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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗe-

www.epilepsy.com

Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί τον δια-
δικτυακό τόπο της Epilepsy The rapy 

Project. Πρόκειται για μία μη-κερδο-
σκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2002 
ασχο λείται με τις νεότερες θεραπείες της 
επιληψίας και έχει ως κύριο έργο της τη 
διευκόλυνση της έρευνας έτσι ώστε να 
φτάνουν ταχύτερα οι νέες θεραπείες 
στους ασθενείς.

Στην κεντρική σελίδα, ο επισκέπτης μπορεί 
να βρει τα νεότερα δεδομένα των ερευνών 
σχετικά με την επιληψία. Επίσης, υπάρχουν 
κουμπιά με τα οποία μπορεί να ενημερωθεί 
σχετικά με την ιστορία, το έργο, τη δράση, 
την προσφορά, τα επιτεύγματα και τις δια-
κρίσεις της οργάνωσης. Η ιστοσελίδα παρέ-
χει πληροφορίες τόσο στους επαγγελματίες 
υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. 

Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να ανα-
ζητήσουν γενικές και εξειδικευμένες πληρο-
φορίες αλλά και τις νεότερες εξελίξεις στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση της επιληψίας. 
Επίσης, η ιστοσελίδα διαθέτει πολλές πλη-
ροφορίες για το ευρύ κοινό. Με τα ανάλο-
γα κουμπιά μπορεί ο ενδιαφερόμενος να 
ενημερωθεί γενικά για την επιληψία, τους 
προδιαθεσικούς παράγοντες, τα είδη των 
κρίσεων, τον τρόπο με τον οποίο τίθεται η 
διάγνωση, τις διαθέσιμες αλλά και τις μελ-
λοντικές θεραπείες. 

αναλύει με απλό και πρακτικό τρόπο τα 
επείγοντα που μπορεί να χρειαστεί να αντι-
μετωπίσει ένα άτομο που πάσχει, το ίδιο ή 
η οικογένειά του.

 Έτσι, δίνει συμβουλές για πρωτοβάθμια 
αντιμετώπιση, παροχή πρώτων βοηθειών, 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, αλλά και 
ομάδες υποστήριξης για να τους στηρίξουν 
και να τους βοηθήσουν να ζήσουν με αυ-
τή την πάθηση. Επιπλέον, οι επαγγελματί-
ες υγείας μπορούν να βρουν χρήσιμα links 
που περιέχουν περιλήψεις, νεότερα δεδομέ-
να και έρευνες για την επιληψία. Ειδικά για 
τα επείγοντα και τις πρώτες βοήθειες, υπάρ-
χουν και κουμπιά για να πηγαίνει κατευθείαν 
εκεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, ενώ σε 
άλλο κουμπί μπορεί να βρει τους γιατρούς 
στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο εργα-
λείο αποτελεί το γεγονός ότι διαθέτει κου-
μπιά που οδηγούν σε πληροφορίες διαφο-
ρετικά γραμμένες ανάλογα με την ηλικιακή 
ομάδα. για παράδειγμα, έχει τις πληροφο-
ρίες για παιδιά, εφήβους, τις γυναίκες, τις 
οικογένειες των ατόμων που έχουν επιλη-

ψία και τους μεγαλύτερους. Με αυτόν τον 
τρόπο, μπορούν να ενημερωθούν τα παι-
διά για την πάθηση με τρόπο που να είναι 
περισσότερο προσιτός στις γνώσεις τους και 
στην ηλικία τους και προσεγγίζει με ανάλο-
γο τρόπο την περιγραφή της πάθησης δια-
φορετικά και προσαρμοσμένα σε κάθε η-
λικιακή ομάδα.

Επιπρόσθετα, στην κεντρική σελίδα οι ε-
παγγελματίες υγείας μπορούν να βρουν τα 
νέα για τη διαγνωστική και θεραπευτική προ-
σπέλαση της επιληψίας, επιλέγοντας τα άρ-
θρα που τους ενδιαφέρουν. Υπάρχει επίσης 
και ένα forum όπου οι επισκέπτες αυτού του 
διαδικτυακού τόπου μπορούν να προβούν 
σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα 
που διαπραγματεύεται το site. Τέλος, ο επι-
σκέπτης μπορεί να αγοράσει online βιβλία 
και περιοδικά σχετικά με τη νόσο. 

Το εντυπωσιακό με αυτό τον διαδικτυα-
κό τόπο είναι ότι περιέχει πληροφορίες τό-
σο εξειδικευμένες, που απευθύνονται σε ε-
παγγελματίες υγείας ή και γενικότερα ερευ-
νητές, αλλά και γενικές πληροφορίες, έγκυ-
ρες και ταυτόχρονα απλοποιημένες για να 
μπορεί και ο απλός πολίτης να ενημερω-
θεί για την επιληψία και να αντιμετωπίσει 
τα επείγοντα. 

και το σημείο στο οποίο πλεονεκτεί είναι 
ότι έχει αυτές τις πληροφορίες χωρισμένες 
ανά ηλικιακή ομάδα καθώς δεν ασχολείται 
μόνο με την απλή μεταφορά πληροφοριών 
στον επισκέπτη. 

Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπει την κατανό-
ηση αυτών των πληροφοριών και διευκολύ-
νει τα άτομα που πάσχουν να κατανοήσουν 
την πάθησή τους, να ζήσουν όσο το δυνα-
τόν καλύτερα με αυτήν, χωρίς να φοβού-
νται και τους στηρίζει ψυχολογικά μέσα από 
ειδικές ομάδες αλλά και μέσα από ιστορίες 
και εμπειρίες ατόμων που πάσχουν. 

Πρόκειται λοιπόν για ένα site το οποίο α-
ξίζει κανείς να επισκεφτεί. Παρέχει αναλυτι-
κή και χρήσιμη θεματολογία στο ευρύ κοινό 
αλλά και συνεχιζόμενη εκπαίδευση στους 
επαγγελματίες υγείας. Είναι ιδιαίτερα χρήσι-
μο και μπορούν να το συστήνουν οι ίδιοι οι 
ιατροί στους ασθενείς τους για να πληροφο-
ρούνται ουσιαστικά και να αισθάνονται με-
γαλύτερη ασφάλεια. 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσι-
μη για όσους δραστηριοποιούνται στον το-
μέα της βιολογικής ψυχιατρικής και της υ-
γείας και θέλουν να αντιμετωπίζουν το α-
σθενή τους σαν ενιαία οντότητα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΣΑ, ΙΑΤΡΟΣ
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www.narsad.org

www.postpartum.net

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος αποτελεί την 
επίσημη ιστοσελίδα της NARSAD, η ο-

ποία είναι μία οργάνωση που ασχολείται με 
τη συγκέντρωση χρημάτων για την έρευνα 
κατά των ψυχικών νόσων. Η οργάνωση αυτή 
δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στο χώρο με 
στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για να χρη-
ματοδοτεί την έρευνα σχετικά με τα αίτια, την 
αγωγή, τη θεραπεία και την πρόληψη σοβαρών 
ψυχιατρικών διαταραχών, αλλά και διαταραχών 
συμπεριφοράς, όπως η σχιζοφρένεια και η κα-
τάθλιψη. Τα μέλη της είναι από απλοί εθελοντές 
έως και ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό.

Στην αρχική σελίδα υπάρχουν όλα τα νεότερα δε-
δομένα σχετικά με την έρευνα και τα αποτελέσμα-
τά τους ανάλογα με την κάθε πάθηση. Εξαιρετικά 
χρήσιμα είναι και τα links που βρίσκονται στο πλάι. 
Περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα αίτια, την κλι-
νική εικόνα, τα συμπτώματα, τις θεραπευτικές δυ-
νατότητες, αλλά και τη δυνατότητα ίασης και τέλος 
αναφέρονται στα νεότερα αποτελέσματα των ερευ-
νών που διεξάγονται για τη νόσο. 

Συγκεκριμένα τα links αυτά αφορούν τη σχιζοφρέ-
νεια, την κατάθλιψη, τη διπολική διαταραχή, τo άγ-

χος αλλά και πολλές άλλες ψυχολογι-
κές διαταραχές, όπως αυτές που εμφα-
νίζονται στην παιδική ηλικία.

Στην κεντρική σελίδα υπάρχει κουμπί 
που δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη 
να ενημερωθεί για το σκοπό της οργά-
νωσης, τον τρόπο δράσης της, την ι-
στορία της, την προσφορά και τις δια-
κρίσεις της στον επαγγελματικό χώρο. 
Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας, προτεί-
νονται τρόποι με τους οποίους μπορεί 
ο καθένας να προσφέρει στην οργάνω-
ση αυτή και κατά επέκταση στην έρευ-
να. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον κομμάτι απο-
τελεί η ενημέρωση για τις εξελίξεις και 
τις δραστηριότητές της. 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναλυτικά όλα τα δελ-
τία τύπου με τις νεότερες ανακοινώσεις, πληροφο-
ρίες για σεμινάρια, συμπόσια αλλά και κοινωνικά 
γεγονότα και τέλος πληροφορίες σχετικά με τα δι-
αθέσιμα έντυπά της. 

Τέλος, δίνεται στον επισκέπτη η δυνατότητα να ε-
νημερωθεί για τις ερευνητικές δραστηριότητες της 
οργάνωσης, τα βραβεία και τις διακρίσεις που έ-

χει λάβει, καθώς και τους τρόπους με τους οποί-
ους μπορεί να συμμετέχει κάποιος ενεργά σε αυτή 
την τόσο σημαντική προσπάθεια.

Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα, της 
οποίας η θεματολογία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για 
όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιολογι-
κής ψυχιατρικής και της ψυχικής υγείας γενικότερα, 
καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνονται 
για τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στην έρευνα.

Π ρόκειται για το διαδικτυακό τόπο της 
Postpartum Support International (PSI). 

Η οργάνωση αυτή ιδρύθηκε το 1987 από την 
Jane Honikman και η έδρα της βρίσκεται στην 
Καλιφόρνια. Ο σκοπός της παραμένει έκτοτε η 
επαγρύπνηση σχετικά με τις συναισθηματικές 
αλλαγές που υφίστανται οι γυναίκες κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας και 
απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους 
επαγγελματίες υγείας. Η οργάνωση διαθέτει 
έναν εθελοντή-συντονιστή σε κάθε πολιτεία 
των Η.Π.Α. καθώς και σε άλλες 26 χώρες. Η 
PSI συγκεντρώνει πληροφορίες και υλικό και 
παρέχει νεότερα δεδομένα, εκπαίδευση και 
στοιχεία για το νομικό πλαίσιο που καλύπτει 
την περιγεννητική ψυχική υγεία.

αυτές οι διαταραχές της ψυχικής υγείας, κατά τη δι-
άρκεια της κύησης και της λοχείας, αποτελούν πλέ-
ον συχνό φαινόμενο. Περίπου το 15% των γυναι-
κών εμφανίζουν επιλόχειο κατάθλιψη μετά τη γέν-
νηση ενός παιδιού. Επιπλέον, ποσοστό μεγαλύτε-
ρο του 10% των γυναικών θα εμφανίσει κατάθλι-
ψη ή άγχος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. και 
είναι ιδιαιτέρα σημαντική η πληροφόρηση καθώς 
όταν επηρεάζεται η ψυχική υγεία της μητέρας, επη-
ρεάζεται και ολόκληρη η οικογένεια.

Στην αρχική σελίδα, ο επισκέπτης μπορεί να βρει 
συνδέσμους που παρέχουν χρήσιμες πληροφορί-

ες σχετικά με την επιλόχειο κατάθλιψη. 
Παρέχονται πληροφορίες για το ευρύ 
κοινό, τις οικογένειές τους και τους ε-
παγγελματίες υγείας. Επίσης, διατίθεται 
σύνδεσμος που δίνει πληροφορίες σχε-
τικές με συνέδρια και ομάδες υποστήρι-
ξης των γυναικών, τόσο σε τοπικό όσο 
και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας άλλος 
πολύ σημαντικός σύνδεσμος είναι αυτός 
που εξηγεί το νομικό πλαίσιο στο οποίο 
υπόκειται η διαταραχή αυτή. 

Παράλληλα, στην κεντρική σελίδα υ-
πάρχουν κουμπιά που δίνουν πληρο-
φορίες για την οργάνωση. Πιο συγκεκρι-
μένα, υπάρχουν πληροφορίες για τους 
χορηγούς της οργάνωσης, τα μέλη της, 
τον τρόπο εγγραφής, τα πλεονεκτήματα που προ-
σφέρει το να είσαι μέλος της οργάνωσης, τον σκοπό 
της και τέλος τους τρόπους με τους οποίους μπο-
ρεί να έρθει σε επαφή κάποια γυναίκα, μέλος της 
οικογένειας ή επαγγελματίας υγείας για υποστήρι-
ξη και καθοδήγηση. Σε άλλο κουμπί στην κεντρι-
κή σελίδα, υπάρχει συγκεντρωμένο το υλικό στο 
οποίο μπορεί να ανατρέξει ο επισκέπτης. Το υλικό 
αυτό συλλέγεται από τους εθελοντές και αφορά πε-
ριοδικά, συνέδρια, ανακοινώσεις και νεότερα δε-
δομένα πάνω στις συναισθηματικές διαταραχές της 
εγκύου και της λεχωίδας. Έτσι, δίνεται η δυνατότη-

τα στον επισκέπτη να ανατρέχει ευκολότερα μέσω 
χρήσιμων links σε άλλες ιστοσελίδες περισσότερο 
εξειδικευμένες. Σε άλλο κουμπί υπάρχουν τα νέα 
της οργάνωσης καταχωρημένα ανά μήνα για να α-
πλουστεύει την αναζήτησή τους. Τέλος, παρέχεται 
η δυνατότητα στον επισκέπτη να αγοράσει online 
βιβλία που απευθύνονται άλλα στη μητέρα και άλ-
λα στους επαγγελματίες υγείας.

Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον site το οποίο αξίζει 
να επισκεφτεί κανείς. Διαθέτει πλούσια θεματολο-
γία και παρέχει συνεχώς νεότερα δεδομένα στους 
επαγγελματίες υγείας, αλλά και ουσιαστική πλη-
ροφόρηση του ευρύτερου κοινού.
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