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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗe-

Το διαδίκτυο αποτελεί μέσο αναζήτησης και παροχής πληροφοριών που αφορούν και τον τομέα της υγείας, με τα ποσοστά της χρήσης του 
να αυξάνονται διαρκώς. To ευρύ κοινό στις μέρες μας εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα που του προσφέρει το internet, μιας εύκολης πρό-
σβασης σε μια τεράστια δεξαμενή πληροφοριών, προκειμένου να κατανοήσει τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά και να ε-
νημερωθεί για τα προβλήματα υγείας που πιθανόν αντιμετωπίζει. Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της Ψυχιατρικής εξελίσσεται συνεχώς και 
ο σύγχρονος άνθρωπος στρέφει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία. Αντιλαμβάνεται την 
αρνητική επίδραση του σημερινού τρόπου ζωής στην ψυχολογία του και αναζητά βοήθεια ώστε να κατανοήσει βαθύτερες πτυχές της προ-
σωπικότητάς του, καθώς και να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν και αφορούν τον ψυχισμό του. Εκμεταλλευόμενοι τις 
δυνατότητες που μας προσφέρουν οι πύλες της διαδικτυακής ενημέρωσης σας παραθέτουμε ιστοσελίδες με πληροφορίες, αναφορές, α-
νταλλαγή απόψεων, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν στην Ψυχιατρική.

www.emedicine.com/psychiatry

www.priory.com/psych.htm

ΕπιμΕλΕια: ιΩαΝΝα ΚΕΦΗ, ιατρός

Η διαδικτυακή πύλη www.emedicine.
com ξεκίνησε τη λειτουργία της το 

1996, αποτελώντας μια μεγάλη και επίκαι
ρη βάση δεδομένων, κλινικών και φαρμα
κευτικών, που απευθύνεται σε γιατρούς 
και άλλους επαγγελματίες υγείας. 

Σε αυτή τη βάση, συνεισφέρουν σχεδόν 
10.000 γιατροί-συγγραφείς και περιέχονται 
άρθρα σχετικά με 7.000 ασθένειες και δι-
αταραχές. 

Το περιεχόμενό της, που ανανεώνεται τα-
κτικά, παρέχει τις πιο πρόσφατες οδηγίες για 
59 ιατρικές ειδικότητες, ανάμεσα στις οποίες 
και ο τομέας της ψυχιατρικής.

Στο website www.emedicine.com/psychiatry, 
οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την ψυ-
χική υγεία μπορούν να βρουν δημοσιευμένα 
μια ποικιλία άρθρων, ταξινομημένα αλφαβη-

τικά για πιο εύκολη εύρεση, ή κατά τομέα, 
όπως για παράδειγμα θέματα σχετικά με τον 
εθισμό, την ψυχοπαθολογία των ενηλίκων ή 
των παιδιών, επείγοντα περιστατικά, ψυχοσω-
ματικές εκδηλώσεις και άλλα.

Σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο βρίσκουμε ε-
πίσης και συνδέσμους (links) για το επίσημο 
site του Medscape και το Medscape Journal 
of medicine, που αποτελούν πολύ γνωστές 
πύλες για τους επαγγελματίες υγείας, καθώς 
το online περιοδικό έχει πλούσιο περιεχόμε-
νο με κλινικές μελέτες, ανασκοπήσεις, κρι-
τικές βιβλίων, ειδικά άρθρα, μικρά βίντεο, 
παρέχοντας και τη δυνατότητα στον ιατρό, 
με την εγγραφή του ως μέλος, να λαμβάνει 
μηνύματα στο προσωπικό του e-mail με τα 
τελευταία άρθρα και ειδήσεις του τομέα που 
τον ενδιαφέρει.

Ε πίσημο όργανο του International 
Forum for Psychiatry, το διαδικτυακό 

περιοδικό Psychiatry online φέρει την έ
γκριση του Royal College of Psychiatry, και 
παρέχει στους επισκέπτες του μια ευρεία 
ποικιλία επιστημονικών δημοσιεύσεων 
και σύντομες αναφορές περιπτώσεων 
από καταξιωμένους επιστήμονες ψυχικής 
υγείας από ολόκληρο τον κόσμο.

Ξεφυλλίζοντας τις ηλεκτρονικές σελίδες αυ-
τού του περιοδικού, ανακαλύψαμε ενδιαφέ-
ροντα άρθρα, όπως οι νεότερες έρευνες πά-
νω στη γενετική βάση της σχιζοφρένειας αλ-
λά και η νευροψυχική λειτουργικότητα των 
παιδιών των πασχόντων από σχιζοφρένεια, 
μελέτες πάνω στις διαταραχές συμπεριφο-

ράς των HIV θετικών ασθενών, ειδικά άρ-
θρα για σύγχρονα προβλήματα στον τομέα 
της ψυχιατρικής όπως ο εθισμός στο διαδί-
κτυο και η ψυχογενής ανορεξία. ανάμεσα σε 
αυτά και μια ποικιλία αναφορών περίπτωσης 
για παρενέργειες που προκλήθηκαν από τα 
ψυχοτρόπα φάρμακα, αλλά και σπάνιες πε-
ριπτώσεις τις οποίες δεν έχει τη δυνατότητα 
να δει ο ψυχίατρος στην καθημερινή κλινική 
πράξη. Παράλληλα, σε αυτή την ιστοσελίδα 
μπορούν να υποβληθούν και επιστημονικές 
εργασίες, οι οποίες, μετά από έγκριση από 
ειδική επιτροπή, θα έχουν τη δυνατότητα να 
δημοσιευτούν σε ένα περιοδικό που, όπως 
ισχυρίζονται οι δημιουργοί του, έχει πάνω 
από 3.500 επισκέπτες καθημερινά.




