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Η ιστοσελίδα αυτή εστιάζει στη νό-
σο της σχιζοφρένειας. Πρόκειται 

για την επίσημη ιστοσελίδα του Anne 
Sippi Foundation. To Anne Sippi 
Foundation είναι ένας μη κερδοσκο-
πικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε 
το 1991 και έχει σκοπό να παρέχει 
στους φοιτητές και στους επαγγελ-
ματίες υγείας μια ευκαιρία για την 
ανάπτυξη θεραπευτικών και τεχνικών 
δεξιοτήτων για τη θεραπεία της σχι-
ζοφρένειας. 

Μέσα από το site αυτό παραθέτουν τις 
εμπειρίες τους για τη θεραπεία της σχιζο-
φρένειας που τα τελευταία 50 χρόνια έ-
χουν καταδείξει ότι υπάρχει ελπίδα ακό-
μη και για τα άτομα που πάσχουν από τις 
πιο σοβαρές μορφές σχιζοφρένειας.

Στην κεντρική σελίδα του site παρατί-
θενται ενδιαφέροντα άρθρα επικαιρό-
τητας και newsletters σχετικά με τα νε-
ότερα δεδομένα πάνω στην ασθένεια 
αυτή. Μέσα από τις επιμέρους θεματι-
κές ενότητες της ιστοσελίδας, ο επισκέ-
πτης μπορεί να πάρει πληροφορίες σχε-
τικά με το Anne Sippi Foundation κα-
θώς και με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
του ιδρύματος. 

Πρόκειται για τη μέθοδο της άμεσης 
αντιπαράθεσης (Direct Confrontation) 

η οποία πραγματοποιείται υπό την επί-
βλεψη του Jack Rosberg ως θεραπευ-
τική μέθοδος στους ασθενείς με σχιζο-
φρένεια. Επιπλέον, υπάρχει ενότητα στην 
οποία παρουσιάζονται βιβλία που πρό-
κειται να κυκλοφορήσουν ή έχουν ήδη 
κυκλοφορήσει και σχετίζονται με τη σχι-
ζοφρένεια, τις μορφές της και τις διάφο-
ρες θεραπευτικές προσεγγίσεις των ασθε-
νών. Επιπλέον, παρατίθενται άρθρα με 
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις σχιζοφρέ-
νειας και χρήσιμα links με οργανισμούς 
και πηγές πληροφόρησης σχετικά με την 
ασθένεια αυτή, τόσο για τους επιστήμο-
νες όσο και για το ευρύ κοινό. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και η δυ-
νατότητα που παρέχει η συγκεκριμένη ι-
στοσελίδα στους επισκέπτες να υποβάλ-
λουν ερωτήσεις στον Dr. Rosberg σχε-
τικά με ό,τι τους απασχολεί γύρω από 
τη σχιζοφρένεια και να δέχονται τις απα-
ντήσεις μέσα σε 24 ώρες.

Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον site που 
προσφέρει στον επισκέπτη πολύτιμες 
πληροφορίες γύρω από τη σχιζοφρένεια 
και καλλιεργεί ένα κλίμα ελπίδας σχετι-
κά με την αποτελεσματικότητα της μεθό-
δου της άμεσης αντιπαράθεσης (Direct 
Confrontation) στη θεραπεία της ψυχι-
κής αυτής ασθένειας.
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