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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.

Επίσημη ιστοσελίδα της european As  -
sociation of Geriatric Psychiatry eAGP, η 

οποία ιδρύθηκε ως ανεπίσημος ορ γανισμός 
το 1971 από ψυχιάτρους, νευ ρολόγους, 
νευροπαθολόγους και ψυχολό  γους από 
διάφορες χώρες της Ευρώπης, έχοντας 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τομέα της 
ψυχογηριατρικής.

Η EAGP υπήρξε η πρώτη διεθνής ένωση 
που ασχολήθηκε ειδικά με την γηριατρική. 
Σήμερα διαθέτει 250 μέλη από 26 ευρωπα-
ϊκές χώρες. 

Στην κεντρική σελίδα παρουσιάζεται το 
Ιnternational Journal of Geriatric Psychiatry 
(Orange Journal), το επίσημο περιοδικό της 
ένωσης, το οποίο στη θεματολογία του κα-
λύπτει όλο το φάσμα της γηριατρικής και πιο 
συγκεκριμένα παρουσιάζει θέματα που αφο-
ρούν στην επιδημιολογία ψυχικών διαταρα-
χών της τρίτης ηλικίας, κλινικές έρευνες, πα-
θολογικές και νευροχημικές μελέτες, μελέ-
τες θεραπείας και αποτίμηση των υπηρεσιών 
που παρέχονται σ’ αυτό τον τομέα.

Επιπλέον στην κεντρική σελίδα γίνεται α-
ναφορά στον τομέα της έρευνας σχετικά με 
την European Collaboration on Dementia 
(EuroCoDe), δηλαδή μία συνεργασία μετα-
ξύ ευρωπαϊκών οργανισμών, ένας από τους 
οποίους είναι και η EAGP, με θέμα την άνοια. 
Στόχος αυτής της προσπάθειας αποτελεί η 
συλλογή σημαντικών πληροφοριών σχετι-
κά με τη νόσο Alzheimer και άλλες άνοιες. 
Το site παρέχει εκτενή αναφορά σε ό,τι αφο-
ρά τη σύσταση και το σκοπό του συγκεκρι-
μένου εγχειρήματος. 

Ο περιηγητής έχει την ευκαιρία να ενημε-
ρωθεί σχετικά με συνέδρια και συμπόσια του 
κλάδου, τόσο του παρελθόντος, όσο και του 
τρέχοντος έτους. Επίσης παρέχονται ειδικά 
links που προσφέρουν χρήσιμες πληροφο-
ρίες σχετικά με διαφορετικές απόψεις και α-
ντιλήψεις στον τομέα της γηριατρικής. 

Η στάση στο διαδικτυακό αυτό χώρο είναι 
χρήσιμη για όσους επιθυμούν να ενημερω-
θούν στον ιδιαίτερο και ευαίσθητο αυτό το-
μέα της Ψυχιατρικής.

O διαδικτυακός αυτός τόπος αποτελεί 
την ηλεκτρονική πηγή της American 

Psychiatric Association για όσους από το 
ευρύ κοινό αναζητούν πληροφορίες που 
να αφορούν την ψυχική υγεία. 

Ενδιαφέρουσα στην κεντρική σελίδα είναι 
η παρουσίαση video με μαρτυρίες ασθενών 
που έχουν βιώσει ή συνεχίζουν να αντιμετω-
πίζουν κάποια διαταραχή. Κάθε άτομο πα-
ραθέτει τις εμπειρίες και τα βιώματά του, με 
στόχο να ευαισθητοποιήσει, αλλά και να εν-
θαρρύνει όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιο 
πρόβλημα. Πρωτότυπος και εποικοδομη-
τικός τρόπος πληροφόρησης του κοινού σε 
τέτοιου είδους ευαίσθητα θέματα. 

Η κεντρική ιστοσελίδα μας δίνει πληροφο-
ρίες για επιμέρους θεματικές ενότητες. Πιο 

αναλυτικά ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα 
να αναζητήσει πληροφορίες για οποιαδή-
ποτε θέμα επιθυμεί, αλλά και να απευθυν-
θεί σε ειδικούς που μπορούν να του παρέ-
χουν βοήθεια. 

Σε ειδική ενότητα παρουσιάζεται ένας μεγά-
λος αριθμός διεθνών οργανισμών και ενώσε-
ων, ενώ ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνή-
σει ηλεκτρονικά με την Ένωση, ώστε να υπο-
βάλλει ερωτήσεις, απορίες και προβληματι-
σμούς του στα θέματα της Ψυχιατρικής. 

Αξίζει μια στάση σε μία διαδικτυακή πύ-
λη με διαρκή ενημέρωση, πλούσια θεμα-
τολογία και ουσιαστική προσέγγιση του ευ-
ρύτερου κοινού, ικανή να σας κρατήσει α-
μείωτο το ενδιαφέρον και για μελλοντικές 
επισκέψεις.

www.eagp.com
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