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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Ο κλάδος Βιολογικής Ψυχιατρικής της 
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, με 

πρωτοβουλία του Προέδρου της, Καθηγητή 
Ε. Λύκουρα, και τη συμβολή των Γραμματέων 
του κλάδου, Π. Σακκά και Ι. Χατζημανώλη, 
τον προηγούμενο χρόνο οργάνωσε σειρά 
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, οι οποίες 
σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία. Ήταν 
επόμενο, λοιπόν, και τον καινούριο χρόνο 
να διοργανώσει ανάλογες εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις. 

Ο σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι η 
εκπαίδευση ψυχιάτρων που δεν έχουν συνή-
θως την ευκαιρία να μετάσχουν σε μεγάλα 
συνέδρια και δεν εργάζονται σε πανεπιστημι-
ακά κέντρα. 

Επιμελητές του ΕΣΥ, στρατιωτικοί γιατροί, ψυ-
χίατροι που υπηρετούν στο Ικα και τα άλλα 
ασφαλιστικά ταμεία και, γενικά, ψυχίατροι της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχουν την 
ευκαιρία να ακούσουν νεότερες απόψεις σχε-
τικά με τη βιολογική θεραπεία των σημαντικό-
τερων ψυχικών παθήσεων. 

Σκοπός, ακόμα, αυτών των εκδηλώσεων είναι 
η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εμπείρων ψυχι-
άτρων και νεότερων συναδέλφων, καθώς και 
η ανάδειξη των προβλημάτων στην καθημε-
ρινή ψυχιατρική πρακτική. 

Επιπλέον, φέτος αποφασίστηκε η επέκταση 
της εκπαίδευσης και σε νευρολόγους, παθο-
λόγους και άλλους ιατρούς της πρωτοβάθμι-
ας φροντίδα υγείας.

Η πρώτη εκδήλωση έλαβε χώρα στο Ναύπλιο, 
στις 2-4 Μαρτίου 2007. Το θέμα της ήταν η 
σχιζοφρένεια και η αντιμετώπισή της και υλο-
ποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της 
φαρμακευτικής εταιρείας Janssen-Cilag. Η 
δεύτερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 
9-11 Μαρτίου 2007, στους Δελφούς. 

Το αντικείμενο που αναλύθηκε στη συγκε-
κριμένη εκδήλωση ήταν οι ανθεκτικές μορφές 
κατάθλιψης και η αντιμετώπισή τους. Την εκ-
δήλωση αυτή υποστήριξε η εταιρεία Organon 
και μεταξύ των ομιλητών ήταν ο αναπληρωτής 
καθηγητής Ι. γκιουζέπας, από τη Θεσσαλονίκη, 
και ο Επίκουρος καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, 
Δ. αναγνωστόπουλος. 

Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί μια εκδή-
λωση στις 4-6 Μαΐου 2007, στην καστοριά, με 
θέμα και πάλι τη σχιζοφρένεια και την αντιμε-
τώπισή της. Στη διοργάνωση αυτής της εκδή-
λωσης συμμετέχει και το Περιφερειακό Τμήμα 
Θεσσαλονίκης της ΕΨΕ, ενώ υποστηρίζεται από 
την φαρμακευτική εταιρεία Janssen-Cilag.

Στους επόμενους μήνες πρόκειται να πραγ-
ματοποιηθούν επιστημονικές εκδηλώσεις 

στη Σκιάθο, στις 8-10 Ιουνίου 2007, και στην 
κυλλήνη, στις 15-17 του ίδιου μήνα, με θέ-
ματα τη σχιζοφρένεια, τη διπολική διαταραχή 
και τις ανθεκτικές μορφές κατάθλιψης. Τις εκ-
δηλώσεις αυτές υποστηρίζουν οι φαρμακευτι-
κές εταιρείες Sanofi-Aventis και Boeheringer-
Ingelheim, αντίστοιχα.

ακόμα αξίζει να μνημονευθεί η εκδήλωση 
του κλάδου Ψυχογηριατρικής, ο οποίος, μαζί 
με το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης της 
ΕΨΕ, το Ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων του γενικού 
Νοσοκομείου καβάλας, καθώς και τον Ιατρικό 
Σύλλογο καβάλας, οργανώνουν στην καβάλα 
ημερίδα με θέμα την άνοια και την αντιμετώ-
πισή της. Την εκδήλωση αυτή υποστηρίζει η 
φαρμακευτική εταιρεία Janssen-Cilag.

Οι εκδηλώσεις αυτές, που πρώτος ξεκίνησε 
ο κλάδος της Βιολογικής Ψυχιατρικής, έχουν 
γίνει ένας θεσμός στα πλαίσια της συνεχιζό-
μενης ιατρικής εκπαίδευσης και μοριοδοτού-
νται για τον σκοπό αυτό από τον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο. Άλλωστε, όπως φάνηκε από 
τη θερμή ανταπόκριση από τους συναδέλφους 
ψυχιάτρους, οι ημερίδες αυτές καλύπτουν ου-
σιαστικές ανάγκες τους.

Από τις πρόσφατες δραστηριότητες 
του κλάδου Βιολογικής Ψυχιατρικής 
της ΕΨΕ.

Επιστημονικές εκδηλώσεις του κλάδου
της Βιολογικής Ψυχιατρικής
συνεχιζόμενη εκπαίδευση




