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Στην εποχή μας το διαδίκτυο αποτελεί πηγή πληροφοριών αλλά και αλληλεπίδρασης με τα γεγονότα που διαδραματίζονται, σε όλους 

τους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η Ιατρική, επιστήμη που γνωρίζει αλματώδη τεχνολο-

γική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, δε θα μπορούσε παρά να ενσωματώσει τις απεριόριστες δυνατότητες που της προσφέρουν οι πύ-

λες της διαδικτυακής ενημέρωσης και συγκέντρωσης τεχνικού, αλλά και έμψυχου, υλικού. Η Ψυχιατρική, τομέας με μεγάλη ερευνητική 

δραστηριότητα και σπουδαία κοινωνική προσφορά, έχει να παραθέσει πολλές ιστοσελίδες με πληροφορίες, αναφορές, ανταλλαγή επαγ-

γελματικών απόψεων, συνέδρια, κλινικές δοκιμές, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και συμπαράσταση στους ψυχικά 

ασθενείς και τους οικείους τους. Εμείς σας παραθέτουμε τα μεγαλύτερα και πιο ενημερωτικά ιατρικά site με ψυχιατρική θεματολογία, ευ-

χόμενοι οι προσπάθειες των φορέων που δημιούργησαν και διατηρούν της ιστοσελίδες αυτές να βρίσκουν ολοένα και μεγαλύτερη απή-

χηση στην παγκόσμια ψυχιατρική κοινότητα και να αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής όλο και περισσότερων συνανθρώπων μας.

Η επίσημη πύλη του Royal College of Psychiatrists, ε
παγγελματικής ένωσης των ψυχιάτρων του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας το portal αυτό 
διαθέτει όλα όσα θα μπορούσε να αναζητήσει ένας επαγγελματίας 
της ψυχικής υγείας, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της 
περιοχής ευθύνης του. 

Με	πλήρη	ενημέρωση	για	όλες	τις	σημαντικές,	αλλά	και	τις	λι-
γότερο	συνήθεις,	ψυχιατρικές	διαταραχές,	σε	μορφή	φυλλαδίων	
που	μπορούν	να	διατεθούν	και	στο	ευρύ	κοινό,	η	ιστοσελίδα	αυτή	
αποτελεί	πηγή	γνώσεων	και	επαγγελματικού	προσανατολισμού,	
μιας	και	αναφέρεται	σε	όλους	τους	τομείς,	από	την	εκπαίδευση	
έως	και	επαγγελματικές	ευκαιρίες	αποκατάστασης.	

Με	μια	πρώτη	ματιά,	η	κεντρική	σελίδα	του	Κολεγίου	μας	ενη-
μερώνει	για	τις	πιο	πρόσφατες	ψυχιατρικές	ανακοινώσεις	και	δη-
μοσιεύσεις	του,	μας	παραθέτει	τις	ποικίλες	ερευνητικές	δραστηρι-
ότητές	του,	μας	ενημερώνει	για	τις	πιο	σημαντικές	κοινωνικές	δι-
εκδικήσεις	στις	οποίες	προβαίνουν	τα	μέλη	του	και	μας	προτρέπει	
να	συμμετέχουμε	στην	προσπάθειά	τους	για	καθιέρωση	καλύτε-
ρης	επαγγελματικής	κατάρτισης,	όσων	ασχολούνται	με	την	ψυχι-

κή	υγεία	και	επίταση	της	προσφοράς	
των	ψυχιάτρων	στο	κοινωνικό	σύνο-
λο.	Με	πλοήγηση	στα	περιεχόμενα	
της	ιστοσελίδας	κανείς	καταλαβαίνει	
ότι	το	Κολέγιο	διαθέτει	υψηλή	ορ-
γάνωση	σε	θέματα	εκπαίδευσης	νέ-
ων	συναδέλφων,	καθώς	και	μεγάλη	
συγγραφική	δραστηριότητα,	μιας	και	
το	Royal	College	of	Psychiatrists	εκ-
δίδει	4	μεγάλα	περιοδικά,	ύλης	σχε-
τικής	με	έρευνα	πάνω	σε	ψυχιατρικές	
παθήσεις,	ενώ	συμμετέχει	στην	έκδοση	ενός	ακόμα	περιοδικού.	
Θα	λέγαμε	ότι,	πέρα	από	την	επαγγελματική	αποκατάσταση	εντός	
της	Βρετανικής	ή	της	Ιρλανδικής	επικράτειας	-στην	οποία	περίπτω-
ση	το	site	αποτελεί	αδιαμφισβήτητα	οδηγό	κινήσεων	για	την	ομα-
λή	ένταξη	στον	αντίστοιχο	επαγγελματικό	χώρο,	κάθε	επαγγελ-
ματίας	ψυχικής	υγείας	αξίζει	να	αφιερώσει	χρόνο	στις	διαδικτυα-
κές	σελίδες	ενός	από	τους	παλαιότερους	εκπαιδευτικούς	θεσμούς	
στον	τομέα	της	ψυχικής	υγιεινής	στην	Ευρώπη.

http://www.rcpsych.ac.uk/
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Επιμέλεια: ΕΒιτα πΛιατσιΚα, ιατρός

http://www.nimhe.csip.org.uk/                  

Η πύλη του National Institute for Mental Health in England 
μας ενημερώνει  από την πρώτη στιγμή εισόδου μας στο 

site  ότι ο συνάνθρωπος που πάσχει από ψυχική νόσο αποτελεί 
το κέντρο βάρους της κάθε προσπάθειάς του. 

Διαδικτυακός	τόπος	αλληλεπίδρασης	ενός	από	τους	πιο	σημαντι-
κούς	φορείς	-	για	το	κοινωνικό	σύνολο	-	του	Υπουργείου	Υγείας	του	
Ηνωμένου	Βασιλείου,	η	ιστοσελίδα	του	Ιδρύματος	μας	παραπέμπει	
σε	ποικίλες	συνδέσεις	με	άλλες,	σημαντικές	διαδικτυακές	τοποθεσί-
ες	παροχής	κοινωνικής	μέριμνας	και	ενημέρωσης	του	κοινού	πάνω	
σε	θέματα	ψυχικής	υγείας	και	φροντίδας	ασθενών	με	ψυχικές	διατα-
ραχές.	Τα	τοπικά	κέντρα	παροχής	υπηρεσιών	του	Ιδρύματος	παρατί-
θενται	αναλυτικά	και	διατίθενται	στην	υπηρεσία	κάθε	ανθρώπου	που	
διαμένει	στην	περιοχή	εμβέλειας	του	φορέα,	ενώ	παρατηρούμε	ότι	
η	ιεραρχία	των	στόχων	στην	εξυπηρέτηση	των	αναγκών	της	κοινότη-
τας	και	η	λεπτομερής	αναφορά	των	τρόπων	υλοποίησής	τους	λαμβά-
νει	ιδιαίτερη	σημασία	στις	σελίδες	του	National	Institute	for	Mental	
Health	in	England.	Η	θεματική	ενότητα	της	ενημέρωσης	περιλαμβάνει	
δρώμενα	που	σκοπό	έχουν	να	συσφίξουν	τη	σχέση	επαγγελματιών	
υγείας	και	ψυχικά	ασθενών,	μέσα	από	την	καλύτερη	κατανόηση	της	
οπτικής	γωνίας	των	δεύτερων,	αλλά	και	πλήθος	ανακοινώσεων	και	
δημοσιεύσεων	σχετικών	με	καινοτομικές	αναθεωρήσεις	ψυχιατρικών	
ζητημάτων,	με	κοινωνικές	-	διοικητικές	δραστηριότητες	στους	φορείς	
παροχής	υπηρεσιών	υγείας	και	με	επιστημονική	έρευνα	στον	τομέα	

της	ψυχικής	υγείας.	Ο	στόχος	του	site,	η	
αποτελεσματικότερη	οργάνωση	και	διο-
χέτευση	των	ικανοτήτων	των	επαγγελμα-
τιών	υγείας	-	ώστε	να	επιδρούν	στο	μέγι-
στο	δυνατό	στη	βελτίωση	της	ποιότητας	
ζωής	των	πασχόντων	από	ψυχικές	διατα-
ραχές,	θα	λέγαμε	ότι	διέπει	όλες	τις	δι-
αδικαστικές	απόπειρες	της	διαδικτυακής	
πύλης	του	Ιδρύματος,	ενώ	είναι	εμφανές	
ότι	ο	φορέας	αγωνίζεται	για	την	επέκτα-
ση	της	ανθρώπινης	διεπαφής,	ακόμα	και	
μεταξύ	πασχόντων	και	οικείων	τους	-	μέσα	από	την	αναφορά	σε	πε-
ριστατικά	προόδου	ασθενών	και	προσωπικών	ιστοριών,	με	σκοπό	
την	παροχή	κινήτρων	που	θα	ωθούν,	τόσο	τους	επαγγελματίες	όσο	
και	το	κοινό,	σε	μια	ακούραστη	προσπάθεια	καλύτερης	εφαρμογής	
των	κλινικών	πρακτικών,	αλλά	και	πιο	ανθρώπινης	και	ευαισθητο-
ποιημένης	θεώρησης	των	προβλημάτων	ψυχικής	υγείας.	Θα	λέγαμε	
ότι	μια	επίσκεψη	στην	ιστοσελίδα	του	National	Institute	for	Mental	
Health	in	England	μας	δίνει	ερέθισμα	να	επιχειρήσουμε	και	εμείς	οι	
ίδιοι	την	ένταξή	μας	σε	ένα	πλαίσιο	ανθρωπιστικά	παρεχόμενης	και	
επιστημονικά	–	διαδικαστικά	υποστηριζόμενης	κλινικής	πρακτικής	και	
υποστήριξης	στον	συνάνθρωπο	που	πάσχει,	αξίζει	λοιπόν	να	πλοη-
γηθείτε	στις	σελίδες	του.

e- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
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Επίσημο site του American Psychiatric 
Association, η διαδικτυακή πύλη 

των ψυχιάτρων στις ΗΠΑ επεκτείνεται 
σε όλες τις παραμέτρους που μπορεί 
να κεντρίσουν το ενδιαφέρον ενός 
επαγγελματία υγείας σχετικά με την 
ψυχική υγεία και την ενασχόληση με 
θέματα της Ψυχιατρικής. 

Μια	πρώτη	άποψη	της	αρχικής	ιστοσε-
λίδας	μας	δίνει	πληροφορίες	για	τις	θε-
ματικές	ενότητες	στις	οποίες	οργανώνο-
νται	οι	δραστηριότητες	και	οι	προσπά-
θειες	της	Ένωσης,	με	ιδιαίτερη	έμφαση	
και	προβολή	σε	ζητήματα	δια	βίου	εκ-

παίδευσης	των	επαγγελματιών	υγείας,	στην	αλληλεπίδραση	
με	ειδικούς	(διαθέτει	μέχρι	και	βιντεοσκοπημένες	συνεδρίες	
ψυχιάτρων	της	Ένωσης,	που	μπορούν	να	παρακολουθήσουν	
τα	μέλη	–	τα	οποία	μπορούν	να	εγγραφούν	και	εκτός	της	ερ-
γασιακής	εμβέλειας	των	ΗΠΑ,	πρακτικά	διεθνώς),	σε	επίκαι-
ρα	ψυχιατρικά	αιτήματα,	σε	ερευνητικές	υποθέσεις	και	ψυχια-
τρικά	θέματα	που	βρίθουν	ενημερωτικών	δημοσιεύσεων,	σε	
ερωτήματα	επαγγελματικής	σταδιοδρομίας.	Πλοηγούμενοι	
στο	αναλυτικότατο	μενού	υπηρεσιών	και	ενοτήτων	της	Ένωσης	
μπορούμε	να	καταλήξουμε	σε	εγχειρίδια	με	τις	πιο	σύγχρο-
νες	οδηγίες	για	την	αντιμετώπιση	ποικίλων	ψυχιατρικών	θεμά-
των,	όχι	μόνο	αμιγώς	ιατρικών	αλλά	και	νομικών	-	δεοντολο-
γικών,	σε	λίστες	με	θέσεις	εργασίας	για	επαγγελματίες	ψυχι-
κής	υγείας,	σε	ημερολόγια	ενημέρωσης	για	συναντήσεις	και	
συνέδρια	που	οργανώνει	η	Ένωση	αλλά	και	άλλοι	φορείς,	
σε	διοικητικά	ζητήματα	και	ζητήματα	εκμετάλλευσης	έμψυχου	
και	άψυχου	δυναμικού,	σε	άπειρες	εκδόσεις	επί	συγχρόνων	

ψυχιατρικών	θεμάτων.	Πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	η	Ένωση	δι-
αθέτει	πλούσια	συγγραφική	δραστηριότητα,	μιας	και	επιμε-
λείται	και	συμμετέχει	στις	σημαντικότερες	εκδόσεις	ψυχιατρι-
κών	συγγραμμάτων	με	διεθνή	απήχηση,	όπως	π.χ.	η	εφαρ-
μογή	της	ψυχικής	κλίμακας	καταγραφής	και	διάγνωσης	DSM-
IV.	Επιπλέον	συναντάμε	λεπτομερείς	αναφορές	σε	ζητήματα	
κλινικής	πρακτικής,	κατάρτισης	των	επαγγελματιών	ψυχικής	
υγείας	στην	αντιμετώπιση	εξειδικευμένων	ζητημάτων	δρά-
σης,	ενώ	το	site	προτρέπει	τους	φοιτητές	επαγγελμάτων	υγεί-
ας	να	ασχοληθούν	με	τον	ψυχιατρικό	κλάδο,	παραθέτοντας	
διεξοδικά	τα	πλεονεκτήματα	(αλλά	και	τα	πιθανά	προβλήμα-
τα)	του	αντίστοιχου	εργασιακού	κλάδου	στις	ΗΠΑ.	Εντύπωση	
προκαλεί	η	συνδεσιμότητα	της	πύλης	με	ομάδες	ειδικών	ενδι-
αφερόντων	(interest	groups)	και	με	ποικίλα	άλλα	διαδικτυα-
κά	μέρη	ψυχιατρικού	ενδιαφέροντος,	στα	οποία	επίσης	συμ-
μετέχει	ως	ένα	βαθμό	το	American	Psychiatric	Association,	
όπως	η	πύλη	HealthyMinds.org,	που	απευθύνεται	στο	ευρύ	
κοινό	και	στοχεύει	στην	πληροφόρησή	του	και	στη	δρομο-
λόγηση	των	ασθενών	σε	ειδικούς	για	κάθε	περίσταση,	και	το	
Medem,	πρόγραμμα	ηλεκτρονικής	αρχειοθέτησης	των	ψυχια-
τρικά	ασθενών	και	διασύνδεσής	τους	με	τους	θεράποντες	ψυ-
χιάτρους	τους,	μέσα	σε	μια	διαρκή	και	συνεχόμενη	διαδικτυα-
κή	ροή	πληροφοριών.	Όπως	μας	πληροφορεί	το	site,	αναφε-
ρόμενο	στους	σκοπούς	της	Ένωσης,	η	διαδικτυακή	προσπά-
θεια	αυτή	είναι	ταγμένη	στην	βελτιστοποίηση	της	ιατρικής	εκ-
παίδευσης	και	ενημέρωσης,	στην	ευαισθητοποίηση	του	κοι-
νού	και	στην	αντιμετώπιση	των	καθημερινών	προβλημάτων	
των	ψυχικά	ασθενών,	σκοπούς	που	θα	λέγαμε	ότι	η	παρού-
σα	πύλη	εξυπηρετεί	στο	μέγιστο	δυνατό	βαθμό.	Αξίζει	να	το	
επισκεφθείτε,	αφού	με	τη	διαρκή	ενημέρωση	της	θεματολο-
γίας	του	σίγουρα	θα	σας	κρατήσει	αμείωτο	το	ενδιαφέρον	για	
μελλοντικές	διαδικτυακές	επισκέψεις.

http://www.psych.org/          

Επίσημος διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης του National 
Institute of Mental Health, η πύλη αυτή διαθέτει πόλους 

έλξης τόσο για τον επαγγελματία ψυχικής υγείας, όσο και για 
το ευρύ κοινό, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης για ζητήματα 
ψυχικής υγιεινής και συμμετοχής όλων στην προσπάθεια 
αντιμετώπισής τους.

Το	Ίδρυμα	στην	αρχική	του	σελίδα	μας	εισάγει	στην	έν-
νοια	της	διαρκούς	πληροφόρησης,	αφού	διαθέτει	πολλές	δι-
ασυνδέσεις	με	επιστημονικά	θέματα	στα	οποία	παρατηρεί-
ται	ερευνητική	δραστηριότητα,	που	διαρκώς	ανανεώνονται.	
Χρησιμοποιώντας	καθημερινή	ορολογία,	η	πύλη	αναζητά	να	
επεκταθεί	στην	πραγματικότητα	όλων	μας,	επαγγελματιών	υγεί-
ας	αλλά	και	όλης	της	κοινότητας,	με	την	αναλυτική	ενασχό-
λησή	της	με	ζητήματα	καθημερινής	κλινικής	πρακτικής,	φαρ-
μακευτικής	θεραπείας,	κλινικών	δοκιμών	(στις	οποίες	ζητά	τη	
συμβολή	όλων),	ερευνητικών	πρωτοκόλλων,	ενημέρωσης	για	
τις	συνηθέστερες	ψυχικές	διαταραχές.	Σημειώνουμε	την	επέκτα-
ση	της	αλληλεπίδρασης	του	Ιδρύματος	με	τους	επαγγελματί-
ες	υγείας	σε	σημεία	που	αφορούν	στην	επαγγελματική	τους	
αποκατάσταση	(ακόμα	και	με	θέσεις	σταδιοδρομίας	εντός	του	
Ιδρύματος),	στην	καθοδήγησή	τους	στα	νεότερα	ερευνητικά	
δεδομένα	με	πολλές	αναλύσεις	επί	επίκαιρων	θεμάτων,	στην	
παροχή	εγχειριδίων	που	μπορούν	να	αποτελέσουν	χρήσιμα	
βοηθήματα	στην	καθημερινή	ιατρική	πρακτική.		Η	συγγραφι-
κή	δραστηριότητα	του	National	Institute	of	Mental	Health	εί-
ναι	πλούσια,	όσο	και	η	διασύνδεση	με	λοιπούς	φορείς	πα-
ροχής	ιατρικής	πληροφόρησης	και	μελέτης	των	δεδομένων.	

Αξίζει	να	σημειώσουμε	το	διαρκή	συντο-
νισμό	του	κοινού	με	τις	δραστηριότητες	
του	Ιδρύματος,	με	γνώμονα	την	ικανοποί-
ηση	των	αναγκών	της	κοινότητας	και	την	
πραγμάτωση	ιεραρχικής	δόμησης	στόχων	
και	προτεραιοτήτων,	καθώς	και	να	ομο-
λογήσουμε	ότι	η	λεπτομερής	ταξινόμηση	
των	βιοϊατρικών	ερευνητικών	πρωτοκόλ-
λων	μπορεί	να	φανεί	ιδιαιτέρως	χρήσιμη	
στην	παρακολούθηση	των	ψυχιατρικών	
δρωμένων	από	τους	περισσότερο	-ή	λι-
γότερο	-	ειδικούς.	Η	ενασχόληση	με	την	
ψυχιατρική	έρευνα	λαμβάνει	συγκεκριμέ-
νες	παραμέτρους	στις	σελίδες	της	διαδι-
κτυακής	πύλης	του	Ιδρύματος,	μιας	και	η	
στατιστική	και	η	εμπεριστατωμένη	αιτιολόγηση	παίζουν	πρω-
τεύοντα	ρόλο	στις	αναφορές	που	παρατίθενται.	Θα	λέγαμε	
ότι	η	διαδικτυακή	πύλη	του	Ιδρύματος	αποτελεί	το	κατάλλη-
λο	μέρος	για	διερεύνηση	σχετικά	με	όλες	τις	σύγχρονες,	και-
νοτομικές	αναζητήσεις	στον	τομέα	της	Ψυχιατρικής,	μιας	και	
πρωταρχικό	σκοπό	του,	όπως	αναφέρεται	μέσα	στις	σελίδες	
του	site,	αποτελεί	η	προώθηση	νέων	ιατρικών	θεραπευτικών	
και	διαγνωστικών	μεθόδων	και	η	βελτίωση	των	ήδη	υπαρ-
χόντων.	Σας	προτείνουμε	να	τολμήσετε	μια	διαδικτυακή	στά-
ση	στις	σελίδες	του	σημαντικού	αυτού	επίσημου	φορέα	ψυ-
χιατρικής	έρευνας,	καθώς	ασκεί	σημαντική	επίδραση	στο	χώ-
ρο	των	ΗΠΑ	αλλά	και	διεθνώς.

http://www.nimh.nih.gov/
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