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της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας7o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο

Σάββατο 28 Νοεµβρίου 2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και ο Κλάδος Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας σας 

καλωσορίζουμε στο 7ο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, που 

θα διεξαχθεί διαδικτυακά, σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις. Παραμένουμε συνεπείς 

στην προσπάθειά μας για συνεχή εκπαίδευση των συναδέλφων σε θέματα κλινικής 

ψυχοφαρμακολογίας.

Ως το θεσμικό όργανο των ψυχιάτρων της χώρας, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία 

αποβλέπει στη βελτίωση των θεραπευτικών δεξιοτήτων και την ασφάλεια της φαρμακευτικής 

θεραπείας. Το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς δεν υποβάλλονται σε θεραπεία, ότι η εκπαίδευση 

των συναδέλφων είναι ατελής και οι νέες πληροφορίες είναι κατακλυσμικές και προκαλούν 

σύγχυση, καθιστά την προσπάθειά μας περισσότερο δικαιολογημένη. Πιστεύουμε ότι με 

την βοήθεια της τεχνολογίας θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τις νέες επιστημονικές 

κατακλυσμικές πληροφορίες καθώς και τις πολλές θεραπευτικές ανάγκες που παραμένουν 

ανεκπλήρωτες. 

Ευελπιστούμε ότι το 2021 θα είμαστε σε θέση να «ανταμώσουμε» από κοντά στο 8ο 

Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο και να συζητήσουμε δια ζώσης όλες τις εξελίξεις στην κλινική 

ψυχοφαρμακολογία, 

Με τιμή,

 Δ. Πλουμπίδης β. Αλεβίζος 
 Πρόεδρος της ΕΨΕ Πρόεδρος Κλάδου 
   Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας

 
Ειρ. Σιούτη, Χ. Τουλούμης 

Γραμματείς Κλάδου 
Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας
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Αγγελόπουλος Ηλίας Ομ. Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ

Αγοραστός  Αγοραστός Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ., Ιατρική Σχολή, Τομέας 
Νευροεπιστημών, Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.,  
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

Αλεβιζόπουλος Γιώργος Αντιπρόεδρος ΕΨΕ, PharmD, PhD, DFP, Καθηγητής Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ, 
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. "Οι  Άγιοι Ανάργυροι"

Αλεβίζος βασίλης Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Κλάδου Κλινικής 
Ψυχοφαρμακολογίας ΕΨΕ

Αλεξόπουλος Πάνος Ψυχίατρος, Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Περιφερειακό 
Νοσοκομείο Πατρών "Παναγία η Βοήθεια"

Αντωνίου Θανάσης Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, ΓΝΝΘΑ  "Η Σωτηρία"

βορβολάκος Θεοφάνης Ψυχίατρος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής και Ψυχογηριατρικής,  
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γαργαλιάνος Παναγιώτης Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής της Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής 
Κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Λοιμώξεων, Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πανδημία COVID-19

Γιωτάκος ορέστης Ψυχίατρος, Αθήνα

Γκούβας  Νικόλαος Ψυχίατρος, Πρόεδος Κλάδου Πληροφορικής και Καινοτόμων Τεχνολογιών, 
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία 

Γουρνέλης Ρωσσέτος Ψυχίατρος, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Β΄Ψυχιατρική Κλινική, 
ΠΓΝ "Αττικόν"

Δημητρακά μαρία Ψυχίατρος, Επιμελήτρια Β' 5ου Ψ.Τ.Ε., Ψ.Ν.Α.

Διακογιάννης Ιωάννης Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής, Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, 
Γ.Π.Ν.Θ. “Παπαγεωργίου"

Δικαίος Δημήτρης Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Δρακωνάκης  Νεκτάριος Ψυχίατρος, Επιμελητής Α', Επιστημονικά Υπεύθυνος Κ.Ψ.Υ. Αθηνών

Ζέρβας  Ιωάννης  Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ

Ζολώτα Αικατερίνη Ψυχίατρος, επιμελήτρια Β’, Κρατικό Θεραπευτήριο - Γ.Ν. - Κ.Υ. Λέρου

Κορμπάκη  Νεφέλη Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής ΨΝΑ

Κουτσομήτρος Θεόδωρος Αντιπρόεδρος Επιτροπής Νέων Ψυχιάτρων Παγκόσμιου Κολλεγίου 
Νευροψυχοφαρμακολογίας (CINP)

Κώνστα  Αναστασία Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής -Ψυχογηριατρικής Α.Π.Θ., Α΄ Ψυχιατρική 
Κλινική ΑΠΘ  ΓΝ “Παπαγεωργίου

Λεονάρδου Αγγελική MD, PhD, Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπεύτρια, Ακαδ. Υπότροφος, Α’ Ψυχ/κή Κλινική 
ΕΚΠΑ, Γραμματέας Κλάδου Ψυχικής Υγείας Γυναικών (ΕΨΕ), Γραμματέας 
Εταιρείας για την Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας(ΕΨΥΓ)

ομΙΛΗΤEΣ - ΣΥΝΤοΝΙΣΤEΣ

της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας7o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο

 Σάββατο 28 Νοεµβρίου 2020

▲ ▲
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μαυρόματος  Αντώνης Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, Β' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ,  ΠΓΝ "Αττικόν"

μούγιας Αντώνης Ψυχίατρος, Επιστημονικά Υπεύθυνος κέντρου Ημέρας Ψυχογηριατρικής 
Εταιρείας “O Νέστωρ"

μπιτσικώκος Νικόλαος Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής Μονάδα Απεξάρτησης “18 Άνω”, ΨΝΑ

μποζίκας βασίλης Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Β' Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ

Νάτσης βασίλης Ψυχίατρος,  Α' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Νικολάου Νικόλαος μ.  Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, Συνιδρυτής της Πλατφόρμας Τηλεψυχιατρικής 
“Melapus’’

Παπαμιχαήλ Νικόλαος Ψυχίατρος, Χαλκίδα

Πλουμπίδης Δημήτριος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Πολίτης Αντώνης Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Α' Παν/κή Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο,  
Part Time Faculty, Department of Psychiatry, Division of Geriatric Psychiatry  
and Neuropsychiatry, John's Hopkins Medical School, Baltimore,USA

Σακκάς Παύλος Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ

Σινιόσογλου Νικήτας Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών,  
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Συγγραφέας

Σιούτη Ειρήνη Ψυχίατρος, τ. Διευθύντρια Ψυχιατρικής Κλινικής ΨΝΑ- Δαφνί, Μέλος ΔΣ Κλάδου 
Ψυχοφαρμακολογίας

Σμυρνής  Νικόλαος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β' Ψυχιατρικής 
Κλινικής, ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ"

Στεφανής Νίκος MD, FRANZCP, Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Α' Ψυχιατρική 
Κλινική, ΓΝ "Αιγινήτειο”, Αθήνα

Τζιαπούρας μιχαήλ Ψυχίατρος, Τρίπολη

Τουλούμης Χαράλαμπος Ψυχίατρος, Συντονιστής - Διευθυντής 5ου Ψυχιατρικού Τμήματος  Εισαγωγών 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Αθήνα

Τσαμάκης  Κωνσταντίνος Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής  
ΠΓΝ “Αττικόν”, Research Visitor, Institute of Psychiatry, Psychology and  
Neurosciences, King's College, London, UK

Τσόπελας Χρήστος MSc, PhD, Ψυχίατρος - Συντ. Διευθυντής 20 ΨΤΕ, ΨΝΑ 

Φουντουλάκης Καθηγητής Ψυχιατρικής, Τομέας Νευροεπιστημών, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ,  
Κωνσταντίνος Διευθυντής Cochrane Greece

Χαϊδεμένος Αλέξανδρος Δρ Ψυχίατρος, Συντονιστής- Διευθυντής, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Χρηστίδη Στυλιανή Ψυχίατρος, Επιμελήτρια Α΄, Μονάδα Απεξάρτησης "18 Άνω", ΨΝΑ

Χριστοδούλου Γεώργιος Ν. Ομ. Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής 
Εταιρείας, Πρώην Πρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας

ομΙΛΗΤEΣ - ΣΥΝΤοΝΙΣΤEΣ
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09.00-10.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖΑ 1
Covid 19: H αόρατη απειλή
Προεδρείο: Γ. Αλεβιζόπουλος

Νευροψυχιατρικές επιπλοκές της πανδημίας
Π. Σακκάς 
Η χρήση των ψυχοτρόπων φαρμάκων σε ασθενείς 
με Covid 19
Χ. Τουλούμης 
Πρακτικά μέτρα στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας στο κοινό
Γ. Ζέρβας 

ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖΑ 2
Εξάρτηση από βενζοδιαζεπίνες και 
αντιμετώπιση αυτής στα πλαίσια 
των δομών ψυχικής υγείας και 
απεξάρτησης 
Προεδρείο: Στ. Χρηστίδη

Μηχανισμοί εξαρτήσεις από τις 
βενζοδιαζεπίνες
Ν. Μπιτσικώκος 
Διαχείριση ασθενών που κάνουν 
χρήση βενζοδιαζεπινών στα πλαίσια 
λειτουργίας ενός ΚΨΥ
Ν. Δρακωνάκης 
Αντιμετώπιση της εξάρτησης από 
τις βενζοδιαζεπίνες στη σύγχρονη 
κλινική πράξη
Στ. Χρηστίδη 

10.30-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖΑ 3  
ΣΕ ΣΥνΕΡΓΑΣίΑ μΕ ΤΟν κΛAδΟ 
ΠΛηΡΟφΟΡικΉΣ κΑι νΕων ΤΕχνΟΛΟΓίων  
κΑι ΤΟμΕΑ νΕων ΨΥχιΑΤΡων ΤηΣ ΕΨΕ
Νέες Τεχνολογίες στην υπηρεσία της Ψυχιατρικής: 
τηλεψυχιατρική και rTMS
Προεδρείο: Ειρ. Σιούτη

Τηλεψυχιατρική 
Ν. Γκούβας
Επαναληπτικός Διακρανιακός Μαγνητικός 
Ερεθισμός (rTMS), θεραπευτικές εφαρμογές στην 
Ψυχιατρική 
Θ. Κουτσομήτρος 

11.00-11.30 δΟΡΥφΟΡικη διΑΛΕΞη 

11.30-12.00 διAΛΕΞη 1
Προεδρείο: βασ. Αλεβίζος

Σχιζοφρένεια: μια χωροχρονική διαταραχή  
της εγκεφαλικής λειτουργίας 
Η. Αγγελόπουλος 

11.30-13.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖΑ 4  
ΤΟμΕΑ νΕων ΨΥχιΑΤΡων ΤηΣ ΕΨΕ:
Νέα δεδομένα σε αγχώδεις 
διαταραχές και ιδεοψυχαναγκαστική 
διαταραχή  
Προεδρείο: Θ. Κουτσομήτρος

Γενικευμένη Αγχώδης διαταραχή 
Ν. Νικολάου
Διαταραχή πανικού και αγοραφοβία 
Αικ. Ζολώτα
Kοινωνική φοβία 
Ν. Παπαμιχαήλ
Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
Μ. Τζιαπούρας
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12.00- 13.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖΑ 5
Mείζων καταθλιπτική διαταραχή: 
Η αναζήτηση της βέλτιστης θεραπείας
Προεδρείο: βασ. Αλεβίζος 

Θεραπευτικά ανθιστάμενη κατάθλιψη, αντιμετώπιση
Α. Χαϊδεμένος
Μικτή κατάθλιψη
Μ. Δημητρακά 
Κατάθλιψη της λοχείας, θεραπευτική αντιμετώπιση 
Α. Λεονάρδου 

13.30-13.45 ΔΙΑλΕΙΜΜΑ

13.30- 15.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖΑ 5 
νΕων ΕιδικΕΥΟμΕνων
Ψυχιατρική 2020: 
Thinking out of the box
Προεδρείο: Η. Αγγελόπουλος
 
Open dialogue: Αντιμετωπίζοντας την 
ψύχωση αλλιώς 
Αντ. Μαυρόματος 
Αναζητώντας τη θέση των 
κανναβινοειδών στην ψυχιατρική 
θεραπευτική πράξη
Ν. Κορμπάκη 
LSD: Ουσία κατάχρησης 
ή/και θεραπευτική επιλογή;
Νεότερα ερευνητικά δεδομένα
Θ. Αντωνίου 
Η ψιλοχιμβίνη στην υπηρεσία 
της Ψυχιατρικής
Β. Νάτσης 

13.45-14.15 διAΛΕΞη 2
Προεδρείο: Χ. Τουλούμης

Η «φυγή» στο πλαίσιο της πανδημίας
Ν. Σινιόσογλου 

14.15-15.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖΑ 6
Θεραπεία της σχιζοφρένειας:  
Η διαρκής αναζήτηση
Προεδρείο: Ν. Σμυρνής

Θεραπευτικά ανθιστάμενη ψύχωση, θεραπευτικές 
στρατηγικές 
Χ. Τουλούμης 
2ης γενιάς depot Αντιψυχωσικά:  
πρακτικές οδηγίες χρήσης
Κ. Τσαμάκης 
Είναι η ψύχωση τοξική για τον εγκέφαλο;
Ο. Γιωτάκος 
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15.45-17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖΑ 7
Επίμαχα ζητήματα στις Νευρονοητικές διαταραχές 
Προεδρείο: A. Πολίτης, Ρ. Γουρνέλης

Στίγμα στην άνοια 
Α. Κώνστα
Αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και ενδοεγγεφαλική αιμορραγία 
Ρ. Γουρνέλης
Χρήση και κατάχρηση των αντιψυχωσικών στις νευρονοητικές διαταραχές
Θ. Βορβολάκος
Θεραπεία Νόσου Αlzheimer: Γιατί αποτυγχάνουν οι αντιαμυλοειδικοί 
παράγοντες; 
Π. Αλεξόπουλος

17.30-18.00 διAΛΕΞη 3
Προεδρείο: Χ. Τουλούμης 

Lewy body disease 
Αντ. Μούγιας 

18.00-19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖΑ 8
Διπολική διαταραχή: Διαγνωστικά & θεραπευτικά προβλήματα
Προεδρείο: Ειρ. Σιούτη

Διπολική διαταραχή ή οριακή διαταραχή προσωπικότητας? 
Κ. Φουντουλάκης 
Διπολικές διαταραχές στην Τρίτη ηλικία
Χ. Τσόπελας 
Διπολική διαταραχή: πως θα αποφύγουμε την υπερδιάγνωσή της;
Δ. Δικαίος

19.30-19.45 ΔΙΑλΕΙΜΜΑ 

19.45-20.15 διAΛΕΞη 4
Προεδρείο: Γ. Ν. Χριστοδούλου

Οι πανδημίες δια μέσου των αιώνων
Π. Γαργαλιάνος 
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15.45-17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖΑ 7
Επίμαχα ζητήματα στις Νευρονοητικές διαταραχές 
Προεδρείο: A. Πολίτης, Ρ. Γουρνέλης

Στίγμα στην άνοια 
Α. Κώνστα
Αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και ενδοεγγεφαλική αιμορραγία 
Ρ. Γουρνέλης
Χρήση και κατάχρηση των αντιψυχωσικών στις νευρονοητικές διαταραχές
Θ. Βορβολάκος
Θεραπεία Νόσου Αlzheimer: Γιατί αποτυγχάνουν οι αντιαμυλοειδικοί 
παράγοντες; 
Π. Αλεξόπουλος

17.30-18.00 διAΛΕΞη 3
Προεδρείο: Χ. Τουλούμης 

Lewy body disease 
Αντ. Μούγιας 

18.00-19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖΑ 8
Διπολική διαταραχή: Διαγνωστικά & θεραπευτικά προβλήματα
Προεδρείο: Ειρ. Σιούτη

Διπολική διαταραχή ή οριακή διαταραχή προσωπικότητας? 
Κ. Φουντουλάκης 
Διπολικές διαταραχές στην Τρίτη ηλικία
Χ. Τσόπελας 
Διπολική διαταραχή: πως θα αποφύγουμε την υπερδιάγνωσή της;
Δ. Δικαίος

19.30-19.45 ΔΙΑλΕΙΜΜΑ 

19.45-20.15 διAΛΕΞη 4
Προεδρείο: Γ. Ν. Χριστοδούλου

Οι πανδημίες δια μέσου των αιώνων
Π. Γαργαλιάνος 
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Π
Ι
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Κ
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κΑνΑΛι 1

της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας7o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο

 Σάββατο 28 Νοεµβρίου 2020
της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας7o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο

 Σάββατο 28 Νοεµβρίου 2020

20.15-20.45 διAΛΕΞη 5
Προεδρείο: βασ. μποζίκας

Ψυχιατρικά αναθέματα (πρόκληση βλάβης, πολυφαρμακία, αυτοκτονικότητα.. ) 
Χ. Τουλούμης 

 20.45-21.15 διAΛΕΞη 6
Προεδρείο: Δ. Πλουμπίδης

Γιατί ο  Nietzsche δεν είχε δίκαιο: Η ευαλωτότητα στις Ψυχιατρικές Διαταραχές
Ν. Στεφανής 

 21.15-21.30 λήξη Συνεδρίου – Σχόλια – Συμπεράσματα 

 δΟΡΥφΟΡικη διΑΛΕΞη 

 Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020 

 11.00-11.30 
 ΔΟΡυφΟΡΙΚH ΔΙAλΕξΗ    Οργάνωση 
  
 Ανθεκτική Κατάθλιψη: νέα δεδομένα 
 στη θεραπευτική προσέγγιση μιας νόσου που επιμένει

 Προεδρείο: Ιωάννης Διακογιάννης, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α’ Πανεπιστημιακή    
  Ψυχιατρική Κλινική, Γ.Π.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

 Ομιλητής:  Αγοραστός Αγοραστός, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ., 
  Ιατρική Σχολή, Τομέας Νευροεπιστημών 
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ΔΙάΛΕξΗ 2 

Η «φυγή» στο πλαίσιο της πανδημίας
Νικήτας Σινιόσογλου

Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Συγγραφέας

«Ευπαθείς ομάδες», «περιοριστικά μέτρα», «κοινωνική συμμόρφωση»: η πανδημία απέκτησε το δικό της 
λεξιλόγιο κι επιβάλλει μια νέα κανονικότητα. Προσωρινά νομιμοποιείται η ανέπαφη ζωή και η σχετική απομόνωση 
των προσώπων καθίσταται θεμιτή (εξέλιξη πρωτόφαντη), ή πάντως αναμενόμενη. Ό,τι όφειλε κανείς να απεύχεται 
– να ζει σε απόσταση από τους άλλους – πλέον ενθαρρύνεται να το πράξει. Ωστόσο, λέξεις και συμπεριφορές δεν 
επιβάλλονται άνωθεν δίχως τη διάθλασή τους στην πολιτική κοινότητα όπου αναφέρονται: όπως συνέβη με τη 
νοσταλγική ευχή «Καλή λευτεριά», την οποία μπορούσε κανείς να ακούσει το Πάσχα του 2020, και γενικώς τις 
ημέρες της λεγόμενης καραντίνας. Το διάστημα εκείνο, η ευχή «Καλή λευτεριά» απέκτησε το κύρος αγωνιστικού 
συνθήματος ή χαιρετισμού και συνοδευόταν συχνά από ένα συγκρατημένο μειδίαμα, κλείσιμο του ματιού ή 
ανασήκωμα του φρυδιού· καθώς αυτός που την απηύθυνε θεωρούσε εαυτόν κατά το μάλλον ή ήττον έγκλειστο, 
κι άρα νοσταλγούσε μια διαφυγή κάποιου είδους, ο δε συνομιλητής θεωρούνταν αυτομάτως ως σύντροφος και 
συναγωνιστής. 

Αλλά ποιές μορφές παίρνει η ανάγκη για φυγή στο πλαίσιο της πανδημίας; Όσο η φυγή «προς τα έξω» 
εμποδίζεται, τόσο μοιάζει να επιταχύνεται μια φυγή «προς τα μέσα», καθώς η συρρίκνωση του φυσικού χώρου 
αναπληρώνεται από την επέκταση του ψηφιακού χώρου. Δεν διαθέτουμε πια άπλετο χώρο που υποστηρίζει μια 
«φυγή» με τη μορφή της ανεμπόδιστης αστικής περιπλάνησης, αλλά έναν νέο χώρο – όπου εναλλάσσονται η 
τυραννία της οικειότητας με την ευφορία της ψηφιακής δικτύωσης. 

ΔΙάΛΕξΗ 3

Lewy Body Disease
Αντώνης μούγιας

Επιστημονικά Υπεύθυνος κέντρου Ημέρας 
Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «ο Νέστωρ»

Οι νόσοι με σωμάτια Lewy περιλαμβάνουν τη νόσο του Parkinson, την άνοια της νόσου του Parkinson και την 
άνοια με σωμάτια Lewy. Κοινό χαρακτηριστικό τους η εναπόθεση στον εγκέφαλο των ασθενών μιας πρωτεΐνης 
που ονομάζεται άλφα – συνουκλεΐνη. Η άνοια με σωμάτια Lewy αποτελεί την τρίτη πιο συχνή άνοια, μετά τη 
νόσο του Alzheimer και την αγγειακή άνοια. Κλινικά, είναι υπεύθυνη για το 4-16% των ανοιών και είναι πιο 
συχνή στους άντρες (1,5:1). Στα αρχικά στάδια, το γνωστικό έλλειμμα δεν περιλαμβάνει διαταραχές στην άμεση 
μνήμη. Επηρεάζονται κυρίως η προσοχή, οι εκτελεστικές λειτουργίες και η αντιληπτικοκινητική ικανότητα. Τα 
πυρηνικά κλινικά χαρακτηριστικά της άνοιας με σωμάτια Lewy είναι: 1) η διακύμανση στις γνωστικές λειτουργίες 
με ευρείες μεταβολές στο επίπεδο προσοχής και εγρήγορσης, 2) οι Οπτικές ψευδαισθήσεις, 3) η Διαταραχή 
συμπεριφοράς κατά τον ύπνο REM (γρήγορων κινήσεων των ματιών) και 4) παρκινσονισμός (βραδυκινησία, 
τρόμος ηρεμίας και δυσκαμψία). Η διάγνωση στηρίζεται κυρίως στο ιστορικό και την κλινική εξέταση, συχνά 
με τη χρήση νευροψυχολογικών δοκιμασιών. Πρόσφατα αναπτύχθηκαν αναθεωρημένα διαγνωστικά κριτήρια 
( Mckeith και συν. 2017) για τη διάγνωση της άνοιας με σωμάτια Lewy. Η θεραπεία είναι συμπτωματική και 
περιλαμβάνει μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (νοητική ενδυνάμωση, άσκηση, εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις, 
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ενημέρωση και εκπαίδευση φροντιστών) και φαρμακοθεραπεία. Αν και οι σχετικές μελέτες είναι λίγες και τα 
μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν είναι καθοριστικά, τα φάρμακα εκλογής στην άνοια με σωμάτια Lewy είναι οι 
αναστολείς της χολινεστεράσης (δονεπεζίλη, ριβαστιγμίνη) και σε δεύτερο πλάνο η μεμαντίνη. Χαμηλές δόσεις 
άτυπων νευροληπτικών, ιδιαίτερα της κουετιαπίνης μπορεί να είναι χρήσιμες στη διέγερση και τις οπτικές 
ψευδαισθήσεις που παρουσιάζουν οι ασθενείς με LBD. Η λεβοντόπα μπορεί να βοηθήσει, σε χαμηλές δόσεις 
για την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών, στα κινητικά συμπτώματα της νόσου, ενώ η κλοναζεπάμη και η 
μελατονίνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της Διαταραχής συμπεριφοράς κατά τον ύπνο 
REM.

 

ΔΙάΛΕξΗ 5

Αναθέματα της Ψυχιατρικής
Τουλούμης Χαράλαμπος

Ψυχίατρος, Συντονιστής - Διευθυντής 5ου Ψυχιατρικού Τμήματος  
Εισαγωγών Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Αθήνα

Αν και η αρχική έννοια του αναθέματος αφορούσε το αφιέρωμα στους Θεούς, στην σημερινή του χρήση 
αφορά το καταραμένο αντικείμενο, το καταδικασμένο να καταστραφεί. Θα σχολιαστούν καταστάσεις δύσκολες 
της καθημερινής ψυχιατρικής πρακτικής, καταστάσεις απευκτέες για τον ειδικό, οι οποίες συχνά συνεπάγονται 
(πέραν της ενοχικής διάθεσης που προκαλούν) και νομικές εμπλοκές.

 Συγκεκριμένα θα σχολιασθούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
•	Σεξουαλική σχέση με ασθενή
•	Άρση απορρήτου
•	Πρόκληση σωματικής ή ψυχικής βλάβης
•	Πολυφαρμακία 
•	Αποτυχία εκτίμησης αυτοκτονικότητας / ανθρωποκτόνων τάσεων
•	Μη αναζήτηση εγγυημένης παράπλευρης πληροφόρησης
•	Απουσία σφαιρικής εκτίμησης
•	Αντιμετώπιση της διαταραχής με φαρμακευτικά μόνο μέσα
•	Απουσία εκτίμησης της συμμόρφωσης σε κάθε επίσκεψη
•	Παραμέληση ρηματικών ή άλλων ενδείξεων κατά την ψυχιατρική εξέταση
•	Μειωμένες προσδοκίες αναφορικά με την έκβαση της διαταραχής
•	Χρήση του ίδιου φαρμάκου για την πλειονότητα των ασθενών
•	Αδιαφορία για την συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση
•	Χρήση αλκοόλ ή άλλων ευφοριογόνων ουσιών
•	Συνταγογράφηση χωρίς πλήρη έλεγχο
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖά 1
Covid 19: H αόρατη απειλή

Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας
Παύλος Σακκάς

Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ

Η πρώτη παρατήρηση που οφείλουμε να κάνουμε είναι ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν επηρεαστεί ομοιόμορφα 
από την πανδημία. Μάλιστα η ψυχολογική αντίδραση ενός εκάστου, εξαρτάται από την προσωπικότητά του, την 
οικονομική και κοινωνική του θέση, την ηλικία του και την έκθεσή του στον κορωνοϊό. Ακόμα παρατηρούμε 
ότι οι ψυχολογικές επιπτώσεις μεταβάλλονται ανάλογα με τις φάσεις της πανδημίας. Έτσι στην αρχή πιστέψαμε 
ότι οι αλλαγές που μας επιβλήθηκαν θα ήταν προσωρινές και όλοι προσβλέπαμε σε ένα καλοκαίρι που θα μας 
αποζημίωνε για τις θυσίες μας. Σήμερα αναλογιζόμαστε ότι η ζωή μας ενδέχεται να αλλάξει μονίμως, άρα είμαστε 
υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε αλλαγές σχεδίων ζωής. Παράλληλα μπορούμε να διακρίνουμε ψυχολογικές 
αντιδράσεις, ανάλογες με αυτές που έχουν περιγραφεί για τον καρκίνο: Άρνηση, από τους συνωμοσιολόγους και 
τους αρνητές του ιού. Οργή, από τους νέους και αυτούς που πλήττονται περισσότερο. Διαπραγμάτευση, από 
αυτούς που ζητούν περισσότερη κρατική βοήθεια. Κατάθλιψη, από τους ευαίσθητους, που εμφανίζουν συχνά 
κρίσεις πανικού και ζητούν ψυχιατρική βοήθεια. Και τέλος αποδοχή, από αυτούς που αντιμετωπίζουν την 
πανδημία σαν μια αναμενόμενη φυσική καταστροφή.

Από αυτή την περιπέτεια αξίζει να συνειδητοποιήσουμε δύο πράγματα: Πρώτον ότι η παγκοσμιοποίηση είναι 
ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Έφτασε ένα μεμονωμένο γεγονός στην Κίνα, για να ανατρέψει την ζωή ολόκληρου 
του πλανήτη. Επομένως όλοι μας οφείλουμε να ενδιαφερόμαστε για την συμπεριφορά όλων των επιβατών της 
Γης. Και δεύτερον ότι η ζωή είναι πάντα απρόβλεπτη. Όσο και εάν εμείς θέλουμε να την προγραμματίσουμε 
και να την προβλέψουμε, αυτή πάντα θα μας εκπλήσσει. Γι΄αυτό οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για μικρές και 
μεγάλες προσαρμογές. Η προσαρμοστικότητα μειώνει το πένθος για ότι χάσαμε, μετατρέπει την παραίτηση σε 
μαχητικότητα, φέρνει αισιοδοξία, μαζί με σχέδια για ένα νέο σχέδιο ζωής, καλεί σε μια φυγή προς τα μπρος.

 

Η χρήση των ψυχοτρόπων φαρμάκων σε ασθενείς με Covid 19
Τουλούμης Χαράλαμπος

Ψυχίατρος, Συντονιστής - Διευθυντής 5ου Ψυχιατρικού Τμήματος  
Εισαγωγών Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Αθήνα

Ο ειδικός (στην κορύφωση του 2ου κύματος της πανδημίας) είναι απαραίτητο να γνωρίζει την ασφαλή χρήση των 
ψυχοτρόπων στους ασθενείς με Covid 19 και τις ΑΕ των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
της λοίμωξης αυτής.

  Τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές (SMI : σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, αλλά και οποιαδήποτε 
ψυχική διαταραχή που επηρεάζει σοβαρά την λειτουργικότητα)
•	 διαμένουν σε περιβάλλοντα (ψυχιατρικά νοσοκομεία, ξενώνες, οικοτροφεία και την κοινότητα, είναι πιθανό 

όμως να είναι άστεγοι ή φυλακισμένοι) με αυξημένο κίνδυνο δημιουργίας εστιών / εκρήξεων λοιμώξεων
•	 αδυνατούν (λόγω έλλειψης εναισθησίας, γνωσιακής έκπτωσης ή παραμέλησης του εαυτού) να τηρήσουν τα 

μέτρων προστασίας (με εύλογο αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου νόσησης από COVID 19)
•	 εμφανίζουν πλήθος παραγόντων κινδύνου για σοβαρή Covid 19 νόσηση (παχυσαρκία, DM, αρτηριακή 

υπέρτατη, πνευμονικά νοσήματα, … απόρροια lifestyle παραγόντων όπως το κάπνισμα και η καθιστική ζωή, 
αλλά και από την λήψη ψυχοφαρμάκων)
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•	 λαμβάνουν φάρμακα που ενδεχόμενα επηρεάζουν την έκβαση της Covid 19 (η κλοζαπίνη  αυξάνει τον κίνδυνο 
για πνευμονία, οι ΒΖ προκαλούν αναπνευστική καταστολή)

•	 ζητούν καθυστερημένα αρωγή από τον ειδικό
•	 το σύστημα παροχής περίθαλψης τους παραμελεί 

  Τα προηγούμενα τους καθιστούν ευάλωτους στην Covid 19 (η ύπαρξη ψυχικής διαταραχής προτείνεται να 
προστεθεί στον κατάλογο των παραγόντων κινδύνου για Covid 19) και πλέον επιρρεπείς για την ανάπτυξη 
σοβαρότερης νόσου.

  Οι ψυχοτρόπες ουσίες χρησιμοποιούνται στους ασθενείς με σοβαρή ψυχική διαταραχή, αλλά και σε νοσούντες 
από Covid 19, οι οποίοι εμφανίζουν ψυχιατρικού τύπου επιπλοκές (delirium, ψύχωση, κατάθλιψη, PTSD, σοβαρό 
άγχος, υπνικές διαταραχές). Επειδή η πανδημική ίωση είναι μια πολυσυστηματική νόσος, καλό είναι ο ειδικός 
να γνωρίζει στοιχεία που θα καθιστούν ασφαλή την χρήση των ψυχοτρόπων ουσιών στους ασθενείς αυτούς. Θα 
σχολιασθούν τα στοιχεία αυτά, όπως επίσης και οι ανεπιθύμητες ενέργειες ουσιών (όπως τα γλυκοκορτικοειδή 
και η ρεμδεσιβίρη) που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισης της σύγχρονης αυτής μάστιγας.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡάΠΕΖά 2
Εξάρτηση από βενζοδιαζεπίνες και αντιμετώπιση αυτής  

στα πλαίσια των δομών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης

μηχανισμοί εξάρτησης από τις βενζοδιαζεπίνες
Νίκος μπιτσικώκος

Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω, ΨΝΑ

Οι βενζοδιαζεπίνες αποτελούν μια ευρέως συνταγογραφούμενη κατηγορία φαρμάκων, είτε από ψυχίατρους, 
είτε από ιατρούς των υπολοίπων ειδικοτήτων, ήδη από τη δεκαετία του 1960. Πολλές φορές, μάλιστα, 
συνταγογραφούνται εκτός των αυστηρών ενδείξεών τους. Κι ενώ αποτελούν εξαιρετικά αποτελεσματικά 
φάρμακα, ιδιαίτερα δε για τη βραχυχρόνια αντιμετώπιση του άγχους και της αϋπνίας, η μακροχρόνια χρήση τους 
οδηγεί σε ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες είναι συχνά πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμες.

Μια εξ αυτών, και το αντικείμενο του παρόντος, αποτελεί η ανάπτυξη εξάρτησης. Το πρόβλημα γίνεται έντονα 
αντιληπτό όταν συνυπολογίσουμε ότι περίπου το 10% του πληθυσμού της Ευρώπης και των ΗΠΑ χρησιμοποιούν 
βενζοδιαζεπίνες, και αρκετές φορές στα πλαίσια κατάχρησης πολλαπλών ουσιών ή αλκοόλ.

Οι περισσότερες ουσίες που προκαλούν εξάρτηση ενεργοποιούν το ίδιο εγκεφαλικό κύκλωμα, το ντοπαμινεργικό 
σύστημα, το οποίο διεγείρεται από φυσικές ανταμοιβές, όπως το σέξ και το φαγητό. Στοιχεία από ζωικά και 
ανθρώπινα μοντέλα συγκλίνουν στο να αποδείξουν ότι η μεσο-μεταιχμιακή οδός εμπλέκεται κρίσιμα στη 
διαμεσολάβηση των ιδιοτήτων ανταμοιβής των ναρκωτικών. Ως εκ τούτου, οι βενζοδιαζεπίνες φαίνεται να 
μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση με τρόπο παρόμοιο με αυτό των οπιοειδών, των κανναβινοειδών και του 
γ-υδροξυ-βουτυρικού οξέος (GHB).

Οι βενζοδιαζεπίνες συνδεόμενες στον α1-GABA υποδοχέα των ενδιάμεσων νευρώνων έχουν ως τελικό 
αποτέλεσμα την αύξηση της απελευθέρωσης Ντοπαμίνης, αλλά και μια σειρά από αλλαγές σε υποδοχείς των 
ντοπαμινεργικών κυττάρων που αθροιστικά πιστεύεται ότι οδηγεί στο εύρος των συμπτωμάτων της εξάρτησης. 
Παράλληλα, έχει πιθανολογηθεί ο ρόλος της επίδρασης των βενζοδιαζεπινών στο νευροπεπτίδιο Υ, στη 
χολοκυστοκίνη (CCK) και στην εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης (CRH), ως προς την ανάπτυξη εξάρτησης.

Τέλος, αποκρυπτογραφώντας τους μηχανισμούς ανάπτυξης της εξάρτησης, στόχος είναι ο σχεδιασμός φαρμάκων 
που να στερούνται αυτής της επιβλαβούς ανεπιθύμητης ενέργειας, διατηρώντας τις επωφελείς ιδιότητές τους.
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Διαχείριση ασθενών που κάνουν χρήση βενζοδιαζεπινών 
στα πλαίσια λειτουργίας ενός ΚΨΥ

Ν. Δρακωνάκης 
Ψυχίατρος, Επιμελητής Α’, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κ.Ψ.Υ. Αθηνών

Οι βενζοδιαζεπίνες έχουν εξέχουσα θέση στη καθημερινή κλινική πράξη και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 
αναντικατάστατες όχι μόνο στη διαχείριση των αγχωδών διαταραχών αλλά και σε πλειάδα άλλων καταστάσεων. 
Όμως λόγω των σημαντικών παρενεργειών τους, υπάρχουν συστάσεις ενάντια στη συστηματική τους χρήση. 
Παρόλα αυτά ακόμη και σήμερα συνεχίζεται η μαζική τους συνταγογράφηση με αποτέλεσμα την κατάχρηση από 
το γενικό πληθυσμό και ιδιαίτερα από τους ηλικιωμένους. 

Η εισήγηση αυτή θα προσπαθήσει να παρουσιάσει στο πρώτο μέρος
•	Την ορθή χορήγηση βενζοδιαζεπινών στο γενικό πληθυσμό
•	Τους κίνδυνους που προκύπτουν από την υπερσυνταγογράφηση - κατάχρηση
•	Τις δυσκολίες που συναντούν οι κλινικοί στο να αλλάξουν τις συνταγογραφικές τους συνήθειες 
•	Προτάσεις για την σταδιακή διακοπή της χρήσης βενζοδιαζεπινών, φαρμακολογικές και μη. 

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν δεδομένα διαχείρισης ασθενών που κάνουν χρήση ή κατάχρηση 
βενζοδιαζεπινών κατά το τελευταίο εξάμηνο στο Κ.Ψ.Υ. Αθηνών καθώς και η πορεία αυτών.

 

Αντιμετώπιση της εξάρτησης από τις βενζοδιαζεπίνες  
στη σύγχρονη κλινική πράξη

Χρηστίδη Στέλλα
Επιμελήτρια Α’ ΨΝΑ, Τμήμα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου “18 Άνω”

 Όταν οι βενζοδιαζεπίνες εισήχθησαν στην κλινική πράξη, δεν ήταν ακόμη γνωστό ότι μπορούσαν να προκαλέσουν 
εξάρτηση. Η ταχεία άνοδος στις πωλήσεις τους την δεκαετία του 1960 αποτέλεσε αφορμή να δοθεί τα επόμενα 
χρόνια ιδιαίτερη προσοχή στην εθιστική τους δράση. 

Οι βενζοδιαζεπίνες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του άγχους. Το άγχος είναι μία φυσιολογική 
αντίδραση και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην φυσιολογική ανάπτυξη του ανθρώπου, όμως μπορεί να 
είναι και παθολογικό, να προκαλεί σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας του ασθενούς και να σχετισθεί με 
σημαντική νοσηρότητα ακόμη και θνησιμότητα. 

Ασθενείς με διαγνώσεις αγχωδών διαταραχών συχνά χρήζουν φαρμακολογικής αντιμετώπισης και λαμβάνουν 
βενζοδιαζεπίνες. Στην περίπτωση αυτή ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να εκτιμά την ανάγκη λήψης αλλά κυρίως 
την ανάγκη συνέχισης της θεραπείας αυτής. Είναι αποδεδειγμένο ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια θεραπείας 
και όσο υψηλότερη η δοσολογία των βενζοδιαζεπινών τόσο περισσότερο αυξάνει ο κίνδυνος εξάρτησης αλλά 
και τόσο πιο έντονο θα είναι το στερητικό σύνδρομο. Τα περισσότερα στερητικά συμπτώματα αντιμετωπίζονται 
εύκολα με σταδιακή ελάττωση της βενζοδιαζεπίνης ή επικουρική θεραπεία με αντιεπιληπτικά, β αποκλειστές, 
α-αδρενεργικούς αγωνιστές ή αντικαταθλιπτικά. 

Στην κλινική πράξη οι ασθενείς παραπέμπονται για εκτίμηση εξάρτησης από βενζοδιαζεπίνες τόσο στο πλαίσιο 
θεραπευτικής χρήσης όσο και κατάχρησης της ουσίας. Για την ομάδα των ασθενών που λαμβάνουν νόμιμα 
συνταγογραφούμενα σκευάσματα βενζοδιαζεπινών, είναι απαραίτητο να επανεκτιμηθούν οι ενδείξεις για αυτά, να 
εκτιμηθούν οι ασθενείς για παρουσία ανεπιθύμητων ενεργειών και να καθοριστεί αν είναι κατάλληλη μια δοκιμή 
σε χαμηλότερη δοσολογία με προσθήκη εναλλακτικών παραγόντων (SSRI ή βουσπιρόνη), η ψυχοθεραπεία ή/και 
μια περίοδος διακοπής της ουσίας. 
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Από την άλλη οι ασθενείς που χρησιμοποιούν τα φάρμακα εκτός θεραπευτικού πλαισίου σπανίως είναι 
εξαρτημένοι μόνο από βενζοδιαζεπίνες και η χρήση αυτών των φαρμάκων αποτελεί συνήθως μέρος εξάρτησης 
από άλλες ουσίες. Σε αυτή την περίπτωση οι δοσολογίες τείνουν να είναι υψηλότερες, οι ασθενείς νεότεροι και η 
βαρύτητα της εξάρτησης μεγαλύτερη. 

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η συμμόρφωση του ασθενούς, η σωστή αντιμετώπιση του στερητικού 
συνδρόμου, η βραχύχρονη αλλά και ορθή ιατρική χρήση, η ορθή αντιμετώπιση της ψυχιατρικής συννόσησης, 
ιδίως κατάθλιψης και άγχους, καθώς και η αντιμετώπιση της παράλληλης χρήσης ναρκωτικών ουσιών μέσα και 
από ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡάΠΕΖά 3 
σε συνεργασία με τον κλάδο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογίων  

και τομέα Νέων Ψυχιάτρων της ΕΨΕ 
Νέες Τεχνολογίες στην υπηρεσία της Ψυχιατρικής:  

τηλεψυχιατρική και rTMS

Τηλεψυχιατρική Προκλήσεις και νέες κατευθύνσεις
Νίκος Γκούβας 

Ψυχίατρος, Πρόεδρος κλάδου Πληροφορικής & καινοτόμων τεχνολογιών

Η Τηλεψυχιατρική μετά από πολλά χρόνια σε εμβρυικό στάδιο, τα τελευταία 5 και ειδικά στην εποχή του Covid 
είναι πλέον ένα βασικό εργαλείο στη φαρέτρα του ειδικού, δίνοντας πρόσβαση στην Ψυχική υγεία σε ανθρώπους 
που δεν μπορούσαν ή λόγω στίγματος απέφευγαν. 

Το νομικό πλαίσιο όμως είναι το πιο σημαντικό, ώστε το επίπεδο παροχής Ιατρικών υπηρεσιών να είναι εφάμιλλο 
της από κοντά συνεδρίας. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά αλλά και κυρίως για το ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση 
των πλατφορμών διεθνώς αλλά και προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε σε θέματα αστικής ευθύνης, τεχνικά, 
διασυνοριακής ιατρικής και άλλα. Σας περιμένουμε όλους εκεί να απαντήσουμε σε όποια απορία και αν έχετε.

Επαναληπτικός Διακρανιακός μαγνητικός Ερς (rTMS),  
θεραπευτικές εφαρμογές στην Ψυχιατρική 

Θ. Κουτσομήτρος 
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Νέων Ψυχιάτρων Παγκόσμιου Κολλεγίου Νευροψυχοφαρμακολογίας (CINP)

Ο επαναληπτικός 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 
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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, της ημικρανίας και της διπολικής κατάθλιψης.

 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.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ  ΤΡάΠΕΖά 4 
τομέα Νέων Ψυχιάτρων της ΕΨΕ 

Νέα δεδομένα σε αγχώδεις διαταραχές  
και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

ΓΕΝΙΚΕΥμΕΝΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Ν. Νικολάου

Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, Βόλος
Συνιδρυτής της Πλατφόρμας Τηλεψυχιατρικής ‘’Melapus’’

ΕΝ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΩΣ Η ΠΡΩΤΗ ΘΙΓΟΜΕΝΗ. ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ;

ΤΙ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΠΛΟ ΑΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ; ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΧΩΔΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΠΩΣ 
ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΡΕ 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ. ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΔΕΠΥ), ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ. 
•	 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΧΩΔΗΣ Ή ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΔΕΠΥ;
•	 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
•	 ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ 
•	 ΑΝΕΠΙΠΛΕΚΤΟ ΑΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ;
•	 ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
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Διαταραχή πανικού και αγοραφοβία
Ζολώτα Αικατερίνη

Ψυχίατρος, επιμελήτρια Β’, Κρατικό Θεραπευτήριο - Γ.Ν. - Κ.Υ. Λέρου 

Οι αγχώδεις διαταραχές αποτελούν τις συχνότερες ψυχικές διαταραχές (με συνολική ισόβια επικράτηση: ~25% 
και ετήσια επικράτηση: ~16%), ενώ κατέχουν την 6η θέση στην κατάταξη των χρόνιων νόσων (ψυχικών και 
σωματικών), αυξάνοντας, πέρα από την ατομική επιβάρυνση, το κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Η πανδημία 
του COVID-19 έχει οδηγήσει στην αύξηση των συμπτωμάτων άγχους, επηρεάζοντας κυρίως τις μικρότερες 
ηλικίες. 

Το αιτιολογικό μοντέλο που ερμηνεύει καλύτερα τις αγχώδεις διαταραχές είναι αυτό του στρες - ευαλωτότητας, 
στο οποίο γενετικοί, επιγενετικοί, περιβαλλοντικοί και μηχανισμοί αντιμετώπισης συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν 
για την εμφάνιση ή μη της διαταραχής. 

Η διαταραχή πανικού και η αγοραφοβία, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστές πλέον διαταραχές στο DSM-5, αν 
και συχνά συνυπάρχουν, ακολουθούν παρόμοια αντιμετώπιση. Όπως και σε όλες τις αγχώδεις διαταραχές, η 
θεραπεία πρώτης επιλογής είναι η ψυχοθεραπεία, με υπεροχή της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας 
(CBT). Όσον αφορά την φαρμακοθεραπεία, πρώτης γραμμής θεραπεία είναι οι SSRI’s, συνήθως στην μέγιστη 
ανεκτή δόση. Οι βενζοδιαζεπίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά κατά την διάρκεια των πρώτων 
εβδομάδων, προς αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών των αντικαταθλιπτικών, ενώ η μακροχρόνια χορήγησή 
τους αντενδείκνυται. Επί μη ανταπόκρισης, πιθανές επιλογές είναι η αύξηση της δόσης του SSRI, η αλλαγή σε 
άλλον SSRI ή σε SNRI και ο συνδυασμός φαρμάκων (σε μερική ανταπόκριση). Για την πρόληψη των υποτροπών, 
η θεραπεία συστήνεται για τουλάχιστον 9-12 μήνες μετά την ύφεση των συμπτωμάτων, στην μέγιστη δόση στην 
οποία επιτεύχθηκεη ανταπόκριση. Ο συνδυασμός SSRI και CBT φαίνεται να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Νέα δεδομένα σε αγχώδεις δ/χές και ιδεοψυχαναγκαστική δ/χη
Διαταραχή κοινωνικού άγχους (Κοινωνική φοβία) 

Ν. Παπαμιχαήλ 
Ψυχίατρος, Χαλκίδα

Η διαταραχή κοινωνικού άγχους (ΔΚΑ) είναι μία συχνή ψυχική διαταραχή (δια βίου επίπτωση 13%) με καλή 
ανταπόκριση στη θεραπεία αλλά με χρόνια πορεία και σοβαρά λειτουργικά ελλείμματα αν παραμείνει αδιάγνωστη. 
Τρεις βασικές της μορφές είναι η Γενικευμένη ΔΚΑ(55,8%), η μη γενικευμένη (44,2%) και η ΔΚΑ με άγχος επίδοσης 
(0,7%). Εμφανίζεται από την παιδική ηλικία με υψηλότερη επίπτωση στις ηλικίες 5 και 15 ετών. Είναι συχνότερη 
στο γυναικείο φίλο (2:1). H αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική με γενετικές (ΜΔ:ΔΔ=24,4%-15,3%), επιγενετικές 
και περιβαλλοντικές(diathesis-stress model) συνιστώσες να αλληλεπιδρούν. 

Στις βασικές θεραπευτικές επιλογές είναι η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία(εφαρμοσμένη χαλάρωση, 
εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, θεραπεία έκθεσης).Σε όσους δεν αποδέχονται την ψυχοθεραπεία 
προσφέρεται φαρμακοθεραπεία. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν SSRIs, SNRIs, MAOIs, Βουσπιρόνη, 
Πρεγκαμπαλίνη, Βενζοδιαζεπίνες, Ατενολόλη.

 1ης γραμμής θεραπεία είναι τα SSRIs
 2ης γραμμής τα MAOIs
Σε μερική ανταπόκριση στα SSRIs μπορεί να γίνει ενίσχυση με Βουσπιρόνη. Σε μη ανταπόκριση στα SSRIs μπορεί 

να γίνει ενίσχυση με κλοναζεπάμη. Καλό είναι να αποφεύγεται η μονοθεραπεία με Βουσπιρόνη ή Ατενολόλη. 
Μπορεί να χρειαστούν ως και 12 εβδομάδες για ανταπόκριση. Θεραπεία συντήρησης για τουλάχιστον 6 μήνες 
μετά την οξεία φάση. Ο συνδυασμός με ΓΣΘ μειώνει την πιθανότητα υποτροπής. 
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡάΠΕΖά 5
Mείζων καταθλιπτική διαταραχή:  

Η αναζήτηση της βέλτιστης θεραπείας

Θεραπευτικά ανθιστάμενη κατάθλιψη, αντιμετώπιση
Δρ Αλέξανδρος Χαϊδεμένος

Συντονιστής Διευθυντής Ψυχίατρος, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Η κατάθλιψη ίσως αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα υγείας παγκοσμίως εφόσον ευθύνεται για τις 
περισσότερες περιπτώσεις αναπηρίας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη νόσο ενώ παράλληλα αποτελεί την κύρια 
αιτία αυτοκτονίας, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και αποτελεσματικά.

Ωστόσο πολλοί ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή ουδέποτε διαγιγνώσκονται και οι διαγνωσμένοι 
μπορεί να μην λαμβάνουν επαρκή θεραπεία, λόγω παραγόντων που περιλαμβάνουν το στίγμα, την έλλειψη 
κατανόησης του ιατρικού χαρακτήρα της κατάθλιψης στην κοινότητα ή/και την ανεπαρκή πρόσβαση στην 
ψυχιατρική περίθαλψη.

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, εκτιμάται ότι το 50% των ασθενών με κατάθλιψη 
αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς με τις διαθέσιμες παρεμβάσεις. Ακόμη δε και στις περιπτώσεις ενδεχόμενης 
ανάρρωσης υπάρχει πιθανότητα υποτροπής, χωρίς να υπάρχουν αξιόπιστες οδηγίες για την εφαρμογή της 
βέλτιστης εναλλακτικής θεραπείας, ενώ αρκετές φορές αναπτύσσεται αντίσταση στην θεραπεία με την πάροδο 
του χρόνου.

Αυτή η κατάσταση απορρέει πιθανώς από την ετερογένεια της κατάθλιψης και την έλλειψη βιολογικών δεικτών 
για τη διάκριση διαφορετικών υποτύπων κατάθλιψης. Θα πρέπει επομένως αρχικά να επιλέγεται το κατάλληλο 
αντικαταθλιπτικό ανάλογα με τον τρόπο δράσεις του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αντίστοιχα συμπτώματα 
για κάθε τύπο κατάθλιψης.

Οι περιπτώσεις εκείνες οι οποίες δεν θα ανταποκριθούν στην εφαρμοζόμενη θεραπεία, χαρακτηρίζονται 
ως ανθεκτικές μορφές κατάθλιψης. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν προταθεί διάφορα στάδια θεραπευτικής 
προσέγγισης με αλλαγή αντικαταθλιπτικού, συνδυασμό αντικαταθλιπτικών, επικουρική θεραπεία με έναν 
δεύτερο φαρμακευτικό παράγοντα, την έναρξη ψυχοθεραπεία και τέλος ηλεκτροσπασμοθεραπεία ή εν τω βάθη 
εγκεφαλικό ερεθισμό. Τέλος Αρκετοί νέοι παράγοντες βρίσκονται στη Φάση III της ανάπτυξης για ασθενείς με 
MDD και με μη επαρκή ανταπόκριση στη θεραπεία.

Δύο είναι οι παράγοντες που στοχεύουν τη γλουταμινεργική σηματοδότηση στην κατάθλιψη: η εσκεταμίνη, που 
είναι ένας ανταγωνιστής του υποδοχέα NMDA, και το rapastinel, που είναι μερικός αγωνιστής του υποδοχέα 
NMDA

Συμπέρασμα: Οι πολλαπλές περιπτώσεις κατάθλιψης οι οποίες ανθίσταται στην θεραπεία, μας οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει έντονη ανάγκη για νέες θεραπείες, οι οποίες θα βασίζονται σε έρευνες στοχευμένες 
στον εντοπισμό του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου σε διάφορα μοντέλα κατάθλιψης, καθώς και στην έκφραση 
των γονιδίων που σχετίζονται με αυτά τα μοντέλα.
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μΙΚΤΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
μαρία Κ. Δημητρακά 

Ψυχίατρος-Επιμελήτρια Β, 5ο ΨΤΕ-ΨΝΑ

Η εισαγωγή, στο DSM-5, του προσδιοριστή των «μικτών στοιχείων» τόσο στα μονοπολικά όσο και στα διπολικά 
καταθλιπτικά επεισόδια, όταν συνυπάρχουν μανιακά ή υπομανιακά συμπτώματα, επαναφέρει στο προσκήνιο την 
γνωστή ήδη από τις καταγραφές του Kraepelin άποψη, ότι η πολικότητα δεν είναι ένα “all or none” φαινόμενο. 

Η μικτή κατάθλιψη ορίζεται ως ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο με ταυτόχρονα μανιακά ή υπομανιακά 
(συχνότερα) συμπτώματα. Η μικτή κατάθλιψη σχετίζεται τόσο με το ατομικό όσο και με το οικογενειακό ιστορικό 
της διπολικής διαταραχής, κυρίως τύπου II.

Η ακριβής ανίχνευση του πλήρους φάσματος των συμπτωμάτων ενός ασθενούς είναι επιτακτική σε ασθενείς με 
κατάθλιψη, επειδή η εμπειρία των μικτών καταστάσεων μπορεί να υποδηλώνει κίνδυνο μετατροπής σε διπολική 
διαταραχή.

Σε σύγκριση με άτομα που βιώνουν μανιακά ή μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια, όσοι βιώνουν μικτές καταστάσεις 
βρέθηκαν να έχουν χειρότερη κλινική πορεία, υψηλότερα ποσοστά συννοσηρότητας και χαμηλότερη ανταπόκριση 
στη θεραπεία.

Αναφορικά με τις θεραπευτικές επιλογές στη μικτή κατάθλιψη, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή για να 
παρέχουν σαφείς συστάσεις. Τα συμβατικά αντικαταθλιπτικά δεν προτείνονται ως μονοθεραπεία πρώτης γραμμής. 
Επιπλέον ενέχουν τον κίνδυνο για πρόκληση μετατροπής σε διπολική διαταραχή. Αναδυόμενα στοιχεία δείχνουν 
ότι ορισμένοι άτυποι αντιψυχωσικοί παράγοντες μπορεί να είναι αποτελεσματικοί στη θεραπεία καταθλιπτικών 
επεισοδίων με μικτά χαρακτηριστικά (ολανζαπίνη, κουετιαπίνη, ασεναπίνη, ζιπρασιδόνη, λουρασιδόνη), ενώ 
η διαθέσιμη περιγραφική βιβλιογραφία στηρίζει τον ρόλο και των συμβατικών σταθεροποιητών της διάθεσης 
(βαλπροϊκό, λίθιο, λαμοτριγίνη).

Εάν οι μελέτες φαινομενολογίας στην ψυχιατρική μάς έχουν διδάξει οτιδήποτε τον περασμένο αιώνα, είναι 
ότι κανένα ψυχιατρικό σύμπτωμα δεν είναι παθογνωμονικό οποιασδήποτε διαταραχής. Στην περίπτωση των 
διαταραχών της διάθεσης, η «μικτή κατάσταση» είναι αναμφίβολα ένα πραγματικό φαινόμενο. Επομένως η 
βελτίωση της ευαισθητοποίησης και η χρήση του προσδιοριστή των μικτών στοιχείων είναι ένα σημαντικό βήμα 
στην παροχή φροντίδας που αποσκοπεί στην βελτίωση της έκβασης για τους συγκεκριμένους ασθενείς.

Κατάθλιψη της Λοχείας, Θεραπευτική αντιμετώπιση
Λεονάρδου Αγγελική 

MD, PhD, Α’ Ψυχ/κή Κλινική ΕΚΠΑ
Γραμματέας Κλάδου Ψυχικής Υγείας Γυναικών ΕΨΕ

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε ο ΠΟΥ το 2017 η κατάθλιψη αποτέλεσε την κύρια αιτία ανικανότητας 
λόγω νόσου διεθνώς, με ένα ποσοστό 15% των ενηλίκων να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο κατάθλιψης 
στη διάρκεια της ζωής τους.

65-80% των περιπτώσεων κατάθλιψης στη Ευρώπη αντιμετωπίζονται από γενικούς γιατρούς, στους οποίους 
δίνονται συνήθως οδηγίες αντιμετώπισης μέσω πρωτοκόλλων. Παρότι η οδηγία που δίνεται είναι η έναρξη 
αντιμετώπισης με ψυχοθεραπεία, για ήπια ή μέτριας βαρύτητας επεισόδια, η συνήθης πρακτική αποδεικνύει τη 
χρήση αντικαταθλιπτικών στο 70% των περιπτώσεων αυτών.

Από την άλλη μεριά γνωρίζουμε σήμερα ότι μία στις δύο κυήσεις είναι μη προγραμματισμένη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω καλούμαστε να έχουμε στο νου μας κάθε γυναίκα με κατάθλιψη που εξετάζουμε ως 
ενδεχόμενα περιγεννητική ασθενή. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι η κατάθλιψη στην κύηση αποτελεί τον πιο σημαντικό 
παράγοντα κινδύνου για λοχειακή κατάθλιψη. 
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Κρίνεται λοιπόν ως αναγκαιότητα η ικανοποιητική συλλογή των όποιων γνώσεων διαθέτουμε ως προς τη 
χρήση αντικαταθλιπτικών στο περιγεννητικό διάστημα, λόγω της έκθεσης σε αυτά του εμβρύου ή του θηλάζοντος 
νεογνού. 

Θα παρουσιαστούν δεδομένα σε σχέση με τις υπάρχουσες επιλογές θεραπείας στην κατάθλιψη της λοχείας, τόσο 
από την πλευρά των ψυχοφαρμακολογικών επιλογών που διατίθενται όσο και σε σχέση με τις ψυχοθεραπευτικές 
παρεμβάσεις.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡάΠΕΖά 5 
Νέων Ειδικευομένων 

Ψυχιατρική 2020: Thinking out of the box

Open dialogue: Αντιμετωπίζοντας την ψύχωση αλλιώς 
Αντ. μαυρόματος 

Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ,  ΠΓΝ “Αττικόν”

Περίπου το 1% του πληθυσμού πάσχει από σχιζοφρένεια, ενώ κάθε χρόνο 50 στους 100.000 ανθρώπους θα 
προσβληθούν από κάποια διαταραχή του ψυχωτικού φάσματος. Η σύγχρονη Ψυχιατρική έχει κάνει αξιόλογα 
βήματα στην θεραπευτική αντιμετώπιση της ψύχωσης, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες 
ανάπτυξης προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης. Παρόλα αυτά, το θεραπευτικό αποτέλεσμα συχνά αφορά μόνο 
τα θετικά συμπτώματα, ενώ ακόμη και η βέλτιστη συμμόρφωση του ασθενούς στην θεραπευτική αγωγή δεν 
του εξασφαλίζει την αποφυγή της υποτροπής πέραν των 5 ετών από το πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο. Όταν τα 
προηγούμενα συνδυαστούν με δομικά ελλείμματα στο σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπως η 
έλλειψη οργανωμένης πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η ανυπαρξία στρατηγικών πρόληψης αλλά και αρμονικής 
ένταξης των ασθενών στο κοινωνικό γίγνεσθαι, οδηγούμαστε σε αύξηση του αριθμού των νοσηλειών, εκούσιων 
και ακούσιων, και παράλληλη πτώση του επιπέδου ποιότητας ζωής των ασθενών. Η ανάγκη ολιστικής 
αντιμετώπισης της ψύχωσης βοά πανταχόθεν.

Ο Ανοιχτός Διάλογος (Open Dialogue) αναπτύχθηκε από τον Jaakko Seikkula στη Δυτική Λαπωνία από τη 
δεκαετία του 1980 και πλέον εισάγεται και σε άλλες χώρες. Αντλεί την δυναμική του από μία σειρά θεωρητικών 
μοντέλων, συμπεριλαμβανομένης της συστημικής οικογενειακής θεραπείας, της διαλεκτικής θεωρίας και του 
κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Στην θεραπεία συμμετέχει και η οικογένεια/το κοινωνικό δίκτυο του ασθενούς 
πέραν του ίδιου και της θεραπευτικής ομάδας. Δημιουργείται από κοινού διάλογος που εστιάζει στη γλώσσα 
και στη δημιουργία νέων λέξεων για τις εμπειρίες του κοινωνικού δικτύου, το οποίο μαθαίνει να χρησιμοποιεί 
τους δικούς του πόρους. Σύμφωνα με έρευνες στην Φινλανδία ένα πρόγραμμα Ανοιχτού Διαλόγου μπόρεσε 
αν μειώσει τον αριθμό των νοσηλειών, αφού το 40% των περιστατικών αντιμετωπιζόταν σε εξωνοσοκομειακά 
πλαίσια, ενώ στο 71% των ασθενών η θεραπεία πραγματοποιούνταν χωρίς τη χρήση νευροληπτικών. Η ετήσια 
επίπτωση νέων περιστατικών σχιζοφρένειας μειώθηκε από 31 ανά 100.000 άτομα, σε 6 ανά 100.000 άτομα.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡάΠΕΖά 6
Θεραπεία της σχιζοφρένειας: 

Η διαρκής αναζήτηση

Στρατηγικές ενίσχυσης στις ανθεκτικές περιπτώσεις της Σχιζοφρένειας
Τουλούμης Χαράλαμπος

Ψυχίατρος, Συντονιστής - Διευθυντής 5ου Ψυχιατρικού Τμήματος  
Εισαγωγών Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Αθήνα

 
Μετά την εισαγωγή της χλωροπρομαζίνης (της πρώτης ΑΨ ουσίας), έγινε φανερό ότι ένας μεγάλος αριθμός 

ασθενών με σχιζοφρένεια (20 έως 60%) είχαν θεραπευτική αντοχή. Ο όρος αυτός (αντίσταση / αντοχή), ανάλογος 
της ινσουλινικής αντίστασης, υποδηλώνει την ύπαρξη συμπτωμάτων της ψύχωσης (θετικά, αρνητικά,..) παρά 
την εφαρμογή αντιψυχωτικής (ΑΨ) αγωγής για επαρκές διάστημα και δόση. Η πρώτη αναφορά κριτηρίων 
θεραπευτικής αντίστασης έγινε το 1966, ενώ σήμερα θεωρείται ο ασθενής ότι εμφανίζει Treatment Resistant 
Psychosis (TRP) αν εκπληρούνται και τα 3 ακόλουθα κριτήρια: 1. Απουσία περιόδου καλής λειτουργικότητας την 
τελευταία 5ετία, 2. Προηγηθείσα απουσία ανταπόκρισης σε τουλάχιστον 2 αντιψυχωτικές δοκιμές με τουλάχιστον 
2 διαφορετικές κατηγορίες ΑΨ (Διάρκειας 4-6Ε & ΔΣ ≥400mg Chlorpromazine ή ≥5mg RIS ή ισοδύναμης ουσίας, 
3. Μέτρια έως σοβαρή ψυχοπαθολογία (ιδία θετικού τύπου). Αναφορικά με τα κλινικά χαρακτηριστικά θεωρείται 
κάποιος θεραπευτικά ανθιστάμενος (μετά την εφαρμογή ΑΨ αγωγής όπως προηγουμένως περιγράφηκε) 
εάν εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: επιμένοντα ψυχωτικά συμπτώματα, υποτροπιάζοντα 
συναισθηματικά συμπτώματα, επανειλημμένες απόπειρες ή αυτοκτονικός ιδεασμός, μη ελεγχόμενη επιθετική 
συμπεριφορά, μέτρια έως σοβαρά αρνητικά συμπτώματα και μέτρια έως σοβαρά γνωσιακά συμπτώματα. 
Η TRP κάποτε εμφανίζεται από το πρώτο επεισόδιο (10-15% των ασθενών) και ευρίσκεται σε ένα συνεχές με 
την θεραπευτικά ανταποκρινόμενη ψύχωση. Έχουν περιγραφεί πολλοί παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση 
θεραπευτικής αντοχής (διπλή διάγνωση, οργανικότητα, κακή συμμόρφωση, θετικό κληρονομικό αναμνηστικό, 
πτωχή ψυχοκοινωνική υποστήριξη, προνοσηροί παράγοντες, πολιτισμικό υπόβαθρο, προσδοκίες από την ΑΨ 
αγωγή, αρνητικά συμπτώματα, πρώιμη ηλικία εμφάνισης, απουσία πρώιμης θεραπευτικής ανταπόκρισης, 
καθυστέρηση στην εφαρμογή της 1ης θεραπευτικής δοκιμής, type I / type II νόσος, γνωσιακή έκπτωση,..), 
αλλά και χαρακτηριστικά νευροβιολογικά ευρήματα (αυξημένη φλοιώδης ατροφία σε σύγκριση με τους 
ανταποκρινόμενους, ατροφία ιδιαίτερα έντονη αν η συμπτωματολογία χαρακτηρίζεται από αρνητικού τύπου 
συμπτώματα, διαταραγμένη κυτταρική μετανάστευση στον προμετωπιαίο φλοιό, απουσία πρώιμης ανταπόκρισης 
στην θεραπευτική αγωγή, καθυστερημένη εφαρμογή αντιψυχωτικής αγωγής).

 Στην αντιμετώπιση της TRP (αφού η διάγνωση επικυρωθεί και αποκλεισθούν φαινόμενα κακής συμμόρφωσης 
με την αγωγή) αρχικά επιχειρείται βελτιστοποίηση (optimization) του θεραπευτικού σχήματος (σε εξατομικευμένη 
βάση, individualized treatment) και στη συνέχεια συνδυαστική αγωγή (συνδυασμός 2 ΑΨ) ή ενισχυτική αγωγή 
(add on treatment, προσθήκη άλλης ουσίας με κύριο μηχανισμό δράσης άλλο του ΑΨ).
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2ης γενιάς depot Αντιψυχωσικά:  
πρακτικές οδηγίες χρήσης

Κ. Τσαμάκης 
Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΓΝ «Αττικόν» & Επισκέπτης Ερευνητής  

στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης, King’s College, Λονδίνο

Τα Depot αντιψυχωσικά σκευάσματα είναι μια ειδικά παρασκευασμένη μορφή του φαρμάκου, που χορηγείται 
με ένεση στην οποία το φάρμακο απελευθερώνεται αργά στο σώμα για αρκετές εβδομάδες. Αν και τα depot 
ενέσιμα αντιψυχωσικά είναι γνωστά από την δεκαετία του 1960, η εισαγωγή του πρώτου 2ης γενιάς ενέσιμου 
αντιψυχωσικού μακράς δράσης (Long Acting Injection- LAI) έγινε το 2003. Από τότε έχουν κυκλοφορήσει 
συνολικά 4 διαφορετικά ενέσιμα 2ης γενιάς (Ρισπεριδόνη, Παλιπεριδόνη, Ολανζαπίνη, Αριπιπραζόλη), καθώς και 
ένα 3μηνης χορήγησης (Παλιπεριδόνη). 

Τα LAIs δίνονται όταν ο ασθενής εκφράζει την προτίμησή του για μια τέτοια μορφή φαρμακευτικής αγωγής λόγω 
της ευκολίας χορήγησης, ή συνηθέστερα όταν η αποφυγή της μη συμμόρφωσης αποτελεί κλινική προτεραιότητα. 
Τα LAIs δεν διασφαλίζουν τη συμμόρφωση, αλλά διασφαλίζουν την επίγνωση της (μη) συμμόρφωσης. Επίσης, 
παρέχουν την ευκαιρία για τακτικό έλεγχο της ψυχικής κατάστασης ενός ασθενούς και τυχόν ανεπιθύμητων 
ενεργειών από τον επαγγελματία υγείας που χορηγεί την ένεση.

Τα 2ης γενιάς depot αντιψυχωσικά δεν απαιτούν δοκιμαστικές δόσεις καθώς έχουν λιγότερα εξωπυραμιδικά 
συμπτώματα και είναι λιγότερο αλλεργιογόνα σε σχέση με τα πρώτης γενιάς. Παρόλα αυτά δεν συνιστώνται 
σε όσους δεν έχουν ξαναπάρει αντιψυχωσικά φάρμακα (antipsychotic naïve). Χρησιμοποιείται η χαμηλότερη 
θεραπευτική δόση, με το μέγιστο δυνατό διάστημα ανάμεσα στις δόσεις καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
δείχνουν ότι η μείωση του διαστήματος δόσεων βελτιώνει την αποτελεσματικότητα. Οι δόσεις προσαρμόζονται 
μόνο μετά από επαρκή περίοδο αξιολόγησης τουλάχιστον ενός μηνός και κατά προτίμηση μεγαλύτερη. 

Αν και δεν υπάρχουν ισχυρά δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες, φαίνεται ότι τα 2ης γενιάς LAIs μειώνουν 
τον κίνδυνο υποτροπής και νοσηλείας σε σύγκριση με τα από του στόματος αντιψυχωσικά, και η μείωση αυτή 
φαίνεται να είναι μεγαλύτερη σε βάθος χρόνου. Τα 2ης γενιάς depot έχουν επίσης σημαντική θέση και στην 
θεραπεία ασθενών με πρώτο επεισόδιο ψύχωσης.

Είναι η ψύχωση τοξική για τον εγκέφαλο? 
ορέστης Γιωτάκος

Ψυχίατρος, Ιδρυτής της ΑΜΚΕ obrela

Η λεγόμενη Neurotoxicity Hypothesis έχει τη βάση της σε άρθρο του Wyatt R (1991), στο οποίο μετα-αναλύθηκαν 
22 έως τότε έρευνες και βρέθηκε ότι η πρώιμη παρέμβαση με νευροληπτικά μπορεί να αλλάξει τη φυσική 
πορεία της ψύχωσης. Ακολούθησαν έρευνες που έδειξαν ότι η διάρκεια μη θεραπευμένης ψύχωσης (DUP) 
μπορεί να έχει τοξική επίδραση στον εγκέφαλο, ενοχοποιώντας την ντοπαμινεργική υπερδραστηριότητα και 
την παρατεταμένη διέγερση του ΗΡΑ άξονα, αν και παράλληλα, γινόταν γνωστά τα ευρήματα για την αντίδραση 
του ανοσοποιητικού, τις οξειδωτικές αντιδράσεις, τη μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, τη δυσμυελίνωση, και τις 
αυτοάνοσες επιδράσεις. Πιο πρόσφατες έρευνες έδειξαν για τη σχιζοφρένεια ένα «παράθυρο αποδιοργάνωσης» 
(«window of deterioration»), του οποίου η έναρξη σχετίζεται χρονικά με τις αναπτυξιακές αλλαγές κατά την 
όψιμη εφηβεία, μπορεί να διαρκεί από 3 έως 5 ή έως και 10 χρόνια, και το οποίο ακολουθείται από ένα πλατώ. 
Αυτό μάλιστα το «παράθυρο» μπορεί να έχει διαφορετική επί μέρους χαρτογράφηση ως προς τη φαινομενολογία, 
την επι μέρους συμπτωματολογία ή τη λειτουργικότητα, πάντως μάλλον περιορίζεται κατά τα πρώτα έτη της 
νόσου. Οι πλέον πρόσφατη έρευνα εντοπίζεται στη διερεύνηση της συνδεσιμότητας (white matter-connectiv-
ity alterations), παρακινώντας μας να σκεφτούμε ομοιότητες με νευρολογικές νόσους, όπως για παράδειγμα 
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η σκλήρυνση κατά πλάκας (MS). Τέλος, δεν είναι λίγες οι φωνές που υποστηρίζουν ότι η σχιζοφρένεια είναι 
μια συστηματική (ιατρική, νευρολογική) νόσος. Στην περίπτωση αυτή η επίδραση στο ΚΝΣ αποτελεί μέρος του 
προβλήματος, αλλά το πρόβλημα αυτό ενδέχεται να επανατροφοδοτεί και να διατηρεί μια συνεχή τοξική επίδραση. 
Συμπερασματικά, αν και η νευροτοξική υπόθεση της ψύχωσης δεν έχει πλέον ισχυρά ερείσματα, εξακολουθεί να 
επανέρχεται στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, όσο η αιτιοπαθολογία της νόσου παραμένει δυσανάγνωστη και 
η θεραπεία προβληματική. 

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡάΠΕΖά 7
Επίμαχα ζητήματα στις Νευρονοητικές διαταραχές

Χρήση και κατάχρηση των αντιψυχωσικών 
στις νευρονοητικές διαταραχές

 Θ. βορβολάκος
Ψυχίατρος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής και Ψυχογηριατρικής, 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Οι ασθενείς που εμφανίζουν νευρονοητικές διαταραχές είτε οξέως στα πλαίσια κάποιου οξέως οργανικού 
συγχητικού σύνδρομου, είτε πιο χρονίως σε έδαφος μιας σταδιακής γνωστικής έκπτωσης, θα εμφάνισουν στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία νευροψυχιατρικά συμπτώματα, κατά κανόνα διέγερση και ψυχωτικά συμπτώματα.

Η συνήθης αντιμετώπιση αυτών των συμπτωματών περιλαμβάνει τη χρήση αντιψυχωσικών. Έχει υπάρξει 
και εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρή κριτική για τις πιθανές παρενέργειες των αντιψυχωτικών σε αυτούς τους 
ασθενείς. Από διαταραχές του καρδιαγγειακού ρυθμού έως πτώσεις, επιτάχυνση της νοητικής έκπτωσης, 
αύξηση της θνητότητας και αρκετά άλλα. 

Παρ όλα αυτά, η χρήση αντιψυχωσικών σε ατόμα που εμφανίζουν νευρονοητικές διαταραχές εξακολούθει να 
είναι η κοινή πρακτική. Αυτό είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις ο συσχετισμός 
ωφελούς- κόστους όσο αφορά τη χρήση τους είναι ανεκτός. 

Η γνώση που έχει συσωρευτεί και συνεχίζει να δημιουργείται σε σχέση με τη χρήση και την κατάχρηση των 
αντιψυχωσικών στις νοητικές διαταραχές, μας επιτρέπει μια πιο ψύχραιμη στάση απενάντι τους, ώστε η χρήση 
τους να γίνεται με το βέλτιστο τρόπο όπου αυτή είναι απαραίτητη και στις περιπτώσεις και τους ασθενείς εκείνους 
που δεν υπάρχουν αξιοπίστες εναλλακτικές.
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