,3
Μονάδα Γνωστικής Αποκατάστασης, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ
3
Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας
1
2

Σκοπός: Η μελέτη της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Γνωστικής Αποκατάστασης «Μελέτη» επί
της λεκτικής μνήμης και μάθησης (ΛΜ), λαμβάνοντας υπόψη τη θεραπεία με αντιψυχωτικούς παράγοντες.
Υλικό και µέθοδοι: Αναλύθηκαν τα δεδομένα από τους 47 πρώτους ασθενείς με σχιζοφρένεια που
εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Γνωστικής Αποκατάστασης «Μελέτη» (ΠΜ) του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Αττικής (ΨΝΑ) (15 γυναίκες, 32 άνδρες, μέση ηλικία-ΜΗ=42.34 έτη-σταθερή απόκλιση-ΣΑ=11.69)
και από 8 άτομα που παρακολούθησαν πρόγραμμα εργοθεραπείας (5 γυναίκες, 3 άνδρες, ΜΗ=54.5
έτη, ΣΑ=8.14) ίσης χρονικής διάρκειας. Αρχικά διενεργήθηκαν 7 ξεχωριστές αναλύσεις γραμμικής
παλινδρόμησης που εξέτασαν την επίδραση του ΠΜ επί της ΛΜ ( Hopkins Verbal Learning Test) (συνολική
άμεση ανάκληση-ΣΑΑ, άμεση ανάκληση στις 3 δοκιμασίες (ΑΑ1, ΑΑ2, ΑΑ3), καθυστερημένη ανάκληση
(ΚΑ), διατήρηση (Δ) και αναγνώριση (Α). Ακολούθησαν παρόμοιες αναλύσεις ελέγχοντας ως προς τον
αριθμό των αντιψυχωτικών φαρμάκων και την αντιψυχωτική πολυφαρμακία (λήψη ≥ 2 αντιψυχωτικών).
Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν τα παραπάνω σκορ μετά θεραπείας. Στις πρώτες 7 αναλύσεις ανεξάρτητες
μεταβλητές ήταν η λήψη ή όχι του Προγράμματος «Μελέτη» και τα σκορ προ θεραπείας.
Αποτελέσματα: Τα σκορ προ- και μετά-θεραπείας σχετίζονταν σημαντικά σε όλες τις αναλύσεις. Πριν τον
έλεγχο ως προς τα αντιψυχωτικά φάρμακα, το ΠΜ σχετίστηκε με αυξημένα σκορ ΣΑΑ (B=4.354, 95%
Διάστημα Αξιοπιστίας-ΔΑ=1.66, 7.05, t=23.245, df=50, p=0.002). Περαιτέρω ανάλυση επιβεβαίωσε την
αποτελεσματικότητα του ΠΜ στις ΑΑ1, ΑΑ2 και ΑΑ3. Ωστόσο δε βρέθηκε επίδραση στις δοκιμασίες ΚΑ, Δ και
Α. Μολονότι ούτε ο αριθμός των αντιψυχωτικών φαρμάκων, ούτε η λήψη αντιψυχωτικής πολυφαρμακίας δε
σχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά με το αποτέλεσμα του ΠΜ, η προσθήκη τους ως ανεξάρτητες μεταβλητές
δεν άλλαξε τα αρχικά αποτελέσματα.
Συμπεράσματα: Σε μια νατουραλιστική μελέτη βρήκαμε ότι το ΠΜ υπερτερεί ενός Προγράμματος
Εργοθεραπείας ως προς την επίδοση των ασθενών με σχιζοφρένεια σε δοκιμασίες άμεσης ΛΜ. Δεν
κατορθώσαμε να αποκαλύψουμε αλληλεπιδράσεις των αντιψυχωτικών φαρμάκων με τη λήψη του ΠΜ. Η
αποτελεσματικότητα του ΠΜ πρέπει να διερευνηθεί με τυχαιοποιημένες μελέτες.
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ΤΟ 1ο ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ: Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΨΝΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ COVID-19
Κόντης Δ., Πατρίκη Φ., Χατζιδάκης Ι., Τσούτσα Κ., Σολδάτος Γ., Ζάχαρη Ε., Καμπούρας Ι., Κόλλια Ν.,
Κορμπάκη Ν., Λουκή Φ., Μούσδη Δ., Σαράντης Α., Προκόφιεβα Μ.
Τμήμα Εισαγωγών Υψηλής Επιτήρησης, ΨΝΑ

Σκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρίας από τη λειτουργία του 1ου Τμήματος Εισαγωγών Υψηλής Επιτήρησης
(1ο ΤΕΥΕ) που συστάθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) ως απάντηση στην πανδημία της
νόσου COVID-19.
Υλικό και µέθοδοι: Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας της νόσου COVID-19, προτάθηκε η
σύσταση στο ΨΝΑ ενός Τμήματος, όπου όλοι οι εισαχθέντες ασθενείς του Νοσοκομείου θα παρέμεναν για
παρατήρηση διάρκειας 2 εβδομάδων. Το 1ο ΤΕΥΕ ήταν ένα από τα δύο Τμήματα δυναμικότητας 30 κλινών
που λειτούργησε με απόφαση της Διοίκησης του ΨΝΑ και της 2ης ΥΠΕ από 3/4-14/5/2020. Στόχος ήταν
η αποφυγή μετάδοσης της COVID-19 από ενδεχόμενες πολλαπλές εισαγωγές ασυμπτωματικών ασθενών
που αργότερα θα εκδήλωναν τη νόσο σε ήδη νοσηλευόμενους ασθενείς στα 9 Τμήματα Εισαγωγών. Να
σημειωθεί ότι στα Τμήματα Εισαγωγών νοσηλεύονται ασθενείς με σωματικά προβλήματα υγείας, αλλά και
ηλικιωμένοι. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία από όλες τις εισαγωγές του 1ου ΤΕΥΕ και αναλύθηκε η εμπειρία
των εργαζόμενων.
Αποτελέσματα: Μετά από την απόφαση της Διοίκησης του ΨΝΑ δημιουργήθηκε η θεραπευτική ομάδα του
Τμήματος που αποτελούνταν από ειδικούς και ειδικευόμενους Ψυχιάτρους και Νοσηλευτές. Κανείς ασθενής
δεν εκδήλωσε συμπτώματα της νόσου COVID-19 και δεν παρουσιάστηκε κανένα κρούσμα COVID-19 στα
Τμήματα Εισαγωγών του ΨΝΑ. Στην ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση θα παρουσιαστούν αναλυτικά
στοιχεία για τους ασθενείς.
Συμπεράσματα: Η λειτουργία του 1ου ΤΕΥΕ ήταν μέρος της απάντησης του ΨΝΑ στην πανδημία η οποία
συνοδευόταν και από άλλα μέτρα στο χώρο του ΨΝΑ και σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
(π.χ. απαγόρευση επισκέψεων, αδειών, εξόδου των ασθενών στο προαύλιο, μέτρα προστασίας ασθενών
και προσωπικού). Τα μέτρα αυτά οδήγησαν στην αναχαίτιση της πανδημίας στο ΨΝΑ. Η λειτουργία ωστόσο
του ΤΕΥΕ χαρακτηρίστηκε από πολλές προκλήσεις για τους ασθενείς και το προσωπικό, λόγω του υψηλού
αριθμού εισαγωγών που το Τμήμα δεχόταν μέσα σε διάστημα τριών ημερών.
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H ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΨΝΑ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
Κόντης Δ.1, Παπαμιχάλη Χ.1, Σκλαπάνη Α.1, Σταθά Κ.1, Θεοχάρη Ε.2
Ξενώνας Εστία, 4ο Ψυχιατρικό Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας

1
2

Σκοπός: Η διερεύνηση του βαθμού επίτευξης των στόχων ενός Προγράμματος Αποκατάστασης σε ενοίκους
ενός ξενώνα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΨΝΑ) με την πιλοτική χρήση της κλίμακας επίτευξης
στόχων στην αποκατάσταση (Goal Attainment Scaling-GAS).
Υλικό και µέθοδοι: Σε 11 ενοίκους (6 γυναίκες και 5 άνδρες) με μέση ηλικία τα 54,72 έτη (εύρος: 3775) που διαμένουν σε έναν Ψυχιατρικό ξενώνα του ΨΝΑ χορηγήθηκε η GAS και διερευνήθηκε το ποσοστό
επίτευξης των αποκαταστασιακών τους στόχων. H GAS λαμβάνει υπόψη τόσο τη γνώμη των ασθενών για τη
σημασία των στόχων, όσο και την εκτίμηση των θεραπευτών τους για το επίπεδο δυσκολίας επίτευξης των
στόχων. Υπολογίστηκε η επίτευξη των στόχων και χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης
(linear regression analysis) για τη διερεύνηση της σχέσης δημογραφικών παραμέτρων (ηλικία, φύλο,
χρόνος παραμονής στον ξενώνα) και της τιμής της GAS στο βασικό επίπεδο με τις τιμές επίτευξης των
στόχων.
Αποτελέσµατα: 10 ένοικοι έπασχαν από σχιζοφρένεια και ένας από διπολική διαταραχή. Oι πιο συχνοί
στόχοι των ενοίκων ήταν η αύξηση των κοινωνικών τους δραστηριοτήτων και της συμμετοχής τους σε
προγράμματα αποκατάστασης. Άλλοι στόχοι αφορούσαν στη βελτίωση της αυτό-φροντίδας, της φυσικής
τους κατάστασης και των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Oι στόχοι βαθμολογήθηκαν από μέτριας ως
μεγάλης σημασίας και δυσκολίας. H επίτευξη των στόχων είχε ΜΤ=59,68 (ΣΑ=14,6) και η μέση διαφορά
(ΜΔ) ήταν 15,15 (ΣΑ=16,69). To μοντέλο της γραμμικής παλινδρόμησης δεν ήταν στατιστικά σημαντικό
[ANOVA F (df=6)=2,100, p=0.199].
Συµπεράσµατα: Η GAS μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο ποσοτικής εκτίμησης της
επίτευξης των αποκαταστασιακών στόχων στο πλαίσιο των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.
Αναμένεται η εφαρμογή της σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Κουκουρίκη Ε.1,2
ΚΕΣΥ Τρικάλων
Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1
2

Σκοπός: Η διερεύνηση προβλημάτων ψυχικής υγείας όπως το άγχος και η κατάθλιψη σε οικογένειες με
παιδί που παρουσιάζει ΔΑΦ, καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει η κοινωνική υποστήριξη αποτέλεσε ένα
πεδίο σημαντικής ερευνητικής δραστηριότητας σε διεθνές επίπεδο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι
η διερεύνηση των προβλημάτων της ψυχικής υγείας και του επιπέδου της αντιλαμβανόμενης κοινωνικής
υποστήριξης σε ένα πανελλήνιο δείγμα γονέων παιδιών με ΔΑΦ και η σύγκριση των αποτελεσμάτων τους
με μια ομάδα γονέων τυπικά αναπτυσσόμενων (ΤΑ) παιδιών.
Υλικό και Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 118 γονείς (κατά πλειοψηφία μητέρες) παιδιών με
διάγνωση ΔΑΦ από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και 115 γονείς ΤΑ παιδιών ως ομάδα σύγκρισης.
Χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω ερωτηματολόγια: α) Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (The General
Health Questionnaire - G.H.Q.- 28) (Goldberg, 1988), β) Πολυδιάστατη Κλίμακα της Αντιλαμβανόμενης
Κοινωνικής Υποστήριξης (Multidimensional Scale of Perceived Social Support- MSPSS) (Zimmet et al.,
1988) και γ) Ερωτηματολόγιο με κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία που αφορούν τόσο τους συμμετέχοντες
γονείς όσο και το παιδί με ΔΑΦ.
Αποτελέσματα: Οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερη ψυχική υγεία και
χαμηλότερο επίπεδο αντιλαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης συγκριτικά με τους γονείς των ΤΑ παιδιών.
Οι δύο ομάδες διέφεραν σημαντικά σε όλες τις υποκλίμακες καθώς και στο συνολικό σκορ της κλίμακας
GHQ, με τους γονείς παιδιών με ΔΑΦ να έχουν σημαντικά χειρότερη ψυχική υγεία. Στατιστικά σημαντικές
διαφορές καταγράφονται επίσης και σε όλες τις υποκλίμακες καθώς και στο συνολικό σκορ της κλίμακας
MSPSS, με τους γονείς των παιδιών με ΔΑΦ να έχουν σημαντικά χαμηλότερη αντιλαμβανόμενη κοινωνική
υποστήριξη από όλες τις πηγές και συνολικά.
Συμπεράσματα: Οι οικογένειες των παιδιών με ΔΑΦ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις
και έχουν αυξημένες ανάγκες υποστήριξης. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να αναπτυχθούν υπηρεσίες και
προγράμματα συμβουλευτικής τα οποία να στοχεύουν στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη αλλά και την
έμπρακτη υποστήριξη ολόκληρου του οικογενειακού συστήματος στην περίπτωση των ατόμων με ΔΑΦ.
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ΕΠΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Ασημακόπουλος Λ.1, Κουρέτα Α.1, Στεφάνου Α.1, Σαμόλη Ε.2
Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝ Κατερίνης
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

1
2

Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης του αριθμού εισαγωγών ασθενών με μανιακό επεισόδιο με την
εποχή εισαγωγής και μετεωρολογικούς δείκτες.
Υλικά και Μέθοδοι: Συνελέχθησαν δεδομένα από φάκελους της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γ.Ν.Κατερίνης
και οι μετεωρολογικοί παράγοντες για την περίοδο 2013-2019. Καταγράφηκαν τα εξής: φύλο, μήνας
εισαγωγής, συννοσηρότητα κατάχρησης αλκοόλ & ψυχοδραστικών ουσιών, θερμοκρασία, υγρασία και
ταχύτητα ανέμου. Οι εισαγωγές από διαφορετικά έτη αθροίστηκαν συγκεντρωτικά στον αντίστοιχο μήνα και οι
μετεωρολογικές παράμετροι σταθμίστηκαν με το ποσοστό των εισαγωγών ανάλογα με την πόλη προέλευσης
του περιστατικού. Εξαιρέθηκαν ασθενείς που εισήχθησαν για κοινωνικούς λόγους. Υπολογίστηκε ο δείκτης
αισθητής θερμοκρασίας: Apparent Temperature(ΑΤ). Η σχέση διερευνήθηκε γραφικά και αναλύθηκε με
στατιστικό κριτήριο Χ2 test και μη παραμετρικό συντελεστή συσχέτισης Spearman.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 87 μανιακά-υπομανιακά επεισόδια. Δεν παρατηρήθηκε εποχιακότητα
(p=0,125), ούτε συσχέτιση με μετεωρολογικές παραμέτρους. Στους ασθενείς χωρίς συννοσηρότητα
βρέθηκε κορύφωση το καλοκαίρι (Ν=63, p=0,048), ενώ δε βρέθηκε συσχέτιση με μετεωρολογικούς
δείκτες. Οι άντρες εισάγονται συχνότερα το καλοκαίρι (Ν=50, p=0,048), και οι εισαγωγές συσχετίζονται
με τη θερμοκρασία (r=0,58 &p=0,045), την υγρασία (r=-0,8 &p=0,001) και οριακά όχι με τον ΑΤ (r=0,54
&p=0,06). Ειδικότερα, ο αριθμός εισαγωγών αντρών χωρίς διπλή διάγνωση συσχετίζεται με τη θερμοκρασία
(r=0,64, p=0,03), οριακά με τον ΑΤ (r=0,59, p=0,052) αλλά όχι με την υγρασία (r=-0,5, p=0,08). Η
σχέση της θερμοκρασίας και της υγρασίας με τον ολικό αριθμό εισαγωγών δεν ήταν γραμμική.
Συμπεράσματα: Παρά το μικρό δείγμα, διαπιστώσαμε αύξηση περιστατικών τους θερμούς μήνες, η οποία
πιθανώς οφείλεται σε αύξηση της διάρκειας μέρας, σε αυξημένη θερμοκρασία και μειωμένη υγρασία,
χαρακτηριστικά των ελληνικών καλοκαιριών. Ο συνδυασμός αυτών προκαλώντας δυσφορία συμβάλλει στην
αύξηση των εισαγωγών, καθιστώντας αναγκαία την τριτογενή πρόληψή τους. Τα ευρήματα μας ενισχύονται
λαμβάνοντας υπ’όψιν το φύλο και εξαιρώντας τις διπλές διαγνώσεις. Βιβλιογραφικά, δε φαίνεται να έχουν
χρησιμοποιηθεί δείκτες αισθητής θερμοκρασίας για διερεύνηση εποχικής κατανομής, ούτε να έχουν ληφθεί
υπ’όψιν διπλές διαγνώσεις.
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«ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ»: ENA MAΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Λάτα Φ., Κουρτέσης Ι., Παρασχάκης Α.
ΨΝΑ Δαφνί

Σκοπός: Τους τελευταίους 4 μήνες του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρατηρήθηκε μια άνευ προηγουμένου
«επιδημία αυτοκτονιών» στη Ναζιστική Γερμανία. Σκοπός μας να «φωτίσουμε» αυτή την πτυχή της ιστορίας
εστιάζοντας στην πολυπλοκότητα του αυτοκτονικού φαινομένου.
Υλικό και μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση (Google).
Αποτελέσματα: Τους 4 πρώτους μήνες του 1945 τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι αυτοκτόνησαν στην
επικράτεια του 3ου Ράιχ (~7.000 στο Βερολίνο). Οι αυτόχειρες προέρχονταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις.
Μέθοδοι: αυτοπυροβολισμός (επιλογή της ελίτ), δηλητήρια, απαγχονισμός, πνιγμός εντός ύδατος,
τραυματισμοί από νύσσοντα όργανα. Οι λόγοι ελάχιστα σχετιζόμενοι με μείζονα ψυχοπαθολογία. Ο φόβος
των προελαυνόντων Ρώσων στρατιωτών, περιγραφόμενοι επί έτη ως λαός μοχθηρών υπανθρώπων, ήταν
καίριος. Οι αναφορές για βασανιστήρια Γερμανών πολιτών και βιασμούς Γερμανίδων από Ρώσους στρατιώτες
ενίσχυαν αυτές τις θέσεις «προβάλλοντας» την αυτοκτονία ως «λύτρωση». Γερμανίδες αυτοκτονούσαν
λόγω ντροπής από ήδη τελεσθέντα βιασμό/-ους τους. Άλλοι/-ες είχαν εμπλακεί σε εγκλήματα και
φοβούνταν την ανάληψη ευθύνης ή αντίποινα. Ορισμένοι δεν μπορούσαν να αντέξουν την επικείμενη
ισοπέδωση της χώρας τους (σενάριο ενισχυόμενο από τα κρατικά ΜΜΕ). O θάνατος «μεταδιδόταν» μέσα
σε οικογένειες: γονείς σκότωναν τα παιδιά τους πριν αυτοκτονήσουν, άνδρες τις συζύγους πριν την
αυτοχειρία τους, ή αυτοκτονούσαν ανεξάρτητα. Στην (απομονωμένη) πόλη Ντεμίν (Demmin) των 16.000
κατοίκων εκτιμάται ότι 1000 άνθρωποι αυτοκτόνησαν σε 72 ώρες - συχνότητα ασύλληπτη ιστορικά. Το
επίσημο κράτος ενθάρρυνε τους πολίτες να προτιμήσουν το θάνατο από την ατίμωση. Χαρακτηριστικά,
στην τελευταία παράσταση της Φιλαρμονικής του Βερολίνου (12 Απριλίου 1945) χορηγούνταν στο κοινό
δισκία κυανιούχου καλίου, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες πριν τη συνθηκολόγηση είχαν τυπωθεί «κάρτες»
με οδηγίες για «υποδειγματική» αυτοκτονία δι’ απαγχονισμού.
Συμπεράσματα: Η μείζονα ψυχοπαθολογία καίτοι ικανή, δεν φαίνεται αναγκαία συνθήκη για τέλεση
αυτοχειρίας. Η αυτοκτονία δύναται να έχει χαρακτηριστικά «μεταδοτικής κατάστασης» υπό προϋποθέσεις
(λ.χ. απομόνωση και αίσθηση απόλυτου αδιεξόδου), με καθοριστική την επίδραση κοινωνικοπολιτικών
μεταβλητών και των ελεγχόμενων ΜΜΕ, ειδικά όταν ένα αφήγημα που προβάλλουν καταρρέει απροσδόκητα
και ραγδαία.
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ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΝΤΡΟΠΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
Κρασανάκη Χ., Σεληνιωτάκη Θ., Τζανή Α., Μαυροειδής Γ.
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Σκοπός: Δυσλειτουργικά σχήματα που διαμορφώνονται κατά την παιδική ηλικία φαίνεται πως προβλέπουν
τον κίνδυνο αυτοκτονίας στην ενήλικη ζωή και έχουν ως επακόλουθο το άτομο να βιώνει χρόνιο άγχος.
Ωστόσο, στη βιβλιογραφία παρατηρείται σημαντικό κενό στον ακριβή προσδιορισμό των σχημάτων που
εμπλέκονται αλλά και στο ρόλο του άγχους. Η παρούσα μελέτη σκοπεύει να διερευνήσει τα πρώιμα
δυσλειτουργικά σχήματα που ενεργοποιούνται όταν το άτομο εμφανίζει αυτοκτονικότητα και να εξετάσει
τον πιθανό διαμεσολαβητικό ρόλο του άγχους.
Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδομένα συλλέχτηκαν μέσω ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς που συμπλήρωσαν
ηλεκτρονικά 279 άτομα γενικού πληθυσμού (72,8% γυναίκες), ηλικίας 18-64 ετών (Μ.Ο 34,7 Τ.Α=11.7).
Για την εκτίμηση των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Πρώιμων Δυσλειτουργικών
Σχημάτων (YSQ-S3), η διαγνωστική Κλίμακα Συμπτωμάτων Άγχους (GAD-7) και η Κλίμακα Εκτίμησης του
Κινδύνου Αυτοκτονικότητας (RASS). Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω εντολής PROCESS
στο SPSS.
Αποτελέσματα: Η μελέτη αναδεικνύει στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των σχημάτων
Τιμωρητικότητας, Ευαλωτότητας σε βλάβη/ασθένεια και Ελαττωματικότητας /Ντροπής με την πρόθεση
για διάπραξη αυτοκτονίας. Το άγχος παρεμβαίνει στη σχέση αυτή με μερική διαμεσολάβηση. Επιπρόσθετα,
επιβεβαιώνεται θετική συσχέτιση του σχήματος της Ευαλωτότητας με το ιστορικό απόπειρας αυτοκτονίας,
την οποία σχέση δεν διαμεσολαβεί το άγχος.
Συμπεράσματα: Επομένως, εάν το άτομο αισθάνεται ελαττωματικό και δυσκολεύεται να διαχειριστεί το
σύνοδο αίσθημα ντροπής ή φοβάται ότι ανά πάσα στιγμή επίκειται κάποια καταστροφή που δεν θα προλάβει
(ιατρική, συναισθηματική, εξωτερική), τότε είναι πιθανό να μην ανέχεται τα επιτρεπτά όρια δυσφορίας
και να καταφεύγει στην αυτοκτονικότητα. Μεγαλύτερος κίνδυνος ελλοχεύει όταν το άτομο πιστεύει ότι
οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρούνται για τη διάπραξη σφαλμάτων διότι θυμώνει, είναι ανυπόμονο και
λιγότερο ανεκτικό. Η μερική διαμεσολάβηση του άγχους αποδεικνύει πως η αυτοκτονικότητα δεν κινείται
σε ένα συνεχές που μπορεί να προβλεφθεί και να ελεγχθεί. Πάρα ταύτα, η θεραπεία των συγκεκριμένων
σχημάτων και η διαχείριση του άγχους κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση
της αυτοκτονικότητας.
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P077
ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΨΥΧΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΟ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Κυζιρίδης Θ.1, Νηματούδης Ι.1, Διακογιάννης Ι.2
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ Παπαγεωργίου

1
2

Σκοπός: Παρότι η σχέση κάνναβης και ψύχωσης έχει τύχει σημαντικής ερευνητικής προσπάθειας, η
αντίστοιχη με τα συνθετικά κανναβινοειδή είναι μάλλον υποεκτιμημένη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί
μόλις τα τελευταία χρόνια γίνεται συχνή χρήση τους αλλά ο κίνδυνος από αυτή τη χρήση είναι σημαντικός
καθώς είναι πολύ ισχυρότερα από τη φυσική κάνναβη. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας
της κλινικής επαγρύπνησης για την αναζήτηση της χρήσης συνθετικών κανναβινοειδών και της σχέσης που
μπορεί να έχουν με την επιδείνωση προϋπάρχουσας ψύχωσης.
Υλικό και μέθοδος: Πρόκειται για αναφορές δύο περιπτώσεων ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην κλινική
μας το 2019.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα:
• Άνδρας 39 ετών με ιστορικό ψύχωσης προσήλθε στο ΤΕΠ εκουσίως λόγω αυτοκτονικού ιδεασμού
υπό το κράτος εντελουσών ακουστικών ψευδαισθήσεων. Ο ασθενής έκανε τακτική χρήση συνθετικών
κανναβινοειδών το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα να οδηγηθεί, πιθανώς, και σε πλημμελή τήρηση
της αγωγής και εμφάνιση ψυχωσικής συμπτωματολογίας.
• Άνδρας 22 ετών με ιστορικό σχιζοφρένειας και συστηματικής χρήσης συνθετικών κανναβινοειδών
εισήχθη κατόπιν εισαγγελικής εντολής λόγω επιθετικότητας, αποδιοργάνωσης συμπεριφοράς και
πιθανών παραληρητικών ιδεών περίπου 1,5 μήνα μετά την τελευταία νοσηλεία του. Παρότι βρισκόταν
υπό αντιψυχωσική αγωγή, η χρήση των ουσιών τον αποδιοργάνωσε πλήρως ενώ, όσο νοσηλευόταν την
προηγούμενη φορά και απείχε από τη χρήση, δεν είχαν παρατηρηθεί τέτοιες συμπεριφορές.
Η συνθετική κάνναβη φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει πολύ εντονότερες διαταραχές από τη φυσική
κάνναβη σε ασθενείς με ψύχωση. Δυστυχώς, είναι διαδεδομένη η άποψη ότι τόσο η φυσική κάνναβη
όσο και τα συνθετικά κανναβινοειδή είναι «αθώα». Η χρήση των συνθετικών κανναβινοειδών μπορεί να
οδηγήσει σε έντονη αποδιοργάνωση πάσχοντες από ψύχωση ακόμη και αν βρίσκονται υπό αγωγή.
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P078
ΣΥΝΝΟΣΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κυζιρίδης Θ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Η γήρανση του πληθυσμού έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ασθενών με άνοια. Σε αυτές
τις ηλικίες ασθενών, ο κανόνας είναι η παρουσία πολλαπλών προβλημάτων υγείας και η πολυφαρμακία
που συνεπάγονται αυξημένο κόστος υπηρεσιών υγείας και αυξημένες πιθανότητες φαρμακοκινητικών
αλληλεπιδράσεων και ευαλωτότητας των ηλικιωμένων. Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της
συχνότητας και του είδους των παθολογικών προβλημάτων που συνυπάρχουν σε ασθενείς με άνοια.
Υλικό και μέθοδοι: Υλικό αποτέλεσαν 90 ασθενείς με άνοια που παρακολουθούνται στο ψυχογηριατρικό
ιατρείο της κλινικής. Πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό αντλήθηκαν από τους φακέλους τους. Δεν
συμπεριλήφθηκαν πάσχοντες με ήπια νοητική διαταραχή ή άλλες οργανικές διαταραχές (π.χ., οργανική
συναισθηματική ή παραληρητική διαταραχή).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα:
• Ο αριθμός των ασθενών ανήλθε στους 90, από τους οποίους 39 άνδρες και 51 γυναίκες. Η μέση ηλικία
ήταν 82,4 έτη (66-99), ελαφρώς μεγαλύτερη στις γυναίκες (82,7) έναντι των ανδρών (82).
• 14 από τους 90 ασθενείς (9 γυναίκες και 5 άνδρες) δεν είχαν άλλα προβλήματα υγείας (πλην της άνοιας).
• Στους υπόλοιπους 76 ασθενείς (84,44%) αντιστοιχούσαν, κατά μέσον όρο, 2,3 νοσολογικές οντότητες
στον καθένα (2,35 σε κάθε άνδρα και 2,26 σε κάθε γυναίκα).
• Συχνότερη νοσολογική οντότητα σε αμφότερα τα φύλα ήταν η υπέρταση (40/76 ασθενείς). Ακολουθούσαν
κολπική μαρμαρυγή, στεφανιαία νόσος και άλλα καρδιολογικά προβλήματα (23/76), υπερλιπιδαιμία
(22/76), διαβήτης (19/76) και αγγειακή εγκεφαλική νόσος (14/76).
Συμπερασματικά, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών, στην ηλικία των περίπου 82 ετών, παρουσίαζε
κατά μέσο όρο λιγότερο από 2,5 παθολογικά νοσήματα κατ’ άτομο. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πρόκειται
για νοσήματα αγγειακά (υπέρταση, διαβήτης, υπερλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσος) τα οποία συμμετέχουν με
βεβαιότητα σε σημαντικό βαθμό στην άνοια, είτε αγγειακή ή τύπου Alzheimer.
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ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΑΣ
ΔΡΑΣΗΣ: Ι. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κυζιρίδης Θ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Η χρησιμότητα των ενέσιμων αντιψυχωσικών μακράς δράσης (ΕΑΜΔ) είναι επαρκώς τεκμηριωμένη
και η χρήση τους προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα. Παρ’ όλα αυτά δεν χρησιμοποιούνται συχνά στην
κλινική πράξη. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας από τη λειτουργία του
ιατρείου ΕΑΜΔ και, πιο συγκεκριμένα, τα οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη
διάρκεια μιας τέτοιας προσπάθειας.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για καταγραφή της εμπειρίας μας από τη λειτουργία του ιατρείου τα τελευταία
έξι έτη.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα:
• Αριθμός επισκέψεων: ο αριθμός των επισκέψεων που γίνονται στο ιατρείο παρουσιάζει αύξηση κάθε
χρόνο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Παρά το ότι πάντα υπάρχουν ασθενείς που διακόπτουν την
παρακολούθησή τους, υπολείπονται σε αριθμό των νέων ασθενών που εντάσσονται και παραμένουν για
μακροχρόνια παρακολούθηση.
2014
173

2015
354

2016
338

2017
662

2018
937

2019
1059

• Προέλευση ασθενών: αρχικά, οι ασθενείς περιελάμβαναν κατά κύριο λόγο άτομα που παρακολουθούνταν
στα εξωτερικά ιατρεία (ΕΙ) ή από ιδιώτες ψυχιάτρους λαμβάνοντας ΕΑΜΔ, τα οποία χορηγούνταν είτε σε
φαρμακεία ή στα ΕΙ. Από το 2017 ξεκίνησε μια προσπάθεια ενίσχυσης της λειτουργίας του ιατρείου ώστε
να περιοριστεί το φαινόμενο των υποτροπών και της περιστρεφόμενης θύρας. Σήμερα, από τα 79 άτομα
που έχουν ενεργό, συστηματική παρακολούθηση στο ιατρείο, τα 69 έχουν νοσηλευθεί στην κλινική μας.
Από τους νοσηλευθέντες προέρχονται εδώ και περίπου τρία χρόνια σχεδόν όλοι οι ασθενείς του ιατρείου.
• Χώρος και χρόνος λειτουργίας: το ιατρείο βρίσκεται στο κτίριο των ΕΙ και διαθέτει όργανα μέτρησης
ζωτικών σημείων. Για τη λήψη ΗΚΓ χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός του καρδιολογικού ιατρείου και, αν
προκύψει κάποιο έκτακτο παθολογικό πρόβλημα, υπάρχει πρόσβαση άμεσα στο παθολογικό ιατρείο.
Επιπλέον, υπάρχει διασύνδεση με τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας στην κλινική για την ένταξη όσων
ασθενών κρίνεται ότι μπορούν να βοηθηθούν -και το επιθυμούν και οι ίδιοι-, και με το ιατρείο διαιτολογίας
λόγω της αυξημένης συχνότητας μεταβολικών προβλημάτων σε πολλούς ασθενείς. Αρχικά, το ιατρείο
στεγαζόταν σε ένα μεγάλο χώρο πολλαπλών χρήσεων που διέθετε κλίνη για τη χορήγηση των ενέσιμων
και ένα μικρό γραφείο με υπολογιστή και διεξαγόταν μία φορά την εβδομάδα. Λόγω της μεγάλης αύξησης
των εξεταζομένων διεξάγεται πλέον δύο φορές την εβδομάδα και υπάρχουν σκέψεις για τρίτη ημέρα.
Στεγάζεται στον ίδιο όροφο με τον προηγούμενο χώρο αλλά σε δύο διαφορετικά παρακείμενα ιατρεία: στο
ένα γίνεται κλινική εξέταση και συνταγογράφηση από τον θεράποντα ψυχίατρο και στο άλλο χορήγηση
των φαρμάκων, λήψη ζωτικών σημείων και μέτρηση βάρους από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου.
• Προσωπικό: στο ιατρείο απασχολούνται ένας ειδικός ψυχίατρος και δύο νοσηλεύτριες, από τις οποίες η μία
είναι μόνιμη νοσηλεύτρια των εξωτερικών ψυχιατρικών ιατρείων κάτι που επιδρά θετικά στη δημιουργία
θεραπευτικής σχέσης με τους ασθενείς.
Η λειτουργία ενός ιατρείου ΕΑΜΔ προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τους ασθενείς αλλά απαιτεί
μακροχρόνια, συστηματική προσπάθεια και επιμονή προκειμένου να αποδώσει καρπούς. Η επαρκής κάλυψη
με καλά στελεχωμένο προσωπικό θα αποτελεί πάντοτε πρόβλημα. Από την άλλη, η στέγαση στα πλαίσια
ενός γενικού νοσοκομείου προσφέρει τα πλεονεκτήματα της πιο ολιστικής ιατρικής παρακολούθησης.
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ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΩΣΗ:
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Κυζιρίδης Θ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Σχεδόν 3 στους 10 ασθενείς με σχιζοφρένεια παρουσιάζουν ψυχαναγκαστικά-καταναγκαστικά
(OC) συμπτώματα τα οποία μπορεί να είναι πρόδρομα συμπτώματα της ψύχωσης, να συνυπάρχουν με αυτήν
ή να επάγονται από τη χρήση αντιψυχωσικών φαρμάκων. Αυτό μπορεί να επιπλέξει την κλινική εικόνα
οδηγώντας σε λανθασμένη αντιμετώπιση με ότι συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Σκοπός της εργασίας είναι η
παρουσίαση των περιπτώσεων 4 ασθενών με συνύπαρξη ψύχωσης και OC συμπτωματολογίας.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για αναφορά περιπτώσεων από το εξωτερικό ιατρείο της κλινικής.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα:
1. Ασθενής άνδρας, άγαμος, άνεργος, ρυπαρός εξετάστηκε για πρώτη φορά προ ετών από ψυχίατρο που
είχε διαγνώσει OCD λόγω έντονων ψυχαναγκασμών/καταναγκασμών καθαριότητας και χορήγησε
φλουοξετίνη. Παρ’ όλα αυτά, από την πρώτη εξέταση στο ιατρείο μας διαπιστώθηκαν έντονες
παραληρητικές ιδέες επιβουλής και αναφοράς, τα δε προαναφερθέντα συμπτώματα βρίσκονταν σε
σαφώς έντονο ψυχωσικό πλαίσιο.
2. Γυναίκα άγαμη, άνεργη είχε ξεκινήσει να παρακολουθείται προ άνω των 20 ετών λόγω ψυχαναγκασμών/
καταναγκασμών καθαριότητας. Τα τελευταία έτη παρακολουθείται στο ιατρείο μας παρουσιάζοντας όμως,
πλην των ανωτέρω, και παραληρητικές ιδέες αναφοράς και επιβουλής με ταυτόχρονη επιμονή της OC
συμπτωματολογίας.
3. Άνδρας 26 ετών ξεκίνησε να παρουσιάζει, περί την ηλικία των 17-18, ψυχαναγκασμούς και, κυρίως,
καταναγκασμούς καθαριότητας. Από το ιστορικό περιγράφεται κατοπινή εμφάνιση ψυχωσικής
συμπτωματολογίας. Όταν εξετάστηκε πρόσφατα στις υπηρεσίες μας, στην κλινική εικόνα κυριαρχούσαν
παράδοξες παραληρητικές ιδέες με δευτερεύουσα, χαμηλής έντασης OC συμπτωματολογία.
4. 
Γυναίκα 26 ετών με αναφερόμενη, από έτους, εμφάνιση ψυχαναγκαστικού χαρακτήρα σκέψεων
επικειμένων έντονων σεισμών και καταστροφικών φυσικών φαινομένων είχε αρχικά διαγνωστεί με OCD
και είχε τεθεί σε αγωγή με φλουοξετίνη. Όταν εξετάστηκε παρουσίαζε αμετάβλητο σκεπτικό περιεχόμενο,
απρόσφορο συναίσθημα, χαμηλή λειτουργικότητα και πιθανές ακουστικές ψευδαισθήσεις. Διακόπηκε η
φλουοξετίνη και έγινε έναρξη ρισπεριδόνης παρουσιάζοντας βελτίωση στη μέχρι τώρα πορεία της.
Η εμφάνιση OC συμπτωματολογίας σε νεαρούς ενήλικους χρειάζεται προσεκτική εκτίμηση για τυχόν
συνύπαρξη ψυχωσικής συμπτωματολογίας ή συμπτωματολογίας που να είναι ενδεικτική υποκείμενης
ψύχωσης. Η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση και στη βελτίωση της
πρόγνωσης.
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P081
ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΩΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΑΝΟΙΑΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Κυζιρίδης Θ., Ιεροδιακόνου-ΜπένουΙ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Η έναρξη καταναγκαστικών συμπεριφορών σε όψιμη ηλικία έχει συνήθως οργανική βάση και
σχετίζεται με υποκείμενη άνοια, συχνότερα ίσως μετωποκροταφική, χωρίς να αποκλείονται και άλλες
μορφές. Συνήθως, αυτοί οι ασθενείς δείχνουν αδιαφορία για το πρόβλημά τους. Σκοπός της εργασίας είναι
η παρουσίαση των περιπτώσεων δύο ασθενών με άνοια που παρουσίαζαν καταναγκαστικό κνησμό και
συμπεριφορά αποθησαύρισης.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για αναφορές δύο περιπτώσεων ασθενών από το ψυχογηριατρικό ιατρείο της
κλινικής.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα:
1. Ασθενής με αγγειακού τύπου άνοια χωρίς βαριά νευρογνωσιακή έκπτωση, με πολλαπλές αγγειακού
τύπου βλάβες στην απεικόνιση εγκεφάλου, παρουσίαζε επί έτη αποθησαύριση άχρηστων αντικειμένων
με τα οποία γέμιζε την κατοικία του. Η απόκρισή του στη θεραπεία με φλουοξετίνη, μεμαντίνη και
κουετιαπίνη ήταν πτωχή και πρακτικά δεν επηρέασε καθόλου αυτό το σύμπτωμα.
2. Ασθενής με αγγειακού τύπου άνοια χωρίς βαριά νευρογνωσιακή έκπτωση, με ατροφία και αγγειακού τύπου
βλάβες στην απεικόνιση εγκεφάλου, άρχισε να παρουσιάζει από τις αρχές 2019, ενώ παρακολουθείται
στο ιατρείο από το 2015, συνεχές καταναγκαστικό κνησμό στο δέρμα του κεφαλιού (κυρίως) και άλλων
περιοχών του σώματος σε βαθμό που είχε προξενήσει δερματικές βλάβες. Ο ίδιος έδειχνε αδιαφορία
για αυτό το πρόβλημα. Η αγωγή με εσιταλοπράμη επί 9 μήνες αρχικά και με σερτραλίνη εδώ και λίγους
μήνες δεν είχε ιδιαίτερο αποτέλεσμα.
Η εμφάνιση για πρώτη φορά καταναγκαστικής συμπτωματολογίας σε ηλικιωμένους ασθενείς αποτελεί
ένδειξη για διερεύνηση υποκείμενης οργανικότητας, ιδιαιτέρως άνοιας. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως η
φαρμακευτική αντιμετώπιση μπορεί να είναι δύσκολη.
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P082
ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΞΙΚΩΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΘΙΟ
Κυζιρίδης Θ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Η καρδιοτοξική δράση του λιθίου γίνεται εμφανής κυρίως σε επίπεδα πάνω από 1,5 mEq/lt.
Πρακτικά, μπορούν να παρατηρηθούν κάθε είδους ΗΚΓ διαταραχές και καρδιολογικά συμβάματα. Η σοβαρή
καρδιοτοξικότητα είναι ασυνήθης και, κατά κανόνα, συμβαίνει σε άτομα με υποκείμενη καρδιολογική νόσο.
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της περίπτωσης ασθενούς με πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό
συνεπεία τοξίκωσης από λίθιο.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για αναφορά περιπτώσεως ασθενούς που παρακολουθείται στο τακτικό
εξωτερικό ιατρείο της κλινικής.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ασθενής 63 ετών με ιστορικό διπολικής διαταραχής εδώ και 40 έτη
βρισκόταν υπό αγωγή με λίθιο, σταθεροποιημένος σε δόση 900 mg ημερησίως. Παρακολουθούνταν στο
εξωτερικό ιατρείο της κλινικής και υποβαλλόταν σε εξετάσεις επιπέδων λιθίου κάθε 6 μήνες. Ο ασθενής
ήταν καπνιστής, έκανε χρήση αλκοόλ και λάμβανε αγωγή για υπέρταση, διαβήτη και στεφανιαία νόσο.
Λόγω αιφνίδιας πτώσης επί του εδάφους με συνοδό απώλεια συνείδησης, έμετο και τρόμο άνω άκρων
διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός
(30 bpm), εισήχθη στη στεφανιαία μονάδα και τοποθετήθηκε προσωρινός βηματοδότης ενώ διακόπηκε
η χορήγηση λιθίου. Τα επίπεδα του τελευταίου, 48 ώρες αργότερα, ήταν 3,3 mEq/lt όταν στην τελευταία
προγραμματισμένη, προ 3 περίπου μηνών, εξέταση ήταν στα πλαίσια των 0,75 mEq/lt. Σε αυτό το
μεσοδιάστημα δεν έγινε κάποια αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή ή σε συνήθειες που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν δραματικά την αύξηση των επιπέδων λιθίου.
Παρά το γεγονός ότι η νεφρική και η θυρεοειδική λειτουργία συνηθίζεται να ελέγχονται τακτικά στους
ασθενείς υπό λίθιο, η ΗΚΓ εξέταση θα μπορούσε να προστεθεί, ιδιαίτερα σε όσους έχουν επιβαρυμένο
καρδιολογικό ιστορικό και παράγοντες κινδύνου.
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P083
ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
Κυζιρίδης Θ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Η συχνότητα διακοπής ψυχιατρικής παρακολούθησης σχετίζεται με παράγοντες όπως η ψυχική
διαταραχή, ο βαθμός εναισθησίας, η παρουσία υποστηρικτικού περιβάλλοντος, η θεραπευτική σχέση, και
άλλα. Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση της συχνότητας και των λόγων διακοπής παρακολούθησης των
ασθενών από το ιατρείο ΕΑΜΔ της κλινικής.
Υλικό και μέθοδοι: Πληροφορίες αντλήθηκαν από τα βιβλία καταγραφής του ιατρείου ΕΑΜΔ.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Εξετάστηκαν όλες οι περιπτώσεις ασθενών που εντάχθηκαν στο ιατρείο
ΕΑΜΔ από την έναρξή του, τον Ιανουάριο 2014 μέχρι τον Δεκέμβριο 2019.
• Συνολικά, στα 6 χρόνια λειτουργίας, εντάχθηκαν 167 ασθενείς από τους οποίους οι μισοί περίπου (88)
διέκοψαν την παρακολούθηση (51/91 άνδρες και 37/76 γυναίκες).
• Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων (64/88), είτε δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη (32/64)
είτε οι ασθενείς διέκοψαν αυτοβούλως την παρακολούθηση λόγω πλήρους απουσίας εναισθησίας.
• Στην πρώτη περίπτωση, 28 από τους 32 ασθενείς είχαν ενταχθεί στο ιατρείο τα πρώτα 2 έτη που τα
οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα ήταν αρκετά. Επιπλέον, οι περισσότεροι ήταν ασθενείς που είτε
παρακολουθούνταν σε ιδιωτικά ιατρεία ή λάμβαναν τις ενέσεις σε φαρμακεία της περιοχής τους, κάτι που
ήταν περισσότερο εύκολο για τους ίδιους.
• Στη δεύτερη περίπτωση, 22 από τους 32 ασθενείς, που διέκοψαν λόγω πλήρους απουσίας εναισθησίας,
ήταν άρρωστοι με πολλαπλές υποτροπές και τουλάχιστον 3 νοσηλείες στο ιστορικό τους.
• Από τους υπόλοιπους 24 ασθενείς, σε 9 έγινε αλλαγή αγωγής λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών (5
υπό αλοπεριδόλη, 2 υπό ρισπεριδόνη και 2 υπό ολανζαπίνη), 9 διέκοψαν λόγω μετακόμισης για
επαγγελματικούς ή άλλους λόγους, 5 δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία (ένας τέθηκε σε αγωγή με
κλοζαπίνη) και ένας επέλεξε άλλον θεράποντα γιατρό
Συμπερασματικά, κατά τη διάρκεια 6 χρόνων λειτουργίας του ιατρείου ΕΑΜΔ, εντάχθηκαν συνολικά 167
ασθενείς. Από αυτούς περίπου οι μισοί (79) έχουν ενεργό παρακολούθηση μέχρι σήμερα. Κατά προσέγγιση,
3/4 των ασθενών που τελικά διέκοψαν την παρακολούθηση το έκαναν είτε για λόγους που δεν γνωρίζουμε
(σχεδόν όλοι ασθενείς παλαιότεροι των πρώτων δύο ετών λειτουργίας του ιατρείου) ή λόγω πλήρους
απουσίας εναισθησίας. Μόνο σε 1/10 των ασθενών έγινε διακοπή αγωγής λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών.
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P084
ΛΙΘΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Κυζιρίδης Θ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Ο συνδυασμός του λιθίου με άλλα φάρμακα είναι από τις συνηθέστερες αιτίες τοξίκωσης. Τα
αντιυπερτασικά εμπλέκονται αρκετά συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις με τα θειαζιδικά διουρητικά και τους
α-ΜΕΑ να θεωρούνται ίσως τα πιο επικίνδυνα. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της περίπτωσης
ενός ασθενούς που παρουσίασε αύξηση επιπέδων λιθίου με την αλλαγή της αντιυπερτασικής αγωγής και
η ανάδειξη της σημασίας της προσεκτικής εκτίμησης της συνυπάρχουσας αγωγής που λαμβάνουν αυτοί οι
ασθενείς.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για αναφορά περιπτώσεως από το ψυχογηριατρικό ιατρείο της κλινικής.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ασθενής 72 ετών προσήλθε κατόπιν ραντεβού στο ψυχογηριατρικό
ιατρείο της κλινικής, 3 χρόνια μετά την προηγούμενη εξέταση, προσκομίζοντας έλεγχο με αυξημένα επίπεδα
λιθίου (1,23 mEq/lt). Ο ασθενής είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή πάνω από 30 χρόνια νωρίτερα και
βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση υπό λίθιο 900 mg ημερησίως.
Ήταν στεφανιαίος ασθενής και λάμβανε ταυτόχρονα, μεταξύ άλλων, αντιυπερτασική αγωγή. Μέχρι πριν
από ένα χρόνο αυτή ήταν συνδυασμός ιρβεσαρτάνης 150 mg (μηχανισμός παρόμοιος με α-ΜΕΑ) και
υδροχλωροθειαζίδης 12,5 mg (θειαζιδικό διουρητικό) και τα επίπεδα λιθίου, σύμφωνα με τον ασθενή,
φυσιολογικά. Τότε έγινε αλλαγή της αγωγής σε συνδυασμό με περινδοπρίλη 5 mg (α-ΜΕΑ) και αμλοδιπίνη
5 mg (αναστολέας διαύλων ασβεστίου) και για πρώτη φορά τα επίπεδα λιθίου είχαν μετρηθεί προ ημερών.
Δεν διαπιστώθηκαν από το ιστορικό ούτε αναφέρθηκαν από τον ασθενή στοιχεία που θα μπορούσαν να
ευθύνονται για την αύξηση των επιπέδων του φαρμάκου.
Η συνεχής φαρμακοεπαγρύπνηση ασθενών υπό λίθιο είναι πολύ σημαντική καθώς οι φαρμακευτικές
αλληλεπιδράσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μεταβολή των επιπέδων του φαρμάκου το οποίο έχει στενό
θεραπευτικό δείκτη.
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P085
ΥΠΕΡΠΡΟΛΑΚΤΙΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΚΛΟΖΑΠΙΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Κυζιρίδης Θ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Η υπερπρολακτιναιμία είναι συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια με πολλά αντιψυχωσικά φάρμακα, από τα
οποία όμως η κλοζαπίνη σπανίως μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνισή της λόγω του άτυπου φαρμακολογικού
προφίλ της. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της περίπτωσης δύο ασθενών με εμμένουσα
υπερπρολακτιναιμία υπό αγωγή με κλοζαπίνη ως αντιψυχωσική μονοθεραπεία.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για αναφορά δύο περιπτώσεων από το τακτικό εξωτερικό ιατρείο της κλινικής.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα:
• 1η περίπτωση: γυναίκα 49 ετών με διάγνωση σχιζοφρένειας εδώ και πάνω από 20 έτη. Έχει λάβει στο
παρελθόν αρκετά αντιψυχωσικά αλλά τα τελευταία περίπου 8 χρόνια βρίσκεται υπό αγωγή μόνο με
κλοζαπίνη. Λαμβάνει επιπλέον αγωγή με φλουβοξαμίνη και διαζεπάμη αλλά η υπερπρολακτιναιμία είχε
εμφανιστεί προ ετών, πριν από την προσθήκη του αντικαταθλιπτικού.
• 2η περίπτωση: γυναίκα 28 ετών με διάγνωση σχιζοφρένειας εδώ και περίπου 7 έτη. Κατά τη διάρκεια
αυτών των χρόνων λαμβάνει αποκλειστικά κλοζαπίνη ως αντιψυχωσικό. Επιπλέον, λαμβάνει τα
τελευταία 2 περίπου έτη φλουοξετίνη αλλά η ορμονική διαταραχή εμφανίστηκε πριν από την έναρξη του
αντικαταθλιπτικού. Πριν από την έναρξη της κλοζαπίνης είχε λάβει αγωγή με αλοπεριδόλη και ολανζαπίνη.
• Σε αμφότερες τις ασθενείς έχει αποκλειστεί η περίπτωση προλακτινώματος με τη χρήση νευροαπεικόνισης.
Και οι δύο παρακολουθούνται από ενδοκρινολόγους και λαμβάνουν αγωγή.
Αν και ασύνηθες, η κλοζαπίνη μπορεί να επάγει υπερπρολακτιναιμία. Ιδιαίτερα στις γυναίκες, λόγω της
διαταραχής στην έμμηνο ρύση, αυτό το εύρημα χρειάζεται εκτίμηση και παρακολούθηση. Δεν είναι σαφές
κατά πόσο η προηγούμενη αντιψυχωσική αγωγή μπορεί να ευθύνεται για την αυξημένη προλακτίνη ακόμη
και αν έχει παρέλθει καιρός από τη διακοπή της και την έναρξη της κλοζαπίνης.
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΔΟΣΗ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ: ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ
Κυζιρίδης Θ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Τα κορτικοστεροειδή συχνά επάγουν ψυχιατρικά σύνδρομα -μεταξύ αυτών κατάθλιψη και μανίαπου, συνολικά, φέρονται γνωστά με την ονομασία «στεροειδική ψύχωση». Τα συναισθηματικά συμπτώματα
θεωρούνται τα συχνότερα αυτού του συνδρόμου, φαίνεται να είναι δοσοεξαρτώμενα και να ξεκινούν τις
πρώτες εβδομάδες θεραπείας. Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της κλινικής ψυχιατρικής εικόνας
ασθενούς που ήταν απότοκη θεραπείας με υψηλή δόση κορτικοστεροειδών και οι προβληματισμοί γύρω
από τη διάγνωση και τη θεραπευτική της αντιμετώπιση.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για αναφορά περιπτώσεως ασθενούς από το τακτικό εξωτερικό ιατρείο της
κλινικής.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Γυναίκα στα 40 της με ιστορικό χρόνιας σπειραματονεφρίτιδας
παραπέμφθηκε για εκτίμηση στο ιατρείο μας ένα μήνα μετά την per os έναρξη υψηλής δόσης
κορτικοστεροειδών λόγω νεφρωσικού συνδρόμου επειδή αναφέρθηκαν κάποιες μεταβολές στον
χαρακτήρα και στη συμπεριφορά που προβλημάτισαν τον θεράποντα. Σε αυτή την πρώτη εκτίμηση, η
ασθενής παρουσίαζε ήπιο υποθυμικό συναίσθημα χωρίς εμφανή παραγωγικά συμπτώματα ή σκέψεις
αυτοκτονίας. Συνεστήθησαν αντικαταθλιπτική αγωγή, την οποία είναι αμφίβολο αν τελικά έλαβε η ασθενής
λόγω αρνητικής στάσης απέναντι στα ψυχοτρόπα φάρμακα, ψυχοθεραπευτική υποστηρικτική προσέγγιση
και επανεκτίμηση σε ένα μήνα.
Στη δεύτερη εκτίμηση, η κλινική εικόνα ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη: ευερεθιστότητα και, ενίοτε, λεκτική
επιθετικότητα, παρανοειδείς και παραληρητικές ιδέες επιβουλής, απουσία εναισθησίας και αναφορές για
σπατάλη μεγάλων ποσών χρημάτων οδηγούσαν κλινικά στο συμπέρασμα για επεισόδιο οργίλης μανίας.
Έγινε συζήτηση για ενδεχόμενη εισαγωγή κάτι που εξόργισε την ασθενή και συνεστήθησαν διακοπή του
αντικαταθλιπτικού και έναρξη κουετιαπίνης. Ταυτόχρονα, έγινε επικοινωνία και ενημέρωση του θεράποντος
ιατρού με στόχο την ελάττωση της δόσης των κορτικοστεροειδών, αν κάτι τέτοιο ήταν εφικτό. Η ασθενής
ήρθε άλλη μία φορά μετά από ένα μήνα αλλά παρουσίαζε ελάχιστη βελτίωση: στο ενδιάμεσο είχε λάβει
λίγες μόνο δόσεις κουετιαπίνης και η αγωγή με τα στεροειδή είχε ελαττωθεί. Έκτοτε δεν έχει επανέλθει
ώστε να γνωρίζουμε την πορεία και την έκβαση της συναισθηματικής διαταραχής.
Βιβλιογραφικά, φαίνεται ότι τα κορτικοστεροειδή μπορούν να επάγουν συμπτωματολογία εξαιρετικά
παρόμοια με αυτήν της ιδιοπαθούς διπολικής διαταραχής. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις στις οποίες έχει
παρατηρηθεί εναλλαγή της διάθεσης (switch) στο αυτό επεισόδιο. Λόγω της βραχείας παρακολούθησης
της ασθενούς, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για φαρμακοεπαγόμενη διπολικότητα ή μόνο για
μανία. Επίσης, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι απέγινε τελικά και ποια θα ήταν η καλύτερη θεραπευτική
αντιμετώπιση. Απαιτείται περισσότερη έρευνα αναφορικά με την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση
ασθενών που εκδηλώνουν ψυχιατρική συμπτωματολογία υπό αγωγή με υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών.
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P087
ΝΤΕΛΙΡΙΟ ΕΠΙ ΑΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ
Κυζιρίδης Θ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με άνοια είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε οποιοδήποτε εξωγενές αίτιο
μπορεί να απορρυθμίσει την εύθραυστη ισορροπία στην οποία βρίσκεται η υγεία τους. Η αιφνίδια εμφάνιση
μεταβολών στη συμπεριφορά ή η εκδήλωση ντελίριου πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά επειδή, κατά
κανόνα, υποκρύπτει υποκείμενη οργανική αιτία που θα μπορούσε να διορθωθεί. Σκοπός της εργασίας
είναι να επισημανθεί η σημασία της προσεκτικής κλινικής εξέτασης και της αυξημένης κλινικής υποψίας σε
γηριατρικούς ασθενείς που εμφανίζουν αιφνίδια ντελίριο ή μεταβολές στη συμπεριφορά τους.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για αναφορά περιπτώσεως ασθενούς από το ψυχογηριατρικό ιατρείο της
κλινικής.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ασθενής 84 ετών με άνοια τύπου Alzheimer παρακολουθούνταν για
περίπου ένα έτος στο ιατρείο και βρισκόταν υπό αγωγή με μεμαντίνη 20 mg παρουσιάζοντας, παρ’ όλα
αυτά, σταδιακή επιδείνωση της κλινικής εικόνας. Μεταφέρθηκε από τη γυναίκα του εκτάκτως μία ημέρα
επειδή, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, την τελευταία εβδομάδα παρουσίαζε έντονη αποδιοργάνωση στη
συμπεριφορά με διαταραχές ύπνου.
Κλινικά, ο ασθενής ήταν αποπροσανατολισμένος σε χρόνο, χώρο και πρόσωπα, με αποδιοργανωμένη
συμπεριφορά. Επισκοπικά παρουσίαζε εικόνα αιματώματος στο τριχωτό της κεφαλής το οποίο οφειλόταν
πιθανώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε πτώση εντός της οικίας. Δόθηκε παραπεμπτικό για
CT εγκεφάλου και προστέθηκε αγωγή με χαμηλή δόση κουετιαπίνης. Η εξέταση, που έγινε δύο εβδομάδες
αργότερα, αποκάλυψε εκτεταμένο υποσκληρίδιο αιμάτωμα για το οποίο διακομίσθηκε σε νευροχειρουργική
κλινική και αντιμετωπίστηκε.
Οποιαδήποτε αιφνίδια μεταβολή της κλινικής εικόνας ηλικιωμένων με άνοια πρέπει να οδηγεί στην όσο το
δυνατό ταχύτερη διερεύνηση για υποκείμενη οργανικότητα. Αυτοί οι ασθενείς είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι
σε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει και την παραμικρή απορρύθμιση οδηγώντας σε ταχεία επιδείνωση της
κλινικής εικόνας.
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P088
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΟΙΑΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ
Κυζιρίδης Θ., Ιεροδιακόνου-Μπένου Ι., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Σε σπάνιες περιπτώσεις οι πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου μπορεί να εκδηλωθούν αρχικά με
ψυχιατρικά συμπτώματα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαγνωστικά προβλήματα καθυστερώντας την
αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της περίπτωσης ασθενούς
με κλινική εικόνα άνοιας που, στη συνέχεια, φάνηκε πως οφειλόταν σε πρωτοπαθή όγκο εγκεφάλου.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για αναφορά περιπτώσεως ασθενούς που παρακολουθήθηκε για σύντομο
χρονικό διάστημα στο ψυχογηριατρικό ιατρείο της κλινικής.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Γυναίκα 75 ετών προσήλθε στο ιατρείο συνοδευόμενη από συγγενή με
αιτιάσεις για αγχώδεις εκδηλώσεις. Κλινικά παρουσίαζε συναισθηματική απάθεια και γνωστικά ελλείμματα
χωρίς να διαπιστώνονται ψυχωσικά συμπτώματα. Από το συγγενικό περιβάλλον αναφέρθηκε ότι η γυναίκα
ζούσε ανεξάρτητη και μόνο τους τελευταίους μήνες άρχιζε να παρουσιάζει μεταβολές στη συμπεριφορά με
πολύ μικρή έκπτωση στη λειτουργικότητα.
Το ψυχιατρικό ιστορικό αναφερόταν ελεύθερο. Η ασθενής ελάμβανε αγωγή για υπέρταση και υπερλιπιδαιμία
και δεν αναφέρθηκε χρήση αλκοόλ. Από την αδρή νευρολογική εξέταση δεν διαπιστώθηκε εστιακή
σημειολογία. Τέθηκε η υπόνοια άνοιας και δόθηκαν αγωγή με χαμηλή δόση πρεγκαμπαλίνης για το άγχος
και παραπεμπτικό για CT εγκεφάλου.
Η τελευταία διενεργήθηκε λίγες ημέρες αργότερα και αποκάλυψε την παρουσία κακοήθους όγκου εγκεφάλου
που καταλάμβανε μάλλον εκτεταμένη περιοχή, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς η ασθενής
είχε μεταφερθεί και εισαχθεί σε νευροχειρουργική κλινική όπου αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Λίγους
μήνες αργότερα κατέληξε.
Θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη κλινική υποψία για δυνητικά αναστρέψιμα αίτια άνοιας σε γηριατρικούς
ασθενείς που παρουσιάζονται με συναφή κλινική εικόνα ώστε να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατό νωρίτερα.
Παρά το ότι δεν πρόκειται για κάτι σύνηθες στην κλινική πράξη, το καλό ιστορικό και η απεικόνιση του
εγκεφάλου με CT μπορούν να βοηθήσουν σε σημαντικό βαθμό.
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P089
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΝΕΣΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
Κυζιρίδης Θ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Ένα από τα πλεονεκτήματα που, θεωρητικά τουλάχιστον, έχει η χορήγηση ενέσιμων αντιψυχωσικών
μακράς δράσης (ΕΑΜΔ) είναι ότι μπορούν να χορηγηθούν ως μονοθεραπεία. Παρ’ όλα αυτά, στην κλινική
πράξη φαίνεται πως η μονοθεραπεία δεν είναι ο κανόνας. Αυτό εξαρτάται από παράγοντες όπως η διάγνωση,
η βαρύτητα της νόσου, το χρονικό διάστημα που ο ασθενής είναι σταθεροποιημένος, και άλλα. Σκοπός της
εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά της ψυχοφαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνουν οι
ασθενείς μας στο ιατρείο ΕΑΜΔ.
Υλικό και μέθοδοι: Αντλήσαμε στοιχεία από τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών του ιατρείου όπως
είχαν τον Δεκέμβριο 2019.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα:
• Από τους 79 ασθενείς που έχουν ενεργό παρακολούθηση στο ιατρείο στην παρούσα φάση, περίπου 1
στους 3 (27 ασθενείς, 16 άνδρες και 11 γυναίκες) λαμβάνουν αντιψυχωσικό μόνο σε ενέσιμη μορφή
μακράς δράσης. Από αυτούς, οι 2 λαμβάνουν διπλή ενέσιμη αγωγή (αλοπεριδόλη και ολανζαπίνη).
Επιπλέον, κάποιοι από τους ασθενείς λαμβάνουν per os αγωγή με άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα.
• Από τους παραπάνω ασθενείς, οι μισοί (13/27) λαμβάνουν ολανζαπίνη. Ακολουθούν οι ασθενείς υπό
αλοπεριδόλη (6/27), ρισπεριδόνη (3/13), αριπιπραζόλη (2/4), παλιπεριδόνη (2/3) και ζουκλοπενθιξόλη
(1/4).
• 52 από τους 79 ασθενείς λαμβάνουν επιπλέον per os αγωγή. Συχνότερα (33 άτομα) οι ασθενείς
λαμβάνουν αντιψυχωσικά και αντιχολινεργικά φάρμακα. Κατά μέσον όρο, καθένας από τους 79 ασθενείς
λαμβάνει περίπου 1,3 ψυχοτρόπα σκευάσματα per os.
• Από τους 27 ασθενείς που βρίσκονται υπό αλοπεριδόλη, οι 20 λαμβάνουν και αντιχολινεργικό.
Αντιστοίχως, αντιχολινεργικό λαμβάνουν 7/13 ασθενείς υπό ρισπεριδόνη και 3/4 υπό ζουκλοπενθιξόλη.
Στην πράξη, η μονοθεραπεία με ΕΑΜΔ μάλλον δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμη. Ακόμη και σε αυτούς τους
ασθενείς, η εμπειρία μας δείχνει ότι περνάει αρκετό διάστημα μετά το εξιτήριο μέχρι να παραμείνει ως αγωγή
μόνο το ενέσιμο φάρμακο. Η χορήγηση φαρμάκων, όπως η αλοπεριδόλη και η ρισπεριδόνη, φαίνεται πως
συχνά απαιτούν ταυτόχρονη χορήγηση αντιχολινεργικού. Σχεδόν οι μισοί ασθενείς λαμβάνουν επιπλέον
αντιψυχωσικό per os λόγω μη επαρκούς αντιμετώπισης της συμπτωματολογίας με τη χρήση ενέσιμου μόνο.
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P090
ΚΑΤΑΤΟΝΙΑ ΩΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΟΞΕΙΑΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Κυζιρίδης Θ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Κατατονικά συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε βαριά φάση της διπολικής
διαταραχής με ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις. Δεν είναι σπάνια στη διπολική διαταραχή και έχει συσχετιστεί
τόσο με τη μανία όσο και με την κατάθλιψη. Πολλές φορές μπορεί να μην αναγνωρίζεται εγκαίρως
καθυστερώντας την υποχώρηση του προβλήματος και τη βελτίωση της κλινικής εικόνας. Σκοπός της
εργασίας είναι η παρουσίαση της περίπτωσης ασθενούς με ιστορικό διπολικής διαταραχής που διακομίσθηκε
στο ΤΕΠ του νοσοκομείου με εικόνα κατατονίας.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για αναφορά περιπτώσεως ασθενούς που νοσηλεύτηκε στην κλινική μας.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ασθενής με ιστορικό διπολικής διαταραχής, με έναρξη προ 25 ετών,
παρουσίασε από 20 περίπου ημερών αιφνίδια άρνηση λήψης τροφής και νερού και παρέμεινε κλινήρης.
Νοσηλεύτηκε αρχικά σε κλινική για 10 περίπου ημέρες και διακομίστηκε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου λόγω
εμπυρέτου και πτώσης επιπέδου συνείδησης (CT εγκεφάλου χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα). Εισήχθη στην
παθολογική κλινική και ακολούθως στην κλινική μας όπου για τις πρώτες ημέρες λάμβανε ψυχοφαρμακευτική
αγωγή παρεντερικώς (αλοπεριδόλη, μπινπεριδένη και διαζεπάμη). Κλινικά, με την υποχώρηση της εικόνας
της κατατονίας, διαπιστώνονταν παραληρητικές ιδέες σύντονες με το καταθλιπτικό συναίσθημα που
παρουσίαζε. Ακολούθησε βαθμιαία αντικατάσταση της παρεντερικής με per os αγωγή και βελτίωση της
κλινικής εικόνας της ασθενούς.
Παρότι σπάνια, η κατατονία μπορεί να εμφανίζεται και σήμερα ως εκδήλωση υποκείμενου ψυχιατρικού ή
σωματικού νοσήματος. Η αποσαφήνιση της υποκείμενης αιτίας δεν θα πρέπει να καθυστερεί την επιθετική
αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης προκειμένου να υποχωρήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΞΙΚΩΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΘΙΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Κυζιρίδης Θ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Το λίθιο είναι φάρμακο με στενό θεραπευτικό δείκτη και τα επίπεδά του μπορούν να μεταβληθούν
εύκολα οδηγώντας σε τοξίκωση. Ανάλογα με τα επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα, η τοξίκωση παρουσιάζεται
με διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση τριών περιπτώσεων
τοξίκωσης από λίθιο.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για αναφορές τριών περιπτώσεων ασθενών από τα εξωτερικά ιατρεία της
κλινικής.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα:
1.Ασθενής 62 ετών προσήλθε εκτάκτως για πρώτη φορά στο τακτικό ιατρείο της κλινικής (παρακολουθούνταν
από ιδιώτη μέχρι τότε) λόγω κολλώδους ομιλίας, συγχυτικής κατάστασης με υπνηλία και διαταραχών του
προσανατολισμού. Η κλινική εικόνα, σύμφωνα με τους οικείους του, παρουσίαζε οξεία έναρξη. Λάμβανε
λίθιο 900 mg ημερησίως επί πάνω από 35 έτη λόγω διπολικής διαταραχής. Παραπέμφθηκε στο τμήμα
επειγόντων όπου διεπιστώθη νεφρική ανεπάρκεια συνεπεία τοξικών επιπέδων λιθίου. Το φάρμακο
διακόπηκε, η κατάστασή του βελτιώθηκε σταδιακά και τέθηκε σε αγωγή με βαλπροϊκό, καλή απόκριση
στη θεραπεία και σταθερή κλινική εικόνα εδώ και περίπου 4 έτη.
2. Ασθενής 63 ετών υπό αγωγή με λίθιο εδώ και πάνω από 40 έτη παρακολουθείται τακτικά στις
υπηρεσίες μας τα τελευταία χρόνια. Παρά το ότι ο πρόσφατος έλεγχος των επιπέδων του φαρμάκου
ήταν φυσιολογικός, παρουσίασε αιφνίδια επεισόδιο με έντονο τρόμο άνω άκρων, εμέτους και συγκοπή.
Μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο όπου διεπιστώθη πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός. Ο
ασθενής αντιμετωπίστηκε και κατόπιν διακομίστηκε στην κλινική μας. Βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση
υπό αγωγή με βαλπροϊκό (1500 mg) και κουετιαπίνη (200 mg) εδώ και περίπου 9 μήνες.
3. Ασθενής 72 ετών παρουσίασε αύξηση των επιπέδων λιθίου (900 mg ημερησίως επί πάνω από 30 έτη)
(1,23 mEq/lt) ένα χρόνο μετά την αλλαγή της αντιυπερτασικής αγωγής. Κλινικά, παρουσίαζε μόνο πολύ
έντονο τρόμο άνω άκρων.
Παρά το ότι το λίθιο δεν χρησιμοποιείται ευρέως, η χρησιμότητά του στη διπολική διαταραχή είναι
τεκμηριωμένη. Υπάρχουν ασθενείς που είναι σταθεροποιημένοι με το φάρμακο για πολλά χρόνια αλλά
λόγω του στενού του θεραπευτικού δείκτη απαιτείται προσοχή για τυχόν εμφάνιση τοξικότητας. Έτσι, η
αξιολόγηση των συμπτωμάτων που είναι ενδεικτικά τοξικότητας απαιτεί συνεχή φαρμακοεπαγρύπνηση.
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P092
ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΑΜΔ: ΙΙ. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κυζιρίδης Θ., Νηματούδης Ι.
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Το ιατρείο ενέσιμων αντιψυχωσικών μακράς δράσης (ΕΑΜΔ) της κλινικής ξεκίνησε να λειτουργεί
τον Ιανουάριο 2014 και έχει φθάσει σήμερα να εξυπηρετεί σημαντικό αριθμό ασθενών. Σκοπός της
εργασίας είναι η καταγραφή και παρουσίαση των κλινικο-επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των ασθενών
και της ενέσιμης αντιψυχωσικής αγωγής που λαμβάνουν.
Υλικό και μέθοδοι: Έγινε λήψη των παραπάνω δεδομένων από τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών
όπως είχαν διαμορφωθεί τον Δεκέμβριο 2019.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Μέχρι τα τέλη του προηγούμενου έτους, ενεργό συστηματική
παρακολούθηση είχαν στο ιατρείο μας 79 ασθενείς (40 άνδρες και 39 γυναίκες) με μέση ηλικία 44,4
έτη (43,5 για τους άνδρες και 45,3 για τις γυναίκες). Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ασθενείς
με ψύχωση (38 με σχιζοφρένεια και 22 με μη οργανική ψύχωση). Από διπολική διαταραχή πάσχουν 9
ασθενείς και από σχιζοσυναισθηματική 4 (οι τελευταίες μόνο γυναίκες). Διπλές διαγνώσεις έχουν τεθεί
σε 6 ασθενείς: 2 με ψύχωση σε έδαφος νοητικής υστέρησης, 2 με ψύχωση σε έδαφος βαριάς διαταραχής
προσωπικότητας και 2 με σχιζοφρένεια και συννόσηση με διαταραχές χρήσης ουσιών.
Όσον αφορά την ενέσιμη αγωγή, συχνότερα χρησιμοποιούνται η ολανζαπίνη (30 ασθενείς) και η
αλοπεριδόλη (27 ασθενείς). Ακολουθούν η ρισπεριδόνη (13 ασθενείς), η ζουκλοπενθιξόλη (μόνο άνδρες)
και η αριπιπραζόλη (από 4 ασθενείς) ενώ παλιπεριδόνη λαμβάνουν 3 ασθενείς. Σε 2 ασθενείς χορηγείται
διπλή ενέσιμη αγωγή, με αλοπεριδόλη και ολανζαπίνη, χωρίς να έχουν μέχρι σήμερα παρατηρηθεί
ανεπιθύμητες ενέργειες.
Συμπερασματικά, από τους 79 ασθενείς που έχουν τακτική παρακολούθηση στο ιατρείο μας αυτή τη
στιγμή, άνδρες και γυναίκες αντιπροσωπεύονται σχεδόν εξίσου και ηλικιακά βρίσκονται περίπου στα 44
έτη. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ασθενείς με ψύχωση ενώ ελάχιστοι έχουν διπλή διάγνωση. Η
σχιζοφρένεια είναι η συχνότερη διάγνωση και στα δύο φύλα. Από τα φάρμακα, σχεδόν 90% των ασθενών
λαμβάνουν ολανζαπίνη, αλοπεριδόλη και ρισπεριδόνη. Η τελευταία χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά από τις
δύο πρώτες καθώς απαιτεί μεγαλύτερο διάστημα για επίτευξη σταθερών επιπέδων στο αίμα και χορήγηση
ανά συχνότερα διαστήματα.
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P093
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΨΥΧΩΣΙΚΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Κωνσταντίνου Α., Μπακόλα Ε., Λαγγούρα Κ.
Ψυχιατρική Κλινική, Ιπποκράτειο Θεραπευτήριο

Σκοπός: Η δραματοθεραπεία (ΔΘ) είναι μια βιωματική μέθοδος θεραπείας και, ως ψυχοθεραπευτική
προσέγγιση, ανήκει στην κατηγορία των θεραπειών μέσα από την τέχνη (art therapy). Η εφαρμογή της
σε κλινικά πλαίσια και ιδιαίτερα σε ψυχωσικούς ασθενείς επιφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως η άμεση
κινητοποίηση του ασθενή, η λειτουργία του με βάση το πιο δημιουργικό και υγιές κομμάτι του εαυτού, η
ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, η συλλογικότητα, το αίσθημα του ‘’ανήκειν’’ καθώς και η ανάπτυξη
μιας παιγνιώδους διάθεσης. Παρουσιάζεται η εφαρμογή της ΔΘ σε χρόνιους ψυχωσικούς ασθενείς σε
κλινικό πλαίσιο.
Υλικό και μέθοδοι: Στην ψυχιατρική κλινική «Ιπποκράτειο Θεραπευτήριο» σχηματίστηκε και λειτουργεί
από 8μήνου ομάδα ΔΘ με χρόνια νοσηλευόμενους ψυχωσικούς ασθενείς, με προέχοντα αρνητικά και
γνωστικά συμπτώματα, υπό τον συντονισμό δραματοθεραπεύτριας, παρουσία και συμμετοχή ψυχολόγου
και εποπτεία ψυχιάτρου. Η ομάδα αποτελείται από 7 νοσηλευόμενους, είναι κλειστή και λαμβάνει χώρα 1
φορά το δεκαπενθήμερο σε συνεδρία διάρκειας 90 λεπτών σε διαμορφωμένο χώρο της κλινικής. Κριτήριο
επιλογής των συμμετεχόντων αποτέλεσε η συνειδητή επιθυμία συμμετοχής και η απουσία ενεργής
«θετικής» συμπτωματολογίας. Κύριος στόχος είναι η μείωση των «αρνητικών» συμπτωμάτων της νόσου
με κινητοποίηση των ασθενών, μείωση της απομόνωσης, βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων
και δημιουργική έκφραση. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες θεατρικές τεχνικές, προσαρμοσμένες στο είδος
της νόσου των ασθενών με μειωμένη την ψυχαναλυτική συνιστώσα, όπως ασκήσεις σωματικής κίνησης
και έκφρασης, χαλάρωσης, παρατηρητικότητας, συγκέντρωσης της προσοχής, ασκήσεις ρυθμού και
μεταμόρφωσης.
Αποτελέσματα: Κριτήρια επιτυχίας θεωρήθηκαν η συνέπεια, η δημιουργική συμμετοχή, η έκφραση
συναισθημάτων, επιθυμιών και αναμνήσεων, ο αυθορμητισμός, η ανάπτυξη επικοινωνίας μέσω του
ρυθμού, της κίνησης και της μελωδίας στο έδαφος της θετικής εξέλιξης στην αποδοχή του νέου είδους
θεραπείας από τους ασθενείς.
Συμπεράσματα: Η προσαρμοσμένη ΔΘ σε ψυχωσικούς ασθενείς μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο
των θεραπευτών στην αντιμετώπιση και διαχείριση των αρνητικών και γνωστικών συμπτωμάτων της νόσου.
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P094
ΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
Λέκκα Δ.1, Ρουμπή Α.1, Richardson C.2, Μαντόγλου Ά.2, Σταλίκας Α.2
Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

1
2

Σκοπός: Η σύνδεση της θεωρίας δεσμού με την απανθρωποποίηση του νοσηλευόμενου ασθενή, έτσι ώστε
να ληφθούν μέτρα που προάγουν τη ποιότητα της φροντίδας και την ευημερία των επαγγελματιών υγείας.
Υλικό - Μέθοδος: Η μελέτη διεξήχθη στα νοσοκομεία Σωτηρία - Δρομοκαΐτειο και στο γενικό πληθυσμό
της Αττικής. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο απανθρωποποίησης (μηχανιστική & ανιμαλιστική) του
Haslam που έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα Ελληνικά και το ερωτηματολόγιο δεσμού ενηλίκων
Fraley et al., 2000, που είναι σταθμισμένο στα Ελληνικά. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο
SPSS.
Αποτελέσματα: Το συνολικό δείγμα αποτελούνταν από 353 άτομα, 135 ειδικοί ψυχικής υγείας, 134
εργαζόμενοι γενικού νοσοκομείου, 84 ανήκουν στο γενικό πληθυσμό. Το 34% ηλικίας 18-35 ετών,
41,9% 36-45 ετών και 24,1% 46 και άνω των 60 ετών Το 21% απόφοιτοι Γυμνασίου - Λυκείου, 50,4
% απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και 27,5% κάτοχοι μεταπτυχιακού-διδακτορικού. 103 άτομα είναι άντρες και 250
γυναίκες. Από τους ειδικούς ψυχικής υγείας και εργαζόμενους στο υπόλοιπο νοσοκομείο 68 άτομα είναι
γιατροί, 135 νοσηλευτές και 35 ψυχολόγοι. Από τις αναλύσεις προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά
μόνο ως προς τη μηχανιστική απανθρωποποίηση μεταξύ των εξεταζόμενων ομάδων [(F (2, 350)= 3.290,
p< .05)]. Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι στο γενικό νοσοκομείο (M=5.12, SD=1.04) εμφανίζουν σημαντικά
μεγαλύτερη μηχανιστική απανθρωποποίηση του νοσηλευόμενου ασθενή σε σχέση με το Γενικό πληθυσμό
(M=4.75, SD=1.02). Μεταξύ των υπολοίπων ομάδων δεν υφίστανται σημαντική διαφορά. Δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την Ανιμαλιστική απανθρωποποίηση [(F (2 , 350)= .165, p>.05)].
Από τις διαστάσεις δεσμού των εξεταζόμενων ομάδων η αποφυγή συμβάλλει σημαντικά θετικά τόσο στην
πρόβλεψη της ανιμαλιστικής (β=.226, t=2.968, p=.003) όσο και της μηχανιστικής απανθρωποποίησης
των ασθενών (β=.203, t=3.171, p=.002), ενώ το άγχος όχι (p>.05).
Συμπεράσματα: Η αποφυγή επιδρά στην απανθρωποποίηση του νοσηλευόμενου ασθενή με καταλυτική
επίδραση στη θεραπευτική σχέση και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.
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P095
ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΩΣΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Μαλλίδου Χ., Σφελινιώτη Σ., Νταφούλης Β.
Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών και Εφήβων, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Εισαγωγή: Σύμφωνα με έρευνες ένα 3% περίπου του πληθυσμού θα βιώσει ένα ψυχωσικό επεισόδιο
κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η αιτιολογία των ψυχωσικών εκδηλώσεων είναι πολυπαραγοντική, όπως
και η παρέμβαση, η οποία οφείλει να πραγματοποιείται τόσο σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό, σχολικό και
οικογενειακό επίπεδο.
Σκοπός: Της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της παρέμβασης των παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών , στο
οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο ώστε ο ψυχικά έφηβος ασθενής να αναρρώσει και να ενσωματωθεί ξανά
στην ομάδα.
Παρουσίαση Περιστατικού (Υλικό - Μέθοδος): Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός εφήβου 15,5 ετών
μαθητής Α΄ Λυκείου, πρώτο παιδί τετραμελούς οικογένειας . Το αίτημα για θεραπευτική παρέμβαση προήλθε
από τους γονείς στα πλαίσια της γενικής εφημερίας. Αναφέρεται σταδιακή έναρξη των συμπτωμάτων από
εξαμήνου, με ψυχοκινητική ανησυχία, αποδιοργανωμένη συμπεριφορά, παραληρητικές ιδέες δίωξης,
διαταραχές ύπνου, λεκτική βία προς τους οικείους του. Τα αναφερόμενα πρόεκυψαν σε δεύτερο χρόνο και
κατά την κλινική εξέταση. Ο ανήλικος περιέγραφε τα ίδια συμπτώματα καθώς επίσης αναφέρθηκε και στη
περιστασιακή χρήση ινδικής κάνναβης. Ένα μέρος της συμπτωματολογίας συνδέεται με την εικόνα εαυτού
και με στρεσογόνα γεγονότα ζωής της οικογένειας. Εξέφραζε έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας
του ιδίου, του πατέρα του και της μητέρας του. Ένιωθε θλίψη για τις άσχημες σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ
της οικογενείας. Σε διάστημα δυο ετών ακλούθησαν τέσσερις νοσηλείες σε παιδοψυχιατρικές κλινικές λόγω
υποτροπών μετά από ψυχοπιεστικά γεγονότα στο οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο. Θεαματική βελτίωση
της κλινικής του εικόνας σε μια από τις νοσηλείες του ήταν όταν κατά τη διάρκεια αυτής, με συμπτώματα
οξείας κοιλίας υποβλήθηκε σε σκωληκοειδεκτομη.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Η παρέμβαση της παιδοψυχιατρικής ομάδας με φαρμακευτική και
ψυχοθεραπευτική προσέγγιση στο έφηβο άτομο και σε όλη την οικογένεια ήταν καθοριστική για την έκβαση
της νοσηλείας. Η τακτική παρακολούθηση σε εξωτερική βάση είναι καταλυτική για την πρόληψη υποτροπής
της νόσου. Σημαντική είναι και η παρέμβαση στο σχολικό πλαίσιο ώστε ο έφηβος να παραμένει λειτουργικός.
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P096
ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ψ.Υ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (2000-2019)
Μαλτέζος Ι., Μπακιρτζή Η., Μητσάκη Ε., Καπράνου Κ.
ΚΨΥ Κορυδαλλού, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

Σκοπός: Η καταγραφή και ανάλυση των ασθενών που προσήλθαν στα 20 χρόνια λειτουργίας του Κ.Ψ.Υ.
Κορυδαλλού και η λειτουργία του Κ.Ψ.Υ. Κορυδαλλού.
Μέθοδος: Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κορυδαλλού ξεκίνησε την λειτουργία του το 2000, εδρεύει στον
Κορυδαλλό και ο τομέας ευθύνης του περιλαμβάνει τους δήμους Κορυδαλλού, Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη,
Αγίας Βαρβάρας και από το 2015, με τη νέα τομεοποίηση, επίσης τους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας,
Μάνδρας - Ειδυλλίας και Μεγαρέων (310.600 κάτοικοι, απογραφή 2011). Το Κ.Ψ.Υ. Κορυδαλλού παρέχει
ατομική παρακολούθηση (διάγνωση, υποστήριξη, συμβουλευτική, συνταγογράφηση), ατομική και ομαδική
ψυχοθεραπεία, υποστήριξη οικογένειας, συμβουλευτική ζεύγους, παρακολούθηση ασθενών στο σπίτι,
πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, εκπαίδευση επαγγελματιών, διενέργεια ψυχομετρικών τεστ
και διασύνδεση με αντίστοιχες υπηρεσίες. Κατεγράφησαν τα περιστατικά που εξυπηρετήθηκαν από τον
Ιανουάριο του 2000 έως και τον Δεκέμβριο του 2019 στο Κ.Ψ.Υ. Κορυδαλλού.
Αποτελέσματα: Το σύνολο των επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν από ενήλικα άτομα στο χρονικό
διάστημα 2000 έως 2019 ήταν 73.503 από τα οποία 45.990 (62,57%) ήταν γυναίκες και 27.513
άνδρες (37,43%). Επίσης παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στην προσέλευση στο Κ.Ψ.Υ. Κορυδαλλού
από το 2009 και έπειτα. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν: 1.492 επισκέψεις το 2001, 1.820 επισκέψεις
το 2003, 1.890 επισκέψεις το 2005, 2.156 επισκέψεις το 2007, 3.600 επισκέψεις το 2009, 3.992
επισκέψεις το 2011, 5.294 επισκέψεις το 2013, 6.195 επισκέψεις το 2015, 5.946 επισκέψεις το 2017,
6.618 επισκέψεις το 2019.
Συμπεράσματα: Η συνεχής σημαντική αύξηση των επισκέψεων τα τελευταία χρόνια στο Κ.Ψ.Υ. Κορυδαλλού
αποδεικνύει την ανάγκη στελέχωσης των ήδη υπαρχόντων δομών αλλά και πιθανότατα και την ανάγκη
δημιουργίας νέων Κέντρων Ψυχικής Υγείας.
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ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΣΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μαρκοπούλου Ε., Παπαδοπούλου Α.
Β΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να μελετήσει και να αναδείξει τις εκφάνσεις και τις επιπτώσεις του στίγματος
αναφορικά με την ψυχική υγεία στη καθημερινή κλινική πράξη της ομάδας της Διασυνδετικής Συμβουλευτικής
Ψυχιατρικής στο γενικό νοσοκομείο μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης της σύγχρονης βιβλιογραφίας,
εστιάζοντας σε δύο κυρίως παράγοντες: το στίγμα αναφορικά με τους ψυχιάτρους και το στίγμα αναφορικά
με τους ασθενείς που αναλαμβάνει η ομάδα της Διασυνδετικής Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής. Αρχικά οι
ίδιοι οι ψυχίατροι ως ιατρική ειδικότητα αντιμετωπίζουν διακρίσεις και προκαταλήψεις από την ιατρική
κοινότητα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εικόνα της ψυχιατρικής από την κοινωνία και την ιατρική κοινότητα
είναι από τους παράγοντες που αποθαρρύνουν τους φοιτητές ιατρικής να επιλέξουν την ψυχιατρική
ειδικότητα και ταυτόχρονα οι ψυχίατροι δεν θεωρούνται από άλλους διδάσκοντες καλά πρότυπα προς τους
φοιτητές ιατρικής. Έχει περιγραφεί ότι στη καθημερινή κλινική πρακτική, οι ψυχίατροι της Διασυνδετικής
Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής έρχονται αντιμέτωποι με στερεότυπα και συμπεριφορές στιγματισμού από
συναδέλφους τους άλλων ειδικοτήτων όπως μειονεκτικά σχόλια, υπαινιγμοί ότι είναι ψυχικά ασταθείς και
ότι δεν είναι “αληθινοί γιατροί” και συχνά αγνοούνται οι απόψεις τους για τη διαχείριση των ασθενών.
Αναφορικά με τους ασθενείς της ομάδας της Διασυνδετικής Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής, έρευνες δείχνουν
ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή συχνά θεωρούνται ως “επικίνδυνοι”, “δύσκολοι
στην επικοινωνία”, ότι ζητούν προσοχή κ.α. Στο γενικό νοσοκομείο οι ίδιοι οι ασθενείς δεν επιθυμούν την
“ταμπέλα” της ψυχικής διαταραχής γιατί νιώθουν ότι επηρεάζει το πώς αντιμετωπίζονται κατά τη νοσηλεία
τους νιώθοντας ότι κρίνονται εξ αιτίας αυτού ή αγνοούνται. Πράγματι έχει αποδειχθεί ότι το στίγμα της
ψυχικής ασθένειας επηρεάζει δυσμενώς τη νοσηλεία των ασθενών με κάποια παραδείγματα να αποτελούν:
την παραμέληση των σωματικών αναγκών των ασθενών, την μειωμένη φροντίδα, την έλλειψη σεβασμού,
τα πρόωρα εξιτήρια καθώς και τα αιτήματα για ακατάλληλη νοσηλεία σε ψυχιατρικό τμήμα.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΡΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Μαρτινάκη Σ.1, Κωστάρας Π.1, Παπαϊωάννου Α.1, Μιχαϊλοβιτς Ν.1, Ασημόπουλος Χ.2, Μασδράκης Β.1,
Αγγελόπουλος Η.1
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

1
2

Σκοπός: Στη χώρα μας καταγράφεται ένας ιδιαίτερα υψηλός αριθμός ακούσιων νοσηλειών που ξεπερνά το
60%. Η ακούσια νοσηλεία και η διαδικασία που ακολουθείται για την εφαρμογή της, θεωρούνται δυνητικά
ως τραυματικές εμπειρίες, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εκούσιες νοσηλείες μπορεί να είναι ακόμα πιο
τραυματικές οδηγώντας στην εκδήλωση συμπτωμάτων ΔΜΣ. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην μελέτη
του φαινομένου αυτού στον ελληνικό πληθυσμό και τη διερεύνηση του πιθανού ρόλου της εναισθησίας
στην καταγραφή συμπτωμάτων ΔΜΣ.
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 98 ασθενείς, 49 ακούσιοι και 49 εκούσιοι που
νοσηλεύτηκαν την ίδια χρονική περίοδο. Οι συμμετέχοντες κατά το εξιτήριό τους -πρώτος χρόνος μέτρησης
(Τ0) - συμπλήρωσαν τις κλίμακες: α) την Impact of Event Scale -R (IES-R), β) την Post traumatic Check
List (PCL-5) και γ) την Scale to assess Unawareness of Mental Disorder (SUMD). Επίσης καταγραφήκαν
τα κλινικά, κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και οι συνθήκες ακούσιας διαδικασίας για κάθε
νοσηλευόμενο.
Αποτελέσματα: Το ποσοστό της ΔΜΣ που σχετιζόταν με το τραυματικό γεγονός της νοσηλείας ήταν 43,6%.
15 ακούσιοι ασθενείς (32,6%) και 26 εκούσιοι (54,2%) είχαν ΔΜΣ που σχετιζόταν με τη νοσηλεία
σύμφωνα με την PCL-5. Η ΔΜΣ βρέθηκε να σχετίζεται με το φύλο, την ανεργία, τη διάγνωση και την ηλικία.
Τέλος, προβλεπτικοί παράγοντες για την ακούσια νοσηλεία αναφέρονται το σύνολο των νοσηλειών, η
χαμηλή βαθμολογία των μετατραυματικών συμπτωμάτων κατά IES-R και η πτωχή εναισθησία, ενώ δεν
διαπιστώθηκε διαφορά στις βαθμολογίες της εναισθησίας μεταξύ των ατόμων που πληρούσαν τα κριτήρια
για ΔΜΣ και όσων δεν τα πληρούσαν.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει ότι οι εκούσιες νοσηλείες προδιαθέτουν περισσότερο σε
ΔΜΣ από ότι οι ακούσιες, ενώ ο βαθμός εναισθησίας δεν φαίνεται να παίζει κάποιον ρόλο στην εκδήλωση
συμπτωμάτων ΔΜΣ. Καθώς ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για την ΔΜΣ έπειτα από νοσηλεία
φάνηκε να είναι η ύπαρξη συναισθηματικών διαταραχών, μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εστιάσουν στις
παραμέτρους που υπεισέρχονται σε αυτήν την συσχέτιση.
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ
Μασούρη Γ.1, Αποστολόπουλος Ι.1, Κοντόκωστας Κ.2
Κλινική Ευεργετών, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
Ιδιώτης

1
2

Σκοπός: Στόχος της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ένα μοντέλο για το συναίσθημα και τη γνώση, το
οποίο θα έχει εφαρμογή στην ψυχανάλυση.
Μέθοδος: Η ανάπτυξη αυτού του μοντέλου θέτει τα θεμέλια για την προσέγγιση επεξεργασίας πληροφοριών.
Θα εξετασθούν, επίσης, με συντομία οι θεωρίες και η έρευνα για το συναίσθημα, η σχέση του με τη γνώση
και το νευροφυσιολογικό του υπόστρωμα, και τέλος θα αναπτυχθεί μια θεωρητική βάση αναφορικά με το
συναίσθημα και το νου.
Υλικό: Η σύγχρονη επιστημονική ψυχολογία, μέχρι πρόσφατα, αποδεχόταν σαφώς την Πλατωνική άποψη,
ότι δηλαδή η ανθρώπινη ψυχή ήταν διαιρεμένη σε ξεχωριστές λειτουργίες γνώσης, συναισθήματος και
βούλησης ή κινήτρου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη του συναισθήματος εστιάστηκε σε μεγάλο βαθμό
στις ιδιότητες της υποκειμενικής συναισθηματικής εμπειρίας. Επίσης, κάτω από την σκιά του Πλατωνισμού
πολλοί θεωρητικοί αποδέχτηκαν την άποψη των συναισθημάτων ως διαδικασίες, οι οποίες διακόπτουν το
συντονισμό των συνεχιζόμενων γνωστικών και συμπεριφορικών διαδικασιών. Έτσι, ο Pribram (1984)
ορίζει το συναίσθημα ως «προερχόμενο από τις διαδικασίες που σταματούν την σε εξέλιξη συμπεριφορά»
και ορίζει το κίνητρο με όρους ενεργοποίησης των μηχανισμών ετοιμότητας, όταν ο οργανισμός είναι έτοιμος
να «ξεκινήσει» και να συνεχίζει να «φεύγει». Ορισμένοι θεωρητικοί του συναισθήματος αμφισβητούν
τις Πλατωνικές απόψεις και την εστίαση στις φαινομενολογικές πλευρές αυτού. Υπάρχει, επίσης, ένας
αριθμός ανταγωνιζόμενων ταξινομήσεων των συναισθημάτων που έχουν προταθεί κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων αιώνων, από τον Descartes (1650) μέχρι και σήμερα. Οι πρώιμες θεωρίες επεδίωκαν να
δώσουν μια εξήγηση για τις εμπειρικές ιδιότητες του συναισθήματος και να διατυπώσουν την περιγραφή
με ψυχολογικούς όρους. ‘Εχοντας ως βάση την «σπλαχνική θεωρία» του Lange (1885), ο James (1894)
υποστήριζε ότι οι σωματικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής εμπειρίας, παρά το ότι
το συναίσθημα προηγείται ή καθορίζει τις σωματικές εκδηλώσεις, στερείται της απαραίτητης ευαισθησίας
και δεν είναι επαρκώς διαφοροποιημένη, ώστε να δικαιολογήσει τη λανθάνουσα περίοδο και την ποικιλία
της συναισθηματικής εμπειρίας. Τοποθετεί τον κρίσιμο συναισθηματικό μεσολαβητή υψηλότερα, στον
διεγκέφαλο, στον υποφλοιώδη πρόσθιο εγκέφαλο. Σύμφωνα με τον Cannon (1931) ο εγκέφαλος διαθέτει
ένα ειδικό συναισθηματικό σύστημα, που η ενοποιητική του δομή εντοπίζεται στον υποθάλαμο.
Συμπεράσματα: Χρειάζεται να αναπτυχθεί η ευρύτερη έννοια της πληροφορίας, η οποία θα εμπεριέχει
πολλούς τύπους σωματικών και αισθητικών γεγονότων και δεν μπορεί να περιορισθεί η έννοια της
πληροφορίας στην οπτική αναπαράσταση και στη γλώσσα. Αυτό είναι σημαντικό, όχι μόνο για τη δόμηση
μιας ψυχαναλυτικής θεωρίας επεξεργασίας συναισθηματικών πληροφοριών, αλλά και για την μακρόπνοη
ανάπτυξη γενικών μοντέλων των ανθρώπινων γνωστικών λειτουργιών.
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ
ΝΕΥΡΟΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κοντόκωστας Κ.1, Μασούρη Γ.2, Αποστολόπουλος Ι.2, Μούγιας Α.1
Kέντρο Μνήμης Αγίου Ελευθερίου, Ψυχογηριατρική Εταιρεία Ο Νέστωρ
Κλινική Ευεργετών, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

1
2

Εισαγωγή: Η ελάσσονα νευρογνωσιακή διαταραχή (ΕΝΔ), συνιστά μία κατάσταση νοητικής έκπτωσης
με αμιγή λειτουργικότητα του ατόμου, έχει ποικίλα υποκείμενα αίτια, δύναται δε να παραμείνει σταθερή
προϊόντος του χρόνου ή να εξελιχθεί σε άνοια. Τα συμπεριφορικά/ψυχιατρικά συμπτώματα (BPS) που
απαντώνται σε όλους σχεδόν τους ανοϊκούς ασθενείς, υφίστανται και στο στάδιο της ΕΝΔ και σχετίζονται
με περαιτέρω σφαιρική έκπτωση και υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής. Η σύγχρονη έρευνα καλείται να
απαντήσει στο ερώτημα εάν και κατά πόσο η ύπαρξη, το είδος και η βαρύτητα των BPS ενός ατόμου με ΕΝΔ
συνιστούν ασφαλή προγνωστικό δείκτη της εξέλιξης ή μη σε άνοια, σε μια προσπάθεια έγκαιρης εφαρμογής
προληπτικών παρεμβάσεων.
Σκοπός / Μέθοδος: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση των δημοσιευμένων
ερευνητικών δεδομένων κατά την τελευταία 5ετία που αφορούν την προγνωστική αξία των BPS στην
εκτίμηση κινδύνου εξέλιξης από ΕΝΔ σε άνοια. Τα αποτελέσματα 23 ερευνών μελετήθηκαν και αναλύθηκαν
περαιτέρω.
Αποτελέσματα: Στην πλειονότητα των μελετών η παρουσία καταθλιπτικών, αγχωδών ή/και συμπτωμάτων
απάθειας συσχετίζεται με έως και διπλάσια πιθανότητα εξέλιξης της ΕΝΔ σε άνοια ανεξάρτητα από την
υποκείμενη παθοφυσιολογία. Σε δύο πρόσφατες μελέτες μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων με ΕΝΔ, η
παρουσία ευερεθιστότητας, απάθειας και παθολογικής κινητικής συμπεριφοράς σχετίζεται με αμνησιακού
και δυσεκτελεστικού χαρακτήρα ΕΝΔ, κλινικής δηλαδή συνδρομής που συνδέεται στενά με υποκείμενη νόσο
Alzheimer. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει έρευνα που συγκρίνει την παρουσία των BPS με το φορτίο
αμυλοειδικών βλαβών (απεικόνιση με PET) σε υγιείς, άτομα με ΕΝΔ και ασθενείς με άνοια. Το αυξημένο
αμυλοειδικό φορτίο συνδέεται με υψηλότερης βαρύτητας BPS στο στάδιο της ΕΝΔ και συγκεκριμένα με
διέγερση, ευερεθιστότητα και απάθεια.
Συμπεράσματα: Βάσει των ανωτέρω παρατηρήσεων, η παρουσία συγκεκριμένων BPS σε άτομα με ΕΝΔ
ενέχει αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε άνοια, ενισχύοντας την προγνωστική σημασία της έγκαιρης και
αποδοτικής ανίχνευσης τους. Η περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη προκειμένου να αναπτυχθούν ασφαλείς
αλλά και εύκολα εφαρμόσιμοι προγνωστικοί δείκτες στο πεδίο της άνοιας.
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ΠΡΩΙΜΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Μαυροειδής Γ., Κούτρα Κ., Μπάστα Μ., Βγόντζας Α.
Πανεπιστημιο Κρήτης

Σκοπός: Τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα (ΠΔΣ) αποτελούν σημαντικούς παράγοντες γνωσιακής
ευαλωτότητας για την ανάπτυξη καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και αυτοκαταστροφικότητας. Εντούτοις,
οι μελέτες που συγκρίνουν ασθενείς που προχωρούν σε απόπειρες αυτοκτονίας με τους ασθενείς που
δεν προχωρούν σε απόπειρες αυτοκτονίας και με τον γενικό πληθυσμό είναι ιδιαίτερα περιορισμένες στη
διεθνή βιβλιογραφία. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου των ΠΔΣ στην κατάθλιψη
και την εκδήλωση αυτοκτονικής συμπεριφοράς μέσα από τη σύγκριση ασθενών με κατάθλιψη που έχουν
αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν, ασθενών που δεν έχουν προχωρήσει σε απόπειρα αυτοκτονίας και του
γενικού πληθυσμού.
Υλικό και μέθοδοι: Στην μελέτη συμμετείχαν 134 ασθενείς με κατάθλιψη (83.6% γυναίκες) και 120
άτομα από τον γενικό πληθυσμό (78.2% γυναίκες). Εικοσιεπτά άτομα από το κλινικό δείγμα (20.1%) είχαν
ιστορικό τουλάχιστον μίας απόπειρας αυτοκτονίας. Το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων ήταν 18-65
ετών για το κλινικό δείγμα (Μ.Ο.= 48.01, Τ.Α.= 12.59) και 18-64 για τον γενικό πληθυσμό (Μ.Ο.=46.42,
Τ.Α.= 8.36). Για την αξιολόγηση των ΠΔΣ χρησιμοποιήθηκε η συντομευμένη εκδοχή του Ερωτηματολογίου
Σχημάτων του Young (Young Schema Questionnaire- Short Form 3). Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με
τη χρήση των στατιστικών κριτηρίων t-test και πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με διάγνωση κατάθλιψης διέθεταν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τον
γενικό πληθυσμό σε 15 από τα 18 ΠΔΣ, με εξαίρεση τα σχήματα Ανελαστικών Προτύπων, Αυτονόητου
Δικαιώματος / Μεγαλομανίας και Αναζήτησης Επιδοκιμασίας / Αναγνώρισης. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς
που είχαν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν διέθεταν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τον γενικό πληθυσμό
σε 14 ΠΔΣ, ενώ παράλληλα διέθεταν υψηλότερα επίπεδα από τους ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό
αποπειρών σε 9 ΠΔΣ.
Συμπεράσματα: Ένας μεγάλος αριθμός ΠΔΣ φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κατάθλιψη,
ενώ παράλληλα συγκεκριμένα ΠΔΣ διαφοροποιούν τους ασθενείς που αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν
από εκείνους που δεν προχωρούν σε απόπειρες αυτοκτονίας. Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις εστιασμένες
στην επούλωση των ΠΔΣ είναι δυνατό να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και της
αυτοκτονικής συμπεριφοράς.
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ΠΡΩΙΜΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ
Μαυροειδής Γ., Κρασανάκη Χ., Τζανή Α., Σεληνιωτάκη Θ.
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Σκοπός: Τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και η φτωχή συμπόνια για τον εαυτό αναγνωρίζονται
συστηματικά ως σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες εκδήλωσης αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Εντούτοις,
στη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρείται ένα σημαντικό κενό αναφορικά με πιθανές σχέσεις των εν λόγω
παραγόντων και τον ρόλο τους στην εκδήλωση αυτοκτονικότητας. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι
να διερευνήσει τον πιθανό διαμεσολαβητικό ρόλο της συμπόνιας για τον εαυτό στη σχέση των πρώιμων
δυσλειτουργικών σχημάτων με την πρόθεση αυτοκτονίας.
Υλικό και μέθοδοι: Στην μελέτη συμμετείχαν 277 άτομα (73,2% γυναίκες), ηλικίας 18-64 ετών
(ΜΟ=34,7, Τ.Α.=11,7). Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς.
Για την εκτίμηση των σχετικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η συντομευμένη εκδοχή του Ερωτηματολογίου
Σχημάτων του Young (Young Schema Questionnaire- Short Form 3), η Κλίμακα Συμπόνιας για τον Εαυτό
και η Κλίμακα Εκτίμησης του Κινδύνου Αυτοκτονικότητας. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με τη χρήση της
μακροεντολής PROCESS για το SPSS.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η συμπόνια για τον εαυτό εν γένει, αλλά και
συγκεκριμένα η διάσταση της αυτο-επίκρισης διαμεσολαβούν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τη σχέση των
κατηγοριών Αποσύνδεσης και Απόρριψης, Ανεπαρκών Ορίων και Υπερεπαγρύπνησης και Αναστολής με
την πρόθεση των ατόμων να διαπράξουν αυτοκτονία.
Συμπεράσματα: Η προσδοκία των ατόμων ότι οι συναισθηματικές τους ανάγκες δεν θα καλυφθούν με
προβλέψιμο τρόπο, τα ανεπαρκή εσωτερικά όρια και η τάση για καταστολή των αυθόρμητων αντιδράσεών
τους και για επίτευξη αυστηρών εσωτερικευμένων κανόνων και προσδοκιών, οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα
συμπόνιας για τον εαυτό και υψηλά επίπεδα αυτο-επίκρισης. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός φαίνεται να
διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση πρόθεσης για αυτοκτονία. Με βάση αυτά τα ευρήματα, η
υιοθέτηση παρεμβάσεων εστιασμένων στη συμπόνια κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας για την αντιμετώπιση
της αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε άτομα που διαθέτουν σχήματα σε αυτές τις κατηγορίες.
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ΟΙ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟ 2019 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Παπαδόπουλος Α., Στρογγυλάκη Ν., Νικολάκη Ε., Αξιώτη Α., Μητροβγένη Δ., Μαύρου Ε., Διαλλινά Μ.
Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

Σκοπός: Η παρούσα εργασία περιγράφει τα επιδημιολογικά στοιχεία ασθενών που προσήλθαν στο Γ.Ν.Α
«Γ. Γεννηματάς» μετά από απόπειρα αυτοκαταστροφής το έτος 2019. Η πρώτη εμπεριστατωμένη έρευνα
που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο μας το 2013, δεν κατέγραψε αύξηση της αυτοκτονικότητας.
Το εύρημα αυτό ερχόταν σε αντίθεση με την αναμενόμενη αύξηση λόγω της οικονομικής κρίσης όπως
προβάλλονταν από το ΜΜΕ. Με την παρούσα μελέτη στοχεύουμε στη συστηματική και ποιοτική καταγραφή
του φαινομένου μέσα στα επόμενα έτη.
Υλικό και Μέθοδοι: 79 ασθενείς εκτιμήθηκαν από την ομάδα της Διασυνδετικής Συμβουλευτικής
Ψυχιατρικής. Καταγράφησαν τα δημογραφικά στοιχεία και μελετήθηκαν οι προδιαθεσικοί παράγοντες της
αυτοκτονικότητας, η μέθοδος της απόπειρας, καθώς και τα ψυχοπιεστικά γεγονότα που πιθανόν συνέβαλαν.
Αποτελέσματα: Σε ποσοστό 15% ανέρχεται η αύξηση των αποπειρών αυτοκτονίας το έτος 2019 σε σχέση
με το 2018, ενώ σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό ανήκει στις γυναίκες (63%) σε σχέση με τους άνδρες (37%).
Αν και η φαρμακευτική δηλητηρίαση ως μέθοδος αυτοκτονίας είναι ο πιο δημοφιλής (68%) σε σχέση με
τους υπολοίπους (32%), το ποσοστό των λοιπών τρόπων αυξήθηκε σε σχέση με το 2018. Ενδιαφέρον
προκαλεί το εύρημα ότι το 37% είναι εργαζόμενοι/ες. Οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις (19%) και η
υποτροπή της ψυχικής νόσου (18%) είναι οι συχνότεροι ψυχοπιεστικοί παράγοντες.
Συμπεράσματα: Η σημαντική αύξηση του αριθμού των αποπειρών αυτοκτονίας που διαπιστώθηκε τα
τελευταία δύο έτη καθώς και η αλλαγή που διαφαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, αποτελούν
σοβαρά κίνητρα για ψυχοκοινωνική μελέτη του φαινομένου. Εγείρεται το ερώτημα για το αν οι επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης έχουν ξεκινήσει να διαφαίνονται μια δεκαετία αργότερα, όταν πλέον η αποδόμηση
του κοινωνικού ιστού είναι εμφανής.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Μπαλή Π., Καλέμη Γ., Ψαρρά Μ., Ευσταθίου Β., Δουζένης Α.
Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν

Εισαγωγή: Το δικαστήριο καλεί σε αξιολόγηση για την επιμέλεια των παιδιών, όταν οι διαζευγμένοι ή οι
χωρισμένοι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τις ρυθμίσεις επιμέλειας για το παιδί τους.
Κρίνεται απαραίτητη η ψυχολογική αξιολόγηση έκαστου των γονέων, του παιδιού, κάθε άλλου μέλους της
οικογένειας που ασχολείται με τη φροντίδα του παιδιού (παππούδες κ.λπ.), καθώς και η αξιολόγηση της
οικογενειακής δυναμικής εν γένει με στόχο την καλύτερη δυνατή επιλογή για το παιδί.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της αξιολόγησης της γονεϊκής ικανότητας σε
περιπτώσεις επιμέλειας τέκνων.
Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς
βιβλιογραφίας με τη χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων και πηγών.
Αποτελέσματα: Η αξιολόγηση της γονεϊκής ικανότητας για την επιμέλεια των παιδιών είναι ιδιαίτερα
δύσκολη. Εκτός από τις κλινικές συνεντεύξεις, το ψυχοκοινωνικό ιστορικό και τις παρατηρήσεις των γονέωνπαιδιών, συχνά χρησιμοποιούνται και τα ψυχομετρικά τεστ για την αξιολόγηση της γονεϊκής επιμέλειας.
Η χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων έχει στόχο την αξιολόγηση των ικανοτήτων του ενήλικα ως γονέα,
των δυνητικών ικανοτήτων του να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού με απώτερο σκοπό την ευημερία του
παιδιού.
Οι ψυχομετρικές αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται τόσο στους γονείς, όσο και στα παιδιά. Οι ψυχομετρικές
δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται συχνά σε περιπτώσεις επιμέλειας ανηλίκων είναι ερωτηματολόγια
προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας, ερωτηματολόγια που αφορούν τη γονεϊκή μέριμνα και φροντίδα
του παιδιού, ερωτηματολόγια που δίδονται στα παιδιά, τα οποία καλούνται να αξιολογήσουν τους γονείς σε
διάφορους τομείς που αφορούν τη γονεϊκή μέριμνα, καθώς και προβολικές δοκιμασίες που είναι χρήσιμες
για τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με την ψυχική κατάσταση των παιδιών.
Συμπεράσματα: Εν κατακλείδι, οι ψυχομετρικές δοκιμασίες χρησιμοποιούνται συχνά για την αξιολόγηση της
γονεϊκής ικανότητας για την επιμέλεια παιδιών. Ωστόσο, αποτελούν μέρος της αξιολόγησης για τη γονεϊκή
επιμέλεια και όχι αποκλειστικό εργαλείο για τη λήψη της απόφασης για την επιμέλεια. Είναι απαραίτητο να
επιλέγεται το κατάλληλο ψυχομετρικό εργαλείο με κύριο στόχο το συμφέρον του παιδιού.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Μπαλή Π., Δουζένης Α.
Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν

Εισαγωγή: Η ποιότητα ζωής (Quality of Life - QoL) αποτελεί σημαντικό αποτέλεσμα της υγείας σε γενικούς
ψυχιατρικούς πληθυσμούς, τόσο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται, όσο και για τους εξωτερικούς
ασθενείς. Στην ψυχιατροδικαστική, η ποιότητα ζωής έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στοχεύει στη μείωση της
εγκληματικής συμπεριφοράς και στην πρόληψη της εγκληματικής υποτροπής των ασθενών με παραβατική
συμπεριφορά.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της συσχέτισης της ποιότητας ζωής και της
ψυχοπαθολογίας ασθενών που εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά.
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 σε πληθυσμούς κρατουμένων ψυχικά πασχόντων αναφορικά με την αξιολόγηση
της ποιότητας ζωής οι τομείς που έλαβαν αρνητική αξιολόγηση αφορούσαν τις συνθήκες διαβίωσης
(Nieuwenhuizen και Nijman, 2009), ελέγχου και ιδιωτικότητας, της ασφάλειας, της νομικής υποστήριξης
και της υγείας. Ωστόσο, φαίνεται να αξιολόγησαν τις κοινωνικές τους σχέσεις υψηλότερα σε σχέση με τους
ψυχιατρικούς ασθενείς (Walker και Gudjonsson, 2006).
Σε έρευνα που αφορούσε την ποιότητα ζωής μεταξύ βίαιων παραβατών και παραβατών εγκλημάτων
σχετιζόμενων με τη γενετήσια ελευθερία που βρίσκονταν σε ψυχιατρική παρακολούθηση στην κοινότητα
φαίνεται ότι οι παραβάτες που είχαν προβεί σε εγκλήματα σχετιζόμενα με τη γενετήσια ελευθερία ανέφεραν
μεγαλύτερη ικανοποίηση σχετικά με τους δεσμούς με την οικογένεια, την ασφάλεια και την υγεία (Bouman
et al., 2008).
Επίσης, σε πρόσφατη έρευνα υποστηρίζεται η χρησιμότητα της Κλίμακας Ποιότητας Ζωής (QoL) στη
μακροχρόνια κλινική παρακολούθηση ψυχιατροδικαστικών ασθενών (Vorstenbosch και Escuder - Romeva,
2019).
Συμπέρασμα: Είναι αναγκαία η μελέτη της ποιότητας ζωής των ασθενών με παραβατική συμπεριφορά,
καθώς μπορεί να συμβάλλει τόσο στην πρόληψη της υποτροπής στην παραβατικότητα, όσο και στη
δημιουργία κατάλληλων θεραπευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ FACEBOOK ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
Μπαλογιάννη Γ., Κούτρα Κ.
Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τα τελευταία χρόνια οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας
των ατόμων, με το Facebook να αποτελεί την πιο δημοφιλή σελίδα παγκοσμίως. Σκοπός της παρούσας
έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση της έντασης χρήσης του Facebook με την κατάθλιψη, το αίσθημα
μοναξιάς και την αυτοεκτίμηση. Η έρευνα ήταν συγχρονική και συμμετείχαν σε αυτή 305 νέοι, ηλικίας
18 έως 25 ετών, οι οποίοι ήταν προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο
Ρέθυμνο. Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η κλίμακα έντασης
χρήσης του Facebook (Facebook Intensity Scale - FIS), η κλίμακα κατάθλιψης του Beck-I (Beck Depression
Inventory - BDI-I), η αναθεωρημένη κλίμακα μοναξιάς UCLA (The Revised UCLA Loneliness Scale) και
τέλος η κλίμακα αυτοεκτίμησης του Rosenberg (RSES). Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασαν μία
στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των φίλων στο Facebook και της μοναξιάς,
ενώ μία στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των φίλων στο Facebook και της
αυτοεκτίμησης. Ωστόσο, δεν σημειώθηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών
που αξιολογούσαν την ένταση χρήσης του Facebook και της κατάθλιψης. Από την άλλη, παρατηρήθηκε
ότι ο αριθμός των φίλων στο Facebook αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα τόσο για τη μοναξιά
όσο και για την αυτοεκτίμηση. Μέσα από την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε πως η χρήση του Facebook
σχετίζεται με την ψυχική ευημερία των νεαρών ενηλίκων. Ειδικότερα, φαίνεται πως η συγκεκριμένη σελίδα
όταν χρησιμοποιείται για λόγους κοινωνικούς ή ως μία ευκαιρία αντιστάθμισης των αδυναμιών που μπορεί
να αντιμετωπίζουν τα άτομα σε διαπροσωπικό επίπεδο, τα οφέλη είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα.
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ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΓΝΩΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΩΣ ΝΕΑΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Μπελιμπασάκης Δ.
Ψυχοθεραπευτικό Ιατρείο

Σκοπός της εργασίας είναι να δείξει τη σημασία της ως άνω ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, την οποία
έχω εξελίξει εδω καί 20ετία, στην επιτυχία καλύτερου θεραπευτικού αποτελέσματος.
Γίνεται παρουσίαση του τρόπου προσέγγισης με ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία με γνωσιακά καί συστημικά
στοιχεία.
Το πλαίσιο όλης της θεραπείας είναι ψυχοδυνσμικό καί τηρείται ως τέτοιο. Οι γνωσιακές παρεμβάσεις καί
τα συστημικά στοιχεία ενσωματώνονται στο ψυχοδυναμικό πλαίσιο.
Η ψυχοδυναμική κατανόηση γίνεται από την αρχή της θεραπείας. Σταδιακά γίνονται γνωσιακές παρεμβάσεις
σε συμπεριφορές καί ιδέες καί χρησιμοποιούνται όπου χρειάζεται συστημικά στοιχεία.
Με τη πρόοδο των συνεδριών το γνωσιακό στοιχείο γίνεται περισότερο ψυχοδυναμικό καί με ερμηνεία, με
σημαντική την ερμηνεία της ασυνείδητης επιθετικότητας, που έχει απήχηση εκτός από τους ψυχαναγκασμούς
καί στις ιδεοληψίες.
Γίνεται αναφορά σε περιστατικά ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής που αντιμετωπίσθηκαν με ψυχαναλυτική
ψυχοθεραπεία με γνωσιακά καί συστημικά στοιχεία, αξιολογημένα το λιγότερο στη διετία καί με κλίμακες
(Yale - Brown) με ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή.
Συμπερασματικά η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία με γνωσιακά καί συστημικά στοιχεία έχει πολλή υψηλότερη
αποτελεσματικότητα καί στους ψυχαναγκασμούς καί στις ιδεοληψίες, σε σχέση με άλλες μεμονωμένες
θεραπευτικές προσεγγίσεις, ψυχοθεραπευτικές καί φαρμακευτικές καί αφήνει καλύτερες προοπτικές στη
θεραπεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΑΠΘ
Φρυδά Χ., Γκέσογλου Θ., Μπάκας Χ., Μαξούλια Ε., Φλώρος Γ., Μποζίκας Β.
Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ

Επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν μια τάση των ψυχικών διαταραχών να αναπτύσσονται ή να επιδεινώνονται
κατά τη διάρκεια της μετάβασης από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή. Επίσης, νέοι άνθρωποι που βρίσκονται
στα πρώιμα στάδια μιας ψυχικής νόσου μπορεί να εμφανίζουν μη ειδικά συμπτώματα που δεν πληρούν
τα διαγνωστικά κριτήρια κάποιας συγκεκριμένης ψυχικής διαταραχής και συνεπώς δεν έχουν εύκολη
πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας προκειμένου να λάβουν έγκαιρη, αποτελεσματική και κατάλληλη
φροντίδα στην περίοδο της ζωής τους που την χρειάζονται περισσότερο.
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Φοιτητών αποτελεί ένα Ψυχιατρικό Ιατρείο το οποίο μαζί με το Παθολογικό
Ιατρείο και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ) το οποίο στελεχώνεται από
Ψυχολόγους, απαρτίζουν τις υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης Φοιτητών του Α.Π.Θ. Εκπροσωπείται από
Ψυχιάτρους της Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής και συστεγάζεται με τους ανωτέρω φορείς στις εγκαταστάσεις
της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης.
Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων των τριών τελευταίων εξαμήνων (χειμερινό εξάμηνο 2018,
εαρινό και χειμερινό εξάμηνο 2019), σε ένα δείγμα 45 φοιτητών αναδείχθηκε ότι το 68% αυτών που
εξετάσθηκαν ήταν θήλεα με μέσο όρο ηλικίας 22 χρονών στο 3ο έτος των σπουδών τους. Εννέα στους
δέκα φοιτητές ήταν προπτυχιακοί φοιτητές ενώ τρεις στους τέσσερις παραπέμφθηκαν από Ψυχολόγους του
ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. Το 1/4 των φοιτητών είχε γνωστό ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Αναφορικά με τις διαγνώσεις, στο
55% του δείγματος ανευρέθηκαν διαγνώσεις από το καταθλιπτικό φάσμα, το 25% διαγνώστηκε με κάποια
αγχώδη διαταραχή ενώ υπήρχε και ένα ποσοστό 32% στο οποίο εμφανίστηκε διαταραχή προσωπικότητας.
Τέλος, σχετικά με την εξέλιξη αυτών των περιστατικών, φάνηκε ότι στο 36% των περιστατικών έγινε
σύσταση για έναρξη φαρμακευτικής αγωγής, το 45% των φοιτητών απορροφήθηκε σε Κέντρο Ψυχικής
Υγείας ενώ το 23% του δείγματος παραπέμφθηκε στην υπηρεσία του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. Σε ένα μικρό ποσοστό της
τάξης του 9%, έγινε σύσταση για νοσηλεία σε Ψυχιατρική Κλινική.
Συμπερασματικά, ο Συμβουλευτικός Σταθμός αποτελεί ένα Ιατρείο με εύκολη πρόσβαση για τους φοιτητές
το οποίο βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ, αναλαμβάνει την αντιμετώπιση ψυχιατρικών
περιστατικών μέσω άμεσης ψυχοθεραπευτικής, φαρμακευτικής υποστήριξης και παραποπμής σε αρμόδιους
φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας. Τα τελευταία χρόνια, ακόμα και
σε χώρες με ιδιαίτερα ανεπτυγμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, έχει επισημανθεί η αδυναμία αυτών των
υπηρεσιών να ανταποκριθούν στις ανάγκες ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων καθιστώντας την πρόσβαση
σε αυτές δύσκολη. Προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η πρόσβαση έχει προταθεί η ανάγκη ανάπτυξης
μοντέλων φροντίδας και δημιουργίας καινοτόμων υπηρεσιών, όσο το δυνατόν πιο ελεύθερων από το
στίγμα, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των νέων ανθρώπων.
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ΚΛΟΖΑΠΙΝΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μπούτλας Β., Μπούρου Μ., Δερέ Γ., Χαλτογιαννίδου Ε., Μποζίκας Π.
Β΄ Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, ΑΠΘ, ΨΝΘ

Εισαγωγή: Η κλοζαπίνη θεωρείται γενικά το πιο αποτελεσματικό αντιψυχωτικό και η καλύτερη επιλογή
στην ανθεκτική σχιζοφρένεια. Επιπρόσθετα, μετααναλύσεις αναφέρουν σημαντικά χαμηλότερη συνολική
θνητότητα σε ασθενείς με σταθερή αγωγή κλοζαπίνης σε σύγκριση με άλλα αντιψυχωτικά. Είναι όμως
γνωστό πως η κλοζαπίνη έχει συσχετιστεί και με έναν αριθμό δυνητικά απειλητικών ανεπιθύμητων
ενεργειών, όπως η ακοκκιοκυτταραιμία, η μυοκαρδίτιδα, κ.α., ενώ αυξανόμενα δεδομένα υποδεικνύουν
πως υπάρχει ιδιαίτερη συσχέτιση της κλοζαπίνης και με την πνευμονία.
Η κλοζαπίνη έχει συνδεθεί με σιελόρροια, μείωση της ικανότητας κατάποσης, φαρυγγοοισοφαγική
δυσκινησία και περισταλτική καταστολή, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα εισρόφησης. Σημαντικό είναι,
επιπρόσθετα, το γεγονός πως η συστηματική φλεγμονή, με ή χωρίς λοίμωξη, απελευθερώνει κυτοκίνες
οι οποίες αναστέλλουν το μεταβολισμό από το CYP1A2, αυξάνοντας τα επίπεδα κλοζαπίνης στο αίμα και
ακολούθως ακόμη περισσότερο την πιθανότητα εισρόφησης. Σημειώνεται πως η κλαριθρομυκίνη, βασικό
αντιβιοτικό για την αντιμετώπιση της πνευμονίας, μπορεί επίσης να αυξήσει τα επίπεδα κλοζαπίνης στο
αίμα.
Παρουσίαση Περιστατικού: Το περιστατικό που παρουσιάζεται αφορά άντρα 41 ετών, διεγνωσμένο με
σχιζοφρένεια από 17ετίας. Τα τελευταία έτη λάμβανε σταθερή αγωγή με κλοζαπίνη 600mg ημερησίως,
σε συνδυασμό με δεκανοϊκή αλοπεριδόλη και λοραζεπάμη. Σε επανεισαγωγή του λόγω έξαρσης
παραληρητικών ιδεών διαπιστώνεται λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση, αυξημένοι δείκτες
φλεγμονής. Η ακτινογραφία θώρακος αποκαλύπτει περιορισμένης έκτασης βρογχοπνευμονικές διηθήσεις
δεξιού κάτω λοβού. Λαμβάνει αντιβιοτικό σχήμα με αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ και κλαριθρομυκίνη.
Στη νοσηλεία του διαπιστώνονται επεισόδια πνιγμονής-εισροφήσεων κατά τον ύπνο σε ύπτια θέση. Τα
επίπεδα της κλοζαπίνης ανευρίσκονται 918 ng/ml οπότε και διακόπηκε χωρίς την περαιτέρω παρουσίαση
άλλων περιστατικών εισρόφησης.
Συζήτηση: Σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία και το περιστατικό,προκύπτει ανάγκη επαγρύπνησης
για λοιμώξεις αναπνευστικού σε ασθενείς που λαμβάνουν κλοζαπίνη. Προτείνονται 1) η χορήγηση των
χαμηλότερων δυνατών αποτελεσματικών δόσεων κλοζαπίνης με παράλληλη μέτρηση επιπέδων στο αίμα 2)
η εκπαίδευση ασθενών και συγγενών για τον κίνδυνο πνευμονίας 3) μείωση της δοσολογίας τουλάχιστον
στο μισό σε φάση ενεργού λοίμωξης 4) συνυπολογισμός της αύξησης των επιπέδων λόγω μείωσης
καπνίσματος στο πλαίσιο πνευμονίας 5) αποφυγή χρήσης της κλαριθρομυκίνης 6) κατάκλιση σε πρηνή
θέση.
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ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Μωραΐτη Μ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία και πιο συγκεκριμένα πώς βιώνουν την
κατάθλιψη όσοι ηλικιωμένοι διαβιούν σε κλειστές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων (οίκους ευγηρίας). Ο
σκοπός της μελέτης είναι διττός. αφενός η ανάδειξη της κατάθλιψης σε όσους ηλικιωμένους διαβιούν σε
κλειστές μονάδες φροντίδας, και αφετέρου η συμβολή του κοινωνικού λειτουργού στις κλειστές μονάδες
περίθαλψης. Ως επιμέρους στόχος τέθηκε η αξιολόγηση της εφαρμογής της γνωστικής - συμπεριφορικής
προσέγγισης στη μελέτη περίπτωσης που αξιοποιήθηκε. Για την ερευνητική προσέγγιση του υπό διερεύνηση
θέματος, αξιοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία και πιο συγκεκριμένα η μελέτη περίπτωσης (case study),
μιας ηλικιωμένης η οποία έπασχε από χρόνια κατάθλιψη, όπως προέκυψε και από το κοινωνικό ιστορικό
της, αλλά όπως επιβεβαίωσαν τόσο η ίδια, όσο και οι νοσοκόμες του ιδρύματος.
Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα που αναδύθηκαν κατά τις πρώτες συναντήσεις είναι η κοινωνική
απομόνωση και η συναισθηματική φόρτιση που δεν έχει εκτονωθεί. Κατά το σχεδιασμό της βραχύχρονης
παρέμβασης τέθηκαν από κοινού με την ηλικιωμένη οι στόχοι της κοινωνικοποίησης και της συναισθηματικής
αποφόρτισης. Ακολούθησε μια βραχεία παρέμβαση περίπου τεσσάρων μηνών στην οποία αξιοποιήθηκαν
τόσο η ατομική συμβουλευτική, όσο και η συμμετοχή της ηλικιωμένης σε ομάδες δημιουργικής απασχόλησης.
Η συχνότερη επαφή της με τους υπόλοιπους τρόφιμους, μέσω των ομαδικών δραστηριοτήτων είχε ως
αποτέλεσμα την επικοινωνία και την ανάπτυξη σχέσεων σε πρώιμο όμως στάδιο, καθώς της ήταν δύσκολο
να σχετιστεί στενά με άλλους ανθρώπους σε μικρό χρονικό διάστημα. Η μέθοδος της καταγραφής των
σκέψεων στο ημερολόγιο, τη βοήθησε όταν κατακλύζονταν από αρνητικές σκέψεις, αφού διαβάζοντας το
κατανοούσε ποιες συμπεριφορές την ευχαριστούν, ώστε να τις ενισχύει. Το γνωσιακό - συμπεριφορικό
μοντέλο φαίνεται ότι είχε κατάλληλη εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση και ιδιαίτερα αφού ο χρόνος
ήταν περιορισμένος.
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ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ - ΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Μίχας Μ.1, Μπέλλου Π.1, Μπαχαράκη Γ.1, Γεωργιάδου Γ.1, Ναζλίδου Ε.2, Νασίκα Ζ.1
Α΄ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας, ΨΝΘ
Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΑΠΘ

1
2

Οι διαταραχές λήψης τροφής έχουν περιγραφεί ως σύμπτωμα της σχιζοφρένειας από τον Bleuler ήδη
από τον 19ο αιώνα. Αντιθέτως, πολλοί κλινικοί θεωρούν την ψυχογενή ανορεξία ως άμυνα απέναντι στη
εκδήλωση της ψύχωσης. Σε επιδημιολογικές μελέτες η συνόσηση σχιζοφρένειας με ψυχογενή ανορεξία
εμφανίζεται σε ποσοστό 1έως 4% των ασθενών με σχιζοφρένεια με πιο συχνό υπότυπο την ηβηφρενική
μορφή. Οι άνδρες ασθενείς με σχιζοφρένεια έχουν 3-6% περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν
ψυχογενή ανορεξία σε αντίθεση με την απλή εκδήλωση ψυχογενούς ανορεξίας, όπου η αναλογία ανδρών
- γυναικών είναι 1/10. Η βιβλιογραφία πάνω στο θέμα είναι περιορισμένη και οι περισσότερες μελέτες
αφορούν παρουσιάσεις περιστατικών ή περιλαμβάνουν μικρό δείγμα ασθενών.
Παρουσιάζουμε περιστατικό γυναίκας 30 ετών με διάγνωση σχιζοφρένειας αποδιοργανωτικού τύπου που
εκδήλωσε στην πορεία της νόσου της συμπτώματα που πληρούν τα κριτήρια της ψυχογενούς ανορεξίας
κατά DSM - V παραθέτοντας την κλινική ψυχοπαθολογία και την θεραπευτική αντιμετώπιση.
Η ασθενής Β. είναι το τρίτο παιδί μιας αγροτικής οικογένειας η οποία εκδήλωσε συμπτώματα της νόσου από
την εφηβεία της και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η νόσος εκδηλώθηκε
με παραληρητικές ιδέες θρησκευτικού περιεχομένου, αντιληπτικές διαταραχές, διαταραχές του σωματικού
εγώ, αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς, αμφιθυμία και απρόσφορο συναίσθημα. Μετά από 12 χρόνια
πορείας της νόσου κατά την οποία νοσηλεύτηκε τρεις φορές και από το 2008 παρακολουθούνταν ωε
εξωτερική ασθενής, εμφάνισε προοδευτικά σημαντική απώλεια βάρους (BMI 15,4) συνοδευόμενη από
έντονο φόβο αύξησής του, ιδιοτροπίες στη λήψη τροφής, διαταραχή στην αντίληψη του σωματικού της
βάρους και της εικόνας του σώματος. Η ασθενής παραπονούνταν ότι έχει γίνει “χοντρή”, παρουσίαζε
συνεχή ενασχόληση με το σωματικό της βάρος, αρνούνταν να συμμετέχει σε οικογενειακά γεύματα και
έτρωγε μόνη της, τρέφονταν με χαμηλής ενεργειακής αξίας τροφές (κάποια περίοδο μάλιστα έτρωγε μόνο
καρότο σε σημείο που τα δάχτυλα της έγιναν πορτοκαλί ), ενώ παρουσίασε και διαταραχές στην έμμηνο
ρύση με φυσιολογικά επίπεδα προλακτίνης (το κριτήριο της αμηνόρροιας δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον
στο DSM - V). Παράλληλα εξακολουθούσε να έχει αποδιοργανωμένη συμπεριφορά με χάλαση του ειρμού
και ανακοπές της σκέψης, αμβλύ συναίσθημα, αναίτιους γέλωτες, σοβαρή λειτουργική έκπτωση, παρ’ όλο
που ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή με 12mg ρισπεριδόνης /24ωρο. Η ασθενής δεν είχε εναισθησία
τόσο για τα ψυχωτικά συμπτώματα της σχιζοφρενικής διαταραχής, όσο και για αυτά της διαταραχής λήψης
τροφής. Η ασθενής ήταν αρκετά υποβόλιμη ώστε να πείθεται να έρχεται, συνοδευόμενη από τη μητέρα
της, σε μηνιαία ραντεβού και να λαμβάνει με κάποια πίεση τη φαρμακευτική της αγωγή. Η φαρμακευτική
αγωγή σταδιακά αντικαταστάθηκε με ολανζαπίνη και τελικά ετέθη σε ενέσιμη αγωγή μακράς δράσης με
Zypadhera 405mg μηνιαίως, την οποία έλαβε για ένα έτος. Σ’ αυτό το διάστημα το BMI αποκαταστάθηκε
σχετικά (22,3), οι ιδέες διαταραχής του σωματικού εγώ υποχώρησαν, η ενασχόληση με τη σωματική της
εμφάνιση έπαψε να είναι συνεχής, ενώ η ψυχοπαθολογία της σχιζοφρενικής διαταραχής παρέμεινε με την
χαρακτηριστική αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς, το φτωχό και αποδιοργανωμένο λόγο και το σοβαρό
λειτουργικό έλλειμμα.
Το περιστατικό προσφέρεται για συζήτηση τόσο για τη νοσολογική συσχέτιση των διαταραχών σωματικού
εγώ στις δύο αυτές διαταραχές, όσο και για το ρόλο της φαρμακοθεραπείας στην αντιμετώπισή τους.
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ΦΟΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19: ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ, ΣΥΝΔΡΟΜΟ
BURNOUT ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Ντεβέρος Α., Αρτεμιάδης Α., Μπαργιώτας Π., Χατζηγεωργίου Γ., Ζης Π.
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σκοπός: Σκοπός αυτής της οικολογικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίπτωσης της εξ’ αποστάσεως
μάθησης, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, στο σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης και γενικότερα
την ψυχική υγεία των φοιτητών Ιατρικής.
Υλικό και µέθοδοι: Ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε όλους τους 189 επιλέξιμους φοιτητές,
πριν (Ιανούαριος 2020) και κατά (Απρίλιος 2020) την πανδημία COVID-19. Η ψυχική υγεία αξιολογήθηκε
μέσω της υποκλίμακας ψυχικής υγείας (MH domain) της κλίμακας Επισκόπησης Υγείας SF-36 (SF-36
Health Survey) και το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης μέσω του Ερωτηματολογίου Maslach για
φοιτητές (Maslach Burnout Inventory - Student Survey (MBI-SS).
Αποτελέσματα: Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 81.5%. Ο συνολικός επιπολασμός του burnout
δε διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων (pre COVID-19 18.1% vs COVID-19 18.2%).
Ωστόσο, ο επιπολασμός του burnout για το 4ο έτος φοίτησης μειώθηκε σημαντικά (pre COVID-19 40.7%
vs COVID-19 16.7%, p=0.011), ενώ για το 6ο έτος φοίτησης αυξήθηκε σημαντικά (pre COVID-19 27.6%
vs COVID-19 50%, p=0.01). Παρατηρώντας ξεχωριστά τη κάθε διάσταση του Ερωτηματολογίου MBISS, βρέθηκε ότι η συναισθηματική κόπωση των φοιτητών του 4ου έτους μειώθηκε σημαντικά, ενώ των
φοιτητών του 6ου έτους αυξήθηκε σημαντικά. Ο κυνισμός αυξήθηκε σημαντικά στους φοιτητές όλων των
ετών. Συνολικά, υπήρξε σημαντική επιδείνωση της ψυχικής υγείας (ΜΗ), συγκριτικά στις δύο περιόδους
(pre COVID-19 58.8±21.6 vs COVID-19 48.3±23, p<0.001).
Συμπεράσματα: Η εξ’ αποστάσεως μάθηση κατά τις σπουδές Ιατρικής, ελλοχεύει σημαντικούς κινδύνους.
Όχι μόνο επιδεινώνεται η ψυχική υγεία, αλλά αυξάνονται τα επίπεδα κυνισμού. Η συναισθηματική κόπωση
αυξάνεται ειδικά στους τελειόφοιτους φοιτητές, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με την έλλειψη κλινικής
εμπειρίας ακριβώς πριν αρχίσουν να εργάζονται ως πτυχιούχοι νέοι ιατροί.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΟΖΑΠΙΝΗΣ ΣΕ
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Νυσταζάκη Μ., Χατζούλης Μ., Αλεβιζόπουλος Γ.
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΓΟΝΚ Οι Άγιοι Ανάργυροι

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή ενός πρωτοκόλλου ασφαλούς χορήγησης
κλοζαπίνης και παρακολούθησης πασχόντων από ανθεκτικού τύπου σχιζοφρένεια, οι οποίοι βρίσκονται σε
αγωγή με κλοζαπίνη. Επιπλέον, στόχος είναι να περιγραφούν οι διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης
πασχόντων υπό αγωγή με κλοζαπίνη που εφαρμόζονται στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΕΚΠΑ), που εδράζεται στο
Γ.Ο.Ν.Κ «Άγιοι Ανάργυροι».
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση με στόχο να εντοπιστούν πρωτόκολλα ασφαλούς
χορήγησης κλοζαπίνης και πρωτόκολλα αξιολόγησης θεραπευομένων υπό αγωγή με κλοζαπίνη. Η
αναζήτηση έγινε στις βάσεις δεδομένων Medline, CINAHL, Scopus και Google Scholar και στις υπάρχουσες
οδηγίες του Ελληνικού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων με τις παρακάτω λέξεις κλειδιά: “clozapine”,
“clozapine protocol”, “clozapine monitoring”, “clozapine guidelines”.
Αποτελέσματα: Βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, το πρωτόκολλο Victorian Consensus View που εφαρμόζεται
στην Αυστραλία, κρίθηκε ως το καταλληλότερο καθώς περιλαμβάνει: α) παρεμβάσεις και ελέγχους σε
πολλαπλά οργανικά συστήματα συγκριτικά και στοχεύει στην προάσπιση του συνολικού επιπέδου υγείας,
και β) τη συστηματική παρακολούθηση των καρδιολογικών ανεπιθύμητων ενεργειών, απαραίτητη συνθήκη
δεδομένης της αυξημένης επίπτωση μυοκαρδίτιδας στην Ελλάδα. Στο πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε βάσει
της παρούσας μελέτης περιλαμβάνεται, πριν και μετά την έναρξη της αγωγής, αιματολογικός, καρδιολογικός,
μεταβολικός, γαστρεντερικός, ηπατικός και νευρολογικός έλεγχος και παρακολούθηση των ανεπιθύμητων
ενεργειών από τα αντίστοιχα συστήματα.
Συμπεράσματα: Η κλινική αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων διαχείρισης της θεραπείας με κλοζαπίνη
σε εξειδικευμένα κέντρα, όπως Κλινικές Κλοζαπίνης, είναι αρκετά υψηλή, καθώς περιορίζεται σημαντικά
ο κίνδυνος εμφάνισης ουδετεροπενίας, ακοκκιοκυτταραιμίας, μεταβολικών και καρδιολογικών επιπλοκών.
Επιπλέον, τα δομημένα προγράμματα παρακολούθησης της θεραπείας κλοζαπίνης έχουν σχετιστεί με
χαμηλότερη συχνότητα αυτοκτονικής συμπεριφοράς και χρήσης ουσιών και διακοπή επιβλαβών για την
υγεία συνηθειών, όπως χρήση νικοτίνης και καθιστική ζωή.
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Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ»: Ο
ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Παντελεάκης Δ., Μέλλος Ε., Λιάππας Ι., Παπρρηγόπουλος Θ.
ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός της εργασίας: Ανασκόπηση της πολύ πρόσφατης βιβλιογραφίας για τη σχέση της χρήσης
κανναβινοειδών και την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει αυτή τη χρήση με την αντιμετώπιση του
μεγάλου προβλήματος της εκτεταμένης χρήσης των οπιοειδών σκευασμάτων στη Β. Αμερική.
Από τη δεκαετία του 1990 υπήρξε μία σταδιακή κλιμάκωση της χρήσης ιατρικών οπιοειδών σκευασμάτων.
Αρχικά η χρήση των οπιοειδών ως αναλγητικών αφορούσε κυρίως τους ασθενείς με καρκίνο. Σταδιακά
η χρήση των οπιοειδών επεκτάθηκε και στο μη συνδεόμενο με τον καρκίνο πόνο. Ήδη από τη δεκαετία
του 2000 άρχισαν να αναδεικνύονται οι επιπτώσεις από την αύξηση της ιατρικής χρήσης των οπιοειδών.
Οι επιπλοκές αυτής της χρήσης αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο στη συνέχεια, οπότε προ τριετίας η
ομοσπονδιακή αμερικανική κυβέρνηση χαρακτήρισε επίσημα ως «επιδημία» αυτή τη χρήση και αναζήτησε
εναγωνίως τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της.
Ανάμεσα στα μέτρα που προτάθηκαν ήταν και η «επέκταση» της χρήσης των κανναβινοειδών. Αυτό συνέβη
παρότι η αντιμετώπιση του πόνου δεν αποτελεί κύρια ένδειξη της εγκεκριμένης χρήσης κανναβινοειδών
στην ιατρική (που είναι η αντιμετώπιση της ναυτίας στη χημειοθεραπεία και η αύξηση της όρεξης). Η χρήση
των κανναβινοειδών ως «αντίδοτο» στη χρήση οπιοειδών μπορεί να αντιμετωπισθεί ως ένα μέτρο σε μια
λογική «μείωσης της βλάβης» (harm reduction), εφόσον τα κανναβινοειδή δεν έχουν τον κίνδυνο που
παρουσιάζουν τα οπιοειδή για την πρόκληση θανάτων από overdose.
Ολοένα και περισσότερες πρόσφατες μελέτες προσπαθούν να αποτιμήσουν τη συμβολή της αλλαγής του
θεσμικού πλαισίου τόσο για την ιατρική όσο και γα τη μη ιατρική χρήση της κάνναβης στην αντιμετώπιση του
φαινομένου της χρήσης των οπιοειδών.
Στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες, δεν έχει υπάρξει - ευτυχώς - μια τέτοια εκρηκτική χρήση οπιοειδών.
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ΧΡΗΣΗ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ : ΕΝΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Παντελεάκης Δ.1,3, Τσακλακίδου Δ.2, Τζαβέλλας Η.1,3, Παπαρρηγόπουλος Θ.1,3
Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ
ΠΓΝ Αττικόν
3
Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών
1
2

Σκοπός της εργασίας: ανασκόπηση της πολύ πρόσφατης βιβλιογραφίας για τη σχέση της χρήσης ινδικής
κάνναβης με την οδήγηση οχημάτων.
Η χρήση κάνναβης ή παραγώγων της («ιατρική» αλλά και «μη ιατρική» χρήση) φαίνεται να αυξάνεται σε μια
σειρά από χώρες του δυτικού κόσμου και κυρίως στις χώρες που έχουν πρόσφατα θεσπίσει μέτρα προς την
κατεύθυνση της απελευθέρωσης της.
Μια σειρά από ερωτηματικά δημιουργούνται συνδεόμενα με αυτή τη «νέα πραγματικότητα» και τις
πιθανές επιπτώσεις της. Ένα σημαντικό ερώτημα αφορά τη σχέση της χρήσης κάνναβης με την οδήγηση
οχημάτων. Είναι βεβαίως κοινά αποδεκτό ότι αν και η κάνναβη δεν ανήκει επίσημα στις κατασταλτικές για
το ΚΝΣ ουσίες η χρήση της μπορεί να έχει και κατασταλτικές επιδράσεις, οπότε μπορεί να έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην ικανότητα οδήγησης οχημάτων. Υπάρχουν παλαιότερες μελέτες που στηρίζουν αυτή την
εκδοχή περιλαμβανομένων πειραματικών μελετών με τη χρήση προσομοιωτών. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο
κοινωνικό ενδιαφέρον καθώς η χρήση καννναβινοειδών πολλαπλασιάζεται. Σταδιακά αναδεικνύεται η
πολυπλοκότητά του, καθώς φαίνεται αναγκαία η μελέτη των επιμέρους ενεργών συστατικών αλλά και των
συνθετικών κανναβινοειδών που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς. Υπάρχουν βορειοαμερικανικές
μελέτες που δείχνουν ότι η πρόσφατη αύξηση της χρήσης κανναβινοειδών οδηγεί ήδη και σε μετρήσιμη
αύξηση του φαινομένου της οδήγησης υπό την επήρεια της χρήσης.
Το θέμα γίνεται πιο σύνθετο καθώς οι διατιθέμενες μέθοδοι μέτρησης των επιπέδων κανναβινοειδών δεν
μπορούν να αποδώσουν το τι πραγματικά συμβαίνει με τον οδηγό (δηλ. υπάρχει διαφορά με τις διατιθέμενες
μεθόδους μέτρησης του αλκοόλ).
Το ζήτημα απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους ειδικούς και έχει σημαντική συμβολή στην αντιπαράθεση
γύρω από τη χρήση της κάνναβης.
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ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ
Παντελεάκης Δ., Λιάππας Ι., Παπαρρηγόπουλος Θ.
ΓΝΑ Αιγινήτειο

Σκοπός της εργασίας: Ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας για τις επιπτώσεις της χρήσης
κανναβινοειδών από το καρδιαγγειακό σύστημα.
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση κανναβινοειδών σε κάποιες χώρες
έχουν οδηγήσει στην εξάπλωση της χρήσης της κάνναβης και των παραγώγων της τόσο για ιατρικούς όσο
και για μη ιατρικούς σκοπούς. Κάποιοι από τους θιασώτες της χρήσης κάνναβης τείνουν να αντιλαμβάνονται
και να παρουσιάζουν την κάνναβη σαν ένα φάρμακο για μια πολύ μεγάλη γκάμα ιατρικών παθολογιών.
Η αύξηση της χρήσης κανναβινοειδών αναδεικνύει σταδιακά και την εμφάνιση αρνητικών επιπτώσεων
αυτής της χρήσης. Μεταξύ των επιπλοκών της χρήσης επισημαίνονται από την πρόσφατη βιβλιογραφία
αυτές που αφορούν τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, με ευρήματα τόσο καρδιολογικά όσο
και από τα αγγεία του ΚΝΣ.
Η βιβλιογραφία αφορά τόσο νεαρούς χρήστες κάνναβης όσο και μεγαλύτερης ηλικίας χρήστες, όπου μπορεί
να συνυπάρχει σημαντική επιβάρυνση άλλης αιτιολογίας.
Τα ευρήματα αναδεικνύουν σημαντικά ερωτήματα γύρω από τη χρήση της κάνναβης.
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ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ- ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Παπαδάκη Α., Κορέβη Κ., Διαλλινά Μ.
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων, ΓΝΑ Γ.Γεννηματάς

Σκοπός της εργασίας: Η παρουσίαση και η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ψωρίασης, εμφάνισης κατάθλιψης
και αυτοκτονικού ιδεασμού.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 33 ετών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα, νοσηλεύτηκε ακούσια στη
ψυχιατρική κλινική λόγω αυτοκτονικής πρόθεσης. Συγκεκριμένα, ο ασθενής εμφάνισε καταθλιπτική
συμπτωματολογία, ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό, παραληρητικές ιδέες παρακολούθησης και επιβούλευσης,
ενώ παράλληλα διέκοψε τη θεραπεία της ψωρίασης. Για τη διάγνωση και αντιμετώπιση του ασθενή
χρησιμοποιήθηκαν ψυχομετρικές κλίμακες (HDRS,MMPI,BDI), απεικονιστικές εξετάσεις, βιβλιογραφική
ανασκόπηση, καθημερινές συνεντεύξεις-ψυχοεκπαίδευση του ασθενή και φαρμακευτική αγωγή με
ολανζαπίνη, ντουλοξετίνη και πρεγκαμπαλίνη.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής ανταποκρίθηκε στην αγωγή,υφέθηκαν άμεσα οι παραληρητικές ιδέες,
εξαλείφθηκε ο αυτοκτονικός ιδεασμός, υποχώρησε η καταθλιπτική συμπτωματολογία και αποκτήθηκε καλός
βαθμός εναισθησίας. Επίσης,σε συνεργασία με ρευματολόγους του νοσοκομείου,έγινε έναρξη βιολογικού
παράγοντα (σεκουκινουμάμπη) για την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας.Ο ασθενής εξήλθε με διάγνωση:
Οργανική καταθλιπτική διαταραχή (F06.32 κατά ICD-10).
Συμπεράσματα: Βιβλιογραφικά και παρακολουθώντας τη πορεία του ασθενή γίνεται αντιληπτή η σύνδεση
μεταξύ κατάθλιψης και ψωρίασης. Ανάλογα με τη μέθοδο ελέγχου,ο επιπολασμός της κατάθλιψης σε
ασθενείς με ψωρίαση κυμαίνεται από 9 εώς 55%.Η σύνδεση αυτή σχετίζεται με τις αρνητικές επιπτώσεις
της ψωρίασης στην εμφάνιση και στην ποιότητα ζωής των ασθενών,όσο και με κοινούς βιολογικούς
μηχανισμούς.Προφλεγμονώδεις κυτοκίνες,ειδικότερα η ιντερλευκίνη-6, είναι αυξημένες τόσο στη ψωρίαση
όσο και στη κατάθλιψη,υποδεικνύοντας ότι η φλεγμονώδης διαδικασία πιθανά συμμετέχει στην εξέλιξη και
των δύο ασθενειών. Ενίσχυση της παραπάνω θεωρίας αποτελεί η διαπίστωση ύφεσης των καταθλιπτικών
συμπτωμάτων μετά τη χορήγηση βιολογικών παραγόντων για την αντιμετώπιση της ψωρίασης και αντίστοιχα
η αντικαταθλιπτική αγωγή αυξάνει την αποτελεσματικότητα θεραπείας της ψωρίασης. Επομένως, η
ανίχνευση, η πρόληψη και η άμεση αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε ασθενείς με ψωρίαση είναι σημαντική
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους καθώς και για την αποφυγή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.
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Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κόντος Κ.1, Κούτσου Σ.2, Σισμανίδου Α.1, Θεοδωροπούλου Ν.1, Φιλιππιάδου Μ.3, Παπαζήσης Γ.3
Μονάδα Πρασίνου, ΨΝΘ
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
3
Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
1
2

Σκοπός: Η φυτοκομική θεραπεία (Horticultural therapy) περιλαμβάνει το συντονισμό, το σχεδιασμό και
τη διεξαγωγή θεραπευτικής κηπουρικής και γεωργικών δραστηριοτήτων σε διάφορους πληθυσμούς
αποτελώντας εναλλακτική θεραπευτική επιλογή στα προγράμματα αποκατάστασης ασθενών που υποφέρουν
από χρόνιες ψυχικές διαταραχές. Στη χώρα μας το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) είναι το
πρώτο που οργάνωσε αντίστοιχο πρόγραμμα, τη «Μονάδα Πρασίνου-ΜΠ», ένα Οργανωμένο Πρόγραμμα
Αποκατάστασης εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση
της επίδρασης της φυτοκομικής παρέμβασης στην λειτουργικότητα των ασθενών που απασχολούνται στη
ΜΠ του ΨΝΘ.
Υλικό και Μέθοδοι: Για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας χρησιμοποιήθηκε η Mini-ICF-APP
Social Functioning Scale, ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί δεκατρείς τομείς λειτουργικότητας χωρίς
να εκτιμά ψυχοπαθολογία ή στοιχεία προσωπικότητας και βαθμολογείται με πενταβάθμια κλίμακα τύπου
Linkert. Το δείγμα αποτέλεσαν δυο ομάδες , 22 ασθενείς των εξωνοσοκομειακών δομών του ΨΝΘ,
ως ομάδα ελέγχου και 22 επανενταξιακοί ασθενείς της ΜΠ. Η πλειοψηφία των ασθενών έπασχαν από
διαταραχές του φάσματος της Σχιζοφρένειας. Το χρονικό σημείο αξιολόγησης της παρέμβασης ήταν το ένα
έτος (Μάϊος 2018- Μάϊος 2019).
Αποτελέσματα: Στο αρχικό χρονικό σημείο ελέγχου οι ασθενείς της ΜΠ υπερείχαν μόνο στην υποκλίμακα
για την κινητικότητα και ικανότητα για κυκλοφορία. Ένα χρόνο μετά υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά
και στις δεκατρείς υποκλίμακες. Συνοπτικά, αξιολογήθηκαν ως πιο συνεπείς, πιο οργανωτικοί, πιο
κοινωνικοί, πιο ευέλικτοι, πιο υπεύθυνοι, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πρωτοβουλία, με καλύτερη
προσαρμοστικότητα και ικανότεροι να φροντίζουν τους εαυτούς τους. Ανέπτυσσαν με μεγαλύτερη ευκολία
σχέσεις εμπιστοσύνης αποτελώντας μέλη μιας ομάδας που αλληλεπιδρούσε ουσιαστικά.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα τεκμηριώνουν ότι η φυτοκομική ως θεραπευτική μέθοδος που
εφαρμόζεται στη ΜΠ του ΨΝΘ έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε όλες τις διαστάσεις της λειτουργικότητας
των ασθενών επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι τέτοια προγράμματα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα
στην προσπάθεια ψυχοκοινωνικής επανένταξης ασθενών που υποφέρουν από χρόνιες ψυχικές διαταραχές.
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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ: Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (EXERCISE AND SPORTS PSYCHIATRY)
Παππάς Ε.
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ)

Σκοπός: Να παρουσιασθούν στοιχεία για τις Ψυχιατρικές Διαταραχές στους ελίτ αθλητές και να αναδειχθεί
η αναγκαιότητα της δημιουργίας Κλάδου Ψυχιατρικής Άσκησης και Αθλητισμού.
Υλικό και Μέθοδος: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Αποτελέσµατα: Η Ψυχιατρική επιστήμη δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ψυχική Υγεία των Αθλητών.
Όμως οι αθλητές αντιμετωπίζουν πολλές στρεσσογόνες καταστάσεις που αυξάνουν την ευαλωτότητα στην
ψυχική ασθένεια.
Ο επιπολασμός των ψυχικών διαταραχών στους αθλητές είναι παρόμοιος με τον γενικό πληθυσμό. Στο
16,9% διαπιστώθηκε ψυχιατρική διαταραχή (άνδρες: 15,1%, Γυναίκες: 20,2%), αγχώδεις διαταραχές
(8,6%), κατάθλιψη (3,6%). Σε άλλη έρευνα βρέθηκε σε ενεργούς μεν ελίτ αθλητές 19% κατάχρηση
αλκοόλ, 26% διαταραχών ύπνου, 34% για άγχος/κατάθλιψη, ενώ σε πρώην ελίτ αθλητές 16% ψυχική
δυσφορία, 21% διαταραχές ύπνου, 26% άγχος/κατάθλιψη.
Περισσότερο κινδυνεύουν αθλητές με σοβαρές μυοσκελετικές βλάβες, πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις,
μειωμένες αθλητικές επιδόσεις ή δυσπροσαρμοστικές τελειομανίες.
Από την άλλη μεριά η άσκηση προτείνεται ως συμπληρωματική θεραπεία ψυχικών διαταραχών π.χ.
κατάθλιψη, άνοια ή Ήπια γνωστική διαταραχή, διαταραχή μετατραυματικού στρες.
Ο όρος Αθλητική Ψυχιατρική (Sports Psychiatry) εμφανίσθηκε το 1992, ιδρύθηκε η Διεθνής Εταιρεία
Αθλητικής Ψυχιατρικής (https://sportspsychiatry.org/) και δημιουργήθηκε κλάδος Ψυχιατρικής Άσκησης
και Αθλητισμού στην Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία (https://www.wpanet.org/exercise-sportspsychiatry).
Η Αθλητική Ψυχιατρική επικεντρώνεται στη διάγνωση και θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών, την
βελτιστοποίηση της υγείας και τη χρήση ψυχολογικών προσεγγίσεων για ενίσχυση της απόδοσης των
αθλητών.
Συμπεράσματα: Η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστη διάσταση της ευεξίας και απόδοσης των αθλητών,
αδιαχώριστη από τη σωματική υγεία. Η αξιολόγηση και διαχείριση της είναι απαραίτητο μέρος διεπιστημονικής
φροντίδας.
Η ίδρυση του κλάδου Ψυχιατρικής Άσκησης και Αθλητισμού θα διευκολύνει την επιστημονική επικοινωνία
και την κατανόηση των ψυχιατρικών διαταραχών των αθλητών, θα προωθήσει την πρόληψή και θεραπεία
τους και θα αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως στίγμα, αντιστάσεις αναγνώρισης της, ελλιπής ερευνητική
βάση.
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ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 25 ΕΤΩΝ
Παρασχάκης Α.1, Ευσταθίου Β.2, Καραγεωργίου Β.2, Δουζένης Α.2, Μπογιόκας Η.3, Μιχόπουλος Ι.2
ΨΝΑ Δαφνί
2η Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αττικόν
3
Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά
1
2

Σκοπός: Η αυτοκτονία συνιστά το δεύτερο συχνότερο αίτιο εφηβικής θνησιμότητας παγκοσμίως. Σκοπός μας
ήταν η μελέτη των χαρακτηριστικών ενός δείγματος εφήβων αυτοχείρων (<18 ετών) από μια σημαντική σε
έκταση και πληθυσμό περιοχή της Ελλάδας για εκτεταμένο χρονικό διάστημα (25 έτη). Ανάλογες έρευνες
σπανίζουν τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας.
Υλικό και μέθοδος: Διερευνήσαμε τις εφηβικές αυτοκτονίες που έλαβαν χώρα στην περιοχή ευθύνης της
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά (Πειραιάς και όμοροι δήμοι, νησιά Αργοσαρωνικού, Κύθηρα, ενίοτε
Κυκλάδες, Σάμος και Ικαρία) με πληθυσμό περίπου 700.000 ατόμων, κατά τα έτη 1992-2016. Δεδομένα
αντλήθηκαν από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις νεκροψίας-νεκροτομής.
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της περιόδου που μελετήσαμε καταγράφηκαν 16 εφηβικές αυτοκτονίες,
στην πλειονότητά τους αφορούσες αγόρια (11/68,75%). Οι περισσότεροι αυτόχειρες ήταν Ελληνικής
υπηκοότητας (14/87,5%). Η μέση ηλικία ήταν τα 15,56 έτη (εύρος 12-17, σταθερή απόκλιση 1,46
έτη). Με βάση τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, δύο (12,5%) λάμβαναν ψυχιατρική αγωγή
(ένας αντιψυχωτικό, μία αντικαταθλιπτικό), ενώ ουδείς βενζοδιαζεπίνη ή αντιεπιληπτικό/σταθεροποιητή
του συναισθήματος. Δύο (12,5%, ένα αγόρι, ένα κορίτσι), είχαν καταναλώσει αλκοόλ πριν πεθάνουν. Οι
αυτοκτονίες έλαβαν χώρα κατ’ εξοχήν στο σπίτι (12/75%), έπονταν το ύπαιθρο (3/18,75%) ενώ μία
(6,25%) τελέσθηκε σε φυλακτικό κατάστημα. Ο απαγχονισμός ήταν η συχνότερη μέθοδος αυτοκτονίας
(6/37,5%), έπονταν η πτώση εξ’ ύψους (5/31,25%), ο αυτοπυροβολισμός (2/12,5%), ενώ καταγράφηκαν
μία περίπτωση πνιγμού εντός ύδατος, μία ασφυκτικού θανάτου και μία φαρμακευτικής δηλητηρίασης (η
τελευταία αφορούσε δηλητηρίαση από αμιτριπτυλίνη). Ο μήνας με τις περισσότερες αυτοκτονίες ήταν
ο Σεπτέμβριος (5/31,25%), ακολουθούμενος από τον Απρίλιο (3/18,75%). Το φθινόπωρο είχε το
υψηλότερο ποσοστό αυτοχειριών (6/37.5%), ακολουθούμενο από την Άνοιξη (5/31.25%).
Συμπεράσματα: Αρκετά συχνότερα έφηβοι παρά έφηβες πεθαίνουν αυτοκτονώντας. Οι περίοδοι υψηλότερης
συχνότητας εφηβικών αυτοκτονιών ενδεχομένως υποδηλώνουν κάποιο ρόλο για το σχολικό stress. Η
μελέτη μας ήταν αναδρομική και βασίστηκε κυρίως σε δείγμα ενός μεγάλου αστικού κέντρου.
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CHARLES BONNET SYNDROME: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Πασπαράκης Ε.1, Κοίλιαρη Ε.1, Μαστοροδήμος Β.2
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Νευρολογική κλινική, ΠαΓΝΗ

1
2

Σκοπός: Οι οπτικές ψευδαισθήσεις αποτελούν εμπειρία η οποία μπορεί να προκαλέσει αίσθημα τρόμου.
Συχνά, ασθενείς δεν αναφέρουν ότι βιώνουν τη συγκεκριμένη διαταραχή της αντίληψης για να μη
χαρακτηριστούν ως ψυχικά πάσχοντες. Όταν οι γνωσιακές λειτουργίες είναι ακέραιες και ουδεμία άλλη
εν δυνάμει αιτία μπορεί να συσχετισθεί με την πρόκληση οπτικών ψευδαισθήσεων, ενώ παράλληλα στους
ασθενείς επικρατούν σαφή ελλείμματα στην ικανότητα οπτικής αντίληψης, τότε η ιατρική παθολογική
κατάσταση εκδήλωσής τους προσδιορίζεται ως “Σύνδρομο Charles Bonnet”. Το σύνδρομο Charles Bonnet
(CBS) αντιστοιχεί σε μία ελλιπώς αναγνωρίσιμη και σπανίως αναφερόμενη στη βιβλιογραφία διαταραχή.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός παραγόντων ρίσκου οι οποίοι είναι δυνατόν να
συμβάλλουν στην πυροδότηση εκδήλωσης οπτικών ψευδαισθήσεων σε γηριατρικούς ασθενείς.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελέτη δέκα κλινικών περιπτώσεων γηριατρικών ασθενών, ψυχικά υγιών, με έλλειμμα
οράσεως οφειλόμενο σε καταρράκτη, οι οποίοι εκδήλωσαν οπτικές ψευδαισθήσεις.
Αποτελέσματα: Στις κλινικές περιπτώσεις, υπό μελέτη, το οφειλόμενο στον καταρράκτη έλλειμμα της
ικανότητας πρόσληψης οπτικών ερεθισμάτων αποτελεί την από κοινού δυσλειτουργία στην οπτική οδό. Το
έλλειμμα της βιταμίνης B12, το έλλειμμα του φυλλικού οξέος, η ενδομυϊκή χορήγηση κορτιζόνης ή η per
os χορήγηση διαφόρων δραστικών ουσιών λειτουργούν, πιθανότατα, ως συν-μεταβλητές, ανά περίπτωση,
στην πρόκληση του φαινομένου. Το καταθλιπτικό συναίσθημα, μεταβλητή η οποία συσχετίζεται με την
εκδήλωση CBS, αποτελεί βασικό εκλυτικό παράγοντα για να διαμορφωθεί συγκεκριμένο περιεχόμενο των
ψευδαισθήσεων με χαρακτήρα ανάλογο ως προς το επικρατούν συναίσθημα.
Συμπεράσματα: Το CBS αντιστοιχεί σε νοσολογική οντότητα η οποία ενισχύει το επιχείρημα του φιλοσοφικού
ρεύματος του έμμεσου ρεαλισμού, εφόσον εξαιτίας παθολογίας στην οπτική οδό ενεργοποιείται
αυθόρμητη νευρωνική εκπόλωση στον συνειρμικό οπτικό φλοιό, με αποτέλεσμα την πρόκληση οπτικών
ψευδαισθήσεων, δηλαδή νοητικών αναπαραστάσεων. Η χορήγηση χαμηλής δόσης τυπικού αντιψυχωσικού
για βραχύ χρονικό διάστημα οδήγησε σε αποτελεσματική αντιμετώπιση της συμπτωματολογίας.
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P122
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ “TILT” ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑΣ
Πέππας Ε.1, Παπαγιάκουμος Δ.2, Λιάππας Ι.1, Παπαρρηγόπουλος Θ.1
Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ», Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο - ΟΚΑΝΑ
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

1
2

Στη παθολογική χαρτοπαιξία το poker καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο στους νεαρούς παίκτες
και θεωρείται ένα κατ΄ εξοχήν παιχνίδι στρατηγικής. Μια ιδιαίτερη εμπειρία στους παίκτες του poker
είναι η κατάσταση “tilt”, η οποία αναφέρεται περίπου στο 1/3 των παικτών poker. Η διερεύνησή της
αποκτάει σημαίνοντα ερευνητικό ενδιαφέρον σε ορισμένες μελέτες και αναδεικνύεται ως ένα καθοριστικό
χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη της παθολογικής χαρτοπαιξίας.
Η κατάσταση «tilt» περιγράφεται από έντονα αρνητικά συναισθήματα που νοιώθει ο παίκτης poker κατά
τη διάρκεια του παιχνιδιού με επιπτώσεις στην απώλεια ελέγχου και στην έκπτωση της ποιότητας στην
λήψη αποφάσεων. Η κατάσταση «tilt» συνήθως εμπεριέχει και συμπτώματα αποσύνδεσης. Η κατάσταση
«tilt» συνήθως εμφανίζεται μετά από κάποια σημαντική χρηματική απώλεια ή μετά από μία παρατεταμένη
απώλεια παρτίδων. Η παικτική εξουθένωση και οι εσκεμμένες παρεμβάσεις των αντιπάλων μπορούν να
συντελέσουν στην εμφάνιση «tilt» ακόμη και στις μικρές απώλειες. Η καλλίτερη αντιμετώπιση αυτής της
εμπειρίας είναι η διακοπή του παιχνιδιού. Στη συνέχεια μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση για την απώλεια
ελέγχου, ενοχές, καταστάσεις άγχους και καταθλιπτικά συναισθήματα.
Η αναγνώρισή της σε αντίπαλο παίκτη δίνει την ευκαιρία στους συμπαίκτες να εκμεταλλευτούν την
τρέχουσα παικτική του αδυναμία και να επιδεινώσουν την κατάσταση «tilt» και που μπορεί να οδηγήσει
σε μια καταστροφική χρηματική απώλεια ή την αποχώρηση του από το παιχνίδι. Η παραμονή στο παιχνίδι
μπορεί να οδηγήσει απελπισμένα στο κυνήγι των χρηματικών απωλειών και στην προσπάθεια να ρεφάρει,
επανέρχεται εντονότερη η κατάσταση «tilt».
Η έντονα αρνητική εμπειρία «tilt» σε ένα νεαρό παίκτη μπορεί να γίνει επιτρεπτική πύλη εισόδου στη
παθολογική χαρτοπαιξία. Η διαχείριση αυτής της εμπειρίας σε ειδικό θεραπευτικό πλαίσιο θα βοηθούσε στη
διατήρηση του αυτοελέγχου και στη σταθεροποίηση του ορθολογικού τρόπου λήψης αποφάσεων, που αυτά
τα χαρακτηριστικά θα απέτρεπαν την ανάπτυξη και τη διατήρηση της παθολογικής χαρτοπαιξίας.
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P123
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΠΟΚΕΡ
Πέππας Ε.1, Παπαγιάκουμος Δ.2, Παπαρρηγόπουλος Θ.1
Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ», Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο - ΟΚΑΝΑ
ΨΝΑ Δρομοκαίτειο

1
2

Το poker είναι ένα παιχνίδι με χαρτιά που ανακαλύφθηκε το 1820 στις ΗΠΑ. Η πιο διαδεδομένη μορφή
είναι το «Texas Hold’em”. Το 1970 με το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα απέκτησε φήμη και σταδιακά
πολλούς οπαδούς. Οι λόγοι εντοπίζονται κατά πρώτο λόγο στο στρατηγικό στοιχείο που περιέχει το poker
(ανήκει στα «ενεργά παιχνίδια», δηλαδή σε αυτά που οι ικανότητες του παίκτη επηρεάζουν το αποτέλεσμα,
σε αντίθεση με τα «παθητικά παιχνίδια» που βασίζονται στον παράγοντα τύχη) και κατά δεύτερο στην ευρεία
προώθησή του από διασημότητες και τα ΜΜΕ (μετάδοση αγώνων poker, η δυνατότητα δωρεάν εκμάθησης
και ο στοιχηματισμός μικρών χρηματικών ποσών) . Η απήχησή του φαίνεται από το γεγονός ότι στη Γαλλία
το 2012, 1 στους 5 των ατόμων με διαταραχή τζόγου ήταν παίκτης του πόκερ και το 75% εξ αυτών ήταν
διαδικτυακοί παίκτες.
Το διαδίκτυο, μέσα από την εύκολη και άμεση προσβασιμότητα, έδωσε τη δυνατότητα στον παίκτη να ποντάρει
από το σπίτι του και δημιούργησε μια σταδιακά αυξανόμενη σε αριθμό ομάδα παικτών: τους διαδικτυακούς
παίκτες poker. Έρευνες δείχνουν πως πολλοί παίκτες poker αφήνουν το τραπέζι για να παίξουν διαδικτυακά.
Από τις έρευνες διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των παικτών poker που παίζουν
επίγεια και αυτών που παίζουν διαδικτυακά. Οι διαδικτυακοί παίκτες είναι ως επί το πλείστο άνδρες, νεότεροι,
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο παίζοντας, παίζουν συχνότερα, ξοδεύουν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά
χρησιμοποιώντας πλαστικό χρήμα, αναπτύσσουν υψηλότερα επίπεδα παρορμητικότητας και αναζήτησης
της έντασης. Οι παίκτες του διαδικτυακού poker παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα να αναπτύξουν
παθολογική χαρτοπαιξία.
Η αναγνώριση και η πληρέστερη κατανόηση των χαρακτηριστικών και των διαφορών μεταξύ των δυο
ομάδων παικτών poker μπορεί να συμβάλει στην πρώιμη θεραπευτική πλαισίωση της πιο ευάλωτης
διαδικτυακής ομάδας, συμβάλλοντας στην πρόληψη της διαταραχής τζόγου.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΜΨΥ), ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Περιτογιάννης Β.1, Ρουσούδη Σ.2, Γκόγκου Α.1,2, Αρρέ Α.3, Γιώτη Π.1,2, Ραπτοπούλου Λ.3,
Σαμακουρή Μ.2,3
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνική Ψυχιατρική», ΔΠΘ
3
Τομέας Ψυχικής Υγείας, ΠΓΝΑ
1
2

Σκοπός: Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στις περιοχές
της επαρχίας και παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Οι μεταξύ τους διαφορές δεν έχουν μελετηθεί
συστηματικά. Ο σκοπός της μελέτης είναι η συστηματική καταγραφή των διαφορών δύο ΚΜΨΥ.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε σύγκριση μεταξύ της ΚΜΨΥ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
(ΚΜΨΥ ΠΝΑ) και της ΚΜΨΥ των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (ΚΜΨΥ Ι-Θ) που υλοποιείται από μη
κυβερνητική οργάνωση. Η ΚΜΨΥ ΠΝΑ παρέχει υπηρεσίες σε μια περιοχή κυρίως πεδινή, έκτασης 3440
τχλμ, για ένα πληθυσμό 85000 περίπου, ενώ η ΚΜΨΥ Ι-Θ καλύπτει περιοχή κυρίως ορεινή, έκτασης
σχεδόν 5000 τχλμ με πληθυσμό περίπου 100000. Οι πληροφορίες ανακτήθηκαν από τα αρχεία των δύο
υπηρεσιών και αφορούν στο έτος 2017. Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, ο αριθμός των ασθενών που
παρακολουθούνταν συστηματικά από τις ΚΜΨΥ ΠΝΑ και ΚΜΨΥ Ι-Θ, ήταν 325 και 366, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Στην ΚΜΨΥ ΠΝΑ απασχολούνται περισσότεροι ψυχίατροι (5 έναντι 1). Ο πληθυσμός
ασθενών της ΚΜΨΥ Ι-Θ είναι μεγαλύτερος σε ηλικία (μ.ο. 64,5 έτη, ηλικιωμένοι 56,5% έναντι 55,3 και
20%, αντίστοιχα). Ως προς τις διαγνώσεις των ασθενών που παρακολουθούνται συστηματικά, η ΚΜΨΥ ΠΝΑ
παρακολουθεί περισσότερους ψυχωτικούς ασθενείς (58,1% έναντι 27,8%). Η ΚΜΨΥ Ι-Θ παρακολουθεί
συστηματικά περισσότερους ασθενείς με συναισθηματικές διαταραχές (31,4% έναντι 23,7%), οργανικές
ψυχικές διαταραχές (14,5% έναντι 1,5%) και αγχώδεις διαταραχές (17,2% έναντι 7,1%). Όλες οι
παραπάνω διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές.
Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ΚΜΨΥ στις διαγνώσεις των
εξυπηρετούμενων ασθενών. Οι διαφορές ερμηνεύονται λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές του πληθυσμού
των δύο περιοχών, τις υπόλοιπες διαθέσιμες υπηρεσίες σε κάθε περιοχή και τις επιμέρους διαφορές στη
στελέχωση και στον τρόπο λειτουργίας των δύο ΚΜΨΥ. Η συστηματική καταγραφή των διαφορών ανάμεσα
σε ΚΜΨΥ είναι χρήσιμη για την ανταλλαγή πληροφοριών και για το σχεδιασμό των υπηρεσιών.
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ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΖΟΥΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πετρόπουλος Δ.1, Περιτογιάννης Β.1,2
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων», ΕΑΠ
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου

1
2

Σκοπός: Οι ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας συχνά εμφανίζουν καταθλιπτικά συμπτώματα και
έχουν μειωμένη ποιότητα ζωής. Αυτό αφορά ειδικά στις παθήσεις που προκαλούν χρόνιο πόνο, όπως
διάφορα μυοσκελετικά σύνδρομα και ρευματολογικά νοσήματα, η θεραπευτική αντιμετώπιση των οποίων
περιλαμβάνει τη φυσικοθεραπεία. Σκοπός της εργασίας ήταν να εκτιμήσει τα καταθλιπτικά συμπτώματα και
την ποιότητα ζωής σε ηλικιωμένους ασθενείς που λαμβάνουν φυσικοθεραπεία.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 46 ηλικιωμένοι ασθενείς που βρίσκονταν σε
φυσικοθεραπεία, οι οποίοι συγκρίθηκαν με ομάδα ελέγχου 59 ατόμων. Η μέτρηση των καταθλιπτικών
συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων έγινε με τη χρήση των εργαλείων Beck
Depression Inventory και WHOQOL-BREF, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 75,5 έτη. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 52,4%
του δείγματος. Ποσοστό 16,7% του συνολικού δείγματος λάμβαναν αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή.
Η λήψη αντικαταθλιπτικής αγωγής δεν σχετίστηκε με τα σκορ στις κλίμακες μέτρησης της κατάθλιψης και της
ποιότητας ζωής. Συνολικά 28,6% του δείγματος παρουσίασαν ενδείξεις καταθλιπτικής συμπτωματολογίας.
Η ομάδα που βρίσκονταν σε φυσικοθεραπεία είχαν στατιστικώς σημαντικά χειρότερα σκορ στην κλίμακα
μέτρησης των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και στην κλίμακα μέτρησης της ποιότητας ζωής, σε σύγκριση
με την ομάδα ελέγχου. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.
Συμπεράσματα: Στο δείγμα της μελέτης ένα σημαντικό ποσοστό παρουσίαζαν ενδείξεις κατάθλιψης, πολύ
λιγότεροι όμως είχαν διαγνωστεί και λάμβαναν θεραπεία. Φαίνεται πως οι καταστάσεις που χρήζουν
αντιμετώπισης με φυσικοθεραπεία, σχετίζονται με χειρότερη ποιότητα ζωής και υψηλότερα ποσοστά
εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη θεραπεία τέτοιων
καταστάσεων σε ηλικιωμένους, οφείλουν να είναι ενήμεροι για τις συναισθηματικές επιδράσεις αυτών και
να ελέγχουν σχετικά τους ασθενείς.
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P126
ΕΓΚΕΦΑΛΟΕΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ (ΔΑΦ)
Πετρόπουλος Α., Περβανίδου Π.
Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΠΑ Αγία Σοφία

Η Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού εκδηλώνεται με ποιοτικές δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία
και συνοδές στερεοτυπικές, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα.
Ο εγκεφαλοεντερικός άξονας θεωρείται ένα αμφίδρομο σύστημα επικοινωνίας ανάμεσα στο έντερο και στον
εγκέφαλο. Από μελέτες προκύπτει ότι ασκεί επιρροή στην διατήρηση της υγείας ή στην εμφάνιση ασθενειών.
Παίζει - πιθανώς - ρόλο στην ανάπτυξη πολλών νευροαναπτυξιακών διαταραχών και νευροψυχιατρικών
καταστάσεων.
Οι Λειτουργικές Γαστρεντερικές διαταραχές αποτελούν ετερογενή ομάδα χρόνιων διαταραχών του πεπτικού.
Η εμφάνιση τους είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες και
στην αλλοίωση της φυσιολογίας του εντέρου μέσω του άξονα εγκεφάλου-εντέρου.
Η δυσβίωση των παιδιών με ΔΑΦ παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Τα
μικροβιακά προϊόντα περνάνε στην κυκλοφορία του αίματος, φτάνουν στον εγκέφαλο και πιθανά συνδέονται
με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νευροαναπτυξιακής διαταραχής. Στα παιδιά με αυτισμό οι ΛΓΕΔ
εμφανίζονται σε ποσοστό 23-70% και οι μελέτες αποδεικνύουν ότι η συμπτωματολογία του πεπτικού
σχετίζεται με την σοβαρότητα των ΔΑΦ.
Παρά την αυξανόμενη έρευνα στον άξονα μικροβίωμα-έντερο-εγκέφαλος, η γνώση μας όσον αφορά
τους υποκείμενους μηχανισμούς παραμείνει σχετικά περιορισμένη. Μελλοντικές μελέτες για τον ρόλο
του εντερικού μικροβιώματος στα παιδιά με ΔΑΦ είναι επιβεβλημένες γιατί πιθανά θα μπορούσαν να
συνεισφέρουν σε νέες θεραπείες.
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ΑΠΟ-ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (DEPRESCRIBING): Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Πλατσά Χ., Σαρδέλη Χ., Κούβελας Δ., Παπαζήσης Γ.
Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ

Σκοπός: Οι περισσότεροι ιατροί που συνταγογραφούν, μεταξύ των οποίων και οι ψυχίατροι, είναι
εξοικειωμένοι με τον όρο και τη διαδικασία της ορθολογικής συνταγογράφησης, προκειμένου να
διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό ισοζύγιο οφέλους/ρίσκου για τον ασθενή τους. Ωστόσο, ο όρος και η
διαδικασία της απο-συνταγογράφησης (“deprescribing”) είναι σχετικά πρόσφατα και, με βάση τα δεδομένα,
άγνωστα στη χώρα μας. Σκοπός της μελέτης ήταν να συλλεχθούν και αξιολογηθούν τα διαθέσιμα δεδομένα
και οι κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν την αποσυνταγογράφηση για τα ψυχοτρόπα φάρμακα.
Υλικό και µέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στο PubMed του όρου “deprescribing”,
εστιασμένη στις εξής κατηγορίες ψυχοτρόπων φαρμάκων: αντιψυχωτικά, αντικαταθλιπτικά, βενζοδιαζεπίνες
και υπναγωγά φάρμακα (Z-drugs).
Αποτελέσµατα: Η απο-συνταγογράφηση (“deprescribing”) αφορά τη σταδιακή μείωση ή/και διακοπή
ενός πιθανόν ακατάλληλου φαρμάκου, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και τη διόρθωση της
πολυφαρμακίας. Η εμφάνιση ανεπίτρεπτων ανεπιθύμητων ενεργειών, οι συννοσηρότητες, οι φαρμακευτικές
αλληλεπιδράσεις, η εγκυμοσύνη, το γήρας, ή ακόμα και μια πιθανή αλλαγή στην κοινωνική και οικονομική
κατάσταση του ασθενούς, μπορεί να αποτελέσουν λόγους μείωσης ή/και διακοπής της φαρμακευτικής
αγωγής του. Ειδικές οδηγίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αποσυνταγράφηση καθεμίας εκ
των κατηγοριών των ψυχοτρόπων φαρμάκων που μελετήθηκαν.
Συµπεράσµατα: Στην κλινική πράξη, οι συνταγογράφοι/ψυχίατροι δέχονται πολλές πληροφορίες σε σχέση
με την έναρξη χορήγησης ενός φαρμάκου, όμως λίγα είναι γνωστά σχετικά με τη διακοπή του. Κρίνεται,
επομένως, επιτακτική η ενημέρωση και κατάρτισή τους σχετικά με τη διαδικασία της απο-συνταγογράφησης,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών, αλλά και για την παροχή της βέλτιστης δυνατής
ιατρικής φροντίδας.
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ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Πολυσίου Ε., Μιχαλούδη Σ., Βουλγαρούδη Ε., Ευθυμιάτου Ε.
ΜΚΟ Ιατρική Παρέμβαση

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις τραυματικές εμπειρίες στις μεταναστευτικές
ομάδες και τη συσχέτιση τους με την ψυχική υγεία.
Υλικό & Μέθοδοι: Η παρούσα εργασία αποτελεί μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης. Χρησιμοποιήθηκαν
δεδομένα από 239 ημι-δομημένες συνεντεύξεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούνιο 2013 μέχρι
το Φεβρουάριο 2015 στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ.) Νομού Έβρου του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, από το κλιμάκιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της ΜΚΟ «Ιατρική Παρέμβαση» (Med.In.). Οι
τραυματικές εμπειρίες εξετάστηκαν με μεταβλητές όπως δημογραφικά στοιχεία, καταχρήσεις ουσιών/
αλκοόλ, ψυχικές διαταραχές.
Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως άνδρες (Ν=204) 16-30 ετών. Το 71,6% είχε να
αναφέρει κάποια τραυματική εμπειρία. Από το σύνολο των συμμετεχόντων το 43,5% διαγνώσθηκε με
κάποια διαταραχή (Ν=104). Από αυτούς που διαγνώστηκαν με ψυχική διαταραχή το 77,9% (81/104)
ανέφεραν τραυματικές εμπειρίες. (p=0.003). Οι πιο συχνές ήταν η απώλεια ατόμου(25,1%) και οι ένοπλες
συγκρούσεις (21,8 %) . Αυτοί που ανέφεραν ως τραυματική εμπειρία την απώλεια (Ν=60) και τον πόλεμο
(Ν=52) παρουσίασαν κυρίως αγχώδεις διαταραχές (38,3% και 23,1% αντίστοιχα). Η πιο συχνή διάγνωση
στο σύνολο των συμμετεχόντων ήταν Μετατραυματική Διαταραχή [F43.1]. Αυτοί που διαγνώσθηκαν με
ΜΤΔΣ ανέφεραν ως τραυματική εμπειρία την ψυχολογική βία (37%) και την ψυχολογική και σωματική βία
(25,9%). Αυτοί που δε διεγνώσθησαν με ΜΤΔΣ ανέφεραν ως τραυματική εμπειρία την απώλεια (27,4%)
και τον πόλεμο (22,2%).
Συμπεράσματα: Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι το τραύμα στις μεταναστευτικές ομάδες εμπλέκει
πολλούς παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών ψυχικής υγείας τόσο στο στάδιο της υποδοχής όσο και στο στάδιο της ένταξης.
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ΠΛΗΡΗΣ ΥΦΕΣΗ ΕΡΩΤΟΜΑΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΛΙΠΕΡΙΔΟΝΗΣ
Πορφύρη Γ., Τσιπροπούλου Β., Αθανασιάδου Μ., Παρλαπάνη Ε., Διακογιάννης Ι.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Σκοπός: Το πρωτογενές ερωτομανιακό παραλήρημα, γνωστό και ως «σύνδρομο Clérambault», είναι
μία σπάνια διαταραχή, ο επιπολασμός της οποίας παραμένει αδιευκρίνιστος. Κάποτε είναι απαραίτητη
η ψυχιατρική ή και νομική παρέμβαση, ώστε η/ο ασθενής να σταματήσει να παρενοχλεί το «θύμα». Η
συμπτωματολογία, συχνότατα ανθεκτική, μπορεί να αποβεί δύσκολα διαχειρίσιμη. Παρουσιάζεται η κλινική
περίπτωση 37χρονης ασθενούς με ερωτομανιακό παραλήρημα που υφέθηκε πλήρως μετά από χορήγηση
παλιπεριδόνης.
Υλικό - μέθοδοι: Η ασθενής προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συνοδευόμενη από οικείους
της. Κατά το τελευταίο διάστημα εμφάνιζε διαταραχές συμπεριφοράς επί εδάφους παραληρητικών ιδεών
ερωτομανιακού περιεχομένου. Υπήρχε κίνδυνος νομικής δίωξής της από δημόσιο πρόσωπο, το οποίο
παρενοχλούσε. Παρά την από τριετίας έκδηλη συμπτωματολογία και την εκσεσημασμένη έκπτωση της
λειτουργικότητας της ασθενούς, ουδέποτε αναζητήθηκε ψυχιατρική μέριμνα.
Αποτελέσματα: Η ασθενής εισήχθη στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Διενεργήθηκε κλινικός,
εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος. Χορηγήθηκε παλιπεριδόνη, αρχικώς 3mg και εν συνεχεία
6mg ημερησίως, χωρίς εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι παραληρητικές ιδέες υποχώρησαν σε
διάστημα δύο εβδομάδων. Κατόπιν αποδρομής των παραληρητικών ιδεών και μετά από διάστημα ενός
μηνός, η ασθενής εμφάνισε δευτερογενώς καταθλιπτικά συμπτώματα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με
10mg εσιταλοπράμης ημερησίως. Έως σήμερα, η ασθενής παρακολουθείται ψυχοφαρμακολογικά και
ψυχοθεραπευτικά στα Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής. Η κοινωνική και η επαγγελματική της λειτουργικότητα
έχουν σημαντικά αποκατασταθεί.
Συμπεράσματα: Η πρόγνωση του ερωτομανιακού παραληρήματος θεωρούνταν και εξακολουθεί να
θεωρείται από κάποιους δυσμενής. Κατά το παρελθόν, η πιμοζίδη αποτελούσε συχνή φαρμακοθεραπευτική
προσέγγιση. Εν συνεχεία υπήρξαν αναφορές για θετική έκβαση της διαταραχής μετά από χορήγηση
ρισπεριδόνης, καθώς και για αποτελεσματικότητα των εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης
σεροτονίνης (SSRIs) σε περιπτώσεις εκδήλωσης δευτερογενούς κατάθλιψης. Στην παρούσα περίπτωση,
η χορήγηση μέσης δόσης παλιπεριδόνης, ενός αντιψυχωτικού δεύτερης γενεάς με διαφορετικό προφίλ
δράσης από εκείνο της ρισπεριδόνης, επέφερε την πλήρη υποχώρηση των ερωτομανιακών ιδεών παρά την
προηγηθείσα μακρά διάρκειά τους.
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ TOURETTE ΣΕ ΕΦΗΒΟ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Ρομποτή Π., Βούρα Π., Παλαιογιάννη Α.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικός Τομέας, ΓΝ Κατερίνης

Σκοπός: Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει την αντιμετώπιση με Αριπιπραζόλη του
συνδρόμουTourette’s σε έφηβο με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Υλικό - Μέθοδοι: Έφηβος με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος , παρουσιάζει κινητικά και ένα φωνητικό τικ.
Η διαταραχή τικ άρχεται από την παιδική ηλικία, και αρχικά αντιμετωπίστηκε φαρμακευτικά με Ρισπεριδόνη,
χωρίς όμως σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα οπότε και διεκόπη η χορήγηση Ρισπεριδόνης .Σταδιακά
ετέθη σε χορήγηση Αριπιπραζόλης .
Αποτελέσματα: Η Αριπιπραζόλη χορηγήθηκε σε σταδιακά αυξανόμενη δοσολογία εως 15mg. Παράλληλα,
παρακολουθούταν με συχνότητα τουλάχιστον δυο φορές το μήνα από τον παιδοψυχίατρο. Πέντε εβδομάδες
μετά την έναρξη χορήγησης Αριπιπραζόλης, ο ασθενής εμφάνισε σημαντική βελτίωση. Το φωνητικό τικ
υφέθη σε σημαντικό βαθμό. Στις επόμενες εβδομάδες παρατηρήθηκε μείωση και των κινητικών τικ.
Συμπεράσματα: Η φαρμακευτική αντιμετώπιση με Αριπιπραζόλη φαίνεται να παρέχει σημαντικά επίπεδα
βελτίωσης συμπτωμάτων σε συνοσυρότητα συνδρόμου Tourette’s με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑ-ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Τριανταφύλλου Ι., Δρακούλη Β.
Ψυχιατρική Κλινική,ΓΝΝΘΑ Σωτηρία

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχθεί η συμβολή της θεραπείας οικογένειας στην επούλωση του ψυχικού
τραύματος ενός ασθενή μέσω της προσπάθειας σύνδεσης του τραύματος του παρόντος με τραυματικά
βιώματα του παρελθόντος που αφορούν άλλα μέλη της οικογένειας του.
Η μελέτη έγινε με βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar.
Οι οικογένειες είναι δυναμικά συστήματα τα μέλη του οποίου επηρεάζονται αμοιβαία. Το ψυχικό τραύμα
είναι μια εμπειρία που εμπλέκει, επηρεάζει και επηρεάζεται από ολόκληρο το οικογενειακό σύστημα. Η
εμπειρία αυτή γίνεται αντιληπτή ως μια διαταραχή στον ιστό των σχέσεων, διαταραχή που “ ακτινοβολεί
τόσο προς τα μέσα όσο και προς τα έξω ”, επηρεάζοντας τις σχέσεις μεταξύ των μελών του οικογενειακού
συστήματος αλλά και τη διαντίδραση του συστήματος με το εξωτερικό περιβάλλον. Το τραύμα εκδηλώνεται
με συμπτωματολογία ψυχοπαθολογίας σε ένα ή περισσότερα μέλη και η συμπτωματολογία είναι “το
σημάδι που κρύβει και ταυτόχρονα υποδηλώνει το τραύμα.” Όταν στην οικογένεια παρουσιάζονται σοβαρά
ψυχολογικά συμπτώματα, σπανίως τα μέλη της τα συνδέουν με τραυματικά βιώματα του παρελθόντος.
Όμως μέσα από το πόνο και το άγχος που βιώνει ο πάσχων καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας
είναι δυνατό να βρεθεί μια σχέση που συνδέει το παρελθόν με το παρόν με αποτέλεσμα να αποδοθούν
καινούργια νοήματα στον πόνο και στις συμπτωματικές συμπεριφορές του παρόντος.
Με την νέα νοηματοδότηση των τωρινών συμπτωμάτων ενισχύονται οι βασικές θεραπευτικές διαδικασίες
που προωθούν την επούλωση, την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα μέσω επανενεργοποίησης υγιών
εφεδρειών που λειτούργησαν υποστηρικτικά και κατά το παρελθόν. Κατά συνέπεια επιτρέπεται στην
οικογένεια να ενσωματώσει την εμπειρία του τραύματος και να “αναρρώσει”.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Ρουμπή Α., Μηλιώνης Α., Λέκκα Δ., Τζίνη Α., Γριβάκου Ε., Νικολοπούλου-Σταμάτη Π., Γιωτάκης Κ.,
Παχή Α.
Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία

Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί η αλληλεπίδραση φυσικού περιβάλλοντος και ψυχισμού και ο
τρόπος με τον οποίο οι αρνητικές περιβαλλοντικές αλλαγές επηρεάζουν δυσμενώς την ψυχική υγεία.
Η μελέτη των παραπάνω ερωτημάτων γίνεται με βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Το σύγχρονο αστικό περιβάλλον με τα χαρακτηριστικά του (φωτορύπανση, ηχορύπανση, συνωστισμός,
έλλειψη πρασίνου, ατμοσφαιρική ρύπανση) διαδραματίζει αρνητικό ρόλο στην ψυχική ευημερία του
πληθυσμού.
Αναλύονται οι δράσεις χημικών περιβαλλοντικών ρύπων, ευρέως διαδεδομένων, όπως οι διοξίνες, οι
ενδοκρινικοί διαταράκτες και τα φυτοφάρμακα στην νευροψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου. Το τοξικά
βαρέα μέταλλα - μόλυβδος, υδράργυρος, ψευδάργυρος, αργίλιο, αρσενικό, χαλκός αλλά και ο κασσίτερος,
το αλουμίνιο, το θάλλιο, το μαγγάνιο συνδέονται με την αιτιοπαθογένεια ψυχιατρικών νόσων μέσω της
επίδρασης τους στο μικροπεριβάλλον του νευρικού κυττάρου και καταδεικνύεται εκτός της σωματικής, η
συμπεριφερολογική συνιστώσα της τοξικότητας τους.
Διερευνάται η σχέση των κλιματικών αλλαγών με την ολοένα και συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών
φαινομένων και αναλύεται η ψυχοπαθολογία που αναδύεται στα θύματα μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής.
Ορίζεται το φαινόμενο της περιβαλλοντικής μετανάστευσης ως μετακίνηση πληθυσμών εξαιτίας κλιματικών
αλλαγών που έχουν επέλθει από ανθρώπινες δραστηριότητες. Μελετώνται τα πυρηνικά ατυχήματα και
οι δυσμενείς επιπτώσεις τους στην ψυχική σφαίρα αλλά και το σύνδρομο μετά την χρήση ιονίζουσας
ακτινοβολίας για θεραπευτικές ιατρικές πράξεις.
Προσδιορίζεται και μια νέα έννοια που αναδύεται στον χώρο της ψυχικής υγείας, η έννοια της solastalgia,
που ορίζεται ως η νοσταλγία και η θλίψη που κάποιος βιώνει για τον τόπο και το τοπίο που ζει, ενώ
εξακολουθεί και ζει σε αυτό, όμως νιώθει ότι δεν τα αναγνωρίζει πλέον και βιώνει μια βαθιά και βίαιη
αίσθηση απώλειας ενός τοπίου που αλλάζει.
Αναδεικνύεται επιτακτική η ανάγκη ευαισθητοποίησης των ειδικών ψυχικής υγείας στα περιβαλλοντικά
θέματα και των επιπτώσεων τους στην ψυχική σφαίρα.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΓΝΩΣΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΕ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ρουμπή Α., Τσελεμπής Α., Μπράτης Δ., Φανουράκη Ε., Γκίνης Π., Βουράκη Γ., Τριανταφύλλου Ι., Παχή Α.
Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία

Σκοπός της μελέτης η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ποιότητας ζωής , γνωσιακών ελλειμμάτων και
λειτουργικότητας σε ασθενείς που είναι σε θεραπεία με αντιψυχωτικά μακράς δράσης.
Υλικό και Μέθοδος : Στη μελέτη συμμετείχαν 51 ασθενείς (28 άνδρες και 23 γυναίκες) που είναι σε
θεραπεία με αντιψυχωτικά μακράς δράσης. Οι ασθενείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια
ποιότητας ζωής (Five Well -Being) και γνωσιακών ελλειμμάτων (Perceived Deficits QuestionnairePDQ-5). Η κλίμακα Λειτουργικότητας του ασθενή (mini-FROGS) συμπληρώθηκε από τον θεράποντα ιατρό.
Καταγράφηκε το φύλο , η ηλικία, η ηλικία έναρξης της νόσου, τα έτη νόσου και τα έτη εκπαίδευσης .
Αποτελέσματα: Η ηλικία του δείγματος ήταν 43,1±11,0 έτη, η ηλικία έναρξης νόσου 28,9±8,76, τα έτη
νόσου 14,18±10,6 και η εκπαίδευση 12,53±2,99 έτη. Στην κλίμακα λειτουργικότητας παρουσιάστηκε
Μ.Ο. 63,06±22,06 με ένα ποσοστό 3,9% μικρότερο της τιμής 13. Στα γνωστικά ελλείμματα ο Μ.Ο. ήταν
4,67±4,0 ενώ στην λειτουργικότητα το δείγμα παρουσίασε Μ.Ο. 13,14 ±2,82. Το φύλο δεν διαφοροποιούσε
καμία από τις μεταβλητές (T test p>0,05).
Η κλίμακα ποιότητας ζωής παρουσίασε υψηλή αρνητική συσχέτιση με τα γνωσιακά ελλείμματα (Pearson
p≤0,01 r:-0,518) και υψηλή θετική συσχέτιση με τη λειτουργικότητα (Pearson p≤0,01 r:0,470). Η κλίμακα
λειτουργικότητας παρουσίασε υψηλή αρνητική συσχέτιση με τα γνωσιακά ελλείμματα (Pearson p≤0,01
r:-0,516). Η ηλικία έναρξης νόσου παρουσίασε συσχέτιση με την λειτουργικότητα (Pearson p≤0,01
r:0,327). Τα έτη νόσου δεν παρουσίασαν συσχέτιση με κάποια κλίμακα.
Συμπεράσματα: Τόσο η λειτουργικότητα όσο και η ποιότητα ζωής βρίσκονται σε μια αρνητική συσχέτιση με
τα γνωσιακά ελλείμματα. Η έναρξη της νόσου σε νεαρή ηλικία περιορίζει επιπλέον τη λειτουργικότητα του
ασθενή.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΨΥΧΩΣΗ-ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΞΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ρουμπή Α., Λέκκα Δ., Μπάρας Σ., Αργυρώ Π.
Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχθεί η συμβολή της ψυχοθεραπευτικής συστημικής παρέμβασης στην
θεραπεία της ψύχωσης σε πλαίσιο κλινικής οξέων περιστατικών.
Κλινική περίπτωση - Γυναίκα,28 ετών, έγγαμη με δύο παιδιά, εισάγεται με εικόνα ψύχωσης με προεξάρχουσα
την παλινδρόμηση και την αμφιθυμία. Εκφράζει παραληρητικές ιδέες ζηλοτυπικού περιεχομένου για τον
σύζυγο της .
Εκτός της βιολογικής αντιμετώπισης των συμπτωμάτων αναδείχθηκε επιτακτική η ανάγκη νοηματοδότησης
των συμπτωμάτων λαμβάνοντας υπόψιν τα οικογενειακά δυναμικά και χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της
συστημικής ψυχοθεραπείας οικογένειας.
Έγιναν 20 συνεδρίες με την πυρηνική οικογένεια της ασθενούς και συναντήσεις με σημαντικά πρόσωπα
των οικογενειών καταγωγής.
Νοηματοδοτήθηκε η αμφιθυμία ως οικεία ψυχική κατάσταση για την ασθενή αφού επαναλαμβάνονται στην
παρούσα οικογένεια της διλήμματα που βίωσε στην πατρική οικογένεια. Ερευνήθηκε η επαναληψιμότητα
μοτίβων επίλυσης συγκρούσεων και η διαγενεακή μετάδοση τραύματος στις γυναίκες της οικογένειας.
Διαπιστώθηκαν η τριγωνοποίηση της ασθενούς κατά την παιδική ηλικία και μοτίβα εξάρτησης που διατρέχουν
το γενεόγραμμα σε κάθετη γραμμή. Επιπλέον αναδείχθηκε η συμπληρωματικότατα σχέσεων στις επιλογές
συντρόφων.
Η ψυχοπαθολογία της ασθενούς αντιμετωπίστηκε ως έκφραση ενός οικογενειακού συστήματος που
χαρακτηρίζεται είτε από υπερεμπλεγμένες είτε από αποκομμένες σχέσεις με εναλλαγή συμμαχιών και
εξυπηρετούσε την ανάγκη ομοιόστασης του συστήματος .
Από την θεραπευτική ομάδα έγιναν υποθέσεις οι οποίες έδωσαν την δυνατότητα αναπλαισίωσης σε
τρόπους σχετίζεσθε. Αναζητήθηκαν υγιείς εφεδρείες και ενισχύθηκαν εκείνες οι σχέσεις της ασθενούς που
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως υποστηρικτικό σύστημα. Αφομοιώθηκαν αποτελεσματικότεροι τρόποι
επίλυσης συγκρούσεων και ενδυναμώθηκε η συζυγική σχέση με παράλληλη οριοθέτηση παρέμβασης
των οικογενειών καταγωγής. Έγινε διασύνδεση οικογένειας με υπηρεσίες συστημικής κατεύθυνσης για
συνέχιση παρακολούθησης μετά το εξιτήριο της ασθενούς.
Καταδείχθηκε η ανάγκη συστημικής παρέμβασης, ακόμη και σύντομης χρονικής διάρκειας, σε οικογένειες
ασθενών με ψύχωση, παρέμβαση συμβατή με την εφαρμογή του βιοψυχοκοινωνικού προτύπου στην
Ψυχιατρική.

318

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

P135
ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ
Σεληνιωτάκη Θ., Κρασανάκη Χ., Τζανή Α., Μαυροειδής Γ.
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Σκοπός: Τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα αποτελούν μνήμες, συναισθήματα, γνωσίες και σωματικές
αισθήσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη εξαρτητικών συμπεριφορών. Στη βιβλιογραφία έχουν
δημοσιευτεί μελέτες που διερευνούν τη πιθανή αποτελεσματικότητα της θεραπείας σχημάτων σε επίπεδο
αντιμετώπισης της Εξάρτησης από το Διαδίκτυο αλλά όχι σε επίπεδο πρόληψης. Σκοπός της παρούσας
έρευνας είναι η διερεύνηση των Πρώιμων Δυσλειτουργικών Σχημάτων ως προβλεπτικοί παράγοντες της
Εξάρτησης από το Διαδίκτυο.
Υλικό και μέθοδοι: Οι συμμετέχοντες της μελέτης ήταν 279 (72,7 % γυναίκες) και ηλικίας 18 έως 64
ετών (Μ.Ο. 34,7, Τ.Α. 11,7). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση των ελληνικών εκδόσεων του Young
Schema Questionnaire- Short Form 3 (YSQ-S3), του Internet Addiction Questionnaire (IAQ) και μίας
σειράς ερωτήσεων για τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα
SPSS.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών σχέσεων ανάμεσα
στις 3 υποκλίμακες του IAQ με τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα. Πιο συγκεκριμένα, η διάσταση
των Ψυχολογικών και Συναισθηματικών Συγκρούσεων συσχετίστηκε θετικά με τα σχήματα Κοινωνικής
Απομόνωσης και Αναζήτησης Επιδοκιμασίας, η διάσταση της Διαχείρισης Χρόνου συσχετίστηκε θετικά
με τα σχήματα Υπερμπλοκής και Ανεπαρκούς Αυτοελέγχου αλλά αρνητικά με το σχήμα Συναισθηματικής
Αναστολής και, τέλος, η διάσταση της Παραμέλησης Υποχρεώσεων συσχετίστηκε αρνητικά με τα σχήματα
Ευαλωτότητας και Τιμωρητικότητας ενώ θετικά με τα σχήματα Εγκατάλειψης και Ανεπαρκούς Αυτοελέγχου.
Συμπεράσματα: Συμπεριφορές που εκδηλώνονται κατά την Εξάρτηση από το Διαδίκτυο φαίνεται να
προβλέπονται από την αντιλαμβανόμενη απομόνωση του ατόμου, την ανάγκη για επιδοκιμασία, την
υπερβολική εμπλοκή, τον ελλιπή αλλά και τον υπερβολικό έλεγχο του εαυτού, την εγκατάλειψη, την
ευαλωτότητα και την υπερβολική αυστηρότητα απέναντι στον εαυτό. Οι συσχετίσεις αυτές προσφέρουν
έδαφος για τη περαιτέρω διερεύνηση της ένταξης της θεραπείας σχημάτων σε όλα τα στάδια παρακολούθησης
των εξαρτητικών συμπεριφορών, από το επίπεδο της πρόληψης έως το επίπεδο της αντιμετώπισης.
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ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΕΠΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ: ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ
Σέμκου Α., Αθανασούλια Γ., Μπέκα Α.
Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου

Με την εφαρμογή διεπιστημονικού πρωτοκόλλου, στα πλαίσια λειτουργίας του ιατρείου ΔΕΠ-Υ στο Κοινοτικό
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του Γ.Ν. ‘Γ. Παπανικολάου’ τα τελευταία 15 έτη, αναδείχθηκε
η δυνατότητα του εντοπισμού και της αντιμετώπισης των σημαντικών δυσκολιών τις οποίες εμφανίζουν ή
βιώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι στις διάφορες αναπτυξιακές φάσεις και μέχρι την νεαρή ενήλικη ζωή.
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθεί, με αφορμή μία περίπτωση παιδιού που διαγνώστηκε με ΔΕΠ-Υ
στο Κοινοτικό μας Κέντρο, και συνεχίσαμε να συνεργαζόμαστε με το ίδιο και την οικογένειά του μέχρι την
ενηλικίωση του, η εξελικτική διαδρομή των δυσκολιών που συνεπάγεται η διάγνωση του συνδρόμου ΔΕΠΥ,
τόσο μέσα στο σχολικό σύστημα όσο και στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο (οικογένεια, συνομήλικοι,
κοινωνία).
Η περίπτωση θα συζητηθεί με έμφαση τις χρονικές περιόδους της νηπιακής ηλικίας, της παιδικής ηλικίας,
της εφηβείας, και της ηλικίας λίγο πριν την τυπική ενηλικίωση, ώστε να παρακολουθήσουμε το παιδίέφηβο στην πορεία της ανάπτυξης του . Ακολουθώντας τη διαδρομή προς την ενηλικίωση αποτυπώνεται η
πορεία προς την διάγνωση (με τις χαρακτηριστικές δυσκολίες που συχνά θέτουν οι διαφορο-διαγνωστικοί
προβληματισμοί), το είδος των θεραπευτικών παρεμβάσεων που προτάθηκαν διαχρονικά, το θέμα
της συμμόρφωσης ή μη στην προτεινόμενη θεραπεία, και η σημασία της δυνατότητας για μακροχρόνια
παρακολούθηση.
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«ΜΕΙΝΑΜΕ ΣΠΙΤΙ»: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σέμκου Α., Αθανασούλια Γ., Αποστόλου Ε., Μητσάλα Α., Αθανασοπούλου Ε., Μπέκα Α.
Ιατρείο ΔΕΠ-Υ, Ιατρείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων, ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

Η πανδημία που προκάλεσε ο COVID 19 και η περίοδος καραντίνας που ακολούθησε ήταν μια πρωτοφανής
συνθήκη. Στον χώρο ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων διατυπώθηκαν ανησυχίες/ προβληματισμοί
για τον τρόπο αντίδρασης παιδιών/ εφήβων με ψυχικές δυσκολίες και των οικογενειών τους στις
συνθήκες περιορισμού, στις αλλαγές ρουτίνας της οικογένειας, της εκπαίδευσης, στην απομάκρυνση από
συνομηλίκους, στην διακοπή θεραπευτικών παρεμβάσεων ή στην αλλαγή παροχής θεραπευτικής βοήθειας.
Στην Υπηρεσία μας λειτούργησε με την έναρξη της καραντίνας τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής στήριξης.
Αφορμή για την παρούσα έρευνα αποτέλεσε ο μικρός αριθμός κλήσεων στη γραμμή ψυχολογικής στήριξης
και ο μικρός αριθμός αιτημάτων προς εξειδικευμένα ιατρεία του ΚΟΚΕΨΥΠΕ (Ιατρείο ΔΕΠ-Υ και Ιατρείο
Μαθησιακών Δυσκολιών), παλιών περιστατικών και νέων αιτημάτων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω
δομημένης τηλεφωνικής συνέντευξης.
Δείγμα: 80 οικογένειες παιδιών που αξιολογήθηκαν τον τελευταίο χρόνο στο Ιατρείο ΔΕΠ-Υ και το Ιατρείο
Μαθησιακών Δυσκολιών της Υπηρεσίας.
Αποτελέσματα / Συμπεράσματα: τήρηση των περιορισμών από την πλειοψηφία γονέων και παιδιών.
Οι γονείς δεν αναγνώρισαν την ανάγκης συμμετοχής τους στην ενημέρωση των παιδιών τους για τον
κορονοιό. Παρά το ότι αναγνωρίζουν αλλαγές συμπεριφοράς των παιδιών στην καραντίνα οι γονείς
δεν επικοινωνούν για βοήθεια. Θεωρούν τις αλλαγές αναμενόμενες - σχετιζόμενες με την συνθήκη επιλέγουν να χαλαρώσουν τα όρια. Η χαλάρωση των ορίων συνεπάγεται σημαντική αύξηση στην χρήση
ηλεκτρονικών συσκευών από τα παιδιά για λόγους διασκέδασης αλλά όχι και τηλεκπαίδευσης. Η επιστροφή
στην κανονικότητα της εκπαίδευσης διχάζει τους γονείς. Όσοι τάσσονται υπέρ προσδοκούν την επιστροφή
των παιδιών σε ένα «πρόγραμμα», ενώ η ανησυχία για την υγεία μαθητών αλλά και μελών της οικογένειας
είναι ο λόγος που δεν επιθυμούν την επαναλειτουργία των σχολείων. Τέλος, η πλειοψηφία των γονέων
βίωσε την εμπειρία της καραντίνας θετικά. Περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η ύπαρξη εξωτερικού χώρου,
οι αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες, η απουσία πίεσης από τις υποχρεώσεις του σχολείου και των λοιπών
δραστηριοτήτων καταγράφονται ως βοηθητικές συνθήκες από τους γονείς.
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COVID-19: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Νιαρχάκου Η., Σιούτη Ν., Τσιτρούλη Λ., Σεστρίνη Μ.
Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, Ψυχιατρικός Τομέας, ΓΝΑ Σισμανόγλειο

Σκοπός: Η πρόσφατη πανδημία της COVID-19 επηρέασε την καθημερινότητά μας σημαντικά. Πολλές
φορές αλλαγές, ιδιαίτερα όταν σχετίζονται με απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, προκαλούν ιδιαίτερη
συναισθηματική αναστάτωση. Γνωρίζουμε πως οι πάσχοντες από διαταραχή πρόσληψης τροφής έχουν μια
ιδιαίτερη σχέση με την τροφή, την άσκηση και τις κοινωνικές σχέσεις. Επίσης, δυσκολίες είναι πιθανό να
αντιμετωπίσουν και οι φροντιστές ατόμων με διαταραχές πρόσληψης τροφής, στις συνθήκες κοινωνικής
απομόνωσης και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να κατανοήσουμε πώς μπορεί να έχουν επηρεαστεί κατά τη
διάρκεια της πανδημίας.
Υλικό / Μέθοδος: Το 15μερο μετά την επαναλειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων χορηγήθηκε
σε γονείς πασχόντων από διαταραχή πρόσληψης τροφής αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο σχετικά
με τη συναισθηματική στάση τους στις συνθήκες του lock down. Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβανόταν και
η Ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου DASS-21 για τη μέτρηση των αρνητικών συναισθημάτων του
άγχους, της κατάθλιψης και του στρες. Συνολικά συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 6 γυναίκες και 5 άντρες
(35-60 ετών).
Αποτελέσματα: Στην κλίμακα DASS η μέση βαθμολογία των γυναικών ήταν 38,3 και των αντρών 5,2.
Μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφηκαν στην υποκλίμακα του στρες. Αρνητική επιρροή φαίνεται να είχε
η κοινωνική απομόνωση, οι αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα, η εργασία από το σπίτι, οι αλλαγές στην
οικονομική κατάσταση, αλλά και η δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Διαπιστώθηκαν μέτρια
επίπεδα ανησυχίας σχετιζόμενα με την εξέλιξη της πανδημίας. Οι γονείς παρατήρησαν αύξηση των
υπερφαγικών επεισοδίων και της ανησυχίας για την εικόνα σώματος στο παιδί τους. Στο 50% ο ήδη
πάσχων από διαταραχή πρόσληψης τροφής είχε λάβει κάποιας μορφής βοήθεια κατά τη διάρκεια του lock
down (δια ζώσης, on-line ή τηλεφωνικά). Εντυπωσιακό ήταν πως σε 3 περιπτώσεις οι γονείς ανέφεραν
πως και άλλο μέλος της οικογένειας εκδήλωσε την περίοδο αυτή δυσκολίες που αφορούσαν στη διατροφή.
Συμπεράσματα: Η περίοδος της κοινωνικής απομόνωσης, παρουσίασε προκλήσεις και για τους φροντιστές
και επηρέασε συναισθηματικά ιδίως τις μητέρες. Η ανησυχία πολλές φορές αφορούσε την αγωνία για τις
δυσκολίες του πάσχοντος μέλους της οικογένειας, αλλά όχι μόνο.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ
Σεστρίνη Μ., Τσιτρούλη Λ.
ΓΝΑ Σισμανόγλειο

Σκοπός: Χαρακτηριστικά που σχετίζονται με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος παρατηρούνται και σε
πάσχοντες από ψυχογενή ανορεξία. Η ανίχνευσή τους είναι πιθανό να σχετίζεται με την πρόγνωση, αλλά
και τις θεραπευτικές επιλογές.
Υλικό / Μέθοδος: Το Autism-spectrum Quotient χορηγήθηκε σε 14 νέους ασθενείς 17-29 ετών με
ψυχογενή ανορεξία (13 γυναίκες, 1 άνδρας), σε εξωτερικό ιατρείο κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου. Όλοι
είχαν ΒΜΙ>14 και κανένας δεν παραπέμφθηκε για νοσηλεία. Οι 9 είχαν περιοριστικού και οι 5 καθαρτικού
τύπου διαταραχή. Οι 10 εμφάνιζαν συμπτώματα διαταραχής πρόσληψης τροφής τον τελευταίο χρόνο.
Το AQ είναι ένα αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο 50 λημμάτων (σκορ 0-50), με 5 υποκλίμακες:
κοινωνικές δεξιότητες, αλλαγή εστιασμένης προσοχής, επιμονή στη λεπτομέρεια, επικοινωνία και φαντασία
με 10 λήμματα σε κάθε μία (σκορ 0-10), με υψηλότερα σκορ να σημαίνουν περισσότερα αυτιστικά
χαρακτηριστικά. Έχει σχεδιαστεί για διερευνητικούς και όχι διαγνωστικούς σκοπούς.
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος στο AQ ήταν 20,4. Διαχωρίζοντας αυτούς με περιοριστικού τύπου
συμπτωματολογία και αυτούς με καθαρτικές συμπεριφορές ο μέσος όρος ήταν 23.2 και 15.2 αντίστοιχα.
Στις υποκλίμακες κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλαγής εστιασμένης προσοχής, επιμονής στη λεπτομέρεια,
επικοινωνίας και φαντασίας οι μέσοι όροι ήταν 3.8, 5.4, 5.4, 3 και 2.8 αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Περισσότερα αυτιστικά χαρακτηριστικά ανιχνεύονται στους πάσχοντες από περιοριστικού
τύπου διαταραχή. Αφορούν περισσότερο στην αλλαγή της εστιασμένης προσοχής και στην επιμονή στην
λεπτομέρεια. Χρήζει περισσότερης διερεύνησης αν αυτά συνιστούν πραγματικά «αυτιστικά χαρακτηριστικά».
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COVID-19: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Χατζηγεωργίου Κ., Μάλαινος Π., Τσιτρούλη Λ., Παπακουνάδη Μ., Σεστρίνη Μ.
Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, Ψυχιατρικός Τομέας, ΓΝΑ Σισμανόγλειο

Σκοπός: Σε συνθήκες όπου υπάρχει ανησυχία σχετικά με την επάρκεια αγαθών, αυξημένα μέτρα υγιεινής
και κλείσιμο κέντρων άθλησης μπορούν να πυροδοτηθούν συμπτώματα διαταραχών διατροφής. Έως
τώρα υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα για τις επιδράσεις της COVID-19 πανδημίας σε ανθρώπους με ήδη
προϋπάρχοντα προβλήματα ψυχικής υγείας. Γνωρίζουμε πως οι πάσχοντες από διαταραχή πρόσληψης
τροφής έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την τροφή, την άσκηση και τις κοινωνικές σχέσεις και έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον να κατανοήσουμε πώς μπορεί να έχουν επηρεαστεί από τις πρόσφατες συνθήκες της πανδημίας.
Υλικό / Μέθοδος: Το 15μερο μετά την επαναλειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων της Μονάδας
Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής χορηγήθηκε σε εξεταζόμενους αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο
σχετικά με τη συναισθηματική στάση τους απέναντι στους επιβληθέντες περιορισμούς. Στο ερωτηματολόγιο
περιλαμβανόταν η κλίμακα EAT-26 που είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο σταθμισμένο εργαλείο
μέτρησης συμπτωμάτων διαταραχών πρόσληψης τροφής (με cut of σκορ 20). Επίσης περιλαμβανόταν
η Ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου DASS-21 για τη μέτρηση των αρνητικών συναισθημάτων του
άγχους, της κατάθλιψης και του στρες. Συνολικά συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 10 γυναίκες (16-50
ετών). Όλες είχαν διαγνωστεί κάποια στιγμή με διαταραχή πρόσληψης τροφής.
Αποτελέσματα: Από τις συμμετέχουσες 5 είχαν σκορ<20 στο ΕΑΤ 26. Στην κλίμακα DASS η μέση
βαθμολογία αυτών ήταν 5,8. Οι υπόλοιπες είχαν σκορ στο ΕΑΤ-26 από 27 έως 49 και μέση βαθμολογία
στη DASS 74,8. Διαπιστώθηκαν χαμηλά επίπεδα ανησυχίας σχετικά με την πανδημία, και οι περισσότερες
εξέφραζαν ελπίδα για την πορεία της. Το 55,6% είχε λάβει κάποιας μορφής βοήθεια κατά τη διάρκεια
του lock down (δια ζώσης, on-line ή τηλεφωνικά). Αρνητική επιρροή φαίνεται να είχε περισσότερο η
κοινωνική απομόνωση. Συχνότερα αναφέρθηκε μείωση των καθαρτικών συμπεριφορών και αύξηση των
υπερφαγικών επεισοδίων, της καταναγκαστικής άσκησης, της ανησυχίας για την εικόνα σώματος και
των ενοχών. Εντυπωσιακό ήταν πως καμία δεν δήλωσε επηρεασμένη από τη δυσκολία πρόσβασης στις
υπηρεσίες υγείας.
Συμπεράσματα: Φαίνεται πως οι συνθήκες του lock down, επηρέασαν συναισθηματικά κυρίως τις
σοβαρότερα πάσχουσες.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ PREPARED
Σιέττου Ε., Καισαρίτη Μ.
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να επισημανθεί η σημασία της επικοινωνίας μεταξύ του επαγγελματία
υγείας και του ψυχικά ασθενή για την αποτελεσματική διαχείριση της ψυχικής νόσου, καθώς και να
προταθούν παρεμβάσεις στο σχεδιασμό και την εφαρμογή θεραπευτικού προγράμματος.
Υλικό και μέθοδοι: Τα μέσα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εργασίας, ήταν η
έρευνα και η ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, μέσω της οποίας στοιχειοθετούνται τα τεκμήρια
της χρήσης της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ του επαγγελματία υγείας και του ψυχικά ασθενή,
καθώς και η παρουσίαση του εργαλείου PREPARED που αποτελεί πρωτοποριακό σύστημα δόμησης της
συνεργασίας τους.
Αποτελέσματα: Η αποτελεσματική επικοινωνία συμβάλλει σημαντικά στη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού
αποτελέσματος, την εξασφάλιση της συνεργασίας, τη μείωση του άγχους, την ενθάρρυνση της έκφρασης
των συναισθημάτων του ψυχικά ασθενή και την αύξηση της εμπιστοσύνης του στον επαγγελματία υγείας.
Επιπλέον, μέσω του εργαλείου PREPARED, ο ψυχικά πάσχων έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ουσιαστικά
στη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος
που θα ακολουθήσει.
Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση στις δεξιότητες της επικοινωνίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να
αποκτήσει υπόσταση και νόημα η θεραπευτική σχέση. Η χρήση κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων
επικοινωνίας μπορεί να βελτιώσει τη θεραπευτική σχέση, επιφέροντας οφέλη τόσο στους ψυχικά ασθενείς,
όσο και στη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Επομένως, η επένδυση στη βελτίωση των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας, αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο αναβάθμισης
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΧΩΔΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Γ’ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σόλιας Α.1, Ζαχαράκη Δ.1, Δέγλερης Ν.2, Τσολάκη Μ.3
Κοινωνική Υπηρεσία, Δήμος Ιλίου
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
3
Α΄ Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
1
2

Εισαγωγή: Το άγχος και η κατάθλιψη αποτελούν τις συχνότερα απαντώμενες ψυχιατρικές διαταραχές
στην Γ΄ηλικία. Καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής και την επίτευξη ευδόκιμης γήρανσης
(successful aging). Κεντρική συνισταμένη της φαινομενολογίας αποτελεί η σωματοποίηση των συμπτωμάτων
και ο “βουβός” πόνος. Η μελέτη της ‘προνοσηρής προσωπικότητας’ αποτελεί ερευνητικό αντικείμενο.
Σκοπός: Μέσα από την μελέτη 411 γενεογραμμάτων, γίνεται προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ ατόμων
55+ ετών και εξέτασης του βαθμού συσχέτισης κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων και γεγονότων ζωής
τόσο της παιδικής- εφηβικής ηλικίας όσο και των τελευταίων 10 ετών με την αύξηση της ευαλωτότητας
στην εκδήλωση αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας.
Μεθοδολογία: Συγχρονική μελέτη σε αστική περιοχή (Δήμος Ιλίου Αττικής). Συμμετείχαν εθελοντικά 411
άτομα (♂32,6% ♀67,4% με μέσο όρο ηλικίας 71,97 (τ.α.7,06) που διαβιούν αυτόνομα στην κοινότητα.
Χορηγήθηκε η GDSsf για την ανίχνευση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και η ΒΑΙ για την αγχώδη
διαταραχή.
Αποτελέσματα: Μόλις το 13,1% των συμμετεχόντων γεννήθηκαν σε οκογένειες με λιγότερα των 3
παιδιών. Το 74% γεννήθηκαν σε κοινότητες και κωμοπόλεις. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, απόρροια του
Β’ παγκοσμίου και του εμφυλίου πολέμου το 52,6% ανάφερε ότι η γονική οικογένεια ήταν στοργική παρά
προσανατολισμένη στην επιβίωση. Το 61,3% ανάφεραν γεγονός ζωής μέχρι την ηλικία των 18 ετών.
Σύμφωνα με την επίδοσή τους στις κλίμακες το 4% και το 7,6% εμφάνιζαν σοβαρού βαθμού αγχώδη και
καταθλιπτική συμπτωματολογία αντίστοιχα. Μέτριου βαθμού το 14,8 και 20,5%, (αντίστοιχα).
Ως προς την καταθλιπτική και αγχώδη συμπτωματολογία ο μη παραμετρικός έλεγχος ανέδειξε στατιστικά
σημαντική διαφορά της επίδοσης στις δοκιμασίες και τις παραμέτρους: εκπαίδευση, αιτία θανάτου πατέρα,
αριθμού αδελφών (στην γονική οικογένεια), προσανατολισμού της οικογένειας (στοργική, επιβίωση,
αδιάφορη). Το φύλο των συμμετεχόντων επιδρά στην αγχώδη και η ηλικιακή κατηγορία (≤74 - 75+) στην
καταθλιπτική συμπτωματολογία.
Συμπεράσματα: Η μελέτη των στοιχείων από τα γενεογράμματα συμβάλλει στην κατανόηση των παραγόντων
ευπάθειας του πληθυσμού. Τα ίδια, όμως, αυτά γεγονότα φαίνεται να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση
των προσαρμοστικών μηχανισμών ανταπόκρισης στις αντιξοότητες. Είναι εντυπωσιακή η αδρανοποίηση
παραμέτρων όπως το εισόδημα της γονικής οικογένειας, ο τόπος γέννησης και τα γεγονότα ζωής μέχρι
την ηλικία των 20 ετών σε ανθρώπους που έζησαν στην δίνη του β’ Παγκοσμίου και εμφυλίου πολέμου
ενώ αντίθετα τα γεγονότα ζωής της τελευταίας 10/ετίας επιδρούν στις διαταραχές του συναισθήματος. Η
κλινική προσέγγιση των επδημιολογικών δεδομένων συνιστά πρόκληση.

326

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

P143
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Σταματουλάκη Ό.1,2, Βγόντζας Α.1, Μπάστα Μ.1, Τσάρας Κ.2, Φραδέλος Ε.2, Παπαθανασίου Ι.2
Ψυχιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠαΓΝΗ
Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1
2

Σκοπός: Η ομαδική θεραπεία αποτελεί κοινή συνιστώσα της θεραπείας ενδονοσοκομειακών ασθενών με
σοβαρή ψυχική ασθένεια, καθώς φαίνεται να βελτιώνει συναισθήματα άγχους και κατάθλιψης. Ο σκοπός της
μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας αυτής, σε ενήλικες ψυχιατρικούς ενδονοσοκομειακούς
ασθενείς και η επίδραση της στη διάθεση τούς.
Μέθοδος - Υλικό: Διεξήχθη προοπτική συγχρονική μελέτη στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠαΓΝΗ. Το δείγμα
της μελέτης αποτέλεσαν 50 ενήλικες ενδονοσοκομειακοί ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς συμμετείχαν σε
προγράμματα ομαδικής ψυχοθεραπείας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Η συλλογή των δεδομένων
πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς με: α) ερωτήσεις δημογραφικών,
κοινωνικών και κλινικών δεδομένων, β) την ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου HADS και γ)
θερμόμετρο συναισθημάτων. Η HADS συμπληρώθηκε πριν και μετά την παρέμβαση ενώ το θερμόμετρο
συναισθημάτων μετά από κάθε συνεδρία. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 24.0 με επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το α=0,05.
Αποτελέσματα: Η βαθμολογία της υποκλίμακας άγχους, της υποκλίμακας κατάθλιψης, της συνολικής
βαθμολογίας HADS και της συναισθηματικής κατάστασης κατά τη 2η μέτρηση ήταν στατιστικά σημαντικά
μικρότερες σε σχέση με τη 1η μέτρηση (p=0,000). Η βαθμολογία της υποκλίμακας άγχους κατά τη 2η
μέτρηση διέφερε σημαντικά ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων (p=0,017), την οικογενειακή
κατάσταση(p=0,019) και τον αριθμό συνεδριών ομαδικής ψυχοθεραπείας(p=0,011). Η βαθμολογία του
θερμομέτρου συναισθημάτων κατά τη 2η μέτρηση διέφερε σημαντικά μεταξύ εκείνων που είχαν ή όχι
παρακολουθήσει συνεδρίες ομαδικής ψυχοθεραπείας κατά το παρελθόν (p=0,016) και μεταξύ εκείνων
που είχαν ή όχι νοσηλευτεί κατά το παρελθόν (p=0,010). Κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση, βρέθηκε ότι
η οικογενειακή κατάσταση (p=0,025) και ο αριθμός των συνεδριών (p=0,004) προβλέπουν ανεξάρτητα
τη βαθμολογία της υποκλίμακας άγχους κατά τη 2η μέτρηση. Ωστόσο, κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση
με εξαρτημένη μεταβλητή το θερμόμετρο συναισθημάτων κατά τη 2η μέτρηση, καμία μεταβλητή δε βρέθηκε
να την προβλέπει ανεξάρτητα.
Συμπεράσματα: Η ομαδική θεραπεία σε ενδονοσοκομειακούς ψυχιατρικούς ασθενείς φάνηκε ότι βελτιώνει
τα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και τη συναισθηματική τους κατάστασης.
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ΜΕΛΕΤΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΟΒΙΑΣ
Στεφανάκη Β.1, Πέτρος Ε.2, Λέκκα Δ.3
Ψυχολόγος
Χειρούργος Οδοντίατρος
3
ΓΝΝΘ Σωτηρία
1
2

Σκοπός: είναι η διερεύνηση της σχέσης της οδοντιατρικής φοβίας με την ψυχοπαθολογία.
Υλικό - Μέθοδος: Η μελέτη έγινε σε ιδιωτικό οδοντιατρικό ιατρείο. Συμμετείχαν 214 ενήλικες, εκ των
οποίων 120 γυναίκες και 94 άνδρες. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν είναι η τροποποιημένη
κλίμακα οδοντιατρικού άγχους ΜΙΔΑΣ, και η Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας.
Αποτελέσματα: Η οδοντιατρική φοβία να σχετίζεται με το ψυχωτισμό, παρανοειδή ιδεασμό, με το φοβικό
άγχος, με το άγχος, με την κατάθλιψη, τη διαπροσωπική ευαισθησία, το ψυχαναγκασμό- καταναγκασμό,
τη σωματοποίηση και θυμό - επιθετικότητα. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι όσο αυξάνεται μια
ψυχοπαθολογική οντότητα, αυξάνεται και η οδοντιατρική φοβία. Το φοβικό άγχος φαίνεται να αποτελεί
παράγοντα πρόβλεψης της οδοντιατρικής φοβίας, υποδηλώνοντας ότι το περισσότερο φοβικό άγχος,
προβλέπει περισσότερη οδοντιατρική φοβία.
Δε βρέθηκε διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, φάνηκε όμως ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο φοβικές
από τους άνδρες, κάτι που πιθανόν οφείλεται στη μικρότερη προθυμία των ανδρών να εξωτερικεύσουν τα
συναισθήματά τους και το ρόλο των φύλων στη κοινωνία. Βρέθηκε σημαντική διαφορά στην οδοντιατρική
φοβία με βάση την ηλικία(18-30,30-40,40-50,50+). Δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές ως προς την
οικογενειακή κατάσταση και το επίπεδο εκπαίδευσης.
Συμπεράσματα: όσο αυξάνει η ηλικία, μειώνεται η οδοντιατρική φοβία, γεγονός που οφείλεται στην
ωρίμανση , τη γνωστική ανάπτυξη που ενισχύουν τη ψυχική ανθεκτικότητα καθώς και στο μειωμένο άγχος
για την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας όντας πιο εξοικειωμένοι με αυτά. Καταλήγουμε πως οι συσχετίσεις
και οι προβλεπτικοί παράγοντες της οδοντιατρικής φοβίας υποδηλώνουν πως για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των φοβικών ασθενών απαιτείται εξειδικευμένη κατάρτιση του θεράποντος οδοντιάτρου και
συνεργασία του με ψυχοθεραπευτή
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΕΝΕΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(MULTIGENERATIONAL FAMILY THERAPY): ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Σαλίχος Π., Στεφάνου Η.
Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου

Σκοπός: Η διερεύνηση των αρχών και πρακτικών του μοντέλου της πολυγενεακής οικογενειακής
θεραπείας και οι τρόποι εφαρμογής τους για τους ειδικούς ψυχικής υγείας που εργάζονται με προσφυγικό/
μεταναστευτικό πληθυσμό.
Υλικό: Το πρότυπο της συστημικής αυτής προσέγγισης στην οικογενειακή θεραπεία εστιάζει σε δύο αρχές:
1. Στην ανάδειξη του παιδιού/ταυτοποιημένου ασθενή ως συν-θεραπευτή και 2. Στη διαμόρφωση ενός
πολυγενεακού γενεαλογικού χάρτη της οικογένειας, ως χώρου αναζήτησης και εντοπισμού σχεσιακών
γέφυρων μεταξύ γενεών και συναισθηματικών συνδέσεων που βρίσκονται στον πυρήνα έκφρασης και
πορείας της συμπτωματολογίας. Έτσι, αναδεικνύονται «θεραπευτικές διαδρομές» που η οικογένεια έχει
ήδη αναπτύξει παρελθοντικά, διαμορφώνοντας μια ενεργητική θέση ηγείσθαι.
Μέθοδος: Ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου των
Maurizio Andolfi και Lorena Cavalieri «How to give voice to marginalized and immigrant families, A
systemic - multicultural approach» για την εφαρμογή του παραδείγματος της πολυγενεακής οικογενειακής
θεραπείας στη δουλειά με πρόφυγες και μετανάστες.
Αποτελέσματα: Η εφαρμογή του ανωτέρω μοντέλου φαίνεται να έχει ιδιαίτερες προεκτάσεις στην ανάπτυξη
τεχνικών γύρω από έννοιες, όπως η αξιοποίηση του εαυτού του θεραπευτή, η λεκτική και μη λεκτική
επικοινωνία, η αποσταθεροποίηση του οικογενειακού συστήματος, ο συμβολικός-μεταφορικός λόγος, η
επιστράτευση τελετουργικών αλληλουχιών και άλλων πολιτισμικών στοιχείων, καθώς και μεταβατικών
αντικείμενων. Επίσης, αναδεικνύεται η σημασία του ρόλου του πολιτισμικού διαμεσολαβητή, ως μέλους της
θεραπευτικής ομάδας και οι δυναμικές της συγκεκριμένης συνεργασίας. Τα προαναφερθέντα συνιστούν
εργαλεία οικοδόμησης θεραπευτικής συμμαχίας και ασφαλούς χώρου συνεργασίας.
Συμπεράσματα: Συμπεραίνεται ότι, η συστημική πολυγενεακή οικογενειακή θεραπεία μπορεί να
αποτελέσει έδαφος ανάδειξης αρχών και τεχνικών χρήσιμων στη καθημερινή κλινική πρακτική ή δουλειά
στο πεδίο, με τον προσφυγικό πληθυσμό. Δημιουργείται παράλληλα προοπτική για την εφαρμογή ενός
μοντέλου οικογενειακής θεραπείας χωρίς την οικογένεια παρούσα, αλλά με την αξιοποίηση της τόσο ως
εσωτερικευμένες φωνές-υποεαυτοί βασει της θεωρίας του πολυφωνικού-διαλογικού εαυτού, όσο και ως
μοτίβο σχετίζεσθαι με την ευρύτερη υποστηρικτική ομάδα (ομάδα εργαζομένων σε δομές φιλοξενείας,
κοινότητα, συνδιαμένοντες).
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ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ PSYCHODYNAMIC DIAGNOSTIC MANUAL II:
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΥΣΜΟΡΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Στεφάνου Η.1, Δροσατάκη Κ.2, Αποστολίδου Ά.1, Παπαδημητρίου Η.2, Διαλλινά Μ.2, Διαρεμέ Σ.1
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων, ΓΝΑ Γ.Γεννηματάς

1
2

Σκοπός: Παρουσίαση του μοντέλου διάγνωσης και αξιολόγησης της ψυχικής λειτουργικότητας ασθενών,
βάσει του διαστασιακού μοντέλου ψυχοδυναμικής κατανόησης της προσωπικότητα PDM II, με κλινικό
παράδειγμα διάγνωσης ασθενούς με δυσμορφική διαταραχή.
Υλικό: Τόσο το DSM-5 (Section III), όσο και το ICD-11, εκφράζουν την τάση διαστασιακής κατανόησης
των διαταραχών προσωπικότητας. Το νέο αυτό μοντέλο που αποτελεί πυρήνα του PDM II προτείνει μια
φασματική προσέγγιση της ψυχικής λειτουργικότητας, στοχεύοντας στην αξιολόγηση ολόκληρου του
εύρους ψυχικής οργάνωσης και όχι μόνο των παθολογικών εκφάνσεων και συμπτωμάτων. Η διαγνωστική
διαδικασία πραγματοποιείται πολυδιάστατα, σε 3 άξονες, ανάλογα με την ηλικία (νηπιακή/βρεφική, εφηβική/
παιδική, ενήλικη, τρίτη ηλικία). Οι 3 άξονες αντιστοιχούν και σε διαστάσεις αξιολόγησης ως εξής: α) P Axis:
Αξιολόγηση οργάνωσης της προσωπικότητας σε 4 επίπεδα και εντοπισμός στοιχείων από 12 σύνδρομα
προσωπικότητας, β) M Axis: Αξιολόγηση λειτουργικότητας σε 12 βασικές διεργασίες με πεντάβαθμη
κλίμακα και γ) S Axis: Αξιολόγηση ύπαρξης περιγεγραμμένης συμπτωματολογίας.
Μεθοδοι: Αξιολόγηση της ψυχικής λειτουργικότητας ασθενούς, βάσει των διαγνωστικών κριτηρίων του
PDM-II, με αξιοποίηση δεδομένων από ψυχιατρική εκτίμηση και χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων (MMPI2 και Προβολική Δοκιμασία Κηλίδων Μελάνης Rorschach).
Αποτελέσματα: Αξιοποιώντας τα κριτήρια του PDM-II, μέσω της αξιολόγησης αναδείχθηκε ένα πολύπλευρο
διαγνωστικό προφίλ. Αναλυτικότερα, ο ασθενής έδειξε πως παρουσιάζει συμπτωματολογία δυσμφορφικής
διαταραχής (S Axis), στη βάση οριακής οργάνωσης προσωπικότητας, με στοιχεία ναρκισσιστικού,
οιστριονικού και οριακού ψυχοπαθητικού συνδρόμου (P Axis) και με επιμέρους δυσλειτουργικές πτυχές
σε τέσσερα πεδία διεργασιών: ι).γνωστικές και συναισθηματικές διεργασίες, ιι) ταυτότητα και σχέσεις, ιιι)
αμυντικές διεργασίες και μέθοδοι διαχείρισης στρες και ιv)αυτογνωσία και αυτοδιάθεση (M Axis).
Συμπεράσματα: Το κλινικό παράδειγμα διαγνωστικής διαδικασίας βάσει PDM-II, αναδεικνύει τη δυνατότητα και
αναγκαιότητα διαμόρφωσης εξατομικευμένου ολιστικού μοντέλου εκτίμησης της ψυχικής λειτουργικότητας.
Το πρότυπο αυτό διαμορφώνει νέες προοπτικές για την αξιολόγηση των θετικών πτυχών, της επιρροής
ψυχικών παραγόντων στην εμφάνιση, πορεία και έκφραση της νόσου, της δυνατότητας δέσμευσης στη
θεραπευτική διαδικασία, αλλά και για τη διαμόρφωση διεπιστημονικού μοντέλου παρέμβασης.
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ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΝΟΥ: ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ
Παπαδημητρίου Η.1, Στεφάνου Η.2, Πασχάλης Κ.1, Διαλλινά Μ.1
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων, ΓΝΑ Γ.Γεννηματάς
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

1
2

Σκοπός: Η ανάδειξη της θεωρίας του κοινωνικού νου ως ερμηνευτικής πρότασης των διαταραχών στο
ψυχωτικό φάσμα και η διερεύνηση ενός νέου παραδείγματος παρέμβασης που απορρέει από αυτήν.
Υλικό: Η θεωρία του κοινωνικού νου είναι μια εξελικτική υπόθεση για τη σχιζοφρένεια, που αναπτύσσεται
στη βάση σύζευξης σύγχρονων νευροβιολογικων ευρημάτων. Η υπόθεση αυτή ακολουθεί την παράδοση
θεώρησης των αρνητικών, δευτερευόντων συμπτωμάτων ως πυρηνικών για τη νόσο, που έχει ως αφετηρία
την υπόθεση των τεσσάρων «Α» του E. Bleuler. Εξελικτικά η κάθε νόσος αποτελεί είτε «ατυχές παραγωγό»
(by product) μιας εξελικτικής διαδικασίας, είτε μια υπερβολική έκφραση ενός χαρακτηριστικού που εν
δυνάμει συνιστά εξελικτικό πλεονέκτημα (η περίπτωση των ενδοφαινότυπων). Συγκεκριμένα η θεωρία
του κοινωνικού νου στην σχιζοφρένεια, προσεγγίζεται ως το τίμημα της εξέλιξης σύνθετων κοινωνικών
δεξιοτήτων, δηλαδή της φυλογενετικής διαμόρφωσης του εγκεφάλου, υπό την πίεση αναγκών κοινωνικής
αλληλεπίδρασης. Ο κοινωνικός εγκέφαλος αδρά φαίνεται να αντιστοιχεί σε ευρέως κατανεμημένα
νευρωνικα δίκτυα σε φλοιό-κροταφικές και φλοιόβρεγματικές περιοχές. Οι περιοχές αυτές σχετίζονται με
τις διεργασίες που αφορούν στην αντίληψη των προσώπων, την συναισθηματική επεξεργασία και ρύθμιση,
την απόδοση νοητικών στάσεων στους άλλους (Θεωρία του Νου), την μνήμη εργασίας, καθώς και την
αντίληψη του εαυτού και την ενσυναίσθηση. Οι εν λόγω συνιστούν πεδία σημαντικής δυσλειτουργίας σε
ατομα σχιζοφρένεια, όπως αναδεικνύει η συγχρονη νευροεπιστημονικη και κλινική έρευνα.
Μέθοδοι: Ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Η σχιζοφρένεια νοείται ως μια διαταραχή λειτουργικής και δομικής συνδεσιμότητας ανάμεσα
σε φλοιωδεις και υπόφλοιωδεις περιοχές του εγκεφάλου, που η σύγχρονη νευροβιολογία συσχετιζει με τα
προαναφερθέντα νευρωνικά δίκτυα, που συνιστούν το πλαίσιο ανάδυσης του κοινωνικού εαυτου.
Συμπεράσματα: Βάσει της θεωρίας του κοινωνικού νου μπορεί να υποστηριχθεί η αντιστροφή της
υπάρχουσας ταξινόμησης περί πρώτης και δεύτερης τάξεως συμπτωματολογίας στη σχιζοφρένεια. Η
αρνητική συμπτωματολογία που τοποθετείται ως επακόλουθη, φαίνεται να αποτελεί τον πυρήνα της
διαταραχής και επομένως να συνιστά και τον στόχο οργάνωσης θεραπευτικών παρεμβάσεων.
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τερνιώτης Χ.
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή, η κατηγοριοποίηση και η παρέμβαση που έγινε σε
μαθητές που αδυνατούσα να παρακολουθήσουν το ημερήσιο σχολικό τους πρόγραμμα και εντάχθηκαν σε
ειδικό καθεστώς φοίτησης (κατ’ οίκον ή κατ’ ιδίαν διδασκαλία).
Υλικό: Καταγράφηκαν όλα τα περιστατικά του 18μήνου (Ιούλιος 2018 - Ιανουάριος 2020) που προσήλθαν
στα εξωτερικά ιατρεία με το συγκεκριμένο αίτημα.
Μέθοδος - Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν συνολικά 25 αιτήματα μαθητών, 19 από αυτά αφορούσαν μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 6 πρωτοβάθμιας. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα 14 αιτήματα
αφορούσαν κορίτσια και τα 5 αγόρια. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα 4 αιτήματα αφορούσαν αγόρια και
τα 2 κορίτσια. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα 10 περιστατικά διαγνώστηκαν με μείζονα καταθλιπτική
διαταραχή (8 κορίτσια, 2 αγόρια), τα 6 με διαταραχή πανικού και αγοραφοβία (4 κορίτσια, 2 αγόρια) και
τα 3 (2 κορίτσια, 1 αγόρι) με διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ. Αντιθέτως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το
σύνολο σχεδόν των αιτημάτων αφορούσε σοβαρό άγχος αποχωρισμού από τους γονείς (5 περιστατικά,
4 αγόρια και 1 κορίτσι), ενώ μόνο ένα περιστατικό καταγράφηκε σαν μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (1
κορίτσι).
Πέραν της ιατρικής γνωμάτευσης που χορηγήθηκε για να αντιμετωπιστεί σε αρχικό στάδιο το ζήτημα των
απουσιών, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά απαιτήθηκε η συνεργασία γονέων και σχολείου με το παιδί ή
τον/την έφηβο/η. Ατομική ψυχοθεραπεία, συμπεριφορικά προγράμματα και φαρμακευτικές παρεμβάσεις
ήταν επίσης οι στρατηγικές παρέμβασης αναλόγως το περιστατικό, ώστε σαν κύριο στόχο να έχουμε την
επιστροφή σε περιβάλλον σχολικής τάξης το συντομότερο δυνατόν.
Συμπερασματικά διαπιστώνουμε πως σε μεγαλύτερες ηλικίες οι αιτήσεις στην πλειοψηφία αφορούν κορίτσια
με συναισθηματικές διαταραχές κατά κύριο λόγο και έπονται φοβίες και ψυχώσεις, ενώ σε μικρότερες
ηλικίες κυριαρχούν τα αγόρια με σοβαρές αγχώδεις διαταραχές σχεδόν στο σύνολό τους.
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ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Η
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Τερνιώτης Χ.
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας

Εισαγωγή: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των επιδημιολογικών δεδομένων που
αφορούν τα περιστατικά που παραπέμφθηκαν για Παιδοψυχιατρική εκτίμηση στα εξωτερικά ιατρεία της
Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου και που σχετίζονταν με δερματικές παθήσεις - εκδηλώσεις.
Υλικό και Μέθοδος: Καταγράφηκαν το σύνολο των περιστατικών στα οποία άλλες ιατρικές ειδικότητες,
κυρίως δερματολόγοι και παιδίατροι, παρέπεμψαν για παιδοψυχιατρική εκτίμηση και αφορούν την περίοδο
Ιούλιος 2018 - Ιανουάριος 2020. Η Παιδοψυχιατρική αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τα ταξινομητικά
κριτήρια του ICD-10.
Αποτελέσματα: Παραπέμφθηκαν συνολικά 50 περιστατικά που σχετίζονταν με δερματικές παθήσεις ή
παρουσίαζαν δερματικές εκδηλώσεις. Τα περιστατικά αυτά αφορούσαν περιπτώσεις αλωπεκίας, ακμής,
ανωμαλίες της δερματικής αισθητικότητας (κνησμό, τσούξιμο, κάψιμο, μούδιασμα, πόνο), αποχρωματισμό
του δέρματος. Περιλάμβαναν 27 περιπτώσεις κοριτσιών μ.ο. ηλικίας 14,5 ετών και 23 περιπτώσεις
αγοριών μ.ο ηλικίας 15 ετών. Οι διαγνώσεις που τέθηκαν ταξινομητικά αφορούσαν 3 περιστατικά διπολικής
συναισθηματικής διαταραχής με παρόν επεισόδιο βαριάς κατάθλιψης (3 κορίτσια), 12 περιστατικά
καταθλιπτικού επεισοδίου μέτριας βαρύτητας (4 κορίτσια, 8 αγόρια), 5 περιστατικά σοβαρού καταθλιπτικού
επεισοδίου χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα (1 κορίτσι, 4 αγόρια), 8 περιστατικά διαταραχής γενικευμένου
άγχους (6 κορίτσια, 2 αγόρια), 3 περιπτώσεις ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής με προεξάρχουσες
ψυχαναγκαστικές πράξεις (1 κορίτσι, 2 αγόρια) , 3 περιπτώσεις ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής με
προεξάρχουσες ιδεοληπτικές σκέψεις (2 κορίτσια, 1 αγόρι), 4 περιπτώσεις ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής
με μεικτές ιδεοληπτικές σκέψεις και ψυχαναγκαστικές πράξεις (1 κορίτσι, 3 αγόρια), 3 περιπτώσεις οξείας
αντίδρασης στο στρες (2 κορίτσια, 1 αγόρι) και 9 περιπτώσεις διαταραχής σωματοποίησης (7 κορίτσια, 2
αγόρια).
Συμπεράσματα: Τα κορίτσια εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα συννοσηρότητας δερματικών παθήσεων
και εκδηλώσεων στις διαταραχές γενικευμένου άγχους, στις οξείες αντιδράσεις στο στρες, στις διαταραχές
σωματοποίησης και στις διπολικές συναισθηματικές διαταραχές. ενώ τα αγόρια υπερτερούν στα καταθλιπτικά
επεισόδια (μέτριας και σοβαρής βαρύτητας) και στις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές όλων των τύπων.
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τερνιώτης Χ.
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνδεση του διαζυγίου και της ψυχικής υγείας των παιδιών
έπειτα από αυτό, οι ψυχικές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών, οι τρόποι πρόληψης και θεραπευτικής
αντιμετώπισης.
Υλικό: Καταγράφηκαν όλα τα περιστατικά του 18μήνου (Ιούλιος 2018 - Ιανουάριος 2020) που προσήλθαν
στα εξωτερικά ιατρεία με το συγκεκριμένο αίτημα.
Μέθοδος - Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν συνολικά 28 αιτήματα έπειτα από διαζύγιο γονέων. Ο κύριος
στόχος ήταν η πρόληψη ή η θεραπευτική αντιμετώπιση επιπτώσεων, της παραπάνω κατάστασης, στην ψυχική
υγεία των παιδιών τους. Στις 7 περιπτώσεις που στις σχέσεις των γονέων δεν αναφέρθηκαν εντάσεις πριν
ή μετά το χωρισμό, δεν παρατηρήθηκαν σημεία μείζονος ψυχοπαθολογίας στην ψυχική υγεία των παιδιών,
πέρα από κάποιες ήπιες αγχώδεις εκδηλώσεις στους πρώτους μήνες της νέας κατάστασης. Αντιθέτως,
στις 21 περιπτώσεις που οι σχέσεις των γονέων περιγράφηκαν έντονα συγκρουσιακές, παρατηρήθηκαν
σημαντικές μεταβολές και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών τους με γενικευμένες αγχώδεις
εκδηλώσεις, διαταραχές συμπεριφοράς και εναντίωσης, μείωση σχολικής επίδοσης, άγχος αποχωρισμού
και καταθλιπτική συμπτωματολογία.
Σημαντική στις οικογένειες με συγκρουσιακή διάθεση, κρίθηκε η μείωση της έντασης στις σχέσεις μεταξύ
των γονέων, η διατήρηση χρόνιων συνηθειών μεταξύ γονέων και παιδιών, η σταθερή επικοινωνία σε
καθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα, η αποσύνδεση της σχέσης των γονέων σαν ζευγάρι με τη σχέση τους
σαν γονείς έναντι των παιδιών, η επιβεβαίωση κλίματος σταθερότητας στη νέα κατάσταση μετάβασης και η
συστηματική συμβουλευτική των γονέων από ειδικό ψυχικής υγείας σε θέματα σχέσεων και οικογένειας.
Συμπερασματικά διαπιστώνουμε πως ο κύριος παράγοντας για την ομαλή ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων
έπειτα από ένα χωρισμό - διαζύγιο των γονιών τους, είναι η μεταξύ των γονέων καλή σχέση, καθώς η
διάλυση της σχέσης τους από μόνη της δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου. Αντιθέτως, ασκεί καταλυτικά
αρνητικό ρόλο μια συγκρουσιακή σχέση η οποία συμπαρασύρει ένα σύνολο αρνητικών συμπτωμάτων και
συμπεριφορών στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων.
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Τερνιώτης Χ.
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των περιστατικών που έγιναν παραπομπή στα εξωτερικά
ιατρεία του Παιδοψυχιατρικού τμήματος από σχολικές μονάδες ή από απευθείας αίτημα των γονέων, ο
τρόπος που αξιολογήθηκαν, η κατηγοριοποίησή τους καθώς και ο θεραπευτικός σχεδιασμός.
Υλικό: Καταγράφηκαν όλα τα περιστατικά του 18μήνου (Ιούλιος 2018 - Ιανουάριος 2020) που προσήλθαν
στα εξωτερικά ιατρεία με το συγκεκριμένο αίτημα.
Μέθοδος - Αποτελέσματα: Υπήρξαν στο σύνολο 76 περιστατικά τα οποία αξιολογήθηκαν και πληρούσαν τα
διαγνωστικά κριτήρια. Σε όλα τα περιστατικά ελήφθη ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό, χρησιμοποιήθηκαν
σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και ερωτηματολόγια (CHAT, CAST, CARS, αισθητηριακής ολοκλήρωσης),
παρατηρήθηκαν κλινικά συμπεριφορές και έγιναν προτάσεις για θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Τα 52 περιστατικά αφορούσαν αγόρια με μ.ο ηλικίας τα 4,9 έτη ενώ τα 24 περιστατικά αφορούσαν κορίτσια
με μ.ο. ηλικίας τα 5,5 έτη. Τα 32 περιστατικά αφορούσαν αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας (25 αγόρια, 7
κορίτσια), τα 30 περιστατικά αφορούσαν αυτισμό μέσης λειτουργικότητας (18 αγόρια, 12 κορίτσια) και τα
14 περιστατικά αφορούσαν περιστατικά αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (9 αγόρια, 5 κορίτσια).
Σε όλα τα περιστατικά έγινε σχεδιασμός προγράμματος με παρέμβαση ειδικής αγωγής και στο σχολείο
και σε εξωτερική βάση καθώς και ξεκίνησε συμπεριφορικό πρόγραμμα και συμβουλευτική γονέων. Στα
περιστατικά χαμηλής και μέσης λειτουργικότητας προτάθηκε παράλληλη στήριξη η οποία, ανάλογα την
περίπτωση, εγκρίθηκε πλήρως ή μερικώς από την αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Συμπερασματικά διαπιστώνουμε πως τα αγόρια παραπέμπονται σε πιο μικρή ηλικία για τη συγκεκριμένη
διάγνωση από ότι τα κορίτσια, ο αριθμός των αγοριών είναι υπερδιπλάσιος σε επιπολασμό από αυτόν των
κοριτσιών, τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη συχνότητα σε αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας από ότι ο αριθμός
των κοριτσιών, ενώ τα κορίτσια έχουν καλύτερη αναλογία περιστατικών σε περιστατικά αυτισμού μέσης και
υψηλής λειτουργικότητας.
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Τερνιώτης Χ.
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή, κατηγοριοποίηση καθώς και η θεραπευτική παρέμβαση
των περιστατικών με ΔΕΠΥ που προσήλθαν για αξιολόγηση στο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα έπειτα από
παραπομπές σχολικών μονάδων και του ΚΕΣΥ Αιτωλοακαρνανίας.
Υλικό: Καταγράφηκαν όλα τα περιστατικά του 18μήνου (Ιούλιος 2018 - Ιανουάριος 2020) που προσήλθαν
στα εξωτερικά ιατρεία με το συγκεκριμένο αίτημα.
Μέθοδος - Αποτελέσματα: Υπήρξαν στο σύνολο 48 παραπομπές, 35 από αυτές αφορούσαν αγόρια και 13
κορίτσια. Ο μέσος όρος ηλικίας των αγοριών ήταν τα 9,8 έτη ενώ των κοριτσιών τα 10,7. Η κατηγοριοποίηση
των περιστατικών βασίστηκε στη λήψη ιστορικού, στην κλινική παρατήρηση και σε σταθμισμένα
ερωτηματολόγια για γονείς και εκπαιδευτικούς. Σε 27 περιστατικά ανιχνεύθηκε ο συνδυασμένος υπότυπος
της διαταραχής (21 αγόρια, 6 κορίτσια), σε 18 περιστατικά ανιχνεύθηκε ο διασπασμένος υπότυπος (11
αγόρια, 7 κορίτσια), ενώ σε 3 περιστατικά ανιχνεύθηκε ο υπερκινητικός - παρορμητικός υπότυπος (3
αγόρια). Σε 33 από τα περιστατικά συστήθηκε και εφαρμόστηκε θεραπευτικό συμπεριφορικό πρόγραμμα
με παρεμβάσεις ειδικής αγωγής ενώ σε 15 περιστατικά έγινε επιπλέον εισαγωγή φαρμακευτικής αγωγής
(μεθυλφαινιδάτη) για τη βελτίωση της συμπτωματολογίας.
Συμπερασματικά διαπιστώνουμε πως τα αγόρια παραπέμπονται σε πιο μικρή ηλικία για τη συγκεκριμένη
διάγνωση από ότι τα κορίτσια, ο αριθμός τους είναι τριπλάσιος από αυτόν των κοριτσιών, ο συνδυασμένος
υπότυπος είναι ο πιο συχνά παρών στην κλινική εικόνα των περιστατικών, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό
των περιστατικών, σχεδόν ένα στα τρία, χρειάζεται να λάβουν και φαρμακευτική αγωγή για τον έλεγχο των
συμπτωμάτων.
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ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
Τερνιώτης Χ.
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συσχέτιση των εθιστικών συμπεριφορών που προκαλούνται σε
παιδιά και εφήβους από την υπερβολική διαδικτυακή χρήση και την καθημερινή ενασχόληση με on-line
παιχνίδια, με την εμφάνιση ή την ήδη ύπαρξη ψυχικών διαταραχών στις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.
Υλικό: Καταγράφηκαν όλα τα περιστατικά του 18μήνου (Ιούλιος 2018 - Ιανουάριος 2020) που προσήλθαν
στα εξωτερικά ιατρεία με το συγκεκριμένο αίτημα.
Μέθοδος - Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν συνολικά 21 αιτήματα που αφορούσαν παιδιά και εφήβους που η
κοινωνικότητά τους και η σχολική τους φοίτηση είχε επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη ενασχόληση. Στις 17
περιπτώσεις αφορούσαν αγόρια με μ.ο ηλικίας τα 13,5 έτη ενώ μόνο 4 περιπτώσεις αφορούσαν κορίτσια με
μ.ο. ηλικίας τα 15,8 έτη. Στα αγόρια ανιχνεύτηκαν 12 περιπτώσεις που η διαταραχή εθισμού συνυπήρχε με
συναισθηματικού τύπου διαταραχές (φοβίες, γενικευμένο άγχος, κατάθλιψη), 3 περιπτώσεις συνυπήρχαν
με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και 2 περιπτώσεις συνυπήρχαν με
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Στα κορίτσια οι 3 περιπτώσεις αφορούσαν μείζονα καταθλιπτική διαταραχή
και η μία καταθλιπτικό επεισόδιο διπολικής διαταραχής τύπου ΙΙ.
Σε όλες τις περιπτώσεις συνυπήρχε κοινωνική έκπτωση λειτουργικότητας και επιδείνωση της σχολικής
απόδοσης που στα 8 από αυτά (6 αγόρια, 2 κορίτσια) είχε οδηγήσει μέχρι τη διακοπή της σχολικής φοίτησης.
Συμπερασματικά διαπιστώνουμε πως στα αγόρια είναι πολύ πιο συχνή η εμφάνιση του φαινομένου, ξεκινά
από αρκετά μικρότερες ηλικιακές ομάδες, ενώ στα κορίτσια η εμφάνιση γίνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες και
συνυπάρχει με πιο σοβαρές κλινικές εικόνες κατά βάση. Η επίδραση του φαινομένου στην ψυχική υγεία
των περιστατικών και στη γενικότερη παρουσία τους κοινωνικά και σχολικά είναι καθολική.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΝΟΣΟ CADASIL
Καπονικολός Α., Τζαβέλλας Η., Γρηγορίου Α., Δημοπούλου Χ., Ζησίμου Μ., Δημητρίου Β.,
Παπαρρηγόπουλος Θ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Η νόσος Cadasil είναι μία σπάνια γενετική νόσος των αρτηριών. Η ονομασία προκύπτει από τα αρχικά
Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy Εγκεφαλική αρτηριοπάθεια αυτοσωμικού επικρατούντος χαρακτήρα με υποφλοιώδη έμφρακτα και
λευκοεγκεφαλοπάθεια. Χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα σιωπηλά εγκεφαλικά ισχαιμικά επεισόδια,
τα οποία οδηγούν σε έμφρακτα και αγγειακή άνοια. Προκαλείται από μετάλλαξη στο NOTCH3 γονίδιο. Το
γονίδιο αυτό εκφράζεται κυρίως στα λεία μυïκά κύτταρα των αρτηριακών αγγείων με προτίμηση στις μικρές
αρτηρίες. Κωδικοποιεί έναν μονής κατεύθυνσης διαμεμβρανικό υποδοχέα, που αποτελείται από 2321
αμινοξέα. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί περίπου 150 μεταλλάξεις.
Σκοπός της παρουσίασης είναι η περιγραφή ενός ενδιαφέροντος και σπάνιου κλινικού περιστατικού τόσο
λόγω της συμπτωματολογίας όσο και της κλινικής του πορείας. Πρόκειται για άνδρα 34 ετών, έγγαμο,
πατέρα δύο παιδιών, ελεύθερο επαγγελματία με ελεύθερο ψυχιατρικό ιστορικό. Η έναρξη ψυχωσικού
τύπου συμπτωματολογίας (διωκτικό - θρησκευτικό παραλήρημα, ακουστικές ψευδαισθήσεις) τοποθετείται
από μηνός περίπου προ της νοσηλείας του. Μεταφέρθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας από τον
τόπο διαμονής του στο Αγινήτειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύθηκε. Η διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση
σταδιακά ανέδειξε μέσω των απεικονιστικών και κλινικοεργαστηριακών ευρηματων εικόνα συμβατή με τη
νόσο Cadasil.
Η παρουσίαση περιλαμβάνει την αρχική συμπτωματολογία, την καταγραφή τού ιστορικού, τα απεικονιστικά
και κλινικοεργαστηριακά δεδομένα, την κλινική πορεία, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και θα ακολουθήσει
βιβλιογραφική ενημέρωση.
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ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΟΝΙΑΣ
Τζανή Α., Κρασανάκη Χ., Σεληνιωτάκη Θ., Μαυροειδής Γ.
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης

Σκοπός: Τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα (ΠΔΣ) αποτελούν μοτίβα σκέψεων, αναμνήσεων,
συναισθημάτων και σωματικών εκδηλώσεων, που αναπτύσσονται μέσα από εμπειρίες της παιδικής ηλικίας
και διέπουν την αυτο-εικόνα και τις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων. Σκοπός της παρούσας έρευνας
είναι να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο τα ΠΔΣ ενδέχεται να σχετίζονται με τα επίπεδα συμπόνιας προς
τον εαυτό κατά την ενήλικη ζωή, καθώς είναι περιορισμένες οι έρευνες που εξετάζουν την παραπάνω
σχέση.
Υλικό και μέθοδοι: Στην μελέτη συμμετείχαν 277 άτομα (73,2% γυναίκες), ηλικίας 18-64 (Μ.Ο.=34,7,
Τ.Α.=11,7). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η σύντομη εκδοχή του Ερωτηματολογίου
Σχημάτων του Young και η κλίμακα Αυτο-συμπόνιας. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων
διενεργήθηκε σειρά αναλύσεων πολλαπλής παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα: Με βάση τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, η παρατήρηση χαμηλών επιπέδων
καλοσύνης προς τον εαυτό φαίνεται να συνδέεται με την ύπαρξη σχημάτων Εγκατάλειψης/Αστάθειας
και Συναισθηματικής Αναστολής. Επιπρόσθετα, η τάση αυτό-επίκρισης παρουσιάζει σχέσεις με τα
σχήματα Ανεπαρκούς Αυτοελέγχου/ Αυτοπειθαρχίας, Τιμωρητικότητας και Ανελαστικών Προτύπων/
Υπερεπικριτικότητας. Με το τελευταίο αυτό σχήμα συνδέονται και τα επίπεδα ενσυνειδητότητας. Ακόμη,
η επίμονη αίσθηση απομόνωσης συσχετίζεται με τα σχήματα Κοινωνικής Απομόνωσης/ Αποξένωσης και
Αποτυχίας. Τέλος, η τάση υπερανάλυσης (over-identification) συνδέεται με τα σχήματα Εγκατάλειψης/
Αστάθειας, Ευαλωτότητας σε βλάβη ή ασθένεια, Ανελαστικών Προτύπων/ Υπερεπικριτικότητας και
Ανεπαρκούς Αυτοελέγχου/ Αυτοπειθαρχίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι θετική επίδραση στη συμπόνια προς
τον εαυτό παρουσιάζεται από την ύπαρξη του σχήματος Αυτοθυσίας, το οποίο συνδέθηκε θετικά με τους
παράγοντες της κοινής ανθρωπιάς και της καλοσύνης προς τον εαυτό.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι τα ΠΔΣ, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από εμπειρίες
και συναισθήματα που έλαβαν χώρα κατά την παιδική ηλικία, καθορίζουν τους τρόπους διαχείρισης των
εκτιμώμενων ανεπαρκειών και ελλειμμάτων τού ατόμου στην ενήλικη ζωή. Με βάση τα ευρήματα της
μελέτης ανακύπτει η δυνατότητα χρήσης τής ενίσχυσης της συμπόνιας προς τον εαυτό ως συμπληρωματικό
εργαλείο στη θεραπεία σχημάτων, για μία αποτελεσματικότερη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση.
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Η ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
Τζινάκου Γ., Παπαδοπούλου Α., Ευσταθίου Β., Χριστοδούλου Χ., Δουζένης Α., Γουρνέλλης Ρ.
Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝΑ Αττικόν

Η εχθρότητα έχει συνδεθεί με βίαιες και επιθετικές πράξεις που κατευθύνονται προς τους άλλους,
ωστόσο έχει επίσης συσχετιστεί με επιθετικότητα που κατευθύνεται προς τον εαυτό, όπως η αυτοκτονική
συμπεριφορά. Έρευνες έχουν δείξει ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για
αυτοκτονική συμπεριφορά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί o ρόλος της εχθρότητας
σε ασθενείς με πρόσφατη απόπειρα αυτοκτονίας.
Μελετήθηκαν συνολικά 56 άτομα με πρόσφατη απόπειρα αυτοκτονίας (21 άνδρες και 35 γυναίκες) που
εισήχθησαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό». Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν
τα 38,16 έτη. Η αξιολόγηση της εχθρότητας έγινε με το ερωτηματολόγιο εχθρότητας και κατεύθυνσης
εχθρότητας (Hostility and Direction Hostility Questionaire, HDHQ) μέσα σε χρονικό διάστημα έως 72
ώρες από την απόπειρα αυτοκτονίας.
Κατά τη στατιστική ανάλυση έγινε σύγκριση ως προς την εχθρότητα ανάμεσα στα δύο φύλα, καθώς και
μεταξύ ασθενών με μία απόπειρα στο ιστορικό τους και εκείνων με πολλαπλές απόπειρες στο ιστορικό
τους. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην εχθρότητα σε σχέση με το φύλο. Ωστόσο, στην
σύγκριση μεταξύ των ασθενών με μια απόπειρα στο ιστορικό τους και εκείνων με πολλαπλές απόπειρες,
η δοκιμασία t-test έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην υποκλίμακα «κριτική για τους
άλλους» (criticism of others - CO) της εχθρότητας (p= .026).
Προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για την επανάληψη της
αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και τελικά για αυτοκτονία. Η ανάδειξη του ψυχοπαθολογικού προφίλ
των ασθενών με πολλαπλές απόπειρες είναι προς την κατεύθυνση της διερεύνησης πιθανών παραγόντων
κινδύνου σε αυτή την ομάδα των ασθενών, με απώτερο σκοπό στοχευμένες και πιο αποτελεσματικές
παρεμβάσεις.
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Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
Τζινάκου Γ., Παπαδοπούλου Α., Ευσταθίου Β., Χριστοδούλου Χ., Δουζένης Α., Γουρνέλλης Ρ.
Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝΑ Αττικόν

Η απελπισία θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει ένα γνωστικό μοντέλο που αποτελείται από αρνητικές σκέψεις
για το μέλλον και την αδυναμία του ατόμου να βελτιώσει τις προοπτικές του για αυτό. Επιπροσθέτως, έχει
υποστηριχθεί ότι έχει διάσταση χαρακτηριστικού προσωπικότητας που μένει σταθερό στο χρόνο, καθώς
και διάσταση κατάστασης, δηλαδή συναισθήματος που είναι παροδικό. Αρκετές μελέτες υποδηλώνουν ότι
η αξιολόγηση της απελπισίας μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο
αυτοκτονίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος της απελπισίας σε ασθενείς με
πρόσφατη απόπειρα αυτοκτονίας.
Μελετήθηκαν συνολικά 56 άτομα με πρόσφατη απόπειρα αυτοκτονίας (21 άνδρες και 35 γυναίκες) που
εισήχθησαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό». Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα
38,16 έτη. Η αξιολόγηση της απελπισίας έγινε με την χορήγηση της Κλίμακας Απελπισίας του Beck (Beck’s
Hopelessness Scale BHS) μέσα σε χρονικό διάστημα έως 72 ώρες από την απόπειρα αυτοκτονίας.
Έγινε σύγκριση ως προς την απελπισία ανάμεσα στα δύο φύλα, καθώς και μεταξύ ασθενών με μία απόπειρα
στο ιστορικό τους και εκείνων με πολλαπλές απόπειρες. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε
σχέση με το φύλο. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα απελπισίας τους ασθενείς με
πολλαπλές απόπειρες σε σύγκριση με τους ασθενείς με μία απόπειρα (p=<0.001).
Οι ασθενείς με πολλαπλές απόπειρες αποτελούν μία ομάδα ασθενών για την οποία γίνονται συστηματικά
προσπάθειες από την διεθνή επιστημονική κοινότητα να προσδιοριστούν παράγοντες κινδύνου. Τα
υψηλότερα επίπεδα απελπισίας στους ασθενείς με πολλαπλές απόπειρες που καταγράφονται στην παρούσα
μελέτη καταδεικνύουν την ανάγκη αξιολόγησης της από τους κλινικούς στους ασθενείς με απόπειρα
αυτοκαταστροφής, προκειμένου μία τέτοια πρακτική να ενταχθεί σε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές
πρόληψης και αντιμετώπισης της επανάληψης της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.
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ΜΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
Μυλωνά Σ., Παντελάκη Ι., Τσάκαλη Α., Τσουκαλά Χ., Κυπριανού Ζ., Κολαΐτης Γ.
Παιδοψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΠΑ Αγία Σοφία

Σκοπός: Η μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά (non suicidal self- injury, NSSI) συνιστά αρκετά
συχνή συμπεριφορά μεταξύ εφήβων και νεαρών ενηλίκων που μπορεί να εξελιχθεί σε χρονίζουσα
συμπεριφορά ή να κορυφωθεί σε αυτοκτονική συμπεριφορά. Αυτοκτονικές συμπεριφορές και NSSIs συχνά
συνυπάρχουν, με την ακριβή φύση της σχέσης τους να μην έχει αποσαφηνιστεί. Οι μέχρι τώρα επιστημονικές
θεωρήσεις αντιμετωπίζουν τις NSSΙs, άλλοτε ως μεμονωμένο σύμπτωμα ψυχιατρικών διαταραχών, άλλοτε
ως ξεχωριστό σύνδρομο, ή ακόμα και ως μέρος ενός φάσματος αυτοτραυματικής συμπεριφοράς που στο
παθολογικό άκρο του έχει την απόπειρα αυτοκτονίας. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης
είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ NSSIs και αυτοκτονικών συμπεριφορών και η ενδεχόμενη προβλεπτική
αξία τους στον αυτοκτονικό κίνδυνο.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στην Αγγλική
γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Pubmed». Τα λήμματα που
χρησιμοποιήθηκαν είναι: non suicidal self injury, suicidal risk, adolescents.
Αποτελέσματα: Οι NSSIs αναγνωρίζονται ως σημαντικός παράγοντας κινδύνου για συνυπάρχουσα ή
επακόλουθη αυτοκτονική συμπεριφορά, με τον σχετικό κίνδυνο να αυξάνει σε διάρκεια αυτοτραυματισμών
μεγαλύτερη του ενός έτους, σε χρήση πολλαπλών μεθόδων αυτοτραυματισμού, σε self- cutting, σε υψηλή
συχνότητα NSSI, σε απουσία σωματικού πόνου κατά τη διάρκεια της πράξης, σε σοβαρές σωματικές βλάβες,
όταν υπάρχει έντονη συνειδητή πρόθεση θανάτου και όταν υπάρχει απόκρυψη της δράσης. Η διάκριση του
πληθυσμού εκείνου που βρίσκεται σε κίνδυνο για αυτοκτονία, βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αναζήτηση
σκοπιμότητας θανάτου πίσω από την αυτοτραυματική συμπεριφορά, διάκριση που παραμένει δύσκολη να
επιτευχθεί, ειδικά κατά τη σύνθετη αναπτυξιακή φάση της εφηβείας.
Συμπεράσματα: Συστήνεται στους κλινικούς που αντιμετωπίζουν εφήβους με αυτο τραυματική συμπεριφορά,
να αναζητούν χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου για απόπειρα αυτοκτονίας, διερευνώντας πάντα τη
σκοπιμότητα της αυτοτραυματικής συμπεριφοράς.
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ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΟΝΕΪΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Τσουκαλά Χ., Τσάκαλη Α., Μυλωνά Σ., Κυπριανού Ζ., Παντελάκη Ι., Κολαΐτης Γ.
Παιδοψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΠΑ Αγία Σοφία

Σκοπός: Η κατάχρηση αλκοόλ στους εφήβους είναι μια αυξανόμενη παγκόσμια προτεραιότητα στον τομέα
της υγείας, με πολλαπλές επιπτώσεις και με πιθανή αιτιώδη συνάφεια με την επακόλουθη εξάρτηση
από ουσίες, με φυσικές βλάβες και έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί
ο αντίκτυπος της χρήσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής φάσης της εφηβείας. Σκοπός της
παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι ο προσδιορισμός των γονεϊκών παραγόντων, που είναι
δυνητικά τροποποιήσιμοι με βασικό στόχο την πρόληψη.
Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, διαχρονικών μελετών
στην αγγλική γλώσσα, στις ηλεκτρονικές βάσεις “Pubmed”, “PsycINFO” και “Embase“. Χρησιμοποιήθηκαν
οι συνδυασμοί των όρων “parenting”, “alcohol” και “adolescents/ adolescent”.
Αποτελέσματα: Πολλοί γονεϊκοί παράγοντες εμπλέκονται τόσο με την πιθανότητα έναρξης χρήσης αλκοόλ,
όσο και με την πιθανότητα κατάχρησης στην εφηβεία. Έχει φανεί βιβλιογραφικά πως ο κίνδυνος κατάχρησης
αλκοόλ στην εφηβεία σχετίζεται θετικά με τη γονεϊκή παροχή αλκοόλ, την ευνοϊκή γονεϊκή στάση απέναντι
στο αλκοόλ και τη γονεϊκή χρήση αλκοόλ. Αντιθέτως, προστατευτικό ρόλο έχει φανεί να έχουν η γονεϊκή
επίβλεψη, η σχέση γονέα - παιδιού, η γονεϊκή υποστήριξη και η γονεϊκή ενασχόληση. Από τις συσχετίσεις
ειδικά για το γονεϊκό φύλο, φάνηκε πως οι μητέρες έχουν πιο σημαντική επίδραση στην πρώιμη έναρξη
χρήσης αλκοόλ, μέσω γενικών γονεϊκών παραγόντων (υποστήριξη και σαφής οριοθέτηση), ενώ οι πατέρες
έχουν πιο σημαντική επίδραση στους παράγοντες που συσχετίζονται με το αλκοόλ (κατανάλωση αλκοόλ και
ευνοϊκή στάση απέναντι στο αλκοόλ).
Συμπεράσματα: Συστήνεται η διερεύνηση των γονεϊκών πρακτικών γενικά και των στάσεων απέναντι στην
χρήση αλκοόλ, κατά την αξιολόγηση εφήβων με ζητήματα χρήσης και η εμπλοκή των γονέων τόσο στις
διαγνωστικές, όσο και στις θεραπευτικές παρεμβάσεις.

343

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

P160
ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Τσάκαλη Α., Μυλωνά Σ., Κυπριανού Ζ., Τσουκαλά Χ., Παντελάκη Ι., Κολαΐτης Γ.
Παιδοψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΠΑ Αγία Σοφία

Σκοπός: Η δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος εμπλέκεται σε πολλές ψυχιατρικές διαταραχές,
συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών διατροφής. Οι διατροφικές διαταραχές και τα αυτοάνοσα νοσήματα
είναι σύνθετες κλινικές οντότητες, όπου γενετικές παραλλαγές και περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν
την φαινοτυπική έκφρασή τους. Η πρώτη σημαντική γενετική συσχέτιση της ψυχογενούς ανορεξίας αφορούσε
περιοχή γονιδιώματος που εμπλεκόταν σε αυτοάνοσες ασθένειες. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής
ανασκόπησης, είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ αυτοάνοσων και διαταραχών διατροφής που θα
μπορούσε να έχει σημαντική συμβολή στην ανίχνευση, εκτίμηση κινδύνου και θεραπεία τους.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, την τελευταία
οκταετία, στην αγγλική γλώσσα στις ηλεκτρονικές βάσεις «Pubmed» και «Medline». Χρησιμοποιήθηκαν οι
συνδυασμένοι όροι «eating disorders in adolescents» και «autoimmune diseases in adolescents».
Αποτελέσματα: Το ευρύ φάσμα διαφορετικών αυτοάνοσων διαταραχών που σχετίζονται με διαταραχές
διατροφής δεν υποστηρίζει έναν μεμονωμένο γενετικό μηχανισμό. Η αμφίδρομη φύση ορισμένων
συσχετίσεων υποδηλώνει είτε έναν κοινό υποκείμενο μηχανισμό είτε μια τρίτη ενδιάμεση μεταβλητή που
επηρεάζει τον κίνδυνο και για τις δύο ομάδες ασθενειών. Τα τρέχοντα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η μη
ρυθμισμένη ανοσολογική λειτουργία πιθανώς είναι ο κοινός υποκείμενος μηχανισμός. Υποστηρίζεται
βιβλιογραφικά μια ισχυρή αμφίδρομη σχέση μεταξύ διαταραχών διατροφής και αυτοάνοσων νόσων σε
γυναίκες, φαινόμενο μη ανιχνεύσιμο στους άνδρες.
Συμπεράσματα: Παρόλο που δεν υποδεικνύεται ακόμη ότι οι διαγνωστικές εξετάσεις για αυτοάνοσο νόσημα
πρέπει να είναι ρουτίνα στη διαχείριση των διαταραχών διατροφής, απαιτείται αυξημένη ευαισθητοποίηση για
την παρακολούθηση όταν προκύπτει υποψία από το ιστορικό και τη φυσική εξέταση. Κλινικά, ενθαρρύνεται
η επαγρύπνηση για την εμφάνιση αυτοάνοσων ασθενειών σε ασθενείς με διαταραγμένη διατροφική
συμπεριφορά. Ο προσδιορισμός κοινών περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου μπορεί να διευκολύνει
τον εντοπισμό παραγόντων ή προφίλ κινδύνου και να ανοίξει νέες οδούς για ιατρική έρευνα.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΦΗΒΗΣ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ
Τσάκαλη Α., Κυπριανού Ζ., Τσουκαλά Χ., Μυλωνά Σ., Παντελάκη Ι., Κολαΐτης Γ.
Παιδοψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΠ Αγία Σοφία

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της περίπτωσης έφηβης, η οποία νοσηλεύτηκε
με Ψυχογενή Ανορεξία και μεταγενέστερα διαγνώστηκε με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ).
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση για την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ αυτών των
δύο κλινικών οντοτήτων.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, ψυχομετρικός
έλεγχος και παιδοψυχιατρική εκτίμηση, κατά την διάρκεια νοσηλείας της έφηβης σε Παιδιατρική Κλινική.
Χρησιμοποιήθηκε η παιδιατρική κλινική αξιολόγηση, καθώς και τα εργαστηριακά ευρήματα της ασθενούς.
Τέλος, έγινε αναζήτηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, την τελευταία οκταετία, στην αγγλική γλώσσα στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Pubmed». Χρησιμοποιήθηκαν οι συνδυασμένοι όροι «Anorexia Nervosa»,
«Systemic Lupus Erythematosus» και «children/adolescents».
Αποτελέσματα: Έφηβη 15 ετών παραπέμφθηκε για παιδοψυχιατρική αξιολόγηση από Παιδιατρική Κλινική
στην οποία νοσηλευόταν λόγω μεγάλης απώλειας βάρους (ΒΜΙ=14.7), αμηνόρροιας και περικαρδιακής
συλλογής. Από την αξιολόγηση προέκυψε διαταραγμένη εικόνα σώματος, φόβος για την πρόσληψη βάρους,
χαμηλή αυτοεκτίμηση και καταθλιπτικό συναίσθημα. Τέθηκε η διάγνωση της ψυχογενούς ανορεξίας (ΨΑ)
περιοριστικού τύπου (F50.1 κατά ICD-10) και ακολούθησαν τακτικές ατομικές συναντήσεις με την έφηβη,
παράλληλα με συμβουλευτική γονέων, ενώ συνεχίστηκε η παιδιατρική παρακολούθηση. Στην πορεία, η
έφηβη εμφάνισε λευκοπενία, οίδημα ποδοκνημικών αρθρώσεων άμφω, εξάνθημα γαστροκνημίων και
θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα (Anti-nuclear Antibodies, ANA) και ταυτοποιήθηκε ΣΕΛ.
Συμπεράσματα: Από την κλινική περίπτωση και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, προκύπτει νέα
συσχέτιση μεταξύ ΣΕΛ και ΨΑ, αφού η ΨΑ εμφανίζεται είτε ως διαταραχή στα πλαίσια χρόνιας νόσου, είτε
ως κλινική εκδήλωση του νευροψυχιατρικού ΣΕΛ στα παιδιά. Συμπερασματικά, η ΨΑ προτείνεται ως νέα
περιγραφή ψυχιατρικής διαταραχής στα διαγνωστικά κριτήρια του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου
και συστήνεται περαιτέρω διερεύνηση για ΣΕΛ σε έφηβες με ψυχογενή ανορεξία, συμπτώματα από το
μυοσκελετικό και θετικά ΑΝΑ ή λευκοπενία.
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τσακλακίδου Δ., Καλέμη Γ., Τάσιος Κ., Κωνσταντοπούλου Φ., Μπαλή Π., Ψαρρά Μ., Δουζένης Α.
Μονάδα Ψυχιατροδικαστικής, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικόν

Η επιθετική συμπεριφορά και η παραβατικότητα, συνεχώς αυξάνονται και δημιουργούν ανησυχία και υπαρκτές
συνέπειες στις αναπτυγμένες κοινωνίες. Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί από διαφορετικές επιστήμες,
όπως της φιλοσοφίας, της ηθολογίας, της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής, της νευροφυσιολογίας και άλλες,
προκειμένου να εξηγήσουν την πολλαπλότητα της επιθετικής συμπεριφοράς και της εγκληματικότητας στο
ανθρώπινο είδος.
Οι διαταραχές προσωπικότητας αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα που έχει βρεθεί ,μέσα από πολλές
ερευνητικές μελέτες, πως σχετίζεται με την παραβατικότητα και την επιθετική συμπεριφορά.
Τόσο η Αντικοινωνική Διαταραχή προσωπικότητας όσο και η Οριακή Διαταραχή προσωπικότητας
χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο αριθμό παραβατών στις φυλακές .Επιπλέον τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό
ενδιαφέρον έχει στραφεί και στην μελέτη της ύπαρξης συσχέτισης και άλλων διαταραχών προσωπικότητας
με την παραβατικότητα, όπως της Ναρκισσιστικής και της Σχιζότυπης διαταραχής προσωπικότητας.
Τα παραπάνω αποτελέσματα εγείρουν προβληματισμούς τόσο στο πεδίο της κλινικής πράξης ,την
διάγνωση, την πρόγνωση και την θεραπευτική αντιμετώπιση, όσο και στην εφαρμογή της άσκησης της
Ψυχιατροδικαστικής επιστήμης στο δικαστικό και νομικό χώρο.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Καραχάλιου Ε.1,2, Χατζηνικολάου Φ.3, Οικονόμου Μ., Δουζένης Α.5
Μονάδα Ψυχιατροδικαστικής, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικόν
Νοσηλευτική Υπηρεσία, ΨΝΑ Δαφνί
3
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
5
Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικόν
1
2

Εισαγωγή: Η εμφάνιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας είναι υψηλότερη στον πληθυσμό των φυλακών
από ότι στο γενικό πληθυσμό. Σύμφωνα με εκτίμηση του Π.Ο.Υ., από τα εννέα εκατομμύρια κρατουμένων
παγκοσμίως, τουλάχιστον το ένα εκατομμύριο πάσχει από σημαντικές ψυχικές διαταραχές. Επισημαίνεται,
ότι ο συγκεκριμένος πληθυσμός παρόλο που έχει διαπιστωμένες ανάγκες για υπηρεσίες ψυχικής υγείας
,δεν έχει την αντίστοιχη προσβασιμότητα σε αυτές. Στην χώρα μας, όπως τόνισε και η αξιολόγηση του
«Ψυχαργώς», υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κρατούμενους.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των αποτελεσμάτων της εφαρμογής τηλεματικής
ψυχιατρικής σε Καταστήματα Κράτησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των
κρατουμένων με ψυχικές διαταραχές.
Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς
βιβλιογραφίας με τη χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων και πηγών.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η χρήση της τηλεματικής ψυχιατρικής αποτελεί μια
βιώσιμη επιλογή για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε αυτόν τον πληθυσμό με ασφαλή τρόπο.
Πολλά κράτη έχουν αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα της τηλεψυχιατρικής και έχουν προβεί στις απαραίτητες
ρυθμίσεις και στην εφαρμογή μακροχρόνιων προγραμμάτων στα σωφρονιστικά τους ιδρύματα. Είκοσι
πέντε σωφρονιστικά ιδρύματα στις Η.Π.Α. χρησιμοποιούν σήμερα κάποια μορφή τηλεϊατρικής και το 80%
αυτών των συστημάτων χρησιμοποιεί τηλεψυχιατρική. Παράλληλα υπάρχει και οικονομικό όφελος από τη
χρήση της, που προέρχεται κυρίως από την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των κρατουμένων καθώς και
από τη μείωση των μεταγωγών.
Συμπέρασμα: Τα προβλήματα ψυχικής υγείας αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία νοσηρότητας στις φυλακές,
γεγονός που δημιουργεί μεγάλη πρόκληση για τη διαχείρισή τους. Η τηλεψυχιατρική, μπορεί να αποτελέσει
μια στρατηγική για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας στα
Καταστήματα Κράτησης. Είναι απαραίτητη η εκτενής μελέτη και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της
χρήσης της τηλεματικής ψυχιατρικής στα Καταστήματα Κράτησης ώστε να αναπτυχθούν σε ευρεία κλίμακα
αντίστοιχες παρεμβάσεις και στη χώρα μας.
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Τσελεμπής Α., Ρουμπή Αικ., Μπάρας Σ., Γαλανάκη Μ., Τσομάκα Ε., Γιωτάκης Κ., Παχή Α.
Ψυχιατρικός Τομέας, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ επιθετικότητας, ψυχικής ανθεκτικότητας και
οικογενειακής υποστήριξης σε υγειονομικό πληθυσμό σε περίοδο πανδημίας COVID-19.
Μέθοδος: 247 υγειονομικοί υπάλληλοι δέχτηκαν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια επιθετικότητας
(BAQ), ψυχικής ανθεκτικότητας (BRS) και οικογενειακής υποστήριξης (FS). Καταγράφηκαν η ηλικία και τα
έτη εργασιακής απασχόλησης. Η μελέτη διεξήχθη κατά την διάρκεια απαγόρευσης κυκλοφορίας (Απρίλιος
2020).
Αποτελέσματα: Η μελέτη περιελάμβανε 53 άνδρες και 194 γυναίκες. Η μέση ηλικία και το μέσο επίπεδο
εκπαίδευσης ήταν 41,69 ± 9,43 και 15 ± 10,63 έτη, αντίστοιχα. Η μέση συνολική βαθμολογία στη BAQ
ήταν 23,5 ± 6,9, στην BRS 21,66 ± 4,81 και στην FS 50,16 ± 8,24. Αναδείχθηκαν σημαντικές αρνητικές
συσχετίσεις μεταξύ των βαθμολογιών στην BAQ και την BRS (p < 0,001) και μεταξύ των βαθμολογιών
σε BAQ και FS (p <0,001), καθώς και με την ηλικία και τα έτη εργασιακής απασχόλησης (p<0,05). Στο
μοντέλο της γραμμικής παλινδρόμησης η διακύμανση της επιθετικότητας ερμηνευόταν κατά 11,7% από
την ψυχική ανθεκτικότητα και κατά 3,2% από την οικογενειακή υποστήριξη. Παρατηρείται στατιστικά
σημαντική μείωση της επιθετικότητας στον πληθυσμό του δείγματός μας σε σύγκριση με τη μέση τιμή που
δίνεται από τη στάθμισης της κλίμακας επιθετικότητας (23,5 έναντι 29,15 one sample t-test p< 0,001),
καθώς και σημαντική αύξηση της οικογενειακής υποστήριξης σε σύγκριση με τη μέση τιμή που δίνεται από
τη στάθμισης της κλίμακας οικογενειακής υποστήριξης (50,16 έναντι 47 one sample t-test p< 0,001).
Συμπέρασμα: Η ψυχική ανθεκτικότητα και η οικογενειακή υποστήριξη φαίνεται να λειτουργούν
αντισταθμιστικά μετριάζοντας την έκφραση της επιθετικότητας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19
η μείωση της επιθετικότητας που παρατηρήθηκε σε υγειονομικό προσωπικό θα μπορούσε μερικώς να
εξηγηθεί από την αύξηση της οικογενειακής υποστήριξης.
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ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τσέλλος Π.1, Τριανταφύλλου Ε.1, Καζή Σ.2
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

1
2

Σκοπός: Η παρούσα έρευνα επιδιώκει την συνοπτική παρουσίαση των πορισμάτων διεθνών μελετών με
θέμα την συσχέτιση παιδικού τραύματος και προσαρμοστικότητας των φοιτητών στις σχολές τους. Εξετάζεται,
επίσης, η διαμεσολαβητική επίδραση των μεταβλητών της ψυχικής ανθεκτικότητας και των προστατευτικών
παραγόντων στην ως άνω σχέση.
Υλικό και Μέθοδοι: Η έρευνα αφορά σε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αναζητήθηκαν και αξιοποιήθηκαν
σχετικά με το θέμα ερευνητικά άρθρα και σχετικές πανεπιστημιακές ερευνητικές εργασίες και διατριβές που
χρονολογούνται κατά κύριο λόγο από το έτος 2000 μέχρι σήμερα.
Αποτελέσματα: Η κακομεταχείριση, η παραμέληση και άλλες αντίξοες εμπειρίες κατά την παιδική ηλικία
συνδέονται με προβλήματα στην κοινωνική, ακαδημαϊκή και συναισθηματική προσαρμογή των φοιτητών
(Jolley, 2017). Ως προς την επιρροή του φύλου στην προσαρμοστικότητα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, τα
ερευνητικά ευρήματα είναι αντικρουόμενα (Maplesetal., 2014), ενώ ως προς την οικονομική κατάσταση,
τα ερευνητικά πορίσματα αποφαίνονται πως όσο πιο υψηλό είναι το οικογενειακό εισόδημα του φοιτητή
τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες να αντιμετωπίζει προβλήματα προσαρμογής στο πανεπιστήμιο
(Robbins et al., 2004). Επίσης, νεαροί ενήλικες, οι οποίοι ευνοούνται από σημαντικούς προστατευτικούς
παράγοντες (όπως υποστηρικτικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον) και έχουν αναπτύξει υψηλά
επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας, επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα προσαρμοστικότητας στο ακαδημαϊκό
περιβάλλον (Overstreet et al., 2016). Τέλος, η ψυχική ανθεκτικότητα θεωρείται ένας παράγοντας που
διαμεσολαβεί την σχέση μεταξύ τραύματος και προσαρμοστικότητας των φοιτητών.
Συμπεράσματα: Τα παιδικά βιώματα επιτελούν καθοριστικό ρόλο για την προσαρμογή των φοιτητών στο
πανεπιστήμιο. Οι πρώιμες τραυματικές εμπειρίες, όπως η σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση
μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την ακαδημαϊκή, ψυχολογική και κοινωνική προσαρμοστικότητα των
φοιτητών στις σχολές τους. Επίσης, υψηλά επίπεδα της ψυχικής ανθεκτικότητας και των προστατευτικών
παραγόντων μπορεί να μετριάσουν την αρνητική επίδραση των βιωμάτων αντιξοότητας στην
προσαρμοστικότητα των φοιτητών στο πανεπιστήμιο. Συμπερασματικά, η προώθηση και προαγωγή ομαλών
- ανώδυνων συνθηκών ανατροφής και καλλιέργειας της ψυχικής ανθεκτικότητας, μπορεί να συμβάλουν
στην αποτελεσματική προσαρμογή στις προκλήσεις της περιόδου της αναδυόμενης ενηλικίωσης, όπως η
εισαγωγή και φοίτηση στην μεταλυκειακή εκπαίδευση.
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ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΣ
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τσέλλος Π.1, Τριανταφύλλου Ε.1, Καζή Σ.2
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

1
2

Σκοπός: Η εν λόγω έρευνα έχει ως στόχο την συνοπτική παρουσίαση των πορισμάτων διεθνών μελετών
με θέμα την συσχέτιση παιδικού τραύματος και σχολικής επίδοσης εφήβων μαθητών. Εξετάζεται, επίσης, η
διαμεσολαβητική επίδραση της ψυχικής ανθεκτικότητας στην ως άνω συσχέτιση.
Υλικό - Μέθοδοι: Η έρευνα αφορά σε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Aναζητήθηκαν και αξιοποιήθηκαν
σχετικά με το θέμα ερευνητικά άρθρα και σχετικές πανεπιστημιακές ερευνητικές εργασίες και διατριβές
που χρονολογούνται κατά κύριο λόγο από το έτος 2000 μέχρι σήμερα.
Αποτελέσματα: Έφηβοι που έχουν βιώσει συνθήκες παραμέλησης, έχουν εκτεθεί σε δύσκολες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και έχουν γίνει δέκτες σωματικής, σεξουαλικής ή συναισθηματικής βίας
είτε εντός του πλαισίου της οικογένειας είτε ως θύματα σχολικού εκφοβισμού, τείνουν κατά την εφηβική
περίοδο της ζωής τους να παρουσιάζουν χαμηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, περισσότερα ελλείμματα ως
προς σημαντικές για την σχολική τους επίδοση γνωστικές δεξιότητες, ενώ παρουσιάζουν και χαμηλότερα
επίπεδα σχολικής πρόσδεσης (Hysing et al., 2019). Μάλιστα, παρατηρήθηκε ότι όσο πιο έντονα και
συχνά είναι τα αντίξοα βιώματα κατά την παιδική ηλικία, τόσο πιο σοβαρά είναι και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ένας έφηβος στο σχολείο(Jonson-Reid et al., 2004). Ως προς την επίδραση του φύλου στην
σχολική επίδοση των εφήβων, τα ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι τα κορίτσια σημειώνουν υψηλότερες
ακαδημαϊκές επιδόσεις σε σχέση με τα αγόρια (Joshi & Srivastava, 2009). Επιπρόσθετα, μαθητές με
υψηλότερα επίπεδα ανθεκτικότητας επιδεικνύουν υψηλότερο βαθμό συμμετοχής στα σχολικά δρώμενα
και θετικής στάσης απέναντι στο σχολείο, αλλά και σχολικής επίδοσης (Clarke, 2006). Τέλος, η ψυχική
ανθεκτικότητα φαίνεται να διαμεσολαβεί την σχέση μεταξύ παιδικού τραύματος και σχολικής επίδοσης
στους εφήβους.
Συμπεράσματα: Τα παιδικά βιώματα επιτελούν καθοριστικό ρόλο για την σχολική επίδοση των εφήβων.
Οι πρόωρες τραυματικές εμπειρίες όπως η σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση μπορεί να
επηρεάσουν δυσμενώς την σχολική επίδοση και σχολική πρόσδεση των μαθητών γυμνασίων και λυκείων
που απετέλεσαν το δείγμα των σχετικών ερευνών. Επίσης, υψηλά επίπεδα της ψυχικής ανθεκτικότητας
μπορεί να μετριάσουν την αρνητική επίδραση των βιωμάτων αντιξοότητας στην σχολική επίδοση των
εφήβων.
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αντωνούδη Κ., Γιαντσελίδου Α., Μαλακόζη Α., Μπαξεβάνη Χ., Τοπάλη Σ., Τσιακίρη Δ.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Σκοπός: Η έννοια της ενδυνάμωσης συζητείται στον χώρο της ψυχικής υγείας συνδεόμενη με μια σειρά
εφαρμογών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, που προάγουν την ενεργητική συμμετοχή των ατόμων στη
φροντίδα τους. Πρόκειται για διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο και
επιρροή πάνω στις αποφάσεις και τις δράσεις που επηρεάζουν την υγεία τους. Η παρούσα εργασία στοχεύει
στην ανάδειξη της πενταετούς πορείας των ομάδων ενδυνάμωσης στην Ε.Κ.Ψ. Π. Σακελλαρόπουλος.
Μέθοδος: Το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές ξεκίνησε το 2015 στις
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Αλεξανδρούπολη, δημιουργώντας μία ομάδα ενδυνάμωσης,
με στόχο την ενημέρωση των μελών της για θέματα συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας. Την επόμενη
χρονιά, εκδηλώθηκε η επιθυμία να συμμετέχουν νέα μέλη και δημιουργήθηκαν νέες ομάδες. Το βασικά
χαρακτηριστικά των ομάδων είναι η ανομοιογένεια ως προς την ψυχοπαθολογία και η λειτουργικότητα
των μελών. Οι ομάδες αποτελούνται από: δύο ομάδες αυτοδιαχείρισης, δύο ομάδες κοινωνικοποίησης,
μία ομάδα δημιουργικής απασχόλησης και μία ομάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Πέντε χρόνια μετά, οι ομάδες
συνεχίζουν την λειτουργία τους και εξελίσσονται ως προς τη θεματολογία και τη στοχοθέτηση τους.
Αποτελέσματα: Οι ομάδες συνδέονται με τη δυνατότητα α) να αλλάζουν το κοινωνικό και πολιτικό τους
περιβάλλον με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής που επιδρούν στην ψυχική τους υγεία, β) να
«παίρνουν τον έλεγχο στα χέρια τους», γ) να ασκούν εξουσία και δ) να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς
τους στόχους, ε) τη σύνδεση και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ ομοτίμων (peer support).
Συμπεράσματα: Η ενδυνάμωση είναι μια διττή διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής αλλαγής του ατόμου.
Οι ομάδες λειτουργούν ως χώρος αμοιβαίας υποστήριξης, αυτοδυναμίας, αξιοπρέπειας, σεβασμού και
συμβάλλουν στους στόχους της ανάρρωσης σε κλινικό, λειτουργικό, υπαρξιακό και κοινωνικό επίπεδο.
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ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τσιακίρη Ά.4, Ιωαννίδου Α.1, Κασαπίδου Ζ.3, Κοντακίδου Ε.1, Παζβάντη Χ.2, Ραφτόπουλος Α.1,
Τζανάβαρλη Σ.2
Εθελοντές της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, Δήμος Αλεξανδρούπολης
Πολυκοινωνικό Δήμου Αλεξανδρούπολης
3
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Έβρου
4
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος
1
2

Σκοπός: Τη χρονική περίοδο του Μαρτίου - Μαΐου 2020 οι οδηγίες της ελληνικής κυβέρνησης για τη
διαχείριση και αντιμετώπιση της πανδημίας έφεραν τους ανθρώπους αντιμέτωπους με την απομόνωση
και την κοινωνική απόσταση, δημιουργώντας μια νέα κανονικότητα στο «σχετίζεσθαι». Στη νέα αυτή
συνθήκη ο καθένας έπρεπε να φροντίσει τον εαυτό του σωματικά και ψυχικά, προσπαθώντας μέσα στην
απομόνωση να μεταβολίσει πολλαπλά αρνητικά συναισθήματα και τις αντίστοιχες αντιδράσεις τους. Στο
πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποφάσισε την έναρξη τηλεφωνικής γραμμής
ψυχολογικής υποστήριξης για τις επιπτώσεις της πανδημίας, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί 14 Μαρτίου
2020. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην αξιολόγηση του εγχειρήματος από τους επαγγελματίες που το
υποστήριξαν σε όλη τη διάρκειά του.
Υλικό - Μέθοδοι: Η γραμμή στελεχώθηκε από εθελοντές επαγγελματίες ψυχικής υγείας της τοπικής
κοινότητας και λειτουργούσε 12 ώρες καθημερινά για 7 ημέρες την εβδομάδα.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Το παρόν πόνημα αποπειράται να τοποθετηθεί αναστοχαστικά αναφορικά
με μια σειρά ζητημάτων: πανδημία και εθελοντισμός, κίνητρα και κινητοποίηση των επαγγελματιών ψυχικής
υγείας, θέματα που απασχόλησαν την επιστημονική ομάδα και αποφάσεις που λήφθηκαν σχετικά με την
αυτοοργάνωση του πλαισίου λειτουργίας της γραμμής, εποπτεία ομότιμων ως εργαλείο στο εγχείρημα της
τηλεφωνικής γραμμής, διαδικτυακές συναντήσεις ως εργαλείο και ως εμπόδιο στη διαδικασία, προσδοκίες
και συναισθήματα κατά τη διάρκεια της διακύμανσης των κλήσεων, υποθέσεις για τη μειωμένη συμμετοχή
και πώς επέλεξε η ομάδα των εθελοντών να μεταβολίσει την εμπειρία αυτή. Τέλος, απασχόλησε η διαδικασία
στιγματισμού των κρουσμάτων COVID-19 της περιοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημοσιοποίηση
και η διαχείρισή της από την ομάδα των εθελοντών.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Τσιακίρη Ά., Παπασιδέρη Μ., Ελευθεριάδου Μ., Δογιαμάζη Σ., Παπαχρήστου Χ., Δροσερού Χ.,
Μπαλωμένου Μ., Σταυρογιαννόπουλος Μ., Φραγκούλη Α.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος

Σκοπός: Τους τελευταίους μήνες, η εξάπλωση της νόσου COVID-19 προκάλεσε παγκόσμια υγειονομική
κρίση, αφήνοντας σοβαρό αντίκτυπο στο πεδίο της υγείας, της κοινωνίας, της οικονομίας, της εκπαίδευσης,
της εργασίας και των διαπροσωπικών σχέσεων. Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος,
έχοντας ενεργή και πολυετή εμπειρία στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δημόσιας παροχής υπηρεσιών,
λειτούργησε άμεσα και συντονισμένα με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των αιτούντων υπηρεσίες ψυχικής
υγείας, αλλά και των θεραπευτών. Σκοπός της παρούσα εργασίας ήταν η ανάδειξη του έργου των ΚΜ του
Φορέα την περίοδο της πανδημίας και πιο συγκεκριμένα την περίοδο που προηγήθηκε της πανδημίας, την
μεταβατική περίοδο μέχρι να ενεργοποιηθούν τα μέτρα και την περίοδο της απομόνωσης και της εφαρμογής
του μέτρου της εξ’ αποστάσεως παροχής ψυχολογικών, ψυχιατρικών και κοινωνικοπρονοιακών υπηρεσιών.
Υλικό και µέθοδοι: Καταγράφηκαν οι ατομικές συνεδρίες κατά τη χρονική διάρκεια Ιανουαρίου-Μαΐου 2020,
οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσω φυσικής παρουσίας, μέσω τηλεφωνικών ή διαδικτυακών τεχνολογιών,
καθώς υπολογίστηκε και η μεταβολή στον αριθμό κατά την περίοδο των τριών προαναφερόμενων φάσεων.
Αποτελέσµατα: Παρουσιάζοντας τα στατιστικά στοιχεία δε διαπιστώθηκαν τεράστιες διαφοροποιήσεις
στο σύνολο των συνεδριών για τους 5 αυτούς μήνες. Το πέρασμα από τις δια ζώσης συνεδρίες στις εξ’
αποστάσεως έγινε με τέτοια μεθοδολογία από τις Μονάδες και τους συναδέλφους, ώστε δεν διαταράχτηκε
το πλαίσιο σε βαθμό που να προκαλέσει drop-outs στα περιστατικά, είτε με το να διακόψουν, είτε με το
να αρνηθούν τις εξ’ αποστάσεως συνεδρίες. Ταυτόχρονα διατηρήθηκαν οι δια ζώσης συνεδρίες, λόγω
σοβαρότητας των περιστατικών για την πρόληψη των υποτροπών και την αντιμετώπιση των κρίσεων.
Συµπεράσµατα: Προσαρμόστηκαν με αμεσότητα και σοβαρότητα στη νέα υγειονομική απειλή,
διατηρώντας ευελιξία, ετοιμότητα και επιστημονική αρτιότητα. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ψυχικής
υγείας, συνεργάστηκαν στον κοινό αγώνα κατά της εξάπλωσης του ιού, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και
επαγγελματισμό. Άρα, το μοντέλο των ΚΜ για άλλη μια φορά αποδεικνύει την αξία, την αποτελεσματικότητα
και την ευελιξία του.
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ΠΩΣ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΡΩΣΗ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τσιακίρη Ά., Χιώνης Ι., Ράλλης Α., Κουινέλης Ι., Φίτσιου Π.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος

Σκοπός: Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ανέπτυξε κατά την χρονική περίοδο 20172019 το πρόγραμμα Permind, στο πλαίσιο της λειτουργίας του προγράμματος προ και επαγγελματικής
κατάρτισης σε αγροτικές καλλιέργειες στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Σκοπός της παρούσας εργασίας
ήταν να παρουσιάσει τα βασικά αποτελέσματα του προγράμματος και να αναδείξει τα οφέλη της εφαρμογής
της περμακουλτούρας στην ψυχική υγεία.
Υλικό και μέθοδοι:
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν:
α) προσωπικό του φορέα υλοποίησης, το οποίο εκπαιδεύτηκε στις τεχνικές της περμακουλτούρας και την
διαδικασία υποστήριξης των εκπαιδευομένων
β) μέλη/ ωφελούμενοι του φορέα. Εκπαιδεύτηκαν στην μέθοδο της οικολογικής γεωργίας και εξέλιξαν τις
κοινωνικές τους δεξιότητες, οι οποίες είχαν επηρεαστεί από την πορεία της ψυχικής νόσου.
γ) συνεργαζόμενοι φορείς και πρόσωπα της κοινότητας, πρόσωπα κύρους, οι οποίοι μέσα από την ενημέρωση
για την πορεία του προγράμματος συνέβαλαν στη διάχυση των αποτελεσμάτων και στη διατήρησή του και
μετά τη λήξη της χρηματοδότησης.
Συμβολή της τεχνολογίας:
• μια καινοτόμος ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης www.permind.es, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες
που εργάζονται με άτομα με ψυχική νόσο με σκοπό να μάθουν πώς να δημιουργήσουν ένα «θεραπευτικό»
κήπο,
✔ μια δωρεάν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα υποστηρίζει τη διαδικασία μάθησης μέσω ενδυνάμωσης των
εκπαιδευτών
Αποτελέσµατα: Η αντήχηση του προγράμματος ήταν θετική σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
καταφέρνοντας να υλοποιήσει όλους τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που είχε θέσει ως στόχο και
να τους εξελίξει σε διάρκεια και ποιότητα.
Συµπεράσµατα:
■ Ο συνδυασμός εργαλείων από διεπιστημονικά πεδία μπορεί να επιφέρει θετικά οφέλη
■ Είναι καίριας σημασίας η ενεργή εμπλοκή των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην διαδικασία
της ανάρρωσής τους
■
Η μη τυπική μάθηση μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση των γνωστικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων
■ Η ενίσχυση των φορέων ψυχικής υγείας με εναλλακτικά προγράμματα ενδυνάμωσης μπορεί να συμβάλλει
στην αποφυγή ιδρυματοποίησης και να ανοίξει νέα πεδία ενασχόλησης και δραστηριοποίησης.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Γιαντσελίδου Α., Λαμπροπούλου Ε., Νικόλαρος Ν., Παπασιδέρη Μ., Τσιακίρη Ά., Χρονόπουλος Β.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.σακελλαρόπουλος

Η Ανάρρωση-ανάκαμψη (μοντέλο Recovery)στην ψυχική υγεία αποτελεί τόσο ένα θεωρητικό μοντέλο
όσο και ένα πεδίο εφαρμογών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με στόχο την προσωπική και κοινωνική
ανάκαμψη από τις ψυχικές διαταραχές και τις συνέπειές τους. Δεν περιορίζεται στην κλινική διάσταση, αλλά
της αποδίδεται ένα σύνθετο περιεχόμενο, που θέτει στο επίκεντρο την κατάκτηση προσωπικών στόχων και
μιας ζωής με νόημα για το άτομο.
Ως βασικός άξονας των εφαρμογών της έχει αναδειχθεί ένα μοντέλο σχέσης ανάμεσα στους επαγγελματίες
και τους χρήστες των υπηρεσιών, όπου ζητήματα ελέγχου, δύναμης, ανάληψης ευθύνης εξετάζονται με
γνώμονα την ενδυνάμωση και την ουσιαστική συμπερίληψη των χρηστών στις υπηρεσίες που λαμβάνουν.
Σε αυτό το πλαίσιο οι ΜΨΑ της Ε.Κ.Ψ. Π. Σακελλαρόπουλος στην Αλεξανδρούπολη έχουν οργανώσει τη
λειτουργία τους με στόχο την ποιότητα ζωής στους τομείς που υποδεικνύονται ως σημαντικοί από τους
εξυπηρετούμενους, δίνοντας έμφαση στην προσωπική ιστορία και αφήγησή τους, στην έκφραση της
«φωνής» τους και την ενδυνάμωσή τους σε όλα τα πεδία της καθημερινής ζωής.
Στόχος της εργασίας είναι η αποτύπωση της ενεργητικής συμπερίληψης των εξυπηρετούμενων στη
λειτουργία των Μονάδων τους μέσα από α) τα αποτελέσματα ενός εργαλείου αυτο-αξιολόγησης, του
ερωτηματολογίου ικανοποίησης εξυπηρετούμενων ΜΨΑ (συγκριτική αξιολόγηση 2017-18 και 2018-19),
β) την αξιολόγηση των Μονάδων σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας
ΜΨΑ, που αποτελεί θεσμοθετημένο από το Υπουργείο Υγείας εργαλείο αξιολόγησης.
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Μονάδων και τον προσανατολισμό
τους προς το μοντέλο Recovery. Ωστόσο, παρά τη στόχευση στην ενδυνάμωση και αυτοδιαχείριση
των εξυπηρετούμενων, απαιτείται συστηματικότερη προσπάθεια και συνέπεια από τις Πολυκλαδικές
Θεραπευτικές Ομάδες, ώστε το εγχείρημα να συνδέεται λειτουργικά με όλες τις διαστάσεις της κλινικής και
αποκαταστασιακής πρακτικής.
Προς αυτήν την κατεύθυνση προτείνεται η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων αξιολόγησης, η επικαιροποίηση
των κριτηρίων του Εγχειριδίου Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας και η υιοθέτηση μιας σύγχρονης
ορολογίας στη λειτουργία των Μονάδων με γνώμονα την Ανάρρωση.
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Μπόχτσου Β., Τσιακίρη Δ., Αντωνούδη Κ., Γιαντσελίδου Α., Τσιακίρη Ά., Καδηγιαννοπούλου Γ., Ηλιού Β.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Σκοπός: Στις περιπτώσεις που ένα άτομο με ψυχική διαταραχή δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις αυτόνομα
ή να ασκήσει τα δικαιώματά του, παρουσιάζονται σοβαρές απειλές τόσο για τα συμφέροντά του όσο και για
την ποιότητα ζωής του. Η δικαστική συμπαράσταση ως θεσμός στοχεύει στην προστασία και τη διαφύλαξη
αυτών, όπως ρυθμίζεται από τα άρθρα 1666-1688 του Αστικού Κώδικα. Στόχος της παρούσας εργασίας
είναι η παρουσίαση των τομέων στους οποίους παρατηρούνται σημαντικές δυσκολίες στη συνεργασία με
τους συμπαραστάτες ή/και παραβιάσεις των ατομικών δικαιωμάτων των συμπαραστατουμένων, όπως
απορρέουν από την πολυετή λειτουργία των ΜΨΑ του φορέα μας στην περιοχή της Θράκης.
Υλικό - Μέθοδος: Έγινε επεξεργασία των ιστορικών των φιλοξενουμένων στις Μονάδες μας (2 οικοτροφεία
και 7 προστατευμένα διαμερίσματα) από το 2002 και μετά. Αντλήθηκαν πληροφορίες από τα κλινικά και
κοινωνικά ιστορικά και το αρχείο καταγραφής της συνεργασίας με τους δικαστικούς συμπαραστάτες.
Από τα 121 άτομα που φιλοξενήθηκαν σε ΜΨΑ του φορέα από το 2002, οι 19 είχαν τεθεί σε δικαστική
συμπαράσταση. Οι πληροφορίες του ιστορικού των φιλοξενουμένων κατηγοριοποιήθηκαν και συσχετίστηκαν
με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Αποτελέσματα: Σε ποσοστό 42% των περιπτώσεων εντοπίστηκαν μεμονωμένες ή πολλαπλές παραβιάσεις
των ατομικών δικαιωμάτων των φιλοξενουμένων (π.χ. σεβασμού της αξιοπρέπειας, δικαιώματος στη
ζωή, ισότητας ενώπιον του νόμου, ελευθερίας και ασφάλειας, απαλλαγής από εκμετάλλευση, βία και
κακομεταχείριση, προστασίας της ακεραιότητας).
Συμπεράσματα: Σε μεγάλο ποσοστό ο θεσμός δε λειτούργησε προς όφελος του συμπαραστατούμενου,
ανέδειξε την ανάγκη της ουσιαστικής παρουσίας του εποπτικού συμβουλίου και των αλλαγών στον τρόπο
ελέγχου της λειτουργίας της. Αν και υπάρχει η δυνατότητα άρσης της δικαστικής συμπαράστασης, αν
εκλείψουν οι λόγοι που την προκάλεσαν, αυτό δε φαίνεται να συμβαίνει και στην πράξη. Κυρίως, γιατί η
ερμηνεία του νόμου συνδέει τους λόγους άρσης με την ίαση από την ιατρική κατάσταση, γεγονός σπάνιο
στις ψυχικές διαταραχές, και όχι με την ακαταλληλότητα των συμπαραστατών.
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ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Τσιόπτσιας Γ.1, Γεωργιάδη Ρ.1, Σπαΐα Σ.2, Μαρτίκα Α.2, Χουλιάρα Ό.3
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Νεφρολογική Κλινική, ΓΝΘ Άγιος Παύλος
3
Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου
1
2

Η ΧΝΝ συνιστά πολύπλευρη νόσο με σωματικές αλλά και ψυχολογικές εκδηλώσεις. Η ανάγκη προσαρμογής
των νοσούντων στη νέα πραγματικότητα, η αποδοχή της ίδιας της νόσου αλλά και η πιθανότητα δυσμενούς
πρόγνωσης επιφέρει αυξημένο ψυχολογικό φορτίο στα άτομα αυτά. Έτσι, ενώ η κατάθλιψη αποτελεί την
πλέον κοινή ψυχιατρική νόσο στο γενικό πληθυσμό με εκτίμηση άνω των 300.000.000 πασχόντων
ισοδύναμο με 4,4% του παγκόσμιου πληθυσμού, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται σε πρόσφατες μελέτες από
21-47% σε ασθενείς με ΧΝΝ. Η κατάθλιψη αποτελεί συναισθηματική διαταραχή, χαρακτηρίζεται επιπλέον
από σωματικά και γνωσιακά συμπτώματα, που συχνά αλληλεπικαλύπτονται με αυτά του ουραιμικού
συνδρόμου στη ΧΝΝΤΣ. Συνιστά μείζονα αιτία αναπηρίας παγκοσμίως και οδηγεί συχνά σε αυτοκτονία,
ειδικά δε στη ΧΝΝΤΣ η πλημμελής συνεργασία στη θεραπεία ισοδυναμεί με παρααυτοκτονική συμπεριφορά.
Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση επιπολασμού της κατάθλιψης σε ασθενείς που
υποβάλλονται σε αιμοδιάλυση ή περιτοναϊκή διάλυση έναντι ομάδας ελέγχου, καθώς η διαγνωστική
και θεραπευτική προσέγγιση των ατόμων αυτών αποτελεί πρόκληση στα πλαίσια της ΣυμβουλευτικήςΔιασυνδετικής Ψυχιατρικής. Στη μελέτη συμμετείχαν 61 άτομα, εκ των οποίων 13 η ομάδα ελέγχου, 37 οι
ασθενείς με ΧΝΝ υπό αιμοκάθαρση και 11 υπό περιτοναϊκή διάλυση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
“Άγιος Παύλος”. Χορηγήθηκε η κλίμακα BDI-II, ενώ η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το
πρόγραμμα SPSS.
Από τα αποτελέσματα προέκυψε μεγαλύτερος επιπολασμός κατάθλιψης στους ασθενείς υπό περιτοναϊκή
διάλυση συγκριτικά τόσο με την ομάδα ελέγχου (στατιστικά σημαντική διαφορά ) όσο και με την ομάδα
ασθενών υπό αιμοκάθαρση. Η υπό αιμοκάθαρση ομάδα εμφάνισε μεγαλύτερο επιπολασμό αλλά όχι
στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, η οποία όμως εμφάνισε αξιοσημείωτα
μεγαλύτερο επιπολασμό σε σχέση με τις περισσότερες μελέτες για τον γενικό πληθυσμό. Τα αποτέλεσματα
συμβαδίζουν με τη διεθνή βιβλιογραφία ως προς τον μεγάλο επιπολασμό κατάθλιψης στη ΧΝΝΤΣ και
καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης.
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (CBT)
Φιστέ Μ.1,3, Νερούτσος Ε.2
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο
3
Aegean College
1
2

Σκοπός: Ο ψυχοθεραπευτής θα είναι πάντοτε επιφορτισμένος με τη δημιουργία ενός τρόπου αποτελεσματικής
συσχέτισης με εκείνους τους ανθρώπους που δεν μπορούν να σχετίζονται αποτελεσματικά με τον εαυτό τους
ή με άλλους. Η ακρόαση αποτελεί βασική τεχνική στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχολογική Θεραπεία.
Υλικό και μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, πρόσφατη αρθρογραφία και μελέτες περιπτώσεων.
Αποτελέσματα: Η «ακρόαση» του ψυχοθεραπευομένου εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε ελάχιστη ποσότητα
από την ουσία της να παραμένει καλυμμένη ή να μοιάζει με αυτές τις γνωσίες, οι οποίες είναι δύσκολο να
βγουν στην επιφάνεια. Στη θεραπεία των ατόμων των οποίων η ασθένεια εκφράζεται μέσω διαταραχών
σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφοράς, απαιτείται πάντα ειδική εκπαίδευση για την καθιέρωση μιας
θεραπευτικής σχέσης και αυτό εξαρτάται από την ειδική εμπειρία στην ακρόαση. Ο ψυχοθεραπευτής πρέπει
να μάθει αυτή την ικανότητα και να προσπαθεί να την πραγματοποιεί. Ο γνωσιακός-συμπεριφορικός
θεραπευτής ακούει κρυφές παραμορφώσεις, παράλογες υποθέσεις ή καθολικά συμπεράσματα ή ακούει
για συγκεκαλυμμένα συμπεριφοριστικά μοτίβα των σχέσεων ανησυχίας και ερεθισμάτων.
Σκοπός του είναι να αποκαλύψει ποια είναι τα γνωσιακά λάθη και το γνωσιακό προφίλ. χρησιμοποιώντας
εργαλεία που απαιτούν, αναζητούν, δοκιμάζουν και διευκρινίζουν, ενώ ο θεραπευόμενος καλείται να
συνεργαστεί ως ενεργός πληροφοριοδότης. Η διαδικασία ακρόασης απαιτεί χρόνο, συγκέντρωση, φαντασία,
αίσθηση χιούμορ και στάση που τοποθετεί τον θεραπευόμενο ως τον ήρωα της δικής του ιστορίας ζωής. Η
ακρόαση είναι τόσο θεραπευτική όσο και διαγνωστική.
Συμπεράσματα: Ίσως το πιο σημαντικό κλειδί για την ίδρυση μιας ενεργούς δυάδας ψυχοθεραπευόμενουψυχοθεραπευτή, που αντιπροσωπεύει τη θεραπευτική συμμαχία, είναι η ακρόαση. Στη CBT οι τεχνικές
αποσκοπούν στην από κοινού συνάντηση για την τροποποίηση των δυσλειτουργικών σκέψεων, δυσφορικών
συναισθημάτων και και αποφευκτικών συμπεριφορών που «ακούστηκαν» λεκτικά και εξωλεκτικά.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Φιστέ Μ.1,3, Νερούτσος Ε.2
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο
3
Aegean College
1
2

Σκοπός: Aν και οι ψυχικές διαταραχές συμβάλλουν σε περιορισμένη έκταση στη γενική κοινωνική βία,
δυστυχώς, αυτή η συμμετοχή εξακολουθεί να συνδέεται με έναν δυσανάλογο βαθμό κοινωνικής ανησυχίας.
H παρούσα εργασία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση καίριων ζητημάτων του θέματος αυτού.
Υλικό και μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, πρόσφατη αρθρογραφία.
Αποτελέσματα: Οι βίαιες και επιθετικές συμπεριφορές συσχετίζονται συχνά με ψυχική διαταραχή,
προκαλώντας φόβο τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Θα
πρέπει να αναγνωρίσουμε πώς οι ψυχικές διαταραχές και η επιθετικότητα εξακολουθούν να θεωρούνται
ότι συνδέονται στενά, οδηγώντας σε ένα αφόρητα βαρύ στίγμα τόσο για τους ασθενείς και τις οικογένειές
τους όσο και για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η ψυχική ασθένεια, όμως, δεν αποτελεί πάντα τον
αιτιολογικό παράγοντα επιθετικότητας. Η επιθετικότητα μπορεί να προκαλέσει επανεισαγωγές, παρατεταμένη
νοσηλεία και αύξηση του στίγματος και μπορεί να οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες καθένας από
τους οποίους πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Διαφορετικοί
τύποι επιθετικότητας μπορούν να εντοπιστούν, ο καθένας από τους οποίους ενδεχομένως απαιτεί
στοχοθετημένες και εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Είναι ενδιαφέρον ότι οι περισσότερες
επιθετικές συμπεριφορές συμβαίνουν όταν γίνεται διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής. Μετααναλύσεις
δείχνουν ότι η μη τήρηση τόσο των φαρμακολογικών όσο και των ψυχολογικών θεραπειών είναι ένας
από τους ισχυρότερους παράγοντες πρόβλεψης επιθετικότητας και βίας. Η αντιλαμβανόμενη ανάγκη
θεραπείας από τους ασθενείς, επομένως, θεωρείται βασικός στρατηγικός στόχος. Πλήθος ψυχολογικών
και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων συντελούν στη μείωση των επιπέδων επιθετικής συμπεριφοράς.
Τέτοιες παρεμβάσεις είναι η CBT, η Διαλεκτική Θεραπεία Συμπεριφοράς, η Θεραπεία Σχημάτων, θεραπεία
εστιασμένη στο θυμό και την επιθετικότητα, η Γνωσιακή αναδόμηση, η Ψυχοεκπαίδευση.
Συμπεράσματα: Η ολοκληρωμένη βιοψυχοκοινωνική θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο κίνδυνο
βίας και επιθετικότητας με την πάροδο του χρόνου.
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ:ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Φιστέ Μ.1,3, Νερούτσος Ε.2
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο
3
Aegean College
1
2

Σκοπός: Αρκετοί όροι χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοτραυματιστικής
συμπεριφοράς, του μη αυτοκτονικού αυτοτραυματισμού, του αυτοακρωτηριασμού, της κοπής, του
εσκεμμένου αυτοτραυματισμού. Οι όροι αυτοί πολλές φορές δημιουργούν σύγχυση στους ειδικούς και
γενικά στους επαγγελματίες υγείας. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να αποσαφηνισθούν αυτοί οι όροι
και να αρθούν βασικοί προβληματισμοί.
Υλικό και μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, πρόσφατη αρθρογραφία.
Αποτελέσματα: Οι ερευνητές και οι κλινικοί γιατροί αντιμετώπισαν αρκετές φορές αντιφατικούς όρους
στην περιγραφή των σκέψεων και συμπεριφορών που σχετίζονται με την αυτοκτονία. Ωστόσο, υπάρχει
κάποια συμφωνία ότι ο όρος μη αυτοκτονικός αυτοτραυματισμός αναφέρεται σε συμπεριφορές που
εμπλέκονται με τη σκόπιμη πρόθεση ένα άτομο να βλάψει τον εαυτό του χωρίς σκόπιμα να προσπαθήσει να
αυτοκτονήσει. Ο μη αυτοκτονικός αυτοτραυματισμός (ΜΑΑ) εκφράζεται σε διάφορες μορφές από σχετικά
ήπιες, όπως γρατζουνιές, τράβηγμα τριχών έως σχετικά σοβαρές μορφές όπως κοπή, κάψιμο ή χτύπημα.
Ο ΜΑΑ και οι απόπειρες αυτοκτονίας είναι ξεχωριστές συμπεριφορές. Τα άτομα με ΜΑΑ έχουν συνήθως
σκέψεις προσωρινής ανακούφισης, ενώ εκείνα που συμμετέχουν σε αυτοκτονικές συμπεριφορές έχουν
σκέψεις μόνιμης ανακούφισης μέσω του θανάτου. Ανασκόπηση περίπου 22 εμπειρικών μελετών πρότεινε
ότι ο ρυθμός επικράτησης του ΜΑΑ σε όλη τη ζωή κυμαίνεται μεταξύ 13% και 23% και ότι η τυπική
αναφερόμενη ηλικία εμφάνισής του πέφτει μεταξύ 12 και 14 ετών. Η σεξουαλική κακοποίηση και η ψυχική
ασθένεια των γονέων / άλλων μελών της οικογένειας συσχετίστηκαν με αυξημένες πιθανότητες να έχει
επιχειρηθεί αυτοκτονία, η συναισθηματική παραμέληση ήταν, επίσης, ένας παράγοντας για τους άνδρες.
Ο αυτοκτονικός ιδεασμός είναι προγνωστικός για τις μεταγενέστερες απόπειρες αυτοκτονίας αλλά όχι
για το ΜΑΑ. Τα άτομα με ΜΑΑ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας σε σύγκριση με άτομα που δεν
αυτοτραυματίζονται αλλά ο κίνδυνος παραμένει πολύ χαμηλός. Ο κίνδυνος θανάτου είναι υψηλότερος για
όσους έχουν προηγούμενες προσπάθειες αυτοκτονίας. Έχει βρεθεί, τέλος, ότι περίπου οι μισοί ασθενείς που
πέθαναν από αυτοκτονία είχαν κάνει τουλάχιστον μία προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας στο παρελθόν.
Συμπεράσματα: Η μελέτη του DSM-5 και σχετικής βιβλιογραφίας-αρθρογραφίας είναι πολύ βοηθητικά στη
εργασία με άτομα με συμπεριφορές αυτοκαταστροφής ή αυτοκτονική συμπεριφορά.
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗ
ΝΟΜΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Φιστέ Μ.1, Νερούτσος Ε.2
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο

1
2

Σκοπός: Οι διαταραχές της χρήσης ουσιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι συχνές και οι κίνδυνοι
τόσο για το έμβρυο όσο και για την έγκυο πολλοί. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της
σημασίας της κατάλληλης ολιστικής αντιμετώπισης της εγκύου σε Τμήμα Ψυχιατρικών Επειγόντων.
Υλικό και μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, πρόσφατη αρθρογραφία, μελέτες περιπτώσεων.
Αποτελέσματα: Το 2012 μια μεγάλη έρευνα στις ΗΠΑ έδειξε ότι το 6% περίπου των εγκύων γυναικών
χρησιμοποιεί μη νόμιμες ουσίες παράνομα, το 8,5% πίνει αλκοόλ και το 16% καπνίζει τσιγάρα. Ταυτόχρονα,
οι γυναίκες αυτές είναι πιο πιθανό να λαμβάνουν ανεπαρκή προγεννητική φροντίδα, να έχουν κακή διατροφή,
να βιώνουν τη φτώχεια και την ενδοοικογενειακή βία και να έχουν συνοδές ψυχιατρικές ασθένειες. Μια
συνάντηση με ψυχολόγο αλλά και με ψυχίατρο στο Τμήμα Ψυχιατρικών Επειγόντων προσφέρει τεράστιες
δυνατότητες για τον εντοπισμό των εγκύων γυναικών, οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο και που αγωνίζονται
με τη χρήση ουσιών και τη λήψη της ψυχιατρικής αγωγής. Δεδομένου ότι πολλές από τις εγκύους
αισθάνονται ντροπή και ενοχή για τη χρήση αλλά και φόβο για το νομικό σκέλος και τις συνέπειες στις ίδιες,
οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν μια αρχική δομημένη και στοχευμένη
συνεδρία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντική θεραπεία. Η Συμβουλευτική σχετικά με το νομικό
σύστημα και τους μελλοντικούς κινδύνους της εγκύου και του εμβρύου αποτελούν μια ακόμη πρόκληση για
τον επαγγελματία, ώστε να αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με την έγκυο και να την εμπνεύσει σε μια
μελλοντική θεραπεία. Άλλοι στόχοι αποτελούν την ασφαλή διαχείριση της οξείας φάσης και τον κίνδυνο
απόρριψης του εμβρύου, τα συνοδά ψυχιατρικά, ψυχολογικά και κοινωνικά θέματα και προβλήματα που
υπάρχουν.
Συμπεράσματα: Η ουσιαστική συνεισφορά και άλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας, πλην των ψυχιάτρων,
σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών κρίνεται σημαντική για τον κατάλληλο χειρισμό όλων των περιστατικών
που προσέρχονται σε αυτό.
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ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΤΟΥ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Ιατρού Μ., Τσακιρίδης Γ., Νερούτσος Ε.
ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο

Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη των καλών πρακτικών που χρησιμοποιούνται προς
όφελος των νοσηλευομένων ασθενών στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας, παρά
τη συνεχή και πολυετή ανάπτυξη υπεράριθμών ψυχιατρικών κλινών.
Υλικό και μέθοδοι: Στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Ψυχιατρικής του Θριασίου Νοσοκομείου Ελευσίνας.
Αποτελέσματα: Με βάση τους κάτωθι ποσοτικούς δείκτες, δηλαδή αριθμό επεισοδίων χρήσης μέτρων
περιορισμού (καθηλώσεις) ανά μήνα και ανά έτος, αριθμό επεισοδίων χρήσης μέτρου απομόνωσης ανά
μήνα και ανά έτος, αριθμό ασθενών που υπεβλήθησαν σε μέτρα περιορισμού (καθήλωση) προς το συνολικό
αριθμό των ακούσια νοσηλευθέντων ασθενών ανά μήνα και ανά έτος, αριθμό ασθενών που υπεβλήθησαν
σε απομόνωση προς το συνολικό αριθμό των ακούσια νοσηλευθέντων ανά μήνα και ανά έτος, αριθμό
επεισοδίων χρήσης μέτρων περιορισμού καθήλωσής που υπερέβησαν τις 12 h ανά48ωρο ανά μήνα και
ανά έτος, αριθμό επεισοδίων χρήσης μέτρου απομόνωσης που υπερέβησαν τις 12 h ανά 48ωρο ανά
μήνα και ανά έτος, μέσο όρο και διάμεσο διάρκειας εφαρμογής του περιοριστικού μέτρου (καθηλώσεις),
μέσο όρο και διάμεσο διάρκειας εφαρμογής περιοριστικού μέτρων (απομόνωση) και την επαλήθευση των
αποτελεσμάτων από το τμήμα Μηχανοργάνωσης του νοσοκομείου διαπιστώθηκαν τα εξής: Σύμφωνα με τον
1ο δείκτη έγιναν από 0 έως 8 καθηλώσεις με μέσο όρο αυτών τις 4, 0 απομονώσεις σύμφωνα με τον 2ο,
4ο, 6ο και 8ο δείκτη, 0-8 ασθενείς για τον 3ο δείκτη, στο 12μηνο έγινε μόνον 1 χρήση μέτρων περιορισμού
καθήλωσης άνω του 12ωρου, 2 1/2 και 1 ½ ώρες αντιστοίχως για τον 7ο δείκτη. Θα πρέπει να τονισθεί
ότι η συγκεκριμένη κλινική διαθέτει 19 κλίνες, οι νοσηλευθέντες ασθενείς για το 2019 ήταν 303 και
ποσοστό κάλυψης αυτής ήταν 145,59%.
Συμπεράσματα: Θα πρέπει να γίνεται επιμέρους και συνολική συγκριτική αξιολόγηση των καλών
θεραπευτικών πρακτικών στις ψυχιατρικές κλινικές των Γενικών αλλά και των ειδικών ψυχιατρικών
νοσοκομείων προκειμένου για την ηθική ικανοποίηση των εργαζομένων σε αυτά.

362

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ή ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ;
Φιστέ Μ.1,3, Νερούτσος Ε.2
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο
3
Aegean College
1
2

Σκοπός: Κάποιες μέθοδοι θεραπείας ψυχικής υγείας υποδηλώνουν στους ασθενείς ότι τα προβλήματά
τους είναι κατανοητά, ενώ στην ψυχοθεραπεία οι θεραπευτές γνωστοποιούν αυτό το είδος κατανόησης
και εμπλέκουν τους ασθενείς ως ενεργούς παράγοντες στη θεραπεία. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί
στη διερεύνηση του κατά πόσο στόχοι και μέθοδοι στην ψυχοθεραπεία αποτελούν δύο διαφορετικές
κατευθύνσεις ή αλληλοεπικαλύπτονται.
Υλικό και μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, πρόσφατη αρθρογραφία.
Αποτελέσματα: Η Ψυχοθεραπεία είναι μια διαπροσωπική διαδικασία στην οποία οι θεραπευτές επικοινωνούν
στους ασθενείς ότι τους καταλαβαίνουν, τους σέβονται και θέλουν να τους βοηθήσουν. Οι περισσότερες
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν κατανόηση και σεβασμό αλλά η ψυχοθεραπεία είναι
μοναδική λόγω της σκόπιμης προσπάθειας αυτών να γνωστοποιήσουν την κατανόησή τους για τις
δυσκολίες ενός ασθενούς και να τον βοηθήσουν να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή την κατανόηση. Οι στόχοι
της ψυχοθεραπείας είναι η ανακούφιση από τη συναισθηματική δυσφορία, η υποβοήθηση στην εξεύρεση
λύσεων σε προβλήματα ζωής και η τροποποίηση των συμπεριφορών της προσωπικότητας που εμποδίζουν
την υλοποίηση των παραγωγικών τους δυνατοτήτων. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι στην ψυχοθεραπεία
που βελτιώνουν τη συναισθηματική κατάσταση των ασθενών και διευρύνουν τις ευκαιρίες τους για να
βρουν αυτοπεποίθηση. Κάποιες φορές, οι μέθοδοι ψυχοθεραπείας έχουν μπερδευτεί με τους στόχους
αυτής, οδηγώντας έτσι στην πρόβλεψη ότι η συγκεκριμένη μορφή ψυχοθεραπείας βοηθά τους ανθρώπους
να κατανοήσουν με ελάχιστη προσοχή το πόσο καλά προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της ζωής τους.
Αυξημένη αυτοπεποίθηση που προωθήθηκε από την αποτελεσματική θεραπευτική επικοινωνία των μέσων
με τα οποία προχωρά η επιτυχημένη ψυχοθεραπεία δεν αποτελεί στόχο της θεραπείας. Η διορατικότητα
στην ψυχοθεραπεία είναι απλώς το μέσο για το τέλος της και η διορατικότητα χωρίς την ανακούφιση των
συμπτωμάτων και τη θετική αλλαγή συμπεριφοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ικανοποιητικό αποτέλεσμα
θεραπείας. Η ενισχυμένη αυτογνωσία χωρίς βελτιωμένη προσαρμογή υποδηλώνει ότι οι διαπιστώσεις που
επιτεύχθηκαν δεν είχαν σχέση με τα προβλήματα του ασθενούς ή ότι ορισμένες αντιστάσεις στην αλλαγή
συμπεριφοράς παραμένουν να αναγνωριστούν και να κατανοηθούν.
Συμπεράσματα: Απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία, η οποία θα πρέπει να συνεχίζεται
δια βίου και να πιστοποιείται από αρμόδιους φορείς.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΟΞΕΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Μπούρου Μ., Μπούτλας Β., Χαλτογιαννίδου Ε., Δερέ Γ., Φλώρος Γ., Αγοραστός Α., Μποζίκας Β.
Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ

Εισαγωγή: Η πιθανότητα εποχικότητας στην εκδήλωση της συμπτωματολογίας διπολικής διαταραχής είναι
βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη ενώ πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι και οι περιπτώσεις εισαγωγής σε
ψυχιατρικές κλινικές ακολουθούν ανάλογη εποχικότητα.
Μέθοδος: Εξετάστηκε ο αριθμός εισαγωγών με διάγνωση εξόδου στο διπολικό φάσμα της νοσολογίας
(F31.xx κατά ICD-10) κατά τη τελευταία τριετία, 2017-19) στη Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική
Α.Π.Θ, με στόχο τη διακρίβωση τυχόν εποχικότητας.
Αποτελέσματα: Συνολικά σημειώθηκαν 218 εισαγωγές. O αριθμός εισαγωγών ακολουθεί μία κατανομή
τύπου Poisson με μέσο όρο 18,17 εισαγωγές ανά μήνα. (Kolmogorov-Smirmov p=.995). Σημειώθηκε
στατιστικά σημαντική διαφορά στον αριθμό των εισαγωγών από έτος σε έτος, με το δεύτερο έτος να διαφέρει
στατιστικά σημαντικά από το πρώτο με λιγότερες εισαγωγές (Waldchi-square=4.562, df=1, p=.033).H
κατανομή δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική διακύμανση από μήνα σε μήνα (Kolmogorov-Smirmov
p=.504), ενώ δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μηνών μεταξύ τους στη τριετία ως
προς τον αριθμό των εισαγωγών (Waldchi-square = 9.909, df=11, p=.539) και υπήρχαν ίσες πιθανότητες
να έχουμε στη διάρκεια ενός μήνα λιγότερες ή περισσότερες εισαγωγές από 19 (one-samplebinomialtest
p=.388). Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν δύο κορυφώσεις των συνολικών αριθμών εισαγωγών τους
μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο κατά τη τριετία.
Συζήτηση: Τα ευρήματα αυτά συνηγορούν υπέρ μίας εποχικής τυχαιότητας στον αριθμό εισαγωγών με
διάγνωση διπολικής διαταραχής. Ωστόσο, καθώς ανιχνεύθηκε μία μικρή κορύφωση εισαγωγών κατά την
αρχή και το τέλος του καλοκαιριού, κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω διερεύνηση με μεγαλύτερο κλινικό δείγμα.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ
ΚΜΨΥ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
Φρροκάι Ε., Φύλλα Η.
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Σκοπός: Η πρωτόγνωρη κρίση της πανδημίας του Covid-19 αποτέλεσε μια νέα πρόκληση για την Κινητή
Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου (ΚΜΨΥ), η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη νέα συνθήκη με στόχο την
παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών ερευνών που εκπονήθηκαν
όσον αφορά τις επιπτώσεις του Covid-19 στην ψυχική υγεία, καθώς και η εμπειρία των θεραπευτών της
ΚΜΨΥ αποτέλεσαν εφαλτήριο για την καταγραφή και αξιολόγηση τους. Κεντρικό στόχο της παρούσας
έρευνας αφορά η διερεύνηση των επιπτώσεων του Covid-19 στην ψυχοπαθολογία των ασθενών της
Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Χίου του ΚΠΕ μετά την άρση της καραντίνας (περίοδος καραντίνας
Μάρτιος-Μάϊος 2020).
Υλικό και μέθοδος: Αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους θεραπευτές της
ΚΜΨΥ στο οποίο αναγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία, τα συμπτώματα και η αξιολόγηση (σε κλίμακα
Likert) της ψυχοπαθολογίας των ψυχιατρικά ασθενών της ΚΜΨΥ. Συγκεκριμένα, οι θεραπευτές αξιολόγησαν
την επίπτωση που είχε ο Covid-19 στην ψυχική υγεία του ασθενούς τους μετά την άρση της καραντίνας
(περίοδος καραντίνας Μάρτιος-Μάϊος 2020)..
Συμπεράσματα - Αποτελέσματα: Η κρίση της πανδημίας του Covid-19 ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία,
τόσο για την κοινωνία όσο και για την ΚΜΨΥ, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτή τη νέα συνθήκη, που
είχε ως απότοκο την αναπροσαρμογή των υπηρεσιών της στην περίοδο της καραντίνας (πραγματοποίηση
συνεδριών μέσω τηλεδιάσκεψης) και την ενίσχυση των ασθενών της, που παρατηρήθηκε επιδείνωση στην
ψυχικής τους υγεία. Οι επιπτώσεις που είχε ο Covid-19 στην ψυχοπαθολογία των ψυχιατρικά ασθενών της
ΚΜΨΥ ήταν πρόδηλες και αναδύθηκε η ανάγκη η ΚΜΨΥ να αφουγκραστεί και να ενισχύσει το υποστηρικτικό
δίκτυο φροντίδας στους ασθενείς που επλήγησαν.
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ε
Φύλλα Η., Φρροκάι Ε., Κωστούλα Μ., Παπαβασιλείου Α.
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Σκοπός: H Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ) Χίου από την αρχή της λειτουργίας είχε ως στόχο
την δυναμική αλληλεπίδραση με την κοινότητα αναφοράς μέσω της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας
και δράσεων αγωγής κοινότητας. Η μεγάλη προσφυγική κρίση που ξεκίνησε στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου το
2015, οδήγησε την ΚΜΨΥ να συνεργαστεί με τοπικούς φορείς, με οργανισμούς και ΜΚΟ που ασχολούνται
με το προσφυγικό-μεταναστευτικό ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι αναδυόμενες ανάγκες φροντίδας
ψυχικής υγείας και αυτής της ευάλωτης ομάδας. Η καταγραφή και αποτύπωση στοιχείων που αφορούν
δημογραφικά καθώς και κλινικά δεδομένα αυτού του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια στοχεύει στην
ενίσχυση της ενημέρωσης καθώς και στην επιστημονική αναγνώριση και σταδιακή κατανόηση αυτής της
νέας πραγματικότητας για τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα του 2020.
Υλικό και μέθοδοι: Καταγραφή δημογραφικών στοιχείων και κλινικών δεδομένων των προσερχόμενων
προσφύγων και μεταναστών από τα στατιστικά αρχεία της Κ.Μ.Ψ.Υ και τους φακέλους περιστατικών, τα
τελευταία 5 χρόνια.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και μεγάλη
ανάγκη κάλυψής τους την τελευταία πενταετία. Η παραπομπή των ατόμων αυτών στην μονάδα προέρχεται
από πολλαπλές πηγές, όπως το Νοσοκομείο, τους καταυλισμούς που έχουν δημιουργηθεί για την προσωρινή
φιλοξενία, το κέντρο ταυτοποίησης, την αστυνομία, τις δρούσες στο νησί ΜΚΟ. Οι υπηρεσίες που παρέχονται
από την μονάδα μας αφορούν την ψυχιατρική εκτίμηση παιδιών και ενηλίκων, την παρακολούθηση των
περιστατικών για όσο διάστημα βρίσκονται στο νησί, την υποστηρικτική και την συμβουλευτική γονέων, την
διασύνδεση με υπηρεσίες της κοινότητας, την παροχή στήριξης των επαγγελματιών που εμπλέκονται στη
διαχείριση των περιστατικών.
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ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑ (TATTOOING) ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΖΩΗ
Χασάπης Α., Αξιώτη Α.
ΨΝΑ Δαφνί

Σκοπός: Η δερματοστιξία(tattooing) αποτελεί μια ανθρώπινη πρακτική, η ύπαρξη της οποίας μετρά περί τις
πέντε χιλιετίες έως τώρα και εντάσσεται στο φάσμα μιας πλειάδας τεχνικών τροποποίησης του σώματος
(BodyModifications). Η οπτική του κοινωνικού συνόλου ως προς τους φέροντες tattoosέχει κατά τη
διάρκεια του εικοστού αιώνα λάβει ποικίλες μορφές. Δε θα ήταν υπερβολή εάν ισχυριζόμασταν πως η
ύπαρξη tattoosσυχνά μας κινεί το ενδιαφέρον ως ειδικών ψυχικής υγείας, τόσο σε κοινωνικά όσο και
κλινικά πλαίσια. Σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε εάν και σε ποιό βαθμό η δερματοστιξία δύναται να
σχετίζεται με ψυχικές διαταραχές.
Υλικό / μέθοδοι:Υλικό μας αποτελεί η ανασκόπηση της επιστημονικής επί του θέματος βιβλιογραφίας των
τελευταίων είκοσι ετών.
Αποτελέσματα: Φαίνεται πως το θέμα της διαχείρισης και ανοχής του σωματικού πόνου αποτελεί κομβικό
σημείο για τους υποβαλλόμενους σε δερματοστιξία. Ωστόσο, το κίνητρο πίσω από την εφαρμογή της τεχνικής
παραμένει εντελώς προσωπικό και εξατομικευμένο, αλλά δύναται να σχετίζεται με παράγοντες όπως λ.χ.
το φύλο, η ηλικία και το βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως η σύνδεση με
χρήση ουσιών και παρορμητική ή/και παραβατική συμπεριφορά δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί από τις
μέχρι τώρα μελέτες. Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε πως η ερμηνεία του σχεδίου δερματοστιξίας εμπλέκει
τόσο τον φέροντα, όσο και τον παρατηρητή.
Συμπεράσματα: Η οπτική του tattooως σχεδίου πάνω στον σωματικό «ανθρώπινο καμβά» μπορεί να
αποτελέσει αξιοσημείωτο κλινικό υλικό για τον ειδικό ψυχικής υγείας, όχι μόνο ως πληροφορία, αλλά
και ως όχημα προς διερεύνηση του εσωτερικού κόσμου του ασθενούς. Η σχέση μεταξύ ψυχιάτρου και
ασθενούς ενδυναμώνεται, καθώς εργάζονται από κοινού για την απόδοση νοήματος, βελτιστοποιώντας το
θεραπευτικό αποτέλεσμα.
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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19
Χατζή Ί., Σκουρτέλη Μ., Τσαγκαράκη Ε.
Κέντρο Ημέρας Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων στην Κοινότητα “Franco Basaglia”, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Και Ψυχικής Υγείας
(Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθούν οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες ψυχικής
υγείας που προσφέρθηκαν στην περίοδο της καραντίνας λόγω την πανδημίας του COVID-19. Συγκεκριμένα
διερευνήθηκε σε τι βαθμό οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες των ωφελούμενων σε σύγκριση με
τη δια ζώσης υπηρεσίες.
Υλικό / Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 14 ερωτήσεων κλειστού και ανοιχτού τύπου που
αξιολογεί την εξ αποστάσεως υπηρεσία. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 ωφελούμενου οι οποίοι είχαν
λάβει εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες προκειμένου να είναι σε θέση να συγκρίνουν και τα δυο
είδη υπηρεσιών. Οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν έλαβαν υπηρεσία ψυχιατρικής παρακολούθησης,
ψυχοθεραπείας, πρώτο ραντεβού αξιολόγησης και συνεδρίες υποστηρικτικού τύπου κατά τη διάρκεια της
καραντίνας.
Αποτελέσματα: Η μελέτη δείχνει ότι στο σύνολό τους οι ωφελούμενοι αξιολόγησαν θετικά την εμπειρία
τους με την εξ αποστάσεως υπηρεσία ψυχικής υγείας αναφέροντας ότι ανταποκρίθηκε στο ίδιο βαθμό με
τη δια ζώσης. Ωστόσο, αξιολογούν ότι η δια ζώσης θεραπεία υπερέχει σημαντικά σε συγκεκριμένα στοιχεία
που αφορούν τη σχέση με το θεραπευτή όπως είναι η εκφραστικότητα και η αμεσότητα
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει σημαντικά πιλοτικά ευρήματα, πάνω στα οποία θα μπορούσε
να χτιστεί μια ευρύτερη ερευνητική δραστηριότητα αναφορικά με την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών
ψυχικής υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέχεια της θεραπευτικής διαδικασίας σε περιόδους κρίσης
λειτουργεί ιδιαίτερα υποστηρικτικά ακόμα και να αλλάζουν οι θεραπευτικές συνθήκες που διεξάγεται.
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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΙΟΓΚΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Ψάρρα Β.1, Δημόπουλος Ν.2, Τσοπανάκη Έ.1, Μπόλου Β.1, Γαβρά Α.1, Σάρδης Α.1
3o ΨΤΕ, ΨΝΑ Δαφνί
Τμήμα Αγίας Μαρκέλλας, ΨΝΑ Δρομοκαϊτειο

1
2

Η κατάθλιψη και το άγχος αποτελούν βασικές αιτίες αναπηρίας παγκοσμίως (De Manincor et al, 2016). Οι
θεραπείες είναι κυρίως φαρμακευτικές και ψυχολογικές. Την τελευταία δεκαετία είναι υπό διερεύνηση και
άλλες παρεμβάσεις όπως η yoga για την μείωση του άγχους και της κατάθλιψης.
Με αναζήτηση στη βάση δεδομένων PubMed χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά yoga και κατάθλιψη (με
κριτήριο αναζήτησης: κλινικές μελέτες) προκύπτουν συνολικά 175 αποτελέσματα, με ιδιαίτερη αύξηση των
μελετών την τελευταία δεκαετία (χωρίς συγκεκριμένο κριτήριο τα επιστημονικά άρθρα που προκύπτουν
είναι 787). Οι κλινικές μελέτες διερευνούν την επίδραση της yoga σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν
φαρμακευτική θεραπεία με αντικαταθλιπτικά, καθώς και ως μεμονωμένη παρέμβαση.
Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι θετικά και στις δύο περιπτώσεις. Μελέτες προτείνουν πιθανούς
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς για την επίδραση της yoga στην κατάθλιψη όπως μέσω δράσης
στον προμετωπιαίο φλοιό, στην πρόσθια έλικα του προσαγωγίου, αντιφλεγμονώδη δράση μέσω του
πνευμονογαστρικού (Kinser et al, 2012). Επίσης πρόσφατη μελέτη υποστηρίζει μηχανισμό βελτίωσης των
καταθλιπτικών συμπτωμάτων, με την ενίσχυση του συστήματος GABA (Streeter et al 2020). Περιορισμοί
των ανωτέρω μελετών είναι τα μικρά δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν, η ανομοιογένεια των μελετών και
η έλλειψη δεδομένων μακροχρόνιας παρακολούθησης.
Παρά τους μεθοδολογικούς περιορισμούς τα ως τώρα δεδομένα είναι θετικά και χρήζουν περαιτέρω
διερεύνησης με καλά σχεδιασμένες μελέτες, σε μεγαλύτερα δείγματα ασθενών. Η yoga μπορεί να είναι μια
χρήσιμη παρέμβαση στην κατάθλιψη μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες.
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ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ψάρρα Β.1, Τσοπανάκη Έ.1, Δημόπουλος Ν.2, Γαβρά Α.1, Μπόλου Β.1, Γρηγορίου Β.1, Σάρδης Α.1
ΨΝΑ Δαφνί
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

1
2

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η Ελλάδα, δέχεται μεγάλες μεταναστευτικές ροές αρχικά από την
Αλβανία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Την τελευταία 20ετία πρόσφυγες και μετανάστες προέρχονται
κυρίως από Αφρικανικές και Ασιατικές χώρες.
Οι προσφυγικοί - μεταναστευτικοί πληθυσμοί ιδιαιτέρως στα χρόνια της οικονομικής κρίσης είναι ευάλωτοι
στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (φτώχεια, ανεργία, προβλήματα στέγασης). Επίσης οι
περισσότεροι έχουν βιώσει ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής με αποτέλεσμα μεγαλύτερη επιβάρυνση της
ψυχικής τους υγείας.
Με βάση τη βιβλιογραφία οι συχνότερες ψυχικές διαταραχές που παρουσιάζουν είναι: διαταραχή
μετατραυματικού στρες, άγχος και κατάθλιψη, σχιζοφρένεια και άλλες ψυχώσεις, κατάχρηση αλκοόλ και
ουσιών.
Το δημόσιο σύστημα υγείας καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τα
ψυχιατρικά ζητήματα που ανακύπτουν στους προσφυγικούς - μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Η φροντίδα
των συγκεκριμένων ασθενών είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω προβλημάτων επικοινωνίας (γλωσσικά,
πολιτισμικά), κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας (νοσηλεία,
εξωτερικά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγιεινής) και διαθεσιμότητας πόρων.
Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη χώρα μας κατά τα τελευταία έτη παραμένει επιτακτική η ανάγκη
για συστηματική μελέτη των προβλημάτων ψυχικής υγείας των μεταναστευτικών ομάδων και η ανάπτυξη
ειδικών παρεμβάσεων με βάση τις ανάγκες τους με σκοπό τη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΝΟΣΟ CREUTZFELDT-JAKOB (CJD) ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΟ ΩΣ ΜΕΙΖΩΝ
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Μούσδη Δ., Μπιτσικώκος Ν., Χασάπης Α., Τασσόπουλος Α., Μπάρκουλα Θ., Μαλτέζου Μ.
Νευρολογική Κλινική, ΓΟΝΚ Οι Άγιοι Ανάργυροι

Σκοπός: Περιγραφή περιστατικού CJD αρχικά διαγνωσμένου ως μείζων καταθλιπτικό επεισόδιο.
Συμπτωματολογία, βιβλιογραφικά δεδομένα.
Υλικό / μέθοδοι: Ευρήματα και διερεύνηση που διεξήχθη για τη νοσηλεία στην νευρολογική κλινική
γυναίκας 60 ετών που προσήλθε με αδυναμία βάδισης και ορθοστάτισης από 4μήνου, αιμωδίες και επίμονη
αϋπνία μη ανταποκρινόμενη στη χορήγηση αντικαταθλιπτικής και αγχολυτικής φαρμακευτικής αγωγής. Είχε
προηγηθεί νοσηλεία σε νευρολογική κλινική προ μηνός χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα από τον εργαστηριακό
και απεικονιστικό έλεγχο. Η ασθενής διερευνήθηκε στην κλινική μας εκ νέου, καθώς η συμπτωματολογία
της παρουσίαζε βαθμιαία επιδείνωση. Διενεργήθηκε ειδικός αιματολογικός έλεγχος, MRI εγκεφάλου, CT
θώρακος και άνω-κάτω κοιλίας, triplex φλεβών κάτω άκρων και ΗΕΓ.
Αποτελέσματα: Στην MRI εγκεφάλου ευρέθησαν πολλαπλές εστίες συμβατές με μικροϊσχαιμικού τύπου
αλλοιώσεις. Ο αιματολογικός έλεγχος ανέδειξε υψηλή τιμή πρωτεΐνης 14-3-3 και λόγου τιμών πρωτεϊνών
Tau/p-Tau. Η συμπτωματολογία της ασθενούς, στην οποία προστέθηκαν η δυσχρησία, απραξία, ημιανοψία,
αγνωσία και διαταραχές της εν τω βάθει αισθητικότητας, αποδόθηκε πλέον στη νόσο CJD.
Συμπεράσματα: Η νόσος CJD αποτελεί μια σπάνια, αλλά ραγδαία επιδεινούμενη νοσολογική οντότητα, που
δύναται να εμφανισθεί πρώιμα αποκλειστικά με ψυχιατρική συμπτωματολογία. Συνεπώς, η πιθανότητά της
θα ήταν χρήσιμο να μη διαλάθει της προσοχής μας στη διαφορική διάγνωση.
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ
ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ
Πασχαλίδου Ά., Κούτρα Α.
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σκοπός: Οι συμπεριφορές ανατροφής που υιοθετούν οι γονείς καθορίζουν σημαντικά διάφορες πτυχές
της ανάπτυξης, της ψυχικής υγείας και της προσωπικότητας των παιδιών. Σκοπός της παρούσας μελέτης
αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης του ενθυμούμενου τρόπου γονεϊκής ανατροφής κατά την παιδική ηλικία
με την εκδήλωση άγχους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, το επίπεδο της αυτοεκτίμησης και την
αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη στην νεαρή ενήλικη ζωή.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 182 φοιτητές ηλικίας 18-30 ετών οι οποίοι
συμπλήρωσαν την σύντομη μορφή της Κλίμακας αναμνήσεων από τη γονεϊκή ανατροφή (EMBU - Short
form), την κλίμακα άγχους του Spielberger (STAI-trait), την κλίμακα κατάθλιψης του Beck (BDI-II), την
κλίμακα αυτοεκτίμησης του Rosenberg (RSE) και την κλίμακα αντιλαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης
(MSPSS).
Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ της απόρριψης και της συναισθηματικής
ζεστασιάς και των δύο γονέων με το άγχος, την καταθλιπτική συμπτωματολογία, την αυτοεκτίμηση,
καθώς και με τις παραμέτρους της κοινωνικής υποστήριξης, ενώ μόνο η υπερπροστατευτικότητα της
μητέρας εμφάνισε σημαντική σχέση με την υποστήριξη από την οικογένεια. Από την ανάλυση πολλαπλής
παλινδρόμησης προέκυψε πως η γονεϊκή απόρριψη προέβλεπε θετικά τα επίπεδα άγχους και καταθλιπτικής
συμπτωματολογίας των νεαρών ενηλίκων, ενώ εμφανίστηκε αρνητική η πρόβλεψη για την λαμβανόμενη
κοινωνική υποστήριξη. Αντίστοιχα, η συναισθηματική ζεστασιά προέβλεπε αρνητικά τις μεταβλητές
ψυχικής υγείας και θετικά την κοινωνική υποστήριξη. Μη αναμενόμενα αποτελέσματα προέκυψαν για την
αυτοεκτίμηση, καθώς η γονεϊκή απόρριψη προέβλεπε θετικά την εν λόγω μεταβλητή, ενώ η αυξημένη
συναισθηματική ζεστασιά των γονέων προέβλεπε μείωση των επιπέδων της.
Συμπεράσματα: Από τα παραπάνω ευρήματα προκύπτει πως η γονεϊκή ανατροφή κατά την παιδική ηλικία
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχική υγεία του ατόμου κατά την ενήλικη ζωή και συμβάλλει στην
αντίληψή του για την λαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη από φίλους, οικογένεια και σημαντικούς άλλους.
Ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση προέκυψε για την σχέση της ανατροφής με την αυτοεκτίμηση, η οποία
εμφανίστηκε αντίστροφη της προσδοκώμενης.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ ΥΓΙΩΝ
Τριανταφύλλου Ε.1, Παναγιωτοπούλου Κ.2, Τσέλλος Π.1, Αντωνοπούλου Ζ.1, Οικονόμου Μ.1,
Παπαγεωργίου Χ.1
1
2

Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, Ερευνητικό Πρόγραμμα Ποιότητας Ζωής
ΚΥ Ηλιούπολης Αθηνών

Τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών καταδεικνύουν ότι η ψυχολογική κατάσταση των ασθενών με αλλεργικές
παθήσεις είναι επιβαρυμένη. Επιπλέον, παρουσιάζουν σημαντική επιδείνωση στην κοινωνική προσαρμογή
και στην ποιότητα ζωής (ΠΖ), που σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να είναι σημαντικά χαμηλότερη,
συγκριτικά με την ΠΖ ασθενών με άλλες χρόνιες νόσους.
Σκοπός: Η μελέτη αυτή έχει ολοκληρωθεί και αποσκοπεί: α) στην διερεύνηση της επίδρασης του άγχους,
του πρώιμου τραύματος, της γενικής κατάστασης της υγείας, και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας,
στην ΠΖ και στην κοινωνική προσαρμογή, β) στην συγκριτική μελέτη όλων των μεταβλητών μεταξύ
αλλεργικών ασθενών και δείγματος υγιών.
Υλικό και μέθοδοι: Το δείγμα αποτελείται από 150 υγιείς και ασθενείς που πάσχουν από αλλεργικές
νόσους, όπως η αλλεργική ρινίτιδα, το άσθμα, η ατοπική δερματίτιδα κ.ά. Χρησιμοποιήθηκαν:
Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής - WHOQOL-BREF (WHOQOL Group, 1998).
Κλίμακα Κοινωνικής Προσαρμογής- SASS (Bosc et al,1997).
Ερωτηματολόγιο του Πρώιμου Τραύματος -SR-SF(Bremner et al, 2007)
Ερωτηματολόγιο Άγχους-STAI (Spielberger et al, 1970).
Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας-EPQ (Eysenck et al, 1968).
Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας - GHQ-28 (Goldberg, 1978)
Δελτίο κοινωνικοδημογραφικών -κλινικών χαρακτηριστικών
Αποτελέσματα: Όλοι οι παράγοντες της ΠΖ και η κοινωνική προσαρμογή, συσχετίζονται αρνητικά
με το καταστασιακό, δομικό άγχος, το πρώιμο τραύμα, τους παράγοντες του GHQ-28, καθώς και με
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που προβλέπουν διαστάσεις της ΠΖ και
την κοινωνική προσαρμογή με αρνητικό πρόσημο είναι: το άγχος, η κοινωνική δυσλειτουργία, το τραύμα και
η σοβαρή κατάθλιψη, ενώ με θετικό πρόσημο το μηνιαίο εισόδημα και η εξωστρέφεια. Τέλος, οι αλλεργικοί
ασθενείς παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα ΠΖ και υψηλότερα επίπεδα σε παράγοντες του GHQ-28, στα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κ.ά., συγκριτικά με το δείγμα των υγιών.
Συμπεράσματα: Συνιστάται η διεξαγωγή μελετών σχετικών με την ΠΖ και των συσχετιζόμενων
ψυχοκοινωνικών παραμέτρων, προκειμένου παράλληλα με την λήψη φαρμακευτικής αγωγής να
εφαρμόζονται εξειδικευμένες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις για τους αλλεργικούς ασθενείς. Η μελέτη
για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

373

Ευρετήριο
Συγγραφέων

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

P
Pomini V...........................................O13

R
Richardson C....................................P094

S
Selakovic M......................................O13

Α
Αβραμόπουλος Π............................P066
Αγγελόπουλος Η.............................P098
Αγγέλου Γ........................................P067
Αγοραστός Α....................................P180
Αθανασιάδου Μ...............................P026, P129
Αθανασόπουλος Α..........................P006
Αθανασοπούλου Ε..........................P006, P024, P137
Αθανασούλια Γ................................P136, P137
Αλεβιζόπουλος Γ.............................P060, P113
Αμπαρτζίδης Θ.................................O20
Αναγνωστοπούλου Ν.....................P039
Ανδρεοπούλου Α............................P070
Ανδρέου Ε........................................P043, P044, P045,
P046, P047, P048,
P049
Αντωνοπούλου Ζ............................P189
Αντωνούδη Κ...................................P167, P172
Αξιώτη Α..........................................P007, P103, P183
Αποστολίδου Ά................................P146
Αποστολόπουλος Ι..........................P099, P100
Αποστόλου Ε....................................P137
Αργυρώ Π........................................P134
Αρναουτάκη Ε..................................P008
Αρρέ Α..............................................P124
Αρτεμιάδης Α...................................O39, P112
Ασημακόπουλος Λ..........................O43, P009, P074,
P098
Ασημόπουλος Χ. .............................P009, P098
Αστεριάδου Φ..................................P036, P037
Ασωμάτου Α....................................P005
Αυδίκος Κ.........................................P066

Β
Βαβέτση Σ........................................O27
Βαγενά Κ..........................................P025

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Βαλαβάνης Δ...................................P011, P013, P014,
P016, P018
Βαλαβάνης Π...................................P010, P011, P012,
P013, P014, P015,
P016, P017, P018
Βαρδιάμπασης Α.............................P019, P020, P021,
P022, P023
Βαρυτιμιάδου Ε................................P014, P015
Βασάκος Σ.......................................O17
Βασιάδης Δ......................................P056
Βασιλειάδου Θ.................................P024
Βασιλείου Γ......................................P025
Βασιλόπουλος Ε.............................O10
Βασιλοπούλου Π.............................P033
Βασιλούλη Σ....................................P070
Βγόντζας Α.......................................O25, P101, P143
Βελελέκου Ά....................................P011, P012, P018
Βελλόπουλος Σ...............................P033
Βελόγλου Γ.....................................O09
Βερυκίου Μ......................................P056, P057, P058
Βιδάλη Μ..........................................P062, P063
Βλάχος Ι............................................P025, P056, P057,
P058
Βλάχου Μ.........................................P056, P057, P058
Βοϊτσίδης Π......................................P026, P027
Βουλγαρούδη Ε...............................P128
Βουνοτρυπίδου Ε.............................P042
Βούρα Π..........................................P130
Βουράκη Γ........................................P028, P029, P030,
P031, P133
Βούσουρα Ε.....................................P065
Βράνα Β............................................O36

Γ
Γαβρά Α............................................P185, P186
Γαλανάκη Μ......................................P028, P029, P030,
P164
Γαλάνης ∆.........................................O13
Γεωργακοπούλου Α.......................O17
Γεωργιάδη Α....................................O44
Γεωργιάδη Ρ.....................................P173
Γεωργιάδου Γ...................................P111
Γεωργίου Σ.......................................P067
Γεώργου Α.......................................P032
Γιαζκουλίδου Α................................P027
Γιαλλελή Μ.......................................P131
Γιαλούρη Κ.......................................P011, P012, P018

375

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Γιαννακόπουλος Ο..........................P033, P034
Γιαννακοπούλου ∆..........................P070
Γιαννούλης Α...................................P069
Γιαντζελίδου Α................................O17
Γιαντσελίδου Α................................P167, P171, P172
Γιούσµης Β.......................................P041, P042
Γιωτάκης Κ.......................................P028, P132, P164
Γιώτη Π.............................................P124
Γκέσογλου Θ....................................P108
Γκίνης Α............................................P064
Γκίνης Π............................................O11, P031, P133
Γκόγκα Μ..........................................O36
Γκόγκου Α........................................P124
Γκόλια Ι.............................................O44
Γκολφάκη Α.....................................P048
Γκούβρα Μ........................................P035
Γοργόλη ∆........................................P043
Γουρνέλλης Ρ...................................P008, P035, P156,
P157
Γραµανδάνη Χ..................................P019, P020, P021,
P022, P023
Γρηγοράκης Λ..................................P025, P035
Γρηγορίου Α.....................................O22, P154
Γρηγορίου Β.....................................P186
Γριβάκου Ε........................................P132
Γώγος Θ............................................P056, P057, P058

Δ
∆αρβίρη Χ........................................O39
∆αρµή Ε............................................P012, P015, P016
∆αφέρµος Β.....................................O25
∆έγλερης Ν......................................P142
∆ερέ Γ...............................................P109, P180
∆ερεδίνη Π......................................P032
∆ηµητριάδης Α.................................P010, P011, P013,
P016, P017
∆ηµητριάδου- Μανίνια ∆................P036, P037
∆ηµητρίου Β.....................................P154
∆ηµητροπούλου Μ..........................P038
∆ηµόπουλος Ν.................................P010, P012, P013,
P185, P186
∆ηµοπούλου Χ.................................O22, P154
∆ιακογιάννης Ι.................................O27, P026, P027
P077, P129
∆ιακουµοπούλου Α........................O41
∆ιαλλινά Μ.......................................P103, P117, P146,
P147

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

∆ιαµάντη Χ.......................................P062
∆ιαµάντη Χ.......................................P063
∆ιαρεµέ Σ.........................................P146
∆ογιαµάζη Σ.....................................P169
∆όγρανλης Θ...................................O04
∆ολιανίτη Φ......................................O04
∆ουζένης Α......................................O40, P008, P035,
P104, P105, P120,
P156, P157, P162,
P163
∆ουλάµης Θ.....................................P011, P012, P018
∆ουράλη Σ.......................................O44
∆ούση Σ...........................................P013, P014, P015,
P016, P017
∆ράγου Ν........................................P024
∆ρακάκη Μ.......................................O25
∆ράκος Ι...........................................O21
∆ρακούλη Β.....................................P030, P131
∆ροσατάκη Κ...................................P146
∆ροσερού Χ.....................................P169

Ε
Ελευθεριάδου Μ..............................P169
Εξάρχου Ό........................................O22
Εξηνταβελόνη ∆.............................O10
Εργλετζής Σ......................................P041, P042
Ευθυµιάτου Ε...................................P128
Ευσταθίου Β.....................................P008, P104, P120,
P156, P157

Ζ
Ζακζάγκη Μ......................................O12
Ζαχαράκη ∆.....................................P142
Ζάχαρη Ε..........................................P071
Ζέκα Ε...............................................P041
Ζέρβας Γ...........................................P065
Ζης Π................................................P112
Ζησίµου Μ........................................P154

Η
Ηλιάδου Β........................................O07
Ηλιάδου Π........................................P027
Ηλίας Ι...............................................P028
Ηλιού Β.............................................P172

376

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής

Θ
Θεοδωράκης Γ.................................O12
Θεοδωρίδου Ι...................................P008
Θεοδωροπούλου - Mrvoljak Ι........P039
Θεοδωροπούλου Ν.........................P118
Θεοδωροπούλου Π.........................O13
Θεοχάρη Ε........................................P069, P070, P072
Θεωδορίδου Ι...................................P035
Θραψανιώτη Ε..................................O22
Θωµαΐδου Μ.....................................O01

Ι
Ιατρού Μ...........................................P178
Ιεροδιακόνου-Μπένου Ι..................P081, P088
Ιστίκογλου Χ.....................................P043, P044, P045,
P046, P047, P048,
P049
Ιωαννίδου Α.....................................P168
Ιωαννίδου Ε.....................................P050, P051, P052,
P053, P054, P055

Κ
Καβουργιά Ε.....................................P056, P057, P058
Καδηγιαννοπούλου Γ......................P172
Καζή Σ...............................................P165, P166
Καισαρίτη Μ.....................................P059, P141
Κακούρη-Μπασσέα Α.....................O18
Καλαβρού Χ.....................................O12
Καλαϊτζάκη Α...................................O06, O15, O23,
O24, O29
Καλαντίδου Π...................................P068
Καλέµη Γ..........................................P104, P162
Καλίγερος Κ.....................................P066
Καλλέργης Γ....................................P060, P061
Καλλινικάκης Ι.................................O41
Καλογεράκης Ζ................................P062, P063
Καµπούρας Ι.....................................P071
Καµπούρη Χ.....................................O26
Καναβάκης Ε....................................O09
Καναβάκης Μ...................................O09
Κανελλάκος Π..................................P043, P047
Καπογιάννης Α................................O39
Καπονικολός Α................................O22, P154
Καπράνου Κ.....................................P096
Καπρίνης Σ.......................................O07, O43
Καραβασίλης Γ................................O36

29 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2020

Καραγεωργίου Β.............................P120
Καραγιάννης Α................................O43
Καραγιοβανακη Σ............................P064
Καραΐν Α...........................................P065
Καρακατσάνης Ν.............................P066
Καρακούσης Ν.................................P066
Καρακωνσταντής Σ.........................O25
Καράντζαλη Α..................................O11
Καραµάνης ∆...................................P043, P044, P045,
P046, P047, P048,
P049
Καραµίχαλος Π................................P066
Καραποστόλη Ν...............................O03
Καραχάλιου Ε..................................P163
Καρβέλη Μ.......................................O05
Καρβούνη Α.....................................P008, P035
Κασαπίδου Ζ....................................P168
Κατσιαφλιάνης Α.............................P043, P044, P045,
P046, P047, P048,
P049
Κατσικίδου Μ...................................P067
Καττάν Κ...........................................P062
Κεντρωτή ∆......................................P043, P044, P045,
P046, P047, P048,
P049
Κεραµιδά Β.......................................P068
Κιοσσές Β.........................................O43
Κλωνάρης ∆....................................O39
Κοίλιαρη Ε........................................P121
Κοκκινόπουλος Τ............................P012, P014, P015,
P016
Κοκκώλης Κ.....................................P038
Κοκλάνης Ν......................................P066
Κόκρας Ν.........................................O10
Κολαΐτης Γ........................................P158, P159, P160,
P161
Κόλλια Ν...........................................P071
Κοµούτος Ν......................................O12
Κοντακίδου Ε...................................P168
Κόντης ∆..........................................O01, O02, P069,
P070, P071, P072
Κοντόκωστας Κ...............................P099, P100
Κόντος Κ..........................................P118
Κορέβη Κ..........................................P117
Κορµπάκη Ν.....................................P071
Κοροτζίδης Χ....................................O15
Κοσµίδη Ε.........................................P062, P063

377

28

ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ψυχιατρικής
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Μακρής Γ..........................................O39
Μακρίδου Ά......................................P067
Μάλαινος Π......................................P140
Μαλακόζη Α.....................................P167
Μαλλίδου Χ......................................P095
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Μπιρλή Ε...........................................O04
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