
26

Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗe-

www.wpanet.org

www.sobp.org

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος απο-
τελεί την επίσημη ιστοσελίδα της 

World Psychiatric Association (WPA). 
Η WPA απαριθμεί πάνω από 140.000 
ψυχιάτρους-μέλη παγκοσμίως ανάμεσα 
στις 110 περίπου εθνικές ψυχιατρικές 
κοινότητες που την αποτελούν. 

Συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας και σκοπός της είναι η 
προώθηση της προόδου της ψυχιατρικής 
και ψυχικής υγείας για όλους τους λαούς 
του κόσμου.

Το site αυτό παρέχει χρήσιμες πληρο-
φορίες τόσο για τους επαγγελματίες υγεί-
ας όσο και για το ευρύ κοινό. 

Αρχικά, ο επισκέπτης μπορεί να ενημε-
ρωθεί σχετικά με την WPA, την ιστορία της, 
τους στόχους και τη δράση της. 

Παρέχεται πλήρης κατάλογος με τα πε-
ρασμένα και τα επικείμενα επιστημονικά 
συνέδρια και συναντήσεις ανά τον κόσμο 
καθώς και με τα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα που διοργανώνει η WPA. Παρέχονται 
ενδιαφέροντα και χρήσιμα links με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με άλ-
λες διεθνείς ενώσεις ψυχιάτρων καθώς και 

με δίκτυα συμβούλων ψυχικής υγείας και 
νέων ψυχιάτρων. 

Στη θεματική ενότητα των δημοσιεύσεων, 
ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στο επίσημο 
περιοδικό της ένωσης, World Psychiaty, το 
οποίο διανέμεται σε περισσότερους από 
31.000 ψυχιάτρους παγκοσμίως και το 
οποίο περιέχει ενδιαφέροντα άρθρα από 
νεότερες μελέτες και ενδιαφέρουσες πε-
ριπτώσεις που αφορούν στην ψυχιατρική 
και ψυχική υγεία γενικότερα. 

Στην ίδια θεματική ενότητα, δημοσιεύ-
εται και κατάλογος των νέων ενδιαφέρο-
ντων βιβλίων που εκδίδει η WPA και τα 
μέλη της. Ιδιαίτερα χρήσιμη για το ευ-
ρύ κοινό είναι και η ενότητα ‘public info’ 
η οποία παρέχει links με sites από τα ο-
ποία μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας και υ-
γείας γενικότερα. 

Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον site το ο-
ποίο αξίζει να επισκεπτεί κανείς. Διαθέτει 
πλούσια θεματολογία και παρέχει συνε-
χιζόμενη εκπαίδευση στους επαγγελματί-
ες υγείας αλλά και ουσιαστική πληροφό-
ρηση του ευρύτερου κοινού.

Π ρόκειται για τον επίσημο δια-
δικτυακό τόπο της Society Of 

Biological Psychiatry (SOBP). H 
SOBP ιδρύθηκε το 1945 με στόχο 
την ενθάρρυνση της μελέτης των 
βιολογικών αιτιών και της θεραπείας 
των ψυχιατρικών διαταραχών. Ο 
σκοπός της έκτοτε παραμένει η 
προαγωγή της επιστημονικής έ-
ρευνας και εκπαίδευσης στους το-
μείς που αφορούν τη φύση, τις 
αιτίες, τους μηχανισμούς και τη 
θεραπεία διαταραχών της σκέψης, 
του συναισθήματος και της συμπε-
ριφοράς.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, το site παρέχει 
ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες που 
αφορούν κατά βάση τους επαγγελματίες 
υγείας που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της ψυχιατρικής.

Μέσω της ιστοσελίδας ο επισκέπτης 
μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τη 
SOBP και συγκεκριμένα σχετικά με την 
ιστορία, το σκοπό της ύπαρξής της και 
τη δράση της.

Παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες που 
αφορούν τις ετήσιες συναντήσεις που 

διοργανώνονται από τη SOBP, ενώ υπάρχει 
και link που παρέχει στους επισκέπτες-
μέλη online πρόσβαση στο περιοδικό 
“Βiological psychiatry”. Πρόκειται 
για το επίσημο περιοδικό της Society 
Of Biological Psychiatry, του οποίου 
πρωταρχικός στόχος είναι η προώθηση 
της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και 
εκπαίδευσης στον τομέα της βιολογικής 
ψυχιατρικής.

Υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν 
τα βραβεία που παρέχει τόσο η SOBP, όσο 
και άλλες οργανώσεις σε ανθρώπους με 
αξιόλογο έργο στον επιστημονικό αυτό 
τομέα, καθώς και πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο που μπορεί κανείς να γίνει 
μέλος της οργάνωσης.

Παράλληλα παρέχεται μία σειρά 
από χρήσιμα links με διεθνείς ενώσεις 
ψυχιάτρων, καθώς και με άλλους ιδιαίτερα 
χρήσιμους διαδικτυακούς τόπους στον 
τομέα της ψυχικής υγείας.

Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα 
ιστοσελίδα, του οποίου η θεματολογία 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
βιολογικής ψυχιατρικής και της ψυχικής 
υγείας γενικότερα.
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