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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗe-

Συνεχίζοντας την αναφορά μας σε διαδικτυακούς τόπους αφιερωμένους στον ιατρικό κλάδο της Ψυχιατρικής, εξετάζουμε πύλες που αποτε-

λούν πόλους έλξης και αλληλεπίδρασης για τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ψυχική υγεία, προκηρύσσοντας πληθώρα δρω-

μένων στον ευρωπαϊκό χώρο, συμπεριλαμβάνοντας την ελληνική επικράτεια. Ξεχωρίζουν χώροι με μεγάλη επιστημονική δραστηριότη-

τα, συγγραφική και διοργανωτική, στην παγκόσμια ψυχιατρική κοινότητα, οι οποίοι ωστόσο αναφέρονται και μπορούν να συνδεθούν και 

με τα καθ’ ημών δρώμενα.

Ε πίσημο όργανο του World Federation of So-
cieties of Biological Psychiatry, ο διαδικτυακός 

τόπος αυτός προσφέρεται για ενημέρωση στις νε-
ότερες κατευθυντήριες οδηγίες σε ποικίλες, συχνές 
ή λιγότερο αναφερόμενες, ψυχιατρικές διαταρα-
χές, καθώς επίσης και στην έρευνα με νεότερες 
τεχνικές και μεθοδολογίες για την αποσαφήνιση 
της πορείας των διαταραχών αυτών. 

αποτελούμενη από επιμέρους επιτροπές ειδικού 
ενδιαφέροντος, η World Federation of Societies of 
Biological Psychiatry καλύπτει όλους τους τομείς της 
Βιολογικής Ψυχιατρικής, ενώ διοργανώνει συνέδρια 
παγκοσμίου κλίμακας, κυρίως εντός της ευρωπαϊ-

κής επικράτειας. Εκδίδοντας το “World Journal 
of Biological Psychiatry” και παρέχοντας πλήθος 
ενεργών διασυνδέσεων με εθνικούς φορείς προ-
ώθησης της Βιολογικής Ψυχιατρικής, είναι εύλο-
γο ότι η Ομοσπονδία θα σας κρατήσει στις ιστο-
σελίδες της για αρκετό χρονικό διάστημα, πείθο-
ντάς σας να «ξεφυλλίσετε» καθολικές, σύγχρονες 
και καταξιωμένες απόψεις περί βιολογικής-φαρ-
μακολογικής αντιμετώπισης των ψυχικών διατα-
ραχών, καθώς και για να προγραμματίσετε μια 
πιθανή συμμετοχή σε κάποια από τις πολλές ευ-
ρωπαϊκές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματι-
στεί εντός του έτους.

http://www.wfsbp.org

Ε πίσημο website της Association of European 
Psychiatrists, η διαδικτυακή αυτή πύλη 

αφιερώνει χώρο σε πολλά είδη δραστηριοτή-
των στον ευρύτερο τομέα της Ψυχιατρικής. Οι 
σκοποί ύπαρξης της οργάνωσης αναφέρονται, 
πέραν του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 
στην Ψυχιατρική, στη συγκρότηση κλάδων 
απασχόλησης και προώθησης της πληροφό-
ρησης σχετικά με θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέ-
ροντος (Σχιζοφρένεια, Διπολικές Διαταραχές, 
Ουσιοεξαρτήσεις, Ψυχιατρική Παίδων και Εφή-
βων, Επείγουσα Ψυχιατρική, κ.ά.). 

Η διασύνδεση τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
όσο και με τις κατά τόπους εθνικές οργανώσεις 
(μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Ψυχιατρική 
Εταιρεία), διευκολύνει τη ροή γνώσεων και αποφά-
σεων σχετικά με την καθημερινή κλινική πρακτική 
στην Ευρώπη. Με πλήθος συνεδριακών εκδηλώσε-
ων και επιχορηγήσεων, η Association of European 
Psychiatrists εκδίδει το “European Psychiatry” και 
χρηματοδοτεί πολλές καινοτόμες ερευνητικές προ-
σπάθειες στον ευρωπαϊκό χώρο. 

αξίζει να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της, για 
να συλλάβετε τον παλμό της Ψυχιατρικής στην 
Ευρώπη.

http://www.aep.lu

Διαδικτυακός χώρος εκπροσώπησης της 
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, το site 

καλύπτει σφαιρικά όλους τους τομείς ενδια-
φέροντος της Ψυχιατρικής, με ιδιαίτερες ανα-
φορές σε συγκεκριμένους κλάδους, για τους 
οποίους έχουν συγκροτηθεί ειδικές επιτροπές 
(Βιολογικής Ψυχιατρικής, Παιδοψυχιατρικής, 
Ψυχοφυσιολογίας, Κοινωνικής Ψυχιατρικής, 
Ψυχοθεραπείας, Ψυχογηριατρικής, Ουσιοε-
ξαρτήσεων, Ψυχιατροδικαστικής, Ψυχοφαρ-
μακολογίας, Ψυχομετρικών και Νευροψυ-
χολογικών Μετρήσεων, Ιδιωτικής Ψυχιατρικής, 
Ιστορίας της Ψυχιατρικής, Ψυχιατρικής Ηθικής 
και Δεοντολογίας, Ψυχιατρικής και Θρησκείας, 
Αυτοκαταστροφικών και Βίαιων Συμπεριφορών, 
Προληπτικής Ψυχιατρικής). 

καλύπτοντας την ελληνική επικράτεια με κατά τό-

πους Περιφερειακά Τμήματα, συγκεντρώνοντας το 
ενδιαφέρον των ειδικευόμενων ψυχιάτρων (με τη σχε-
τική Ένωση Ελλήνων Εκπαιδευομένων Ψυχιάτρων) 
και με την ισχυρή συγγραφική της παρουσία (περι-
οδικό «Ψυχιατρική», με πλήρες περιεχόμενο που 
παρατίθεται online), καθώς και την αναγγελία δι-
οργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων, η διαδικτυα-
κή αυτή πύλη αποτελεί δέκτη ποικίλων αναζητή-
σεων από επαγγελματίες που απασχολούνται στον 
τομέα της ψυχικής υγείας στην ελληνική επικρά-
τεια, αλλά και στο εξωτερικό, μιας και υπάρχει δι-
αρκής δυνατότητα μετάβασης στη μεταφρασμένη 
(στα αγγλικά) έκδοση της πύλης, που περιλαμβά-
νει όλες τις πληροφορίες και τα πλήρη επιστημο-
νικά κείμενα. Η στάση στο διαδικτυακό αυτό χώρο 
επιβάλλεται, ειδικά για όσους επιθυμούν να πλη-
ροφορηθούν / δραστηριοποιηθούν στον τομέα της 
Ψυχιατρικής στην Ελλάδα.

http://www.psych.gr
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