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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

ο κλάδος βιολογικής Ψυχιατρικής της 
έλληνικής Ψυχιατρικής έταιρείας, με 

πρωτοβουλία του προέδρου της καθηγητή 
έ. λύκουρα και τη συμβολή των γραμματέων 
του κλάδου Π. ςακκά και ί. Χατζημανώλη, 
οργανώνει και φέτος, για δεύτερο χρόνο, 
σειρά εκπαιδευτικών εκδηλώσεων. 

Ο σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι η άμεση 
επικοινωνία με τους νέους συναδέλφους, που 
βρίσκονται έξω από τις πανεπιστημιακές κλινικές, 
προκειμένου να εκπαιδευθούν πάνω σε νέα 
δεδομένα που καθημερινά εμφανίζονται στον 
κλάδο μας. Οι συνάδελφοι αυτοί, που φέρουν 
και το κύριο βάρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας, στις εκδηλώσεις αυτές, έχουν την ευκαιρία να 
ακούσουν νεότερες απόψεις σχετικά με τη βιολογική 
θεραπεία των σημαντικότερων ψυχικών παθήσεων. 
Στις εκπαιδευτικές εκ δηλώσεις, που περιλαμβάνουν 
μικρό αριθμό κάθε φορά συναδέλφων, δίνεται η 
ευκαιρία της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ έμπειρων 
ψυχιάτρων και νεότερων συναδέλφων. ακόμα, 
αναδεικνύονται προβλήματα της καθημερινής 
ψυχιατρικής πρακτικής και συζητούνται ενδεχόμενες 
λύσεις τους.

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων είναι 
τόσο έντονο, που πολλές φορές οι συζητήσεις 
συνεχίζονται και πέραν του προγράμματος. και 
έτσι, παρότι η επιλογή των τόπων διεξαγωγής των 
εκδηλώσεων είναι ιδιαίτερα ελκυστική, εντούτοις 
ο περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στο καθαρά 
επιστημονικό μέρος των εκδηλώσεων αυτών.

Ο κλάδος βιολογικής ψυχιατρικής επιλέγει τη 
θεματολογία καθώς και τους ομιλητές. Στη συ-
νέχεια, σε συνεννόηση με συγκεκριμένες φαρμα-
κευτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν εκδηλώσει εν-
διαφέρον για τη χορηγία αυτών των εκδηλώσε-
ων, επιλέγεται ο τόπος διεξαγωγής κάθε εκδή-
λωσης. Η διοργάνωση των εκδηλώσεων γίνεται 
με τη φροντίδα του κλάδου, ενώ οι φαρμακευτι-
κές εταιρείες που αναλαμβάνουν τη χορηγία κά-
θε εκδήλωσης, φροντίζουν για την πρόσκληση 
των συναδέλφων.

για το 2007, επιλέχτηκαν προορισμοί όπως το 
Ναύπλιο, η Σκιάθος, η καστοριά, οι Δελφοί και 
τα καλάβρυτα. 

Η επιθυμία του κλάδου, βέβαια, θα ήταν να ορ-
γανωθούν περισσότερες εκδηλώσεις στη Βόρειο 
Ελλάδα, καθότι έχει διαπιστωθεί ότι η εκπαίδευ-
ση των ψυχιάτρων στον τομέα της ψυχοφαρμακο-
λογίας στη Βόρειο Ελλάδα διαφέρει αρκετά από 
αυτή που παρέχεται στην αθήνα. Όμως, το τμή-
μα Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής 
Εταιρείας απαιτεί αυτό και μόνο αυτό να οργανώ-
νει εκδηλώσεις στο χώρο του.

Το επιτυχημένο πρότυπο των εκδηλώσεων αυ-
τών ακολούθησαν και άλλοι κλάδοι της ΕΨΕ, ό-
πως και ο Ελληνικός κλάδος της Παγκόσμιας 
Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (WAPR). 
Συγκεκριμένα, ο κλάδος Ψυχογηριατρικής οργά-
νωσε εκδήλωση στην καβάλα, ενώ ο κλάδος 
Ουσιοεξαρτήσεων στην αιδηψό και ο κλάδος της 
αποκατάστασης στο Πόρτο Χέλι και την Πορταριά. 
Στις εκδηλώσεις μάλιστα του Ελληνικού κλάδου 

της αποκατάστασης περιλαμβανόταν και βιωματικό 
εργαστήριο ψυχοεκπαίδευσης υπό τη διεύθυνση 
του Ψυχιάτρου κ. λ. γιώτη, το οποίο αποδείχτηκε 
εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρωτότυπο.

Στις χορηγίες των εκδηλώσεων μετείχαν οι 
φαρμακευτικές εταιρείες Boeringer Ingelheim, 
Janssen- Cilag, Sanofi-Aventis, Astra-Zeneca, 
Lilly και Organon.

Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν γίνει πλέον ένας θε-
σμός στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκ-
παίδευσης. Άλλωστε, όπως φάνηκε από τη θερ-
μή ανταπόκριση από τους συναδέλφους ψυχιά-
τρους, οι ημερίδες αυτές καλύπτουν ουσιαστικές 
ανάγκες τους.
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