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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Ο Κλάδος Βιολογικής Ψυχιατρικής της 
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, 

με πρωτοβουλία του προέδρου της 
καθηγητή Ε. Λύκουρα και τη συμβολή 
των γραμματέων του κλάδου Π. Σακκά 
και Ι. Χατζημανώλη, οργανώνει και 
φέτος, για δεύτερο χρόνο, σειρά 
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων. 

Ο σκοπός αυτών των εκδηλώσεων εί-
ναι η άμεση επικοινωνία με τους νέους 
συναδέλφους, που βρίσκονται έξω από 
τις πανεπιστημιακές κλινικές, προκειμέ-
νου να εκπαιδευθούν πάνω σε νέα δε-
δομένα που καθημερινά εμφανίζονται 
στον κλάδο μας. 

Οι συνάδελφοι αυτοί, που φέρουν και 
το κύριο βάρος της πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας, στις εκδηλώσεις αυτές έχουν 
την ευκαιρία να ακούσουν νεότερες από-
ψεις σχετικά με τη βιολογική θεραπεία των 
σημαντικότερων ψυχικών παθήσεων. Στις 
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που περιλαμ-
βάνουν μικρό αριθμό κάθε φορά συνα-
δέλφων δίδεται η ευκαιρία της ανταλλα-
γής απόψεων μεταξύ έμπειρων ψυχιάτρων 
και νεότερων συναδέλφων. ακόμα, ανα-
δεικνύονται προβλήματα της καθημερινής 
ψυχιατρικής πρακτικής και συζητούνται εν-
δεχόμενες λύσεις τους.

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων είναι 
τόσο έντονο που πολλές φορές οι συζη-
τήσεις συνεχίζονται και πέραν του προ-
γράμματος. και έτσι, παρότι η επιλογή 
των τόπων διεξαγωγής των εκδηλώσεων 
είναι ιδιαίτερα ελκυστική, εντούτοις ο πε-
ρισσότερος χρόνος αφιερώνεται στο κα-
θαρά επιστημονικό μέρος των εκδηλώ-
σεων αυτών.

Ο κλάδος Βιολογικής Ψυχιατρικής επι-
λέγει τη θεματολογία καθώς και τους ομι-
λητές. Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με 
συγκεκριμένες φαρμακευτικές εταιρείες, 
οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
για τη χορηγία αυτών των εκδηλώσεων, 
επιλέγεται ο τόπος διεξαγωγής κάθε εκ-
δήλωσης. Η διοργάνωση των εκδηλώ-
σεων γίνεται με τη φροντίδα του κλάδου, 
ενώ οι φαρμακευτικές εταιρείες που ανα-
λαμβάνουν τη χορηγία κάθε εκδήλωσης 
φροντίζουν για την πρόσκληση των συ-
ναδέλφων.

για το 2007 επιλέχτηκαν προορισμοί 
όπως το Ναύπλιο, η Σκιάθος, η καστοριά, 
οι Δελφοί και τα καλάβρυτα. Η επιθυ-
μία του κλάδου, βέβαια, θα ήταν να ορ-
γανωθούν περισσότερες εκδηλώσεις 
στη Βόρειο Ελλάδα, καθότι έχει διαπι-
στωθεί ότι η εκπαίδευση των ψυχιάτρων 
στον τομέα της ψυχοφαρμακολογίας στη 
Βόρειο Ελλάδα διαφέρει αρκετά από αυ-
τήν που παρέχεται στην αθήνα. Όμως, το 
τμήμα Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής 
Ψυχιατρικής Εταιρείας απαιτεί αυτό και 
μόνο αυτό, να οργανώνει εκδηλώσεις 
στο χώρο του.

Το επιτυχημένο πρότυπο των εκδηλώσε-
ων αυτών ακολούθησαν και άλλοι κλά-
δοι της ΕΨΕ, όπως και ο ελληνικός κλάδος 
της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης (WAPR). Συγκεκριμένα, 
ο κλάδος Ψυχογηριατρικής οργάνωσε 
εκδήλωση στην καβάλα, ενώ ο κλάδος 
Ουσιοεξαρτήσεων στην αιδηψό και ο κλά-
δος της αποκατάστασης στο Πόρτο Χέλι 
και την Πορταριά. 

Στις εκδηλώσεις, μάλιστα, του ελληνικού 
κλάδου της αποκατάστασης περιλαμβα-
νόταν και βιωματικό εργαστήριο ψυχοεκ-

παίδευσης με τη διεύθυνση του 
ψυχιάτρου κ. λ. γιώτη, το οποίο 
αποδείχτηκε εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρον και πρωτότυπο.

Στις χορηγίες των εκδηλώ-
σεων μετείχαν οι φαρμακευτι-
κές εταιρείες Boeringer Inge-
lheim, Janssen-Cilag, Sanofi-A-
ventis, Astra-Zeneca, Lilly και 
Organon.

Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν γί-
νει πλέον ένας θεσμός στα πλαί-
σια της συνεχιζόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης. Άλλωστε, όπως 
φάνηκε από τη θερμή ανταπό-
κριση από τους συναδέλφους 
ψυχιάτρους, οι ημερίδες αυτές 
καλύπτουν ουσιαστικές ανά-
γκες τους.

Σειρά εκπαιδευτικών εκδηλώσεων 
του Κλάδου Βιολογικής Ψυχιατρικής 
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Εικόνα 1. Άποψη του ακροατηρίου.

Εικόνα 2. Οι συνάδελφοι Ι. Χατζημανώλης, Ελ. Λύ-
κουρας, Π. Σακκάς και Δ. Αναγνωστόπουλος.

Εικόνα 3. Η επίκουρη καθηγήτρια Μαρία Οικονόμου 
και ο αναπληρωτής καθηγητής Παύλος Σακκάς.

Εικόνα 4. Ο αναπληρωτής καθηγητής 
Ι. Νηματούδης.

Εικόνα 5. Ο καθηγητής Ελευθέριος 
Λύκουρας.

Εικόνα 6. Ο καθηγητής Γ. Παπα-
δημητρίου.




