ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

Συνοπτικό Πρόγραμμα
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2018

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΑΝΑΚΕΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΙΓΛΗ Α

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΙΓΛΗ Β

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΕΣΩ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ

12.00-13.30 Προσέλευση - Εγγραφές
13.30-15.00 ΣΤ 01:
ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΣΤ05:

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΨΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Α.ΜΕ.Α,
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

Συνδιοργάνωση:
Κλάδος
Ψυχιατροδικαστικής,
Κλάδος Βίαιων
Συμπεριφορών

15.00-16.30 ΣΤ02:
Η ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΙΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ:

ΣΤ 06:

ΣΤ08:

16.30-18.00 ΣΤ03:
ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ: ΟΠΟΥ Η
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ
ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΤ04:

ΣΤ07:

ΣΤ9:

«Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
& Ο ΞΕΝΟΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ:
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
Συνδιοργάνωση:
Κλάδος
Ψυχιατροδικαστικής,
Κλάδος Βίαιων
Συμπεριφορών

18.00-21.00 ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ

ΕΝΑΡΞΗΣ

21.30

ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

2

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ
ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΗΣΕΙ ΑΠΟ
ΚΑΡΚΙΝΟ

ΣΤ10:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
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Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

Συνοπτικό Πρόγραμμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΑΝΑΚΕΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΙΓΛΗ Α

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΙΓΛΗ Β

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΕΣΩ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ

08.30-10.00 ΣΤ11:
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & Η
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤ16:

DEBATE 1:

ΣΤ27:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ

10:00-11:30 ΣΤ12:
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ
ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
«Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ & Ο ΞΕΝΟΣ»
11.30-12.00
12.00-13.30 ΣΤ13:
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣΤ17:

ΣΤ 22:

ΣΤ28:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -2

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ
-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΤ18:

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 1
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -1
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΟΙ PDE -5 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΨΥΧΟΓΕΝΗ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ
ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΤΕΧΝΗ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

15.00-15.30
15.30-16.00 Δ1: ΔΙΑΛΕΞΗ
TELEPSYCHIATRY IN ASSESSMENT
AND/OR TREATMENT OF ETHNIC
MINORITIES IN EU
16.00-16.30 Δ2: ΔΙΑΛΕΞΗ
NEURO-MODULATION IN
THE TREATMENT OF MENTAL
HEALTH DISORDERS; A SHIFT OF
PARADIGM?
16.30-17.00 Δ3: ΔΙΑΛΕΞΗ
Lithium in the prophylaxis
and in augmenting
strategies of unipolar
depression
17.00-18.30 ΣΤ15:
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ
ΕΔΑΦΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

18.30-19.00
19.00-19.30 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Συνδιοργάνωση: Κλάδος
Ψυχιατροδικαστικής, Κλάδος
Βίαιων Συμπεριφορών,
OKANA

ΣΤ 20:

ΣΤ29:

ΣΤ32:

ΣΤ24:

ΣΤ30:

ΣΤ33:

ΣΤ 31:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -3

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ

ΣΤ 25:

ΚΑΝΝΑΒΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (ΨΚΔ):
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΤ 21:

ΣΤ 26:

Η ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΗΜΕΡΑ. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ
Διοργάνωση: Κλάδος
ΠΡΩΙΜΕΣ ΦΑΣΕΙΣ
Ψυχιατρική και Θρησκεία
ΤΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 3
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 4:
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ:
ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ
ΑΝΤΙΔΙΑΜΕΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΨΕΩΝ

DEBATE 2:

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΥΣ
ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Δ. Δικαίος
Ανεπιθύμητες ενέργειες και επικινδυνότητα από τη χορήγηση depot αγωγών, Γ.Α. Αλεβιζόπουλος

19.30-20.00 Δ4: ΔΙΑΛΕΞΗ
Η ροή της σκέψης στη
Σχιζοφρένεια

Δ5: ΔΙΑΛΕΞΗ

Ψυχοεκπαίδευση
στην Ιατρική, στην
Ψυχιατρική και την
Ψυχοθεραπεία:
Προκλήσεις, Αντιστάσεις,
Επαναπροσδιορισμοί

Δ6: ΔΙΑΛΕΞΗ

Η κοινοτική
ψυχιατρική:
προβλήματα και
προοπτικές

20.00-20.30 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΑΚΕΙΑ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Α. Παπακωνσταντίνου, Π. Φωτιάδης
The necessity of improving and protecting functionality in patients suffering
from schizophrenia, early in the disease course - why and how?, P. Gorwood

3

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΤ 23:

ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

13.30-15.00 ΣΤ14:
ΣΤ19:
ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ SPECIAL CLINICAL AND
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
STRATEGICAL ISSUES
Διοργάνωση: Κλάδος Κλινικής
OF DRUG DEPENDENCE
Ψυχοφαρμακολογία
TREATMENT
WPA Psychiatry, Law
and Ethics Section WPA

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
2ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Δ7: ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλογος για την
Ομοφυλοφιλία.
ΠροκατάληψηΦόβος-Απόκρυψη.
Η περίπτωση του
Oliver Sacks

ΝΕΟΤΕΡΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ, ΟΣΟ
ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΚΛΙΝΙΚΉ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΤ 34:

Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΩΡΑ

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

Συνοπτικό Πρόγραμμα
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2018

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΑΝΑΚΕΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΙΓΛΗ Β

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΓΛΗ Α

08.30-10.00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ			
10.00-10.30 ΣΤ 35:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
10.30-11.30 ΑΣΘΕΝΩΝ: ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ,
ΣΤ39:
ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ,
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ,
ΣΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΕΣΩ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ

Δ9: ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Δ10: ΔΙΑΛΕΞΗ

ΣΤ43:

ΣΤ47:

W1 WORKSHOP:

ΕυρωπαΪκή Δράση για
την Άνοια
(Act on Dementia)
ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διοργάνωση: Κλάδος
Στρατιωτικής Ψυχιατρικής

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΜΕΑ ΝΕΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
«ΟΙ ΝΕΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ»

11.30-12.00 Δ08: ΔΙΑΛΕΞΗ
Mental Health of
Syrian Refugees:
Looking Backwards and
Forwards
12.00-12.30 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Immigrant
Populations:
A Mental Health
responsibility
ΤΟ ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΣΤΟ
ΑΜΕΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΟΥ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
FIVE MINUTE SPEECH
SAMPLE (FMSS)

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Χ. Τουλούμης
Παλμιτική παλιπεριδόνη τριμηνιαίας χορήγησης: Εφαρμόζοντας το νέο θεραπευτικό μοντέλο
στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας, Κ. Τουρνικιώτη

12.30-13.00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΑΚΕΙΑ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Π. Φωτιάδης
Η χρήση της PER OS παλιπεριδόνης παρατεταμένης αποδέσμευσης ως θεραπεία εκλογής
για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας & της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής, Δ. Δημέλλης

12.30-14.00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και απαιτείται προεγγραφή)
Συντονίστρια: E. Παπαλέξη

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΝΙΑΣ
13.00-13.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
13.30-14.30 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΑΚΕΙΑ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Προεδρείο: Δ. Δικαίος

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
• Κλινική εικόνα της κατάθλιψης: Η ποικιλομορφία των κλινικών εκδηλώσεων και οι περιορισμοί των διαγνωστικών κριτηρίων, Π. Σκαπινάκης
	• Κατάθλιψη και σεξουαλικότητα, Λ. Αθανασιάδης
	• Επιτυχής θεραπεία κλειδώνοντας νευροβιολογικούς στόχους κατά τη θεραπεία της κατάθλιψης με τραζοδόνη, Κ. Φουντουλάκης

14.30-15.00
15.00-16.30 ΣΤ36:
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ:
ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ
16.30-18.00 ΣΤ37:
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΉΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ E-POSTERS

ΣΤ40:

ΣΤ44:

ΣΤ48:

W2 WORKSHOP:

ΣΤ41:

ΣΤ45:

ΣΤ49:

W3 WORKSHOP:

ΣΤ42:

ΣΤ46:

ΣΤ50:

W4 WORKSHOP:

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ
Από τις βραδιές ποίησης
του ΚΛΑΔΟΥ “ΤΕΧΝΗ &
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ” στην έκδοση
«Τα λόγια της τρέλας» σε
απόδοση Νίκου Τζαβάρα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:
ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Διοργάνωση: Κλάδος Κλινικής Συνδιοργάνωση:
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ
Ψυχοφαρμακολογίας
Κλάδος Ψυχιατροδικαστικής ΕΡΓΑΛΕIΟ ΜΕ
& Κλάδος Βιαίων
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
Συμπεριφορών
ΒΑΣΗ

18.00-19.30 ΣΤ38:
ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΦΥΛΟΥ

Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
Συνδιοργάνωση: Κλάδος
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Ψυχιατροδικαστικής, Κλάδος (FAKE NEWS): ΜΙΑ
Βίαιων Συμπεριφορών,
ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ
OKANA
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
(ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

19.30-20.30 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΑΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΜΕΑ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
- ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ
«ΟΙ ΝΕΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ»
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΜΕΑ ΝΕΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
«ΟΙ ΝΕΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ»

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ
E-MENTAL HEALTH:
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
VARIETY OF
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΠΟ ΤΗΝ APPLICATIONS
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΤΑ
ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

20.30

Προεδρείο: Β. Μαυρέας
The treatment of depression is evolving. Patients feel, think and do better, Pratap R. Chokka

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ

4

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΟΡΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
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ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΑΝΑΚΕΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΙΓΛΗ Α

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΙΓΛΗ Β

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΕΣΩ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ

08.30-10.00 ΣΤ51:
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΤ 54:

ΣΤ57:

ΣΤ59:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ

10:00-11:30 ΣΤ52:
PTSD, ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ,
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ,
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ/
ΝΟΣΗΛΕΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤ 55:

ΣΤ 58:

ΣΤ 60:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -5

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΨΥΧΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 5:
DO’S & DON’TS

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ E-POSTERS

11.30-12.00
12.00-13.30 ΣΤ 53:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ,
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤ56:

ΤΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ
ΨΥΧΟΓΕΝΟΥΣ
ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ: ΝΕΟΤΕΡΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ:

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Διοργάνωση:
Κλάδος Στρατιωτικής
Ψυχιατρικής

13.30

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

5

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -4
ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ:
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ -1

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧ
ΙΑΤΡΙΚΗ

Στρογγυλά Τραπέζια
Workshops
Διαλέξεις
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13:30-15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 01
		
ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
	Συνδιοργάνωση: Κλάδος Ψυχιατροδικαστικής, Κλάδος Βίαιων Συμπεριφορών
		Προεδρείο: Ε. Μαρκάκη, Χ. Τσόπελας
		Ψυχοπαθογικά χαρακτηριστικά
Ε. Θανασάς
		Νευροβιολογικά χαρακτηριστικά
Α. Γάτου Γατοπούλου, Π. Παπαδημητρίου
		Φάρμακα με αντιαυτοκτονικές ιδιότητες
Χ. Τουλούμης
Η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά απασχολεί την ψυχιατρική ως σχετιζόμενη με ψυχικές διαταραχές και αποτελεί ένα
από τα επείγοντα θέματα της ψυχιατρικής κλινικής πρακτικής. Μπορεί να πάρει πολλές μορφές και είναι σημαντικό να
αποκαλύψουμε πλευρές του φαινομένου που σχετίζονται με ψυχοπαθολογία, νευροβιολογία και βέλτιστες πρακτικές
διαχείρισης. Η φαρμακοθεραπεία έχει να προσφέρει σημαντικές επιλογές ως προς την πρόληψη και αντιμετώπισή της
αυτοκτονικότητας.
Θέματα αναγνώρισης, πρόληψης, αντιμετώπισης των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών παραμένουν επίκαιρα και
δυσεπίλυτα και αποτελούν την ευκαιρία για δημιουργικό διάλογο.
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15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 02
		Η ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
		
Προεδρείο: Π. Γεωργιλά, Α. Καρκανιάς
		Ξενώνας Βραχείας Παραμονής του Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» «Σοφία Σλήμαν» 10 χρόνια εμπειρίας
Α. Καρκανιάς
		Ψυχοθεραπευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στον Ξενώνα «Εστία» του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Τζ. Βαλανδρέα
		Δυσκολίες και προκλήσεις στην καθημερινή πράξη του Ξενώνα «Σοφία Σλήμαν» του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Β. Γκιόκα
		O συντονισμός και ο θεραπευτικός σχεδιασμός των ασθενών του ΞΒΠΕ του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Π. Γεωργιλά
Σκοπός: Η ανάδειξη της σημασίας της μετανοσοκομειακής φροντίδας μέσω των ξενώνων βραχείας νοσηλείας στα
ψυχιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείων και γενικότερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι μετανοσοκομειακοί ξενώνες
βραχείας νοσηλείας ιδρύθηκαν στα πλαίσια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και άρχισαν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια
της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα ότι η κατάθλιψη τείνει
να γίνει το 2020 η δεύτερη αιτία νοσηρότητας μαζί με τη σχιζοφρένεια, τη διπολική διαταραχή, τον αλκοολισμό και την
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, οι οποίες αποτελούν τις 10 πρώτες αιτίες αναπηρίας, κρίνεται αποφασιστικής σημασίας η
ίδρυση και λειτουργία των ΞΒΠΕ για την καλύτερη αποκατάσταση και επανένταξη των χρονίων πασχόντων.
Υλικό και μέθοδοι: Η περιγραφή των πολυπαραγοντικών παρεμβάσεων στους ΞΒΠΕ. Από την έναρξη της λειτουργίας
τους 250 ασθενείς εντάχθηκαν στη λειτουργία των ΞΒΠΕ και επωφελήθηκαν μέσα από διαδικασίες ψυχοεκπαίδευσης,
υποστήριξης, ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων-ατομικών και ομαδικών- και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Αποτελέσματα: Πάνω από 80% των ασθενών μας επέστρεψε σπίτι του και ένας μικρός αριθμός κατανεμήθηκε σε ξενώνες
μακράς παραμονής και προστατευόμενα διαμερίσματα. Η λειτουργία ΞΒΠΕ μείωσε το μέσο χρόνο νοσηλείας στα επιβαρημένα
τμήματα βραχείας νοσηλείας, το ποσοστό της υποτροπής της νόσου, καθώς και το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας
Συμπεράσματα: Οι ΞΒΠΕ αποτελούν αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι της μετανοσοκομειακής φροντίδας, το οποίο
συμβάλλει στην αποκατάσταση και αποασυλοποίηση χρόνιων πασχόντων.
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Ξενώνας Βραχείας Παραμονής του Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» «Σοφία Σλήμαν» 10 χρόνια εμπειρίας
Καρκανιάς Α.
Σκοπός: Ο Ξενώνας Βραχείας Παραμονής- ή μετανοσοκομειακός-είναι μια ενδιάμεση δομή της Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης και αποτελεί μονάδα του Ψυχιατρικού Τομέα του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Είναι οργανωμένος και
διαρθρωμένος βάσει των αρχών της Κοινοτικής Ψυχιατρικής, της αποιδρυματοποίησης και κοινωνικής επανένταξης των
ασθενών ως συνέχεια της ψυχιατρικής φροντίδας.
Υλικό και μέθοδοι: Είναι οργανωμένος και διαρθρωμένος βάσει των αρχών της Κοινοτικής Ψυχιατρικής, της
αποιδρυματοποίησης και κοινωνικής επανένταξης των ασθενών ως συνέχεια της ψυχιατρικής φροντίδας. Φιλοξενούνται,
εκουσίως, και με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ψυχιάτρου, άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά
προβλήματα για να βοηθηθούν στη θεραπεία και την αυτόνομη διαβίωση τους στην κοινότητα. Οι Ξενώνες διαβαθμίζονται
ανάλογα με το χρόνο παραμονής των ενοίκων σε βραχείας, μέσης και μακράς διάρκειας παραμονής.
Τα κριτήρια εισαγωγής που ακολουθούμε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα είναι τα εξής:
1.Ύπαρξη συμπτωματολογίας ψυχικής πάθησης διαγνωσμένη και αξιολογημένη από ειδικευμένο επαγγελματία σύμφωνα
με τα κριτήρια του DSM ή ICD-10.Ηαξιολόγηση να αναφέρεται στο φάσμα του άξονα I κατά DSM (π.χ. Σχιζοφρένεια,
Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή,Διπολικές Διαταραχές, Παρανοειδής διαταραχή)
2.Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να μην πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια κατά DSM αλλά η διαμονή τους να αποβαίνει προς
όφελός τους.
3.Η έναρξη των συμπτωμάτων να χρονολογείται τουλάχιστον ένα έτος πριν.
4.Συχνές υποτροπές.
5.Να αναμένεται βελτίωση της κατάστασης τους από τη φιλοξενία στον Ξενώνα.
Τα κριτήρια αποκλεισμού που ακολουθούμε είναι:
1.Σοβαρές ψυχιατρικές παθήσεις (π.χ. διανοητική υστέρηση, αυτισμός)
2.Ύπαρξη σοβαρής αύτο ή έτερο-καταστροφικής συμπεριφοράς
3.Αλκοολισμός-χρήση ουσιών, έντονος αυτοκτονικός ιδεασμός, επιθετική συμπεριφορά, ψυχοκινητική διέγερση.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Παρά τις δυσκολίες στην καθημερινή τους λειτουργία οι Ξενώνες αποτελούν
σημαντικό ποιοτικό βήμα στην ανάπτυξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης
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Ψυχοθεραπευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στον Ξενώνα «Εστία» του Γ.Ν.Α.Γ. «Γ.Γεννηματάς»
Βαλανδρέα Τζ.
Σκοπός: Ο Ξενώνας του Γενικού Νοσοκομείου είναι το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ Ψυχιατρικής νοσηλείας και κοινότητας, με
στόχο οι ένοικοι να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία, ώστε να επιστρέψουν σε όσο το δυνατόν πιο αυτόνομη
διαβίωση.
Πρόκειται για έναν μεταβατικό χώρο, στον οποίο η παραμονή είναι χρονικά περιορισμένη, οι συνθήκες διαβίωσης
προσομοιάζουν με αυτές μιας αυθεντικής κοινωνικής ζωής και χαρακτηρίζεται από μια πολυδύναμη λειτουργία, ώστε να
υποστηριχθούν σωματικές, συναισθηματικές και διανοητικές λειτουργίες και ανάγκες.
Υλικό και μέθοδοι: Στον Ξενώνα «Εστία» του Γ.Ν.Α.Γ. «Γ.Γεννηματάς» κύριο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων είναι
η ομάδα, η οποία αντανακλά την ευρύτερη κοινωνία και τους κανόνες της και αποσκοπεί να επενδύσει πάνω στο υγιές
κομμάτι του ασθενούς, να τον επανακινητοποιήσει, να δει την πραγματικότητα και να μην εγκλωβίζεται στις άμυνες που
έχει χτίσει μέσα στην ψύχωσή του. Για τον λόγο αυτό λειτουργούν ομάδες ψυχοθεραπευτικές, εργασίας, εργοθεραπείας,
τέχνης, προκειμένου να απαντηθούν τα ελλείμματα που παρουσιάζουν οι ένοικοι στην ατομικοποίηση, την κινητοποίηση,
την έκφραση συναισθημάτων, την επικοινωνία και την κοινωνική συνδιαλλαγή.
Παράλληλα, θεωρώντας την οικογένεια ως βασική δύναμη που επηρεάζει την πορεία της νόσου, πραγματοποιούνται
ομάδες συγγενών, με στόχο τη μείωση της άγνοιας, του φόβου και των προκαταλήψεων και την ενίσχυση της θεραπευτικής
συμμαχίας με το θεραπευτικό πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία και να ρυθμιστούν οι αποστάσεις στο σχετίζεσθαι.
Αποτελέσματα: Η ομάδα λειτουργεί ως container, που όμως ευνοεί τη διαφοροποίηση και βοηθά στον επαναπροσδιορισμό
των ορίων ανάμεσα στο μέσα και στο έξω.
Συμπεράσματα: Ο Ξενώνας, ως οργανωμένο πλαίσιο, συνιστά τον μεταβατικό χώρο που δίνει έμφαση στην κοινωνική
φύση της ανθρώπινης εμπειρίας και επιτυγχάνει μια πιο υγιή ενσωμάτωση του ατόμου στην κοινότητα και στην οικογένεια.
Δυσκολίες και προκλήσεις στην καθημερινή πράξη του Ξενώνα «Σοφία Σλήμαν» του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Γκιόκα Β.
Σκοπός: Στην καθημερινή πράξη λειτουργίας του Ξενώνα Βραχείας Παραμονής προκύπτουν σημαντικές δυσκολίες και
προβλήματα που δυσχεραίνουν το έργο του προσωπικού και αναχαιτίζουν την πρόοδο και αποκατάσταση των ασθενών
του.
Υλικό και μέθοδοι: Η ελλιπής στελέχωση από προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (νοσηλευτικού προσωπικού, διοικητικού
προσωπικού, προσωπικού ασφαλείας), αποτελεί σημαντική τροχοπέδη στην ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών μας
και βασική αιτία επαγγελματικής εξουθένωσης του υπάρχοντος προσωπικού.
Η έλλειψη συστηματικής οικονομικής ενίσχυσης από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου σε συνδυασμό με την μη
ολοκλήρωση σημαντικών διαγωνισμών για την υλικοτεχνική υποδομή του Ξενώνα, λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων,
καθιστούν αναγκαία και αναντικατάστατη την «προσωπική συμβολή» των μελών τις θεραπευτικής ομάδας σε όλους τους
τομείς που προκύπτουν προβλήματα.
Δυσκολίες προκύπτουν ν επίσης λόγω του μικρού αριθμού άλλων δομών για φιλοξενία ασθενών μετά το τέλος του
χρονικού ορίου παραμονής του στον Ξενώνα. Αποτελέσματα: Είναι παρήγορο το ότι η καλή συνεργασία της θεραπευτικής
ομάδας με τις οικογένειες των ασθενών αλλά και η συνεργασία μεταξύ των Τομέων, λύνουν ως ένα βαθμό το πρόβλημα
αυτό.
Συμπεράσματα: Παρά τις σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή πράξη, η θετική ανατροφοδότηση από τους ασθενείς
και τις οικογένειές τους μετά το πέρας της νοσηλείας τους αποτελούν το ισχυρότερο κίνητρο για συνέχιση της προσπάθειας.
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O συντονισμός και ο θεραπευτικός σχεδιασμός των ασθενών του ΞΒΠΕ του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
Γεωργιλά Π.
Σκοπός: Ο συντονισμός της θεραπευτικής ομάδας του ΞΒΠΕ του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς αποτελεί μία βασική προϋπόθεση για
τον θεραπευτικό σχεδιασμό των ασθενών μας. Η ανάδειξη των πολυπαραγοντικών παρεμβάσεων στους ασθενείς μας. Η
σημασία των βιολογικών παρεμβάσεων στη μετανοσοκομειακή φροντίδα τους και των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων γονέων
των ασθενών μας.
Υλικό και μέθοδοι: Παρουσίαση των παρεμβάσεων και δράσεων μας στον ξενώνα ΞΒΠΕ του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς. Κλινικά
case studies.
Αποτελέσματα: Η πολυπαραγοντική παρέμβαση και ο συντονισμός της ομάδας μας στον ΞΒΠΕ συνέβαλλε σημαντικά στην
αποκατάσταση και αποασυλοποίηση των ασθενών μας, στην μείωση των υποτροπών και των νοσηλειών τους, καθώς και
στη βελτίωση της συμμόρφωσης τους γενικότερα. Η συνεργασία με τις οικογένειες τους βελτιώθηκε σημαντικά.
Συμπεράσματα: Ο ΞΒΠΕ αποτελεί ένα ζωντανό και αναπόσπαστο κομμάτι του ψυχιατρικού τμήματος ενηλίκων του ΓΝΑ Γ.
Γεννηματάς. Ο ξενώνας μας συνέβαλλε σημαντικά στην αποκατάσταση και αποασυλοποίηση των ασθενών μας ειδικότερα
κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Η συνέχιση της λειτουργίας ξενώνων βραχείας νοσηλείας πρέπει
να είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη.
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16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 03
		ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ: ΟΠΟΥ Η ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
		Προεδρείο: Γ.Α. Αλεβιζόπουλος, Π. Σακκάς
		Αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες ως προβλεπτικοί παράγοντες καρκίνων
Γ. Αλεβιζόπουλος
		Αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες: κλινική και διαγνωστική προσέγγιση από την πλευρά του νευρολόγου
Ι. Τζάρτος
		Αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες που εκδηλώνονται ως πρώτα ψυχωσικά επεισόδια-τι πρέπει να γνωρίζει ο ψυχίατρος
		
Στ. Σπυρίδη
Αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες ως προβλεπτικοί παράγοντες καρκίνων
Αλεβιζόπουλος Γ.
Οι νόσοι του ΚΝΣ, οι οποίες σχετίζονται με διαταραχές της ανοσολογικής λειτουργίας αποτελούν ετερογενή ομάδα. Οι
συνηθέστερες είναι οι κλασσικές παρανεοπλασματικές νευρολογικές νόσοι. Τα τελευταία χρόνια μια ομάδα νόσων
η οποία περιγράφεται ως αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες και αφορά την ανάπτυξη αντισωμάτων κατά της επιφάνειας του
νευρικού κυττάρου και των συναπτικών υποδοχέων φαίνεται ότι εμπλέκεται στην εξέλιξη των καρκίνων του ΚΝΣ, είτε ως
παρανεοπλασματική είτε ως πρόδρομη εκδήλωση. Οι αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες είναι σαφώς συχνότερες από αυτές που
αφορούν παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις και σχετίζονται με συγκεκριμένα είδη πρωτοπαθών κακοήθων νεοπλασιών του
ΚΝΣ. Οι δύο τύποι εγκεφαλιτίδων είναι ανεξάρτητες και δεν ανταποκρίνονται στη συνήθη χημειοθεραπεία. Η κατανόηση
των μηχανισμών εκδήλωσης και συσχέτισης των αυτοανόσων εγκεφαλιτίδων με τον καρκίνο, αποτελεί πεδίο έρευνας
και δίνει δυνατότητες περαιτέρω κατανόησης των μηχανισμών καρκινογένεσης αλλά και των προστατευτικών μηχανισμών
ανοσολογικής άμυνας, του οργανισμού, έναντι αυτού.
Αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες: κλινική και διαγνωστική προσέγγιση από την πλευρά του νευρολόγου
Τζάρτος Ι.
Οι ασθενείς με αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, τα οποία συμπεριλαμβάνουν
ελλείμματα μνήμης, ψυχικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις, πτώση επιπέδου συνείδησης καθώς και κωματώδη κατάσταση.
Πρόσφατα, έχουν προταθεί κριτήρια διάγνωσης της αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας, τα οποία βασίζονται στα ανωτέρω κλινικά
συμπτώματα, σε χαρακτηριστικά ευρήματα στη μαγνητική εγκεφάλου, καθώς και παθολογικά ευρήματα στο ΗΕΓ ή/και
στο ΕΝΥ. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι έχουν ανιχνευθεί στον ορό και στο ΕΝΥ αυτών των ασθενών αυτοαντισώματα κατά
νευρωνικών υποδοχέων και άλλων πρωτεϊνών τα οποία μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την επιβεβαίωση
της διάγνωσης, την εντόπιση άτυπων περιστατικών καθώς και την πρόγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των
νοσημάτων. Μέχρι το 2000, οι αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες είχαν συσχετιστεί με αντισώματα κατά ενδοκυττάριων επιτόπων
των νευρικών κυττάρων τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένου τύπου κακοήθειες με φτωχή πρόγνωση. Αργότερα
παρατηρήθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα αυτοαντισώματα προσδένονται σε επιφανειακούς υποδοχείς της νευρικής
σύναψης, τα οποία ενέχονται στην συναπτική μετάδοση και την ρύθμιση της φυσιολογίας των κυττάρων. Κλινικές και
εργαστηριακές παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι αυτά τα αντισώματα κατά επιφανειακών υποδοχέων δεν είναι απλώς δείκτες
της νόσου, αλλά είναι παθογόνα και οι ασθενείς που τα φέρουν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις ανοσοθεραπείες.
Στην παρούσα εισήγηση θα επικεντρωθούμε στα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα των αυτοάνοσων εγκεφαλίτιδων,
με κύριο παράδειγμα την NMDAR εγκεφαλίτιδα (εγκεφαλίτιδα οφειλόμενη σε αυτοαντισώματα κατά του υποδοχέα του
N-methyl-D-aspartate, NMDAR) στην εργαστηριακή διάγνωση της οποίας έχουμε σημαντική εμπειρία (εντόπιση 19 αντιNMDAR θετικών ασθενών). Η NMDAR εγκεφαλίτιδα έχει την μεγαλύτερη συχνότητα από τις αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες,
είναι η καλύτερα μελετημένη και συχνά ξεκινά με ψυχικές διαταραχές όπου η συνεργασία του ψυχιάτρου με τον νευρολόγο
μπορεί να είναι πολύτιμη για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της ασθένειας.
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 υτοάνοσες εγκεφαλίτιδες που εκδηλώνονται ως πρώτα ψυχωσικά επεισόδια-τι πρέπει να γνωρίζει ο
Α
ψυχίατρος
Σπυρίδη Στ.
Την τελευταία 20ετία μελετάται η αλληλεπίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος με τον εγκέφαλο η οποία φαίνεται
να επηρεάζει τη νευρωνική ανάπτυξη, την επιβίωση και τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων και ενδέχεται να παίζει
ρόλο τόσο στην παθογένεια όσο και στις θεραπευτικές προσεγγίσεις πολλών νόσων του ΚΝΣ, συμπεριλαμβανομένων και
ψυχιατρικών διαταραχών.
Αντισώματα έναντι αντιγόνων της επιφάνειας των νευρικών κυττάρων, κυρίως του υποδοχέα NMDA (N-methyl-D aspartate)
και των διαύλων ιόντων καλίου (VGKC), έχουν βρεθεί σε περιπτώσεις αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας που εκδηλώνεται με σειρά
νευρολογικών συμπτωμάτων. Πάνω από τα δύο τρίτα των ασθενών αυτών παρουσιάζουν και ψυχιατρική συμπτωματολογία
κυρίως με ψυχωσικά συμπτώματα.
Τα ψυχιατρικά συμπτώματα στις αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες ενδέχεται να είναι τα πρώτα που εμφανίζονται ή σε κάποιες
περιπτώσεις (5% των NMDAR εγκεφαλίτιδων) η εγκεφαλίτιδα μπορεί να εμφανίζεται μόνο με ψυχιατρικές εκδηλώσεις, χωρίς
σαφή νευρολογικά συμπτώματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διερεύνηση για πιθανή εγκεφαλίτιδα μπορεί να καθυστερήσει ή
και να μη γίνει ποτέ.
Με την ανάπτυξη μεθόδων ανίχνευσης των πιο πάνω αντισωμάτων στο περιφερικό αίμα αντί στο ΕΝΥ την τελευταία
δεκαετία, μπόρεσαν να μελετηθούν μια σειρά από αυτοαντισώματα σε νέους ασθενείς με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο ή
σε υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη ψύχωσης. Κυρίως έχουν μελετηθεί τα NMDAR αντισώματα τα οποία βρέθηκαν θετικά σε
ποσοστά που κυμαίνονται από 3-8% σε ασθενείς με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο χωρίς το πλήρες νευρολογικό σύνδρομο
της αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας.
Σε αυτή την παρουσίαση θα συζητηθούν οι κλινικές εκδηλώσεις των αυτοάνοσων εγκεφαλίτιδων που εκδηλώνονται ως
πρώτα ψυχωσικά επεισόδια, η διερεύνηση που χρειάζονται και νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Η αναγνώριση αυτών
των περιπτώσεων είναι μεγάλης σημασίας καθώς οι αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες βελτιώνονται με συνήθεις ανοσοθεραπείες
την ώρα που χρόνιες ψυχωσικές νόσοι παραμένουν χωρίς πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων τους και σοβαρή λειτουργική
έκπτωση παρά τις συνήθεις ψυχιατρικές παρεμβάσεις.
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16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 04
	ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
		
Προεδρείο: Π. Φωτιάδης, Β.Π. Μποζίκας
		Θεραπευτική υποστήριξη στελεχών, εφέδρων & μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
στο ΔΚΨΥΕΔ
Ν. Πάγκαλης
		Δράσεις Πρωτοβάθμιας φροντίδας και Υποστήριξης χρόνιων ασθενών ΨΤΕΠ/424 ΓΣΝΕ
Ε. Ντούρος
		Ψυχική Υγεία και Stress Ιπταμένων
Γ. Κωνσταντίνου
		Μέριμνα Προσωπικού, Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας
Γ. Δημητριάδης
Το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων δημιουργήθηκε το Μάιο του 2012. Αποστολή του είναι
η προαγωγή της ψυχικής υγείας, η πρωτογενής πρόληψη των ψυχικών διαταραχών και των ακραίων εκδηλώσεων της
συμπεριφοράς (αυτοκτονία, βιαιότητα, κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών) στο στρατιωτικό περιβάλλον, με εκπαίδευση
και κινητοποίηση των ενηλίκων μελών της στρατιωτικής κοινότητας και η λειτουργία 24ωρης Τηλεφωνικής Γραμμής
Ψυχολογικής Υποστήριξης ΕΔ. Προσφέρει θεραπευτική υποστήριξη στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας και στους συγγενείς τους.
Ψυχική Υγεία και Stress Ιπταμένων
Κωνσταντίνου Γ.
Όπως σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους η θωράκιση της σωματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπινου δυναμικού
αποτελεί πρωταρχικό στόχο, ομοίως και στην Πολεμική Αεροπορία. Το γεγονός αυτό συμβάλλει τα μέγιστα στην ασφάλεια
πτήσεων ώστε να εκπληρώνεται απρόσκοπτα και χωρίς δυσάρεστα συμβάντα η αποστολή της.
Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο
η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Το σημείο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για το Ιπτάμενο προσωπικό της Πολεμικής
Αεροπορίας και ιδιαίτερα για τους χειριστές πολεμικών αεροσκαφών.
Η επιλογή χειριστών στην Πολεμική Αεροπορία υπήρξε ανέκαθεν πεδίο υψηλής ευθύνης και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία βέλτιστης επιλογής τους ώστε να
μειωθούν δυσάρεστα συμβάντα στο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων. Σε μια εποχή που η ασφάλεια των πτήσεων
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας της Πολεμικής Αεροπορίας, είναι σημαντικό να δομηθεί ένα αντικειμενικό
σύστημα επιλογής υποψηφίων Ιπτάμενου προσωπικού.
Η οργάνωση των Υπηρεσιών Παροχής Ψυχικής Υγείας στην Πολεμική Αεροπορία συμβάλλει στη βελτίωση της
αποδοτικότητας, των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας πτήσεων. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι απαιτούνται
συντονισμένες δραστηριότητες των επιμέρους εργασιακών ομάδων (χειριστών, προσωπικού συντήρησης αεροσκαφών,
ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, μετεωρολόγων και ιατρικού προσωπικού), ενώ επιπλέον πρέπει να ληφθούν υπόψη και
όλοι εκείνοι οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που δύνανται να επηρεάζουν ποικιλοτρόπως την ψυχική υγεία
του προσωπικού.
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13:30-15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 05
	Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΨΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Α.ΜΕ.Α.,
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
		
Προεδρείο: Ν. Χριστοφοράτου, Θ. Χωραΐτη, Μ. Σπυράτου
Χριστοφοράτου Ν., Χωραΐτη Θ., Σπυράτου Μ.
Εδώ και δεκαετίες η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην ελληνική επαρχία, στις αγροτικές, ορεινές,
μικρονησιωτικές κ.α. περιοχές ήταν -και είναι ακόμα κατά πολύ- σχεδόν αποκλειστικά αρμοδιότητα του κράτους και
περιορίζεται σε υποτυπώδη ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη. Είναι σαφές ότι η κοινωνική πολιτική ξεκινάει
από την παραδοχή ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός, στον οποίο εκπίπτουν τα άτομα, έχει ως αιτία τις ελλειπείς προσωπικές
προϋποθέσεις ενσωμάτωσης των ιδίων των κοινωνικά αποκλεισμένων. Αυτό που όμως χρειαζόμαστε σε αυτή την κατάσταση
είναι περισσότερο μια Κοινωνιακή Πολιτική και λιγότερο μια Κοινωνική Πολιτική, με την καθιερωμένη έννοια του όρου,
χρειαζόμαστε δηλαδή μια πολιτική ανάπτυξης, που να κινητοποιεί τους πολίτες προς την κατεύθυνση της δημιουργίας νέων
δομών στο χώρο της οικονομίας, του πολιτισμού, της πολιτικής και των κοινωνκών σχέσεων και προβλημάτων.
Σε πολλές τοπικές κοινωνίες, ακόμη και στην περιφέρεια, γίνεται εμφανής μια προσπάθεια να δημιουργηθούν δομές και να
εφαρμοστούν προγράμματα και δράσεις, που σκοπεύουν προς την παραπάνω κατεύθυνση μιας κοινωνικής οικονομίας και
μιας κοινωνικής πολιτικής που υπερβαίνει την παλιά περιοριστική αντίληψη και εμπεριέχει στοιχεία συνολικής Κοινωνιακής
Πολιτικής. Η αναζήτηση προτάσεων εναλλακτικών προς το υπάρχον δεν αποτελεί κοινωνικο-ιστορικά κάτι το νέο. Αυτή
χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για νόημα στη ζωή, για χρησιμότητα, για ταυτότητα και αρμονία, αλλά και για αντίσταση και
άρνηση έναντι των δοσμένων κοινωνικών δομών και κανόνων. Μάλιστα, μερικές φορές , πιο σημαντική από την ταχύτητα
της αλλαγής είναι η κατεύθυνση της αλλαγής. Και μία ξεκάθαρη κατεύθυνση είναι να επαναφέρουμε αρχές και πρακτικές
που έχουν αποδείξει την αξία τους. Σε αυτή την τροχιά, μπορούμε να πάρουμε κατευθύνσεις από την εξαίρετηη φιλοσοφία
που διατρέχει το καταστατικό του Π.Ο.Υ.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο Π.Ο.Υ. ιδρύθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα νικηφόρο πόλεμο ενάντια στο φασισμό και στο
Ναζισμό. Εκείνος ο πόλεμος έγινε για έναν καλύτερο κόσμο και οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επιθυμούσαν μια υγιή ζωή
για τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους. Τέλος, θα ήταν ωφέλιμο η Κυβέρνηση, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, επιτέλους
να μελετήσουν και να χαράξουν τις πολιτικές τους, με βάση τον Νόμο 4488/2017 «Κατευθυντήριες - οργανωτικές
διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες».
Υπό το παραπάνω πρίσμα και μέσα από τις διεργασίες περί κοινωνιακής πολιτικής, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
κάπως έτσι λοιπόν, το 2017 αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ “ΥΠΕΡΙΩΝ” ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» με δικαιούχο την
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΥΠΕΡΙΩΝ.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη δημιουργία λειτουργικών και άκρως αποδοτικών κοινωνικών δομών, η Ένωση Προστασίας
της Ισότητας των Δικαιωμάτων ΑμεΑ ΥΠΕΡΙΩΝ προχωρά στη λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη λειτουργία ενός Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στο
Δήμο Κεφαλονιάς (Ληξούρι), με την κάλυψη της στελέχωσής του, καθώς και του κόστους των απαιτούμενων λειτουργικών
δαπανών του. Ειδικότερα, για την λειτουργία της Δομής απασχολείται το αναγκαίο και προβλεπόμενο από τη νομοθεσία
προσωπικό (10 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων).
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σκοπός του ΚΔΗΦ ΥΠΕΡΙΩΝ είναι η βοήθεια των ΑμεΑ που εντάσσονται (16 ενήλικες) και εκπαιδεύονται σε αυτό προκειμένου
να συμμετέχουν σε όσο δυνατόν περισσότερους τομείς της ζωής, στηριζόμενα στον εαυτό τους. Το ΚΔΗΦ παρέχει για
χρονική διάρκεια 3 ετών τις ακόλουθες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες: -μεταφορά
των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων
ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» και εφόσον οι οικογένειες των φιλοξενούμενων το επιθυμούν. -διαμονή και διατροφή τους (πρόχειρο
γεύμα). -πράξεις ειδικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες
και άλλα), βάσει εξατομικευμένου προγράμματος που έχει προκύψει από ατομική αξιολόγηση (π.χ. διαταραχή, γνωστικό
επίπεδο, ενδιαφέροντα κλίσεις κλπ.) -ατομική και ομαδική άσκηση. -εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση
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δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. -δημιουργική απασχόλησή και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης. -συμμετοχή σε
προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Το ΚΔΗΦ λειτουργεί στο Δήμο Κεφαλονιάς (πόλη Ληξουρίου, περιοχή Λογγός) σε 2 ισόγεια κτίρια συνολικού εμβαδού
148,1 τ.μ. , που πληρούν το σύνολο των προδιαγραφών προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ΑμεΑ. Το Κέντρο διαθέτει με
την έναρξη της λειτουργίας του όλο τον αναγκαίο και προβλεπόμενο ειδικό εξοπλισμό.
Ωφελούμενοι της πράξης είναι τα άτομα που διαβιούν στο Δήμο Κεφαλονιάς γενικότερα και ειδικότερα άτομα με νοητική
Υστέρηση, διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, βαριές ψυχοσωματικές και πολλαπλές αναπηρίες, ηλικίας άνω των 16
ετών.
Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, η ψυχιατρική και η κοινωνία είναι αλληλένδετες έννοιες. Απαιτείται πλέον
επείγουσα ανάγκη για τεκμηριωμένη ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας βασισμένων σε πλουραλιστική προσέγγιση, η
οποία θα εξισορροπεί την αλληλεπίδραση των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Η διεπιστημονική
σύνθεση του Κ.Δ.Η.Φ. επιτρέπει τη σφαιρική προσέγγιση των προβλημάτω των Α.με.Α. - ωφελούμενων. Το Κ.Δ.Η.Φ.
είναι σύγχρονη ψυχιατρική τα όρια της οποίας διευρύνονται ταχύτατα και οφείλουμε να είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες και
συνεργασίες. Ο ρόλος του/της ψυχιαάτρου σε μία τέτοια Δομή έχει μεγάλη βαρύτητα και θεωρείται ως ο/η επιστημονικά
υπεύθυνος/-η αφού:
•Εποπτεύει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Ατομικών και Ομαδικών Θεραπευτικών Προγραμμάτων.
•Συντονίζει τις Ομάδες Προσωπικού.
•Αξιολογεί περιοδικά την κλινική εικόνα, τη σφαιρική λειτουργικότητα και τη συμπεριφορά των εξυπηρετούμενων.
•Υποστηρίζει ψυχοθεραπευτικά τους εξυπηρετούμενους και τις οικογένειες τους σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο.
•Επιμελείται το σχεδιασμό παρεμβάσεων Αγωγής Ψυχικής Υγείας, ευαισθητοποίησης της κοινότητας και
καταπολέμησης του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Μέσω του Κ.Δ.Η.Φ. γίνονται ψυχιατρκά στοχοκατευθυνόμενες κινήσεις:
•Παρέμβαση στην κρίση
•Ενημέρωση οικογενειακού περιβάλλοντος. Ψυχοεκπαίδευση. Ενημέρωση για επικυνδυνότητα κατάστασης
•Κατ’ οίκον επίσκεψη. Εποπτεία χώρου, συστάσεις για 24ωρη παρακολούθηση
•Παρακολούθηση και επικαιροποίηση φαρμακευτικής αγωγής-ψυχιατρική-νοσηλευτική παρακολούθηση.
•Ψυχολογική υποστήριξη
•Κινητοποίηση και ενημέρωση λοιπών τοπικών κοινωνικών δικτύων
Το Κ.Δ.Η.Φ. λειτουργεί στην αντίθετη κατεύθυνση, μακριά από άσυλα, μακριά από νοσηλείες. Ψυχοκοινωνικά αποκαθίσταται
το άτομο, θεραπευτικοί στόχοι επιτυγχάνονται, τριτογενής πρόληψη γίνεται, μέσα σε ένα συγκρατιτικό, οργανωμένο,
θεραπευτικό πλαίσιο όπου η διαφορετικότητα επικρατεί και διεγείρει κουβέντες και συναισθήματα.
Παράμετροι περιβάλλοντος με θεραπευτική σημασία στο Κ.Δ.Η.Φ.
•Τοποθεσία. Το Κ.Δ.Η.Φ. είναι χτισμένο σε μια περιοχή δίπλα στη θάλασσα. Η συμβολή του υγιεινού φυσικού
περιβάλλοντος, η όμορφη θέα, η μεγάλη ηλιοφάνεια, η προνομιακή θέση του Κέντρου είναι καθοριστική στην
ψυχοσωματική κατάσταση των ωφελούμενων.
•Χώροι Κ.Δ.Η.Φ. Οι χώροι όπυ επιτελείται η μάθηση δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, θυμίζουν σπίτι (σαλόνι,
μπάνιο, καθιστικό, τραπεζαρία). Αποτελούν ένα φυσικό πλαίσι όπου η λεπίδραση χρήστη- πλαισίου είναι σχεδόν
καθημερινή. Είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον μάθησης να είναι ευχάριστο Κι λειτουργικό, αλλά και να
διευκολύνει τηη διαδικασία μάθησης των ωφελούμενων.
Το πιο σημαντικό, ωστόσο στοιχείο στη θεραπεία περιβάλλοντος είναι η ποιότητα της διαπροσωπικής Αλληλεπίδρασης.
Είναι γεγονός πως ο ανθρώπινος νους αναπτύσσεται από την αλληλεπίδρση των νευροφυσιολογικών διεργασιών και των
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διαπροσωπικών σχέσεων. Ανθρώπινη Αλληλεπίδραση και Νευροπλαστικότητα (Siegel, 1999), όρος της Νευροβιολογίας,
περιγράφει την δυνατότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου ν’ αλλάζει τις νοητικές του αναπαραστάσεις, τους τρόπους που
διεγείρονται οι συνάψεις, να σχηματίζει νέες συνάψεις, νέους νευρώνες και να τροποποιεί τα προηγούμενα νευρωνικά
κυκλώματα και δίκτυα. Να αλλάζει δηλ. τη δομή και τη λειτουργία του ως αποτέλεσμα νέων εμπειριών, εμπειριών που
ενέχουν το στοιχείο του ξαφνιάσματος, της νέας πληροφορίας που διεγείρει την προσοχή και δημιουργεί την ανάγκη
περαιτέρω εξερεύνησης. Κατά τον Rosi (1986), η νέα εμπειρία ενεργοποιεί γονίδια που παράγουν πρωτεΐνες, που με τη
σειρά τους οδηγούν στη δημιουργία νέων συνάψεων (συναπτογένεση) και νευρώνων (νευρογένεση). Η νευροπλαστικότητα
αποτελεί μία διεργασία που διατηρείται σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία.
Η συνεισφορά των νευροεπιστημών στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου ενισχύει τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου
εκπαίδευσης και συγχρόνως επιβεβαιώνει πολλές υπάρχουσες μεθόδους που ήδη χρησιμοποιούνται.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι ανθρώπινος νους αναπτύσσεται απ’ την αλληλεπίδραση των νευροφυσιολογικών διεργασιών
και των διαπροσωπικών σχέσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία της Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας (Siegel, 2007) η σχέση,
η συνομιλία με τον άλλον αλλάζει τις νευρωνικές οδούς και ενισχύει τις συνάψεις ιδιαίτερα όταν αυτή η συνομιλία, ο
διάλογος, είναι σημαντικός και συμβαίνει μέσα σ’ ένα πλαίσιο συναισθηματικής εγρήγορσης, συντονισμού, ασφάλειας και
ισχυρών συναισθηματικών δεσμών.
Παράγοντες αναγκαίοι για την προαγωγή της πλαστικότητας του εγκεφάλου (Flores, 2010) είναι:
1.οι δυνατοί συναισθηματικοί δεσμοί,
2.το πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, η συναισθηματική εγρήγορση και τα κατάλληλα ερεθίσματα που διεγείρουν την
προσοχή και την περιέργεια,
3. η εμπειρία, η βιωματική μάθηση και όχι η ερμηνεία ή ο αφηρημένος λόγος, με σημαντική την επανάληψη
4.το κλίμα ασφάλειας που χαρακτηρίζεται από συνεργασία, φροντίδα, ενίσχυση του θετικού και αίσθημα δικαιοσύνης, που
αναδεικνύουν τον βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα του ανθρώπινου εγκεφάλου.
Οι νευροεπιστήμες διδάσκουν ότι υπάρχουν ορισμένες εμπειρίες και κατάλληλα περιβάλλοντα που αυξάνουν
την πλαστικότητα του εγκεφάλου και άλλες εμπειρίες και περιβάλλοντα που αναστέλλουν και παρεμβαίνουν στη
νευροπλαστικότητα δηλαδή τη μάθηση και τη μνήμη.
Νευροπλαστικότητα και σχετίζεσθαι:
Σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις ο συντονιστής ομάδας δεν είναι παράγοντας αλλαγής, οι σχέσεις είναι.
Οι τεχνικές έχουν λιγότερη σημασία από την ανθρώπινη ανάγκη να δημιουργηθεί ένα αίσθημα αποδοχής και «ανήκειν» που
απαιτείται για όλες τις σχέσεις που έχουν σα στόχο τη μάθηση και την εξέλιξη.
Ο άνθρωπος γεννιέται, μεγαλώνει και εξελίσσεται μέσα σε ομάδες, με πρωταρχική την οικογένεια αλλά και τις άλλες
κοινωνικές ομάδες, στις οποίες ανήκει και το σχολείο. Η ομάδα που εμφανίζει συνοχή και προσφέρει ένα ασφαλές και
υποστηρικτικό περιβάλλον δημιουργεί τις συνθήκες όπου η προσωπική αντιπροσώπευση και οι διαφορές μεταξύ των
μελών της μπορούν να εκφρασθούν και να εξερευνηθούν με ασφάλεια και επιτρέπει την αναπόφευκτη σύγκρουση που
εγείρεται σε κάθε αυθεντική σχέση.
Η ομάδα είναι ασφαλής όταν είναι προβλέψιμη και τα μέλη μπορούν να διαμαρτυρηθούν, να διαφωνήσουν και να
προκαλέσουν το ένα το άλλο χωρίς το φόβο της αμφισβήτησης της απόρριψης και της αποδοκιμασίας.
Ένα μοντέλο που απαρτιώνει τις νέες ανακαλύψεις των νευροεπιστημών αναφέρεται στη σημασία που έχει το συναισθηματικό
κλίμα της οικογένειας και το ρόλο που αυτό παίζει, σ’ αντιπαράθεση με παλαιότερες απόψεις που συσχέτιζαν τις πιθανές
αιτίες δυσλειτουργιών των ατόμων με τους ιδιαίτερους τρόπους που οι γονείς μεγάλωναν τα παιδιά τους (Prior el al, 2006).
Στην οικογένεια το συναισθηματικό κλίμα ορίζεται από τη σχέση του ζευγαριού, των γονιών, και ακόμη η σχέση του κάθε
γονιού με τα παιδιά του καθορίζεται από τη μεταξύ τους σχέση και τη συγκινησιακή ατμόσφαιρα που αυτοί δημιουργούν.
Αντίστοιχα και στο χώρο του σχολείου η σημασία του συναισθηματικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα και οι
σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, ως άλλοι γονείς, αποβαίνουν καθοριστικής σημασίας στη διαμόρφωση αυτού
του κλίματος. Το κατάλληλο συγκινησιακό κλίμα παραμένει σημαντικός παράγοντας μάθησης και εξέλιξης και σ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του ανθρώπου επηρεάζει τη λειτουργία των ομάδων και διαμορφώνει τις συνθήκες που βοηθούν στη
μεγαλύτερη δυνατή πλαστικότητα του εγκεφάλου του (Flores, 2010).
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•Εγκαθίδρυση καναλιών επικοινωνίας ανάμεσα σε ωφελούμενους και προσωπικό
•Οργάνωση της δομής εξουσίας. Μιλάμε για διεπιστημονική ομάδα και για επιστημονικά υπεύθυνο. Αξίζει να
σημειωθεί ότι εμμέσως εξασφαλίζεται η διοικητική συμμετοχή των ωφελούμενων μέσω της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ»
(δικαιούχος της Πράξης)
•Θεραπευτική φιλοσοφία. Παρά την ύπαρξη «γιατρού» το μοντέλο δεν είναι ιατροκεντρικό. Λειτουργούμε
ψυχοθεραπευτικά εφόσον βάση μας είναι η ανθρώπινη επικοινωνία μέσω των διάφορων δραστηριοτήτων που
λαμβάνον χώρα
•Χαλαρός ρυθμός ζωής
•Οργανωμένο πλαίσιο
•Εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα
Επιπλέον, εφαρμόζουμε ένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σκοπός του προγράμματος
είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων και η άσκηση βασικών δεξιοτήτων σε σηµαντικά θέµατα όπως
η επικοινωνία, η γνώση του εαυτού, η αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθηµάτων. Απευθύνεται σε όλους
τους ωφελούμενους, στοχεύοντας στη διαµόρφωση µιας ατµόσφαιρας αµοιβαίου σεβασµού και στη διευκόλυνση της
συνεργασίας µέσα στην ομάδα. Επιπλέον, σκοπό του συγκεκριµένου προγράµµατος αποτελεί η διαµόρφωση ενός θετικού
κλίµατος στο πλαίσιο του Κ.Δ.Η.Φ. διευκολύνοντας τόσο τη µαθησιακή διαδικασία όσο και τη γενικότερη προσαρµογή των
ωφελούμενων στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Τέλος, επιδιώκουμε την ουσιαστική συμμετοχή των ωφελούμενων στην
κοινότητα.
Το Πρόγραμμα στηρίζεται σε πέντε άξονες:
1. Δεξιότητες Επικοινωνίας: Μέσα από την ενότητα της «Επικοινωνίας» οι ωφελούμενοι καλούνται να γνωρίσουν
και να συνειδητοποιήσουν τις θετικές αλλά και αρνητικές µορφές επικοινωνίας που συχνά χρησιµοποιούµε.
Συνειδητοποιώντας τις αρνητικές και θετικές µορφές επικοινωνίας οι ωφελούμενοι έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν
µε ποιο τρόπο η επικοινωνία µας µε τους άλλους (φίλους, εκπαιδευτές, γονείς κλπ.) επηρεάζεται από τον εκάστοτε
κοινωνικό µας ρόλο, καθώς και από πολλούς άλλους παράγοντες. Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την επικοινωνία
των ωφελούμενων τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους υπόλοιπους.
2. Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθηµάτων: Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει την αναγνώριση, αποδοχή,
έκφραση και διαχείριση των συναισθηµάτων µας, τόσο των ευχάριστων όσο και των δυσάρεστων. Επιπλέον οι
ωφελούμενοι ευαισθητοποιούνται στην αναγνώριση και αποδοχή των συναισθηµάτων των άλλων.
3. Αντιµετώπιση αγχογόνων καταστάσεων: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέµατα σχετικά µε το στρες και τις
καταστάσεις που το προκαλούν, τις ψυχοσωµατικές αντιδράσεις σε στρεσογόνες καταστάσεις αλλά και σε στρατηγικές
αντιµετώπισης αγχογόνων καταστάσεων µε στόχο να εκπαιδευτούν οι ωφελούμενοι στην υιοθέτηση λειτουργικών
τρόπων χειρισµού αγχογόνων καταστάσεων.
4. Διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων: Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις ψυχολογικές ανάγκες και τα
συναισθήµατα των ατόµων που οδηγούν στις συγκρούσεις, στους τρόπους αντίδρασης σε καταστάσεις συγκρούσεων
και στις συνέπειες του κάθε τύπου αντίδρασης.
5. Στήριξη των ωφελούμενων σε καταστάσεις κρίσεων: Στην ενότητα αυτή γίνεται ενημέρωση- συζήτηση των
ωφελούμενων σχετικά με καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή (σεισμός, πυρκαγιά, αιφνίδιες απώλειες,κ.α.)
και ασκούμαστε στην εφαρμογή σχετικών σεναρίων βάσει σχεδίου έκτακτης ανάγκης και λαμβάνοντας υπόψιν
αναµενόµενες αντιδράσεις των ωφελούμενων σε καταστάσεις κρίσεων και τις γενικές αρχές της συµβουλευτικής σε
περιπτώσεις κρίσεων.
Αξιοποίηση εθελοντισμού
Έχουμε οργανώσει ένα μικρό δίκτυο εθελοντών διάφορων ειδικοτήτων (καθηγητής φυσικής αγωγής, υπεύθυνη καλλιτεχνικής
ενδυνάμωσης, εικαστικός, κ.α) οι οποίοι έχουν μία σταθερή και συνεπή παρουσία στο Κ.Δ.Η.Φ. και βοηθούν στην προαγωγή
της ψυχικής υγείας και ευεξίας των ωφελούμεων μέσω της τέχνης (χορός, μουσική, ζωγραφική, θέατρο).
Εργαστήρια βασικούς τομείς της καθημερινής ζωής τους όπως στο να ντυθούν μόνοι τους, να ετοιμάσουν ένα απλό γεύμα
ή και να κάνουν μια απλή χειρονακτική εργασία.
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Εργοθεραπεία
Ειδικές εργοθεραπευτικές δραστηριότητες περιλαμάνουν δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, αισθητικοκινητικές
δραστηριότητες ή χρήση εργαλείων προσαρμοσμένων, θεραπευτικές δραστηριότητες που αυξάνουν τη λειτουργικότητα,
συμβουλευτική γύρω από την προσαρμογή του φυσικού περιβάλλοντος στις ανάγκες του ατόμου. Οι ωφελούμενοι
ασχολούνται επίσης με γραφικές τέχνες (σχέδιο, ζωγραφική, κολαζ), γλυπτική, μουσική( ακρόαση μουσικής, τραγούδι,κ.α.),με
τη λογοτεχνία (διάβασμα, αφήγηση), με τη θεραπευτική δραματική τέχνη (λεκτικές ή εξωλεκτικές θεατρικές ασκήσεις,
μιμήσεις, αυτοσχεδιασμοί, παιχνίδια που προάγουν την πραγματικότητα, την αντίληψη του Εγώ και την ύπαρξη των άλλων).
Επίσης, οι ωφελούμενοι μέσω του role-playing ερμηνεύουν πραγματικούς ρόλους σε σενάρα με στόχο την αναπαράσταση
κοινωνικών γεγονότων ή καταστάσεων, ώστε να ατιληφθούν τι κρύβεται πίσω από αυτές.
Η ικανοποίηση των αναγκών για ανεξαρτησία είναι εφικτή με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτωνπου προάγουν την
προσωπική υγιεινή και εμφάνση, την ικιακή οικονομική διαχείριση, τη μαγειρική, την καθριότητα του χώρου διαμονής,
τη συμμετοχή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες,τη χρήση του ελεύθερου χρόνου και ττις εργασιακές ή επαγγελματικές
δραστηριότητες.
ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ Α.ΜΕ.Α.
Στο πλαίσιο της κοινοτικής ψυχιατρικής γίνεται επίσκεψη για τους εξής λόγους: 1. Για την εκτίμηση της ψυχοκοινωνικής
κατάστασης του Α. με.Α. 2.για τον έλεγχο της ποιότητας των συνθηκών διαμονής 3. Δίνουμε έμφαση στο «σχεττίζεσθαι»
αναπτύσσοντας παράλληλα κοινωνικές δεξιότητες.
ΒιβλιογραφΊα
•Μάνος Ν: Βασικά στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής. Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1997
•Μαδιανός Μ.: Κλινική ψυχιατρική. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2003
•Συγκολλίτου Έφη:Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2009.
•Γ. Γουρνάς, Η αλλαγή μέσα από τη σχέση, Μ.Π.Ε., 2011
Σας αποστέλλουμε ενδεικτικά ένα εξατομικευμέο πρόγραμμα του Μιχάλη, ενήλικα με αυτισμό και βαριά νοητική ανεπάρκεια.
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15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 06
		
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
		
Προεδρείο: Χ. Τουλούμης, Ε. Μαρκάκη
		Aντιμετωπίζοντας την σχιζοφρένεια σε ασθενή με CA
Γ. Πιτερός
		Υπολειμματικά συμπτώματα: Θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους στη διαχείριση τους
Μ. Δημητρακά
		Πως εκτιμάται και αντιμετωπίζεται η δυσλιπιδαιμία;
Α. Χασάπης, Φ. Σταυροπούλου
Οι ασθενείς με ψυχική διαταραχή έχουν πολύ σύνθετες ανάγκες πέρα της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της οξείας φάσης
της νόσου. Μαζί με τις ψυχωτικές διαταραχές, νοσολογικές οντότητες όπως ήπια νοητική υστέρηση, Asperger, αναπτυξιακές
διαταραχές, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, μετατραυματική διαταραχή του στρες, άνοιες,
δημιουργούν νέες θεραπευτικές ανάγκες. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι το 15% των ασθενών με ψυχική διαταραχή
χρησιμοποιούν το 50% των υπηρεσιών και η καλύτερη διαχείριση αυτών των ασθενών θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση
της λειτουργίας όλου του δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Είναι απαραίτητο να αποδεχτούμε την πολυπλοκότητα των
ψυχικών διαταραχών και της επίπτωσης τους σε όλη τη ζωή των ασθενών, συγγενών και κοινωνίας γενικότερα. Οι ψυχικές
διαταραχές αποδεικνύονται πολυπληθέστερες από τις προβλέψεις, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις φαίνονται να έχουν
περιορισμένη αποτελεσματικότητα στο πέρασμα του χρόνου και οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι μειώνονται δυσανάλογα.
Οι ανάγκες διαχείρισης ασθενών με οξεία νόσο και συνοδό επικινδυνότητα για τους ίδιους αλλά και για τρίτους, προβάλλει
επιτακτική. Ο κίνδυνος επαναδρυματοποίησης, αν και αλλάζει πρόσωπο, δεν έχει εξαλειφθεί και προβάλλει απειλητικός
και καθιστά σημαντική την ολιστική διαχείριση της σοβαρής και επίμονης ψυχικής διαταραχής.
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16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 07
		
ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
		Συνδιοργάνωση: Κλάδος Ψυχιατροδικαστικής, Κλάδος Βίαιων Συμπεριφορών
		Προεδρείο: Β. Αλεβίζος, Χ. Τουλούμης
		Χρήση νέων τεχνολογιών στο δικαστήριο
Π. Παπαδημητρίου, Χρ. Τσόπελας
		Σύνδρομο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα. Ψυχολογική ταυτότητα φύλου. Παρουσίαση περιστατικού
Χ. Παπαπέτρου
		Stalking
Φ. Σταυροπούλου
Η ψυχιατροδικαστική ή δικαστική ψυχιατρική αποτελεί τον επιστημονικό κλάδο που ασχολείται με ζητήματα που άπτονται
τόσο της ψυχιατρικής όσο και της νομικής επιστήμης, στοιχειοθετώντας την ειδικότητα που ασχολείται με την ψυχιατρική
ή ψυχολογική εκτίμηση ατόμων τα οποία εμπλέκονται στη δικαιοδοσία της δικαστικής αρχής. Αποτελεί ένα διαρκώς
αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο της ψυχιατρικής, το οποίο προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην σταθερότητα
της νομικής επιστήμης και των τελευταίων εξελίξεων της ψυχιατρικής επιστήμης αναπτύσσοντας μια κοινή γλώσσα. Τα
παρουσιαζόμενα θέματα θα αποτελέσουν μια βάση για γόνιμο δημιουργικό διάλογο σε αυτό το σταυροδρόμι ψυχιατρικής,
νομικής, κοινωνιολογίας και ψυχολογίας.
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16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 09
		Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΗΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
		
Προεδρείο: Α. Καρκανιάς, Μ. Συγγελάκης
		Ο φόβος της υποτροπής
Α. Καρκανιάς
		Η αξιολόγηση του φόβου της υποτροπής του καρκίνου στον ασθενή και τους οικείους του
Ζ. Σαντά
		Η γνωσιακή θεραπεία βασισμένη στην ψυχική επίγνωση και ο φόβος της υποτροπής του καρκίνου
Α. Τασσόπουλος
		Στρατηγικές αντιμετώπισης του φόβου επανεμφάνισης
Μ. Συγγελάκης
Ὁ φόβος τῆς ὑποτροπῆς
Καρκανιάς Α.
Ὁ φόβος ἀπέναντι στόν καρκίνο ἀποτελεῖ ψυχολογικό φαινόμενο, πού ὀφείλεται σέ μεγάλο βαθμό, ἀλλά καί
ἐνισχύεται ἀπό τήν ὑπερβολική ἔκθεση τοῦ κοινοῦ στήν πληθωρική πληροφόρηση, σχετικά μέ τή νόσο, μέσω τῶν
ΜΜΕ, τοῦ διαδικτύου καί ἄλλων πηγῶν.
Ὅταν ὁ φόβος γίνει ὑπερβολικός, μιλοῦμε γιά καρκινοφοβία, πού ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος νοσοφοβίας. Ἡ καρκινοφοβία
διακρίνεται: α) σέ παροδική - πού ἀφορᾶ ψυχικά ὑγιῆ ἄτομα καί β) σέ σταθερή-καί μόνιμη (συνήθως σέ ἄτομα μέ
ὑποκείμενη ψυχική διαταραχή).
Ὁ φόβος τῆς ὑποτροπῆς εἶναι ρεαλιστικός καί ἀναπόφευκτος στό ἄτομο πού πάσχει ἀπό καρκίνο. Βεβαίως, ἐκτός
ἀπό τόν ἀσθενή φοβᾶται και ἡ οἰκογένειά του καί ὁ θεράπων ἰατρός του.
Ἐρευνητικά δεδομένα δείχουν (ἐπί πληθυσμοῦ διαφόρων καρκίνων) ὅτι τό 68,1 % ἀνησυχοῦσαν μήπως ὑποτροπιάσει
ἡ νόσος, ἐνῶ τό 59,8 % ἀνησυχοῦσαν γιά τό θάνατο.
Ὁ φόβος ὑποτροπῆς κατατάσσεται στούς πιό σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες ἄγχους καί κατάθλιψης. Ὁ
μόνος παράγοντας πού συνδέθηκε ἀντιστρόφως ἀνάλογα μέ τό ἄγχος ἦταν ἡ σχέση γιατροῦ-ἀσθενοῦς. Μιά καλή
σχέση συσχετίζεται μέ λιγότερα συμπτώματα ἄγχους ὑποτροπῆς.
Ὅλα τά ἀνωτέρω μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἀνάγκη σταθερῆς καί συνεχοῦς λειτουργικῆς σχέσης θεράποντος -ἀσθενοῦς
καί οἰκογένειας.
Η Αξιολόγηση του Φόβου της υποτροπής του καρκίνου στον ασθενή και τους οικείους του
Σαντά Ζ.
Παρόλο που ο φόβος της υποτροπής είναι μια αρμόζουσα αντίδραση στη νόσηση από καρκίνο,μπορεί να αποφέρει σημαντική
δυσλειτουργία. Γι’αυτό είναι σημαντική η ανίχνευση ασθενών που βιώνουν έντονο φόβο με επιπτώσεις στην υγεία και την
ποιότητα ζωής τους. Ο φόβος της υποτροπής πρέπει να διακριθεί από τις αγχώδεις διαταραχές και άλλες καταστάσεις με τις
οποίες παρουσιάζει συννοσηρότητα (κατάθλιψη, συμπτώματα μετατραυματικού stress) και γι’αυτό αναπτύχθηκαν εργαλεία
ειδικά για τη μέτρησή του (π.χ. Fear of Progression Questionaire) τα οποία παρουσιάζονται και σχολιάζονται.
Η σύγχρονη τάση στην έρευνα του φόβου της υποτροπής περιλαμβάνει τους συντρόφους και την οικογένεια των πασχόντων
και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν μεγαλύτερα ποσοστά φόβου υποτροπής και ψυχικής δυσλειτουργίας σε αυτούς ακόμα
και από τους ίδιους τους πάσχοντες.Ατομικές μεταβλητές όπως η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του συγγενούς-φροντιστή
παίζουν ρόλο, όπως και η ποιότητα της σχέσης με τον πάσχοντα και άλλα ζητήματα που αφορούν το οικογενειακό σύστημα.
Καθώς λοιπόν ο καρκίνος είναι θέμα όλης της οικογένειας, στις στρατηγικές διαχείρησης του πρέπει να συμπεριλαμβάνονται
και θεραπευτικές παρεμβάσεις για τα μέλη της οικογένειας του πάσχοντα.
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Η γνωσιακή θεραπεία βασισμένη στην ψυχική επίγνωση και ο φόβος της υποτροπής του καρκίνου
Τασσόπουλος Α.
Εισαγωγή: Τα τελευταία έτη η χρήση των μεταγνωσιακών τεχνικών και συγκεκριμένα της «Γνωσιακής Θεραπείας Βασισμένης
στην Ψυχική Επίγνωση» στη θεραπεία των αγχωδών διαταραχών και της κατάθλιψης έχουν αναδειχθεί αποτελεσματικές
τόσο στη θεραπεία όσο και στην πρόληψη των υποτροπών. Οι άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει τον καρκίνο συχνά
ταλαιπωρούνται από φόβο για υποτροπή ο οποίος αυξάνει το άγχος, το αίσθημα ανασφάλειας, ανικανότητας και
απομόνωσης.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της «Γνωσιακής Θεραπείας Βασισμένης στην
Ψυχική Επίγνωση» στη μείωση του φόβου των καρκινοπαθών για υποτροπή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
συνεκδοχικά.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε αναζήτηση δημοσιεύσεων, ανασκοπήσεων και ερευνών στις οποίες γίνεται αναφορά στην
αντιμετώπιση του φόβου της υποτροπής του καρκίνου μέσω της «Γνωσιακής Θεραπείας Βασισμένης στην Ψυχική Επίγνωση»
και στην αποτελεσματικότητά της. Ή αναζήτηση έγινε μέσα από την ιστοσελίδα PubMed με τη χρήση των λημμάτων «fear
of cancer recurrence» και «Mindfulness Cognitive Based Therapy».
Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση προέκυψαν αρχικά 597 άρθρα από τα οποία τα 17 σχετίζονταν με τη χρήση της
θεραπείας αυτής στην αντιμετώπιση του άγχους που προ έκυπτε από το φόβο των καρκινοπαθών για υποτροπή. Από
αυτά τα 8 αφορούν ανασκοπήσεις της χρήσης της θεραπείας για τη μείωση του άγχους και του φόβου υποτροπής και για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τα υπόλοιπα 9 αφορούν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες στις οποίες συγκρίνεται η
αποτελεσματικότητα της «Γνωσιακής Θεραπείας Βασισμένης στην Ψυχική Επίγνωση» στη μείωση του φόβου της υποτροπής
στους καρκινοπαθείς σε σχέση με τις συνήθεις πρακτικές όπου αναδεικνύεται μεγαλύτερη βελτίωση στην πρώτη.
Συμπεράσματα: Η χρήση της «Γνωσιακής Θεραπείας Βασισμένης στην Ψυχική Επίγνωση» για τη αντιμετώπιση του φόβου
των καρκινοπαθών για υποτροπή είναι μια υποσχόμενη θεραπεία. Χρειάζονται περεταίρω τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες
μελέτες για να υποστηρίξουν τα αποτελέσματα αυτά.
4.Στρατηγικές αντιμετώπισης του φόβου επανεμφάνισης
Συγγελάκης Μ.
Η πιθανότητα επανεμφάνισης του καρκίνου είναι μια πραγματική απειλή και ο ασθενής χρειάζεται να ζήσει με αυτήν. Ο
φόβος επανεμφάνισης είναι από μια από τις πιο κοινές αγωνίες σε αυτόν τον πληθυσμό, απασχολεί το σύνολο σχεδόν
των ασθενών και μπορεί να θεωρηθεί ως κομμάτι της φυσιολογικής προσαρμογής στη νέα κατάσταση. Ο συγκεκριμένος
φόβος φαίνεται να είναι έντονος τον πρώτο χρόνο μετά την αρχική θεραπεία, αναζωπυρώνεται σε περιόδους ραντεβού
επανεξέτασης ή σε επιπλοκές και μειώνεται όσο περνά ο καιρός, αν και για μια ομάδα ασθενών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.
Η ζωή σε κλίμα αβεβαιότητας δεν είναι εύκολη. Η αναγνώριση αυτών των φόβων και η αποδοχή τους ως κομμάτι μιας
φυσιολογικής προσαρμογής, η αναζήτηση κοινωνικών στηριγμάτων και η δυνατότητα του ασθενούς να μοιραστεί την
αγωνία του με δικούς του ανθρώπους, η καλή ενημέρωση και μια σχέση εμπιστοσύνης με τον θεράποντα ογκολόγο
και τους υγειονομικούς συνήθως διευκολύνουν την αντιμετώπιση. Η υγιεινή διαβίωση, η άσκηση, τεχνικές μείωσης και
χειρισμού του στρες βοηθούν. Εξειδικευμένη βοήθεια, πιθανόν από ειδικό ψυχικής υγείας, ίσως απαιτηθεί αν ο ασθενής
αδυνατεί πλέον να προγραμματίσει για το μέλλον, εμφανίσει έντονα αγχώδη ή καταθλιπτικά συμπτώματα.
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16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 10
	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
		Προεδρείο: Β. Κονταξάκης, Κ. Παπλός
		Ψυχικός πόνος και αυτοκαταστροφικότητα
Γ. Κωνσταντακόπουλος
		Διαδίκτυο και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά
Δ. Καραΐσκος
		Ανθρωποκτονία και αυτοκτονία του θύτη: Η διπλή ενέργεια
Θ. Παπασλάνης
		Ευθανασία και υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία
Β. Κονταξάκης
Ψυχικός πόνος και αυτοκαταστροφικότητα
Κωνσταντακόπουλος Γ.
Ο ψυχικός πόνος είναι μια εσωτερική επώδυνη ψυχολογική εμπειρία και αναφέρεται στη βίωση υπερβολικά έντονα αρνητικών
συναισθημάτων που ματαιώνουν τις ζωτικές ανάγκες του ανθρώπου. Ο Schneidman διερευνώντας τη φαινομενολογία
της αυτοκτονίας, αποφάνθηκε ότι ο ψυχικός πόνος αποτελεί τον πιο σημαντικό από τους ψυχολογικούς παράγοντες που
σχετίζονται με την αυτοκτονία και συνιστά προϋπόθεση σε ψυχολογικό επίπεδο για να επιχειρηθεί η αυτοκτονία. Σύμφωνα
με τη θεωρία αυτή «η αυτοκτονία προκαλείται από τον ψυχικό πόνο», όταν ο πόνος αυτός θεωρείται αβάσταχτος από τον
άνθρωπο, ενώ οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά επίπεδα ανοχής για τον ψυχικό πόνο, όπως ακριβώς ισχύει και για το σωματικό
πόνο. Για να ελεγχθούν αυτές οι υποθέσεις κατασκευάστηκαν ειδικά εργαλεία εκτίμησης του ψυχικού πόνου και της ανοχής
σε αυτόν. Οι σχετικές μελέτες σε μη κλινικούς πληθυσμούς επιβεβαιώνουν πως ο ψυχικός πόνος συνιστά προβλεπτικό
δείκτη για την αυτοκτονικότητα και μάλιστα πιο ισχυρό από την κατάθλιψη και την απελπισία, καθώς και ανεξάρτητο
από αυτές. Σε ασθενείς με μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο, η ένταση του ψυχικού πόνου συσχετίστηκε με την ένταση του
αυτοκτονικού ιδεασμού και με ιστορικό πρόσφατης ή και παλαιότερης απόπειρας αυτοκτονίας. Σε πρόσφατη μελέτη μας
βρέθηκε επίσης ότι στη μείζονα κατάθλιψη το επίπεδο του ψυχικού πόνου, εκτιμούμενο με ειδική κλίμακα, προβλέπει τον
κίνδυνο αυτοκτονίας σε σημαντικό βαθμό και ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Έχει βρεθεί
ότι το νευροβιολογικό υπόβαθρό του ψυχικού πόνου και του σωματικού πόνου παρουσιάζουν μεγάλη αλληλεπικάλυψη,
ενώ και κλινικά βρέθηκε να σχετίζονται ισχυρά μεταξύ τους όσον αφορά την ένταση με την οποία βιώνονται. Το εύρημα
αυτό είναι πιθανό να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης. Για παράδειγμα, η χρήση
οπιοειδών επιφέρει ανακούφιση όχι μόνο από το σωματικό πόνο αλλά και τον “κοινωνικό”. Συνεπώς αναδεικνύεται η
σημασία του ψυχικού πόνου ως προβλεπτικού παράγοντα της αυτοκτονικότητας και ως θεραπευτικού στόχου, πέρα από
την καταθλιπτική συμπτωματολογία, για την πρόληψη της αυτοκτονίας.
Ευθανασία και υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία
Κονταξάκης Β.
Η Ευθανασία και υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες τις κοινωνίες αλλά και τον
ιατρικό και ψυχιατρικό κόσμο. Στις μέρες μας Ευθανασία και υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία έχουν νομιμοποιηθεί
σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελβετία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές
χώρες τα θέματα αυτά απασχολούν έντονα τις τοπικές κοινωνίες. Στην Αμερική. Εξάλλου πολλές πολιτείες όπως Ορεγκον,
Καλιφόρνια, Βερμόντ, Μοντάνα κ.α. έχουν επίσης νομιμοποιήσει υπό προϋποθέσεις τις παραπάνω καταστάσεις. Στην
Ελλάδα, η Ευθανασία και υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία θεωρούνται παράνομες και αξιόποινες ενέργειες. Τα
τελευταία χρόνια αυτά τα θέματα απασχολούν έντονα και την ψυχιατρική κοινότητα αφού με πρωτοβουλία της Ολλανδίας
και τη σύμπραξη άλλων ευρωπαϊκών χωρών οι παραπάνω ενέργειες καλύπτουν ενδεχομένως και ορισμένους ψυχιατρικούς
ασθενείς. Η ανάγκη εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών και ειδικότερα των ψυχιάτρων στα παραπάνω θέματα θεωρείται
επιτακτική αφού αναμένεται στο προσεχές μέλλον να υπάρξουν εξελίξεις γύρω από τα θέματα αυτά και στον ελληνικό
χώρο.
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16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 11
		Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
		Προεδρείο: Γ. Τζεφεράκος
		Το όραμα & ο σκοπός του ΟΚΑΝΑ. Η μετεξέλιξη του σε έναν σύγχρονο & καινοτόμο Οργανισμό Υγείας
Ε. Καφετζόπουλος
		Η εξέλιξη και ανάπτυξη των θεραπευτικών υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα
Κ. Κοκώλης
		Μείωση της βλάβης και Μονάδες Άμεσης Πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ. Καινοτόμες υπηρεσίες και Δομές Αστέγων,
άμεσα ανταποκρινόμενες στις επικαιροποιημένες ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων
των χρηστών παράνομων ουσιών
Λ. Λαγάκου
		Δομή και λειτουργία της Μονάδας Άμεσης Πρόσβασης. Η συμβολή της στην άμεση και ουσιαστική
αντιμετώπιση των θεραπευτικών αναγκών των εξαρτημένων ατόμων
Π. Μπαλάσκας
		Η λειτουργία της Εκπαίδευσης ως μέσο ενδυνάμωσης & αλλαγής ατόμων, ομάδων, οργανισμών και
κοινοτήτων. Παρουσίαση πρωτότυπου θεωρητικού μοντέλου και εκπαιδευτικών υλικών, βασισμένων στο
συνθετικό, συστημικό, καταξιωτικό μοντέλο διερεύνησης. Παρουσίαση καινοτόμων δράσεων του τμήματος
εκπαίδευσης & ΑΑΔ και στους τρεις πυλώνες: Πρόληψη, θεραπεία, Επανένταξη
Α. Κιαπόκα
Τα τελευταία δύο χρόνια, πραγματοποιούνται πολύ σημαντικές αλλαγές στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, οι
οποίες οδηγούν, σταδιακά, σε Μετασχηματισμό της Ταυτότητάς του. Ο Οργανισμός εξελίσσεται σε έναν Σύγχρονο,
Καινοτόμο και Αποτελεσματικό Οργανισμό Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων στους πυλώνες της Πρόληψης, της
Θεραπείας, της Μείωσης της Βλάβης και της Κοινωνικής Επανένταξης. Στην προσπάθεια να αφουγκραστεί, να
κατανοήσει και να απαντήσει στις ανάγκες των Θεραπευομένων, αλλά και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές
συνθήκες, που οδηγούν στην ανάδυση νέων αναγκών, η Διοίκηση του Οργανισμού έχει προβεί στην αναδιάρθρωση
των υπηρεσιών του και τη δημιουργία νέων, καινοτόμων προγραμμάτων, με εμφανή, ήδη, αποτελέσματα. Υπό το
πρίσμα των προαναφερθεισών εξελίξεων η Στρογγυλή Τράπεζα, που θα διεξαχθεί στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψυχιατρικής στην Κω στοχεύει:
1.Στην ανάδειξη των σκοπών και του οράματος του Οργανισμού, όπως επίσης της νέας δομής και του νέου
πλαισίου λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ.
2.Στην ενημέρωση για την εξέλιξη και ανάπτυξη των θεραπευτικών υπηρεσιών.
3.Στην παρουσίαση καινοτόμων προγραμμάτων του Οργανισμού που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών των
ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων των χρηστών παράνομων ουσιών. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι νέες Δομές
Αστέγων και τα Καινοτόμα Προγράμματα που στοχεύουν στη Μείωση της Βλάβης.
4.Στην παρουσίαση νέων θεραπευτικών Δομών, οι οποίες συνέβαλλαν σημαντικά στην αναδιάρθρωση του
Οργανισμού και στην άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση των θεραπευτικών αναγκών των εξαρτημένων ατόμων, όπως
η Μονάδας Άμεσης Πρόσβασης.
5. Τέλος, στην ανάδειξη της λειτουργίας της Εκπαίδευσης ως Βασικού Μέσου Ενδυνάμωσης & Αλλαγής Ατόμων,
Ομάδων, Οργανισμών και Κοινοτήτων. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί το Πρωτότυπο Θεωρητικό Μοντέλο της
Συνθετικής, Συστημικής, Καταξιωτικής Διερεύνησης, το οποίο έχει παραχθεί από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΑΝΑ. Ακόμα, θα παρουσιαστούν Καινοτόμες Δράσεις του Τμήματος Εκπαίδευσης &
ΑΑΔ, με στόχευση και στους τρεις πυλώνες: Πρόληψη, Θεραπεία και Επανένταξη.
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10:00-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 12
		ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
«Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΣ»
Προεδρείο: Ν. Τζαβάρας, Ν. Κανάκης
		H σημασία των Υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε μετακινούμενους πληθυσμούς
και πρόσφυγες. Η περίπτωση των Ανοιχτών Πολυϊατρείων των Γιατρών του Κόσμου
Ν. Κανάκης
		Χαρακτηριστικά των προσφύγων και μεταναστών που επισκέφτηκαν την ψυχολογική υπηρεσία των Γιατρών
του Κόσμου στη Μόρια και το Καρά Τεπέ της Λέσβου (Νοέμβριος 2016 - Δεκέμβριος 2017)
Π. Δούρος
		Χαρακτηριστικά των προσφύγων και μεταναστών που επισκέφτηκαν την ψυχιατρική υπηρεσία των Γιατρών
του Κόσμου στο Καρά Τεπέ της Λέσβου (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017)
Ν.Π. Μοσχόπουλος
		Τρία χρόνια μετά: προβληματισμοί και σκέψεις για τον αντίκτυπο των πρόσφατων μεταναστευτικών ροών
στην Ελλάδα
Σ.Γ. Καπρίνης
H σημασία των Υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε μετακινούμενους
πληθυσμούς και πρόσφυγες. Η περίπτωση των Ανοιχτών Πολυϊατρείων των Γιατρών του Κόσμου
Κανάκης Ν.
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας βασιζόμενοι στην κινητήρια αρχή της οργάνωσης σύμφωνα με την οποία κάθε ανθρώπινη
ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό,
τη θρησκεία, την ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση υλοποιούν μια σειρά προγραμμάτων που στοχεύουν στην υποστήριξη
ευάλωτων πληθυσμών όπως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Ένα από τα προγράμματα που ανταποκρίνονται στη
προσφυγική/μεταναστευτική κρίση είναι τα Ανοιχτά Πολυϊατρεία. Στα Ανοιχτά Πολυϊατρεία λειτουργούν τμήματα Κοινωνικής
Υπηρεσίας και τμήματα Ψυχολογικής Υποστήριξης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη ψυχική υγεία των προσφύγων. Οι
κοινωνικοί λειτουργοί & ψυχολόγοι συνεργάζονται στην παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση αιτημάτων όπως
κοινωνική συμβουλευτική/στήριξη σε ιατρικά θέματα, εύρεση πλαισίων φιλοξενίας, ενημέρωση για θέματα εκπαίδευσης/
επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχολογική στήριξη - παρακολούθηση, παραπομπή για ψυχιατρική εκτίμησηπαρακολούθηση. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχονται από τους Γιατρούς του
Κόσμου αποκτούν βαρύνουσα σημασία από τη στιγμή που το δημόσιο σύστημα Υγείας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στη
μαζικότητα των αιτημάτων για ψυχολογική και ψυχιατρική αξιολόγηση. Οι Γιατροί του Κόσμου στη προσπάθεια τους να
παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες διαθέτουν ψυχολόγους και ψυχιάτρους
με πολιτισμική επάρκεια, διαπολιτισμικούς μεσολαβητές-διερμηνείς και έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασίας για
τη σύνδεση με υπηρεσίες που ανήκουν στη κοινότητα και παρέχουν ψυχική υγεία, κοινωνική, νομική και εκπαιδευτική
υποστήριξη.

Χαρακτηριστικά των προσφύγων και μεταναστών που επισκέφτηκαν την ψυχολογική υπηρεσία των Γιατρών
του Κόσμου στη Μόρια και το Καρά Τεπέ της Λέσβου (Νοέμβριος 2016 - Δεκέμβριος 2017)
Δούρος Π.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία από το ιστορικό και τη ψυχολογική
κατάσταση θεραπευόμενων που επισκέφτηκαν την ψυχολογική υπηρεσία των Γιατρών του Κόσμου στη Μόρια και το Καρά
Τεπέ της Λέσβου από το Νοέμβριο του 2016 ως τον Δεκέμβριο του 2017. Επίσης, να παρουσιαστούν κάποιες επιλεγμένες
περιπτώσεις θεραπευόμενων (μαρτυρίες).
Υλικό και μέθοδοι: Έγινε χρήση των δεδομένων από τα ψυχολογικά αρχεία των θεραπευόμενων, που τηρούνται σε
ηλεκτρονική μορφή στο ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο των Γιατρών του Κόσμου.
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Αποτελέσματα: Από το Νοέμβριο του 2016 ως το Δεκέμβριο του 2017 έγιναν 3642 συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης
για σύνολο 1889 προσφύγων και μεταναστών, εκ των οποίων τα 209 ήταν παιδιά. Το μεγαλύτερο ποσοστό προερχόταν
από το Αφγανιστάν (18,9%) , τη Συρία (11,9%), το Ιράκ (11,2%), τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (10,6%), το Ιράν
(4,8%), την Ερυθραία (4,1%) και άλλες χώρες (38,5%). Τα συχνότερα προβλήματα ήταν οι διαταραχές ύπνου (28,4%), το
άγχος (19,1%), οι διαταραχές στη διάθεση (11,8%), οι διαταραχές όρεξης (10%) και η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά
(6%). Εντύπωση προκαλεί πως το 17,1% των θεραπευόμενων παραπέμφθηκε από τους ψυχολόγους του κλιμακίου προς
ψυχιατρική εκτίμηση.
Συμπεράσματα: Οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν ειδικά στη Μόρια και η πολιτική του γεωγραφικού
περιορισμού που αφορά τους αιτούντες άσυλο στα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου , σε συνδυασμό με ψυχοπιεστικά
και τραυματικά γεγονότα του παρελθόντος έχουν σοβαρές συνέπειες στη ψυχική υγεία του προσφυγικού πληθυσμού. Η
συστηματική παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο είναι εξαιρετικά σημαντική. Στον τομέα αυτό
σημαντική είναι η συμβολή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, όπως οι Γιατροί του Κόσμου
Χαρακτηριστικά των προσφύγων και μεταναστών που επισκέφτηκαν την ψυχιατρική υπηρεσία των Γιατρών
του Κόσμου στο Καρά Τεπέ της Λέσβου (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017)
Μοσχόπουλος Ν.Π.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν δημογραφικά στοιχεία, επιλεγμένα συμπτώματα και στοιχεία από το
ιστορικό, διαγνώσεις και φαρμακευτικές αγωγές των ασθενών που επισκέφτηκαν την ψυχιατρική υπηρεσία των Γιατρών του
Κόσμου στο Καρά Τεπέ της Λέσβου από τον Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο του 2017. Επίσης, να παρουσιαστούν κάποιες
επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών (μαρτυρίες).
Υλικό και μέθοδοι: Έγινε χρήση των δεδομένων από τα ψυχιατρικά αρχεία των ασθενών, που τηρούνται σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή στο ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο των Γιατρών του Κόσμου.
Αποτελέσματα: Από το Σεπτέμβριο ως το Δεκέμβριο του 2017 εξετάστηκαν συνολικά 150 πρόσφυγες και μετανάστες, εκ
των οποίων 74 άνδρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό προερχόταν από το Αφγανιστάν (44,7%) και στη συνέχεια από τη Συρία
(24,7%), το Ιράκ (20,7%), το Ιράν (4,6%) και άλλες χώρες (5,3%). Οι συχνότερες διαγνώσεις κατά ICD-10 ήταν «διαταραχή
μετατραυματικού stress» (40,7%), «μεικτή αγχώδης - καταθλιπτική διαταραχή» (16,7%), «υποτροπιάζουσα καταθλιπτική
διαταραχή» (15,3%), «μείζονα καταθλιπτική διαταραχή» (10,7%). Είναι αξιοσημείωτο πως το 24,7% των ασθενών είχαν
υποστεί πολεμικού τύπου βία, το 17,3% βασανιστήρια, ενώ το 5,3% σεξουαλική βία. Επίσης, το 42% ανέφερε ενεργό
αυτοκτονικό ιδεασμό.
Συμπεράσματα: Ο γεωγραφικός περιορισμός των αιτούντων άσυλο στη Λέσβο, οι συνθήκες συνωστισμού που επικρατούν
στα κέντρα φιλοξενίας, αλλά και πολλαπλά ψυχοτραυματικά γεγονότα του παρελθόντος έχουν σοβαρότατες συνέπειες στην
ψυχική υγεία των προσφύγων και μεταναστών. Είναι επιβεβλημένη η απρόσκοπτη και συντονισμένη παροχή υπηρεσιών
ψυχικής υγείας στην ευπαθή και πολυπληθή αυτή ομάδα. Στον τομέα αυτό σημαντική είναι η συμβολή των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, όπως οι Γιατροί του Κόσμου.
Τρία χρόνια μετά: προβληματισμοί και σκέψεις για τον αντίκτυπο των πρόσφατων μεταναστευτικών ροών στην
Ελλάδα
Καπρίνης Σ.Γ.
Η πρόσφατη προσφυγική κρίση ανέδειξε τις σοβαρές προκλήσεις όχι μόνο στις συνθήκες υποδοχής αλλά και στις διαδικασίες
ένταξης και ενσωμάτωσης των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα. Καθοριστικής σημασίας για την Ψυχική Υγεία
του πληθυσμού αναφοράς διαδραματίζει ο κοινωνικός αντίκτυπος αναφορικά με την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία
καθώς και το φαινόμενο των fake news, το γεγονός ότι οι πληροφορίες χειραγωγούνται από κάποια μερίδα της κοινωνίας
ώστε να δημιουργείται φόβος, ηθικός πανικός και ρατσισμός. Νέοι όροι και έννοιες όπως το φαινόμενο του post-truth και το
πώς κάποια άλλη μερίδα της κοινωνίας επιμένει να κλείνει τα μάτια της σε μια πραγματικότητα προκειμένου να συντηρήσει
μια εξιδανικευμένη εικόνα της κατάστασης στη συνείδησή της. Επίσης σημαντικό για την ψυχική ευεξία των προσφύγων
και μεταναστών είναι ο τύπος και ο τρόπος των σχέσεων που έχουν οι νεοαφιχθέντες με τις ήδη εγκατεστημένες κοινότητες
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ομοεθνών τους στις χώρες υποδοχής και με τους ομοεθνείς τους στις χώρες αφετηρίας. Έχουν γραφεί πολλά για το πώς
υποδέχεται μια κοινωνία τους νεοαφιχθέντες, αλλά όχι τόσο πολλά για το άλλο σκέλος των ενδοκοινοτικών σχέσεων των
προσφύγων και μεταναστών.
Γιάννης Καλυβόπουλος και Διονυσία Κούτση
Ψυχολόγοι - Γιατροί του Κόσμου
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. Κλινικές εκδηλώσεις προσφύγων και αιτούντων άσυλο που ζουν εντός και πέριξ του αστικού
ιστού της Αθήνας. Η εμπειρία από τη μονάδα ψυχολογικής παρέμβασης του προγράμματος Emergency Case Management
Unit (ECMU - ECHO) των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας.
Η εμπειρία του πολέμου και των εμφύλιων συρράξεων, η απώλεια και ο θάνατος, η μετατόπιση, ο εγκλωβισμός και η
αβεβαιότητα για το μέλλον είναι μερικοί από τους ψυχοπιεστικούς παράγοντες που έχουν αντιμετωπίσει και συνεχίζουν να
αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα μετά την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής ΈνώσηςΤουρκίας τον Μάρτιο του 2016 . Στην παρούσα έρευνα επιχειρούμε να διερευνήσουμε το εύρος και το είδος των κλινικών
εκδηλώσεων των προσφύγων και αιτούντων διεθνούς προστασίας που ζουν στον αστικό ιστό και περί του αστικού ιστού.
Το δείγμα μας αποτελείται από τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας που προσήλθαν στο πρόγραμμα της ελληνικής
αντιπροσωπείας των Γιατρών του Κόσμου, “Emergency Case Management Unit» (ECMU-ECHO) από τον Ιούλιο του 2017
έως σήμερα. Τα δεδομένα για την παρούσα έρευνα αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων που συμπληρώνεται κατά την
λήψη του ιστορικού από τον ψυχολόγο καθώς και καθ’ όλη την διάρκεια παρακολούθησης του ωφελούμενου.
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12:00-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 13
		ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
		Προεδρείο: Α. Δουζένης, Γ.Ι. Μουσσάς
		Ένα πλούσιο παρελθόν εγγυάται ένα σίγουρο μέλλον;
Γ.Ι. Μουσσάς
		Ξενώνας στον Ψυχιατρικό Τομέα Γενικού Νοσοκομείου
Δ. Δραγούμη
		Ολιστικές ψυχοσωματικές κλινικές στα Γενικά Νοσοκομεία: Αλλαγή Παραδείγματος
Μ. Διαλλινά
Ένα πλούσιο παρελθόν εγγυάται ένα σίγουρο μέλλον;
Μουσσάς Γ.Ι.
Πιστεύω ότι είναι σαφές πλέον σε όλους όσους ασχολούνται με την ψυχική υγεία πως οι κλασσικές εικόνες της κλινικής
παθολογίας έχουν μεταβληθεί, με κύριο χαρακτηριστικό την ασάφεια και την ατυπία.
Ακόμη και στις μείζονες νόσους, η συννοσηρότητα ουσιών, νόμιμων και παράνομων, η διεύρυνση των οριακών
συμπεριφορών, η επίπτωση των κοινωνικών κρίσεων και η διευρυνόμενη συνεχώς επιρροή της τεχνολογίας τροποποιούν,
μεγεθύνουν και αλλοιώνουν τις κλινικές εικόνες και, συνακόλουθα, τις δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης.
Μια μεγάλη παρεξήγηση ελλοχεύει, εν τω μεταξύ, στον Γενικό Πληθυσμό ανάμεσα σε καινοφανείς ψυχοθεραπευτικές
τεχνικές (οι οποίες αυξάνονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα) και τις ανάγκες διαχείρισης των σοβαρά ψυχικά ασθενών.
Στο προβληματικό αυτό πλαίσιο, τα στελέχη των Ψυχιατρικών Τομέων των Γενικών Νοσοκομείων προσπαθούν να
λειτουργήσουν καθημερινά σε επιδεινούμενες συνθήκες, λόγω της δημοσιοοικονομικής κρίσης, της έλλειψης νέων
στελεχών, των διοικητικών ανεπαρκειών και των ελλείψεων στη συνεννόηση.
Τελευταίο, αλλά όχι ελάχιστο, η μετατροπή των Γενικών Νοσοκομείων σε υβριδική μορφή νοσηλείας χρονίων και οξέων
περιστατικών, ασυλιακής δομής και νέας προσέγγισης δημιουργεί αδιέξοδα.
Τι πρέπει, επομένως, να γίνει;
Ξενώνας στον Ψυχιατρικό Τομέα Γενικού Νοσοκομείου
Δραγούμη Δ.
Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα στηρίζεται στη λειτουργία ειδικών στεγαστικών δομών
διαφορετικού βαθμού επιτήρησης: δομές υψηλού βαθμού επιτήρησης με προσωπικό 24ωρης απασχόλησης (οικοτροφεία,
ξενώνες) και δομές χαμηλού βαθμού επιτήρησης (προστατευόμενα διαμερίσματα) .Επιπρόσθετα, οι ξενώνες διαβαθμίζονται
ανάλογα και με το χρόνο παραμονής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές (βραχείας διάρκειας παραμονής μέχρι 8 μήνες,
μέσης διάρκειας μέχρι 20 μήνες και μακράς διάρκειας μέχρι 36 μήνες).
Οι ξενώνες ως Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης φιλοξενούν άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά
προβλήματα που δεν έχουν θεραπευτικό περιβάλλον ή κρίνεται ότι είναι θεραπευτική η προσωρινή απομάκρυνσή τους από
το περιβάλλον της οικογένειας ή χρειάζονται μία περίοδο προσαρμογής και επανεκπαίδευσης για τη ζωή στην κοινότητα.
Η οικονομική διαχείριση κάθε Μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καταγράφεται, εγκρίνεται, παρακολουθείται
και ελέγχεται χωριστά στο πλαίσιο του δικού της προϋπολογισμού που ενσωματώνεται στον προϋπολογισμό του φορέα
στον οποίο ανήκει και απεικονίζεται ως παράρτημά του. Η στελέχωση των Μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
απαρτίζεται από τα μέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας (Π.Θ.Ο.) τα οποία είναι: επιστημονικά υπεύθυνοςψυχίατρος, νοσηλευτές, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, εργοθεραπευτής.
Με τις παρούσες συνθήκες παρουσιάζονται δυσχέρειες στην υλοποίηση του θεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης
όσον αφορά: την ανεπαρκή χρηματοδότηση, το χρόνο παραμονής των ασθενών (που συχνά υπερβαίνει τον προβλεπόμενο),
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την υποστελέχωση και τις δυσκολίες στην επανένταξη στην κοινότητα (έλλειψη διαθέσιμων κλινών σε οικοτροφεία,
περιορισμός στις επιλογές επάγγελμα
Ολιστικές ψυχοσωματικές κλινικές στα Γενικά Νοσοκομεία: Αλλαγή Παραδείγματος
Διαλλινά Μ.
Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση σχεδιάστηκε εκ των άνωθεν θεσμικά με μοναδικό στόχο το κλείσιμο των μεγάλων ψυχιατρικών
μονάδων. Επικεντρώθηκε στην «Αποσυλοποίηση» και όχι στην «Αλλαγή» της στάση μας απέναντι στην ψυχική ασθένεια και
στην Ολιστική Αντιμετώπιση της. Η νομοθετική ρύθμιση δεν επαρκεί, διότι είναι απαραίτητη η «Αλλαγή Παραδείγματος».
Η έννοια Μεταρρυθμίζω δηλ., ρυθμίζω εκ των άνωθεν αντιτίθεται στην ουσιαστική αναμόρφωση. Η μετάβαση σε μια
σύγχρονη βιοψυχοκοινωνική αντίληψη είναι η μόνη ορθολογική λύση.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μέσα από διεθνείς καλές πρακτικές ,πίνακες, βίντεο, φωτογραφικό αρχείο να τεκμηρίωση
την αναγκαιότητα για καινοτόμες αλλαγές του σχεδιασμού της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Η αντίληψη ότι «αρκεί να
κλείσουμε τα ψυχιατρεία και να αναπτύξουμε ψυχιατρικές δομές στην κοινότητα για να ενταχθούν οι ασθενείς στην κοινωνία»
είναι αντιεπιστημονική και συνετέλεσε στην μερική αποτυχία της μεταρρύθμισης. Συνεπικουρούμενη από ένα άναρχο
χωρίς οργανόγραμμα με τοπογραφικές ανισότητες σχεδιασμό η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση παρά την 30ετη εφαρμογή
δεν ολοκληρώθηκε. Μετά το 2000 η Απολυτοποίηση μετέτρεψε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής σε νοσοκομείο
Βραχείας Νοσηλείας με κατάργηση των κλειστών Ψυχ. Τμημάτων και ώθησε στην σταδιακή μετατροπή των Ψυχ. Τμημάτων
των Γεν. Νοσοκομείων σε νέο- άσυλα και ουσιαστικά σε ακατάλληλα διαρρυθμισμένα κλειστά τμήματα. Οι παλινωδίες
του κλεισίματος των μεγάλων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων χωρίς ολοκλήρωση του δικτύου Ψυχ. Κοινοτικών Δομών και
την λειτουργία νέων ψυχιατρικών τμημάτων στα γενικά νοσοκομεία επικουρούμενη από την ιδεολογική άρνηση για την
πρόβλεψη Τμημάτων Μακράς Νοσηλείας και Ειδικών Κλινικών οδήγησε σε μια ημιτελή Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. Η
οικονομική κρίση συντελεί στην ολοκληρωτική απορρύθμισης της. Ως εκ’ τούτου παρατηρείται μεγάλη έλλειψη κλινών και
εμφάνιση επικουρικών κλινών στις ψυχιατρικές κλινικές, πλήρωση μέχρι 160%. Στο Αμβούργο σε ένα «σχέδιο- αλλαγής»
και όχι «μεταρρύθμισης» (psynova 2005) ανέπτυξαν μια «Ενσωματωμένη Ψυχιατρική-Ψυχοθεραπευτική Περίθαλψη»,
παρέχοντας «Ενταγμένες-ενσωματωμένες Ψυχιατρικές Μονάδες», ώστε να υπερπηδήσουν την οριοθέτηση μεταξύ της
εσωτερικής και εξωτερικής περίθαλψης.
Συμπέρασμα: Η μετατροπή των Ψυχιατρικών τμημάτων σε υβρίδια “ανοικτών - κλειστών” κλινικών (κάλυψη με πάνω
από 45% ακούσιων ασθενών κρίνεται διεθνώς ως άκρως επικίνδυνη) ενέχει κινδύνους. Προτείνεται η δημιουργία ολιστικών
ψυχοσωματικών τμημάτων με προσωποκεντρική περίθαλψη και ο ανασχεδιασμός της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης για να
αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις .
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16:00-16:30
		

ΔΙΑΛΕΞΗ 02
Moderator: C. Kouimtsidis

		Neuro-modulation in the treatment of mental health disorders; A shift of paradigm?
A. Zamar
Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) in the treatment of mood disorders. External Trigeminal Nerve
Stimulation (eTNS) in the treatment of ADHD and mental health disorders.
Neuromodulation involves the use of physical stimuli in order to modulate neuronal activity. Transcranial Magnetic
Stimulation rTMS is a method in which a repetitive magnetic field is used to generate an electric current to flow in a
small region of the brain via electromagnetic induction. Apart from its use in diagnostic procedures, rTMS has become
recognised as a valuable therapeutic option in treatment resistant depression, Migraine, Fibromyalgia and dementia.
rTMS is FDA approved and licensed in North America and CE marked Europe. NICE recommends it as a treatment
option for depression as a whole regardless of response failure or severity as well as for migraine particularly when it is
desirable to avoid drug treatment such as in Pregnancy. rTMS is also used in the treatment of anxiety and other mental
health conditions.
External Trigeminal Nerve Stimulation (eTNS) is a novel medical treatment in which mild electrical signals generated from
a 9 Volt battery stimulate the frontal branches of the trigeminal nerve in order to modulate the activity of targeted brain
regions. The trigeminal nerve conveys information to important structures in the brain known to play key roles in seizure
inhibition and initiation. The trigeminal nerve also specifically sends signals to areas involved in mood, attention and
decision-making. eTNS is licensed in the EU for the treatment of resistant epilepsy, depression and ADHD. Further Clinical
trials are in progress for epilepsy, depression, post-traumatic stress disorder (PTSD) and attention-deficit hyperactivity
disorder (ADHD).
Dr Zamar will present the science and practice of the above neuromodulation treatment options and will discuss the
experience of The London Psychiatry Centre, which is the first treatment centre in the UK introducing neuromodulation
in 2013 and publicising outcomes.
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16:30-17:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 03
		Προεδρείο: Γ. Χριστοδούλου
		Lithium in the prophylaxis and in augmenting strategies of unipolar depression
M. Abou-Saleh
In this presentation, I will critically examine the evidence for the effectiveness and safety of lithium salts in the longterm management of unipolar depression. Reference is made to existing international guidelines as well as the scientific
literature selectively against the background of my longstanding experience with patients suffering from unipolar
depression that is often under treated or inappropriately treated.
According to many studies mostly dating back to the 1970ies /1980ies lithium is efficacious in the prophylaxis of unipolar
depression particularly depression with melancholia and delusional depression and showing a clearly episodic course. Also
the efficacy of lithium maintenance treatment following recovery by ECT has been clearly shown. Moreover convincing
evidence exists that lithium has added value and benefit for its unique anti-suicidal effects as well as reducing mortality
by other causes. The anti-suicidal effect has been convincingly demonstrated in bipolar as well as in unipolar patients.
Nevertheless its use in the management of patients with unipolar depression has not been properly recognised by a
majority of textbooks and guidelines. . Whilst it has been well considered as an effective treatment for depression
that has not responded to antidepressants as an adjunct treatment, also called augmentation, it has been much less
recommended for prevention of recurrent episodes of unipolar depression. One of the reasons for this neglect is the
blurring of the diagnosis “unipolar depression” by modern diagnostic tools. Lithium will hardly work in a patient with
“unipolar depression spectrum disease”.
I conclude that lithium is an effective prophylactic treatment for carefully selected patients with unipolar depression and
is safe when prescribed in recommended doses/ plasma lithium levels and with regular, careful monitoring.
It is proposed that lithium prophylaxis can be indicated in patients with unipolar depression and that the occurrence
of 2 episodes of depression within 5 years is a practical criterion for starting lithium prophylaxis particularly in severe
depression with psychotic features and high suicidal risk. Furthermore an indication might be considered especially in
unipolar patients in whom a bipolar background is suspected. In some cases, lithium prophylaxis may be recommended
after a single episode of depression that is severe with high suicidal risk and continued life-long.
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19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 04
		Προεδρείο: Β. Αλεβίζος
		Η ροή της σκέψης στη Σχιζοφρένεια
Η. Αγγελόπουλος
Κατά τον William James (1890) η ροή της συνείδησης χαρακτηρίζεται από διαφορετικά φαινομενολογικά χαρακτηριστικά
όπως τα περιεχόμενα “substantive parts,” και μια ισχυρή χρονική διάσταση που αφορά στα μεταβατικά μέρη “transitive
parts”.
Αν και η έρευνα στη σχιζοφρένεια έχει επικεντρωθεί στα “ουσιαστικά μέρη“ κατά τη διερεύνηση των νοητικών και
νευρωνικών συσχετίσεων αυτών των περιεχομένων, τα “μεταβατικά μέρη” που παρέχουν τη χρονική σύνδεση τη “χρονική
κόλλα” μεταξύ των διαφόρων περιεχομένων δεν αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης. Αυτά τα μεταβατικά μέρη δυνατόν να
παίζουν κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση της ροής της συνείδησης που πρωταρχικά καθιστούν δυνατή την ενσωμάτωση
των διαφορετικών περιεχομένων σε ένα “ρεύμα συνείδησης”
Ασθενείς με σχιζοφρένεια βιώνουν τα διάφορα περιεχόμενα της συνείδησης με ένα διαζευκτικό και χρονικά κατακερματισμένο
τρόπο. Αυτό έχει περιγραφεί ως χρονικός κατακερματισμός. Οι νευρωνικοί μηχανισμοί που αφορούν στο “χρονικό
κατακερματισμό” παραμένουν ασαφείς.
Ένας τέτοιος χρονικός κατακερματισμός, με διαταραχή της ροής της σκέψης και της συνείδησης είναι, για παράδειγμα,
εμφανής στο σύμπτωμα των ανακοπών της σκέψης. Σε πρόσφατες μελέτες λειτουργικής συνδεσιμότητας κατά την εμπειρία
ανακοπών σκέψης σε ασθενείς με επίμονες ακουστικές λεκτικές ψευδαισθήσεις, παρατηρήθηκε παρατεταμένος και κοινός
τρόπος λειτουργικής συνδεσιμότητας σε περιοχές συχνοτήτων ‘θ’ και ‘α’ του ΗΕΓ που καταγράφεται στις κροταφικές και
μετωπιαίες περιοχές του εγκεφάλου. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι η εντροπία συγχρονισμού φάσης του εγκεφάλου (ως
μέτρο της πολυπλοκότητας του συγχρονισμού φάσεων μεταξύ περιοχών του εγκεφάλου στο χρόνο) μειώθηκε κατά τη
διάρκεια των ανακοπών σκέψης.
Στη διάλεξη αυτή, θα συζητηθούν παράμετροι που άπτονται της λειτουργικής συνδεσιμότητας του εγκεφάλου και που
δυνητικά επηρεάζουν την επεξεργασία πληροφοριών και κατά συνέπεια την υποκειμενική εμπειρία ατόμων με ενεργό
παραγωγική και δομική συμπτωματολογία στη σχιζοφρένεια.
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17:00-18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 15
		
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
		Προεδρείο: Μ. Σαμακουρή, Α. Αρβανίτη
		Διάγνωση πολλαπλής σκλήρυνσης δύο έτη μετά το 1ο και μοναδικό ψυχωτικό επεισόδιο
Ο. Ευαγόρου
		Διάγνωση αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας σε ασθενή με ψυχωτικό επεισόδιο με κατατονική συμπτωματολογία
Σ. Βαρσάμη
Διάγνωση λοίμωξης ΚΝΣ στο Τμήμα Επειγόντων (ΤΕΠ), σε ασθενή με σχιζοφρένεια, ο οποίος εξετάσθηκε
		
λόγω πιθανής υποτροπής της νόσου του
Σ. Αναστασίου
Διάγνωση πολλαπλής σκλήρυνσης δύο έτη μετά το 1ο και μοναδικό ψυχωτικό επεισόδιο
Ευαγόρου Ο.
Σύμφωνα με τα έως τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα περίπου 16% των ασθενών με πρωτοδιαγνωσθείσα ΣΚΠ είχαν
παρουσιάσει κάποια ψυχική διαταραχή πριν τη διάγνωση της νόσου.
Παρουσιάζεται:
α) η περίπτωση άντρα 22 ετών, χωρίς προηγούμενο ψυχιατρικό ιστορικό, ο οποίος νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική
λόγω οξέος ψυχωτικού επεισοδίου. Την κλινική εικόνα χαρακτήριζαν: έντονη ευερεθιστότητα, αυτοκαταστροφική
και ετεροκαταστροφική συμπεριφορά, παραληρητικές ιδέες δίωξης, οπτικές ψευδαισθήσεις, κατατονικά συμπτώματα
και υπερυπνία. Ο ασθενής εξήλθε δύο μήνες από την ημέρα εισαγωγής του έχοντας εμφανίσει σημαντική ύφεση των
ψυχιατρικών συμπτωμάτων. Δύο χρόνια αργότερα και ενώ ήταν ψυχιατρικά ασυμπτωματικός, εμφάνισε διπλωπία και
νοσηλεύτηκε σε Νευρολογική Κλινική όπου και έλαβε τη διάγνωση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης και
β) ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικής με τη συννοσηρότητα ψύχωσης και Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Διάγνωση αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας σε ασθενή με ψυχωτικό επεισόδιο με κατατονική συμπτωματολογία
Βαρσάμη Σ.
H κατατονική συμπτωματολογία αποτελεί εκδήλωση όχι μόνο ψυχιατρικών αλλά και νευρολογικών και άλλων ιατρικών
νοσημάτων. Παρατηρείται στο 10-15% των οξέων ψυχιατρικών περιστατικών και δεν είναι γνωστή η επικράτησή της στους
ασθενείς που νοσηλεύονται σε μη ψυχιατρικές κλινικές εξαιτίας οργανικών διαταραχών.
Παρουσιάζεται:
α) η περίπτωση νεαρού άνδρα, 22 ετών, που παραπέμφθηκε στο Νοσοκομείο για επείγουσα ψυχιατρική εξέταση,
με κατατονική συμπτωματολογία, διαρκώς επιδεινούμενη από 10ημέρου. Στο ιστορικό του συνυπήρχε αλλαγή
συμπεριφοράς και κοινωνική απόσυρση τουλάχιστον από 3μήνου και ιδέες δίωξης από εβδομάδος. Ο ασθενής εισήχθη
στην Ψυχιατρική Κλινική όπου και αντιμετωπίστηκε αρχικά ως πάσχων από οξύ ψυχωτικό επεισόδιο. Μετά από τρία 24ωρα
διακυμάνσεων στο επίπεδο συνείδησης με προοδευτική εγκατάσταση υπνηλίας και εμπύρετου, σημειώθηκε αιφνιδίως
επεισόδιο αναπνευστικής δυσχέρειας. Ο ασθενής διακομίστηκε επειγόντως στη ΜΕΘ για περαιτέρω αντιμετώπιση, όπου
και ανιχνεύθηκαν θετικά N-Methyl-D-Aspartate Receptor (Anti-NMDAR) αντισώματα στο ΕΝΥ. Μετά την αιμοδυναμική
σταθεροποίηση του, ο ασθενής διακομίστηκε στην Νευρολογική Κλινική. Ο ασθενής έλαβε εξιτήριο 3,5 μήνες μετά την
εισαγωγή του στο Νοσοκομείο, με τη διάγνωση της αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας, και
β) ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικής με τη συννοσηρότητα ψυχωτικών συμπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
κατατονικών, και αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας
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Διάγνωση λοίμωξης ΚΝΣ στο Τμήμα Επειγόντων (ΤΕΠ), σε ασθενή με σχιζοφρένεια, ο οποίος εξετάσθηκε λόγω
πιθανής υποτροπής της νόσου του
Αναστασίου Σ.
Η αντιμετώπιση των ασθενών που προσέρχονται στο ΤΕΠ εξαιτίας διέγερσης και επιθετικής συμπεριφοράς αποτελεί
κατάσταση που χρειάζεται την παρέμβαση διεπιστημονικής ομάδας τόσο για τον έλεγχο της επιθετικότητας όσο και για την
αρχική διερεύνηση της αιτιολογίας της. Η τακτική παρακολούθηση και η συνέχεια στη φροντίδα του ασθενούς με ψύχωση
παρέχει στους θεραπευτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν ποια είναι τα συμπτώματα υποτροπής του.
Παρουσιάζεται:
α) η περίπτωση άνδρα, 42 ετών, με γνωστό ιστορικό σχιζοφρένειας ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ με το ΕΚΑΒ, λόγω
συγχυτικοδιεγερτικής κατάστασης. Προηγήθηκε αιφνίδια μεταβολή της συμπεριφοράς του από το βράδυ της προηγούμενης
ημέρας. Λόγω του ιστορικού της σχιζοφρένειας, ζητήθηκε επείγουσα ψυχιατρική εκτίμηση και αντιμετώπιση. Σύμφωνα με το
ιστορικό του (φάκελος από αρχείο κλινικής, επικοινωνία με θεραπευτές), αυτός ουδέποτε είχε εμφανίσει παρόμοια εικόνα
σε καμία από τις γνωστές του υποτροπές. Μετά την παθολογική και νευρολογική εκτίμηση διενεργήθηκαν CT- εγκεφάλου
και οσφυονωτιαία παρακέντηση, όσο ακόμη ο ασθενής βρισκόταν στο ΤΕΠ. Εντοπίστηκαν εμπύρηνα κύτταρα στο ΕΝΥ (75/
ml). Ακολούθως νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ. Η ορολογική εξέταση ανίχνευσε θετικά αντισώματα έναντι της λεπτόσπειρας (IgG
Θετικό 1/40)
β) ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσο αφορά i) τη διαφοροδιάγνωση οξείας διέγερσης, σε ασθενή με ήδη γνωστή ψύχωση
αλλά και ii) την εμφάνιση ψυχιατρικής συμπτωματολογίας εξαιτίας λεπτοσπείρωσης.
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08:30-10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 16
		
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
		Προεδρείο: Χ. Τουλούμης, Γ. Ισακίδου
		“...Μπορώ να μπω ξανά μέσα στην μπάλα;“ Πρωταρχικός δεσμός και Παιγνιοθεραπευτικές τεχνικές
Α. Παπαδογεωργοπούλου
		“Δομική κλινική και κατεύθυνση της θεραπείας”. Τα εργαλεία που προσφέρει η ψυχανάλυση
στη διάγνωση και θεραπεία
Π. Κατσαρός
“...Μπορώ να μπω ξανά μέσα στην μπάλα;“ Πρωταρχικός δεσμός και Παιγνιοθεραπευτικές τεχνικές
Παπαδογεωργοπούλου Α.
Μια Παιγνιοθεραπευτική Προσέγγιση του Πρωταρχικού Δεσμού
Ο «Άγγελος», είναι ένα πεντάχρονο αγόρι που ήρθε στον κόσμο δίχως να εκφραστεί εμφανώς επιθυμία για εκείνον. Με όλα
τα προβλήματα που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της εμβρυικής του ζωής, δεν φαίνεται να δημιουργείται Προγεννητική
σύνδεση (prenatal bonding) ικανή να ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία ασφαλούς πρωτογενούς δεσμού/προσκόλλησης
(attachment theory).
Παράλληλα βιώνει στην πρώιμη εμβρυική ζωή του όχι μόνο τον αποχωρισμό από το αδερφάκι-συνοδοιπόρο αλλά κι από
τη μητέρα του, αφού εκείνη αποσυνδέεται από εκείνον πιστεύοντας ότι δεν κυοφορεί πια.
Οι γονείς του «Άγγελου» αναζητούν παιγνιοθεραπευτική παρέμβαση για τον πεντάχρονο γιο τους καθώς ο «Αγγελος»
παρουσιάζει ακραίες διαταρακτικές κι επιθετικές συμπεριφορές, δεν έχει καταφέρει να έχει φίλους, ένα σχολείο που να τον
αποδέχεται, ομαλές σχέσεις με την οικογένειά του.
Στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης μέσα από τη μελέτη της περίπτωσης του «Άγγελου» θα παρουσιαστούν οι
παιγνιοθεραπευτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στην Ψυχοθεραπεία του με στόχο να του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία
δημιουργίας υγιούς δεσμού.
Με άμμο και νερό, μικροσκοπικά παιχνίδια και μια τεράστια μπάλα στην άκρη του δωματίου να παρατηρεί το παιχνίδι στο
παιγνιοθεραπευτικό χαλί και να γίνεται αρχικά αποδέκτης όλων των εκρήξεων θυμού του «Άγγελου».
Και είναι ο ίδιος «Άγγελος» που μετά από αρκετές παιγιοθεραπευτικές συνεδρίες, πολύ παιχνίδι με νερό και άμμο πάνω σε
ένα μαγικό χαλί που όλα τα αντέχει, αρχίζει να αγκαλιάζει την μπάλα, να ξαπλώνει πάνω της και ρωτά: «Μπορώ να μπω
ξανά μέσα στην μπάλα;».
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12:00-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 18
		
ΤΕΧΝΗ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
		
Προεδρείο: Σ. Κρασανάκης, Η. Βλάχος
		Art and Sexual Health
T. Troussier
		Όταν ο Καβάφης συναντά την ψυχοθεραπεία
Κ. Λιόλιος
		Η εικονογραφία της μελαγχολίας
Α. Πασσιά
		Γυναίκες-φόνισσες στη λογοτεχνία και το θέατρο. Στερεότυπα και προκαταλήψεις
Η. Βλάχος
Παρουσίαση Στρογγυλής Τραπέζης που αφορά την αντιμετώπιση της σεξουαλικότητας αλλά και των ακραίων ψυχικών
καταστάσεων μέσα από την εικαστική τέχνη, την ποίηση και το θέατρο.
H Εικονογραφία της Μελαγχολίας
Πασσιά Α.
Από τη Μέλαινα Χολή του Αριστοτέλη, το Πένθος και Μελαγχολία του Φρουντ μέχρι τον Μαύρο ‘Ηλιο της Τζ. Κρίστεβα, η
ιστορία και η έννοια της μελαγχολίας διατρέχουν την ανθρωπότητα, τόσο σε θεωρητικό, φιλοσοφικό, ιατρικό επίπεδο όσο
και στην τέχνη. Συνδέθηκε με τη τρέλλα και τη μεγαλοφυία, με τη θρησκευτική Ακηδία, με την αισθητική του Ρομαντισμού
πριν διαφοροποιηθεί (ή κατ’ άλλους συνδεθεί), με τη κλινική κατάθλιψη.
Στην Αναγέννηση, η μελαγχολία, αποτέλεσμα υπερβολικής έκκρισης μαύρης χολής, αποτελεί μια πνευματική/σωματική
κατάσταση ενώ μέχρι τον 17ο αιώνα συναντάμε μια πιο πολύπλοκη αιτιολογία που εκφράζεται μέσα από διαφορετικά
συμπτώματα. Στο 19ο αιώνα, η προσωποποίηση της μελαγχολίας διανθίζεται με αντιθετικά χαρακτηριστικά, πότε
νευρασθενική και πότε άρρηκτα συνδεδεμένη με την καλλιτεχνική έξαρση.
Μια μετα-αφηγηματολογική κατάσταση την συνοδεύει μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα η οποία εγκαινιάστηκε στην Αναγέννηση,
έγινε πιο εκλεπτυσμένη κατά το Διαφωτισμό, αγκαλιάστηκε από το Ρομαντισμό, έγινε φετίχ για τους Παρακμιακούς και
θεωρητικοποίηθηκε από το Φρουντ, πριν κάνει ξανά την εμφάνισή της στη μεταμοντέρνα θεωρία.
Σε αυτή τη παρουσίαση θα επιχειρήσουμε μια σύντομη περίηγηση στην εικαστική αναπαράσταση της μελαγχολίας,
ξεκινώντας από την προκλασσική και κλασσική εποχή μέχρι και το τέλος του 20ου αιώνα.
Όταν η ψυχοθεραπεία συναντά την ποΐηση του Κ.Π. Καβάφη
Λιόλιος Κ.
Πολύ συχνά στην ψυχοθεραπευτική κλινική πράξη, αναγνωρίζονται τα μεγάλα και υψηλά Τείχη, που ορθώνονται χωρίς
περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς αιδώ, κλείνοντας τον ασθενή από τον κόσμον έξω ή το τραγικό ‘’δεν έχει πλοίο για σε,
δεν έχει οδό’’ της καβαφικής Πόλεως είναι εκκωφαντικά παρόν, καθώς η απελπισία και η αβοηθητότητα του ψυχικού
πόνου πρυτανεύουν και κυριαρχούν στην ψυχική συσκευή. Άλλες φορές, πάλι, τα απωθημένα τραυματικά γεγονότα
(πραγματικά ή φαντασιωσικά) ή το μη επεξεργασμένο και επιπεπλεγμένο πένθος, καλούν το υποκείμενο να προσπαθήσει
να αποχαιρετήσει την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Και όταν η θεραπεία προχωρά και φτάνει στο πρώτο σκαλί, πόσο χρήσιμη
φαντάζει η επιβεβαίωση, ότι ‘’εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι, τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα’’. Όταν επιστρέφει η
αγαπημένη αίσθησις τη νύκτα και το ένστικτο του έρωτα ξαναβγαίνει στο προσκήνιο, όταν, στο μέτρο του εφικτού (όσο
μπορείς), δημιουργούνται ικανοποιητικά δίκτυα σχέσεων, που καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες και τις επιθυμίες, τότε και οι
υπαρξιακές τιμές προς τους φυλάττοντες Θερμοπύλες, συντελούν στη νοηματοδότηση εκ νέου και στον επαναπροσδιορισμό
του ταξιδιού προς την Ιθάκη.
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Γυναίκες-Φόνισσες στη Λογοτεχνία και το Θέατρο. Στερεότυπα και Προκαταλήψεις
Βλάχος Η.
Παρόλο που τα εγκλήματα κατά της ζωής διαπράττονται σε συντριπτική πλειοψηφία από άντρες, οι ανθρωποκτονίες από
γυναίκες εξάπτουν τη φαντασία και «στοιχειώνουν» το συλλογικό ασυνείδητο, ίσως επειδή αντιβαίνουν και αποτελούν
δομικό αντίστροφο της γυναίκας που γεννά και δίνει ζωή. Ποια η απήχηση του όρου «σύγχρονη Μήδεια» έως και τις ημέρες
μας σε σύγκριση με τον Ηρακλή Μαινόμενο, που αν και διέπραξε κατά το Μύθο τα ίδια -και περισσότερα- εγκλήματα, έχει
ξεχαστεί. Στην παρουσίαση αυτή θα διατρέξουμε έργα της ελληνικής και παγκόσμιας παραγωγής, τόσο λογοτεχνικά όσο
και θεατρικά, όπως τη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη, τη Σαλώμη του Όσκαρ Γουάιλντ, τη Γέρμα του Λόρκα, την Γκέσε από
την Ελευθερία στη Βρέμη Φασμπίντερ για να αναδείξουμε ζητήματα σεξουαλικότητας και κοινωνικής θέσης του φύλου που
όπλισαν το χέρι των γυναικών αυτών.
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13:30-15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 19
		
SPECIAL CLINICAL AND STRATEGICAL ISSUES OF DRUG DEPENDENCE TREATMENT
WPA Psychiatry, Law and Ethics Section WPA
		Συνδιοργάνωση: Κλάδος Ψυχιατροδικαστικής, Κλάδος Βίαιων Συμπεριφορών, OKANA
		Προεδρείο: Α. Δουζένης, Γ. Τζεφεράκος
		Evaluation of OST programmes
G.Tzeferakos
	Historical and current approaches into the management of co-morbidity; a pragmatic addiction specialist
perspective
C. Kouimtsidis
		

Σχολιασμός: Κ. Κοκκώλης

Η παρούσα τράπεζα προσπαθεί να αναδείξει τις ιδιαίτερες προκλήσεις και ιδιαιτερότητες, τόσο σε επίπεδο στρατηγικού
σχεδιασμού όσο και σε κλινικό επίπεδο, που καλούνται να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν οι θεραπευτές των ατόμων
με προβλήματα εξάρτησης από ψυχοτρόπες και ναρκωτικές ουσίες.
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15:30-17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 20
		
ΚΑΝΝΑΒΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
		Προεδρείο: Θ. Παπαρρηγόπουλος, Ι. Διακογιάννης
		Η χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ιατρική σήμερα
Δ. Παντελεάκης
		Η ισχύουσα νομοθεσία για την κάνναβη σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα
Δ. Τσακλακίδου
		Ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις από την χρήση κάνναβης
Ε. Μέλλος
		Είναι η κάνναβη πύλη εισόδου για τα ναρκωτικά;
Δ. Καραΐσκος
Ο διάλογος για την αποποινικοποίηση ή/και νομιμοποίηση της χρήσης κάνναβης έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια καθώς
επίσης και η χρήση της ως εργαλείο στην ιατρική πράξη. Η παγκόσμια αυτή αντιλογία συνεχίζει και σήμερα να μαίνεται σε
ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.
Η χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης έχει ήδη επιστημονικά τεκμηριωθεί, με τις περισσότερες μελέτες να αναφέρονται
σε διάφορες μορφές και σκευάσματα με βάση τη φυτική κάνναβη ως ανακουφιστικό και θεραπευτικό μέσο στην ιατρική
πράξη. Μεταξύ άλλων, έχουν τεκμηριωθεί ενδείξεις για τον έλεγχο του πόνου, των μυϊκών σπασμών, της ναυτίας, των
εμέτων, του γλαυκώματος, του άσθματος, της ημικρανίας, της Ν.Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ, του καρκίνου, της σκλήρυνσης
κατά πλάκας και πλήθος άλλων νοσημάτων.
Από την άλλη πλευρά εκφράζονται και σήμερα πολλές και σοβαρές αντιρρήσεις για την διεύρυνση της χρήσης κάνναβης
στην ιατρική, αμφισβητώντας τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα και τονίζοντας τα μειονεκτήματα από την χρήση κάνναβης,
στα οποία συγκαταλέγονται η υψηλή επικινδυνότητα κατάχρησης, το «εισιτήριο χωρίς επιστροφή» για άλλες ουσίες - καθώς,
σύμφωνα με τους ειδικούς, σε ποσοστό 98% οι εθισμένοι στα «βαριά ναρκωτικά» έχουν διατελέσει χρήστες κάνναβης,
χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες κάνναβης καταλήγουν στα βαριά ναρκωτικά -, καθώς και το υψηλό
ρίσκο στη ποιότητα παραγωγής και πώλησης. Επιπλέον, οι ψυχονευρολογικές επιπτώσεις από την χρήση κάνναβης στο
ΚΝΣ και ιδιαίτερα στις γνωστικές λειτουργίες, καθώς και οι ποικίλου τύπου ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις που μπορεί να
πυροδοτηθούν, καθιστούν την ιατρική κοινότητα επιφυλακτική απέναντι στην απελευθέρωση της κάνναβης.
Ως προς την σχετική νομοθεσία και παρά τη φαινομενική απενοχοποίηση της θεραπευτικής - αλλά και της ψυχαγωγικής μαριχουάνας ανά τον πλανήτη, διαπιστώνεται ότι επικρατεί ακόμα ένα νομοθετικό αλαλούμ, με διαφορετικά νομικά μοντέλα
και πρακτικές να έχουν επικρατήσει σε διάφορες χώρες της δύσης. Στην Ελλάδα, η υιοθέτηση της χρήσης κάνναβης για
ιατρικούς σκοπούς μπορεί συγκριτικά να άργησε - νομοθετήθηκε μόλις πρόσφατα με τον νόμο 4523/2018 - αλλά φαίνεται
ότι πλέον υπάρχουν και στην χώρα μας τα απαραίτητα δεδομένα για την υπό όρους αποδοχή της και την αναγκαστική πλέον
εμπλοκή μας στον αντίστοιχο επιστημονικό διάλογο, ο οποίος θα πρέπει να διεξαχθεί με νηφάλιο και υπεύθυνο τρόπο,
χωρίς ηθική δαιμονοποίηση ή αποπροσανατολιστικούς πανηγυρισμούς.

40

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΓΛΗ Α

17:00-18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 21
		Η ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
		
Διοργάνωση: Κλάδος Ψυχιατρική και Θρησκεία
		Προεδρείο: Σ. Κούλης, Α. Καρκανιάς
		Προσέγγιση από Γνωσιακής Πλευράς
Κ. Κιούλος
		Προσέγγιση από Ψυχαναλυτικής Πλευράς
Κ. Εμμανουηλίδης
		Ποιμαντική Προσέγγιση
Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ
Προσέγγιση από Γνωσιακής Πλευράς
Κιούλος Κ.
Τα τελευταία έτη η συγχωρητικότητα αποτελεί πεδίο εντατικής έρευνας λόγω της θετικής επίδρασής της στην υγεία
και στην ευεξία. Εξαιτίας αυτής ακριβώς της επωφελούς επίδρασης, έχουν προταθεί και εφαρμoστεί αρκετές μορφές
ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων οι οποίες χρησιμοποιούν ως κεντρικό τους άξονα την συγχωρητικότητα, συνήθως με
αφετηρία το εννοιολογικό πλαίσιο της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί
σε ένα ευρύ φάσμα ψυχικών και οργανικών προβλημάτων ως προσπάθεια ενίσχυσης μιας ιδιότητας που προάγει την
ευεξία. Σκοπός της παρουσίασης είναι η αδρή σκιαγράφηση τόσο των θεωρητικών αρχών, όσο και των ψυχοθεραπευτικών
τεχνικών των παρεμβάσεων αυτών, αλλά και η ανάδειξη των πιθανών κλινικών εφαρμογών καθώς και των περιορισμών
τους.
Προσέγγιση από Ψυχαναλυτικής Πλευράς
Εμμανουηλίδης Κ.
Η έννοια της συγχώρεσης απαντάται πολύ σπάνια στη ψυχαναλυτική βιβλιογραφία στο δε έργο του Freud καθόλου.
Θεωρείται θρησκευτική έννοια και στην προσπάθειά του να οριοθετήσει την νέα επιστήμη του ο Freud αφενός θεώρησε
αδύνατες κάποιες προτάσεις που προέρχονται από την θρησκεία π.χ. “Αγάπα τον εχθρό σου” αφετέρου εννοιολογικά
ήθελε να έχει όσο πιο καθαρές έννοιες γίνεται.
Νεότεροι όμως ψυχαναλυτές προσέθεσαν κάποιες έννοιες που θυμίζουν την συγχώρεση, όπως επανόρθωση (M. Klein),
χρήση του αντικειμένου (D. Winnicott) κτλ. Σύγχρονοι ψυχαναλυτές έχουν μελετήσει αυτή την έννοια πλέον και κάποιοι (S.
Akhtar, S. Siassi) έχουν προτείνει μια διαδικασία που διέρχεται κάποιο θύμα μια τραυματικής εμπειρίας, ή ενός ανεπίλυτου
πένθους μέχρι να φτάσει στο επίπεδο της συγχώρεσης, ενώ άλλοι αμφισβητούν την έννοια ως μέρος της φαρέτρας του
ψυχαναλυτή για τη ψυχική αλλαγή. (H. Smith).
Σε αυτήν την παρουσίαση θα γίνει σύντομη αναφορά στην ψυχαναλυτική βιβλιογραφία, κάποια σχόλια για τα κλινικά σύνδρομα
που εκτείνονται από την ανικανότητα να συγχωράει κανείς οποιονδήποτε στα πλαίσια του κακοήθους ναρκισσισμού, μέχρι
την μεγάλη ευκολία να συγχωράει τον θύτη του στα πλαίσια του μαζοχισμού. Ο συγγραφέας παρουσιάζει την δική του
κατανόηση της χρήσης της έννοιας στην θεραπεία και παραθέτει και σχετικό παράδειγμα.


41

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΓΛΗ Α

Ποιμαντική Προσέγγιση
Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ
Ο Σεβασμιότατος θα μιλήσει για την σημασία που έχει στην πνευματική ζωή η συγχώρεση, θα αναφερθεί στην δυσκολία
που έχουν οι άνθρωποι να συγχωρούν και για το πόσο ψηλά είναι στην Χριστιανική διδασκαλία και Παράδοση το μυστήριο
της εξομολογήσεως μέσα από ο οποίο αιτείται και δίδεται συγχώρεση στον πιστό. Θα αναφέρει παραδείγματα από την ζωή
των αγίων που έχουν συγχωρέσει χωρίς να το οφείλουν (π.χ. Άγιος Διονύσιος) και πως αντίθετα άνθρωποι εγκλωβισμένοι
στην κακία και το μίσος μπορεί να διαιωνίσουν το κακό ως βεντέτα που διατρέχει γενεές και ξεκληρίζει.
Η εκδικητικότητα που ανθρώπινα εγείρεται μέσα στον άνθρωπο όταν υποστεί κάποια αδικία, ή κακοποίηση, στην
πραγματικότητα βλάπτει το ίδιο αν διαιωνιστεί, ενώ αν μπορέσει να συγχωρέσει τον θύτη του απελευθερώνεται. Όμως
η εμπειρία της Εκκλησίας διδάσκει ότι μόνο με την βοήθεια του θεού μπορεί κάποιος άνθρωπος να επιτύχει αυτήν την
απελευθέρωση.
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19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 05
		Προεδρείο: Γ. Μουσσάς
		Ψυχοεκπαίδευση στην Ιατρική, στην Ψυχιατρική και την Ψυχοθεραπεία:
Προκλήσεις, Αντιστάσεις, Επαναπροσδιορισμοί
Μ. Οικονόμου
Η ψυχοεκπαίδευση ως θεραπευτική μέθοδος, με το περιεχόμενο που της αποδίδεται σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας
περιπετειώδους πορείας με πολλές περιπλανήσεις, παραπλανήσεις και προκαταλήψεις, που ξεκίνησε από τον υπερτονισμό
των εννοιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης και φτάνει σε μια οργανωμένη παρέμβαση που χρησιμοποιεί ειδικές
ψυχοθεραπευτικές τεχνικές από ένα ευρύ ψυχοθεραπευτικό πεδίο.
Στην πραγματικότητα σήμερα η ψυχοεκπαίδευση αντιστοιχεί σε μια μακράς διάρκειας οργανωμένη παρέμβαση που
παρέχεται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και στο πλαίσιο μιας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας
συνδυάζει την:
─Ενημέρωση για τη νόσο, σωματική ή ψυχική
─Εκπαίδευση για την απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων αντιμετώπισης του stress και επίλυσης των προβλημάτων και
─Υποστήριξη, πρακτική και συναισθηματική, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου στη ζωή του ατόμου και της
οικογένειας
Παρά την διεθνώς τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητά της, η ψυχοεκπαίδευση ως επιστημονικά κατοχυρωμένη μέθοδος,
δεν έχει διαδοθεί ευρέως και δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς στην καθιερωμένη ψυχιατρική φροντίδα.
Με βάση τα παραπάνω η σύγχρονη ψυχοεκπαίδευση βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις εφαρμογών και στην ανάγκη
επαναπροσδιορισμών, τόσο στο ευρύ πεδίο της Ιατρικής όσο και της Ψυχιατρικής.
Στο πεδίο της ψυχοεκπαίδευσης-ψυχοθεραπείας, η σημασία της θεραπευτικής συμμαχίας, η επιλογή των κατάλληλων για
την κάθε περίπτωση ψυχοεκπαιδευτικών μοντέλων, η ανάγκη συμμετοχής ή όχι της οικογένειας, οι εφαρμογές τόσο στις
ψυχιατρικές διαταραχές όσο και στις σωματικές νόσους, ειδικά στις χρόνιες και σοβαρές είναι μερικοί μόνο από τους τομείς
προβληματισμού για την ψυχοεκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα η χρήση ειδικών τεχνικών ενημέρωσης ανάλογα με την
φύση και την ιδιαιτερότητα της νόσου, αλλά και η παροχή υποστήριξης για την αναχαίτιση της επίδρασης της τραυματικής
εμπειρίας της νόσου αναδεικνύονται μείζονος σημασίας προσδιοριστές του θεραπευτικού αποτελέσματος με την σύζευξη
ψυχοεκπαίδευσης και θετικής ψυχολογίας να δίνει ολοκληρωμένες απαντήσεις όχι μόνο στη διαχείριση της νόσου και στη
βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας αλλά και στην «πέρα από τη νόσο» προοπτική ζωής για τον ασθενή και την οικογένειά
του.
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10:00-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 22
		ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
		Προεδρείο: Ε. Μαρκάκη, Δ. Πλουμπίδης
		Ψηφιακή παιδεία - Διαδικτυακός Εθισμός σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες
Α. Τσίτσικα
		Ρητορική του μίσους-Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SELMA
Χ. Σπηλιοπούλου, Ν. Παναγιώτου
Ψηφιακή παιδεία - Διαδικτυακός Εθισμός σε εφήβους και νεαρούς Ενήλικες
Τσίτσικα Α.
Οι όροι υπερβολική χρήση (excessive use), προβληματική χρήση (problematic use) και «εθισμός στο διαδίκτυο»
(internet addiction) προέκυψαν σύντομα μετά την εξάπλωση του μέσου- ήδη από τη δεκαετία του 1990 στις Η.Π.Α. Ο όρος
«εθισμός» χρησιμοποιείται σε εισαγωγικά - δεν είναι επισήμως αποδεκτός από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
Είναι ωστόσο γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά και έφηβοι που παραμελούν σημαντικά την κοινωνική ζωή τους, τις δραστηριότητες
και τις υποχρεώσεις τους. Για τα παιδιά αυτά το διαδίκτυο αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή τους και η χρήση του
συνδέεται αρνητικά με τη λειτουργικότητα τους. H εισήγηση θα θίξει τις ενότητες:
1.Διαγνωστικά χαρακτηριστικά, συμπτώματα και τυπολογίες
2.Αιτιολογία και συν-νοσηρότητα
3.Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο;
4.Γονεϊκές αντιλήψεις και γονεϊκοί παράγοντες
5.Προσέγγιση και λύσεις για τους έφηβους με συμπεριφορές εξάρτησης
6.Πρόληψη στα σχολεία και πρώιμη παρέμβαση σε οικογένειες
Ρητορική του Μίσους- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SELMA
Σπηλιοπούλου Χ., Παναγιώτου Ν.
Το να ορίσουμε την έννοια της ρητορικής του μίσους είναι αρκετά δύσκολο. Ένας αποδεκτός ορισμός είναι αυτός της
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τον οποίο “η ρητορική του μίσους” περιλαμβάνει
την έκφραση ρατσιμού απέναντι σε πυρηνικά χαρακτηριστικά ατόμων ή ομάδων, πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει κάθε
μορφή έκφρασης που διαδίδει, υποκινεί, προωθεί ή δικαιολογεί το φυλετικό μίσος, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή
άλλες μορφές μίσους που στηρίζονται στη μισαλλοδοξία, όπως τον επιθετικό εθνικισμό και εθνοκεντρισμό, τη διάκριση και
εχθρικότητα κατά μειονοτήτων, μεταναστών, ατόμων με αναπηρίες ή με ιδιαίτερο σεξουαλικό προσανατολισμό.
Η ρητορική του μίσους εκφράζεται μέσω του προφορικού λόγου, μέσω προβολής εικόνων, βίντεο και φυσικά γραπτώς.
Όταν γίνεται μέσω διαδικτύου μπορεί να λάβει μεγάλη έκταση, δεδομένης της ανωνυμίας που επιτρέπει ευκολότερα την
έκφραση της σκοτεινής πλευράς της ανθρώπινης φύσης και λόγω της δυσκολίας άσκησης ελέγχου στο διαδικτυακό κόσμο.
Η καταπολέμηση του φαινομένου είναι πολύ δύσκολη, γιατί ελλέιψει ενός καθολικά αποδεκτού και ξεκάθαρου ορισμού και
στο όνομα της ελευθερίας του λόγου, εκφράσεις ρητορικής του μίσους δεν εντοπίζονται και δεν αντιμετωπίζονται. Οι νέοι
ως αποδέκτες, υποκινητές ή μάρτυρες τέτοιων συμπεριφορών βιώνουν το φαινόμενο με ιδιαίτερη ένταση με αποτέλεσμα
να επηρεάζεται η υπό διαμόρφωση προσωπικότητα τους. Οι νέοι έχουν όμως από τη φύση τους ισχυρό το αίσθημα
του δικαίου και τη δύναμη να υπερασπίζονται έμπρακτα τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και να μάχονται για το κοινό
καλό ενάντια στη διαφθορά. Με γνώμονα αυτή τη δύναμη των νέων δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SELMA,
αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους στο φυσικό και διαδικτυακό κόσμο, μέσω της ενδυνάμωσης
της θετικής συμπεριφοράς και της εκμάθησης ορθής διαχείρισης των συναισθημάτων. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα
αναπτυχθεί ένα βιωματικό εργαλείο που θα ενισχύσει τους νέους στην κατάκτηση δεξιοτήτων ζωής, σε ατομικό επίπεδο
αλλά και στην επίγνωση του φαινομένου και των συνεπειών του, σε συλλογικό επίπεδο.
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12:00-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 23
		ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
		Προεδρείο: Β. Μαυρέας, Ο. Γιωτάκος
		Κινητές μονάδες και νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες: προκλήσεις και παρεμβάσεις
Σ. Παντελίδου
		Οι κινητές μονάδες του δημόσιου τομέα
Θ. Βορβολάκος
		Η σχέση με την κοινότητα ως παράγοντας διασφάλισης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της ΚΜΨΥ
Ν. Χριστοφοράτου, Α. Ζιάννη
		Η αντιμετώπιση της ψύχωσης στην κοινότητα
Ε. Καναβάκης
		Κινητές μονάδες ψυχικής υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ): Κριτήρια ποιότητας, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας
Μ. Λαζαρίδου
		

Συζήτηση: Η. Φύλλα, Μ. Δημοπούλου, Β. Περιτογιάννης

Κινητές μονάδες και νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες: προκλήσεις και παρεμβάσεις
Παντελίδου Σ.
Οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία έτη στην Ελλάδα, φαίνεται να έχουν
σημαντική επίδραση σε επίπεδο ψυχικής υγείας του πληθυσμού, αναδεικνύοντας νέες ανάγκες και καθιστώντας αναγκαία
την προσαρμογή των κοινοτικών υπηρεσιών στα νέα δεδομένα. Οι επιδημιολογικές μελέτες και γενικότερα τα ερευνητικά
δεδομένα δείχνουν πιθανή αύξηση της επίπτωσης συγκεκριμένων ψυχικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό, γεγονός
που πιθανά συνδέεται με τις επιπτώσεις της κρίσης (ανεργία, οικονομική δυσχέρεια), ενώ αλλαγές διαπιστώνονται και στο
ψυχοκοινωνικό προφίλ των εξυπηρετούμενων από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας,
με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους και τον τομέα ευθύνης τους (περιοχές
απομακρυσμένες, χωρίς άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας κλπ) καλούνται να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και τις
ανάγκες της κοινότητας στην οποία παρέχουν υπηρεσίες, αναπτύσσοντας δράσεις προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες. Στο
πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι αλλαγές που έχουν διαπιστωθεί σε επίπεδο καταγραφής αναγκών ψυχικής υγείας στους
τομείς ευθύνης των Κινητών Μονάδων, μέσα από το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων κάθε κοινότητας και οι δράσεις που έχουν
αναπτυχθεί προκειμένου να γίνουν πιο κατάλληλες παρεμβάσεις για αντιμετώπιση των συνεπειών τις κρίσης. Στις δράσεις
αυτές περιλαμβάνονται Ειδικά Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Παιδιών κι Οικογενειών Ευάλωτων Κοινωνικών
Ομάδων, Σεμινάρια Πρόληψης Αυτοκτονιών, Δράσεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, Προγράμματα
υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών, Ομάδες Αυτοβοήθειας κλπ
Οι κινητές μονάδες του δημόσιου τομέα
Βορβολάκος Θ.
Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα έχει την απαρχή της στη δεκαετία του 1980. Η αλλαγή της νοοτροπίας σε σχέση
με την παροχή φροντίδας ήταν η πιο σημαντική αλλαγή και πήρε αρκετό καιρό να εμπεδωθεί. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με διάφορες χρηματοδοτικές δράσεις και κυρίως το πρόγραμμα Ψυχαργώς ήταν καθοριστική στην πραγματοποίηση
της μεταρρύθμισης. Η δημιουργία ομάδων κοινωνικής ψυχιατρικής αποτέλεσαν σημαντική συνιστώσα της μεταρρύθμισης.
Η δημιουργία τους στην αρχή αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα. Σημαντικό ήταν η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
όπως, ψυχιατρικοί νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και άλλοι. Σημαντική επίσης πρόκληση ήταν η αλλαγή
στη νοοτροπία που απαιτήθηκε από τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το
δημόσιο να δείξει σχετική ακαμψία στην υιοθέτηση αυτής της μεταρρύθμισης. Αν και το οικονομικό όφελος από αυτές
τις ομάδες έχει αποδειχθεί από μελέτες που έχουν γίνει τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Αυτό οδήγησε στο
να αναπτυχθούν ομάδες κοινωνικής ψυχιατρικής από πιο ευέλικτους φορείς όπως οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η
παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στην παρουσίαση της πραγματικότητας για τις Κινητές Μονάδες Ψυχιατρικής του Δημόσιου
Τομέα με σκοπό να συνεισφέρει στο διάλογο για την καλλίτερη οργάνωση των Ψυχιατρικών υπηρεσιών στην κοινότητα.
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Η σχέση με την κοινότητα ως παράγοντας διασφάλισης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της ΚΜΨΥ
Χριστοφοράτου Ν., Ζιάννη Α.
Σκοπός: Η επισήμανση, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, της σημασία της σχέσης με την Κοινότητα
ως δικλείδας ασφαλείας της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της ΚΜΨΥ και η εκτίμηση του τρόπου δουλειάς στην
Κοινότητα σε σχέση με τον οδηγό λειτουργίας των ΚΜΨΥ.
Υλικό - μέθοδοι: Θεωρητικά μοντέλα που αξιοποιεί η ΚΜΨΥ για τη φροντίδα των ασθενών της στην Κοινότητα (διασυνδετικό,
κλινικό, υποστηρικτικό, εντατικό, δυναμικό - αποκαταστασιακό). Επίπεδα παρέμβασης για διαχείριση περιστατικών στην
Κοινότητα. Ο ρόλος του Προσώπου Αναφοράς (Π.Α.) ως διαμεσολαβητή της σχέσης του ασθενούς με την Κοινότητα και
ως σταθεροποιητικού παράγοντα, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές. Ο ρόλος του υποστηρικτικού περιβάλλοντος.
Ειδικά επίπεδα παρέμβασης της ΚΜΨΥ στην Κοινότητα: Αγωγή Υγείας της Κοινότητας , πρώιμη παρέμβαση και παρέμβαση
στην κρίση -κατ’ οίκον νοσηλεία, με σαφή κατεύθυνση τον έλεγχο των υποτροπών και την ελαχιστοποίηση των ακούσιων
ψυχιατρικών νοσηλειών και του φαινόμενου της “περιστρεφόμενης πόρτας”.
Αποτελέσματα: Η κατ’ οίκον νοσηλεία ως μορφή παρέμβασης που εμπλέκει όλη τη θεραπευτική ομάδα αλλά και
όλους τους διαθέσιμους πόρους στην Κοινότητα, ως ζωντανό παράδειγμα της λειτουργίας της σχέσης με την Κοινότητα,
επιτρέποντας στον ασθενή να παραμείνει στο περιβάλλον του κατά τη διάρκεια της υποτροπής. Οφέλη (περιορισμός “άμεσου
και έμμεσου κόστους” ακούσιων νοσηλειών). Στατιστικά στοιχεία της δομής μας για περιορισμό των ακούσιων ψυχιατρικών
νοσηλειών. Η αυξημένη σημασία τέτοιων παρεμβάσεων για τις περιφερειακές δομές Ψυχικής Υγείας όπως η δική μας,
καθώς η νοσηλεία συνεπάγεται τη μεταφορά του ασθενούς εκτός Νομού. Η σημασία της Δικτύωσης - Διασύνδεσης των
δομών στην Κοινότητα, τόσο εντός, όσο και εκτός Νομού.
Συμπεράσματα: Η ύπαρξη ζωντανών και ουσιαστικών δεσμών με την Κοινότητα, ο κοινοτικός και διασυνδετικός τρόπος
δουλειάς στην πράξη, διασφαλίζει τον περιορισμό των ακούσιων νοσηλειών, την παραμονή του ασθενούς στο περιβάλλον
του, την καταπολέμηση του “κοινωνικού στίγματος”, την προληπτική παρέμβαση και όχι απλά τη “μείωση της βλάβης”.
Διασφαλίζει τελικά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ΚΜΨΥ.
Η αντιμετώπιση της ψύχωσης στην κοινότητα
Καναβάκης Ε.
Η Κοινοτική Ψυχιατρική είναι το σημαντικότερο τμήμα της Ψυχιατρικής γιατί έχει ως βασική προϋπόθεση την νοσηλεία, την
θεραπεία, την αντιμετώπιση του ασθενή στον χώρο διαμονής του, στον χώρο της οικίας του ή της κοινότητας του. Για την
αντιμετώπιση του ψυχικά ασθενή στην κοινότητα θα ήταν καλό να υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Απουσία ασυλικής νοοτροπίας.
- Ενδιαφέρον για τον άρρωστο άνθρωπο.
- Απουσία φόβου αλλά και διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας του αρρώστου και του προσωπικού.
- Ανάπτυξη σχέσεων για την κοινότητα για γρήγορη ανίχνευση συνεργασία για την υποτροπή και την κρίση.
- Ετοιμότητα της Ομάδας ή των προσώπων.
- Επίγνωση διαχείριση κρίσης.
- Συνεργασία με τα κέντρα Ψυχικής Υγείας, Διασύνδεση με Ψυχιατρικούς Τομείς Γενικών Νοσοκομείων.
- Συνεργασία με κέντρα υγείας, γενικούς ιατρούς, αστυνομία, δικαιοσύνη εκκλησία, ή με οποιοδήποτε πρόσωπο ικανό να
προσφέρει βοήθεια.
- διαίτερη αναφορά στην αστυνομία.
- Σημαντικό για τον άρρωστο στην κοινότητα είναι η παρακολούθηση στο νοσοκομείο και η άμεση μετανοσοκομειακή
παρακολούθηση.
Στόχος η παραμονή στην Κοινότητα. Η μείωση των υποτροπών, η πρόληψη αυτοκτονιών, Η επανένταξη του ψυχικά ασθενή
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στην κοινωνία και στην εργασία. Σήμερα που μιλάμε υπάρχουν άνθρωποι ψυχωτικοί που μένουν μόνοι τους χωρίς πρόσβαση
στην κοινωνία, κλεισμένοι για χρόνια στο σπίτι τους. Άμεση απάντηση αίτημα. Αν και στην εποχή μας παρατηρείται σημαντική
αύξηση των ακούσιων νοσηλειών( Κρήτη 130 -> 30 ->50 ). Όπου υπάρχουν άνθρωποι και προσωπικότητες σε δομές ή
στα ιατρεία τότε η αντιμετώπιση της ψύχωσης στην κοινότητα είναι πραγματικότητα. Διαφορετικά ενώ πήγαμε σε κλείσιμο
των ψυχιατρείων όλο και πιο έντονα ακούγεται τι θα γίνει με το άνοιγμα, διότι από την άλλη παρατηρείται μεγάλη αύξηση
άρρωστων σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές με μεγάλο κόστος ή σε οίκους ευγηρίας με λιγότερο κόστος. Η αντιμετώπιση
στην κοινότητα μειώνει την επιθετικότητα, ενώ η μετακίνηση αυξάνει το άγχος το ψυχωτικό.
Κινητές μονάδες ψυχικής υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ): Κριτήρια ποιότητας, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας
Λαζαρίδου Μ., Λαζογιώργου - Κούστα Η., Λαμπροπούλου Ε., Παπασιδέρη Μ., Μπαλωμένου Μ.,
Φραγκούλη Α.
Σκοπός: Στο Συμπόσιο των Κ.Μ.Ψ.Υ (Δελφοί, 2008) με την συγκρότηση της συντονιστικής επιτροπής, έγινε από κοινού
καταγραφής των κριτηρίων ποιότητας από τις υφιστάμενες καταγεγραμμένες Κ.Μ. Τα κριτήρια ενσωματώθηκαν στον
αναθεωρημένο εσωτερικό κανονισμό των Κ.Μ.Ψ.Υ(2013). Η ολοκλήρωση της εργασίας για τον προσδιορισμό των κριτηρίων
ποιότητας και την περαιτέρω διάθεση, θεσμοθέτηση αυτών παραμένει ως εκκρεμότητα στην επιστημονική κοινότητα των
Κ.Μ.Ψ.Υ., αρμόδιους φορείς (Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
Η μετάβαση της φροντίδας στην κοινότητα για άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό μιας
Κ.Μ.Ψ.Υ. Έμφαση δίνεται στην επαφή στην κοινότητα, φροντίδα κατ’οικον, ολιστική παροχή υπηρεσιών (υποστήριξη και
εκπαίδευση στην νόσο, βοήθεια στις ανάγκες διαβίωσης). Βασική προϋπόθεση αποτελεί η λειτουργία διεπιστημονικής
ομάδας, η υιοθέτηση της διαχείρισης από κοινού περιπτώσεων, και εξατομικευμένη φροντίδα.
Η υπεροχή του μοντέλου κοινοτικής φροντίδας στην ψυχική υγεία έναντι στην παραδοσιακή ψυχιατρική φροντίδα είναι
ευρέως αποδεδειγμένη, αποδεκτή. Στις ΗΠΑ ηγείται το μοντέλο Assertive Community Treatment (ACT, Stein L., Test
M., 1980), με σημαντικά αποτελέσματα στην κοινωνική επανένταξη, φροντίδα ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές.
Τα κύρια στοιχεία του ACT: παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα, ολιστικές, ενσωματωμένες υπηρεσίες, επηρεάζουν την
ανάπτυξη αντιστοίχων υπηρεσιών παγκοσμίως. Στην Ευρώπη χρησιμοποιείται τροποποιημένη μορφή του ACT, το F-ACT
Model (Flexible Assertive Community Treatment).
Μέθοδος: Τα κριτήρια ποιότητας ενός μοντέλου κοινοτικής φροντίδας είναι σημαντικά ως προς τον προσδιορισμό, την
οργάνωση της λειτουργίας της υπηρεσίας, την αποτελεσματικότητα του έργου. Απορρέουν από τις αρχές Κοινοτικής
Ψυχιατρικής και προσδιορίζονται με εμπειρική βάση, αξιολόγηση. Τα κριτήρια χρειάζεται να είναι προσδιορισμένα, αλλά
και ευέλικτα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε αλλαγές.
Αποτελέσματα: Μέσα από την εκπαιδευτική ανταλλαγή γνώσης με εμπειρογνώμονες του F-ACT Model, προκύπτει η
πρόταση για περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων ποιότητας λειτουργίας των Κ.Μ.Ψ.Υ.
Συμπεράσματα: Ο στόχος αφορά στην υιοθέτηση και προσαρμογή σε ένα κοινό τρόπο λειτουργίας, στην προώθηση
καλών πρακτικών, στην συνεχή αξιολόγηση και ανάπτυξη πολύπλοκων παρεμβάσεων στην κοινοτική φροντίδα.
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13:30-15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 24
		ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ-ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑι
		
Διοργάνωση: Κλάδος Σεξουαλικότητας & Διαπροσωπικών Σχέσεων
		Προεδρείο: Λ. Αθανασιάδης, Α. Κώνστα
		Σχιζοφρένεια-Ψυχώσεις
Λ. Αθανασιάδης
		Κατάθλιψη
Θ. Ασκητής
		Άνοια
Α. Κώνστα
Σχιζοφρένεια-Ψυχώσεις
Αθανασιάδης Λ.
Οι ψυχώσεις, και ειδικότερα η σχιζοφρένεια μπορεί να ασκούν μια πολύ αρνητική επίδραση στην σεξουαλικότητα και στις
σεξουαλικές και διαπροσωπικές σχέσεις του ασθενή. Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες (διαταραχές σε επιθυμία, διέγερση και
οργασμό, σεξουαλικός πόνος) είναι συχνές και πολυπαραγοντικές.
Στο παρελθόν επικρατούσε η άποψη σύμφωνα με την οποία οι «σεξουαλικές υπερβολές» μπορούσαν να προκαλέσουν
στο άτομο απώλεια των λογικών του κι ότι η σεξουαλική δραστηριότητα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της νόσου.
Νεότερες απόψεις υποστηρίζουν ότι η ανησυχία για συμπτώματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας μπορεί να αναζωπυρώσει
τα ψυχιατρικά συμπτώματα και ότι θέματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην εκτίμηση
και στον θεραπευτικό σχεδιασμό.
Σημαντικές παράμετροι του θέματος είναι η επίδραση της σωματικής και η ψυχιατρικής συνοσηρότητας (πχ κατάθλιψη,
εξαρτήσεις), η έκπτωση στην λειτουργικότητα, οι φαρμακευτικές σεξουαλικές παρενέργειες (με το ενδεχόμενο της έλλειψης
συμμόρφωσης με την θεραπεία) και η αντιμετώπιση τους, οι ποικίλες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της νόσου, η ανάρμοστη
σεξουαλική συμπεριφορά, οι σεξουαλικές πρακτικές υψηλού κινδύνου και θέματα σεξουαλικής κακοποίησης.
Φαίνεται ότι συχνά οι ασθενείς διστάζουν να συζητήσουν θέματα που αφορούν την σεξουαλική τους λειτουργία και οι
επαγγελματίας Υγείας δεν τους παροτρύνουν να το κάνουν. Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας
σε θέματα σεξουαλικότητας των ασθενών με σχιζοφρένεια θα δώσει την δυνατότητα για αποτελεσματικές προληπτικές και
θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Κατάθλιψη
Ασκητής Θ.
Αναμφίβολα, το κύριο σεξουαλικό όργανο στον άνθρωπο είναι ο εγκέφαλος ο οποίος αποτελεί τον βασικό εκφραστή της
ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Η σεξουαλική επιθυμία, η οποία ξεκινά από τον εγκέφαλο και μεταφράζεται ως διέγερση
στο επίπεδο των γεννητικών οργάνων, διαταράσσεται από την εμφάνιση της κατάθλιψης διαμέσου της νευροδιαβιβαστικής
ανισορροπίας του εγκεφάλου.
Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα θέτουν ένα ακόμη ανασταλτικό παράγοντα στην σεξουαλική λειτουργία παρότι είναι αναγκαία
για την θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης άρα και πιθανά την διόρθωση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Όπως
φαίνεται όμως, σε πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στο Sexual Medicine Review βρέθηκε ότι μετά τη χρήση SSRI’s μειώνεται η σεξουαλική επιθυμία, προκαλείται στυτική δυσλειτουργία, μειωμένης έντασης ή ανήδονος οργασμός και
μειωμένη κολπική εφύγρανση (Bala, Nguyen and Hellstrom, 2018). Σε μία ακόμη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Current
Opinion on Psychiatry το 2015, βρέθηκε πως όλα τα SSRI’s μπορούν να προκαλέσουν μέτρια μέχρι βαριά σεξουαλική
δυσλειτουργία όπως μειωμένη λίμπιντο και καθυστερημένη εκσπερμάτιση (>60%) ή δυσκολίες στον οργασμό και την
διέγερση (30%) (Montejo, Montejo and Navarro-Cremades, 2015). Ουσιαστικά η κατάθλιψη αφενός και η φαρμακευτική
χορήγηση SSRI’s δημιουργούν ένα σύμπλεγμα θεραπευτικού αποτελέσματος της νόσου αλλά πιθανά και αρνητικές
επιδράσεις στη σεξουαλική ζωή.
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Από την άλλη, το σεξουαλικό πρόβλημα είναι ικανό να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καταθλιπτικών
συμπτωμάτων. Η σεξουαλική δυσλειτουργία μπορεί να πυροδοτήσει κατάθλιψη δευτερογενώς, καθώς το άτομο εισπράττει
την αυτοαπόρριψη και νιώθει συναισθηματικό κενό στη σεξουαλική του ζωή και τη σχέση με τη σύντροφο. Η κατάθλιψη και
η σεξουαλική ζωή σε έναν άνθρωπο είναι ένα δίπολο που χαρακτηρίζει τη συναισθηματική αντίληψη που ο καταθλιπτικός
εκφράζει μέσω της ανηδονίας και αντανακλούν τις αποτυχίες των ανθρώπινων λειτουργικών συστημάτων.
Αυτή η αμφίδρομη σχέση της κατάθλιψης και των σεξουαλικών δυσλειτουργιών έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης
πολλών ερευνών. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αποτελέσματα βιβλιογραφικής ανασκόπησης που δημοσιεύτηκε στο
Journal of Sexual Medicine (2012) βρέθηκε ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ κατάθλιψης και σεξουαλικής δυσλειτουργίας.
Άτομα με κατάθλιψη είχαν 50-70% αυξημένο ρίσκο να αναπτύξουν κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία και άτομα με
σεξουαλική δυσλειτουργία είχαν 130-210% αυξημένο ποσοστό να εκδηλώσουν κατάθλιψη (Atlantis and Sullivan, 2012).
Άνοια
Κώνστα Α.
Η άνοια μπορεί να επιφέρει πολύ σημαντική αρνητική επίδραση στην σεξουαλικότητα του ασθενή και στις διαπροσωπικές
σχέσεις και στην σεξουαλική ζωή του με τον/την σύντροφο. Η εμφάνιση σεξουαλικής δυσλειτουργίας είναι συχνή και
μπορεί να περιλαμβάνει δυσλειτουργία σε μια ή περισσότερες συνιστώσες του σεξουαλικού κύκλου. Ο βαθμός δυσφορίας
που προκαλείται από το σεξουαλικό πρόβλημα μπορεί να ποικίλλει σημαντικά.
Οι φροντιστές, σύντροφοι, και επαγγελματίες υγείας συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν σύνθετα θέματα που αφορούν
την ικανότητα για συναίνεση σε σεξουαλική επαφή, την σεξουαλική κακοποίηση και την ανεπιθύμητη/προβληματική
σεξουαλική συμπεριφορά. Οι παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται-με αποτελεσματικότητα που ποικίλει- περιλαμβάνουν
συμπεριφορικές, άλλες ψυχολογικές, φαρμακευτικές και συνδυασμένες προσεγγίσεις.
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15:30-17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 25
		
ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (ΨΚΔ): ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
		Προεδρείο: Γ. Σίμος, Π. Σκαπινάκης
		Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή: Βασισμένη στην τεκμηρίωση φαρμακευτική αντιμετώπιση
Κ. Σέρεσλης, Ν. Νικολαΐδης
		Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή: Βασισμένη στην τεκμηρίωση Γνωστική Συμπεριφορική
αντιμετώπιση
Ο. Ζηκοπούλου, Χ. Νεστορής
		Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή: Βασισμένη στην τεκμηρίωση συνδυασμένη φαρμακευτική
και ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση
Μ. Σίμου, Γ. Σίμος
Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή: Βασισμένη στην τεκμηρίωση φαρμακευτική αντιμετώπιση
Σέρεσλης Κ., Νικολαΐδης Ν.
Η Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή (ΨΚΔ) είναι μια χρόνια και σοβαρή ψυχική διαταραχή που απαιτεί βασισμένη
στην τεκμηρίωση (evidence-based) θεραπεία. Η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (ΓΣΨ) ή ένας Αναστολέας
Επαναπρόσληψης Σεροτονίνης (SSRI ή clomipramine) θεωρούνται πρώτηε γραμμής θεραπείες για την ΨΚΔ.
Η παρούσα παρουσίαση ανασκοπέι την τέχουσα τεκμηρίωση της φαρμακευτικής θεραπείας στην ΨΚΔ. Οι SSRIς αποτελούν
την πρώτη φαρμακευτική επιλογή, ενώ η χλωριμιπραμίνη, αν και είναι το ίδιο αποτελεσματική όσο και SSRIς παραμένει
ως δεύτερη επιλογή λόγω των αναλογικά περισσότερων ανεπιθύμητων ενεργειών της και της δυνητικά καταστροφικής της
συνέπειας σε υπερδοσολογία.
Παρουσιάζουμε μελέτες αποτελεσματικότητας των SSRIς και ανασκοπούμε τις οδηγίες για την επιλογή της κατάλληλης
χημικής ουσίας, καθώς και θεμάτων όπς η διάρκεια της θεραπείας, η προτεινόμενη ημερήσια δασολογία, ο συνυπολογισμός
των συννοσηρών προβλημάτων και οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Εξετάζουεμ επίσης όλα τα υπερ και τα κατά της της
φαρμακευτικής θεραπείας στην ΨΚΔ και επίσης διερευνούμε τις διαθέσιμες επιλογές για ανθεκτικούς στη θεραπεία ασθενείς
ή αυτών που παραμένουν συμπτωματικοί μετά την εφαρμογή μιας τυπικά και θεωρητικά αποτελεσματικής αντιμετώπισης με
έναν SSRI. Η αντικατάσταση του SSRI και/ή οι στρατηγικές συνχορήγησης είναι κάποιες από τις επιλογές με ανθιστάμενους
στη φαρμακευτική θεραπεία ασθενείς. Η συνχορήγηση με αντιψυχωτικά, αντιεπιληπτικά ή άλλα φάρμακα (όπως D-Cycloserine) αποτελεί το επόμενο μέρος της παρουσίασης, καθώς εξετάζονται λιγότερο μελετημένες φαρμακευτικές ουσίες. Τέλος,
πολύ σύντομα, ανασκοπείται η τεκμηρίωση για άλλες βιολογικές, μη-φαρμακευτικές, θεραπείες, όπως ο Διακρανιακός
Μαγνητικός Ερεθισμός ή ο Βαθύς Εγκεφαλικός ερεθισμός
Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή: Βασισμένη στην τεκμηρίωση Γνωστική Συμπεριφορική
αντιμετώπιση
Ζηκοπούλου Ο., Νεστορής Χ.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) η Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική Διαταραχή (ΨΚΔ) τοποθετείται
ανάμεσα στις 10 διαταραχές που είναι πιο επιζήμιες για την υγεία και δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής. Η ΨΚΔ εάν δε
θεραπευτεί αποτελεσματικά έχει την τάση να μετατρέπεται σε μία χρόνια κατάσταση που επιφέρει σημαντική επίπτωση στη
λειτουργικότητα του ατόμου σε πολλαπλούς τομείς και μειώνει την ποιότητα ζωής.
Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα νεότερα δεδομένα που αφορούν την αποτελεσματικότητα της Γνωστικής-Συμπεριφορικής
Θεραπείας και στα ευρήματα από τις αντίστοιχες ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις. Επίσης, θα δοθεί έμφαση στους
παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι το
αυξημένο άγχος, η σοβαρότητα των συμπτωμάτων, καθώς και συγκεκριμένες υποκατηγορίες των ψυχαναγκαστικώνκαταναγκαστικών συμπτωμάτων συνδέονται με το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τέλος, στην παρουσίαση θα συζητηθούν οι

50

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΓΛΗ Β

μηχανισμοί της αλλαγής και πιο συγκεκριμένα θα σχολιαστεί ο ρόλος της έκθεσης και της παρεμπόδισης της αντίδρασης
καθώς και των δυσπροσαρμοστικών πεποιθήσεων και σχημάτων. Θα συζητηθεί η αποτελεσματικότητά τους βραχυπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα και οι προεκτάσεις τους στην κλινική πράξη.
Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή: Βασισμένη στην τεκμηρίωση συνδυασμένη φαρμακευτική και
ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση
Σίμου Μ., Σίμος Γ.
Τόσο η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (ΓΣΨ), όσο και η φαρμακοθεραπεία έχουν σημαντική υποστήριξη στο
επίπεδο της επιστημονικής τεκμηρίωσης για την κλινική τους αποτελεσματικότατα στην ΨΚΔ. Εντούτοις, και ανεξάρτητα
από την θεραπεία που λαμβάνει ένας ασθενής με ΨΚΔ, υπάρχουν συνήθως υπολειμματικά συμπτώματα στο τέλος της
θεραπείας. Υπολογίζεται επίσης ότι ένα 20% των ασθενών με ΨΚΔ δεν ανταποκρίνονται στις διαθέσιμες φαρμακολογικές
και ψυχολογικές θεραπείες. Ασθενείς που ακολουθούν είτε τη μια είτε την άλλη προτεινόμενη από ειδικούς θεραπεία
εκλογής για την ΨΚΔ παραμένουν συμπτωματικοί στο τέλος της θεραπείας και, παρόλο ότι θεωρούνται ανταποκρινόμενοι
στη θεραπεία, δεν καταφέρνουν μια πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσε
κάποιος να αναρωτηθεί κατά πόσο ο συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής και Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας
θα ήταν πιο αποτελεσματικός από ότι η κάθε μια θεραπεία μονή της. Πολλοί κλινικοί πιστεύουν ότι ο συνδυασμός της
ΓΣΨ με την φαρμακοθεραπεία θα μεγιστοποιήσει την θεραπευτική έκβαση. Δυστυχώς, λίγες μελέτες έχουν ελέγξει αυτή την
άποψη. Δυστυχώς επίσης, αυτές οι μελέτες του συνδυασμού της θεραπείας δεν βρήκαν κανένα σημαντικό πλεονέκτημα
ή μειονέκτημα- τόσο στο τέλος της θεραπείας ή στις επανεξετάσεις- της συνδυασμένης θεραπείας έναντι της ΓΣΨ όταν
παρέχονταν μόνη. Ταυτόχρονα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που προτείνουν ότι η συνδυασμένη θεραπεία μπορεί να έχει
κάποια πλεονεκτήματα έναντι της μόνης φαρμακοθεραπείας. Αυτές οι ενδείξεις υποστηρίζουν την ιδέα ότι θα έπρεπε να
προσθέτουμε ΓΣΘ σε ασθενείς που άρχισαν θεραπεία μόνο με φαρμακευτική αγωγή. Ο συνδυασμός ΓΣΨ και φαρμακευτικής
αγωγής είναι επίσης χρήσιμος στην αντιμετώπιση συννοσηρών διαταραχών (πχ κατάθλιψης) για τις οποίες ξέρουμε ότι
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την έκβαση της ΓΣΨ, σε ασθενείς με βαριά ΨΚΔ, καθώς και σε ασθενείς με λιγότερο της
βέλτιστης ανταπόκριση ή σε αυτούς που θεωρούνται ανθιστάμενοι στην φαρμακευτική θεραπεία.
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17:00-18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 26
		
ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΙΜΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ
		
Διοργάνωση: Κλάδος Ψυχομετρικών και Νευροψυχολογικών Μετρήσεων
		Προεδρείο: Β.Π. Μποζίκας, Κ. Κόλλιας
		Η εμπλοκή του ανοσιακού συστήματος στο πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο
Σ. Φωτέλη
		Η σχέση κοινωνικής νόησης και βιολογικών δεικτών σε ασθενείς του σχιζοφρενικού φάσματος
Ε. Ντούρος
		Πραγματολογικά ελλείμματα σε ασθενείς με πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο
Π. Πετρίκης
Η εμπλοκή του ανοσιακού συστήματος στο πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο
Φωτέλη Σ., Κόλλιας Κ., Χατζημανώλης Α., Ιωαννίδης Α., Ζώγκα Μ., Βαβούγιος Γ., Ρίζος Ε., Νικολάου Χ.,
Στεφανής Ν.
Η σχιζοφρένεια, σχετίζεται με πολύπλοκους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που περιλαμβάνουν τη δυσλειτουργία του
ντοπαμινεργικού συστήματος, τη διαταραχή της γλουταμινεργικής νευροδιαβίβασης και την διαταραχή του ανοσιακού
συστήματος με στοιχεία φλεγμονής. Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στο μεταβολισμό
της τρυπτοφάνης. Αναλυτικότερα, φλεγμονώδη μόρια όπως οι προφλεγμονώδεις κυττοκίνες μπορούν να επάγουν την
δραστικότητα της 2,3 διοξυγενάσης της ινδολαμίνης (IDO) και να κατευθύνουν το μονοπάτι προς την κυνουρενίνη, ενώ οι
αντιφλεγμονώδεις κυττοκίνες αναστέλλουν την δράση της 2,3 διοξυγενάσης της ινδολαμίνης (IDO).
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ολοκληρωμένη διερεύνηση της εμπλοκής του ανοσιακού συστήματος, μέσω της
φλεγμονής, στην αιτιοπαθογένεια του πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου. Ειδικότερα, θα προσδιοριστούν στον ορό του
αίματος οι προφλεγμονώδεις παράμετροι: IL-Ιβ, TNFa, η αντιφλεγμονώδης: IL-10. Το Κυνουρενικό οξύ (ΚΥΝΑ) και η 2,3
διοξυγενάσης της ινδολαμίνης (IDO). Πραγματοποιήθηκε η συλλογή του κλινικού υλικού 50 ασθενών με πρώτο ψυχωσικό
επεισόδιο και 50 υγιών μαρτύρων. Μετά την νοσηλεία ενός μήνός με θεραπευτική αγωγή πραγματοποιήθηκε δεύτερη
λήψη περιφερικού αίματος για επαναπροσδιορισμό των παραμέτρων.
Παρατηρείται σημαντική αύξηση των επιπέδων της IL-1β (p≤ 0,007) και TNF-alpha (p≤ 0,001) κατά την εισαγωγή σε σχέση
με τους μάρτυρες και υπήρξε μια πτωτική τάση των τιμών σε διάστημα ενός μηνός αντιψυχωσικής αγωγής σε ασθενείς
με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο. Ταυτόχρονα, τα επίπεδα της IL-10 στο πλάσμα ήταν σημαντικά υψηλότερα στα άτομα
ελέγχου συγκριτικά με τους ασθενείς Τα επίπεδα του Κυνουρενικού οξέος (KYNA) κατά την εισαγωγή σε σχέση με τους
μάρτυρες είναι οριακά αυξημένα (p=0,058) ενώ αυξάνονται σημαντικά στο διάστημα ενός μηνός (p≤ 0,001). Τα επίπεδα
της 2,3 διοξυγενάσης της ινδολαμίνης (IDO) παρατηρούνται σημαντικά υψηλότερα στους ασθενείς κατά την είσοδο σε
σχέση με τους μάρτυρες (p< 0,001). Θα ακολουθήσουν μετρήσεις μετά από 1 χρόνο θεραπείας και θα αξιολογηθούν τα
αποτελέσματα. Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η σχέση κοινωνικής νόησης και βιολογικών δεικτών σε ασθενείς του σχιζοφρενικού φάσματος
Ντούρος Ε., Καρανίκας Ε., Μποζίκας Β.-Π.
Εισαγωγικά επισημαίνονται πως οι διάφορες μορφές της Κοινωνικής Νόησης (ΚΝ), όπως η Θεωρία του Νου (ΘτΝ) και η
Αντίληψη Συναισθημάτων (ΑΣ) υπολείπονται στους ασθενείς με σχιζοφρένεια σε σχέση με τους υγιείς. Το έλλειμμα αυτό
συνιστά θεμελιώδες χαρακτηριστικό της νόσου, καθώς καταγράφεται ακόμη και πριν την έναρξη της. Ο όρος Βιολογικοί
Δείκτες (Biomarkers) αναφέρεται σε μετρήσιμες ουσίες ενός βιολογικού συστήματος, που οι διαφορές στην συγκέντρωσή
τους αντανακλά τη διαφοροποίηση από τη φυσιολογική λειτουργία του. Σκοπός της παρούσας παρουσίασης είναι η
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη σχέση της ΚΝ) με τους διάφορους Βιολογικούς Δείκτες και η περιγραφή
των αποτελεσμάτων μιας πρόσφατης μελέτης.
Για την ανασκόπηση αναζητήθηκαν στη βιβλιογραφία άρθρα που αφορούν την ΚΝ και όλο το εύρος των ΒΔ. Η μελέτη
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αφορούσε στην εξέταση τεσσάρων ομάδων (22 με πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο, 16 χρόνιων σχιζοφρενών, 12 σε υψηλό
κίνδυνο για ψύχωση και 23 υγιών) και τη διερεύνηση της ΘτΝ και της ΑΣ σε σχέση με ΒΔ όπως η κορτιζόλη και μια σειρά
ιντερλευκίνες.
Τα αποτελέσματα των περιορισμένων δημοσιεύσεων συγκλίνουν στο ότι υπάρχουν συσχετίσεις της Κοινωνικής Νόησης με
ορισμένους βιολογικούς δείκτες όπως κάποιες ιντερλευκίνες αλλά και η οξυτοκίνη. Στη δική μας μελέτη αυτό επιβεβαιώθηκε
σε ότι αφορά την Ιντερλευκίνη 4 (IL-4).
Οι ΒΔ αποτελούν αντικείμενο εντατικών ερευνών στους ασθενείς του σχιζοφρενικού φάσματος. Η διερεύνηση της σχέσης
τους με την ΚΝ μπορεί να συμβάλει στην ακριβέστερη και πιο έγκαιρη διάγνωση της νόσου όπως και στην εξατομίκευση
της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών αυτών.
Πραγματολογικά ελλείμματα σε ασθενείς με πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο
Τόκη Ι.Ε., Φακίτσα Π., Πετρίκης Π.
Είναι ευρέως γνωστό ότι τα άτομα με σχιζοφρένεια εμφανίζουν δυσχέρεια στην κατανόηση του μη-κυριολεκτικού λόγου
(κατανόηση μεταφορών, μετωνυμιών, παροιμιών, χιούμορ) με πρόσφατες μελέτες να αναφέρουν ότι το 80% των ασθενών
με σχιζοφρένεια υπολείπονται στις σχετικές δοκιμασίες σε σχέση με τις αντίστοιχες ομάδες ελέγχου. Οι δυσχέρειες αυτές
φαίνεται να επηρεάζονται από ελλείμματα στις εκτελεστικές λειτουργίες ή σε επίπεδο «θεωρίας του Νου». Η συσχέτιση
των πραγματολογικών ελλειμμάτων με τα συμπτώματα της νόσου και το δείκτη ευφυΐας δίνει μέχρι στιγμής αντιφατικά
αποτελέσματα. Επειδή η καθημερινή επικοινωνία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μη-κυριολεκτικές- μεταφορικές εκφράσεις
του λόγου, θεωρείται ότι τα πραγματολογικά ελλείμματα εντείνουν την κοινωνική απομόνωση δυσχεραίνοντας τη
διαπροσωπική επικοινωνία. Παραταύτα, λίγες μελέτες έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη πραγματολογικών ελλειμμάτων σε
ασθενείς πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου.
Επιπλέον, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας δίνει νέες δυνατότητες για άμεση και ταχεία εκτίμηση των πραγματολογικών
ελλειμμάτων σε κλινικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα η χρήση του gamification (δηλαδή στοιχείων από το σχεδιασμό παιχνιδιών
σε διαφορετικές διαδικασίες) ενσωματώνει στοιχεία ώστε να παρακινεί τους συμμετέχοντες να εμπλακούν ευχάριστα σε
δραστηριότητες κλινικού χαρακτήρα, που υπό διαφορετικές συνθήκες θα έδειχναν κουραστικές και χρονοβόρες.
Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να μελετήσουμε τα πραγματολογικά ελλείμματα σε ασθενείς με Πρώτο Ψυχωτικό
Επεισόδιο με τη χρήση του gamification σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου σταθμισμένη ως προς την ηλικία, το φύλο, το
δείκτη ευφυΐας και το μορφωτικό επίπεδο. Θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας.
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19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 06
		Προεδρείο: Α. Δουζένης
		Η κοινοτική ψυχιατρική: προβλήματα και προοπτικές
Δ. Πλουμπίδης
Η άσκηση της ψυχιατρικής μέσα στον κοινοτικό ιστό θεωρείται σήμερα ως η βασική μορφή άσκησης της Ψυχιατρικής.
Η συμπερίληψη στην τρέχουσα πρακτική της πρόληψης και της κοινωνικής ένταξης δίπλα στις θεραπευτικές μεθόδους,
η ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων και η πολύπλευρη ενδυνάμωση των ασθενών αποτελούν το ιδιαίτερο αντικείμενο της
κοινοτικής ψυχιατρικής. Όποια μορφή οργάνωσης της φροντίδας προβλέπει την συνεργασία ομάδας επαγγελματιών ψυχικής
υγείας και αυτής της ομάδας με κοινωνικά δίκτυα παρουσιάζει διαρκώς προβλήματα προς επίλυση και εξατομικευμένους
δρόμους ανάπτυξης, σε συνάρτηση με το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους και το στρατηγικό σχεδιασμό. Στην Ελλάδα
σήμερα η κοινοτική ψυχιατρική καλείται να εξασφαλίσει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τα πλεονεκτήματα της, σε σχέση με
την επικρατούσα νοσοκομειοκεντρική πρακτική.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 27: ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 1
08:30-10:00	
		
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
		Προεδρείο: Β.Π. Μποζίκας, Β. Νάτσης
		Εγκέφαλος και τζόγος - μηχανισμοί
Π. Σαραντάκος
		Ινδική κάνναβη και ψύχωση
Ε. Τσομάκα
		Νέες τεχνολογίες και Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο (IAD)
Α. Χριστοδούλου
Εγκέφαλος και τζόγος - μηχανισμοί
Σαραντάκος Π.
Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, στην έρευνα για το νευροβιολογικό υπόστρωμα του εθισμού
στον τζόγο, ενώ έχει αποδειχθεί ότι τα νευρωνικά συστήματα ανταμοιβής του εγκεφάλου, διεγείρονται και επηρεάζουν τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
Στο κείμενο της ανακοινώσεως μου, γίνεται η προσπάθεια, να αναδειχθούν οι προδιαθεσικοί βιογενετικοί παράγοντες
και να περιγραφούν οι εγκεφαλικές ανατομικές περιοχές, που δραστηριοποιούνται κατά την διάρκεια του τζογαρίσματος
(ντοπαμινεργική διέγερση κ.λ.π.), ενώ επίσης, παρουσιάζονται και τα νεότερα δεδομένα της φαρμακευτικής αντιμετώπισης,
του συγκεκριμένου εθισμού.
Ινδική κάνναβη και ψύχωση
Τσομάκα Ε.
Η Κάνναβη είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη παράνομη ουσία στην Ευρώπη,με περίπου 20 εκατομμύρια ενήλικες (15-64
ετών) να την έχουν χρησιμοποιήσει τον τελευταίο χρόνο και περίπου 3 εκατομμύρια να την χρησιμοποιούν σε καθημερινή ή
σχεδόν καθημερινή βάση.Oσον αφορά τον πειραματισμό ή τη χρήση της κάνναβης, η Ελλάδα βρισκόταν πολύ χαμηλότερα
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 35 χωρών. Παρόλα αυτά, οι διαχρονικές τάσεις δείχνουν αύξηση της χρήσης κάνναβης
στους μαθητές από το 2007. Λόγω της ευρείας χρήσης της κάνναβης έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον όσον αφορά την σχέση
της χρήσης της κάνναβης και της πρόκλησης ψυχωτικών συμπτωμάτων.Υπάρχει μία πληθώρα επιστημονικών άρθρων που
αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτήν την ομιλία θα παρουσιάσουμε μελέτες για την κάνναβη και την ψύχωση
εστιάζοντας κυρίως πως η κάνναβη και πιο συγκεκριμένα η THC(-τρανς-Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη) μπορεί να προκαλέσει
νευροβιολογικές αλλαγές.
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Νέες τεχνολογίες και Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο (IAD)
Χριστοδούλου Α.
Προβλήματα που σχετίζονται με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου και των διαδικτυακών παιχνιδιών από εφήβους
και νεαρούς ενήλικες απασχολούν όλο και περισσότερο πλέον την επιστημονική κοινότητα. Παρόλο που η Διαταραχή
εθισμού στο διαδίκτυο (IAD; Internet Addiction Disorder) δεν έχει συμπεριληφθεί στην τελευταία έκδοση του DSM (DSM5, 2013), έχει καταγραφεί με την ονομασία “Διαταραχή διαδικτυακών παιγνίων (IGD; Internet Gaming Disorder)” σε ένα
παράρτημα του κλινικού εγχειριδίου ως διαταραχή που χρήζει περαιτέρω μελέτης. Στόχος της συγκεκριμένης ομιλίας είναι
αρχικά η περιγραφή της IAD και των συμπτωμάτων που απαιτούνται για τη διάγνωσή της. Βάσει πρόσφατων δεδομένων του
ειδικού ιατρείου εθισμού στο διαδίκτυο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και της διεθνούς βιβλιογραφίας, θα
αναλυθεί το μέγεθος του φαινομένου, τα αίτια και οι προδιαθεσιακοί παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση της διαταραχής
αυτής, καθώς επίσης οι συνέπειες και οι συννοσηρές διαταραχές που παρατηρούνται. Επιπρόσθετα, θα αναφερθούν οι
διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης διαταραχής, καθώς και τα
πιο πρόσφατα ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου. Θα συζητηθούν επίσης οι περιορισμοί που
συναντώνται στην έρευνα και την κλινική πράξη όσον αφορά τη διάγνωση, μέτρηση και θεραπεία της IAD και θα προταθούν
τα επόμενα βήματα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τόσο στην έρευνα όσο και στην κλινική πράξη για την καλύτερη
κατανόηση και αντιμετώπιση της διαταραχής αυτής.

56

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΚΕΣΩ

10:00-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 28: ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 2
		
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
		Προεδρείο: Γ.N. Χριστοδούλου, Α. Μαυρόματος
		Πρώτες βοήθειες στην ψυχική υγεία σε περιβάλλον καταστροφών
Δ. Αργυρόπουλος
		Ψυχοκοινωνική διάσταση και διαχείριση θυμάτων ανθρωπίνων βασανιστηρίων
Β. Καφετζόπουλος
		Παρουσίαση του βιβλίου Disasters: Mental Health Context and Responses
Ε. Ζαχάρη, Φ.Β. Λουκή
Ψυχοκοινωνική διάσταση και διαχείριση θυμάτων ανθρωπίνων βασανιστηρίων
Αργυρόπουλος Δ., Γαβριλάκη Μ., Καφετζόπουλος Β.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει εκτεταμμένη έρευνα και έχει συσσωρευτεί σημαντική εμπειρία σχετικά με τις ψυχολογικές
διαστάσεις της ανθρώπινης απάντησης σε καταστροφικά και τραυματικά γεγονότα. Ταυτόχρονα, έχουν αναπτυχθεί
διαδικασίες για την αποτελεσματική ανταπόκριση σε τέτοιου είδους γεγονότα και την παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής
υγείας (psychological first aid, PFA).
Οι PFA περιλαμβάνουν την ανθρωπιστική, την υποστηρικτική και την πρακτική βοήθεια προς θύματα καταστροφών.
Η έγκαιρη και πλήρης παροχή τους συνιστάται από μία σειρά διεθνών και εθνικών οργανισμών, όπως η Inter-Agency
Standing Committee και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
Ειδικά οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικότερες σε σχέση με την έως πριν χρησιμοποιούμενη
μέθοδο, τον ψυχολογικό απολογισμό, για θύματα καταστροφών. Αυτές περιλαμβάνουν παρεμβάσεις και τεχνικές για
την παροχή πρακτικής φροντίδας και βοήθειας, εκτίμηση αναγκών και προβλημάτων και βοήθεια στην κάλυψη βασικών
αναγκών των θυμάτων.
Σημαντική παράμετρος αποτελεί η αναχώρηση από την προηγούμενη διαδικασία του απολογισμού, στο ότι δεν παρέχεται
αποκλειστικά από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και δεν περιλαμβάνει κατ’ ανάγκη εκτεταμμένη συζήτηση γύρω από το
περιστατικό καθ’ αυτό. Επιπλέον, δίνει έμφαση στις διαπολιτισμικές διαφορές που μπορεί να προκύπτουν ανάμεσα στον
πάροχο και το θύμα και στην προσαρμογή στις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε συμβάντος.
Αναφορικά με τις αρχές δράσης που περιλαμβάνει, αυτές αφορούν αρχικά την ασφάλεια του παρόχου, της σκηνής και
του θύματος. Στη συνέχεια, η παροχή των πρώτων βοηθειών συνοψίζεται στις αρχές «παρατηρώ, ακούω, διασυνδέω».
Η παρατήρηση αφορά την ασφάλεια και των εντοπισμό θυμάτων με επείγουσες βασικές ανάγκες ή έντονες δυσφορικές
αντιδράσεις. Η ακρόαση περιλαμβάνει την προσέγγιση αυτών των ανθρώπων, την ερώτησή τους γύρω από τις ανάγκες τους
και τη διαθεσιμότητα του παρόχου για να τους ακούσει. Τέλος, η διασύνδεση αφορά στην κάλυψη, στο μέτρο του δυνατού,
αυτών των αναγκών, την παροχή πληροφοριών, την επανένωση οικογενειών ή φιλικών προσώπων και την κοινωνική
υποστήριξη.
Η ψυχοκοινωνική συνθήκη της διαχείρισης των θυμάτων βασανιστηρίων
Καφετζόπουλος Β., Χριστοδούλου Γ.
Βασανισμός, σύμφωνα με τη διακήρυξη του Τόκυο, είναι η σκοπούμενη κατ’ εξακολούθηση πρόκληση σωματικού ή
ψυχολογικού άλγους, επιβάρυνσης ή άλλης βάσανου από ένα ή περισσότερα άτομα που δρουν μόνο τους ή υπό κάποιας
αρχής και έχει σκοπό την απόσπαση πληροφοριών, κατάθεσης, ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Περισσότερες από τις μισές
χώρες στον κόσμο σήμερα χρησιμοποιούν βασανιστήρια κατά των πολιτών τους.
Έχουν καταγραφεί εκατοντάδες τύποι βασανιστηριών, με κάποια από αυτά να αφορούν αποκλειστικά την ψυχολογική
καταπόνηση του θύματος ή τον εξευτελισμό του. Επιπλέον, συχνά συνυπάρχει και σεξουαλική βία ή κακοποίηση.
Ένα υψηλό ποσοστό των θυμάτων όλων των βασανιστηρίων, της τάξης του 70%, αναφέρει κάποιου είδους υπολειμματική

57

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΚΕΣΩ

βλάβη που αφορά την ψυχική υγεία. Αντίστοιχο ποσοστό αναφέρει μυοσκελετικές βλάβες, ενώ τρίτες με μεγάλη απόσταση
αναφέρονται οι νευρολογικές υπολειμματικές βλάβες.
Τα βασανιστήρια προκαλούν εκτεταμμένα σωματικά και ψυχολογικά τραύματα. Παράλληλα, συνήθως αφορούν
παραμελημένους τραυματισμούς και χρονίζοντα προβλήματα που έχουν συμβεί πριν μεγάλο χρονικό διάστημα και
προκαλούν δευτερογενείς αναπηρίες.
Η διαχείριση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των θυμάτων βασανιστηριών, καθώς και της όποιας σωματικής συνοσηρότητας,
αφορά επομένως πολλαπλές, δυναμικές και αλληλοεπικαλυπτόμενες ανάγκες, που συμπεριλαμβάνουν και κοινωνικές
ανάγκες. Αφορά τόσο την αντιμετώπιση των άμεσων συμπτωμάτων και προβλημάτων, όσο και την οικοδόμηση μιας υγιούς
θεραπευτικής σχέσης και σχέσης εμπιστοσύνης.
Τα θύματα των βασανιστηρίων αποτελούν έναν πληθυσμό που αντιμετωπίζει επιπλέον δυσκολίες, πέραν από τον βασανισμό
του, λόγω του ότι είναι πληθυσμός υψηλής κινητικότητας, που διαβιεί συνήθως σε στρεσογόνο περιβάλλον. Ταυτόχρονα,
ανακύπτουν συχνά ζητήματα γλώσσας και διαπολιτισμικών διαφορών στην προσέγγιση και αντιμετώπισή τους.
Παρουσίαση του βιβλίου Disasters: Mental Health Context and Responses
Editors: Christodoulou N.G., Mezzich E.J., Christodoulou G.N., Lecic-Tosevski D.
Ζαχάρη Ε., Λουκή Φ.- Β.
To βιβλίο αποτελεί μία παρουσίαση των επιπτώσεων των μαζικών καταστροφών στην ψυχική υγεία καθώς και των
προσπαθειών αντιμετώπισής τους. Είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες σύμφωνα με το είδος των καταστροφών: φυσικές,
ανθρωπογενείς και οικονομικές. Θα ασχοληθούμε με το δεύτερο μέρος, αυτό των ανθρωπογενών καταστροφών.
Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην ψυχική υγεία πολιτών σε πόλεμο (Karam et al.), στις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία
πληθυσμών των αναπτυσσόμενων χωρών σε περιόδους συγκρούσεων (Murthy), στις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των
Σύριων μετά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου (Mobayed et al.) και στην ψυχική υγεία του πληρώματος καθαρισμού της
περιοχής του Τσέρνομπιλ μετά την πυρηνική καταστροφή (μελέτη κοορτής των Krasnov et al.). Στη συνέχεια οι Baron et al
επισημαίνουν τις επιπτώσεις των ανθρωπογενών καταστροφών που συχνά αγνοούνται χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του
Κόσοβου, ενώ ασκείται κριτική στα ισχύοντα κριτήρια της διαταραχής μετατραυματικού στρες. Οι Wenzel et al. αναφέρονται
στη σχέση της δημόσιας υγείας με τη διεθνή νομοθεσία στην περίπτωση των ανθρωπογενών καταστροφών. Ο Zemishlany
μελετά τους παράγοντες ανθεκτικότητας.
και ευαλωτότητας για την ανάπτυξη ψυχικής νόσου σε θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων ή πολιτικής βίας. Τέλος οι
Lecic-Tosevski et al. ασχολούνται με το ψυχικό τραύμα, την πρόληψη καθώς και τις επιπτώσεις του βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες.
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12:00-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 29: ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 3
		
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
		Προεδρείο: Γ. Γαρύφαλλος, Α. Οικονόμου
		Β.Ε.Δ.Ψ. (Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία): Βασικές αρχές και παρουσίαση περιστατικού με video:
Ο «ακίνητος» άνθρωπος
Θ. Κουτσομήτρος
		Υπάρχει χώρος για την ομαδική ψυχοθεραπεία «στο λεωφορείο των ψυχοθεραπειών»; Μια πρωτότυπη
ομαδική ψυχοθεραπεία ασθενών με καρκίνο
Ι. Γενάρης, Α. Λεπτοπούλου, Θ. Κουτσομήτρος
Β.Ε.Δ.Ψ. (Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία): Βασικές αρχές και παρουσίαση περιστατικού με video:
Ο «ακίνητος» άνθρωπος
Κουτσομήτρος Θ.
Η Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία (Β.Ε.Δ.Ψ.)είναι μια μορφή ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας που αναπτύχθηκε
τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες από τον ψυχίατρο Dr Habib Davanloo, στο Μόντρεαλ του Καναδά.
Η Β.Ε.Δ.Ψ. μπορεί να θεραπεύσει ένα ευρύ φάσμα ψυχονευρωτικών διαταραχών και διαταραχών προσωπικότητας
μέσω της πρόσβασης και επαναβίωσης ασυνείδητων συναισθημάτων. Τα συναισθήματα αυτά προέρχονται από ψυχικά
τραύματα της παιδικής ηλικίας και είχαν προσβάλει τους πρωτογενείς δεσμούς του ασθενή με σημαντικά του πρόσωπα.
Αυτά οδηγούν συνήθως σε ενοχές και πιέζουν για αυτο-τιμωρητικές στάσεις και ενέργειες που έχουν σαν αποτέλεσμα την
εμφάνιση συμπτωμάτων και διαταραχών στη συμπεριφορά του.
Ο Dr H.Davanloo μέσω συνεχούς καταγραφής με βίντεο των παρεμβάσεών του στις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, ανακάλυψε
μια σειρά διεργασιών και ενεργειών που απαιτούνται για να φθάσουν ο θεραπευτής και ο ασθενής να έχουν πρόσβαση
στα ασυνείδητα συναισθήματα του τελευταίου. Αυτό επιτυγχάνεται κύρια με την ανάπτυξη και βίωση από την πλευρά του
ασθενή σύνθετων συναισθημάτων προς τον θεραπευτή.
Σημαντικό ζήτημα σ’ αυτήν την θεραπεία είναι η εκτίμηση της έκφρασης του άγχους του ασθενούς μέσα από τρεις οδούς,
ανάλογα της δομής του και των αμυνών που χρησιμοποιεί. Η πιο επιθυμητή μορφή είναι όταν το άγχος εκφράζεται μέσα
από τους γραμμωτούς μύες του χρησιμοποιώντας τη μόνωση. Είναι δυνατόν όμως το άγχος να εκφράζεται μέσα από τους
λείους μύες χρησιμοποιώντας την απώθηση και με ανάλογη συμπτωματολογία (πόνος στο στομάχι, ναυτία, διάρροιες,
δύσπνοια, υπέρταση, ημικρανίες), όπως επίσης σε πιο ακραίες μορφές να εκφράζεται μέσα από την νοητική - αντιληπτική
συσκευή χρησιμοποιώντας την προβολή, με τον ασθενή να βιώνει θόλωση της σκέψης και της όρασής του, μέχρι και
ψευδαισθήσεις.
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Υπάρχει χώρος για την ομαδική ψυχοθεραπεία στο λεωφορείο των ψυχοθεραπειών; Μια πρωτότυπη ομαδική
ψυχοθεραπεία ασθενών με καρκίνο
Γενάρης Ι., Α. Λεπτοπούλου, Θ. Κουτσομήτρος Θ.
Από το πρώτο της ξεκίνημα στη δεκαετία του 1940 στις Η.Π.Α., η ομαδική θεραπεία έχει υποστεί μια σειρά από προσαρμογές,
για να ανταπεξέλθει στο μεταβαλλόμενο πρόσωπο της κλινικής πρακτικής. Σήμερα, η ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί μια
από τις πιο ολοκληρωμένες και σφαιρικές προσεγγίσεις, ανταποκρινόμενη στα σύγχρονα θεραπευτικά, κοινωνικά αλλά και
οικονομικά δεδομένα των εποχών που βιώνουμε.
Η ομαδική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιεί μια πλειάδα θεραπευτικών εργαλείων και το άτομο διερευνά πως να χρησιμοποιεί
στην πράξη όλα τα εργαλεία της ψυχοθεραπείας μέσα σε μία ομάδα. Άλλωστε, αν το σκεφτούμε σε όλη μας την πορεία
στην ζωή, συνεχώς εντασσόμαστε σε κάποιου είδους ομάδα, μικρότερη ή μεγαλύτερη.
Η “σοδεία” της ψυχοθεραπείας, όπως αναφέρει και ο πατέρας της ομαδικής ψυχοθεραπείας Dr Irvin Yalom, δεν είναι η ίαση
αλλά αντίθετα η αλλαγή ή η ωρίμανση. Έτσι λοιπόν, ενδίδοντας στις επιταγές της πραγματικότητας θα αναφερθούμε στις
μηχανισμούς της αλλαγής μιας ομάδας.
Η θεραπευτική αλλαγή είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία που προκύπτει από μια περίπλοκη συνάρτηση ανθρωπίνων
εμπειριών, τους οποίους ο Dr I. Yalom ονομάζει “θεραπευτικούς παράγοντες”.
Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί μια πρωτότυπη όμαδα με άτομα και συγγενείς ατόμων που έχουν περάσει απο τις
συμπληγάδες του καρκίνου, η οποία δημιουργήθηκε στο Ιατρικό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο (Ι.Ψ.Κ.). Έχει αποδειχθεί πως
ο καρκίνος αφήνει επώδυνες και χρόνιες ψυχικές ουλές στις οποίες η ομαδική ψυχοθεραπεία προσφέρει μια σταθερή και
λυτρωτική επούλωση.
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13:30-15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 30: ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 4
		
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
		Προεδρείο: Χ. Τουλούμης, Α. Αντωνίου
		Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια - αιμοκάθαρση και γνωσιακές λειτουργίες
Α. Αντωνίου
		Κατάθλιψη και άγχος σε ασθενείς με κακώσεις του νωτιαίου μυελού
Γ. Παπαγιώργος
		Διπολική διαταραχή: ανοσολογικοί μηχανισμοί και συσχέτιση με αυτοάνοσα σύνδρομα
Γ. Τόλλος
Νεφρική ανεπάρκεια, παράγωγα του μεταβολισμού και γνωσιακή λειτουργία. Μια μελέτη σε ασθενείς Τελικού
Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας
Αντωνίου Α.
Εισαγωγή: Οι ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια τελικού σταδίου, παρουσιάζουν διάφορα νευρολογικά και
ψυχιατρικά συμπτώματα με αξιοσημείωτες διαφορές στην ένταση και τη διάρκεια, κάποια από τα οποία αποδίδονται στην
υπερσυσσώρευση παραγώγων της ουρίας και άλλων παραπροϊόντων του μεταβολισμού στο ΕΝΥ. Ορισμένα από αυτά τα
συμπτώματα υποχωρούν θεαματικά με την υποβολή του ασθενή σε αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού.
Σκοπός: Να διερευνηθούν οι διαφορές των γνωσιακών επιδόσεων που παρουσιάζουν οι ασθενείς, όταν παρουσιάζουν
μέγιστη συγκέντρωση παραπροϊόντων του μεταβολισμού στο ΕΝΥ (περί την πρώτη ώρα από τη σύνδεση στο μηχανισμό
της αιμοκάθαρσης), σε σύγκριση με τις επιδόσεις που παρουσιάζουν στο τέλος της αιμοκάθαρσης.
Υλικό και Μέθοδος:Το δείγμα της μελέτης αποτελούσαν 40 ασθενείς (Ν=40) σε θεραπεία αιμοκάθαρσης, μη πάσχοντες από
νόσους που επιβαρύνουν την εγκεφαλική λειτουργία. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν κατά την πρώτη και κατά την τελευταία
ώρα της αιμοκάθαρσης (εξαρτημένα δείγματα). Εξ’ αυτών οι 14 ήταν γυναίκες και οι 26 άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας τα 47,1
έτη και μέσο όρο διάρκειας νόσου τα 4,7 έτη. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν, ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών
στοιχείων, η νοσοκομειακή κλίμακα άγχους-κατάθλιψης (HADS), οι δοκιμασίες οπτικοκινητικής ιχνηλάτησης «Trail making
Test A&B», η δοκιμασία «Λέξεων-Χρωμάτων Stroop», οι υποκλίμακες της «Μνήμης Αριθμών», της «Κωδικοποίησης» και
της «Σειροθέτησης Γραμμάτων Αριθμών» του τεστ WAIS-IV.
Αποτελέσματα: Εκ των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι ασθενείς είχαν στατιστικά σημαντικά καλύτερους μέσους όρους
επιδόσεων, στις γνωσιακές δοκιμασίες κατά την τελευταία ώρα της αιμοκάθαρσης σε σύγκριση με τις επιδόσεις τους κατά
την πρώτη ώρα, οπότε η συγκέντρωση των παραπροϊόντων στο εγκέφαλο ήταν υψηλότερη.
Κατάθλιψη και άγχος σε ασθενείς με κακώσεις του νωτιαίου μυελού
Καραγιάννη Κ., Παπαγιώργος Γ., Γουρνέλης Ρ.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την ύπαρξη και το μέγεθος του άγχους σε ασθενείς που
έχουν κάκωση στον νωτιαίο μυελό.
Υλικό και Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν 30 ασθενείς με κακώσεις νωτιαίου μυελού ως προς τα
επίπεδα άγχους και κατάθλιψης από το εθνικό ίδρυμα αναπήρων και άλλα κέντρα αποκατάστασης. Για την αξιολόγηση των
ασθενών χρησιμοποιήθηκαν διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα HADS και η
κλίμακα VAS. Επιπλέον, έγινε συσχέτιση των διάφορων δημογραφικών χαρακτηριστικών όπως: ηλικία, φύλο, οικογενειακή
κατάσταση με τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, καθώς και με την βλάβη στο νωτιαίο μυελό, η οποία χωρίστηκε σε
παραπληγικούς και μη παραπληγικούς. Στην μελέτη υπήρχε ομάδα ελέγχου σταθμισμένη ως προς το φύλο και την ηλικία.
Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS και για την ισχύ των ελέγχων το πρόγραμμα G-POWER.
Αποτελέσματα: Στα αποτελέσματα βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ της κατάθλιψης και του άγχους σε
παραπληγικούς - μη παραπληγικούς ασθενείς με p<0.05. Επίσης, δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των
παντρεμένων και μη παντρεμένων ασθενών σε παραπληγικούς ασθενείς και μη. Επιπλέον, δεν βρέθηκε στατιστική διαφορά
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με άγχος και κατάθλιψη σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση, αντιθέτως, βρέθηκε σημαντική διαφορά σε σχέση με το
φύλο σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05. Στις συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε ότι το άγχος και
η κατάθλιψη σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση δεν συσχετίζονται θετικά καθώς όλες οι τιμές είναι μεγαλύτερες του
0,05 αντίθετα το φύλο όπως και το μορφωτικό επίπεδο εμφάνισαν θετική συσχέτιση.
Συμπεράσματα: Το μορφωτικό επίπεδο των ασθενών βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης
στους ασθενείς με κάκωση του νωτιαίου μυελού, με τα επίπεδα αυτά να είναι υψηλότερα στους ασθενείς με υψηλό
μορφωτικό επίπεδο. Ομοίως και με την ηλικία των ασθενών, όσο υψηλότερη είναι, τόσο υψηλότερα και τα επίπεδα άγχους
και κατάθλιψης. Επίσης, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης και φύλου οι παραπληγικοί εμφανίζουν υψηλά επίπεδα
άγχους και κατάθλιψης, και επομένως βιώνουν με τον ίδιο τρόπο τα αισθήματα αυτά. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως τα
ευρήματα αυτά αφορούσαν μικρό αριθμό ασθενών καθότι υπήρχε δυσκολία εύρεσης δείγματος. Πρέπει να γίνουν νέες
μελέτες με μεγάλο αριθμό δείγματος και όχι με δειγματοληψία σκοπού, όπως εγινε στην παρούσα μελέτη.
Διπολική διαταραχή: ανοσολογικοί μηχανισμοί και συσχέτιση με αυτοάνοσα σύνδρομα
Τόλλος Ι., Καμπουρας Ι., Κουμαντάκη Β., Παπαδοπούλου Α., Ρίζος Ε.
Σκοπός: Πολυάριθμες μελέτες υποδεικνύουν μηχανισμούς ανοσολογικής ενεργοποίησης και φλεγμονωδών διεργασιών
που διαμεσολαβούν στην αιτιοπαθογένεια της Διπολικής Διαταραχής (ΔΔ). Σκοπός της παρούσης ανασκόπησης είναι να
συγκεντρωθούν τα τελευταία δεδομένα και να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με την κοινή αιτιοπαθογενετική βάση
Διπολικής Διαταραχής και Αυτοάνοσων συνδρόμων.
Υλικό & Μέθοδοι: Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση στο PubMed με τα ακόλουθα λήμματα: ‘’Bipolar Disorder AND
Pathogenesis’’, ‘’Bipolar Disorder AND Autoimmune’’, ‘’Bipolar AND SLE’’, ‘’Bipolar AND molecular’’ και συγκεντρώθηκε
υλικό από 24 εργασίες της τελευταίας πενταετίας και τις πιο σύγχρονες ανασκοπήσεις.
Αποτελέσματα: Φάνηκαν αυξημένα επίπεδα ανοσολογικών δεικτών τόσο στην περιφέρεια όσο και στο ΚΝΣ διπολικών
ασθενών, καθώς και κοινοί μηχανισμοί ανοσολογικής ενεργοποίησης της ΔΔ με πλειάδα αυτοάνοσων συνδρόμων.
Συμπεράσματα: Παρότι δεν έχει βρεθεί ακόμα η ακριβής αιτιολογική συσχέτιση της ΔΔ με συγκεκριμένα αυτοάνοσα
σύνδρομα, οι πιο πρόσφατες μελέτες φωτίζουν ένα νέο πεδίο έρευνας κοινών αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών των ανωτέρω
συνδρόμων. Ενοποιημένη αιτιοπαθογένεια υποδηλώνει και ενοποιημένη αντιμετώπιση οργανικών - ψυχικών νοσημάτων,
με την εφαρμογή, μελλοντικά, στοχευμένων ανοσολογικών θεραπειών.
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15:30-17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 31
	ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΔΙΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ
		Διοργάνωση: Κλάδος Σεξουαλικότητας & Διαπροσωπικών Σχέσεων
		Προεδρείο: Θ. Ασκητής, Λ. Αθανασιάδης
		Εισαγωγή
Λ. Αθανασιάδης
		Πορνογραφία
Λ. Αθανασιάδης
		Ζήλεια
Θ. Ασκητής
		Το σεξ είναι απαραίτητο στον άνθρωπο
Φ. Φερενίδου
Εισαγωγή
Αθανασιάδης Λ.
Σημαντικός αριθμός θεμάτων που σχετίζονται με την σεξουαλικότητα επιδέχονται αντιδιαμετρικές προσεγγίσεις, με βάση
επιστημονικές, κοινωνικές κι άλλες αφετηρίες. Οι προσωπικές αντιλήψεις του επαγγελματία Υγείας για την σεξουαλικότητα/
σεξουαλική λειτουργία και οι παράγοντες που τις διαμορφώνουν, παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο και μπορεί να επηρεάσουν
την κλινική πράξη.
Στην παρούσα Στρογγυλή Τράπεζα, ο κάθε ομιλητής/ομιλήτρια παρουσιάζει τα «υπέρ και τα κατά» αντιδιαμετρικών
προσεγγίσεων για τα θέματα της πορνογραφίας, του ρόλου της ζήλειας στο άτομο/ζευγάρι, και της αναγκαιότητας για
σεξουαλική δραστηριότητα στον άνθρωπο. Επιχειρείται η αντιπαράθεση των σχετικών απόψεων που θα επιτρέψει
στο ακροατή, με την βοήθεια και της συζήτησης που θα ακολουθήσει, να συνθέσει μια προσωπική- και ενδεχομένως
περισσότερο αξιόπιστη -άποψη για το θέμα, και να διαμορφώσει ανάλογα την κλινική του πράξη.
Πορνογραφία
Αθανασιάδης Λ.
Η ανεύρεση και χρήση πορνογραφικού υλικού, από διάφορες πηγές (πχ διαδίκτυο), είναι πλέον ευχερής και διαδεδομένη.
Στα υπέρ της χρήσης πορνογραφικού υλικού συμπεριλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις προσωπικές ελευθερίες
και επιλογές, την εξοικείωση με σεξουαλικά θέματα και πρακτικές, την δυνατότητα για άμεση πρόσβαση σε σεξουαλική
ευχαρίστηση, την ενδεχόμενη θετική επίδραση στην ατομική σεξουαλικότητα και στην σεξουαλικότητα του ζεύγους, και την
παροχή μεγαλύτερης δυνατότητας για σεξουαλική δραστηριότητα- στα πλαίσια της αυτοϊκανοποίησης- από άτομα που για
ποικίλους λόγους δεν έχουν ερωτικό σύντροφο.
Στα κατά της χρήσης πορνογραφικού υλικού συμπεριλαμβάνονται η προβολή συγκεκριμένου τύπου «κανονικότητας»
της σεξουαλικής δραστηριότητας η οποία μπορεί να επιδράσει αρνητικά στις σεξουαλικές και διαπροσωπικές σχέσεις, η
ευκολία πρόσβασης σε ακατάλληλο/επικίνδυνο υλικό, η χρήση από άτομα όπου αυτή δεν ενδείκνυται (πχ παιδιά), η πιθανή
εμφάνιση σεξουαλικής εξαρτητικής συμπεριφοράς, η προβολή και υιοθέτηση σεξουαλικών πρακτικών υψηλού κινδύνου, η
εμπορευματοποίηση του (κυρίως) γυναικείου σώματος, ηθικά και θρησκευτικά ζητήματα, η προβολή σεξιστικών προτύπων
και η πιθανότητα πρόκλησης εντάσεων στην σχέση του ζευγαριού.

63

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΚΕΣΩ

19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 07
		
Προεδρείο: Ν. Τζαβάρας
		Διάλογος για την Ομοφυλοφιλία. Προκατάληψη-Φόβος-Απόκρυψη. Η περίπτωση του Oliver Sacks
Σ. Κρασανάκης
Μια διάλεξη για την προβληματική της ομοφυλοφιλίας και τις προκαταλήψεις που αφορούν την εκδήλωση της. Με αφορμή
την αυτοβιογραφία του πολυγραφότατου Νευρολόγου-Ερευνητή Oliver Sacks «Εν κινήσει: Μια Ζωή» εξετάζουμε τον φόβο
για coming out των ομοφυλοφίλων και τα στερεότυπα που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά τους.
Ποιος ο ρόλος της οικογένειας, της κοινωνίας και των σημαντικών άλλων;
Η δημοσιότητα λειτουργεί θετικά ή αρνητικά;
Αποτελεί θετικό παράδειγμα ένας επώνυμος ομοφυλόφιλος;
Πως λειτουργεί η αποκάλυψη της ομοφυλοφιλίας για κάποιο αξιοσέβαστο μέλος της επιστημονικής ή καλλιτεχνικής
κοινότητας;
Ερωτήματα που θα απαντηθούν σε διάλογο με τον σχολιαστή και το κοινό.
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13:30-15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 33: ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
		Προεδρείο: Α. Σπυροπούλου, Α. Λεονάρδου
		Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία (IPT) στην περιγεννητική κατάθλιψη
Α. Λεονάρδου
		Ψυχικές διεργασίες στη μετάβαση προς τη μητρότητα
Α. Σπυροπούλου
		Επιλόχειος διαταραχή μετατραυματικού στρες: κατανοώντας το τραύμα του τοκετού
Π. Φέξη
		Διαταραχές Προσφύγων Γυναικών στην Περιγεννητική Περίοδο
Σ. Καραουλάνης
Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία (IPT) στην περιγεννητική κατάθλιψη
Λεονάρδου Α.
Η περιγεννητική περίοδος αποτελεί ένα διάστημα κινδύνου για ψυχική διαταραχή με προεξάρχουσα την κατάθλιψη.
Γνωρίζουμε πια ότι η στιγμιαία επικράτηση μείζονος και ελάσσονος κατάθλιψης στη διάρκεια της κύησης κυμαίνεται στο 8,511% και στη διάρκεια του πρώτου έτους μετά από τον τοκετό στο 6,5-12,9%. Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τις επιπτώσεις
της περιγεννητικής κατάθλιψης στο κύημα/βρέφος, στο μητρικό δεσμό, στο όλο οικογενειακό σύστημα, καθώς και στη
μακροχρόνια ανάπτυξη του παιδιού σε γνωστικό, όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Οι ψυχοφαρμακολογικές θεραπείες
στην περιγεννητική περίοδο με δεδομένη την επίδραση στο κύημα/θηλάζον βρέφος συναντούν την επιφυλακτικότητα
τόσο των πασχουσών γυναικών όσο και των ειδικών. Αποτέλεσμα αυτού αποτελεί η αξιοποίηση των ψυχοθεραπευτικών
παρεμβάσεων στην περιγεννητική περίοδο, η οποία αποτελεί και το χρονικό διάστημα στη ζωή των γυναικών με τη
μεγαλύτερη επαφή με τα συστήματα υγείας.
Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία, όπως διαμορφώθηκε από τους Klerman και Weisman (IPT), αποτελεί μια βραχεία
εστιασμένη θεραπεία που δημιουργήθηκε για τη θεραπεία της κατάθλιψης, και έχει το μεγαλύτερο όγκο μελετών για την
αποτελεσματικότητά της στην περιγεννητική κατάθλιψη. Η συλλογιστική της θεραπείας βασίζεται στη θεωρία του δεσμού
και τη διαπροσωπική θεωρία, και αντιλαμβάνεται την κατάθλιψη ως ένα βιοψυχοκοινωνικό σύνδρομο, απαρτιζόμενο από
ψυχιατρικά συμπτώματα, προβληματικές διαπροσωπικές περιοχές και ελλείμματα στα κοινωνικά υποστηρικτικά συστήματα.
Θα γίνει ανασκόπηση των μέχρι τώρα δεδομένων ως προς την εφαρμογή του IPT στην αντιμετώπιση της περιγεννητικής
κατάθλιψης.
Ψυχικές διεργασίες στη μετάβαση προς τη μητρότητα
Σπυροπούλου Α.
Η κυριαρχία της εξιδανίκευσης της πρώιμης σχέσης της μητέρας με το μωρό, της μητρότητας και της έννοιας της
«Μητέρας» per se, ευνοεί την δυσκολία στην έκφραση αρνητικών συναισθημάτων που αφορούν στη μητρότητα. Τέτοιες
σκέψεις και συναισθήματα συνοδεύονται συχνά από αισθήματα ντροπής και ενοχής και από την τάση να αποσιωπώνται
ή να υποβαθμίζονται από τις γυναίκες, από τον περίγυρό τους ακόμη και από τους επαγγελματίες υγείας. Από την άλλη
οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη φαντασίωση της «τέλειας σχέσης» συχνά βιώνεται από τις μητέρες ως καταστροφική.
Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε τις ψυχικές διεργασίες που συχνά βιώνουν οι
γυναίκες καθώς κινούνται προς την ανάληψη του ρόλου της μητέρας στην εγκυμοσύνη και στην αρχική φάση της σχέσης με
το μωρό τους. Θα συζητηθούν κλινικά περιστατικά από την εργασία μας με γυναίκες με περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές.
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Επιλόχειος διαταραχή μετατραυματικού στρες: κατανοώντας το τραύμα του τοκετού
Φέξη Π.
Η γέννηση ενός παιδιού είναι μία από τις εντονότερες και πιο συναισθηματικές εμπειρίες στη ζωή μίας γυναίκας και μπορεί να
είναι πολύ διαφορετική στην αντίληψή της ως γεγονός. Ποικίλες μελέτες δείχνουν ότι σχεδόν το 1/3 των γυναικών βιώνουν
τον τοκετό ως τραυματικό, ενώ το 10% παρουσιάζει σοβαρή αντίδραση στο στρες κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά. Τα
τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη μελέτη του τοκετού ως τραυματική εμπειρία για τη
γυναίκα και στην εμφάνιση μετατραυματικών συμπτωμάτων κατά την περιγεννητική περίοδο. Οι μελέτες υποδεικνύουν ότι
η ανάπτυξη Διαταραχής ΜετατραυματικούΣτρες (ΔΜΤΣ) μετά τον τοκετό συμβαίνει σε ένα ποσοστό μεταξύ 1,7 και 9% των
γυναικών κατά την περίοδο της λοχείας. Παράλληλα, ένα ποσοστό γυναικών αναφέρουν συμπτώματα αλλά δεν πληρούν
τα διαγνωστικά κριτήρια για τη διαταραχή. Η αιτιολογία της επιλόχειου ΔΜΤΣ δεν έχει κατανοηθεί πλήρως αλλά εμφανίζεται
να είναι παρόμοια με αυτή που παρουσιάζεται μετά από άλλα τραυματικά γεγονότα. Επιπρόσθετα, η ΔΜΤΣ μετά από τοκετό
επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής της μητέρας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα με πιθανές αρνητικές
συνέπειες στις ζωές των γυναικών και στην ανάπτυξη του νεογνού. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιαστεί
μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την τραυματική εμπειρία του τοκετού και για την εμφάνιση της επιλόχειου ΔΜΤΣ, με
παρουσίαση των νεότερων δεδομένων σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου, τις πιθανές επιπτώσεις και τη θεραπεία αυτής.
Διαταραχές Προσφύγων Γυναικών στην Περιγεννητική Περίοδο
Καραουλάνης Σ.
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Σε αυτό το πλαίσιο έχει προκύψει και το προσφυγικό
πρόβλημα. Στη Θεσσαλία υπάρχουν κέντρα υποδοχής προσφύγων, καθώς και διαμερίσματα υποδοχής. Η ψυχιατρική
κάλυψη των προσφύγων επιτελείται στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Σκοπός της
εισήγησης είναι ο συγκερασμός μίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της κατάθεσης της προσωπικής κλινικής εμπειρίας
σχετικά με τα ψυχιατρικά προβλήματα των προσφύγων και ιδιαίτερα των γυναικών που βρίσκονται σε περιγεννητική
φάση. Σε κλινικό επίπεδο κατά κύριο λόγο αναφέρονται καταθλιπτικές διαταραχές. Η μετατραυματική αγχώδης διαταραχή
απαντάται συχνά. Όταν συνδυάζεται με μείζονα κατάθλιψη αυξάνει κατά πολύ ο κίνδυνος αυτοκτονίας. Οι αντιδράσεις
προσαρμογής με αγχώδη και καταθλιπτικά στοιχεία είναι συχνές. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν υπάρχει χωρισμός στα
μέλη μιας οικογένειας. Κάποιες φορές υπάρχει υπόκριση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο να
ενισχυθεί το αίτημα παροχής ασύλου ή να γίνουν προσπάθειες επανασύνδεσης μιας οικογένειας. Η έλλειψη υποστηρικτικού
κοινωνικού δικτύου αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ψυχοπαθολογίας. Περιορισμούς στο διαγνωστικό και θεραπευτικό
έργο επιβάλλουν οι δυσχέρειες στην προσέγγιση των ασθενών αυτών. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η γλώσσα, με
αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η παρουσία διερμηνέα κατά την ψυχιατρική συνέντευξη. Η διαφορετική θρησκεία και
το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο δυσχεραίνουν τη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης. Ως εκ τούτου, το προσφυγικό
πρόβλημα δημιουργεί την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας ομάδας επαγγελματιών περιγεννητικής ψυχικής υγείας, που να
είναι εξειδικευμένοι στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτής της ευπαθούς ομάδας πληθυσμού.
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17:00-18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 34
	Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
		Προεδρείο: Γ. Σίμος, Ι. Μιχόπουλος
		Βασικές αρχές της Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας
Α. Παπαδόπουλος
		Η Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία στους ασθενείς με οριακή διαταραχή Προσωπικότητας
Α. Γώγος
		Η Διαγραμματική Αναδιαμόρφωση σε ασθενείς με οριακή διαταραχή προσωπικότητας
Ε. Καβουργιά
		Η μεταβίβαση στη θεραπεία των ασθενών με οριακή διαταραχή προσωπικότητας
Μ. Βερυκίου, Ρ. Τόλη
		Το μοντέλο των Πολλαπλών Καταστάσεων Εαυτού της ΓΑΨ σε μία ασθενή με οριακή διαταραχή
προσωπικότητας
Κ. Αργυρόπουλος
Βασικές αρχές της Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας
Παπαδόπουλος Α.
Η Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΓΑΨ) είναι μία βραχεία ατομική ψυχοθεραπεία, η οποία αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο
Βασίλειο από τον Tony Ryle στις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Πρόκειται για ένα δομημένο μοντέλο ψυχοθεραπείας που επιχειρεί να προσφέρει μία κατανόηση της ανθρώπινης ψυχολογίας
μέσα από μία αυθεντική και ουσιαστική σχέση θεραπευτή - θεραπευμένου. Η θεραπευτική σχέση είναι κεντρικής σημασίας
στη Γ.Α.Ψ. και είναι στη βάση της μία ισότιμη σχέση συνεργασίας (collaborative) τόσο εντός όσο και εκτός συνεδρίων, η
οποία έχει στη διάθεσή της συγκεκριμένα εργαλεία (tools) και τεχνικές.
Το αρχικό μοντέλο της ΓΑΨ αναφέρεται σε διάρκεια δεκαέξι (16) συνεδριών περιλαμβάνοντας τη συνεδρία της εκτίμησης,
τις συνεδρίες της αναδιαμόρφωσης (1η έως 4η συνεδρία), κυρίως θεραπευτικές συνεδρίες (5η έως 12η ) και τις συνεδρίες
του τέλους (13-16).
Για τη ΓΑΨ, η κατανόηση της πολυπλοκότητας των ανθρώπινων ψυχολογικών διεργασιών βασίζεται στην κατανόηση
της πρώιμης ανάπτυξης και εξέλιξης αυτών. Το βρέφος από τη στιγμή της γέννησής του έχει την εγγενή προδιάθεση να
αλληλοεπιδρά με τη μητέρα του και τα άλλα «σημαντικά» γι’ αυτό πρόσωπα του περιβάλλοντός του, δημιουργώντας
σχέση. Η αλληλεπίδραση αυτή χαρακτηρίζεται από μία ενεργή συναισθηματική εμπλοκή, χειρονομίες, ήχους, στοιχεία
συμπεριφοράς και μίμησης. Η επανάληψη μέσα στο χρόνο όλων των στοιχείων αλληλεπίδρασης θα διαμορφώσει αργότερα
τις αμοιβαίες διαδικασίες ρόλου (RRPs: Reciprocal Role Procedures), οι οποίες αποτελούν ακολουθίες αντίληψης, σκέψης,
συναισθήματος και δράσης που εδραιώνονται μέσα σε μία σχέση. Κάθε σχέση χαρακτηρίζεται από δύο αμοιβαίους ρόλους:
το ρόλο του παιδιού και το ρόλο του γονέα. Επομένως, δίνεται έμφαση στις πρώτες καθοριστικές σχέσεις του παιδιού
(σχέσεις αντικειμένου) και στην ανάπτυξη των αμοιβαίων διαδικασιών ρόλου μέσα σε αυτές. Εξετάζεται και διερευνάται
πώς δημιουργήθηκαν και διαιωνίστηκαν ρόλοι και συμπεριφορές που αρχικά (στην παιδική και εφηβική ηλικία) ήταν
προσαρμοστικές για το άτομο, αλλά στη συνέχεια (ενήλικη ζωή ) έγιναν αναποτελεσματικές και δυσλειτουργικές με
αποτέλεσμα να προκαλούν δυσφορία και ποικίλα σωματικά και ψυχικά συμπτώματα για τα οποία το άτομο ζητάει βοήθεια.
Τέλος, η ΓΑΨ αποτελεί μία θεραπευτική προσέγγιση με κύριες θεωρητικές πηγές της το μοντέλο της διαδικαστικής
αλληλουχίας (procedural sequence model), τη θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων (object relations theory) και τη
θεωρία της δραστηριότητας (activity theory) του Vygotsky.
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Η Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία στους ασθενείς με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας
Γώγος Α.
Σύμφωνα με το μοντέλο της ΓΑΨ η μεταιχμιακή παθολογία κατανοείται με όρους βλάβης σε τρία επίπεδα ανάπτυξης:
το πρώτο αφορά το ρεπερτόριο αμοιβαίων ρόλων, το δεύτερο τις μεταδιαδικασίες που οργανώνουν τις διαδικασίες του
πρώτου και το τρίτο την ατελή ανάπτυξη αυτοστοχασμού. Οι οριακοί ασθενείς είναι επιρρεπείς σε αιφνίδιες και δυσάρεστες
μεταπτώσεις ανάμεσα σε αντιτιθέμενες καταστάσεις, η πρόκληση των οποίων δεν είναι πάντοτε εμφανής στον πάσχοντα ή
τον παρατηρητή. Οι μεταπτώσεις αυτές κατανοούνται ως εναλλαγή μεταξύ μερικά αποσυνδεμένων καταστάσεων εαυτού
(self-states), οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις δικές τους διαδικασίες αμοιβαίων ρόλων. Η αποσύνδεση (dissociation)
αποτελεί το βασικό μηχανισμό δημιουργίας και διαιώνισης της οριακής παθολογίας.
Η θεραπεία στοχεύει:
Α. Στην περιγραφή, στα ψυχοθεραπευτικά εργαλεία, των καταστάσεων εαυτού και του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται
οι μεταπτώσεις ανάμεσά τους.
Β. Στην αναγνώριση της ανάληψης των επιμέρους ρόλων και των μεταξύ τους μεταπτώσεων στην καθημερινή ζωή και
-πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό- στη μεταβιβαστική σχέση.
Γ. Στην καταγραφή των παραγόντων και εκλυτικών γεγονότων που μπορεί να προκαλούν τις μεταπτώσεις και
Δ. Στην υιοθέτηση νέων, πιο λειτουργικών, τύπων σχέσεων που η αρχική τους ενεργοποίηση γίνεται μέσα στην συνεργατική
θεραπευτική σχέση.
Το διάγραμμα ως ένας παραστατικός, άμεσος τρόπο απεικόνισης των μερικά αποσυνδεμένων καταστάσεων εαυτού, εφόσον
δημιουργηθεί έγκαιρα, μπορεί να προλάβει τη πρόωρη διακοπή της θεραπείας και να επιταχύνει την κατανόηση των
αντιφατικών και δυσλειτουργικών συμπεριφορών του ασθενούς.
Η Διαγραμματική Αναδιαμόρφωση σε ασθενείς με οριακή διαταραχή προσωπικότητας
Καβουργιά Ε.
Το μοντέλο των πολλαπλών καταστάσεων εαυτού εξελίχθηκε ώστε να αντιμετωπιστούν πρακτικές δυσκολίες στην κατανόηση
και αναδιαμόρφωση θεραπευόμενων με σοβαρές διαταραχές. Οι καταστάσεις εαυτού (self-states) χαρακτηρίζονται από μια
συγκεκριμένη διάθεση, αλλά και από γνωσιακά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Αναγνωρίζονται δε, από τις αναφορές
των ασθενών για τον εαυτό τους, από την αναδόμηση των πρώιμων εμπειριών τους, από την άμεση παρατήρηση κι εξέταση
από πλευράς του θεραπευτή, αλλά και από την κοινού αναγνώριση και περιγραφή τους στη μεταβιβαστική σχέση.
Η διαγραμματική αναδιαμόρφωση, βασικό εργαλείο στη θεραπευτική διαδικασία της ΓΑΨ, είναι ένας άμεσος τρόπος
απεικόνισης των μερικά αποσυνδεδεμένων καταστάσεων εαυτού και ιδιαίτερα βοηθητικός για το θεραπευόμενο, λόγω
του παραστατικού τρόπου παρουσίασής του και περιγραφής των διαδικαστικών αλληλουχιών. Σύμφωνα με τη θεωρία της
ΓΑΨ, η κατάσταση εαυτού ενός θεραπευόμενου με ΟΔΠ συνδέεται με ένα ρόλο και περιγράφεται με όρους διαδικασίας
αμοιβαίων ρόλων (RR, Reciprocal Roles), ο κάθε πόλος των οποίων μπορέι να οριστεί αλλά και να βιωθεί ως κατάσταση.
Εφόσον οριστούν οι διαφορετικές καταστάσεις εαυτού, μπορούν να καταγραφούν και οι μετπτώσεις μεταξύ αυτών κι έτσι
να κατασκευαστεί το Διάγραμμα Καταστάσεων Εαυτού (SSDR, Self States Sequential Diagram). Διαφέρει από το βασικό
διάγραμμα (SDR, Sequential Diagramatic Reformulation), αφού αναδεικνύει αφενός πώς οι διαδικαστικές αλληλουχίες
προκύπτουν από τις διαφορετικές καταστάσεις εαυτού και αφετέρου πώς κάποιες από αυτές τις αλληλουχίες μπορεί να
προκαλέσουν μεταπτώσεις από τη μια κατάσταση στην άλλη.
Το διάγραμμα, λοιπόν, των ασθενών με ΟΔΠ περιλαμβάνει περισσότερες της μίας καταστάσεις εαυτού με τις αντίστοιχες
διαδικασίες αμοιβαίων ρόλων. Ακόμη, είναι δόκιμο να περιλαμβάνει τις υπαρκτές, αναμενόμενες ή εκληφθείσες σαν ενεργές
εμπειρίες που μπορεί να προκαλέσουν τις μεταπτώσεις ανάμεσα στις καταστάσεις εαυτού.
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Η μεταβίβαση στη θεραπεία των ασθενών με οριακή διαταραχή προσωπικότητας
Βερυκίου Μ., Τόλη Ρ.
Η Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΓΑΨ) είναι μια θεραπεία με σημαντική εφαρμογή στις διαταραχές προσωπικότητας και
ειδικά στην Οριακή Διαταραχή προσωπικότητας (ΟΔΠ). Σύμφωνα με τη ΓΑΨ, βασική πτυχή της οριακής ψυχοπαθολογίας
αποτελεί η έλλειψη συντονισμού και αμοιβαιότητας στην επικοινωνία στις σημαντικές σχέσεις. Επίσης, παρατηρούνται
δυσλειτουργικοί τρόποι κατανόησης του εαυτού και των άλλων καθώς και τρόποι αλληλεπίδρασης, οι οποίοι περιλαμβάνουν
τόσο αποφευκτικές και αμυντικές όσο και επιθετικές ή απειλητικές συμπεριφορές.
Η ΓΑΨ είναι μια κατά βάση Σχεσιακή και Δυναμική θεραπεία, και γι’αυτό η μεταβίβαση αποτελεί για τον θεραπευτή ένα
σημαντικό εργαλείο για χρήση μέσα στην συνεδρία. Ο ρόλος της μεταβίβασης στην επέλευση της αλλαγής είναι κρίσιμος.
Στην ΟΔΠ ο θεραπευόμενος συχνά αναλαμβάνει ρόλους τόσο θύματος όσο και οργισμένου θύτη, αλλά και ρόλους
συναισθηματικά αποκομμένου, έξω αλλά και μέσα στην θεραπεία. Τέτοιοι μηχανισμοί, οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί ως
προβολική ταύτιση και μεταβίβαση, στη ΓΑΨ θεωρούνται έκφανση των μοτίβων συμπεριφοράς που έχουν βιωθεί στις
πρώιμες σημαντικές σχέσεις.
Έτσι ειδικά για αυτούς τους θεραπευόμενους είναι σημαντικό να αναγνωριστούν αυτοί οι ρόλοι και αυτές οι “καταστάσεις
εαυτού” για να προληφθούν στρεβλώσεις στην μεταβίβαση που μπορεί να είναι αίτιο εκδραματίσεων, ή και διακοπής της
θεραπείας.
Αυτό επιτυγχάνεται με έγκαιρη συζήτηση και αναγνώριση τέτοιων δυσλειτουργικών ρόλων και τέτοιων μηχανισμών μέσω
διαγραμμάτων (διαγραμματική αναδιαμόρφωση), από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες ώστε να είναι φανεροί και σαφείς
όταν θα εμφανιστούν αναπόφευκτα μέσα στην θεραπευτική σχέση ως μεταβίβαση. Ουσιαστικά, η ΓΑΨ αποτελεί μια
κοινή προσπάθεια μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου να αναγνωρισθούν τα συναισθήματα που προκύπτουν
στη σχέση μεταξύ τους, να ονομασθούν και να ορισθούν νέοι τρόποι διαχείρισης τους ώστε να προστατευθεί και όχι να
υπονομευθεί η θεραπευτική σχέση.
Το μοντέλο των Πολλαπλών Καταστάσεων Εαυτού της ΓΑΨ σε μία ασθενή με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας
Αργυρόπουλος Κ.
Το μοντέλο των Πολλαπλών Καταστάσεων Εαυτού στην ΓΑΨ αναπτύχθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες μιας ειδικής
κατηγορίας ασθενών με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (ΟΔΠ). Οι ασθενείς με ΟΔΠ είναι επιρρεπείς σε αιφνίδιες και
δυσάρεστες μεταπτώσεις ανάμεσα σε αντιτιθέμενες καταστάσεις, που γίνονται κατανοητές σαν εναλλαγή μεταξύ μερικά
αποσυνδεμένων καταστάσεων εαυτού (self-states). Το διάγραμμα των ασθενών με ΟΔΠ περιλαμβάνει, περισσότερες της
μιας, καταστάσεις εαυτού με τις αντίστοιχες διαδικασίες αμοιβαίων ρόλων.
Εφαρμόστηκε ΓΑΨ διάρκειας 48 συνεδριών, ως κύρια ψυχοθεραπευτική μέθοδος, σε μία ασθενή με Οριακή Οργάνωση
Προσωπικότητας.
Η κα. “Φ.” είναι 4ο ετών. Παρουσιάζει ήπιας βαρύτητας καταθλιπτικά συμπτώματα, σωματοποίηση άγχους με κρίσεις
πανικού, συναισθηματικό κενό και εκρήξεις θυμού. Διακατέχεται από έντονο φόβο εγκατάλειψης και απόρριψης, καταφεύγει
στην “φαντασία” για να αποφύγει την πραγματική ζωή. Εμφανίζει υψηλές προσδοκίες από τους άλλους και τους γιατρούς.
Η ασθενής είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στην κριτική, έχει μια ασταθή εικόνα του εαυτού και ισχυρά αισθήματα αναξιότητας.
Από το ατομικό ιστορικό προκύπτει συναισθηματική στέρηση και κακοποίηση.
Στην Διαγραμματική Αναδιαμόρφωση σχεδιάστηκαν δυο καταστάσεις εαυτού, «Είμαι Συναισθηματικά Στερημένη» και
«Ανάγκη για Ιδανική φροντίδα». Αργότερα προστέθηκε και μια τρίτη «Είμαι Κακιά».
Ο εμπλουτισμός του διαγράμματος ήταν πολύ αποτελεσματικός στην πρόοδο της θεραπευτικής διαδικασίας. Μόλις η
ασθενής κατάλαβε την ιδέα των ξεχωριστών καταστάσεων εαυτού, ήταν ικανή να τις αναγνωρίζει. Μετά την 24η συνεδρία
οι κρίσεις πανικού υποχώρησαν, η ασθενής μπορούσε να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τις εκρήξεις θυμού και ήταν σε
θέση να καταλάβει πως οι προσδοκίες της για ιδανική φροντίδα ήταν μη ρεαλιστικές.
Οι ασθενείς με ΟΔΠ μέσα από την ΓΑΨ καταφέρνουν να αναγνωρίσουν τις μερικώς αποσυνδεδεμένες καταστάσεις εαυτού
και να παρακολουθούν τους παράγοντες που οδηγούν σε μετατοπίσεις από το ένα self state στο άλλο. Μια μεγαλύτερη σε
διάρκεια θεραπεία με ΓΑΨ για αυτούς τους σοβαρά διαταραγμένους ασθενείς μπορεί να είναι πιο επωφελής.
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10:00-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 35
		ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ, ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ
		
Διοργάνωση: Κλάδος Στρατιωτικής Ψυχιατρικής
		Προεδρείο: Ι. Νηματούδης, Β. Μαυρέας
		Σχιζοφρένεια
Π. Φωτιάδης
		Διπολική Διαταραχή
Κ. Ράντης
		Μείζων Κατάθλιψη
Α. Ράμναλης
		Διαταραχή Χρήσης Ουσιών
Π. Παναγιωτίδης
Σχιζοφρένεια
Φωτιάδης Π.
Η Λειτουργικότητα στις ψυχικές ασθένειες και συγκεκριμένα στην Σχιζοφρένεια, έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια
τους ειδικούς ψυχικής υγείας, καθώς οι θεραπευτικοί στόχοι έχουν μετατεθεί πολύ πέραν της ύφεσης των συμπτωμάτων
σε αυτό που πλέον αποκαλείται Λειτουργική Ύφεση και Λειτουργική Αποκατάσταση. Όροι όπως Ποιότητα Ζωής και
Καθημερινή Λειτουργικότητα, αποτελούν έννοιες που εμπλέκονται στην καθημερινή κλινική πρακτική και αποτελούν
βασικό στοιχείο του θεραπευτικού σχεδιασμού. Η έρευνα στο τομέα αυτό προσπαθεί να αξιολογήσει και να προσδιορίσει
το ακριβές περιεχόμενο και την σημασία που δίδουν οι ασθενείς στις έννοιες αυτές, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να αναδείξει
συσχετίσεις με άλλους παράγοντες ( συμπτώματα, χρονιότητα, βαρύτητα, οργανικό υπόστρωμα, δραστικοί παράγοντες και
θεραπευτικές παρεμβάσεις).
Αν και τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα έρευνας και οι σύγχρονες θεραπευτικές παρεμβάσεις δεν δώσει θεαματικά
αποτελέσματα, το γεγονός της αναγνώρισης της σημαντικότητας της Λειτουργικότητας στη Σχιζοφρένεια και της έντονης και
συστηματικής ενασχόλησης, αποτελεί ενθαρρυντικό παράγοντα για τις μελλοντικές εξελίξεις.
Λειτουργικότητα των ασθενών με Διπολική Διαταραχή
Ράντης Κ.
Η Διπολική Διαταραχή είναι μια από τις 10 πρώτες καταστάσεις υγείας παγκοσμίως, που προκαλούν ανικανότητα/αναπηρία.
Επιπλέον, πολλοί ασθενείς αναφέρουν χειρότερη ποιότητα ζωής και γενική λειτουργικότητα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό,
ακόμη κι όταν δεν βρίσκονται σε συναισθηματικό επεισόδιο, ενώ κακή ποιότητα ζωής και λειτουργικότητα έχουν συσχετιστεί
με αυξημένη παρορμητικότητα μεταξύ των επεισοδίων, γνωστική έκπτωση και υπολειμματικά καταθλιπτικά και ψυχωτικά
συμπτώματα.
Πολλές φορές, ο κλινικός ψυχίατρος τείνει να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από την ψυχική σφαίρα,
και να παραβλέπει τα παραπάνω.
Στην παρούσα εισήγηση, θα παρουσιαστούν στοιχεία από μελέτες της λειτουργικότητας σε ασθενείς με Διπολική
Διαταραχή, σε συσχέτιση τόσο με τα επεισόδια, όσο και μεταξύ των επεισοδίων, αλλά και σε σχέση με τη φαρμακευτική
αγωγή, καταδεικνύοντας την ανάγκη ο στόχος του θεραπευτή να είναι, ταυτόχρονα με την ύφεση των συμπτώμάτων, και η
επαναφορά της λειτουργικότητας όσο το δυνατόν στο αρχικό επίπεδο.
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11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 08
		Προεδρείο: Ν. Χριστοδούλου
		Mental Health of Syrian Refugees: Looking Backwards and Forwards
M. Abou-Saleh
The conflict in Syria, now in its 8th year, is almost unprecedented in the magnitude of humanitarian and public health
catastrophe.
The objective of the presentation is to review the regional and global initiatives and actions to meet the mental
health needs of Syrian refugees. The methods were to review the literature and outline the activities of governmental,
professional and NGOs in responding to the escalating situation in Syria.
There have been numerous activities and extensive action by all concerned organizations in response to the Syrian crisis.
However these activities are predominantly in countries hosting refugees and in Europe, are often poorly coordinated
and fall short of meeting the needs of Syrian refugees for mental health and psychosocial support (MHPSS).
The Syrian crisis has become a global humanitarian concern. Whilst the WHO, UNHCR, IOM, NGOs and professional
organizations are taking initiatives to address the challenges of providing MHPPS for Syrian refugees, there needs to be
more provision of MHPSS with integration into the national health strategies of hosting countries as well as planning for
Building Back Better of integrated health services in post-conflict Syria. The Syrian catastrophe is a wake-up call for all
humanity to unite against the forces of injustice and the degradation of all humans. Syria was the cradle of civilization
and must not become its grave.
Abou-Saleh M, George N Christodoulou G (2016) Mental Health of Refugees: Global Perspectives, British Journal pf
Psychiatry-International.(November 2016; Vol 13, Issue 4:79-81.
WHO:BUILDING BACK BETTER Sustainable mental health care after emergencies (2013) http://www.who.int/mental_
health/emergencies/building_back_better/en/
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15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 36
		
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ
		Προεδρείο: Φ. Γουρζής, Κ. Ασημακόπουλος
		Εξατομίκευση της θεραπείας στην ψυχιατρική
Ε. Τσερμπίνι
		Η προληπτική φαρμακογονιδιωματική στην ψυχιατρική
Γ. Πατρινός
		Η ενσωμάτωση της φαρμακογονιδιωματικής στην κλινική πράξη: Η εμπειρία της πανεπιστημιακής ψυχιατρικής
κλινικής του ΠΓΝΠ
Μ. Σκώκου
Εξατομίκευση της θεραπείας στην ψυχιατρική
Τσερμπίνι Ε.Ε.
Η εξατομικευμένη ιατρική αφορά την χρήση των γονιδιωματικών δεδομένων ενός ασθενούς με σκοπό την χορήγηση
καλύτερης φαρμακευτικής αγωγής, και συγκεκριμένα την μέγιστη αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και την ελαχιστοποίηση
των ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς και τον προσδιορισμό της προδιάθεσης κάποιου ασθενούς σε μια συγκεκριμένη
γενετική νόσο. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η μείωση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
Στο εργαστήριο Εξατομικευμένης Ιατρικής και Φαρμακογονιδιωματικής του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου
Πατρών, πραγματοποιήθηκε μια Φαρμακογονιδιωματική μελέτη για την αποτελεσματικότερη θεραπεία με κλοζαπίνη και
ρισπεριδόνη σε ασθενείς με σχιζοφρένεια. Από τη μελέτη αυτή προέκυψε ότι η γενετική αλλαγή rs6313 του γονιδίου HTR2A,
μπορεί να αποτελέσει φαρμακογονιδιωματικό βιοδείκτη στην ανταπόκριση των Ελλήνων ασθενών στην ρισπεριδόνη.
Δεδομένου του ότι η σχιζοφρένεια είναι ένα πολυπαραγοντικό νόσημα και πολλοί γενετικοί τόποι εμπλέκονται στην
εμφάνιση του τελικού φαινοτύπου και ως γνωστό εμπλέκεται και το περιβάλλον, θέλαμε να προσθέσουμε μια ακόμα
γνώση σε μοριακό επίπεδο, μελετώντας επιπλέον γενετικές αλλαγές που έχουν βρεθεί να έχουν στατιστική σημαντικότητα
σε μη Καυκάσιους πληθυσμούς, σε Καυκάσιους πληθυσμούς. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήσαμε μια ποιοτική μεταανάλυση και καταλήξαμε σε 18 στατιστικά σημαντικούς γενετικές αλλαγές που βρίσκονται σε 14 διαφορετικά γονίδια και οι
οποίοι μελετήθηκαν σε δείγμα Καυκάσιων. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η παρουσία κάποιων αλληλομόρφων πιθανόν
να συνδέεται με την εμφάνιση της νόσου.
Τέλος, ασχοληθήκαμε με την φαρμακογονιδιωματική του λιθίου στα επίπεδα eGFR σε ασθενείς με διπολική διαταραχή
και βρέθηκε ότι η γενετική αλλαγή rs378448 του γονιδίου ACCN1 ενδεχομένως να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά
για την προσαρμογή της χορήγησης λιθίου σε ασθενείς με διπολική διαταραχή, με στόχο την αποφυγή σοβαρής νεφρικής
δυσλειτουργίας.
	Η προληπτική φαρμακογονιδιωματική στην ψυχιατρική
Πατρινός Π.Γ.
Προληπτική Φαρμακογονιδιωματική είναι η εκ των προτέρων γενετική ανάλυση φαρμακογονιδιωματικών βιοδεικτών για
την στοχευμένη χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής με σκοπό την αποφυγή ανεπιθύμητων παρενεργειών.
Η κλινική μελέτη «PREemptive Pharmacogenomic testing for Preventing Adverse drug REactions (PREPARE)» είναι μια
πολυκεντρική, ανοικτή, διασταυρούμενη μελέτη τυχαιοποιημένης ομαδοποίησης, και η πρώτη Πανευρωπαϊκή πρόδρομη
μελέτη Προληπτικής Φαρμακογονιδιωματικής στην Ευρώπη η οποία διεξάγεται σε επτά χώρες και ανήκει στο πρόγραμμα
Ubiquitous Pharmacogenomics (U-PGx, H2020-668353, www.upgx.eu). Σκοπός της μελέτης είναι να καθοδηγήσει
την δόση και την επιλογή του φαρμάκου, βασιζόμενο στην σχέση φαρμάκου-γονοτύπου, στοχεύοντας στην συνολική
μείωση των ανεπιθύμητων παρενεργειών και επικεντρώνεται σε φάρμακα για τα οποία υπάρχουν συστάσεις για την
φαρμακογονιδιωματικά-καθοδηγούμενη επιλογή θεραπευτικής δόσης και φαρμάκου και οι οποίες έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων.
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Το Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου
Πατρών, το οποίο εκπροσωπεί την Ελλάδα στην κλινική αυτή μελέτη επικεντρώνεται στη συλλογή ασθενών με ψυχιατρικά
νοσήματα και για τον λόγο αυτό, επιστρατεύονται ασθενείς από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Πατρών (ΠΓΝΠ) καθώς και από τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και το Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης, θα συλλεγούν περίπου 1400 ψυχιατρικά περιστατικά, από τα οποία 700 στον βραχίονα με
φαρμακογονιδιωματική παρέμβαση (intervention arm), όπου η χορήγηση της κατάλληλης δόσης του φαρμάκου θα είναι
γενετικά καθοδηγούμενη και 700 στον βραχίονα χωρίς φαρμακογονιδιωματική παρέμβαση (control arm), όπου η δόση του
φαρμάκου θα δίνεται σύμφωνα με την συνήθη κλινική πράξη.
Μέχρι σήμερα, έχουν συλλεγεί περίπου 380 περιστατικά, στα οποία ο αριθμός των ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν
αναφερθεί είναι κατά περίπου το 1/3 μειωμένος σε αριθμό και βαρύτητα συγκρινόμενα με ιστορικά στοιχεία των δύο
κλινικών, όπως εξωπυραμιδικά συμπτώματα, καταστολή, ναυτία, και άλλες. Δεδομένου ότι η φαρμακογονιδιωματική
παρέμβαση έχει σαν συνέπεια συχνά την μείωση των δόσεων των εμπλεκομένων φαρμάκων, αναμένεται ότι ο αριθμός των
παρενεργειών, στον βραχίονα της μελέτης χωρίς την φαρμακογονιδιωματική παρέμβαση θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος,
παρεμφερής με τα ιστορικά στοιχεία των συμμετεχόντων κλινικών.
Η συγκεκριμένη μελέτη αναμένεται να επιβεβαιώσει ότι η γονοτύπηση των κλινικά σημαντικών φαρμακογονιδιωματικών
δεικτών μειώνει τον αριθμό των ανεπιθύμητων ενεργειών που συνδέονται με την σχέση φαρμάκου-γονότυπου αλλά και
ότι είναι αποδοτικότερη από το τρέχον πρότυπο φροντίδας. Τέλος, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής αναμένεται να
οδηγήσουν σε ασφαλέστερες και πιο αποδοτικές φαρμακοθεραπείες, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους και τη μείωση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης.
 ενσωμάτωση της φαρμακογονιδιωματικής στην κλινική πράξη: Η εμπειρία της πανεπιστημιακής
Η
ψυχιατρικής κλινικής του ΠΓΝΠ
Μ. Σκώκου
Η εξατομίκευση της θεραπείας αποτελεί πλέον σαφή και σημαντικό στόχο της κλινικής φροντίδας, η οποία αποσκοπεί στη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η εφαρμογή της φαρμακογονιδιωματικής
στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ στα πλαίσια της πολυκεντρικής μελέτης PREPARE, η οποία ως κύριο
στόχο έχει τη βελτίωση της ασφάλειας, φαίνεται να αποδίδει θετικά αποτελέσματα ως προς τη μείωση των ανεπιθύμητων
ενεργειών. Παρουσιάζονται προκαταρκτικά αποτελέσματα και επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών όπου η ενσωμάτωση των
αποτελεσμάτων των φαρμακογονιδιωματικών εξετάσεων είχε σημαντική θετική επίδραση στη φροντίδα τους και στη μείωση
των χρησιμοποιούμενων δόσεων και των παρενεργειών.
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18:00-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 38
		
ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ
		
Διοργάνωση: Κλάδος Σεξουαλικότητας & Διαπροσωπικών Σχέσεων
		Προεδρείο: Λ. Αθανασιάδης, Σ.Γ. Καπρίνης
		Εισαγωγή
Λ. Αθανασιάδης
		Από την ψυχιατρικοποίηση - παθολογικοποίηση της τρανς κατάστασης
προς το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό
Σ. Μπουφίδης
		Ο ρόλος του επαγγελματία ψυχικής υγείας-ηθικοί προβληματισμοί σχετικά με την τρανς κατάσταση
Σ.Γ. Καπρίνης
		Η διεθνής πρακτική
Γ. Πάγκαλος
Εισαγωγή
Αθανασιάδης Λ.
Οι πρόσφατες αλλαγές στο ελληνικό νομικό πλαίσιο που αφορούν θέματα ταυτότητας του φύλου έχουν προκαλέσει έντονο
ενδιαφέρον και συζητήσεις για θέματα φύλου στο κοινό, σε φορείς και Υπηρεσίες, στα ΜΜΕ και στους επαγγελματίες
Υγείας. Στις σημαντικές παραμέτρους του θέματος περιλαμβάνονται:
Η ένταξη της «δυσφορίας του φύλου» στα ψυχιατρικά ταξινομικά συστήματα, η χρήση των σχετικών όρων, νομικά θέματα,
θέματα δεοντολογίας, θέματα κακοποιητικών πρακτικών, θέματα αυτοπροσδιορισμού της κοινωνικής ταυτότητας του
φύλου, θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι ψυχολογικές παράμετροι, η ενημέρωση του κοινού και φορέων, ο ρόλος των
ΜΜΕ, θέματα που αφορούν τις οικογένειες των διεμφυλικών ατόμων, ο ρόλος των επαγγελματιών και των Υπηρεσιών
Υγείας, οι διεθνείς πρακτικές και οι οδηγίες των Επιστημονικών φορέων, η επιστημονική έρευνα, ο πλουραλισμός των
προσεγγίσεων, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της έναρξης -συνέχισης- ολοκλήρωσης των σωματικών αλλαγών, θέματα
διεμφυλικότητας σε παιδιά και εφήβους και διάφορα άλλα πρακτικά θέματα.
Από την ψυχιατρικοποίηση - παθολογικοποίηση της τρανς κατάστασης προς το δικαίωμα
τον αυτοπροσδιορισμό
Μπουφίδης Σ.
Στην Ελλάδα για την διαδικασία της μεταβολής στοιχείων ταυτότητας, οι δικαστές ζητούσαν ψυχιατρική γνωμάτευση με την
διάγνωση της δυσφορίας φύλου κι γνωματεύσεις από ενδοκρινολόγο κι χειρουργό χωρίς να το απαιτεί ο παλαιός νόμος.
Η τρανς κατάσταση θεωρείτο ψυχική διαταραχή (λόγω της ένταξης της τρανς κατάστασης με τον όρο “δυσφορία φύλου”
στους ταξινομητικούς καταλόγους των Ψυχικών Διαταραχών).
Άλλο η διαδικασία της φυλομετάβασης κι άλλο η διαδικασία της μεταβολής στοιχείων ταυτότητας.
Δεν κρίνεται απαραίτητη η φυλομετάβαση και η τριαδική θεραπεία (ψυχοθεραπεία, ορμονοθεραπεία κι διάφορες
χειρουργικές επεμβάσεις) για την διαδικασία της μεταβολής στοιχείων ταυτότητας άλλα είναι πολύ ωφέλιμο να έχει γίνει η
μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας κατά την διάρκεια της φυλομετάβασης, ιδίως στα παιδιά και στα έφηβα άτομα.
Η έννοια του αυτοπροσδιορισμoύ έχει ιδιαίτερη σημασία αφού κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ετεροπροσδιορίσει έναν
τρανς άνθρωπο, ο κάθε άνθρωπος ως αυτόνομο σώμα έχει την ελευθερία να κατατάξει και να αυτοπροσδιορίσει τον εαυτό
του όπως νομίζει.
Το να είσαι τρανς ή άτομο που δε ταυτίζεται με τις δυαδικές νόρμες του φύλου είναι θέμα διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας,
όχι Παθολογίας.
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Ο ρόλος του Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας - ηθικοί προβληματισμοί σχετικά με την τρανς κατάσταση
Καπρίνης Σ.Γ.
Η παρέμβασή μου αποσκοπεί στο να προβληματίσει και να αποδείξει πως η τρανς κατάσταση δεν είναι από τη φύση της
παθολογική, πως η τρανς κατάσταση δεν είναι ακραίος υποκειμενισμός, πως το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό των
τρανς ανθρώπων στηρίζεται στην πραγματικότητα και δεν είναι ούτε “μόδα των ταυτοτήτων” ούτε “δικαιωματισμός”, πως
η ψυχιατρική έχει άλλη αποστολή από την ψυχιατρικοποίηση των πάντων, πως η ψυχιατρική δεν ηθικολογεί και πως είναι
ανάγκη να σταματήσουμε να αναφερόμαστε στην έννοια του φυσιολογικού με ηθικολογικό τρόπο.
Η Διεθνής Πρακτική
Πάγκαλος Γ.
Από το 1948 όταν ο Γερμανός Ενδοκρινολόγος Harry Benjamin ζήτησε από τον Alfred Kinsey να εξετάσουν ένα κορίτσι
που αισθανόταν αγόρι, έως σήμερα, η ιατρική αντιμετώπιση της ασυμφωνίας του φύλου έχει περάσει διαφορετικές
φάσεις, μεγάλη πολεμική, ενώ ακόμη εξελίσσεται. Διεθνή κέντρα αναφοράς πάνω στο αντικείμενο της ταυτότητας του
φύλου εκδίδουν πρότυπα περίθαλψης για τα άτομα που προσέρχονται με σχετικά αιτήματα. Τα πρότυπα περίθαλψης
και οι κατευθυντήριες οδηγίες ανανεώνονται διαρκώς βασισμένα στα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα. Εταιρείες Ψυχιατρικές,
Ψυχολογικές, Ενδοκρινολογικές, Πλαστικής Χειρουργικής εκδίδουν οδηγίες προς τους επαγγελματίες υγείας βάσει των
οποίων πρέπει να προσφέρουν περίθαλψη στα διεμφυλικά άτομα από την παιδική έως την ενήλικη ζωή. Οι οδηγίες αυτές
αφορούν συχνά όλα τα επίπεδα υγειονομικής περίθαλψής τους, συμπεριλαμβανομένου της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Με
την Διαταραχή Ταυτότητας Φύλου ή τη Δυσφορία Φύλου να αποτελεί διάγνωση ταξινομημένη στα Ψυχιατρικά Διαγνωστικά
Ταξινομικά Συστήματα είναι εύλογο ότι ο ρόλος της Ψυχιατρικής Κοινότητας στον καθορισμό της παρεχόμενης βοήθειας σε
άτομα με ασυμφωνία φύλου είναι μείζονος σημασίας. Ανεξάρτητα από τις μικρές ή μεγαλύτερες αποκλίσεις των θεραπειών
σε παγκόσμιο επίπεδο, κοινή συνισταμένη όλων είναι η αποστιγματοποίηση, η ελάττωση της δυσφορίας του διεμφυλικού
ατόμου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του στο τελικώς επιθυμητό του φύλο.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 40
ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ
Από τις βραδιές ποίησης του ΚΛΑΔΟΥ «ΤΕΧΝΗ & ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ»
στην έκδοση «Τα λόγια της τρέλας» σε απόδοση Νίκου Τζαβάρα
		Προεδρείο: Ν. Τζαβάρας
15:00-16:30
		

		
Για Διονύσιο Σολωμό
Χ. Γιαννουλάκη
		Τέχνη & Ψυχιατρική
Σ. Κρασανάκης
Στο συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζονται αποσπάσματα από ποιήματα και πεζά κυρίως Γερμανών συγγραφέων, όπως
Freidrich Hölderlin.
Friedrich Nietzsche, Georg Bϋchner, Paul Celan, Robert Walser. Frank Kafka, Rainer Maria Rilke, Διονυσίου Σολωμού κ.α.
Τα κείμενα περιλαμβάνουν στο σύνολο τους αναφορές σε οριακές ψυχικές καταστάσεις και τη σύνδεση που επιτυγχάνεται
-διαμέσου της Τέχνης- ανάμεσα σε ακραία βιώματα μιας δοκιμαζόμενης υποκειμενικότητας και της αισθητικής τους
ανάπλασης που τα αναδεικνύει και τα καθιστά εγγύτερα, περισσότερο απτά.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 42
ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
	Συνδιοργάνωση:
Κλάδος Ψυχιατροδικαστικής, Κλάδος Βίαιων Συμπεριφορών, OKANA
		Προεδρείο: Α. Δουζένης, Δ. Πλουμπίδης
18:00-19:30

		Βουπρενορφίνη vs Μεθαδόνη σε ασθενείς με διπλή διάγνωση
Α. Αποστολόπουλος, Β. Μάνθου
		Ψυχοφαρμακολογική αντιμετώπιση των ασθενών με διπλή διάγνωση (LAIs)
Μ. Μαρινάκου, Γ. Τζεφεράκος
		Αλκοόλ και διπλή διάγνωση
Δ. Τσακλακίδου
Από την βιβλιογραφία προκύπτει η σημαντικού βαθμού συννοσηρότητα ψυχικών διαταραχών και διαταραχών χρήσης
ουσιών καθώς και η ηψηλή παρουσία σημαντικού αριθμού ασθενών με Διπλή Διάγνωση, στα προγράμματα υποκατάστασης.
Στην Ελλάδα, λειτουργούν προγράμματα υποκατάστασης με Βουπρενορφίνη και Μεθαδόνη, από τον Οργανισμό Κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ). Στην συγκεκριμένη τράπεζα, γίνεται προσπάθεια παρουσίασης βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων
και κλινικής εμπειρίας, σχετικά με σημαντικά κλινικά διλλήματα και προκλήσεις, που καλούνται οι θεραπευτές αυτών των
ασθενών να αντιμετωπίσουν, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές για την διαχείριση των.
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15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 44
		ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
		
Προεδρείο: Β. Κονταξάκης, Γ. Κωνσταντακόπουλος
		Σχιζοφρένεια
Κ. Κόλλιας
		Διπολική διαταραχή
Κ. Φουντουλάκης
		Ανοικές Συνδρομές
Α. Πολίτης
Εξαρτήσεις
		
Η. Τζαβέλλας
Σχιζοφρένεια
Κόλλιας Κ.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μονήρη ψύχωση, να δοθεί έμφαση στην παροχή
φροντίδας σε πρώιμα στάδια της ψυχωσικής διεργασίας, κατά τη διάρκεια της αποκαλούμενης «πρώιμης ψύχωσης» (“early
psychosis”). Στην έννοια της πρώιμης ψύχωσης περιλαμβάνονται:
α) Η «προψυχωσική φάση» (“prepsychotic phase”). Πρόκειται για μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από ήπια, ακαθόριστα
και συχνά μη ειδικά συγκεκριμένης ψυχιατρικής διαταραχής συμπτώματα, τα οποία οδηγούν σε μια εγκατάσταση έκπτωσης
λειτουργικότητας, σταδιακά επιδεινούμενης.
β) Η «περίοδος μη θεραπευόμενης ψύχωσης» (“period of untreated psychosis”). Η μεγαλύτερη διάρκειά της περιόδου μη
θεραπευόμενης ψύχωσης (duration of untreated psychosis-DUP) συσχετίζεται με κακή πρόγνωση, για αυτό και χρειάζονται
παρεμβάσεις στις κοινότητες για έγκαιρη ανίχνευση ατόμων στα αρχικά στάδια της διαταραχής τους.
γ) Το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο και η κρίσιμη περίοδος των πρώτων ετών από τη στιγμή της αρχικής διάγνωσης, κατά την
οποία χρειάζεται να επιδιώξουμε την ιδανική, ολοκληρωμένη, αντιστοιχούσα στη συγκεκριμένη φάση θεραπεία, καθώς και
να διασφαλίσουμε το συνεχές στη φροντίδα μας.
Οι πρώιμες παρεμβάσεις σε άτομα με σύνδρομο κινδύνου για ψύχωση γίνονται με βάση το “μοντέλο κλινικών σταδίων”
(“clinical staging model”). Οι παρεμβάσεις που αφορούν στην πρόδρομη περίοδο της ψύχωσης είναι πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας πρόληψης, ενώ οι παρεμβάσεις για την DUP και το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο είναι δευτεροβάθμιας
πρόληψης για μείωση των υποτροπών και ενδεχομένως και τριτοβάθμιας πρόληψης για περιορισμό της έκτωσης που
συνεπάγεται η νόσος.
Στο πλαίσο της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου έχει εγκαινιαστεί η λειτουργία ενός δικτύου πρώιμης παρέμβασης
στην ψύχωση και πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου, που περιλαμβάνει ειδικό εξωτερικό ιατρείο πρώιμης παρέμβασης στην
ψύχωση για άτομα με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο και για άτομα λίαν υψηλού κινδύνου για ψύχωση, τμήμα κλειστής
νοσηλείας και τμήμα ημερήσιας νοσηλείας για άτομα με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο.
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16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 45
		ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕIΟ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
		Προεδρείο: Μ.Δ. Σκόνδρας, Κ. Μωρόγιαννης
		Ο αστερισμός της πρωταρχικής σκηνής στην αναλυτική ομάδα: Μία γέφυρα μεταξύ ψυχανάλυσης και ομαδικής
ανάλυσης στη θεωρία και την κλινική πράξη
Κ. Τσιράκη
		Ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία μεθοριακών ασθενών: Όρια πλαίσια και καθρεφτίσματα
Κ. Μωρόγιαννης
		Η ομαδική ανάλυση παιδιών & εφήβων: ΄Ενας χώρος για συλλογισμό και συγκίνηση
Α. Πατρικίου
 αστερισμός της πρωταρχικής σκηνής στην αναλυτική ομάδα: Μία γέφυρα μεταξύ ψυχανάλυσης και
Ο
ομαδικής ανάλυσης στη θεωρία και την κλινική πράξη
Τσιράκη Κ.
Σύμφωνα με τη θεωρία της ψυχανάλυσης, η πρωταρχική σκηνή (primal scene) είναι η πρώτη οπτική ή ακουστική επαφή του
παιδιού με τη σεξουαλική πράξη των γονέων του, η οποία επηρεάζει ή και τραυματίζει την ψυχοσεξουαλική ανάπτυξή του.
Οι θεωρίες του Freud και άλλων θεωρητικών της ψυχανάλυσης εξετάζουν κατά πόσο αυτή αφορά στην πραγματικότητα
ή τη φαντασίωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση της πρωταρχικής σκηνής στην ενήλικη ζωή του ατόμου,
αλλά και η ανάπτυξη της παρουσίας της πρωταρχικής σκηνής στην αναλυτική ομάδα. Εξάλλου, η πρωταρχική σκηνή
εξωτερικεύεται με ποικίλους τρόπους, όπως μέσω της τέχνης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Guernica του
Πικάσο, όπου διαπιστώνεται ότι οι φαντασιώσεις του καλλιτέχνη υπήρξαν η λανθάνουσα κινητήριος δύναμη πίσω από το
έργο του. Στην περίπτωση της αναλυτικής ομάδας, η πρωταρχική σκηνή διαμορφώνει «φαινόμενα πυκνωτή», οδηγώντας
στην απελευθέρωση βαθέως και αρχαϊκού υλικού που ακολουθεί το από κοινού μοίρασμα σχετικών συνειρμών από
την ομάδα, ώστε να δημιουργείται μία αθροιστική ενεργοποίηση στα βαθύτερα επίπεδα. Έτσι, διαμορφώνεται ένα είδος
κοινωνικού ασυνείδητου, που απελευθερώνει συναισθηματικές καταστάσεις που αναζωπυρώθηκαν από την ομάδα.
Εν τέλει, διαπιστώνεται ότι πολύ περισσότερο από ό,τι στην ατομική ψυχανάλυση, με τη δυαδική σχέση της, η ομάδα
περιλαμβάνει καταστάσεις που διεγείρουν πραγματικές και φαντασιωσικές τριγωνικές σχέσεις.
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Ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία μεθοριακών ασθενών: Όρια πλαίσια και καθρεφτίσματα
Μωρόγιαννης Κ.
Ο μεθοριακός ασθενής δεν είναι ένα διακριτό ανεξάρτητο και αυτόνομο άτομο. Κατ’ ακολουθίαν δεν αντιλαμβάνεται τους
άλλους, ως διακριτά, ανεξάρτητα και αυτόνομα άτομα.
Η ψυχική του οργάνωση κυριαρχείται από «σχέσεις μερικού αντικειμένου». Οι βασικές άμυνες που χρησιμοποιεί είναι η
Άρνηση, o Διχασμός και η Προβλητική ταύτιση. Ως προς την αιτιολογία των ανωτέρω, οι περισσότεροι συγγραφείς μιλούν
για αυτό που ο Chessick αποκάλεσε “pre-verbal disaster” (προλεκτική καταστροφή) η οποία τοποθετείται στην τρίτη φάση
της διαδικασίας «εξατομίκευσης - αποχωρισμού» κατά Mahler.
Η κλινική εμπειρία έχει δείξει ότι ορισμένοι δομικοί παράγοντες της ομαδικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας κάνουν την
παλινδρόμηση του μεθοριακού ασθενούς λιγότερο «βίαιη» και συνεπώς περισσότερο “εμπεριέξιμη” στη θεραπευτική
κατάσταση. Ταυτοχρόνως οι διαδικασίες εξατομίκευσης και κοινωνικοποίησης του μεθοριακού μπορούν να υποστηριχθούν
καλύτερα στο πεδίο της αναλυτικής ομάδας. Η εξάρτηση του μεθοριακού ασθενούς από την αναλυτική ομάδα αναπτύσσεται
πιο αργά και είναι περισσότερο συν-τονική με τον εαυτό του, σε σύγκριση με την δυαδική θεραπεία. Οι ανάγκες για προσοχή
και επιβράβευση, η ναρκισσιστική ανάγκη να είναι στο επίκεντρο, μπορούν να ικανοποιηθούν περισσότερο, από την ομάδα
σαν σύνολο, σε σχέση με τη δυνατότητα της θεραπευτικής δυάδας. Ο φόβος του μεθοριακού ότι «θα καταστρέψει» τον
άλλο, με τις επιθέσεις του, είναι λιγότερο οξύς στην περίπτωση της ομάδας. Ο φόβος επίσης ότι θα καταστραφεί ο ίδιος ο
μεθοριακός από την φοβούμενη αντεπίθεση του άλλου, απαλύνεται κάπως στην ομάδα. Αντίστοιχες πλευρές των άλλων
μελών, θα συνδεθούν με τις πλευρές του μεθοριακού που τον εκθέτουν σ’ αυτόν τον κίνδυνο. Έτσι η ομάδα μπορεί να
γίνει ένα αξιόπιστο μεταβατικό αντικείμενο και να λειτουργήσει περισσότερο στηρικτικά σε σχέση με την αναλυτική δυάδα.
Επιπλέον η αναλυτική ομάδα μπορεί να συμβάλλει περισσότερο από την αναλυτική δυάδα, στην αποκατάσταση των
λειτουργιών: Του εξωτερικού ορίου του εαυτού, των εσωτερικών ορίων του εαυτού, και της συμβολικής λειτουργίας.
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18:00-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 46
		ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (FAKE NEWS): ΜΙΑ ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)
		Προεδρείο: Χ. Τουλούμης, Χ. Τσόπελας
		Το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων-παραπληροφόρησης (fake news) [γενικό-εισαγωγικό]
Α. Χασάπης, Χ. Τσόπελας
		Ψευδείς ειδήσεις, μία Placebo απεικόνιση της αλήθειας
Π. Κατσαρός
		Υπάρχει βιολογικό υπόβαθρο που εξυπηρετεί τη διαδικασία ανάπτυξης ψευδών ειδήσεων;
O. Γιωτάκος
Το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων-παραπληροφόρησης (fake news)
Χασάπης Α., Τσόπελας Χ.
Η έννοια των ψευδών ειδήσεων (fakenews) και των επιδράσεών τους στο άτομο και την κοινωνία αναλύεται εκτενώς το
τελευταίο διάστημα από διάφορες επιστήμες. Μεταξύ άλλων όμως, υπάρχει ακόμη αρκετή αμφισβήτηση σχετικά με την
ακριβή διάκριση ανάμεσα στις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση (disinformation), την κακή πληροφόρηση
(misinformation), τις ιδεολογικά λαξευμένες ειδήσεις (ideologicallyslantednews), την προπαγάνδα, κλπ. Τυπικά, οι ψευδείς
ειδήσεις (fakenews)είναι εντυπωσιακές πληροφορίες που διαδίδονται υπό το πρόσχημα της είδησης, είναι εκ προθέσεως
παραπλανητικές και δημοσιεύονται με πρόθεση να βλάψουν ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων. Επίσης, η επαναληπτικότητα
αυτών, μπορεί να αυξήσει την αληθοφάνεια (illusorytrutheffect).
Ποια είναι όμως εκείνη η ψυχολογική διεργασία που κρύβεται πίσω από την ευαλωτότητα των ατόμων στις αυθαίρετες και
ψευδείς πληροφορίες; Καταρχήν, χρησιμοποιούνται αφηγήσεις που περιέχουν τόσα ακριβώς δεδομένα ώστε να κάνουν
ένα γεγονός πιστευτό, ενώ το υπόλοιπο μέρος της πειθούς ανατίθεται μάλλον στο ίδιο το άτομο και στα μοτίβα των
πεποιθήσεων και σκέψεών του. Κατόπιν, η προσοχή του ατόμου θα εστιαστεί σε πληροφορίες που είναι συναφείς με τις
ήδη εσωτερικευμένες απόψεις του και έτσι είναι ευκολότερο να «προεπιλέξει» εκείνα τα γεγονότα και τις απόψεις που
μειώνουν το άγχος και ενισχύουν την άποψη του για τον κόσμο. Στο πρόσφατο βιβλίο του «Η μωρία των ανοήτων: η λογική
της εξαπάτησης και της αυτο-εξαπάτησης στην ανθρώπινη ζωή», ο εξελικτικός βιολόγοςRobertTrivers (2016), αναπτύσσει
την εξελικτική λογική της εξαπάτησης στη Φύση και διερευνά τα νευροφυσιολογικά χαρακτηριστικά της εξαπάτησης, την
επαγόμενη αυτοεξαπάτηση, καθώς και τα απατηλά φαινόμενα στην οικογένεια και τις σχέσεις των δύο φύλων. Αναρωτιέται
μάλιστα χαρακτηριστικά «Είμαστε παθιασμένοι ψεύτες, ακόμη και απέναντι στον εαυτό μας. Η γλώσσα, το πολυτιμότερο
απόκτημα του είδους μας, όχι μόνο ενισχύει την ικανότητά μας να ψευδόμαστε, αλλά επεκτείνει κατά πολύ το εύρος της.
Μπορούμε να πούμε ψέματα για συμβάντα απόμακρα στον χώρο και στον χρόνο, για τις λεπτομέρειες και το νόημα της
συμπεριφοράς των άλλων, για τις ενδόμυχες σκέψεις και τις επιθυμίες μας κ.ο.κ. Προς τι, όμως, η αυτο-εξαπάτηση; Γιατί
διαθέτουμε τόσο θαυμαστά αισθητήρια όργανα για την ανίχνευση πληροφοριών, αν πρόκειται να διαστρεβλώσουμε την
εισερχόμενη πληροφορία μόλις καταφθάσει στον νου;...».
Η νευροεπιστήμη ορίζει την έννοια της αυτο-εξαπάτησης (self-deception) ως την εκλεκτική έλλειψη επίγνωσης ενός
ψυχολογικά κατανοητού υλικού. Η αυτο-εξαπάτηση έχει θεωρηθεί ως μια οπτιμιστική επέκταση της αυτο-επίγνωσης
(self-awareness) και διαφέρει σαφώς από την πτωχή εναισθησία (insight), η οποία αφορά στην έλλειψη επίγνωσης της
νόσου. Στην περίπτωση της αυτο-εξαπάτησης η έλλειψη επίγνωσης τείνει να είναι σφαιρική και περιλαμβάνει μεγάλες
ενότητες ψυχολογικών δεδομένων. Προτάθηκαν τα παρακάτω κριτήρια για το φαινόμενο της αυτο-εξαπάτησης: (α) το άτομο
έχει δύο ψυχικά περιεχόμενα (mentalcontents), τα οποία όταν εκφράζονται ως προτεινόμενα είναι αντικρουόμενα, (β) Αυτά
τα ψυχικά περιεχόμενα συμβαίνουν ταυτόχρονα, (γ) Το άτομο δεν είναι ενήμερο (aware) για ένα από τα δύο περιεχόμενα,
(δ) Η διαδικασία που προσδιορίζει σχετικά με το ψυχικό περιεχόμενο που θα είναι ενήμερο εξαρτάται από το κίνητρο του
ατόμου.Μπορούμείσωςναυποθέσουμεότιηεσωτερικευμένηαναπαράσταση (internalrepresentation) τηςεπιθυμητήςέκβασης
(desiredoutcome) βασίζεται σε βιολογικά προσδιορισμένους μηχανισμούς αυτό- ή ετερο-εξαπάτησης (self- orother-deceptivemechanisms). Μεάλλαλόγια, οιάνθρωποιείναιλήπτεςπροκαθορισμένηςπληροφόρησης (biasedinformation-seekers), προτιμώνταςναλάβουν εκείνες τις πληροφορίες που ταιριάζουν καλύτερα με τις εσωτερικές απόψεις και φαντασιώσεις
τους. Υποκείμενοινευροψυχολογικοίμηχανισμοίφαίνεται να υποστηρίζουναυτήν την τάση για προκαθορισμένη αναζήτηση
πληροφορίας, αλλά και ενδεχομένως την εξελικτική διατήρηση (evolutionarypersistence) του φαινομένου των fakenews.
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18:00-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 50
		Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
		Προεδρείο: Γ.Ν. Χριστοδούλου, Ν. Τζαβάρας
		Αντιψυχιατρική
Ν. Αγγελόπουλος
		Post - Psychiatry
Β. Μαυρέας
		Critical Psychiatry
Γ. Βεστάκης
Η Ψυχιατρική τα τελευταία 50 χρόνια, στα πλαίσια ραγδαίων, σημαντικών επιστημονικών, αλλά και κοινωνικοπολιτικών
εξελίξεων, δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει στάσιμη. Αντίθετα οι ουσιώδεις αλλαγές στην άσκηση του κλινικού της
έργου (Αποασυλοποίηση, Ψυχιατρικές κλινικές στα Γενικά Νοσοκομεία, Κοινοτική Ψυχιατρική και Κέντρα Ψυχικής Υγείας)
αναμφίβολα σηματοδότησαν την Μετάβαση της Ψυχιατρικής από τα κλειστά Άσυλα στο ανοιχτό κοινωνικό γίγνεσθαι.
Το “Βιοψυχοκοινωνικό - Ολιστικό πρότυπο” φαίνεται να κατέχει πλέον σημαίνουσα θέση στην επιστημονική κουλτούρα,
όχι μόνο της Ψυχιατρικής, αλλά και της Ιατρικής γενικότερα.
Στη μακρά και δαιδαλώδη πορεία των τελευταίων 50 χρόνων η Ψυχιατρική Σκέψη και Πρακτική έχοντας εξέλθει οριστικά
από τα Τείχη των Ιδρυμάτων δέχθηκε πολλαπλές σαφείς επιρροές από κοινωνικά και πολιτιστικά κινήματα, καθώς και
αμφισβήτηση του επιστημονικού της ρόλου από ιδεολογίες που αναπτύχθηκαν ακόμη και εντός της ίδιας της Ψυχιατρικής
κοινότητας. Παρόλα αυτά η άρση της απομόνωσης και η επακόλουθη αλληλεπίδραση, όχι μόνο με τις λοιπές ιατρικές
ειδικότητες και τις εξελίξεις των βιολογικών επιστημών, αλλά και με τη γενικότερη κοινωνική κουλτούρα, αποτέλεσαν τους
καθοριστικούς παράγοντες που διαμόρφωσαν την σύγχρονη Ψυχιατρική.
Σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τη συμβολή (με όλα τα Υπέρ και τα Κατά) τριών
συγκεκριμένων κινημάτων στη μετεξέλιξη της σύγχρονης Ψυχιατρικής, καθώς και να επισημάνουμε, στο μέτρο των
δυνατοτήτων μας, ενδεχόμενες μεθόδους κριτικής σκέψης, που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επίτευξη του
επιθυμητού Στόχου: να διατηρήσει η Ψυχιατρική, με ορθό προσανατολισμό, τον διττό της ρόλο ως Επιστήμη και Τέχνη της
Ψυχικής Υγείας στο εγγύς, αλλά και στο απώτερο μέλλον.
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10:00-10:30

ΔΙΑΛΕΞΗ 10
Προεδρείο: N. Χριστοδούλου, M. Abou-Saleh

		
Immigrant populations: A mental health responsibility
		
N. Loza
“Let’s not forget that freedom is more powerful than fear, that we have always all met challenges, whether war or
depression, natural disasters or terrorist attacks, by coming together around our common ideals as one nation and one
people.” (President Obama, December 2015)
The last years have seen a phenomena of migration around the Mediterranean Region and Northern Europe at a scale
never seen before. The U.S Government has banned nationals from seven countries from entrance the U.S for fear of
terrorism.
This presentation addresses the issue of the needs of services for immigrant’s population all over the world, and the
advice that we can offer policy-makers on questions of migration. Can we effectively stop this Orwellian attitude from
gaining out, thus delivering to the next generations a world with common understanding?
Data from refugee population in North Africa will be presented as supporting arguments for the proposed policies.
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10:30-12:00 WORKSHOP 1
		
ΤΟ ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ FIVE MINUTE SPEECH SAMPLE (FMSS)
Προεδρείο: Μ. Οικονόμου, Ν. Αγγελόπουλος
		
Εισηγήτρια: Α. Πάλλη
		Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Σε μελέτες διαπιστώνεται ότι το συναισθηματικό κλίμα στο άμεσο περιβάλλον του ασθενή συνδέεται με την πυροδότηση,
την ένταση ή την επιβράδυνση της υποτροπής. Το Εκφραζόμενο Συναίσθημα αποτελεί προγνωστικό δείκτη των υποτροπών
καθώς και ορισμένων επιμέρους χαρακτηριστικών τους τόσο σε ασθενείς με σχιζοφρένεια όσο και σε ασθενείς με διπολική
διαταραχή. Το Εκφραζόμενο Συναίσθημα αποδεικνύεται καθοριστικό στην πορεία της νόσου όταν εκφράζεται σε υψηλά
επίπεδα από τα μέλη της οικογένειας όσο και από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ειδικά σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης. Ο προσδιορισμός και η διαχείριση του αποτελεί κατά συνέπεια έναν από τους κύριους στόχους στη
θεραπευτική αντιμετώπιση του ψυχιατρικού ασθενή.
Το Εκφραζόμενο Συναίσθημα έχει ερευνητική σημασία γιατί μπορεί να μετρηθεί τόσο συνολικά όσο και οι επιμέρους
παράγοντές του. Ο προσδιορισμός του συμβάλλει στον σχεδιασμό παρεμβάσεων προς τις οικογένειες που φροντίζουν τον
ασθενή. Τέτοιες παρεμβάσεις στοχεύουν στην άρση των αρνητικών διαστάσεων του Εκφραζόμενου Συναισθήματος, όπως η
Συναισθηματική Υπερεμπλοκή, η Επικριτική Διάθεση και η Επιθετικότητα. Οι πλέον πρόσφατες προσεγγίσεις ενσωματώνουν
επιπρόσθετα στον θεραπευτικό σχεδιασμό και την ενίσχυση των θετικών διαστάσεων, όπως τα Θετικά Σχόλια και την
Συναισθηματική Ζεστασιά.
Στο εργαστήριο αυτό θα παρουσιαστούν οι ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης του Εκφραζόμενου Συναισθήματος
με επικέντρωση στην μέθοδο προσδιορισμού Five Minutes Speech Sample (FMSS). Το FMSS αποτελεί τον πλέον έγκυρο
και αξιόπιστο βραχύ τρόπο μέτρησης του Εκφραζόμενου Συναισθήματος. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου θα γίνει
εκπαίδευση στην συνέντευξη αυτή, θα παρουσιαστούν συνεντεύξεις οικογενειών και τα ευρήματα τους. Πλέον του
θεωρητικού, προβλέπεται και βιωματικό μέρος εξάσκησης.

84

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪ́ΟΥ 2018
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15:00-16:30
		
		

WORKSHOP 2
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Προεδρείο: Β.Π. Μποζίκας, Μ. Συγγελάκης

		Δυσκολίες συνεργασίας με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
Μ. Διαλλινά
		Προβλήματα ψυχικής υγείας γυναικών
Σ. Καραουλάνης
		Κατατονία
Α. Ράμναλης
		Υποστηρίζοντας ασθενείς κοντά στο θάνατο (μεταμοσχεύσεις, ογκολογικοί ασθενείς)
Μ. Συγγελάκης
Προβλήματα ψυχικής υγείας γυναικών
Καραουλάνης Σ.
Η Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής σε τακτική βάση. Τα
αιτήματα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη Μαιευτική κλινική. Ζητείται η γνώμη του ψυχιάτρου για την αναγκαιότητα
λήψης φαρμακευτικής αγωγής σε έγκυες γυναίκες και τις πιθανές επιπλοκές στο κύημα από την αγωγή. Επίσης, συχνές
είναι οι παραπομπές σε περίπτωση εμβρυϊκού θανάτου ή επαπειλούμενης έκτρωσης. Σε περίπτωση εγκύων που είναι
χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών ζητείται ο καθορισμός ενός πλάνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας.
Ακόμη, λοχειακά προβλήματα όπως το postpartum blues και η επιλόχεια κατάθλιψη αποτελούν αντικείμενα όπου ζητείται
ψυχιατρική παρέμβαση.
Αλλά και σε επίπεδο Γυναικολογικής Κλινικής υπάρχουν θέματα που χρήζουν συνεργασίας μεταξύ γυναικολόγου και
ψυχιάτρου. Η περιεμμηνοπαυσιακή κατάθλιψη κατά κύριο λόγο και λιγότερο η ενελικτική ψύχωση είναι τα κύρια θέματα
που απασχολούν. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται μία καλή συνεργασία μεταξύ των δύο ειδικοτήτων γιατί πολλές φορές
μία ψυχιατρική αγωγή μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα όταν συνδυασθεί με ορμονική θεραπεία υποκατάστασης.
Επίσης, η ολική υστερεκτομή σε περίπτωση καρκίνου γεννητικών οργάνων αλλά και η ίδια η διάγνωση του καρκίνου
χρήζουν ψυχιατρικής παρέμβασης.
Στις παραπάνω περιπτώσεις η γυναίκα προσφεύγει συνήθως στο γυναικολόγο ο οποίος σε δεύτερο χρόνο ζητάει τη
βοήθεια ψυχιάτρου. Αντίθετα, στην προεμμηνορυσιακή δυσφορική διαταραχή η γυναίκα συνήθως απευθύνεται πρώτα
στον ψυχίατρο για την αντιμετώπιση των ψυχικών συμπτωμάτων
Κατατονία
Ράμναλης Α.
Η κατατονία είναι μια κλινική κατάσταση η οποία παραδοσιακά έχει συνδυαστεί με καταστάσεις ψυχοπαθολογίας όπως η
σχιζοφρένεια και η μείζων κατάθλιψη.
Εντούτοις πλέον, είναι ξεκάθαρο πως αποτελεί ένα “εγκεφαλοπαθητικό σύνδρομο” το οποίο συνοδεύει μία πληθώρα
παθολογικών καταστάσεων που συναντάμε στο Γενικό Νοσοκομείο οφειλόμενο σε ποικίλα αίτια αυξάνοντας σημαντικά τη
νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών αυτών. Σε ψυχιατρικό επίπεδο εμφανίζει στενή συγγένεια με καταστάσεις όπως το
κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο και το σεροτονινεργικό σύνδρομο.
Στην παρουσίαση αυτή στόχος είναι να αυξηθεί η ικανότητα των επαγγελματιών υγείας στην αναγνώριση του συνδρόμου
καθώς και να αναλυθούν οι τρόποι αντιμετώπισης της κατατονίας.
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Υποστηρίζοντας ασθενείς κοντά στο θάνατο (μεταμοσχεύσεις, ογκολογικοί ασθενείς)
Συγγελάκης Μ.
Αν και το ιατρικό επάγγελμα είναι σε καθημερινή επαφή με το θάνατο υπάρχει μια συστηματική άρνηση αναφορικά με τα
θέματα που σχετίζονται με τη φροντίδα του ασθενή που πεθαίνει. Ο θάνατος κινητοποιεί έντονα συναισθήματα, απειλεί
την ιατρική παντοδυναμία και δεν είναι ασυνήθης η θυμωμένη /ένοχη απάντηση του ιατρού με απόσυρση μέσω μιας
απόμακρης, ψυχρής, ‘επαγγελματικής’ στάσης.
Η ψυχιατρική, γενικώς, δεν εξαιρείται, αν και καλύπτεται πίσω από το γεγονός πως συνήθως ο ψυχίατρος έχει μικρή επαφή
με θνήσκοντες ασθενείς και συγγενείς τους. Αντιθέτως σε επιμέρους τομείς (π.χ. palliative psychiatry) υπάρχει σημαντική
κλινική και θεωρητική συνεισφορά για την περίοδο του θανάτου (On Death and Dying).
Η εμπλοκή του ψυχιάτρου σε ιατρική ομάδα που υποστηρίζει χρόνιες ασθένειες με απειλητικές για τη ζωή συνέπειες τον
εισάγει βίαια σε αυτό το πεδίο. Ο ψυχίατρος/ ψυχοθεραπευτής που έχει εκπαιδευτεί να λειτουργεί σε πλαίσιο συμμετέχοντος
παρατηρητή ίσως βρεθεί σε παρατεταμένη και έντονη σχέση με τον θνήσκοντα ασθενή. Περιστασιακά θα επιτρέψει σε
ασθενείς να τον χρησιμοποιήσουν ως το αντικείμενο των αναδυόμενων αναγκών εξάρτησης.
Η αυτογνωσία, η παραδοχή των ανθρώπινων ορίων, η αποδοχή της δικής μας θνητότητας, η φιλοσοφική θεώρηση της
διαδικασίας του θανάτου μάλλον ως τμήμα της ζωής και όχι ως το τέλος αυτής επιτρέπουν στον ιατρό να μην εγκαταλείψει
τον θνήσκοντα ασθενή του, να σταθεί δίπλα κι όταν η θεραπεία δεν είναι πια εφικτή και ο στόχος έχει αλλάξει, επιδίωξη δεν
είναι πλέον η θεραπεία αλλά η ανακούφιση.
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ

16:30-18:00 WORKSHOP 3
		
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΡΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
		
Συντονιστές: Ι. Μαλογιάννης, Α. Χαριτάκη
		Εισαγωγικές σκέψεις σχετικά με την λειτουργία τμήματος θεραπείας οριακών ασθενών
Ι. Μαλογιάννης, Γ. Χατζησταυράκης, Γ. Βασλαματζής
		Η εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου κλινικής μελέτης ομαδικής ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας σε οριακούς
ασθενείς. Προκαταρκτικά αποτελέσματα, προοπτικές και περιορισμοί
Ι. Μαλογιάννης
		Η Αναλυτική Ομαδική Ψυχοθεραπεία ασθενών με Διαταραχές Προσωπικότητας, «υπό το πρίσμα» ερευνητικού
πρωτοκόλλου: θεραπευτικές προκλήσεις και αναγνώσεις στα δυναμικά φαινόμενα της ομάδας
Α. Χαριτάκη, Μ. Κοκκώση-Τζινιέρη
Εισαγωγικές σκέψεις σχετικά με την λειτουργία τμήματος θεραπείας οριακών ασθενών
ΙΜαλογιάννης Ι., Χατζησταυράκης Γ., Βασλαματζής Γ.
Στην εισαγωγική εισήγηση παρουσιάζεται η δομή του Τμήματος Διαταραχών Προσωπικότητας της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής
του ΕΚΠΑ στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, με σκοπό την κατανόηση ενός βασικού πλαισίου θεραπευτικής λειτουργίας για
την κάλυψη των αναγκών του ασθενούς με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας. Το θεραπευτικό αυτό πλαίσιο αποτελεί
έναν χώρο που περιέχει τον οριακό ασθενή, την επιθετικότητα και τις πρώιμες άμυνες που χρησιμοποιεί. Εντός αυτού
αξιοποιούνται οι αντιμεταβιβαστικές αντιδράσεις των θεραπευτών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της παθολογίας
και των δυσκολιών του ασθενούς να σχετιστεί και γίνεται προσπάθεια νοηματοδότησης των ανεπεξέργαστων αγχών που
κατακλύζουν τον οριακό ασθενή. Έτσι το θεραπευτικό πλαίσιο αναδεικνύεται σε έναν ασφαλή χώρο, που στοχεύει στην
ανάπτυξη της δυνατότητας της σκέψης στη θέση της παρόρμησης και της εκδραμάτισης.
Η εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου κλινικής μελέτης ομαδικής ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας σε οριακούς
ασθενείς. Προκαταρτικά αποτελέσματα, προοπτικές και περιορισμοί
Μαλογιάννης Ι.
Την τελευταία 15ετία πληθαίνουν οι κλινικές μελέτες που προσφέρουν ερευνητική τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας
της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας για μία σειράψυχικών παθήσεων μεταξύ των οποίων και η Οριακή Διαταραχή
Προσωπικότητας Την ίδια στιγμή στη διεθνή βιβλιογραφία αναπτύσσεται μία ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το είδος
της έρευνας και την μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο εφαρμογής της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας.
Στην παρουσίαση αυτή παρουσιάζεται το πρωτόκολλο μίας κλινικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο τμήμα μας και
τίθενται τα βασικά ερωτήματα όπως προέκυψαν μέσα από την κλινική και ερευνητική εμπειρία.
Η Αναλυτική Ομαδική Ψυχοθεραπεία ασθενών με Διαταραχές Προσωπικότητας, «υπό το πρίσμα» ερευνητικού
πρωτοκόλλου: θεραπευτικές προκλήσεις και αναγνώσεις στα δυναμικά φαινόμενα της ομάδας
Χαριτάκη Α., Κοκκώση-Τζινιέρη Μ.
Η εκλογή των μελών κατά τον σχηματισμό μίας νέας θεραπευτικής ομάδας αναλυτικής ψυχοθεραπείας και η σύνθεσή της,
θέτουν εξ αρχής ορισμένα ζητήματα που συνδέονται με την θεραπευτική της διαδρομή και έκβαση.
Συγκεκριμένα η επιλογή των μελών από τους θεραπευτές της ομάδας και η προετοιμασία τους για την έναρξη της θεραπείας,
δημιουργεί διαφορετική δυναμική στην ομάδα, σε σύγκριση με την ομάδα που ανατίθεται απ’ ευθείας στους θεραπευτές,
έχοντας σχηματιστεί από το ερευνητικό προσωπικό και πλαίσιο.
Εν προκειμένω, η μεταβίβαση των μελών προς την ομάδα και τους θεραπευτές και η αντιμεταβίβαση των θεραπευτών
εμπεριέχει ορισμένες ιδιαιτερότητες, οι οποίες ίσως σχετίζονται με το ερώτημα:
Το στοιχείο της «τεχνητής» δημιουργίας, χωρίς να προηγείται διυποκειμενική αλληλεπίδραση, επιδρά στη συναισθηματική
επένδυση μελών και θεραπευτών στη μεταξύ τους σχέση; Πώς ανιχνεύεται αυτό στα δυναμικά φαινόμενα της ομάδας;
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08:30-10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 51
		
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
		
Προεδρείο: Θ. Παπαρρηγόπουλος, Δ. Τσακλακίδου
		Συμπεριφορικές εξαρτήσεις και ταξινομητικά συστήματα
Ε. Μέλλος
		Εξάρτηση από το διαδίκτυο - Νεότερα δεδομένα
Σ. Χρηστίδη
		Προβληματική χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας - υπολογιστές, κινητά κ.α. - Νεότερα δεδομένα
Δ. Παντελεάκης
		Φαρμακοθεραπεία στις συμπεριφορικές εξαρτήσεις
Θ. Παπαρρηγόπουλος
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις λεγόμενες συμπεριφορικές ή μη χημικές
εξαρτήσεις. Η έννοια της εξάρτησης έχει διευρυνθεί, πέρα της χρήσης νόμιμων ή παράνομων εθιστικών ουσιών, και σε μια
σειρά άλλων συμπεριφορών, όπως το φαγητό, το sex, οι αγορές, η άθληση κα.
Έχει υπάρξει αρκετή συζήτηση κατά πόσον αυτές οι κλινικές οντότητες εμπίπτουν στα πλαίσια των εξαρτήσεων ή σε αυτά της
ψυχαναγκαστικής ή παρορμητικής διαταραχής, αν και τα σύγχρονα νευροβιολογικά, και οχι μόνο, δεδομένα υποστηρίζουν
περισσότερο την κατηγοριοποίηση τους στην ομάδα των εξαρτήσεων.
Η πιο παλιά αναγνωρισμένη, και καλύτερα μελετημένη, από αυτές είναι ασφαλώς η διαταραχή τζόγου, η οποία και
εντάχθηκε επισήμως στις εξαρτήσεις στο DSM-5.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης εξαρτητικές συμπεριφορές που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου και
της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας (υπολογιστές, κινητά κα), καθώς αυτά αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της
σύγχρονης καθημερινότητάς μας.
Η αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών αποτελεί μια δύσκολη και μακρόχρονη διαδικασία και περιλαμβάνει κυρίως
ψυχοθεραπευτικού τύπου προσεγγίσεις. Διάφοροι φαρμακευτικοί παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης, χωρίς όμως
να υπάρχουν σαφή αποτελέσματα. Η αναζήτηση επιτυχούς φαρμακευτικής υποστήριξης για αυτές τις διαταραχές αποτελεί
αναμφισβήτητα σημαντικό πεδίο έρευνας.
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10:00-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 52
	PTSD, ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ/ΝΟΣΗΛΕΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
		
Διοργάνωση: Κλάδος Στρατιωτικής Ψυχιατρικής
		Προεδρείο: Γ.Α. Αλεβιζόπουλος, Ι. Διακογιάννης
		Μετατραυματικό σύνδρομο PTSD
Γ. Δημητριάδης
		Διαταραχή Χρήσης Αλκοόλ
Π. Παναγιωτίδης
		Αυτοκτονικότητα
Κ. Ράντης
		Παραπομπή για Ψυχιατρική Εξέταση/Νοσηλεία
Π. Φωτιάδης
Αυτοκτονικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις
Ράντης Κ.
Η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, και ειδικότερα η αυτοκτονικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι ένα φλέγον θέμα τα
τελευταία χρόνια, που απασχολεί τόσο την κοινή γνώμη και μερίδα του Τύπου, αλλά, πρωτίστως, την ηγεσία και τα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχει, δε, αποτελέσει, σε παγκόσμιο επίπεδο, αντικείμενο μελέτης της Στρατιωτικής Ψυχιατρικής.
Στην παρούσα εισήγηση, παρουσιάζονται επιδημιολογικά στοιχεία για την αυτοκτονική συμπεριφορά των στρατιωτικών
ανά τον κόσμο, καθώς και κάποια στοιχεία από τη χώρα μας, και γίνεται προσπάθεια σύγκρισης με το γενικό πληθυσμό.
Επιπλεόν, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου (ψυχοπαθολογία αλλά και κοινωνικοί),
όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία, και να προταθούν μέτρα πρόληψης. Τέλος, γίνεται ειδική αναφορά
στις παρεμβάσεις της ηγεσίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων πάνω στο ζήτημα, καθώς και στο ρόλο των Ελλήνων
στρατιωτικών επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
Παραπομπή για Ψυχιατρική Εξέταση/Νοσηλεία
Φωτιάδης Π.
Το Στρατιωτικό Περιβάλλον παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις απαιτήσεις , την δομή, τις διαδικασίες και την
επιβάρυνση του προσωπικού. Το θέμα της Ψυχικής Υγείας αν και αναδεικνύετε ως υψηλής προτεραιότητας και σημασίας,
παρουσιάζει αδυναμίες και κενά, ενώ έννοιες όπως « ψυχική αντοχή», «στίγμα της ψυχικής νόσου», αλλά και «επαγγελματική
καριέρα», δυσκολεύουν τις προσπάθειες των ειδικών ψυχικής υγείας τόσο σε πρωτοβάθμιες όσο και σε δευτεροβάθμιες
παρεμβάσεις. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ένα οργανωμένο
πλέγμα δομών και υπηρεσιών, ενώ έχουν αναπτυχθεί δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού.
Η πρόβλεψη και η διασαφηνίσει διαδικασιών που να προάγουν και να αντιμετωπίζουν τα θέματα ψυχικής υγείας, κρίνεται
αυτονόητη και απαραίτητη, προσαρμοσμένη πάντα στο ειδικό πλαίσιο του στρατού.
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12:00-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 53
		ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ,
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
		
Διοργάνωση: Κλάδος Στρατιωτικής Ψυχιατρικής
		Προεδρείο: Π. Φωτιάδης, Φ. Μωρόγιαννης
		Ιδιαιτερότητες των Ψυχιατρικών Ασθενών στο στρατιωτικό περιβάλλον
Π. Φωτιάδης
		Δομές και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας - Διαδικασίες Εξέτασης και Διαχείρισης
Γ. Κωνσταντίνου
		Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού - Ψυχιατρική Αξιολόγηση
Ε. Ντούρος
		Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε έφεδρο, μόνιμο προσωπικό και Στρατεύσιμους, από Πολιτικούς
Δημόσιους Φορείς Ψυχικής Υγείας και από Ιδιώτες Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
Γ. Καραμπουτάκης
Ιδιαιτερότητες των Ψυχιατρικών Ασθενών στο Στρατιωτικό περιβάλλον
Φωτιάδης Π.
Η Στρατιωτική Ψυχιατρική έχει ως πρωτεύοντα στόχο της την διατήρηση της ψυχικής υγείας του προσωπικού των ενόπλων
δυνάμεων, ώστε να είναι ικανό για την εκτέλεση της αποστολής του. Η Στρατιωτική Ψυχιατρική λειτουργεί συμβουλευτικά,
προληπτικά και υποστηρικτικά για τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους, αντιμετωπίζοντας θέματα στρατηγικής ζωής,
ψυχικής υγείας, πρόληψης χρήσης ουσιών, καθώς και όπου αυτό είναι αναγκαίο δίδει θεραπεία για ψυχικές νόσους.
Η Στρατιωτική Ψυχιατρική παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του στρατιωτικού προσωπικού, στην εκπαίδευση των
μόνιμων στελεχών, όπως επίσης και στην υποστήριξη της Διοίκησης σε θέματα διαχείρισης και ψυχολογικής υποστήριξης
του προσωπικού.
Έχει αποδειχθεί ότι τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέλη των οικογενειών τους αναπτύσσουν “ιδιαίτερη ψυχοπαθολογία”
την οποία και έχουν την τάση να εκλογικεύουν αλλά και να αποκρύπτουν. Πολλές φορές κάνουν χρήση υπηρεσιών υγείας
του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για θέματα γενικής υγεία αλλά και ψυχικής. Υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των συναδέλφων όταν αντιμετωπίζουν άτομα του στρατιωτικού περιβάλλοντος, ώστε να υπάρχει
έγκαιρη ανίχνευση και κατάλληλη αντιμετώπιση των όποιων θεμάτων ψυχικής υγείας και σε συνεργασία με τις στρατιωτικές
υπηρεσίες.
Δομές και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας - Διαδικασίες Εξέτασης και Διαχείρισης
Κωνσταντίνου Γ.
Οι επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων (ψυχίατροι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί)
βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία προκειμένου να διασφαλίσουν την κατά το δυνατό καλύτερη παροχή υπηρεσιών ψυχικής
υγείας στα στελέχη όλων των βαθμίδων και τα μέλη των οικογενειών τους αλλά και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Οι δομές που λειτουργούν για τις διαδικασίες εξέτασης και διαχείρισης είναι οι Ψυχιατρικές Κλινικές, τα Εξωτερικά Ιατρεία,
το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής. Επιπλέον λειτουργεί
και γραμμή 24ωρης τηλεφωνικής υποστήριξης.
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η εξέταση της ψυχικής υγείας του προσωπικού ξεκινά από τη στιγμή που ο εκάστοτε υποψήφιος
θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για να ενταχθεί στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω ποικίλων δοκιμασιών ελέγχου και
αξιολόγησης. Κατόπιν και καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών υπηρεσίας, στο πλαίσιο πρόληψης και άμεσης παρέμβασης, το
προσωπικό τυγχάνει τακτικού περιοδικού υγειονομικού ελέγχου που περιλαμβάνει και τον έλεγχο της ψυχικής υγείας.
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Η κατανομή του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλη την επικράτεια καθιστά ορισμένες φορές δυσχερή την άμεση
πρόσβαση του στις κεντρικές δομές παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η ταχεία επικοινωνία και
συνεργασία των επιμέρους Υγειονομικών Υπηρεσιών με τη Διοίκηση των Μονάδων και τις κεντρικά ανεπτυγμένες δομές
Ψυχικής Υγείας κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική. Επιπρόσθετα, η προαγωγή της ψυχικής υγείας και η ψυχοκοινωνική πρόληψη
και μέριμνα επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς και έγκυρης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού από τους
επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων σε συνεργασία με αντίστοιχους κρατικούς φορείς.
Εν κατακλείδι, η δομημένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων συμβάλει τα
μέγιστα στην απρόσκοπτη επιτέλεση του έργου υψηλής ευθύνης που καλούνται να επιτελέσουν.
 αροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε έφεδρο, μόνιμο προσωπικό και Στρατεύσιμους, από Πολιτικούς
Π
Δημόσιους Φορείς Ψυχικής Υγείας και από Ιδιώτες Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
Καραμπουτάκης Γ.
Όπως οι πολίτες έτσι και οι ένστολοι αντιμετωπίζουν συχνά ψυχικές διαταραχές που χρήζουν αντιμετώπισης - παρέμβασης
από ειδικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ανάλογες δομές, δημόσιες ή μη. Στην Ελλάδα το νομικό καθεστώς ορίζει
τις διαδικασίες λήψης και παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας τόσο για το έφεδρο και μόνιμο προσωπικό των Σωμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και των υπόλοιπων Σωμάτων Ασφαλείας, όσο και της αξιολόγησης της ψυχικής υγείας
των υποψηφίων προς ένταξη ως προσωπικό αυτών. Σε αντιδιαστολή με την ισχύουσα νομοθεσία, η εμπειρία από την
ιδιωτική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, διαμορφώνει μία διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα όσα θα περίμενε κανείς
να συμβαίνουν βασιζόμενος στην ισχύουσα νομοθεσία και στην τήρηση των κανόνων που αυτή θέτει.
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08:30-10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 54
		
ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
		Προεδρείο: Β. Κονταξάκης, Γ. Κωνσταντακόπουλος
		Πτωχή εναισθησία και νοητικές μετα-αναπαραστάσεις
Ο. Γιωτάκος
		Συναισθηματική και νοητική Θεωρία του Νου στη διπολική διαταραχή
Ν. Ιωαννίδη
		Μετα-νοητικές δυσλειτουργίες και ψυχικές διαταραχές
Γ. Κωνσταντακόπουλος
Πτωχή εναισθησία και νοητικές μετα-αναπαραστάσεις
Γιωτάκος Ο.
Ιστορικά, η πτωχή εναισθησία (poor insight) και το έλλειμμα αυτο-επίγνωσης (self-awareness) σε ψυχωτικούς ασθενείς
γινόταν κατανοητό ως προερχόμενο από ψυχολογικές άμυνες και προσαρμοστικές στρατηγικές, αν και τόσο οι ψυχολογικές
διεργασίες όσο και τα νευροψυχολογικά ελλείμματα φαίνεται να συνεισφέρουν στο φαινόμενο αυτό. Αν και η πτωχή
εναισθησία αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο των ψυχωτικών διαταραχών, δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν τα παραληρήματα
είναι το αποτέλεσμα μιας απόλυτα φυσιολογικής προσπάθειας να ερμηνευθούν ανώμαλες αντιληπτικές εμπειρίες ή
αποτελούν το προϊόν μιας ανώμαλης εμπειρίας με εκλογικευμένη αιτιολόγηση. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τη
διαταραγμένη εναισθησία περιλαμβάνουν τη διαταραγμένη αντιληπτική είσοδο, τη διαταραγμένη σύνδεση μεταξύ σκέψης
και συναισθήματος και την κατάρριψη της διεργασίας αυτο-παρακολούθησης και ελέγχου του λάθους. Τα νευροψυχολογικά
μοντέλα της διαταραγμένης εναισθησίας υποδεικνύουν ανωμαλίες σε μια σειρά από πολλά πυρηνικά ελλείμματα κατά τη
διαδικασία αναπαράστασης της πληροφορίας και αντίστοιχα σε αυτά, η έλλειψη εναισθησίας θα μπορούσε να ειδωθεί
σε αναλογία με καταστάσεις όπως η αλογία, η απραξία ή η αφασία. Η ανικανότητα διαχωρισμού μεταξύ εσωτερικά και
εξωτερικά παραγόμενων ψυχικών γεγονότων έχει περιγραφεί από τη θεωρία της μετα-αναπαράστασης (theory of metarepresentation). Η θεωρία αυτή περιλαμβάνει τη διαταραχή επίγνωσης των στόχων, που οδηγεί σε διαταραχή της επιθυμίας,
τη διαταραχή επίγνωσης της πρόθεσης, που οδηγεί σε κινητικές διαταραχές και τη διαταραχή επίγνωσης των προθέσεων
των άλλων, που οδηγεί σε παρανοειδή παραληρήματα. Η θεωρία της μετα-αναπαράστασης προτείνει κυρίως νευρωνικούς
μηχανισμούς «εξόδου», όπως το μετωπιαίο φλοιό, σε αντίθεση με τους νευρωνικούς μηχανισμούς «εισόδου» που
αφορούν στα οπίσθια εγκεφαλικά συστήματα, περιλαμβανομένου του βρεγματικού λοβού. Ο μηχανισμός που δημιουργεί
την πτωχή εναισθησία αξίζει να μελετηθεί στο μέλλον ως ένας πιθανός παθογενετικός μηχανισμός ανάπτυξης, όχι μόνο της
ψύχωσης, αλλά και πολλών άλλων ψυχικών διαταραχών, θεωρώντας επιπλέον ότι η πτωχή εναισθησία μπορεί να αποτελεί
έναν δια-διαγνωστικό παράγοντα (trans-diagnostic factor) που διατρέχει την ψυχοπαθολογία του ατόμου, ανεξάρτητα από
τη διάγνωση.
Συναισθηματική και νοητική Θεωρία του Νου στη διπολική διαταραχή
Ιωαννίδη Ν.
Η Θεωρία του Νου (ΘτΝ) είναι μια σημαντική πτυχή της κοινωνικής νόησης που ορίζεται ως η ικανότητα να συμπεράνουμε
την ψυχική κατάσταση άλλων ανθρώπων (προθέσεις, σκέψεις, επιθυμίες, συναισθήματα). Έχει διαπιστωθεί ότι στη διπολική
διαταραχή (ΔΔ): 1. υπάρχει κάποια μορφή δυσλειτουργίας της ΘτΝ σε όλες τις φάσεις της διαταραχής, 2. οι δοκιμασίες
ΘτΝ που χρησιμοποιούνται, φαίνεται να επηρεάζουν την παρατηρούμενη δυσλειτουργία και 3. πιθανόν τα ελλείμματα
ΘτΝ να σχετίζονται με τη νοητική δυσλειτουργία και κλινικές μεταβλητές. Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί η σημασία
της διάκρισης της συλλογιστικής ΘτΝ (mental state reasoning) ανάμεσα στη νοητική (cognitive) και τη συναισθηματική
(affective) ΘτΝ, που διαχωρίζει το είδος της συλλογιστικής, δηλαδή πού αναφέρεται ο συλλογισμός, σε σκέψεις ή σε
συναισθήματα. Συγκεκριμένα, η νοητική ΘτΝ εξετάζει την ικανότητα κατανόησης των πεποιθήσεων, σκέψεων, επιθυμιών των
άλλων μέσω ερωτήσεων που απαιτούν κατανόηση της ψυχικής κατάστασης του άλλου σε γνωστικό/επιστημικό επίπεδο, ενώ
η συναισθηματική ΘτΝ εξετάζει την ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων μέσω ερωτήσεων που απαιτούν
ενσυναίσθηση και κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης του άλλου. Αυτός ο διαχωρισμός της ΘτΝ αποτελεί και την
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πυρηνική, κατ’ εξοχήν ΘτΝ. Έρευνες προτείνουν ότι οι δύο συνιστώσες της ΘτΝ είναι διακριτές. Ωστόσο, θα ήταν πρώιμο
το συμπέρασμα ότι η συναισθηματική και η νοητική ΘτΝ είναι εξίσου δυσλειτουργική στη ΔΔ, λαμβάνοντας υπόψιν τα
αναφερόμενα ευρήματα για (μερική) διαφοροποίηση των λειτουργικών νευρο-ανατομικών οδών στις δύο συνιστώσες αλλά
και ως προς την επεξεργασία τους. Επιπλέον, τα εργαλεία αξιολόγησης της ΘτΝ είναι αρκετά ετερογενή. Παρότι τα ευρήματα
είναι εν μέρει αντιφατικά, οι περισσότερες μελέτες δείχνουν δυσλειτουργία μόνο στη νοητική και όχι στη συναισθηματική
ΘτΝ σε νορμοθυμικούς ασθενείς με ΔΔ. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψιν μεθοδολογικά ζητήματα, όπως το επίπεδο
πολυπλοκότητας της ΘτΝ που αξιολογείται, οι διαφορετικές δοκιμασίες αξιολόγησης και η διάκριση των συνιστωσών της
ΘτΝ καθώς και οι απαιτήσεις σε επίπεδο γενικών νοητικών λειτουργιών των δοκιμασιών αξιολόγησης.
Μετα-νοητικές δυσλειτουργίες και ψυχικές διαταραχές
Κωνσταντακόπουλος Γ.
Ένα σημαντικό μέρος της ανθρώπινης ψυχοπαθολογίας μπορεί να συνδέεται με δυσλειτουργίες σε μετα-νοητικές διεργασίες.
Η μετα-νόηση, δηλαδή η «σκέψη περί της σκέψης», σε μία διευρυμένη της έννοια περιλαμβάνει ένα σύνολο ανώτερων
νοητικών διεργασιών, όπως ο αυτο-αναστοχασμός, η μετα-γνώση, η ρύθμιση των νοητικών λειτουργιών, η μετα-μνήμη.
Περιγράφει δηλαδή τις ικανότητες που μελετώνται από τις σύγχρονες νευροεπιστημονικές προσεγγίσεις ως το ανώτερο
επίπεδο αυτο-συνείδησης και συνεπώς το σήμα κατατεθέν της ανθρώπινης νόησης. Η έλλειψη εναισθησίας είναι το πιο
τυπικό κλινικό σύστοιχο διαταραχής της μετα-νόησης. Παρότι αποτελεί «σήμα κατατεθέν» της σχιζοφρένειας, των άλλων
ψυχωτικών διαταραχών και των θετικών ψυχωσικών συμπτωμάτων (παραληρητικών ιδεών και ψευδαισθήσεων), ελλιπής
εναισθησία παρατηρείται επίσης σε πολλές διαταραχές, όπως Alzheimer και άλλες άνοιες, μανία και άλλες διαταραχές
της διάθεσης, ψυχογενή ανορεξία κ.ά. Η εναισθησία σχετίζεται ισχυρά με τη γενικότερη ικανότητα αναστοχασμού των
βιωμάτων και τη βεβαιότητα του ατόμου για τις πεποιθήσεις του, τα προϊόντα της αντίληψής του και της κρίσης του. Μία
άλλη διαταραχή της μετα-νόησης με ψυχοπαθολογικό ενδιαφέρον αφορά συγκεκριμένα τη λεγόμενη «αυτο-νοητική» μετανόηση (δηλαδή την ικανότητα σχηματισμού κρίσεων σε οτιδήποτε εμπλέκει τον εαυτό, την αυτοβιογραφία του, τις πράξεις
του κ.λπ.). Με ειδικά ψυχολογικά πειράματα βρέθηκε πρόσφατα ότι οι ασθενείς με σχιζοφρένεια υπολείπονται σε αυτή
την ικανότητα και αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις διαταραχές συνείδησης εαυτού σε αυτούς τους ασθενείς (εκπομπή ή
αναμετάδοση σκέψεων, βιώματα παθητικότητας - εξωτερικής επίδρασης κ.ά.). Η μετα-νόηση θεωρείται ότι εμπλέκεται και
στην εκδήλωση και διατήρηση αγχωδών και ευρύτερα συναισθηματικών διαταραχών μέσω παγιωμένων πεποιθήσεων
του ατόμου για τον εαυτό του. Συγκεκριμένα στο μοντέλο αυτο-ρύθμισης της εκτελεστικής λειτουργίας (Self-Regulatory Executive Function model, S-REF), μετα-νοητικές πεποιθήσεις ρυθμίζουν την αξιολόγηση των καταστάσεων και τον
έλεγχο των πράξεων και μέσω αυτών την αναπαραγωγή αγχωδών και άλλων ψυχοπαθολογικών συνδρόμων. Περαιτέρω
έρευνα πρέπει να περιλάβει το μετα-νοητικό υπόβαθρο παθολογιών στη συλλογιστική και άλλες διεργασίες της σκέψης
που σχετίζονται με ψυχικές διαταραχές.
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10:00-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 55
		
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΩΣΗ
		Προεδρείο: Γ. Κωνσταντακόπουλος, Η. Αγγελόπουλος
		Διάκριση μεταξύ θρησκευτικών παραληρητικών ιδεών και μη-παραληρητικών θρησκευτικόμορφων δοξασιών
Α. Σοφού
		Θρησκευτικό περιεχόμενο ψυχωσικών συμπτωμάτων και η κλινική σημασία του
Ο. Γιαννακόπουλος
		Θρησκευτική δραστηριότητα και η επίδρασή της σε ασθενείς με ψυχωσικές διαταραχές
Ε. Αραμπατζή
Διάκριση μεταξύ θρησκευτικών παραληρητικών ιδεών και μη παραληρητικών θρησκευτικόμορφων δοξασιών
Σοφού Α.
Ο ρόλος που διαδραματίζουν η θρησκεία και η θρησκευτικότητα, όσον αφορά στη συσχέτισή τους με την υπόλοιπη
σημειολογία που συγκροτεί αυτό που προσδιορίζουμε ως ψυχοπαθολογική οντότητα, παραμένει αδιευκρίνιστος και
επιδέχεται διεξοδικής και επισταμένης έρευνας. Το θρησκευτικό περιεχόμενο των αντίστοιχων θετικών ψυχωτικών εαυτό
το περιεχόμενο των θρησκευτικών δοξασιών είναι υπερφυσικό και υπερβαίνει τους επιστημονικούς όρους κατανόησης
του κόσμου, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις μπορεί να παρερμηνευθούν ως παραληρητικές. Αναφορικά με τη διάκριση
των θρησκευτικών παραληρητικών ιδεών από τις μή παραληρητικές θρησκευτικές δοξασίες, φαίνεται να αποτελεί ένα
δύσκολο και πολυδιάστατο εγχείρημα, γεγονός που προκάλεσε το ενδιαφέρον αρκετών μελετητών σε διεθνές επίπεδο. Ο
ορισμός του DSM για τις παραληρητικές ιδέες και κατ΄επέκταση ο προσδιορισμός των θρησκευτικόμορφων παραληρητικών
ιδεών φαίνεται να δημιουργούν συγχύσεις, καθώς παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα και ασάφειες, τα οποία θα
επιχειρήσουμε να παραθέσουμε.
Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις βρίσκονται σε ένα συνεχές που εκτείνεται από τις φυσιολογικές θρησκευτικές δοξασίες
μέχρι τις θρησκευτικές παραληρητικές ιδέες. Το πού βρίσκεται μία πεποίθηση μέσα στο συνεχές, από το φυσιολογικό
στο παραληρητικό, εξαρτάται από την ένταση των διαφόρων παραληρητικών διαστάσεων. Ο βαθμός αδυνατότητας του
περιεχομένου, η ιδιορρυθμία, η απόλυτη βεβαιότητα και η μή επηρεασιμότητα από έλλογα αντεπιχειρήματα, η ενασχόληση
και η επίδραση στη λειτουργικότητα του ατόμου είναι κάποιες από αυτές. Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε
ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των θρησκευτικών δοξασιών που τις καθιστούν παραληρητικές και έχουν τη μεγαλύτερη
κλινική σπουδαιότητα για τη διάγνωση των θρησκευτικόμορφων παραληρητικών ιδεών. Καίριο διαφοροδιαγνωστικό ρόλο
φαίνεται να διαδραματίζουν η αυτοαναφορική φύση της δοξασίας, η παρουσία λοιπής ψυχιατρικής συμπτωματολογίας και
η επίδραση στη λειτουργικότητα.
Το ζήτημα της δυσχερούς διάκρισης των θρησκευτικών παραληρητικών ιδεών από τις θρησκευτικές δοξασίες είναι ακόμη
εντονότερο σε κοινωνίες πολυπολιτισμικές, ενώ στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψιν την ενίσχυση της προσφυγικής και
μεταναστευτικής κοινότητας, είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερη πρόκληση στο μέλλον.
Θρησκευτικό περιεχόμενο ψυχωσικών συμπτωμάτων και η κλινική σημασία του
Γιαννακόπουλος Ο.
Το θρησκευτικό περιεχόμενο των ψυχωτικών συμπτωμάτων - παραληρητικών ιδεών και αντιληπτικών διαταραχών απαντάται συχνά στην κλινική πράξη.
Η επικράτηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θρησκευτικού παραληρήματος ποικίλλουν και συνδιαμορφώνονται από το
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (όπως θρησκευτικό υπόβαθρο, κοινωνικοοικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, οικογενειακό
περιβάλλον) και τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά του ασθενούς (π.χ. άτομα που προβαίνουν σε θρησκευτικές αιτιώδεις
αποδόσεις των συμπτωμάτων τους, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μορφώσουν θρησκευτικές παραληρητικές ιδέες).
Όσον αφορά τη συσχέτιση της αυξημένης θρησκευτικότητας με την εκδήλωση θρησκευτικού παραληρήματος, στο
γενικό πληθυσμό, δεν φαίνεται να υπάρχει αιτιοκρατική σχέση. Απλώς όταν ένα άτομο εκδηλώνει ψυχική διαταραχή, το
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παραλήρημά του, ως περιεχόμενο, αντανακλά τα κυρίαρχα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες.
Οι έρευνες σε σχιζοφρενικούς ασθενείς με θρησκευτικό παραλήρημα, υπέδειξαν την αυξημένη βαρύτητα της νόσου των
συγκεκριμένων ασθενών και την πτωχότερη αποτελεσματικότητα της θεραπείας, γεγονός που αποδόθηκε κυρίως στην
καθυστερημένη προσέλευση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας (σε θρησκευόμενα περιβάλλοντα, οι θρησκευτικόμορφες
παραληρητικές ιδέες μπορεί να διαλάθουν της προσοχής των οικείων ή να προτιμώνται αρχικά θρησκευτικά τελετουργικά
ως «θεραπεία»), στην ελαττωμένη συνεργασιμότητα στην ψυχιατρική θεραπεία (άρνηση συνέχισης φαρμακευτικής αγωγής
γιατί προτιμούν να ακούν τη φωνή του θεού ή να βρίσκουν απαντήσεις στη Βίβλο), καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των θρησκευτικών παραληρητικών ιδεών, που φάνηκαν πιο διαβρωτικές για τον ψυχισμό των ασθενών και διατηρούνταν
με μεγαλύτερη σθεναρότητα.
Άλλοι παράγοντες που πιθανόν συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα των συμπτωμάτων αυτών είναι η συνύπαρξη των
παραληρητικών ιδεών θρησκευτικού περιεχομένου με αυξημένα επίπεδα θετικών συμπτωμάτων (πχ. ακουστικές
ψευδαισθήσεις), μεγαλομανιακό παραλήρημα, ιδέες παθητικής επίδρασης, παράδοξες εμπειρίες και συμπεριφορές, καθώς
και γνωσιακά διεργασιακά λάθη.
Όμως υπάρχουν και ενδείξεις ότι οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν μειωμένα επίπεδα αρνητικής συμπτωματολογίας, ενώ
παραμένουν εξίσου δεκτικοί σε εναλλακτικές ερμηνείες των προσωπικών βιωμάτων / συμπτωμάτων τους. Ως εκ τούτου
φαίνεται ότι η συγκεκριμένη ομάδα ασθενών μπορεί να ωφεληθεί από γνωσιακές-συμπεριφορικές ψυχοθεραπευτικές
προσεγγίσεις.
Θρησκευτική δραστηριότητα και η επίδραση της σε ασθενείς με ψυχωτικές διαταραχές
Αραμπατζή Ε.
Η θρησκεία, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τη θρησκευτικότητα όσο και την πνευματικότητα, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην
ψυχική υγεία ατόμων με ψυχωτικές διαταραχές. Η επίδραση της αφορά τόσο στον τρόπο εμφάνισης των συμπτωμάτων
και στη βαρύτητα αυτών, όσο και στις στρατηγικές αντιμετώπισης, στην πρόγνωση και έκβαση της νόσου. Ο ρόλος της
θρησκείας στη ζωή του ασθενούς είναι εξατομικευμένος, εξαρτώμενος από τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται και
διαχειρίζεται τη νόσο του.
Όταν οι ποικίλες εκφάνσεις της υγιούς θρησκευτικότητας αποτελούν θετική στρατηγική αντιμετώπισης της ψυχωτικής
διαταραχής, μπορεί να συντελέσουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του έντονου στρες που προκαλεί και να προσφέρουν
νόημα, ελπίδα και σθένος στον ασθενή, να αυξήσουν την εναισθησία του και τις πιθανότητες για αποδοτικότερη συνεργασία
με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η αυξημένη θρησκευτικότητα σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα ψυχοπαθολογίας,
καλύτερη λειτουργική έκβαση, μειωμένη συχνότητα υποτροπών και μεγαλύτερη συνέπεια στη θεραπεία. Η συμμετοχή
σε θρησκευτικές δραστηριότητες και η υποστήριξη από τη θρησκευτική κοινότητα σχετίζεται με βελτιωμένη κοινωνική
ενσωμάτωση, καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους, αυτοκτονικότητας, χρήσης/
κατάχρησης ουσιών.
Ο αντίλογος επισημαίνει την αρνητική επίδραση της θρησκείας ως πηγής απόγνωσης, δυστυχίας ή τιμωρίας. Η αρνητική
θρησκευτική διαχείριση αναφέρεται στην παθητική στάση του ασθενούς και εκδηλώνεται είτε ως αναμονή ανάληψης του
ελέγχου της κατάστασης από τον Θεό, είτε ως αποδοχή από τον ασθενή της νόσου του ως εκ Θεού τιμωρία, είτε ως
αμφισβήτηση της αγάπης του Θεού. Στις περιπτώσεις που τα ψυχωτικά συμπτώματα παρεμποδίζουν τους θρησκευόμενους
ασθενείς στη συμμετοχή στις πρακτικές της θρησκευτικής κοινότητας, παρατηρείται ενίσχυση της κοινωνικής τους
απομόνωσης.
Δεδομένης της οικουμενικότητας τόσο της θρησκευτικότητας όσο και των ψυχωτικών διαταραχών, αλλά και της
αποτελεσματικότητας της θρησκείας ως μηχανισμού αντιμετώπισης-διαχείρισης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη μιας πιο
ολοκληρωμένης κατανόησης του τρόπου αλληλεπίδρασης τους. Συνεπώς είναι απαραίτητη η εξοικείωση των ψυχιάτρων
στη διαχείριση θρησκευτικών/πνευματικών θεμάτων και στην αξιολόγηση της συμβολής τους στη νόσο και στη θεραπεία.
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12:00-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 56
		ΤΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
		Προεδρείο: Δ. Πλουμπίδης, Γ. Γαρύφαλλος
		Συννόσηση της ψυχογενούς ανορεξίας με άλλες ψυχιατρικές παθήσεις: Συγκριτική μελέτη σε δείγμα Ελληνικού
και Γαλλικού πληθυσμού
Μ. Κούντζα
		Ψυχογενής ανορεξία και εφηβεία: Δόμηση και απο-δόμηση του θήλυ
Κ. Αναστασόπουλος
		Οικογενειακες παρεμβασεις στο Κ.Η. ΑΝΑΣΑ
Ι. Χατζητζάνου
 υννόσηση της ψυχογενούς ανορεξίας με άλλες ψυχιατρικές παθήσεις: Συγκριτική μελέτη σε δείγμα
Σ
Ελληνικού και Γαλλικού πληθυσμού
Κούντζα Μ.
Σκοπός: Η διερεύνηση της συννόσησης της ψυχογενούς ανορεξίας με άλλες ψυχιατρικές παθήσεις και η συγκριτική μελέτη
ανάμεσα στα δύο δείγματα, Ελλήνων και Γάλλων ανορεκτικών ασθενών, που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα.
Υλικό και μέθοδος: Σε 60 ανορεκτικούς ασθενείς, 18-60 ετών, 30 Γάλλους (Ιατρείο Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής,
Institut National Marcel Rivière, Παρίσι) και 30 Έλληνες (Ιατρείο ΔΠΤ, Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο
Νοσοκομείο), χορηγήθηκαν: τα διατροφικά ερωτηματολόγια EAT-26 και EDI, η ημιδομημένη συνέντευξη ΜΙΝΙ 500, το
ερωτηματολόγιο SCL- 90 R, ενώ η ψυχοπαθολογία στον Άξονα ΙΙ αξιολογήθηκε με τη διαδικασία της IPDE.
Αποτελέσματα: Μεταξύ των Ελλήνων και Γάλλων ανορεκτικών ασθενών δεν προέκυψαν διαφοροποιήσεις ως προς το
δημογραφικό προφιλ, τον δείκτη μάζας σώματος και τον υποτύπο της ανορεξίας. Οι Γάλλοι νοσηλεύονταν και ελάμβαναν
ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή συχνότερα και εμφάνισαν υψηλότερα σκορ στην υποκλίμακα 3 (δυσαρέσκεια με το σώμα)
του EDI.
Το 40% του συνόλου των ασθενών (56,6% των Γάλλων και 23,3% των Ελλήνων) εμφάνιζε συννόσηση με μείζον
καταθλιπτικό επεισόδιο. Από τις αγχώδεις διαταραχές, η ψυχαναγκαστική/καταναγκαστική (18,3%) και η γενικευμένη
αγχώδης (10%) ήταν οι πιο συχνές.
Στο 73,3% του συνόλου των ασθενών συνυπήρχε έστω μια διαταραχή προσωπικότητας, με συχνότερες τη μεταιχμιακή
(40%), τη ψυχαναγκαστική/καταναγκαστική (26,6%) και την αποφευκτική (21,7%).
Οι ασθενείς με ανορεξία καθαρτικού τύπου εμφάνιζαν υψηλότερα ποσοστά μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου (57,1%)
και μεταιχμιακής διαταραχής προσωπικότητας (78,5%), σε σύγκριση με τους ασθενείς με ανορεξία περιοριστικού τύπου,
όπου πιο συχνές διαταραχές προσωπικότητας αναδείχτηκαν η ψυχαναγκαστική/καταναγκαστική (39,2%) και η αποφευκτική
(35,7%).
Συμπεράσματα: Η μελέτη μας ανέδειξε υψηλά ποσοστά εμφάνισης μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου, καθώς και
τουλάχιστον μιας διαταραχής προσωπικότητας σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία.
Από τη σύγκριση των Ελλήνων και Γάλλων, προέκυψαν διαφοροποιήσεις ως προς: 1/ τη συχνότητα νοσηλείας και λήψης
ψυχιατρικής φαρμακευτικής αγωγής, 2/ την υποκλίμακα 3 του ερωτηματολογίου EDI 3/ το ποσοστό εμφάνισης μείζονος
καταθλιπτικού επεισοδίου, που μπορούν να ερμηνευτούν υπό το πρίσμα των πολιτισμικών επιρροών.
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Ψυχογενής ανορεξία και εφηβεία: Δόμηση και απο-δόμηση του θήλυ
Αναστασόπουλος Κ.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διαρθρώσει την ψυχογενή ανορεξία με το ασυνείδητο ψυχικό σχήμα του ονείρου
όπως αυτό αποτυπώνεται στον λόγο εφήβων ασθενών που έχουν λάβει την διάγνωση της ψυχογενούς ανορεξίας.
Ειδικότερα, στόχος της εν λόγω μελέτης είναι η διερεύνηση του έκδηλου και λανθάνοντος περιεχομένου των ονείρων στα
οποία ανατρέχουν οι ασθενείς και η νοηματοδότηση του αντίστοιχου ψυχικού χώρου κατά τη διαμόρφωση της εφηβικής
ιστορίας.
Υλικό και μέθοδοι: Για τις ανάγκες της μελέτης, αντλήθηκε κλινικό υλικό από δείγμα εφήβων ασθενών ηλικίας 14-19
ετών που παρακολουθούνταν από το Κέντρο Ημέρας Ανάσα. Για την διερεύνηση των υποθέσεων χορηγήθηκε η προβολική
δοκιμασία κηλίδων μελάνης του Rorschach, το ελεύθερο σχέδιο και η κλινική συνέντευξη ημι-κατευθυνόμενου χαρακτήρα.
Στη συνέχεια, τα δεδομένα συμπεριελήφθησαν σε μελέτες περιστατικού ξεχωριστά για κάθε συμμετέχουσα.
Αποτελέσματα: Παρά το έντονο στοιχείο της άρνησης, η οποία απαντάται συχνά στην εν λόγω διαταραχή πρόσληψης
τροφής, οι ασθενείς κατέθεσαν, τόσο στις συνεντεύξεις όσο και κατά την χορήγηση των υπόλοιπων εργαλείων, όνειρα
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα. Τα ευρήματα που οφείλουμε να τονίσουμε είναι : Το σταθερό έκδηλο περιεχόμενο, οι
συνειρμοί που προτάθηκαν και η συλλογιστική που ακολούθησαν οι συμμετέχουσες έχοντας ως αφετηρία τα όνειρα αυτά.
Συμπεράσματα: Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν έναν στενά συνυφασμένο δεσμό του ονειρικού
περιεχομένου με την εξέλιξη της διαταραχής. Ο κύριος άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η ασθενής, υποδηλώνει
έντονα την αδυναμία διαφοροποίησης του υποκειμένου από την μητέρα-τροφό, καθώς και την επιλογή της ανορεξίας ως
μέσο επίλυσης της ενδοψυχικής σύγκρουσης. Αναδύεται ένας μοναδικός ψυχικός χώρος, στον οποίο η έφηβη προτείνει
μία διαφορετική ρήξη με τις γονεϊκές φιγούρες. Άλλως ειπείν, έναν ατομικό χώρο εντός του οποίου η επανα-κατασκευή της
παιδικής ηλικίας και του παιδικού σώματος μοιάζει δόκιμη για το υποκείμενο.
Οικογενειακές παρεμβάσεις στο Κ.Η. ΑΝΑΣΑ
Χατζητζάνου Ι.
Η οικογένεια ως σύστημα υπερβαίνει το άθροισμα του αριθμού των επιμέρους μελών της. Αποτελεί ένα «όλον» με δική
του δομή, κανόνες και όρια. Στην οικογένεια είναι το πλέγμα των σχέσεων που καθορίζει την πορεία και την εξέλιξη του
καθενός ξεχωριστά. Τα μέρη του συστήματος βρίσκονται πάντα σε οργανωμένη σχέση και σε συνεχή αλληλεπίδραση με
αυτό. Μοιάζει ανέφικτο να κατανοήσει κανείς επαρκώς ένα µέλος της οικογένειας ανεξαρτήτως της συνολικής λειτουργίας
της.
Σε αυτό το πλαίσιο, οποιοδήποτε πρόβλημα, δυσκολία, επομένως και ασθένεια, ενός μέλους έχει αντίκτυπο στο σύνολο
της οικογένειας και, αντίστοιχα, η στάση της οικογένειας μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την εξέλιξή της.
Πολλαπλές θεωρίες και εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι η έναρξη και η πορεία των ΔΠΤ είναι στενά συνδεδεμένες και
με οικογενειακούς παράγοντες. Εκτενέστερα έχει μελετηθεί η ψυχογενής ανορεξία, ωστόσο οι γονείς ατόμων όλου του
φάσματος των ΔΠΤ «μοιράζονται» κοινά χαρακτηριστικά και πτυχές της πραγματικότητάς τους και προσέρχονται στους
ειδικούς αναμφισβήτητα αποδυναμωμένοι. Άλλωστε, με την εκδήλωση της ασθένειας ακυρώνεται μέρος της ιδιότητάς
τους, να φροντίσουν δηλαδή ικανοποιητικά για την υγεία του παιδιού τους.
Το NICE και η APA έχουν αναγνωρίσει ως θεραπεία εκλογής για την ΨΑ σε παιδιά και εφήβους την οικογενειακή θεραπεία.
Μολονότι δεν διατίθενται ακόμα συστηματικές μελέτες, έχει βρεθεί ότι είναι βοηθητική και στη θεραπεία ενήλικων ασθενών
με ΨΒ.
Στο εξειδικευμένο Κ.Η. η διεπιστημονική κλινική ομάδα διαμορφώνει εξατομικευμένα για τον πάσχοντα ένα θεραπευτικό
πλάνο που ενδέχεται να περιλαμβάνει συμμετοχή της οικογένειας στη θεραπεία του. Στόχος των οικογενειακών παρεμβάσεων
είναι να σπάσουν επαναλαμβανόμενα άκαμπτα κι επικίνδυνα -πολλές φορές απειλητικά για τη ζωή- σχήματα, στα οποία
ενσωματώνεται το σύμπτωμα, ώστε να αναπτυχθούν νέα, περισσότερο υγιή και λειτουργικά, καθώς και να δοθεί το έναυσμα
για αλλαγή σε ολόκληρο το σύστημα. Η προετοιμασία των μελών για την αυτονόμησή τους στον ευρύτερο κόσμο είναι από
τα πλέον κεντρικά ζητήματα των παρεμβάσεων αυτών.
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08:30-10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 57
		
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 5: DO’S & DON’TS
		Προεδρείο: Ν. Χριστοδούλου, Θ. Κουτσομήτρος
		Κρυφό curriculum
Ν. Χριστοδούλου
		Ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT): υποχρησιμοποιούμενη αλλά αποτελεσματική και ασφαλής
Α. Μαυρόματος
		Η αυτοκτονικότητα στις κυριότερες ψυχιατρικές διαταραχές
Β. Νάτσης
Kρυφό curriuculum
Χριστοδούλου Ν.
Η ιατρική εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει πολλές και σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες, όμως ακόμα πιο σημαντική είναι
η ανάπτυξη νοοτροπιών και αξιών που θα επιτρέψουν σε έναν νέο ιατρό να ασκήσει σωστά την ιατρική. Θα μπορούσε
να υποστηριχθεί πως, λόγω της φύσης της ψυχιατρικής, η σωστή νοοτροπία (για παράδειγμα ο επαγγελματισμός, η
ανθρωποκεντρική προσέγγιση), και η ανάπτυξη υψηλών αξιών (π.χ. ηθική, δεοντολογία, αντι-στίγμα κλπ) κατά την
εκπαίδευση είναι ακόμα πιο σημαντικές στην ψυχιατρική. Σε αντίθεση με τις γνώσεις και τις δεξιότητες, η ανάπτυξη σωστών
νοοτροπιών και αξιών δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο ακολουθώντας την ενδεδειγμένη φανερή διδακτική ύλη. Για την
ανάπτυξη αυτών των πιο πολύπλοκων εκπαιδευτικών στόχων απαιτούνται διεργασίες που δεν μπορούν να περιγραφούν
εύκολα στην φανερή διδακτική ύλη, και ανήκουν ως εκ τούτου σε μια λιγότερο φανερή - αλλά σαφώς σημαντική - διδακτική
ύλη. Επιπλέον, καθότι οι νοοτροπίες και οι αξίες είναι μεταβαλλόμενες στο χρόνο και από τόπο σε τόπο, είναι σημαντική
η ενδυνάμωση του εκπαιδευόμενου στο να ανταποκριθεί ενεργά στην ανάγκη διαμόρφωσης νέων νοοτροπιών και αξιών.
Στην παρουσίαση αυτή θα επιχειρηθεί σε πρώτη φάση μια αναδρομή στο θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο βασίζεται η
επίτευξη αυτών των πολύπλοκων εκπαιδευτικών στόχων. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια συγκεκριμένων παραδειγμάτων θα
συζητηθεί η εφαρμογή στην πράξη, αυτού του υπόβαθρου. Τέλος, θα επιχειρηθεί μια διαδραστική συζήτηση πάνω στην
ανάγκη να καλλιεργηθεί αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT): υποχρησιμοποιούμενη αλλά αποτελεσματική και ασφαλής
Μαυρόματος Α.
Η Ηλεκτροσπασμοθεραπεία(ECT) αποτελεί μια αποτελεσματική ,ασφαλή και τεκμηριωμένη θεραπεία όταν χορηγείται από
ορθά εκπαιδευμένους ψυχιάτρους σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς. Στις μέρες μας υποχρησιμοποιείται. Στις ΗΠΑ 0,55%
των ασθενών με Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο θα δεχθεί αυτή τη θεραπεία. Έτσι, από τα 21 εκατομμύρια ανθρώπων του
ετήσιου επιπολασμού της μείζονος κατάθλιψης στις ΗΠΑ, τα 3 εκατομμύρια δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία, όμως μόνο
οι 100.000 θα δεχθεί τη θεραπεία. Μέχρι τη δεκαετία του ’50 και την κυκλοφορία των πρώτων αντιψυχωσικών φαρμάκων,
αποτελούσε τη μόνη εναλλακτική στη λοβοτομή και στην ινσουλινοθεραπεία. Ο μηχανισμός δράσης του δεν είναι πλήρως
γνωστός, αν και έχουν προταθεί αρκετές θεωρίες βασισμένες σε EEG, PET ή SPECT και fMRI μελέτες. Σημαντικό στοιχείο για
την ασφάλεια χρήσης αυτής της θεραπευτικής μεθόδου είναι ότι δεν έχει απόλυτες αντενδείξεις. Η θνητότητα βρίσκεται στα
επίπεδα 1 στους 10.000 ασθενείς, 1 στις 80.000 θεραπείες . Αντίστοιχη δηλαδή με έλασσον χειρουργείο.
Για τη προετοιμασία της θεραπείας χρειάζεται πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος, κατάλληλο έντυπο συγκατάθεσης, ενώ
διενεργείται υπό γενική αναισθησία και μυοχάλαση με συχνότητα θεραπειών 2 ή 3 φορές την εβδομάδα με στόχο τις 6 έως
12 θεραπείες συνολικά. Συνιστάται η συνέχιση και συντήρηση της θεραπείας για αποφυγή υποτροπής, ειδικά τους πρώτους
μήνες και σε συνδυασμό και με φαρμακοθεραπεία ή ψυχοθεραπεία.
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Η αυτοκτονικότητα στις κυριότερες ψυχιατρικές διαταραχές
Νάτσης Β.
Σκοπός: Είναι πλέον γνωστό ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που αυτοκτονούν σήμερα πάσχουν συνήθως από
τουλάχιστον μία ψυχική διαταραχή. Η πρόβλεψη μιας αυτοκαταστροφικής ενέργειας αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα
για τον ειδικό ψυχικής υγείας (ιδίως για ένα νέο ιατρό χωρίς μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Ψυχιατρικής), παρά τη γνώση
των σχετικών παραγόντων κινδύνου, που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτήν. Στην ψυχιατρική συνέντευξη η διερεύνηση του
αυτοκτονικού ιδεασμού έχει βαρύνουσα σημασία για τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες πιθανόν να προβεί ο θεράπων
ιατρός.
Σκοπός της παρουσίασης είναι κατ’ αρχάς η αναφορά σε παράγοντες κινδύνου που φαίνεται να σχετίζονται με την αυτοκτονική
συμπεριφορά. Επιπλέον, θα μελετηθεί η εκδήλωση της αυτοκτονικότητας στις κυριότερες ψυχιατρικές διαταραχές τις οποίες
ένας ψυχίατρος μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει είτε σε τακτική είτε σε επείγουσα βάση. Θα δοθεί έμφαση στις «φάσεις»
της νόσου στις οποίες ο κίνδυνος γίνεται μεγαλύτερος.
Υλικό & Μέθοδοι: Για την παρουσίαση των ανωτέρω θα γίνει μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των νεότερων δεδομένων
των τελευταίων ετών σε διεθνές επίπεδο αλλά και στον Ελλαδικό χώρο.
Συμπεράσματα: Η μελέτη δείχνει την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης του ειδικού ψυχικής υγείας στο θέμα της
αυτοκτονικότητας, μιας και αυτή μπορεί να επηρεάσει τη ζωή του ασθενούς, των οικείων του αλλά και δυνητικά τον ίδιο το
θεράποντα.
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10:00-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 58
		
Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
		Προεδρείο: Γ.Α. Αλεβιζόπουλος, Μ.Δ. Σκόνδρας
		Η άσκηση «υπερασπίσιμης» ψυχιατρικής στην καθημερινή κλινική πράξη
Μ. Χατζούλης
		Lege artis διενέργεια ιατρικών πράξεων - οι ιδιαιτερότητες της ψυχιατρικής
Μ. Ανδρουλή 		
		Ψυχίατροι στο εδώλιο του κατηγορούμενου: παρουσίαση περιστατικών
Γ. Οικονομάκου
Η άσκηση «υπερασπίσιμης» ψυχιατρικής στην καθημερινή κλινική πράξη
Χατζούλης Μ.
Η εξάσκηση αμυντικής ιατρικής είναι συχνή στην καθημερινή κλινική πράξη, ιδιαίτερα στο παρόν πλαίσιο άσκησης της
ψυχιατρικής που χαρακτηρίζεται από μια αυξανόμενη έμφαση στη διαχείριση ρίσκου άλλα και σε ένα περιβάλλον που οι
πιέσεις στο σύστημα υγείας είναι πολύ μεγαλύτερες.
Ταυτόχρονα η εμπλοκή πλέον των ψυχιάτρων σε δικαστικές διαδικασίες είναι ολοένα και πιο συχνότερη κάτι που αναμένεται
να καταστήσει συχνότερη την άσκηση αμυντικής ιατρικής.
Στο κλίμα αυτό, η προσπάθεια εξάσκησης μια “υπερασπίσιμης” ψυχιατρικής που να χαρακτηρίζεται από την άσκηση
εμπεριστατωμένης, προσεκτικής, lege artis κλινικής πράξης γίνεται επιβεβλημένη, σε αντιδιαστολή με την εξάσκηση
αμυντικής ψυχιατρικής που μπορεί να είναι αντιθεραπευτική άλλα και δαπανηρή.
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08:30-10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 59
		ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
		Προεδρείο: Γ. Τζεφεράκoς, Α. Οικονόμου
		Αλβανοί μετανάστες στις Κυκλάδες: Χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ψυχοπαθολογία και λειτουργία
οικογένειας
Σ. Παντελίδου
		Ψυχοκοινωνικό προφίλ, ψυχοπαθολογία και ποιότητα ζωής σε ενήλικες εξυπηρετούμενους των κινητών
μονάδων ψυχικής υγείας ΕΠΑΨΥ
Α. Νταλαχάνης
		Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο κοινοτικής υπηρεσίας ψυχικής υγείας: η σωματική νόσος
ως οργανωτής του ψυχισμού
Ν. Τσιπά
		Ψυχική νόσος του γονέα: Όταν η ψυχιατρική και η παιδοψυχιατρική συμπράττουν
Β. Αντωνοπούλου
Αλβανοί μετανάστες στις Κυκλάδες: Χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ψυχοπαθολογία και λειτουργία
οικογένειας
Παντελίδου Σ., Παπαδοπούλου Π., Στυλιανίδης Σ.
Σκοπός: Οι Αλβανοί μετανάστες συγκροτούν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού σε αρκετές κοινότητες των Κυκλάδων,
με ιδιαίτερες ανάγκες σε επίπεδο ψυχικής υγείας, που σχετίζονται τόσο με τη διαδικασία της μετανάστευσης ως στρεσογόνο
παράγοντα (όπως έχει αναδειχθεί από τη βιβλιογραφία), όσο και με πολιτισμικά-κοινωνικοανθρωπολογικά χαρακτηριστικά.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
καθώς και τη σχέση μεταξύ ψυχοπαθολογίας και λειτουργίας οικογένειας σε Αλβανούς μετανάστες στις Κυκλάδες, και να
συγκριθούν με ανάλογα δεδομένα που αφορούν τους Έλληνες.
Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 99 Αλβανοί και 105 Έλληνες εξυπηρετούμενοι από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας
ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ στην Πάρο. Χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω ερωτηματολόγια: α) Kλίμακα αξιολόγησης της
οικογενειακής λειτουργίας (FAD, Epstein και συν., 1983), β) Κλίμακα Κατάθλιψης CED-S (Radloff, 1977), γ) Κλίμακα Άγχους
STAI (Spielberg και συν. 1998), δ) Κλίμακα Σφαιρικής Εκτίμησης της Λειτουργικότητας, GAF (Endicott και συν., 1976), ε)
Ερωτηματολόγιο με κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία και δεδομένα που αφορούν την επαφή με την υπηρεσία (πρόσβαση,
θεραπευτικό πλάνο, πορεία θεραπείας)
Αποτελέσματα: Σημαντικά μικρότερο ποσοστό των Αλβανών είχαν απευθυνθεί σε ειδικό ψυχικής υγείας στο παρελθόν, σε
σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των Ελλήνων. Πολύ συχνότερα οι Αλβανοί λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή και λιγότερα
συχνά ακολουθούσαν ατομική ψυχοθεραπεία και θεραπεία οικογένειας ως μέρος του θεραπευτικού πλάνου, σε σχέση με
τους Έλληνες. Επίσης σημειώθηκαν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό drop-outs στην περίπτωση των Αλβανών. Και στις
δυο εθνικότητες, υψηλότερη λειτουργικότητα σε επίπεδο οικογένειας συσχετίστηκε με λιγότερα συμπτώματα άγχους και
κατάθλιψης.
Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη πολιτισμικά “ευαίσθητων” παρεμβάσεων καθίσταται αναγκαία, στην κλινική εργασία με τους
μετανάστες στο συγκεκριμένο πλαίσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παράγοντες που σχετίζονται με την πρόωρη
διακοπή της θεραπείας και να περιληφθούν ψυχολογικές θεραπείες ως μέρος του θεραπευτικού πλάνου. Έμφαση δίνεται
και σε θεραπευτικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν όλη την οικογένεια, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους διαστάσεις
της οικογενειακής λειτουργίας που σχετίζονται με την εκδήλωση συμπτωμάτων κατάθλιψης κι αγχωδών διαταραχών στους
Αλβανούς.
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Ψυχοκοινωνικό προφίλ, ψυχοπαθολογία και ποιότητα ζωής σε ενήλικες εξυπηρετούμενους των κινητών
μονάδων ψυχικής υγείας ΕΠΑΨΥ
Νταλαχάνης Α., Κουρτζή Ρ., Παντελίδου Σ.
Σημαντικό άξονα λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΒΑ και Δυτικών Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ αποτελεί η
αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στη βελτίωση της λειτουργίας
της υπηρεσίας (Στυλιανίδης και συν., 2014). Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί ένα σχέδιο αξιολόγησης των εκβάσεων,
βάσει του οποίου κάθε νέος εξυπηρετούμενος αξιολογείται κατά την υποδοχή κι ακολούθως έξι μήνες αργότερα, όπως και
κατά την ολοκλήρωση της συνεργασίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση της σχέσης της ψυχοπαθολογίας και
της ποιότητας ζωής με τα κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα των ενήλικων εξυπηρετούμενων στις μονάδες. Τα δεδομένα
προέρχονται από τη φάση υποδοχής νέων περιστατικών κατά τα έτη 2016 έως 2017, και το δείγμα αποτελείται από 320
άτομα ηλικίας από 18 έως 65. Για τη μέτρηση της ψυχοπαθολογίας χρησιμοποιήθηκε η αναθεωρημένη έκδοση της Κλίμακας
Ψυχοπαθολογίας (Symptom Checklist 90-R; Derogatis, 1977), ενώ για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής χορηγήθηκε η
σύντομη μορφή του Ερωτηματολογίου Ποιότητας Ζωής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHOQOL-BREF; WHOQOL
Group, 1995). Επιπλέον, συμπληρώθηκε από τους ειδικούς ψυχικής υγείας για κάθε εξυπηρετούμενο η Κλίμακα Σφαιρικής
Εκτίμησης της Λειτουργικότητας, GAF (Endicott και συν., 1976). Τέλος, το ψυχοκοινωνικό προφίλ (κοινωνικο-δημογραφικά
δεδομένα, στοιχεία ψυχιατρικού ιστορικού) καταγράφθηκαν με αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, από τους επαγγελματίες
ψυχικής υγείας. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση χορήγησης των
ερωτηματολογίων και θα εξεταστούν συσχετίσεις μεταξύ στοιχείων ψυχοκοινωνικού προφίλ, συγκεκριμένων διαστάσεων
ψυχοπαθολογίας και ποιότητας ζωής.

Ψυχοθεραπευτικές
παρεμβάσεις στο πλαίσιο κοινοτικής υπηρεσίας ψυχικής υγείας: η σωματική νόσος
ως οργανωτής του ψυχισμού
Τσιπά Ν.
Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί ένα κλινικό περιστατικό στα πλαίσια ατομικής ψυχοθεραπείας στην Κινητή
Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δυτικών Κυκλάδων. Ο κύριος άξονας στον οποίο θα επικεντρωθεί η ανάλυση του περιστατικού
αφορά στη σωματική νόσο ιδωμένη τόσο ως επικρατούσα στη δόμηση της ψυχικής οργάνωσης της ασθενούς, όσο και ως
φορέα της ψυχικής της διαθεσιμότητας με τον τρόπο με τον οποίο ξεδιπλώνεται κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής
παρέμβασης. Η υπόθεση αφορά πρώτον, στην ενεργοποίηση του σώματος και στις αναπαραστάσεις εαυτού από την αρχή
της εφηβείας έως και τη μέση ενήλικη ηλικία στην οποία βρίσκεται η ασθενής και τη σχέση της με πρωταρχικό μητρικό
αντικείμενο. Δεύτερον, στη σχέση ανάμεσα στις ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις και την εμφάνιση σωματικής νόσου κατά τη
διάρκεια της ψυχοθεραπείας.
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Ψυχική νόσος του γονέα: Όταν η ψυχιατρική και η παιδοψυχιατρική συμπράττουν
Αντωνοπούλου Β.
Σκοπός: Οι έρευνες αναδεικνύουν ότι τα παιδιά των γονέων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές είναι ευάλωτα στην
ανάπτυξη συναισθηματικών, συμπεριφορικών και κοινωνικών δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης επίδρασης γενετικών,
περιβαλλοντικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Τα συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα των παιδιών
εμφανίζουν σταθερότητα στο χρόνο και τείνουν να εξελίσσονται σε ψυχιατρικές διαταραχές κατά την ενήλικη ζωή, ιδιαίτερα
όταν δεν γίνουν οι κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Άλλες μελέτες εστιάζουν στη σημασία της ψυχιατρικής
εκτίμησης των γονέων που απευθύνονται για τα παιδιά τους σε παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, καθώς αρκετοί πάσχουν από
αδιάγνωστες ψυχιατρικές διαταραχές.
Υλικό και μέθοδοι: Ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα διεθνούς βιβλιογραφίας. Παρουσιάση και ποιοτική μελέτη
περιστατικών, όπου πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη ψυχιατρική και παιδοψυχιατρική παρακολούθηση σε γονείς και παιδιά,
στο πλαίσιο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων. Χρησιμοποιούνται στοιχεία του ψυχοκοινωνικού ιστορικού,
των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών εκτιμήσεων και διαγνώσεων, καθώς και στοιχεία της παρέμβασης κι έκβασης των
περιστατικών.
Αποτελέσματα: Σε μεγάλο ποσοστό οι γονείς διαγιγνώσκονται με ψυχιατρικές διαταραχές, ενόσω το πρωταρχικό αίτημα
αφορά στην παιδοψυχιατρική αξιολόγηση των παιδιών τους. Τα παιδιά των γονέων με σχιζοφρένεια και διπολική διταραχή
εμφανίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης οποιασδήποτε παιδοψυχιατρικής διαταραχής. Από την άλλη πλευρά τα
παιδιά των γονέων με αγχώδεις ή καταθλιπτικές διαταραχές έχουν αυξημένο κίνδυνο για διάγνωση άγχους αποχωρισμού,
κοινωνικής φοβίας, διαταραχής πανικού, κατάθλιψης ή εναντιωματικής διαταραχής.
Συμπεράσματα: Η συνύπαρξη ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων στις μονάδες ψυχικής υγείας αποτελεί καλή πρακτική, καθώς
εξυπηρετεί την πολύπλευρη φροντίδα των οικογενειών και τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης σε ευάλωτους πληθυσμούς
με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ψυχικών διαταραχών. Η πολυεπίπεδη προσέγγιση αφενός διασφαλίζει την έγκαιρη
ανίχνευση και θεραπευτική αντιμετώπιση της πιθανής ψυχοπαθολογίας του παιδιού, αφετέρου ενέχει πολλαπλά οφέλη για
την ψυχική υγεία του ενήλικα γονέα.
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10:00-11:30
		
		

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 60
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ -1
Προεδρείο: Χ. Τουλούμης, Β.Π. Μποζίκας

		Αντιμετωπίζοντας την ακαθησία
Χ. Τουλούμης
		Φροντίδα της εγκύου με ψύχωση
B. Ψάρρα
		Ηπατίτιδα C και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
Μ. Δημητρακά
Οι ασθενείς με ψυχική διαταραχή έχουν πολύ σύνθετες ανάγκες πέρα της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της οξείας φάσης
της νόσου. Μαζί με τις ψυχωτικές διαταραχές, νοσολογικές οντότητες όπως ήπια νοητική υστέρηση, Asperger, αναπτυξιακές
διαταραχές, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, μετατραυματική διαταραχή του στρες, άνοιες,
δημιουργούν νέες θεραπευτικές ανάγκες. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι το 15% των ασθενών με ψυχική διαταραχή
χρησιμοποιούν το 50% των υπηρεσιών και η καλύτερη διαχείριση αυτών των ασθενών θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση
της λειτουργίας όλου του δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Είναι απαραίτητο να αποδεχτούμε την πολυπλοκότητα των
ψυχικών διαταραχών και της επίπτωσης τους σε όλη τη ζωή των ασθενών , συγγενών και κοινωνίας γενικότερα . Οι ψυχικές
διαταραχές αποδεικνύονται πολυπληθέστερες από τις προβλέψεις, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις φαίνονται να έχουν
περιορισμένη αποτελεσματικότητα στο πέρασμα του χρόνου και οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι μειώνονται δυσανάλογα.
Οι ανάγκες διαχείρισης ασθενών με οξεία νόσο και συνοδό επικινδυνότητα για τους ίδιους αλλά και για τρίτους, προβάλλει
επιτακτική. Ο κίνδυνος επαναδρυματοποίησης, αν και αλλάζει πρόσωπο, δεν έχει εξαλειφθεί και προβάλλει απειλητικός
και καθιστά σημαντική την ολιστική διαχείριση της σοβαρής και επίμονης ψυχικής διαταραχής.
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O01
Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΓΝΩΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Μπελιμπασάκης Δ.
Ψυχοθεραπευτικό Ιατρείο Πειραιάς
Σκοπός της εργασίας είναι η αποτελεσματικότερη θεραπεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής.
Η μέθοδος της εργασίας είναι η εφαρμογή ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας με γνωσιακά και συστημικά στοιχεία σε υλικό
επτά ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή όλων των ηλικιών και με μέτρηση του θεραπευτικού
αποτελέσματος με την κλίμακα Yale Brown στη συνολική βελτίωση.
Το συμπέρασμα που καταλήγει η εργασία είναι ότι η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία με γνωσιακά και συστημικά στοιχεία,
είναι θεραπεία εκλογής στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
Περιληπτικά επεξηγώντας τα ανωτέρω μπορούμε να πούμε ότι, παρότι η συμπεριφορική και γνωσιακή προσέγγιση
έχουν αποτελέσματα στη θεραπεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, δεν έχουν το επιθυμητό, υψηλό βαθμό
αποτελεσματικότητας. Επίσης η φαρμακευτική αγωγή έχει από μόνη της περιορισμένα αποτελέσματα και όσο διαρκεί η
θεραπεία.
Από την άλλη, η ψυχανάλυση βοηθά περισσότερο την προσωπικότητα και συγκρουσιακά θέματα των σχέσεων και λιγότερο
εστιάζεται ή βοηθά τα συμπτώματα.
Αντιθέτως, η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία με γνωσιακά και συστημικά στοιχεία, όταν γίνεται σε πλαίσιο ψυχοδυναμικής
θεραπείας που ενσωματώνει με την κατάλληλη τεχνική συμπεριφορικά, γνωσιακά και συστημικά στοιχεία, δημιουργεί ένα
συντονισμό θεραπευτικού αποτελέσματος υψηλού επιπέδου.
Σε ένα δείγμα επτά ασθενών με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή μέτρια ή σοβαρή, όλων των ηλικιών, που μπήκαν σε
ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία με γνωσιακά και συστημικά στοιχεία και διάρκεια θεραπείας ετήσια έως μακρύτερου χρόνου
και με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα, μετρήθηκε η αποτελεσματικότητα - ικανοποίηση σύμφωνα με την εκτίμηση του
ασθενή (επί %) με αποτελέσματα 70% κατά μέσο όρο. Δύο χρόνια μετά το θεραπευτικό αποτέλεσμα διατηρήθηκε. Επίσης
το θεραπευτικό αποτέλεσμα μετρήθηκε με την κλίμακα Yale Brown, με τιμή 5-6 στη συνολική βελτίωση δύο έτη μετά.
Χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός μελετών για επιβεβαίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων, αλλά ούτως ή άλλως τα
αποτελέσματα είναι σαφως πιο ενθαρυντικά από τις μεμονωμένες ψυχοθεραπευτικές ή φαρμακευτικές προσεγγίσεις.
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O02
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΤΗ ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΜΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Σκουρτέλη Μ., Πασχαλίδη Ε., Αποστολοπούλου Α.
Κέντρο Ημέρας Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων στην Κοινότητα ‘Franco Basaglia’ ΕΠΑΨΥ
Εισαγωγή: Η λήξη της θεραπείας σε πλαίσιο βραχείας ψυχοθεραπείας και η ορθή διαχείριση αυτής συχνά αποτελεί
πρόκληση για τους θεραπευτές, καθώς η έναρξη και λήξη της θεραπευτικής σχέσης είναι εναλλασσόμενη και απαιτητική
με αλλεπάλληλες συνδέσεις και αποχωρισμούς. Οι αξίες, οι πεποιθήσεις, και το ιστορικό του θεραπευτή αναφορικά με την
απώλεια και τον αποχωρισμό φαίνεται να επηρεάζουν την στάση του σχετικά με την διαχείριση της λήξης της θεραπευτικής
σχέσης στη βραχεία ψυχοθεραπεία.
Σκοπός: Σκοπός της έρευνας είναι να κατανοήσει την εμπειρία και τη διαχειριση της λήξης στη βραχεια ψυχοθεραπεια,
όπως αυτή βιώνεται από ειδικούς ψυχικής υγείας μέσα σε ένα κοινοτικό πλαίσιο. Ειδικότερα, επιχειρεί να κατανοήσει και να
καταγράψει το βίωμα του ζητήματος του τέλους της βραχείας ψυχοθεραπείας καθώς και τους παράγοντες εκείνους από την
πλευρά του θεραπευτή, οι όποιοι φαίνεται να επηρεάζουν τη διαχείριση της λήξης.
Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν οκτώ (8) ειδικοί ψυχικής υγείας με κυμαινόμενα επίπεδα εμπειρίας που εργάζονται
σε ενα πλαίσιο κοινοτικής ψυχιατρικής, ενώ η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ημί-δομημένων συνεντεύξεων διάρκειας
50-60 λεπτών. Η ανάλυση των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε μέσω IPA (Interpretative Phenomenological AnalysisΕρμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση), η οποία είναι η καταλληλότερη μέθοδος διερεύνησης υποκειμενικών βιωμάτων
και απόδοσης νοήματος σε αυτά.
Ευρύματα-Συμπεράσματα: Από την ανάλυση αναδύθηκαν θεματικές που αφορούν τον ρόλο του ψυχοθεραπευτή
και τη διαχείριση της λήξης σε ένα πλαίσιο βραχείας ψυχοθεραπείας, όπως το ιστορικό απωλειών και τα προηγούμενα
βιώματα λήξης από την πλευρά του θεραπευτή, η νοηματοδότηση του ρόλου του ως επαγγελματία ψυχικής υγείας, και η
χρήση καλών πρακτικών που αφορούν τη διαχείριση της λήξης. Συμπερασματικά η έρευνα αναδεικνύει την επίδραση των
προσωπικών βιωμάτων του θεραπευτή στη διαχείριση της λήξης, καθώς και τη σημασία του αναστοχασμού, της εποπτείας
και της προσωπικής ανάλυσης στον θεραπευτικό ρόλο.
Λέξεις-κλειδιά: Βραχεία ψυχοθεραπεία, κοινοτική ψυχιατρική, διαχείριση λήξης ψυχοθεραπείας, Ερμηνευτική
Φαινομενολογική Ανάλυση.
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ΓΝΩΣΙΑΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Φιστέ Μ.1, Νερούτσος Ε.2
1
2

ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
Γ.Ν. Ελευσίνας Θριάσιο, Ψυχιατρική Κλινική

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της δυνατότητας των ατόμων τρίτης ηλικίας για ψυχοθεραπεία,
με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο.
Υλικό και μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, έρευνα πρόσφατης αρθρογραφίας σε έγκριτες βιβλιοθήκες, παρουσίαση
περιστατικού.
Αποτελέσματα: Υπάρχουν πολλοί μύθοι και στερεότυπα στο θέμα της ψυχοθεραπείας στα άτομα 3ης ηλικίας. Συζητούνται
αυτοί οι μύθοι καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν κατά τη θεραπεία της κατάθλιψης με βάση το Γνωσιακόσυμπεριφοριστικό μοντέλο. Δίνονται εμπειρικά στοιχεία και συζητούνται τα προβλήματα που προκύπτουν πιο συχνά στην
θεραπευτική πρακτική με αυτά τα άτομα, καθώς και λύσεις σε αυτά τα εμπόδια.
Συμπεράσματα: Η Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία έχει ευρεία εφαρμογή με πολύ καλά αποτελέσματα σε ένα
μεγάλο εύρος ψυχικών διαταραχών καθώς, επίσης, σε καταχρήσεις, σύνδρομο burn-out, διαταραχές προσωπικότητας. Η
εφαρμογή των συγκεκριμένων παρεμβάσεων στην κατάθλιψη ατόμων τρίτης ηλικίας λειτουργεί με θετικά αποτελέσματα και
η αποτελεσματικότητά της ΓΣΘ αξιολογείται θετικά και με βάση την πρόσφατη αρθρογραφία και βιβλιογραφία
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O05
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Αθανασόπουλος, Α., Μαυρομιχάλης Ι., Αθανασοπούλου Ε.
Πρόγραμμα Απεξάρτησης Δήμου Καλλιθέας “ΘΗΣΕΑΣ”, Μονάδα Εφήβων και Νέων ΟΚΑΝΑ “Ατραπός”,
Κέντρο Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας
Ο ρόλος της οικογένειας στην διαδικασία της απεξάρτησης ενός ατόμου από τις ουσίες είναι ιδιαίτερα σημαντικός, κυρίως
στις περιπτώσεις των εφήβων και των νέων. Μέσα από την ένταξη του εξαρτημένου ατόμου σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα,
η οικογένεια εισέρχεται σε μια νέα μορφή κρίσης. Με την διακοπή της χρήσης, το άτομο πιθανότατα να αναλάβει νέους
κοινωνικούς ρόλους. Επομένως, επαναπροσδιορίζονται και οι ρόλοι όλης της οικογένειας. Οι γονείς και τα υπόλοιπα
μέλη είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν και να επεξεργαστούν τις σχέσεις και τις δυσκολίες που προκύπτουν μεταξύ τους.
Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν ότι το πρόβλημα της χρήσης δεν αφορά μόνο ένα μέλος αλλά ολόκληρο το οικογενειακό
σύστημα.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των θεραπευτικών προσεγγίσεων, που υιοθετούν τα προγράμματα
απεξάρτησης για τις οικογένειες των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και
διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας των θεραπευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδείχθηκε ένα
ιδιαίτερο ζήτημα σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Ανάλογα με την θεραπευτική προσέγγιση, τα προγράμματα μπορεί να
λειτουργήσουν με διαφορετικό τρόπο. Ένας τρόπος είναι η επικέντρωση κυρίως στο εξαρτημένο άτομο, εμπλέκοντας την
οικογένεια σε ρόλο υποστηρικτικό του προγράμματος. Ένας άλλος τρόπος είναι η ανάμειξη του οικογενειακού περιβάλλοντος
στην θεραπευτική διεργασία αποτελώντας βασική προϋπόθεση ένταξης του εξαρτημένου ατόμου στο πρόγραμμα και
προσπαθώντας να αντιμετωπιστούν και να διαχειριστούν χρόνιες δυσλειτουργίες της οικογένειας.
Συμπερασματικά, δεδομένης της ποικιλομορφίας των θεραπευτικών παρεμβάσεων και των αλλαγών στην σύγχρονη
οικογένεια, αναδεικνύεται η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του στόχου της θεραπείας οικογένειας στα προγράμματα
απεξάρτησης. Η εστίαση στην θεραπεία οικογένειας, αν και αμφισβητήσιμη, παραμένει βασικός παράγοντας στην
απεξάρτηση, κυρίως των νεαρών ατόμων, λόγω των δυσλειτουργικών και διαφορετικών τρόπων σύστασης του
οικογενειακού περιβάλλοντος. Συνεπώς, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα των στόχων και των προσδοκιών για τις οικογένειες
στα θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης.
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O06
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Κεράνης Ν.
Κέντρο Ημέρας για Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο
Ο καρκίνος είναι μια πολυπαραγοντική νόσος για την εκδήλωση της οποίας συνδράμουν μια σειρά από συνθήκες
όπως οι καταχρήσεις, η διατροφή, το περιβάλλον (επίπεδα μόλυνσης σε γη, νερό και αέρα), ασθένειες που μπορεί
να επιβαρύνουν το ανοσοποιητικό, αιφνίδια ή μη, δυσάρεστα ή αγχογόνα γεγονότα τα οποία ανάλογα με την έντασή
τους συνδυάζονται με τα στοιχεία ιδιοσυστασίας του κάθε ανθρώπου και δίνουν μια διαφορετική προοπτική ως προς την
πορεία της νόσου όσο και στον τρόπο διαχείρισης της ασθένειας για τον ίδιο και τους οικείους του. Στην παρούσα εργασία
γίνεται προσδιορισμός των ψυχικών παραγώγων που επιφέρει στον ασθενή η επίδραση του καρκίνου από την στιγμή της
διάγνωσης μέχρι το πέρας των οργανικών θεραπειών και τη φάση των επαναληπτικών εξετάσεων ή του καταληκτικού
σταδίου που ενδεχομένως να εισαχθεί ο ασθενής. Στόχος της εργασίας είναι όχι μόνο να καταδείξει την σημασία της
ψυχολογικής στήριξης σε ασθενείς απειλούμενους από μια θανατηφόρα ασθένεια αλλά και να καταστήσει σαφές ότι η
ψυχαναλυτική ή όποια άλλη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει στην κλινική εφαρμογή της να συγκεκριμενοποιηθεί
για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας ομάδας ασθενών με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και με προεξάρχουσα την απειλή
του βιολογικού θανάτου. Ακολούθως λοιπόν επισημαίνονται οι συνθήκες και η φύση των τροποποιήσεων στις οποίες ένας
επαγγελματίας ψυχικής υγείας οφείλει να προβεί προκειμένου είτε σε ατομικό είτε σε επίπεδο ομάδας να διατηρήσει την
ίδια αποτελεσματική ποιότητα θεραπευτικής σχέσης με τον καρκινοπαθή. Η περιγραφή της συγκεκριμένης τροποποιημένης
τεχνικής αποκρυσταλλώνει την πολυετή κλινική εμπειρία του Κέντρου Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με
Καρκίνο μιας πρότυπης εξωνοσοκομειακής δομής και μοναδικής πανελλαδικά στον τρόπο δράσης και λειτουργίας της. Η
εργασία περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση της Μονάδας Ψυχοογκολογίας η οποία εδράζεται στην Αθήνα και ανήκει
στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ
Γιαννακοπούλου Α., Μαρκεζίνης Ε., Τσέγκος Ι.Κ., Κακούρη Α.
Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών
Σκοπός: Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη στατιστική διερεύνηση και ακολούθως στη συγκριτική μελέτη των
Χαρακτηριστικων Αναλυτικων Ομάδων και των Θεραπευομένων τους, σε δύο διαφορετικούς θεραπευτικούς χώρους: 1) σε
έναν οργανισμό Ημερίσιας Νοσηλείας, το Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο (Α.Ψ.Κ.) και 2) σε Ιδιωτικούς Επαγγελματικούς
Χώρους.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει συνολικά 144 θεραπευόμενους και 16 Αναλυτικές Ομάδες και
διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους δείγματα: 1) από το Θεραπευτικό Τμήμα του Α.Ψ.Κ. και 2) από Ιδιωτικούς Επαγγελματικούς
Χώρους. Η χρονική περίοδος της μελέτης αφορά στην πενταετία Ιουνίου 2007 - Μαΐου 2012. Επελέγησαν Αναλυτικές
Ομάδες με διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον 10 ετών. Οι συντονιστές όλων των Αναλυτικών Ομάδων είναι εκπαιδευμένοι
Ψυχαναλυτές Ομάδας, στο Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών, και συνεπώς, διαθέτουν την ίδια θεραπευτική φιλοσοφία.
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος SPSS 13.0 και εφαρμόστηκαν τα
στατιστικά κριτήρια t-test, Pearson’s x2 και Fisher’s exact test.
Αποτελέσματα: Παρατηρείται ότι οι θεραπευόμενοι και των δύο θεραπευτικών πλαισίων ομοιάζουν ως προς τα
επιδημιολογικά και ψυχιατρικά χαρακτηριστικά, τη συμμετοχή τους στην αξιολογητική περίοδο, το αυξημένο ενδιαφέρον
τους προς τις άτυπες δραστηριότητες και τις πολυεπίπεδες αλλαγές που επιτυγχάνουν. Οι προσερχόμενοι στο Α.Ψ.Κ.
παρουσιάζουν εικόνα πρωϊμότερης και μεγαλύτερης διάρκειας νόσησης, παρουσιάζουν καλύτερο επίπεδο λειτουργικότητας
πριν την ένταξή τους σε Αναλυτική Ομάδα, ενώ παρακολουθούν κατά πλειονότητα παράλληλες θεραπείες, κυρίως
συμμετέχοντας σε ομαδικά θεραπευτικά σχήματα. Οι προσερχόμενοι σε ιδιωτικούς χώρους παρουσιάζουν υψηλότερα
ποσοστά τόσο στους Κανονικούς Αποχαιρετισμούς όσο και στη γενική κλινική βελτίωση. Επίσης, από τη σύγκριση μεταξύ
των ομάδων των δύο θεραπευτικών πλαισίων διαπιστώνουμε κυρίως επιμέρους δομικές και οργανωτικές διαφορές.
Συμπεράσματα: Η θεραπευτική φιλοσοφία, τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες παροχής οργανωμένων θεραπευτικών
προσεγγίσεων (πολυπαραγοντική προσέγγιση) ενός θεραπευτικού πλαισίου, σε αντίθεση με την κάθε είδους μονοθεραπεία,
επηρεάζουν το θεραπευτικό προσανατολισμό και επιδρούν σημαντικά στην πορεία και την έκβαση της θεραπείας.
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Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Χαλικιοπούλου Ο.1, Οικονομίδου Σ.2
1
2

Κλινική Νευροψυχολόγος, Ιδιώτης
Ψυχίατρος, Ιδιώτης

Σκοπός: Η κατάθλιψη θεωρείται μία διαταραχή που είναι δυνατόν να εκδηλωθεί τόσο στο χώρο της Ψυχιατρικής όσο και
στο χώρο της Γενικής Ιατρικής, η οποία αναμένεται έως το 2020 να αποτελέσει τη κύρια αιτία αδειών για λόγους ασθένειας,
τη δεύτερη αιτία ανικανότητας και το συχνότερο αίτιο αυτοκτονίας (Πολυκανδριώτη, Στεφανίδου, 2013) και συνεπάγεται με
τεράστιες αρνητικές προσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στη ζωή των ατόμων, όπως φτωχή
ποιότητα ζωής, κίνδυνος αυτοκτονίας και κατάχρηση ουσιών (Χριστοδούλου, 2005, Σολδάτος, 2005).
Ως ‘συμμόρφωση των ασθενών’ στη θεραπευτική παρέμβαση προσδιορίζεται ο βαθμός στον οποίο η συμπεριφορά των
ασθενών συμβαδίζει με τις αντίστοιχες ιατρικές συστάσεις. Η φαρμακευτική συμμόρφωση συνδέεται άρρηκτα με τη λήψη
του σωστού φαρμακευτικού σκευάσματος, την κατάλληλη στιγμή, στην απαιτούμενη δόση και για το χρονικό διάστημα που
συστήνει ο εκάστοτε θεράπων ιατρός (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2001).
Η αποτελεσματικότερη παρέμβαση στις καταθλιπτικές διαταραχές στη σύγχρονη κλινική πράξη είναι ο συνδυασμός
ψυχοθεραπείας και φαρμακευτική αγωγή. Παρά το γεγονός ότι η κατάθλιψη πλέον θεωρείται ‘ιάσιμη νόσος’, το 1/3 των
ασθενών επισκέπτεται ψυχίατρο ή ψυχολόγο και το 50% αυτών διακόπτουν με δική τους πρωτοβουλία την αγωγή τους
μέσα στους αρχικούς δύο μήνες της θεραπευτικής παρέμβασης (Κωστοπούλου, 2014).
Η συγκεκριμένη παρουσίαση εστιάζει σε μία ασθενή, 37 ετών με οικογενειακό ψυχιατρικό ιστορικό και ρητή αποφυγή
φαρμακευτικής αγωγής παρά την εμφανή συναισθηματική - συμπεριφορική συμπτωματολογία.
Υλικό και Μέθοδοι: Χορηγήθηκαν Ερωτηματολόγια Κατάθλιψης Beck καθώς και το Thematic Apperception Test. Οι
λοιπές πληροφορίες είναι ποιοτικές αναλύσεις, καθώς προκύπτουν από τις συνεδρίες με την ασθενή.
Αποτελέσματα: Η πορεία της ασθενούς θα συζητηθεί μέχρι και την διακοπή της παρακολούθησης της, λόγω άρνησης
φαρμακευτικής αγωγής.
Συμπεράσματα: Η έλλειψη συμμόρφωσης ασθενών με ψυχιατρικές διαταραχές μπορεί να είναι απόρροια εξωγενών
παραγόντων που τους ωθούν στις ψευδείς πεποιθήσεις ότι εάν είναι δυνατοί, μπορούν να ξεπεράσουν τη συναισθηματική
δυσκολία που βιώνουν.
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Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΠΖ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΨΥΧΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΖ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΝΩΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Τριανταφύλλου Ε., Θελερίτης Χ., Τσέλλος Π., Τυπάλδου Μ., Οικονόμου Μ., Παπαγεωργίου Χ.Χ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών - Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
Στον τομέα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης η ποιότητα ζωής αναδεικνύεται ως βασικός θεραπευτικός στόχος. Στο πλαίσιο
αυτό και με έρεισμα θεραπευτικά μοντέλα ΠΖ, εφαρμόζεται ψυχοθεραπευτική παρέμβαση αντιμετώπισης ελλειμμάτων σε
διαφορετικούς τομείς της ποιότητας ζωής, με θετικά αποτελέσματα.
Σκοπός: Η εκτίμηση της βελτίωσης της ΠΖ, της ψυχοπαθολογίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της κοινωνικής
προσαρμογής και των μεταγνωσιών ασθενών με διαταραχές του σχιζοφρενικού φάσματος, μετά την παρακολούθηση
(διάρκειας ενός έτους) συμβουλευτικού - υποστηρικτικού τύπου παρέμβασης αντιμετώπισης ελλειμμάτων στην ΠΖ. Επίσης,
διερευνάται η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης και των μεταγνωσιών στην κοινωνική προσαρμογή και την ΠΖ .
Υλικό - μέθοδος: Το δείγμα αποτελείται από 72 ασθενείς, με ψύχωση, 49 (68,1%) άνδρες και 23 (31,9%) γυναίκες.
Χρησιμοποιήθηκαν:
•Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής του Π.Ο.Υ. -WHOQOL-BREF (WHOQOL Group, 1998).
•Κλίμακα Θετικού και Αρνητικού Συνδρόμου -PANSS (Kay et al,1987).
•Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης - TEI Que-SF (Petrides, Furnham, 2006).
•Κλίμακα Κοινωνικής Προσαρμογής -SASS (Bosc et al,1997).
•Ερωτηματολόγιο Μεταγνωσιών - MCQ-30 (Wells,Cartwright-Hatton,2004;Τυπάλδου & συν, 2014).
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς, με την ολοκλήρωση παρακολούθησης της παρέμβασης, παρουσιάζουν βελτίωση σε όλες
τις παραμέτρους. Σύμφωνα με την ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης, ανεξάρτητες συσχετιζόμενες μεταβλητές με την
κοινωνική προσαρμογή είναι η συναισθηματικότητα (TEI Que-SF), οι θετικές (παθολογικές) σκέψεις για την ανησυχία (MCQ30) και η ολική βαθμολογία των θετικών συμπτωμάτων (PANSS). Οι κυριότερες μεταβλητές που προβλέπουν παράγοντες
της ΠΖ είναι: η συναισθηματική νοημοσύνη, η κοινωνική προσαρμογή, η ψυχοπαθολογία και παράγοντες του MCQ-30.
Συμπεράσματα: Αναδεικνύεται η συμβολή της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης στην βελτίωση: της ΠΖ, της κοινωνικής
προσαρμογής, της συναισθηματικής νοημοσύνης και των μεταγνωσιών των ασθενών. Επίσης, η συναισθηματική νοημοσύνη
και η μεταγνωσιακή ικανότητα καταδεικνύονται ως σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στην κοινωνική προσαρμογή
και την ΠΖ. Πράγματι, η βελτίωση δυσλειτουργιών της μεταγνωσιακής σκέψης επιδρά θετικά στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων της καθημερινής ζωής, με επακόλουθο την αναβάθμιση της ΠΖ και της κοινωνικής λειτουργικότητας των
ασθενών (Lysaker, 2005).
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O10
ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΜΥΘΩΝ
Κουγιουμζόγλου Μ.
PhD(c), Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής
ΕΚΠΑ, Σχολή Επιστήμων Υγείας, Τμήμα: Ιατρικής, Μονάδα Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας
Σκοπός: Νέες προοπτικές στην κλινική αξιολόγηση περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ) και Σεξουαλικής Κακοποίησης
(ΣΚ) προσφέρονται τελευταίως στη διεθνή βιβλιογραφία. Η χρήση των μύθων στην προβολική ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση
προσμετρά ικανό χρόνο κλινικής ζωής (Kramer, 1968) και απασχολεί αμείωτα την ψυχοδυναμική έρευνα (Mazzeschi et al,
2000; Bouras et al., 2015). Η ακραιφνής τεχνική (Düss, 1940) αφορά σε ολοκλήρωση μιας σειράς ημιδομημένων μύθων,
που αξιολογούν θέματα ενδοοικογενειακών δυναμικών, επιθετικότητας, δεσμού, άγχους, φόβου, και αδελφικής αντιζηλίας.
Μια εναλλακτική μεθοδολογία προτάθηκε (Miller & Veltkamp, 1989), καθώς θεωρήθηκε ότι οι μύθοι επιτρέπουν στους
εξεταζόμενους να ταυτιστούν με συγκεκριμένες καταστασιακές συνθήκες και να δώσουν αφηγήσεις που αντανακλούν
θέματα στρεσογόνων γεγονότων ζωής, όπως η ΣΚ και η ΕΒ, προσδιορίζοντας ουσιωδώς και τις ψυχολογικές επιπτώσεις
αυτών. Για το σκοπό αυτό επεξεργάστηκαν θεματικά τους μύθους της Düss, ώστε να προσαρμοστούν στις αξιολογούμενες
δυναμικές καταστάσεις. Το πρωτόκολλο που προέκυψε, κατόπιν πολλαπλών κλινικών ελέγχων, εντάχθηκε ως αναπόσπαστο
τμήμα της κλινικής αξιολόγησης περιπτώσεων ΕΒ και ΣΚ (The Fable Assessment of Child Trauma, FACT). Στην παρούσα
ανακοίνωση εξετάζεται η προσαρμογή και η κλινική χρησιμότατα των συγκεκριμένων πρωτοκόλλων επί αξιολόγησης δύο
περιπτώσεων ΕΒ και ΣΚ.
Υλικό & Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα προσαρμοσμένα πρωτόκολλα μύθων της Düss (1940) και των
Miller & Veltkamp (1989), κατόπιν αντίστροφης μετάφρασης, σε ένα αγόρι ηλικίας 12 ετών και σε ένα κορίτσι ηλικίας 10
ετών. Οι δυο περιπτώσεις παραπέμφθηκαν για αξιολόγηση από παιδοψυχίατρο. Ακολουθήθηκε η τεχνική της «τυφλής»
αξιολόγησης (allegation blind), που συνίσταται στην στοχευμένη αποφυγή απόκτησης οποιαδήποτε γνώσης σχετικής με το
συμβάν πριν την αξιολόγηση του εξεταζόμενου (Hewitt, 1999).
Αποτελέσματα: Οι μύθοι βρέθηκαν και για το δυο πρωτόκολλα να παρουσιάζουν ικανοποιητικές ενδείξεις εγκυρότητας
και τα αποτελέσματά τους επιβεβαιωθήκαν σε περισσότερες από μια χορηγηθείσες δοκιμασίες. Το γεγονός αυτό ενισχύει την
κλινική τους χρησιμότητα, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια συνθήκη αξιολόγησης μακριά από προοπτικές δευτερογενούς
θυματοποίησης.
Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι: α) Είναι λιγότερο σαφείς επιτρέποντας την παραγωγή αφηγήσεων με περιεχόμενο ανάλογο με
την εμπειρία θυματοποίησης, β) Επιτρέπουν στο εξεταζόμενο να κατανοήσει γνωστικά λιγότερο επαπειλητικές καταστάσεις,
οι οποίες παρέχουν ικανή δομή και πλαίσιο για την έκθεση ειδικών συνθήκων κακοποίησης, γ) Διευκολύνουν την κατανόηση
της οπτικής του παιδιού για τις ενδοοικογενειακές δυναμικές, εντός μάλιστα του πλαισίου των ισχυρισμών κακοποίησης,
δ) Το ψυχονοητικό υλικό προκύπτει αυθόρμητα, χωρίς παροχή σεξουαλικών ερεθισμάτων, συνιστώντας μια ασφαλή και
έγκυρη δοκιμασία.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΠΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Χατζηιωάννου Α.1, Παπασταύρου Ε.2, Χατζηττοφή Α.3, Σωκράτους Σ.4, Καρανικόλα Μ.5
PhD (c), MSc, RN, RMN, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Λευκωσία
PhD, MSc, RN, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Nοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.K, Λεμεσός
3
PhD, MSc, MD, Επισκέπτης Λέκτορας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός
4
PhD, MSc, RMHN, Επίκουρος Καθηγητής (εντγ), Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός
5
PhD, MSc, RN, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.K, Λεμεσός
1
2

Σκοπός: Να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων εκπαίδευσης με περιεχόμενο σχετικό με τη ΔΔ σε πάσχοντες
από τη νόσο, ως προς την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων αυτό-διαχείρισης της νόσου. Ειδικότερα, επιμέρους στόχοι είναι
η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών παρεμβάσεων αναφορικά με: (i) μείωση των υποτροπών, (ii) ορθή
εφαρμογή της φαρμακοθεραπείας, (iii) βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Υλικό και μέθοδοι: Εφαρμόστηκε συστηματική ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας ποσοτικών μελετών, με
ημερομηνία δημοσίευσης μεταξύ 2012 και 2018 στην Αγγλική γλώσσα. Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν αξιολογήθηκαν
για την ποιότητα της μεθοδολογίας τους με το εργαλείο «Health Evidence- Quality Assessment Tool».
Αποτελέσματα: Εντοπίστηκαν 13 κλινικές δοκιμές που πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στη μελέτη. Διαπιστώθηκε
θετική συσχέτιση μεταξύ παρεμβάσεων εκπαίδευσης σχετικά με τη νόσο και βελτίωσης σημαντικών παραμέτρων της
ζωής των πασχόντων. Σε αυτές περιλαμβάνονται έγκαιρος εντοπισμός συμπτωμάτων υποτροπής νόσου από τους ίδιους
τους πάσχοντες, μείωση αριθμού υποτροπών, συχνότητας και ημερών νοσοκομειακής νοσηλείας, καθώς και ορθότερη
εφαρμογή φαρμακοθεραπείας. Επίσης, έχει καταγραφεί περιορισμός του αντιλαμβανόμενου κοινωνικού στίγματος από
τους πάσχοντες, και βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων στα προγράμματα
εκπαίδευσης. Η δομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις περισσότερες μελέτες βασιζόταν στο πρότυπο Colom & Vieta,
και εφαρμοζόταν σε ομαδικό πλαίσιο. Δεν εντοπίστηκαν μελέτες συσχέτισης της εκπαίδευσης πασχόντων με ΔΔ και ελέγχου
των παρορμήσεων ή της γνωστικής έκπτωσης.
Συμπεράσματα: Φαίνεται πως η συμμετοχή των πασχόντων από ΔΔ σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετίζεται με την
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους για αυτό- διαχείριση των συμπτωμάτων της νόσου, οδηγώντας συνολικά σε βελτίωση
της ποιότητας της ζωής τους. Προτείνονται περαιτέρω μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων
εκπαίδευσης σε επιπρόσθετες παραμέτρους που σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής των πασχόντων όπως είναι η
παρορμητικότητας και η γνωστική έκπτωση.
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ΗΛΕΚΡΟΣΠΑΣΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Βερεσιέ Λ.1, Μιχαηλίδου Ν.2
1
2

Νευρολογικό / Ψυχιατρικό Κέντρο «Κλινική Βερεσιέ»,
Αναισθησιοόγος - Ιδιωτικό Νοσοκομείο «Άγιος Ραφαήλ», Λάρνακα, Κύπρος

Σκοπός της παρουσίασης έχει να μοιραστεί την εμπειρία της μεθόδου της ηλεκροσπασμοθεραπείας στα πλαίσια ενός
γενικού νοσηλευτηρίου.
Η ηλεκροσπασμοθεραπεία, ευρύτερα γνωστή ως «ECT», (Electroconvulsive Therapy) είναι μια ιατρική θεραπεία που
εκτελείται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, παθολόγου, αναισθησιολόγου και νοσηλευτών υπό την άμεση
επίβλεψη ψυχιάτρου. Στην Ελλάδα και παλαιότερα στην Κύπρο εφαρμοζόταν κυριών σε ψυχιατρικά ιδρύματα, ψυχιατρικές
κλινικές ή και ψυχιατρικά νοσοκομεία. Από το 2015, στην Κύπρο αρχίσαμε να εφαρμόσουμε την θεραπευτική αυτή μέθοδο
σε Γενικό νοσοκομείο. Παρέχεται κυρίως σε ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, ψυχώσεις, διπολική διαταραχή
και αυτοκτονικότητα. Τα άτομα προσέρχονται για θεραπεία αυτόβουλα και με τη γραπτή συγκατάθεση του ασθενούς και
των οικείων του. Πριν την αρχή της θεραπευτικής διαδικασίας γίνεται η αναγκαία εκτίμηση της σωματικής / νευρολογικής /
ψυχιατρικής κατάστασης, του ασθενούς στα πλαίσια του νοσηλευτηρίου. Εφαρμόζεται με τη συνεργασία αναισθησιολόγου
με τη χρήση αναισθητικού, μυοχαλαρωτικού, συνεχή χορήγηση οξυγόνου και παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του
ασθενούς που μειώνουν πολύ την ανησυχία του. Η διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη. Ο ασθενής παραμένει χαλαρός
και ακίνητος και αφυπνίζεται μετά από λίγα λεπτά χωρίς να έχει αντιληφθεί τη διαδικασία που προηγήθηκε. Στα πλαίσια
μερικών ωρών (3-4) μετά τη θεραπευτική διαδικασία ο ασθενής είναι σε θέση να αποχωρήσει από το νοσηλευτήριο. Από
το 2015 εώς τώρα ‘έχουμε χορηγήσει θεραπευτικές διαδικασίες Ηλεκροσπασμοθεραπείας σε Γενικό Νοσοκομείο σε 26
ασθενής μας. Εκ των εμπειριών μας φαίνεται πως οι ασθενείς συνεργάζονται καλύτερα με τη θεραπευτική διαδικασία όταν
αυτή γίνεται σε γενικό νοσοκομείο, δεν βιώνουν το στίγμα από νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική και αυτό έχει περαιτέρω
αντίκτυπο στη βελτίωση της ψυχικής τους κατάστασης.
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Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
Τασσόπουλος Α., Σαντά Ζ., Τζιώκα Ε., Τσελεμπής Α., Μουσσάς Γ.
Ψυχιατρική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Εισαγωγή: Ο κόσμος που δημιουργεί ο Σαίξπηρ μέσα στα θεατρικά του έργα είναι εύκολα αναγνωρίσιμος τόσο από
το κοινό της εποχής του όσο και από το σημερινό κοινό καθώς αποτελεί αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου. Σε
μια τέτοια αναπαράσταση δε θα μπορούσε να λείπει το φαινόμενο της αυτοκτονίας καθώς και η ψυχοπαθολογία των
χαρακτήρων που οδηγούνται σε αυτή.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η αναζήτηση των χαρακτήρων από τα έργα του Σαίξπηρ που αυτοκτονούν και η
προσπάθεια συσχέτισής της με πιθανές ψυχικές διαταραχές με τους όρους της ψυχιατρικής του σήμερα.
Υλικό και Μέθοδοι: Ως υλικό χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια τα έργα του Σαίξπηρ από τη μελέτη των οποίων προέκυψαν οι
χαρακτήρες που προβαίνουν στην αυτοκτονία. Με την εύρεση και την καταγραφή αυτών έγινε προσπάθεια χρησιμοποιώντας
το κείμενο του εκάστοτε έργου να ανευρεθούν τα αίτια της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και να ενταχθούν σε
συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές.
Αποτελέσματα: Από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχουν δεκαπέντε χαρακτήρες στα έργα του Σαίξπηρ οι οποίοι είτε
αφήνεται να εννοηθεί είτε εμφανώς αυτοκτόνησαν. Από αυτούς οι οχτώ οι οποίοι τοποθετούνται σε Ρωμαϊκή εποχή (Έργα:
Ιούλιος Καίσαρας, Αντώνιος και Κλεοπάτρα) ήταν δύσκολο να ενταχθούν σε διαταραχές της σύγχρονης ψυχιατρικής λόγω
της διαφορετικής ηθικής και διαφορετικής κοινωνίας του τότε. Οι υπόλοιποι συσχετίστηκαν κυρίως με συναισθηματικές
διαταραχές (κυρίως κατάθλιψη) και αντιδράσεις σε έντονο stress από ψυχοτραυματικές εμπειρίες.
Συμπεράσματα: Η αυτοκτονία μέσα από τη τέχνη και συγκεκριμένα από το έργο του Σαίξπηρ είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο
το οποίο φαίνεται να επηρεάζεται από τους ηθικούς νόμους και το κοινωνικό πλαίσιο της κάθε εποχής. Παρ’ όλα αυτά
αναγνωρίζονται κοινοί μηχανισμοί στην αιτιοπαθογένειά της και δύναται να συσχετισθεί με διαταραχές της ψυχοπαθολογίας
του σήμερα.
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O14
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΤΗΝ
ΚΡΗΤΗ
Αναστασάκη Μ., Σίμος Π., Καλομοίρη Γ., Μαυροειδής Γ., Κανελλοπούλου Β., Μπάστα Μ., Βγόντζας Α.
Ψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σκοπός: Οι υποτροπές σε χρόνιους ασθενείς με σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή είναι συχνές και αποτελούν σημαντική
επιβάρυνση στο άτομο, την οικογένεια και την κοινωνία. Σε αυτήν την μελέτη εξετάσαμε παραγόντες κινδύνου που σχετίζονται
με την επανεισαγωγή αυτών των ασθενών.
Υλικό και μέθοδοι: Στην μελέτη περιλαμβάνονται όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ
την περίοδο 2012-2013, με διάγνωση σχιζοφρένειας ή διπολικής διαταραχής. Ως υποτροπή ορίζεται η επανεισαγωγή
σε διάστημα παρακολούθησης 3 ετών ή και μεγαλύτερο (μέση διάρκεια 3 ½ έτη). Οι μεταβλητές που μελετήθηκαν
είναι δημογραφικοί παράγοντες (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, εισόδημα, ύπαρξη συντρόφου) και κλινικά χαρακτηριστικά
(διάγνωση, τύπος νοσηλείας, επιθετικότητα, χρήση ουσιών, τρόπος χορήγησης και διακοπή φαρμακευτικής αγωγής).
Αποτελέσματα: Ο συνολικός αριθμός ασθενών ήταν 604, με μέσο όρο ηλικίας 42,34±13,19 (60,6% άνδρες). Μεταξύ
αυτών 292 (48,3%) εμφάνισαν τουλάχιστον μία υποτροπή στην χρονική περίοδο της μελέτης. Η μονοπαραγοντική ανάλυση
ανέδειξε ότι το ανδρικό φύλο (άνδρες: 56,2%, γυναίκες: 45,6%, p = 0.031), η χρήση ουσιών (ιστορικό χρήσης: 65,5%,
χωρίς ιστορικό χρήσης: 49,9%, p = 0.027) και η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής (διακοπή: 57,9%, άνευ διακοπής
47,6%, p = 0.034) σχετίζονται με πιθανότητα υποτροπής. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης
(p = .018), το χαμηλό εισόδημα (p = .009), η χρήση ουσιών (p = .036) και η διακοπή φαρμακευτικής αγωγής (p = .015)
σχετίζονται με πιθανότητα υποτροπής. Ενδιαφέρον είναι ότι ο τύπος νοσηλείας, ακούσια ή εκούσια, δεν σχετιζόνται με την
πιθανοτητα υποτροπής.
Συμπεράσματα: Οι μισοί περίπου των ασθενών με ψύχωση ή διπολική διαταραχή θα υποτροπιάσουν μέσα σε διάστημα 3
½ ετών, ενώ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, χαμηλό εισόδημα, χρήση ουσιών και διακοπή φαρμακευτικής αγωγής αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για υποτροπή. Τα δεδομένα αυτά είναι χρήσιμα για την χάραξη στρατηγικών πρόληψης
και θεραπέιας αυτών των ασθενών.
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O15
ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΥΧΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ;
Καναβάκης Εμμ.
Ψυχίατρος - Επιστημονικά Υπεύθυνος Κινητής Μονάδας Λασιθίου
Μπορεί ένας άνθρωπος με ψυχοπαθολογία να επιβιώνει χωρίς φάρμακα μακριά από τους ανθρώπους;
Καταγραφή αυτής της ειδικής περίπτωσης .
Άνδρας 59 χρονών από το 1984 κατοικεί μακριά από τους ανθρώπους.
Προέρχεται από προβληματική οικογένεια. πήγε στον στρατό, όμως κοινωνικοί και προσωπικοί λόγοι τον ώθησαν στα 1100
μέτρα δίπλα στην πηγή του βουνού.
Ζει σε πετρόκτιστο σπίτι.
Ξαπλώνει όχι σε στρώμα.
Δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.
Όμως σκαλίζει την πέτρα.
Γράφει στίχους είναι σαν να ζει στην εποχή του 1930…1940..
Η μόνη του επαφή με τον άλλο κόσμο είναι το ραδιόφωνο με μπαταρίες.
Το ραδιόφωνο και οι άνθρωποι του είναι ο κόσμος του.
Σε αυτούς στέλνει τους στίχους του και αυτοί των βοηθούν και «σκοτώνουν» των δολοφόνους, που τον παρακολουθούν,
στέλνοντας κύματα.
Είναι καχύποπτος, ικανός όμως να σκαλίζει την πέτρα του βουνού του.
Αρνήθηκε θεραπεία, όπως αρνήθηκε μέχρι και σήμερα το βοήθημα οικονομικό της πρόνοιας.
Τελευταία ανακάλυψε ότι 300 μέτρα από την καλύβα του ζούσε αρχαία οικογένεια 3300 χρόνια πριν.
Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω η ύπαρξη Ψυχοπαθολογίας δεν αποκλείει την δημιουργία.
Αρνείται την φαρμακευτική θεραπεία, δέχεται όμως το ειλικρινές ενδιαφέρον και μη ιδιοτελή επικοινωνία η οποία πρέπει να
είναι σταθερή διαφορετικά η ψυχωτική υποτροπή μπορεί να εμφανιστεί οποτεδήποτε.
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΣΜΟΣ ΣE ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΓΧΟΣ,
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ
Μπάστα Μ.1, Καρακωνσταντής Σ.1, Δαφέρμος Β.2, Παπαργύρης Α.3, Δρακάκη Μ.2, Τσαγκαράκης Σ.2, Αναστασάκη Μ.1,
Σίμος Α.1, Βγόντζας Α.1, Παπαδάκης Ν.2
Ψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Κρήτης
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Παν/μιο Κρήτης
3
G.P.O. - Ελλάδα
1
2

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια οι απόπειρες αυτοκαταστροφής/αυτοκτονικός ιδεασμός έχουν προσελκύσει το εθνικό και
διεθνές ενδιαφέρον λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Στην Ελλάδα ελάχιστες μελέτες έχουν διερευνήσει τον
αυτοκτονικό ιδεασμό σε εφήβους/νέους. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί (1) η συχνότητα του
αυτοκτονικού ιδεασμού, και (2) η συσχέτιση του με δημογραφικούς-κοινωνικούς παραμέτρους, συμπτώματα άγχους και
κατάθλιψης και χρήση ουσιών, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού εφήβων/νέων στην Ελλάδα.
Υλικό-Μέθοδοι: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικού ερωτηματολογίου συμπεριλαμβάνοντας 2741
νέους Έλληνες μεταξύ 15-24 ετών(μέση ηλικία: 20.47±2.83 έτη, 53.9% γυναίκες) που προήλθαν από τυχαιοποιημένη
δειγματοληψία. Καταγράφηκαν δημογραφικοί και κοινωνικοοικονομικοί παράμετροι, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ
και το ιστορικό χρήσης κάνναβης ή άλλως ουσιών. Τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης εξετάστηκαν με τις κλίμακες GAD7 και PHQ-9, αντίστοιχα. Η συχνότητα αυτοκτονικού ιδεασμού εκτιμήθηκε με βάση την 9η ερώτηση του ερωτηματολογίου
PHQ-9. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το SPSS με μονοπαραγοντικά και πολυπαραγοντικά μοντέλα.
Αποτελέσματα: Από τους ερωτηθέντες 7.8% ανέφεραν αυτοκτονικό τις τελευταίες 2 εβδομάδες (3.1% αρκετές μέρες/
εβδομάδα, 0.9% πάνω από τις μισές μέρες/βδομάδα, 3.8% σχεδόν καθημερινά). Παράγοντες που βρέθηκαν να σχετίζονται
με τον αυτοκτονικό ιδεασμό στην πολυπαραγοντική ανάλυση ήταν: χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (<1000 ευρώ/μήνα)
(OR=1.4), χρήση κάνναβης ή άλλων ουσιών (OR=2.1), αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ (OR=1.6) και η ύπαρξη αγχωδών
(OR=1.14) και καταθλιπτικών συμπτωμάτων (OR=1.23). Αντίθετα, δε βρέθηκε συσχέτιση με το φύλο, την ηλικία, την
οικονομική υποστήριξη από τους γονείς, την οικογενειακή κατάσταση και την εργασιακή κατάσταση (εκπαίδευση/κατάρτιση/
εργασία).
Συμπεράσματα: Περίπου 1 στους 13 εφήβους/νέους στην Ελλάδα αναφέρουν αυτοκτονικό ιδεασμό. Ο αυτοκτονικός
ιδεασμός στους έφηβους/νέους βρέθηκε να σχετίζεται με την οικονομική κατάσταση, καθώς και με συνυπάρχουσα
ψυχοπαθολογία (άγχος/κατάθλιψη) και χρήση ουσιών.
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O17
NEETS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ
Μπάστα Μ.1, Καρακωνσταντής Σ.1, Δαφέρμος Β.2, Παπαργύρης Α.3, Τσαγκαράκης Σ.2, Δρακάκη Μ.2, Αναστασάκη Μ.1,
Σίμος Π.1, Βγόντζας Α.1, Παπαδάκης Ν.2
Ψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Κρήτης
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Παν/μιο Κρήτης
3
G.P.O. - Ελλάδα
1
2

Σκοπός: Προηγούμενες μελέτες έχουν αντιφατικά αποτελέσματα για το αν οι NEET (Young people Not in Education, Employment or Training - Νέοι Άνθρωποι εκτός Eκπαίδευσης, Aπασχόλησης και Kατάρτισης) αποτελούν ομάδα αυξημένου
κινδύνου για εμφάνιση ψυχοπαθολογίας και κατάχρηση ουσιών. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστεί, αν οι
NEET στην Ελλάδα εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα καταθλιπτικής και αγχώδους συμπτωματολογίας, καθώς και χρήσης
ουσιών σε ένα μεγάλο αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού της χώρας.
Υλικό-Μέθοδοι: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικού ερωτηματολογίου συμπεριλαμβάνοντας 2741 νέους
Έλληνες ηλικίας 15-24 ετών που προήλθαν από τυχαιοποιημένη δειγματοληψία. Καταγράφηκαν διάφοροι δημογραφικοί
και κοινωνικοοικονομικοί παράμετροι, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και το ιστορικό χρήσης κάνναβης και άλλων
ουσιών.
Τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης εξετάστηκαν με τις κλίμακες GAD-7 και PHQ-9, αντίστοιχα. Η στατιστική ανάλυση
έγινε με το SPSS 17.0 χρησιμοποιώντας μονοπαραγοντικά και πολυπαραγοντικά μοντέλα στο συνολικό δείγμα, καθώς και
ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα.
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός των NEETs στο δείγμα μας ήταν 16.4% (n=450). Κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες
που σχετίστηκαν με την κατάσταση NEET(NEET status) στην πολυπαραγοντική ανάλυση ήταν: μεγαλύτερη ηλικία, χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση (γάμος) και το κάπνισμα.
Στο συνολικό δείγμα, δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ NEET status και αγχωδών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων, ούτε και με
τις ουσίες και το αλκοόλ. Ωστόσο, στην υποομάδα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (23-24 έτη) βρέθηκε στατιστικά σημαντική
συσχέτιση του NEET status με σοβαρά συμπτώματα άγχους (GAD-7≥15, OR=2.92) και μέτρια/σοβαρά συμπτώματα
κατάθλιψης (PHQ-9 ≥10, OR=1.55). Eπίσης, η υποομάδα των μακροπρόθεσμα άνεργων NEET (>1 χρόνο) είχε αυξημένο
κίνδυνο για ήπια/μέτρια/σοβαρά συμπτώματα άγχους (GAD-7≥5, OR=1.76) και μέτρια/σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης
(OR=1.63). Τέλος, οι άνδρες NEET ήταν πιο πιθανό να έχουν κάνει χρήση κάνναβης.
Συμπεράσματα: Η ομάδα των NEET στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό ποσοστό των νέων. Οι ΝΕΕΤ που έχουν μεγαλύτερη
ηλικία, και βρίσκονται μακροπρόθεσμα σε αυτή την κατάσταση, έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν αγχώδηκαταθλιπτική συμπτωματολογία.
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O18
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ, ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΑΜΟΪΚΗ
ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Χριστοπούλου M.1, Δουζένης A.2, Γεωργοπούλου Α.3, Σωτηριάδου K.4, Ντζαμάρας K.1, Δροσινός E.1
για την F1D-MC-B034 Ελληνική ομάδα μελέτης.
1
Ιατρικό Τμήμα Pharmaserve-Lilly A.E.B.E.
2
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ‘Αττικόν’
3
Παναρκαδκό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης ‘Ευαγγελίστρια’
4
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ‘Άγιος Ανδρέας’
Σκοπός: Η F1D-MC-B034 είναι μια μη-παρεμβατική, προοπτική μελέτη παρατήρησης (post-authorization safety studyPASS) η οποία διενεργήθηκε για να εκτιμήσει τη συχνότητα και την κλινική εμφάνιση του Συνδρόμου σε μετά από Ένεση
(Post-injection Delirium Sedation Syndrome- PDSS) κατά τη θεραπεία με παμοϊκή ολανζαπίνη στην κλινική πραγματικότητα.
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Ελληνικής συμμετοχής.
Μέθοδοι: Ενήλικοι ασθενείς με σχιζοφρένεια από 24 χώρες έλαβαν εμπορικά διαθέσιμη παμοϊκή ολανζαπίνη. Πριν την
αποχώρησή τους από το χώρο νοσηλείας όπου παρέμεναν 3 ώρες αξιολογούνταν ως προς την εγρήγορση, προσανατολισμό
και παρουσία συμπτωμάτων ή/και σημείων υπερδοσολογίας. Το πρωτεύoν καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η εκτίμηση
της επίπτωσης του PDSS.
Αποτελέσματα: Η Ελλάδα συμμετείχε με 320 ασθενείς από 36 Ψυχιατρικά Κέντρα (8,3% του συνόλου, 5η σε σειρά
συμμετοχής) οι οποίοι έλαβαν 9209 ενέσεις. Το συχνότερα χορηγούμενο αντιψυχωσικό πριν από την έναρξη της παμοϊκής
ολανζαπίνης ήταν η ολανζαπίνη (66.6%). Ο διάμεσος αριθμός ενέσεων που χορηγήθηκαν ήταν 19, ο διάμεσος χρόνος
θεραπείας 502 ημέρες, η διάμεση δόση 300 mg και η διάμεση τιμή διαστήματος μεταξύ των δόσεων 25 ημέρες.
Τρείς άνδρες ασθενείς παρουσίασαν 3 επεισόδια που πληρούσαν τα κριτήρια PDSS και θα παρατεθούν αναλυτικά.
Ένας ασθενής παρουσίασε όψιμη έναρξη του συνδρόμου και ένας άλλος καθυστερημένη αποδρομή. Δύο από τους 3
ασθενείς συνέχισαν τη θεραπεία με ολανζαπίνη μετά το συμβάν. Μετά την έναρξη της θεραπείας καταγράφηκαν συνολικά
23 νοσηλείες σε 15 ασθενείς. Ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσίασαν το 13,4% των ασθενών. Η συχνότερη ΣΑΕ ήταν το
επεισόδιο σχιζοφρένειας (6/320).
Συμπεράσματα: Η επίπτωση του PDSS στους ‘Ελληνες ασθενείς με σχιζοφρένεια υπό θεραπεία με παμοϊκή ολανζαπίνη
είναι είναι 0,93% ανά ασθενή και 0,032% ανά ένεση. Τόσο η επίπτωση όσο και η κλινική εμφάνισή του είναι συμβατές με
τα συνολικά δεδομένα πριν και μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Η θεραπεία με παμοϊική ολανζαπίνη συνοδεύτηκε
από ελάττωση του αριθμού των νοσηλειών και παρουσίασε αναμενόμενο προφίλ ασφαλείας.
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O19
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Νυσταζάκη Μ.1, Γεώργου Α.2, Τόλια Στ.2, Καρανικόλα Μ.3, Αλεβιζόπουλος Γ.1,2
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΓΟΝΚ «οι Άγιοι Ανάργυροι», ΕΚΠΑ
Πανεπιστημιακό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ζωγράφου, ΕΚΠΑ
3
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Νοσηλευτικής
1
2

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συσχέτιση της ηλικίας έναρξης και του τύπου της ψυχοδραστικής ουσίας με
τη διάγνωση της ψυχικής νόσου, όπως επίσης και με κοινωνικο-οικονομικές μεταβλητές.
Υλικό και Μέθοδοι: Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου ΓΟΝΚ «Οι
Άγιοι Ανάργυροι» και στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου. Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης.
Μελετήθηκαν αναδρομικά οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 1000 ασθενών που προσήλθαν για οποιοδήποτε λόγο στις παραπάνω
δομές τον τελευταίο χρόνο. Έγινε ανάλυση των λημμάτων που αφορούν τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών της κλίμακας
IOWA που όλοι οι ασθενείς συμπληρώνουν κατά την προσέλευσή τους στις παραπάνω δομές.
Αποτελέσματα: Επιλέγηκαν 640 ασθενείς, ενώ αποκλείστηκαν όσοι δεν παρουσίαζαν μείζονα ψυχοπαθολογία. Ως προς
την κατανομή φύλου, το δείγμα αποτέλεσαν 298 γυναίκες και 342 άντρες με μέση ηλικία τα 40,7 έτη (SD=11,7). Υπήρξε
στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των ασθενών με διάγνωση σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή με χρήση ουσιών
(p<0,05), με μέση ηλικία έναρξης χρήσης τα 14,5 έτη. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ουσίες φάνηκε να είναι το αλκοόλ,
η κάνναβη και η κοκαΐνη.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν ότι η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών συναντάται
συχνά στις μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές, ενώ η βλαπτικές συνέπειες της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών εκτείνονται
πολλά χρόνια μετά την έναρξή της.
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Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ( DEPOT ) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΩΝ.
Πασπαράκης Ε., Σίμος Π., Κούδας Β., Κουτεντάκη Ε., Κανελλοπούλου Β., Μπάστα Μ., Βγόντζας Α.
Ψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σκοπός: Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της υπόθεσης ότι η εφαρμογή ενέσιμης αγωγής με
μακράς διάρκειας αντιψυχωτικά (depot) σε ασθενείς με ψύχωση σε συνδυασμό με ιατρική παρακολούθηση και έλεγχο της
συμμόρφωσης, σχετίζεται με μείωση του αριθμού των νοσηλειών, και ειδικά των ακούσιων, σε σχέση με την περίοδο πριν
την έναρξη. Δευτερεύων στόχος ήταν η εκτίμηση παραγόντων κινδύνου επανεισαγωγής στην ομάδα ασθενών που είναι
υπό depot αγωγή.
Υλικό και μέθοδοι: Συμμετέχοντες στην παρούσα αναδρομική μελέτη ήταν 111 ασθενείς υπό depot αγωγή (80% άνδρες,
ηλικίας 46,4±10,6 έτη) που παρακολουθούνται στα εξωτερικά Ιατρεία της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ (58%) ή στην
Κινητή Μονάδα της κλινικής. Οι συμμετέχοντες είχαν νοσηλευτεί τουλάχιστον 3 φορές σε ψυχιατρική κλινική, με ελάχιστο
διάστημα παρακολούθησης τόσο πρίν όσο και μετά την έναρξη της depot αγωγής το ένα έτος. Η πλειοψηφία έπασχε από
σχιζοφρένεια / λοιπές ψυχώσεις (88%).
Αποτελέσματα: Ο αριθμός των νοσηλειών ανά έτος παρακολούθησης (σύνολο, εκούσιες ή ακούσιες νοσηλείες) ήταν
σημαντικά μικρότερος μετά την έναρξη της depot αγωγής (Wilcoxon Signed Ranks Test, p<0.001). Πολυπαραγοντική
ανάλυση παλινδρόμησης κατέδειξε ως κύριους παράγοντες κινδύνου επανεισαγωγής (εκούσιας ή ακούσιας) στην ομάδα
αυτών των ασθενών την κατάχρηση ουσιών (p=0.048) και την επιθετική συμπεριφορά (p=0.029). Ο κύριος παράγοντας
κινδύνου ακούσιας επανεισαγωγής ήταν η πλημμελής συμμόρφωση με την φαρμακευτική αγωγή (p=0.03).
Συμπεράσματα: Η ενίσχυση της συμμόρφωσης των ψυχωσικών ασθενών με την LAI (Long-Acting Injectable) (depot)
αγωγή συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των εκούσιων και των ακούσιων επανεισαγωγών και ως εκ τούτου δύναται να
αποτελέσει σημαντικό παράγοντα θεραπευτικής παρέμβασης στο περιβάλλον της κοινοτικής ψυχιατρικής.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΨΙΜΗΣ ΔΥΣΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Νικολοπούλου Φ., Κορώνα Ε., Κυρίμη Β., Τάγαρης Γ., Γεωργιλά Π.
Ψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν.Α. “Γ.Γεννηματάς”
Σκοπός: Η αποκατάσταση της ποιότητας ζωής στους ασθενείς με σχιζοφρένεια, οι οποίοι εκτός από την τοξικότητα της
νόσου τους, υφίστανται και την τοξικότητα της φαρμακευτικής αγωγής τους.
Υλικό και Μέθοδοι: Έξι ασθενείς με σχιζοφρένεια που παρουσίασαν όψιμη δυστονία κατά τη διάρκεια χρόνιας χορήγησης
αντιψυχωσικής αγωγής, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους με τυπικά αντιψυχωσικά. Η δυστονία δεν υποχώρησε μετά την
αλλαγή της αγωγής σε άτυπο αντιψυχωτικό. Οι τρεις ασθενείς από τους παραπάνω παρουσίασαν και όψιμη δυσκινησία.
Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν σε αγωγή με κλοζαπίνη και εγχύσεις botulinum toxin. Σε διάστημα δύο ετών με συνεχή
παρακολούθηση και τακτικές εγχύσεις της τοξίνης, οι ασθενείς βελτιώθηκαν κλινικά σε μεγάλο βαθμό και μετά από πέντε
έτη η όψιμη δυστονία παρουσίασε ύφεση. Στους ασθενείς χορηγήθηκε η κλίμακα εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων πριν και
μετά την αλλαγή της αγωγής. Η αρχική βαθμολογία ήταν 5/5 ενώ μετά την κλοζαπίνη και τις εγχύσεις με botulinum toxin
μειώθηκε σε 1-2/5.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς παραμένουν σε αγωγή με κλοζαπίνη. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι ασθενείς
κατά το στάδιο της όψιμης δυστονίας εμφάνιζαν αρνητικά συμπτώματα, τα οποία υφέθηκαν πλήρως μετά την άρση της
δυστονίας.
Συμπεράσματα: Το σύνολο των ασθενών που εμφάνισε όψιμη δυστονία και συγκατατέθηκε στην εφαρμογή της θεραπείας
αφ’ ενός με κλοζαπίνη και αφετέρου με botulinum toxin παρουσίασε πλήρη ύφεση της όψιμης δυστονίας αλλά και των
αρνητικών συμπτωμάτων της βασικής νόσου τους.
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O22
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 5ΕΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΓΝΗ
Κουτεντάκη Ε., Αναστασάκη Μ., Πασπαράκης Ε., Μαυροειδής Γ., Καλομοίρη Γ., Μπάστα Μ., Βγόντζας Α.
Ψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σκοπός: Η Κινητή Ψυχιατρική Μονάδα (ΚΨΜ), παρέχει υπηρεσίες στην επαρχία του νομού Ηρακλείου από το 2013
έως σήμερα. Στόχος είναι η ανίχνευση και παρακολούθηση των ασθενών που πάσχουν από χρόνιες σοβαρές ψυχικές
νόσους, μέσω στενής συνεργασίας με την Α΄βάθμια περίθαλψη και κοινοτικών δομών και θεσμών (Κοινωνικές Υπηρεσίες,
«Βοήθεια στο Σπίτι», Δήμοι, Αστυνομία, Εκκλησία). Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν εάν οι ασθενείς με σοβαρή ψυχική νόσο
αναζητούν βοήθεια/ παραπέμπονται στην ΚΨΜ.
Υλικό και μέθοδοι: Τα δεδομένα προέρχονται από την καταγραφή των ασθενών που εκτιμήθηκαν στα 5 έτη (2013-2017)
δραστηριοποίησης της ΚΨΜ, με τακτικές επισκέψεις (εβδομαδιαίες, 15ήμερες, μηνιαίες), στα Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) και κατ’
οίκον επισκέψεις στις αγροτικές περιοχές του νομού Ηρακλείου (πληθυσμός κάλυψης 165.000 κάτοικοι).
Αποτελέσματα: Την περίοδο 2013-2017 εξετάστηκαν 1759 ασθενείς. Από αυτούς, οι 1039 είναι γυναίκες (59.1%). Οι
262 (14,9%) του συνόλου, πάσχουν από Σχιζοφρένεια και το 68,4% είναι άντρες, με μέση ηλικία τα 51,9±2 έτη. Οι 65
(3,7%) πάσχουν από Διπολική Διαταραχή και το 56,7,% είναι γυναίκες, με μέση ηλικία τα 50,9±4 έτη. Ο μέσος αριθμός
επισκέψεων ανά έτος είναι 10,85 και 9,45 για Σχιζοφρένεια και Διπολική Διαταραχή αντίστοιχα. Οι 139 από τους 327
(42.5%) ασθενείς με Σχιζοφρένεια/Διπολική διαταραχή παραπέμφθηκαν στην ΚΨΜ κατόπιν νοσηλείας στην ψυχιατρική
κλινική ΠΑΓΝΗ.
Συμπεράσματα: Είναι ενδιαφέρον ότι μετά από 5 χρόνια συνεχούς παρουσίας της ΚΨΜ στην επαρχία του Ν. Ηρακλείου,
ο αριθμός ασθενών με σοβαρή ψυχική νόσο (Σχιζοφρένεια/ Διπολική Διαταραχή) που παρακολουθείται, είναι ιδιαίτερα
μικρός, αν ληφθεί υπόψη ότι ο επιπολασμός είναι περίπου 1% για κάθε μία από αυτές τις ασθένειες. Επιπλέον μόνο οι μισοί
από αυτούς τους ασθενείς παραπέμφθηκαν στην ΚΨΜ από δομές της Α’βάθμιας και κοινοτικές δομές. Υπάρχει ανάγκη
βελτίωσης της διείσδυσης της Α’ βάθμιας περίθαλψης και των κοινοτικών δομών και θεσμών στην κοινότητα, με στόχο τη
μείωση των υποτροπών και την κοινωνική αποκατάστασή των χρονίων ψυχικά ασθενών.
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ΧΡΗΣΗ ΦΘΟΡΙΟΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΩΝΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Παρασκευοπούλου Α., Σερπετίνης Ι., Κότσαλης Κ., Κασκούρα Β., Κωτσάκη Ε., Μιχαηλίδης Μ.
Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική «Άγιος Γεώργιος», Διόνυσος, Αττικής
Σκοπός: Οι νοσηλευόμενοι ψυχιατρικοί ασθενείς, λόγω της ιδιαιτερότητας των συνθηκών νοσηλείας τους και της
φαρμακευτικής τους αγωγής, παρουσιάζουν συχνά ορθοστατική υπόταση αλλά και ηλεκτρολυτικές διαταραχές κυρίως
υπονατριαιμία. Η χρήση αγγειοσυσπαστικών ως συμπτωματική θεραπεία δεν ενδείκνυται για μακροχρόνια χρήση και δεν
βοηθά το ηλεκτρολυτικό προφιλ. Σκοπός της εργασίας μας είναι αν η χρήση φθοριοϋδροκορτιζόνης μπορεί να βοηθήσει
στην αντιμετώπιση της ορθοστατικής υπότασης και τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές δίχως να επηρεάσει την λοιπή κατάσταση
των ασθενών.
Υλικό - Μέθοδος: 7 ασθενείς (4 άντρες και 3 γυναίκες), ηλικίας 54±15 έτη, που είναι χρόνιοι ασθενείς της κλινικής,
χρησιμοποίησαν φθοριοϋδροκορτιζόνη 100μgπαρήμερον (πλην ενός καθημερινά). Μετρήθηκαν οι τιμές αρτηριακής πιέσεως
(Α.Π.) (δις ημερησίως) για έξι μήνες και συγκρίθηκαν με τις προηγούμενες καταγραφές. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε
τυπικός εργαστηριακός έλεγχος και μέτρηση του Σωματικού Βάρους (πριν και κατά την διάρκεια της μελέτης).
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς ανταποκρίθηκαν θετικά στην αγωγή και δεν υπήρξε ανάγκη σποραδικής συμπληρωματικής
αντιμετώπισης με την χρήση αγγειοσύσπασης (φενυλεφρίνη). Η μέση τιμής της συστολικής Α.Π. ήταν 118±8.3 (relativestandarddeviation 0.0925) και διαστολικής 72.8±8.3 (relativeS.D. 0.0913) μετά την χρήση φθοριοϋδροκορτιζόνης
έναντι τιμών 98±8.2(relativeS.D. 0.0927) και 65±5.8(relativeS.D. 0.0813). Δεν υπήρξε μεταβολή του Σ.Β και τα τυπικά
εργαστηριακά δεν παρουσίασαν μεταβολή. Στο ηλεκτρολυτικό προφίλ υπήρξε βελτίωση της υπονατριαιμίας 139± 6.63
mmol/lέναντι 136±6.64P>0.05(σημαντική όμως ήταν η βελτίωση σε ασθενείς που πριν ήταν υπονατριαμικοίαλλά λόγω
μικρού δείγματος δεν μπορεί να υπάρξει στατιστική μελέτη). Υπήρξε μικρή αλλά αναμενόμενη μείωση του καλίου από
4.42±1.11 σε 3.78±0.34meq/l (P>0.05).
Συμπέρασμα: Φαίνεται πως η χρήση φθοριοϋδροκορτιζόνης θα μπορούσε να είναι μια ασφαλής προσέγγιση στο πρόβλημα
της ορθοστατικής υπότασης των συγκεκριμένων ασθενών με τις όποιες ευεργετικές επιδράσεις, όπως την μείωση πιθανών
ατυχημάτων εξαιτίας μειωμένης Α.Π. Παρατηρήθηκε επιπροσθέτως βελτίωση του ηλεκτρολυτικού προφίλ (Na).Περαιτέρω
μελέτες πρέπει να γίνουν αφού το δείγμα μας είναι μικρό καίτοι αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό της κλινικής.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΕΦΗΒΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (FemNAT-CD): ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Δικαίος Δ., Καλογεράκης Ζ., Κώνστα Α., Ανομίτρη Χ., Μπαλή Π., Λαζαράτου Ε.
Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σκοπός: Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στην παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων από το ελληνικό δείγμα που
συμμετείχε στη μελέτη για τη νευροβιολογία και θεραπεία της διαταραχής διαγωγής (ΔΔ) στα έφηβα κορίτσια (FemNAT-CD), εστιάζοντας στον ρόλο της συννοσηρότητας, του δείκτη νοημοσύνης και των γονεϊκών πρακτικών.
Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 121 έφηβοι, ηλικίας εννιά ως 17 χρόνων (M= 13.43, SD= 2.63). 79 (65.3%)
από αυτούς ήταν κορίτσια. 55 (45.5%) από τους συμμετέχοντες διαγνώστηκαν (μέσω της χορήγησης της K-SADS-PL) με
ΔΔ. Για την εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης χορηγήθηκε το WISC-IV και για τη διερεύνηση των γονεϊκών πρακτικών το
Alabama Parenting Questionnaire (APQ).
Αποτελέσματα: 18 από τους συμμετέχοντες με ΔΔ εμφάνισαν συννοσηρότητα με τουλάχιστον μία διαταραχή (κυρίως
Ελλειμματικής Προσοχής). Η παρουσία συννοσηρότητας φάνηκε πως επηρεάζει τη διακύμανση των απαντήσεων στα
διαγνωστικά κριτήρια της K-SADS, ανάμεσα σε συμμετέχοντες και γονείς (Differential Item Functioning). Στην πρακτική (και
συνολική) δοκιμασία του WISC-IV, οι συμμετέχοντες με ΔΔ πέτυχαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες μέσες επιδόσεις,
σε σχέση με τους συμμετέχοντες χωρίς ΔΔ. Στις υποκλίμακες του APQ, οι συμμετέχοντες με ΔΔ σημείωσαν σημαντικά
χαμηλότερες μέσες επιδόσεις στη «Συμμετοχή των γονέων» και «Θετική γονεϊκή μέριμνα» και υψηλότερες στην «Ελλιπή
εποπτεία», «Ασυνεπή πειθαρχία» και «Σωματική τιμωρία», συγκριτικά με τους συμμετέχοντες χωρίς ΔΔ. Σημαντική βρέθηκε
να είναι και η διαφοροποίηση μεταξύ των συμμετεχόντων με ΔΔ στη «Σωματική τιμωρία», με βάση τη συννοσηρότητα.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της συγκεκριμένης εργασίας προβάλουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου
να ερμηνευτούν «νέα» πιθανά πρίσματα (όπως αυτό της «πρακτικής νοημοσύνης») στη μελέτη της διαταραχής διαγωγής και
να ισχυροποιηθούν παλαιότερα- γνωστά (όπως οι γονεϊκές πρακτικές) εστιάζοντας στον ρόλο του φύλου.
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΨΥ
Παπαδοπούλου Π.1, Παντελίδου Σ.2
1
2

Κλινική Ψυχολόγος, MSc, PhD (cand.), Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δυτικών Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ
Κλινική Ψυχολόγος, MSc, PhD (cand.), Επιστημονική Συντονίστρια Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΒΑ και Δυτικών
Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

Τα ερευνητικά δεδομένα τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας οικογένειας για ένα μεγάλο φάσμα
ψυχικών διαταραχών που αφορούν, τόσο τα παιδιά και τους εφήβους, όσο και τους ενήλικες. Παράλληλα, η εφαρμογή
της θεραπείας οικογένειας έρχεται να απαντήσει στις νέες ανάγκες για πολυεπίπεδες παρεμβάσεις σε πληθυσμούς με
ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη
και τη σχέση κόστους-οφέλους, καθώς προσδοκούνται πολλαπλά κλινικά οφέλη σε σύντομο χρονικό διάστημα από τα εν
λόγω θεραπευτικά μοντέλα.
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, θα παρουσιαστεί ο τρόπος που εφαρμόστηκε η θεραπεία οικογένειας ως μέρος
καινοτόμων παρεμβάσεων, όπως το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Παιδιών κι Οικογενειών Ευάλωτων
Κοινωνικών Ομάδων. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε παιδιά κι ενήλικες που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια,
σε μετανάστες, άνεργους, καθώς και σε οικογένειες με κάποιο μέλος που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα σωματικής ή
ψυχικής υγείας. Μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερα από 550 άτομα στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ έχουν
αναπτυχθεί Ιατρεία Οικογένειας σε κάποια από τα νησιά όπου υλοποιήθηκε.
Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου στην κλινική εργασία με παιδιά και γονείς που αφορά στην
απαρτίωση ατομικής κι οικογενειακής ψυχοθεραπείας. Ξεκινώντας από μια ή δυο συναντήσεις οικογενειακής θεραπείας με
όλα τα μέλη της οικογένειας, με δυο θεραπευτές, στη συνέχεια ο ένας εκ των δύο διεξάγει μία έως τρεις συνεδρίες με το
παιδί/έφηβο, ενώ ο άλλος συνεργάζεται με τους γονείς. Αργότερα, οι δυο θεραπευτές και τα μέλη της οικογένειας ενώνονται
πάλι σε ένα θεραπευτικό σχήμα.
Οι πιο πάνω εφαρμογές αποτελούν παραδείγματα ανάπτυξης ευέλικτων μοντέλων ψυχοθεραπευτικών και ψυχοκοινωνικών
παρεμβάσεων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τις αναδυόμενες ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων στα νησιά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΟΥΝ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Τσέλλος Π.1, Τριανταφύλλου Ε.1, Οικονόμου Μ.1, Παπαγεωργίου Χ.Χ.1, Μιχαηλίδης Ισ.2
1
2

Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών- Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Α΄ΨΚΠΑ), Αθήνα
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Στρατός Ξηράς, 79 Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής (ΤΥΕΘ)

Ο στρατεύσιμος, κατά την στρατιωτική του θητεία, έρχεται αντιμέτωπος με σημαντικές μεταβολές στον τρόπο ζωής
του, καλούμενος να προσαρμοστεί σε περιβάλλον ψυχοπιεστικών συνθηκών, με επακόλουθο το άγχος, την κοινωνική
δυσλειτουργία και τις σωματικές ενοχλήσεις.
Σκοπός της ανακοίνωσης, η οποία αναφέρεται στο αρχικό στάδιο μελέτης που διεξάγεται σε συνεργασία με το Ερευνητικό
Πρόγραμμα Ποιότητας Ζωής της Α΄ ΨΚΠΑ, είναι η διερεύνηση της συσχέτισης και επίδρασης υποκειμενικών παραγόντων
(δημογραφικά στοιχεία/ ψυχική ανθεκτικότητα), καθώς και περιβαλλοντικών μεταβλητών (συνθήκες κατά την θητεία /
χαρακτηριστικά οικογενειακού - κοινωνικού πλαισίου) στην κοινωνική προσαρμογή και την κατάσταση της υγείας των
στρατιωτών.
Υλικό και μέθοδοι: Το δείγμα περιλαμβάνει 90 οπλίτες, μέσης ηλικίας 23,2 έτη, μέσης διάρκειας εκπαίδευσης 13,2 έτη,
μέσης διάρκειας θητείας 4,6 μήνες.
Χρησιμοποιήθηκαν:
•Κλίμακα Κοινωνικής Προσαρμογής -SASS (Bosc et al,1997)
•Κλίμακα Προδιάθεσης στην Ψυχική Ανθεκτικότητα - DRS-15 (Bartone, 2009)
•Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας - GHQ-28 (Goldberg, 1978)
•Δελτίο κοινωνικο-δημογραφικών στοιχείων και αξιολόγησης των συνθηκών κατά την θητεία και χαρακτηριστικών
του οικογενειακού - κοινωνικού πλαισίου
Αποτελέσματα: H ηλικία παρουσιάζει σημαντικές συσχετίσεις με παράγοντες των ερωτηματολογίων GHQ-28 & DRS15. Οι μεγαλύτεροι ηλικιακά οπλίτες παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία προσαρμογής στους κανόνες πειθαρχίας, ενώ οι
μικρότεροι βιώνουν εντονότερα την έλλειψη οικείων προσώπων. Σύμφωνα με την ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης,
ανεξάρτητες μεταβλητές συσχετιζόμενες με παράγοντες του GHQ-28 είναι: διαπροσωπικές συγκρούσεις, δυσκολία
προσαρμογής στους κανόνες πειθαρχίας/ στην ομαδική συμβίωση, υποστήριξη από συνοπλίτες, στρατιωτικά στελέχη και
οικογένεια, αίσθημα έλλειψης των οικείων και παράγοντες της ανθεκτικότητας. Οι κυριότεροι συσχετιζόμενοι παράγοντες
με την κοινωνική προσαρμογή είναι: η ψυχική ανθεκτικότητα, οι διαπροσωπικές συγκρούσεις και η ανάπτυξη κοινωνικών
επαφών.
Συμπεράσματα: Καταδεικνύεται η αλληλεπίδραση υποκειμενικών παραγόντων και περιβαλλοντικών συνθηκών στην
κοινωνική προσαρμογή και την υγεία των οπλιτών. Απαραίτητη κρίνεται η συνέχιση της μελέτης, τα αποτελέσματα της
οποίας μπορούν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων προαγωγής της ψυχικής ανθεκτικότητας και βελτίωσης
των συνθηκών κατά την θητεία.
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O26
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Παναγιωτοπούλου Κ.
Αλλεργιολόγος MD, PhD, Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης Αθηνών - Εκπ/νη Ομαδική Αναλύτρια, Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών
Αναλυτών
Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και του τρόπου δράσης της ομαδικής αναλυτικής
ψυχοθεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από ψυχοσωματικές παθήσεις. Υλικό και μέθοδοι: έγινε ανασκόπηση των
βιβλιογραφικών δεδομένων.
Αποτελέσματα: η συμμετοχή στην αναλυτική ομάδα αποτελεί ουσιώδη τροποποιητική θεραπευτική παρέμβαση για τα
άτομα που πάσχουν από ψυχοσωματικά σύνδρομα. Βελτιώνεται η εικόνα και η αντίληψη εαυτού. Προάγεται η αντιληπτική
επεξεργασία των συνδεδεμένων με σωματικά φαινόμενα συναισθηματικών εμπειριών τους, που δεν είναι νοητές και
κατανοητές από τη σκέψη, αλλά αναπαράγονται μέσω της σωματικής λειτουργίας. Υπάρχει η δυνατότητα θεραπευτικής
επεξεργασίας των δυσλειτουργικών προτύπων που εγκαταστάθηκαν κατά την αναπτυξιακή φάση που προηγείται του
συμβολικού λόγου και παρέχεται με τα καθρεφτίσματα συμβολική τριγωνοποίηση με οριζόντια διαδικασία, η οποία γίνεται
ανεκτή από τα ψυχοσωματικά μέλη. Παρατηρείται αύξηση της ικανότητας δημιουργίας υγιών αντικειμενοτρόπων σχέσεων
και συναισθηματική ωρίμανση, μέσω της λειτουργίας της ομάδας ως αρκετά καλής μητέρας για τους ψυχοσωματικούς
θεραπευόμενους.
Συμπεράσματα: Η αναλυτική ομάδα εξαρχής εμπεριέχει την απουσία, τον αποχωρισμό. Η σχέση έτσι γίνεται θεραπευτική,
με την αξιοποίηση της πλαστικότητας του εγκεφάλου. Στα άτομα με ψυχοσωματική δομή, το έλλειμμα λειτουργεί ως
άλλος τρόπος επεξεργασίας των πραγμάτων, όπως αναγκάζονται να πράξουν οι αριστερόχειρες σε έναν κόσμο φτιαγμένο
από και για δεξιόχειρες. Αρχίζει να διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει ένα γραμμικό συνεχές από την υγεία στην αρρώστια. Είναι
επίσης διακριτό ότι δεν υπάρχει ούτε ένας κύκλος από την υγεία στην αρρώστια και πάλι στην υγεία. Περισσότερο αληθές
και πραγματικό θα ήταν ένα σχήμα κύκλου με ακανόνιστη περιφέρεια, προσεκβολές και εσοχές, που αντικατοπτρίζουν τη
συνεχώς εναλλασσόμενη κατάσταση μερικής υγείας και μερικής διαταραχής, τόσο μεταξύ των ατόμων, όσο και στο ίδιο το
άτομο σε βάθος χρόνου, όπως διαμορφώνεται στην κοινωνία και διαγράφεται στην αναλυτική ομάδα.
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O27
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ
Φρατζή Μ., Τραϊανού Α., Μπεθάνη Ε.
Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κω «Ιπποκράτειον»
Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν η εκτίμηση της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) στους εργαζόμενους του Γ.Ν.Κ.Υ. Κω. Μελετήθηκε σε σχέση με το άγχος ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας, με ορισμένες συμπεριφορές υγείας και
πλευρές της εργασιακής ικανοποίησης. Υποθέσαμε μέτριου βαθμού επαγγελματική εξουθένωση, θετική συσχέτισή της με
το άγχος και αρνητική με ορισμένες συμπεριφορές υγείας.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα περιελάμβανε όλο το δυναμικό του νοσοκομείου. Από τα 176 ερωτηματολόγια
επιστράφηκαν 119 (67.6%) με 108 έγκυρα. Ως εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια, το Maslash Burnout
Inventory (ΜΒΙ), το δεύτερο μέρος του State-Trait Anxiety Inventory (STAI) και ένα ερωτηματολόγιο με δημογραφικά
στοιχεία, πληροφορίες για εργασιακή ικανοποίηση και συμπεριφορές υγείας (κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, άσκηση,
διατροφή, ύπνος). Πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS έκδοση 23.
Αποτελέσματα: Βρέθηκε μέτριου βαθμού επαγγελματική εξουθένωση και στις τρεις κλίμακες του ΜΒΙ (συναισθηματική
εξουθένωση, αποπροσωποποίηση, προσωπική επίτευξη) με βάση τα cutoff scores για την κάθε συνιστώσα, και σημαντικού
βαθμού θετική συσχέτιση μεταξύ της κλίμακας συναισθηματικής εξουθένωσης και της κλίμακας άγχους του STAI. Οι
υπόλοιπες δύο κλίμακες του ΜΒΙ παρουσίασαν μέτριου βαθμού συσχέτιση με την κλίμακα άγχους. Επιπλέον, σημειώθηκε
χαμηλού βαθμού συσχέτιση ανάμεσα σε ορισμένες συμπεριφορές υγείας και τις κλίμακες του ΜΒΙ. Τέλος, μερικές από τις
ερωτήσεις για την εργασιακή ικανοποίηση παρουσίασαν χαμηλού ή μέτριου βαθμού συνάφεια με τις κλίμακες του ΜΒΙ.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν εν μέρει τις υποθέσεις μας. Η επαγγελματική εξουθένωση είναι
πολυδιάστατο φαινόμενο, το οποίο σχετίζεται με το άγχος και αρκετούς ακόμη παράγοντες που ξεπερνούν την παρούσα
έρευνα. Για την πρόληψη και αντιμετώπισή του χρειάζονται παρεμβάσεις σε οργανωτικό και ατομικό επίπεδο, όπως αύξηση
προσωπικού, βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και επιμόρφωσης.

132

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2018

08:30-10:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ

O28
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.
Τρελλόπουλος Μ., Παντελή Β., Γκαρτζώνη Β., Τόλια Σ., Μουγκίδης Α.
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Είναι γνωστή εν γένει η χρησιμότητα της διασυνδετικής ψυχιατρικής στην «διαπλοκή» της, με τις υπόλοιπες ειδικότητες της
σωματικής ιατρικής εφόσον έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 50 χρόνια ως μια φυσική συνέπεια των ψυχιατρικών κλινικών των
γενικών νοσοκομείων. Τρία είναι τα πρότυπα οργάνωσης της διασυνδετικής ψυχιατρικής. Το κλασικό: Γιατροί διαφόρων
ειδικοτήτων παραπέμπουν τους ασθενείς για ψυχιατρική ή ψυχολογική εκτίμηση. Το συμμετοχικό: Ο ψυχίατρος συμμετέχει
στην ομάδα εργασίας των γενικών κλινικών και έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει ασθενείς που έχουν ανάγκη ψυχιατρικής
παρέμβασης. Το εξειδικευμένο: Η παρέμβαση αφορά ειδικές ομάδες ασθενών.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την αναγκαιότητα και συμβολή της διασυνδετικής συμβουλευτικής
ψυχιατρικής στους νοσηλευόμενους ογκολογικούς ασθενείς. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η παρέμβαση στους
ογκολογικούς ασθενείς και γίνεται σύγκριση με το πρώτο μοντέλο που αφορά στις υπόλοιπες ειδικότητες.
Υλικό - Μεθοδολογία: Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε συγκεντρώθηκε από το αρχείο της κλινικής και αφορά στους
ασθενείς για τους οποίους ζητήθηκε η ψυχιατρική συνδρομή κατά την τελευταία πενταετία (2013 - 2017). Έγινε καταγραφή
των ογκολογικών ασθενών σε αντιπαραβολή με τους ασθενείς των υπολοίπων ειδικοτήτων, μελετήθηκαν τόσο οι ψυχιατρικές
- φαρμακολογικές παρεμβάσεις, όσο και οι ψυχολογικές - ψυχοθεραπευτικές, οι ανάγκες συνέχισης της παρακολούθησης,
καθώς και ανάγκες που προέκυψαν επιπλέον σε ασθενείς και τους οικείους τους.
Αποτελέσματα: Υπήρξε υπεροχή των αιτημάτων για διασυνδετική ψυχιατρική εκτίμηση των ογκολογικών ασθενών σε
αντιπαραβολή με το σύνολο των ασθενών όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων και σημαντικά αυξημένη ανάγκη συνέχισης
παροχής βοήθειας στο μέλλον.
Συμπεράσματα: Η χρήση της διασυνδετικής ψυχιατρικής σε ογκολογικούς ασθενείς είναι απαραίτητη εφόσον καλύπτει
τις βιοψυχοκοινωνικές πτυχές της διάγνωσης και θεραπείας των ογκολογικών ασθενών. Η ύπαρξη οργανωμένου τμήματος
διασυνδετικής ψυχιατρικής ιδίως στα ογκολογικά νοσοκομεία θεωρείται απολύτως αναγκαία.
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O29
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Μάλλιαρης Α. Π.
Ιδιώτης Ψυχίατρος
Σκοπός: Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες έφεραν στο προσκήνιο θέματα, που
αφορούν στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, όπως τη σεξουαλικότητα. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η
ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν τη σεξουαλικότητα των ηλικιωμένων, μέσω της ανασκόπησης της σχετικής
πρόσφατης επιστημονικής αρθρογραφίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στη βάση ιατρικών δεδομένων PubMed με σχετικά άρθρα της
τελευταίας πενταετίας (2013-2017). Η ακριβής διατύπωση της αναζήτησης ήταν ((sexuality[Title]) OR sexual [Title]) AND
elderly[Title/Abstract]. Συμπεριλήφθηκαν τελικά στην παρούσα εργασία 48 άρθρα.
Αποτελέσματα: Η σεξουαλικότητα παραμένει σημαντική ανάγκη για τους ηλικιωμένους. Παραμένει όμως δυσανάλογα
υποεκφραζόμενη, σε σχέση με τη φυσιολογική επίδραση της ηλικίας, λόγω πλήθους αναληθών κοινωνικών στερεοτύπων.
Η κατάσταση αυτή είναι ακόμα δυσχερέστερη για άτομα της LGBT κοινότητας. Συχνά οι ηλικιωμένοι και ιδίως οι γυναίκες
έρχονται αντιμέτωπες με την απώλεια του συντρόφου τους και τη δυσχέρεια ανεύρεσης νέου. Οι νοσηλευόμενοι, δε, σε
δομές χρόνιας φροντίδας, έχουν να αντιμετωπίσουν επιπλέον την έλλειψη ιδιωτικότητας και την απουσία ειδικού πλαισίου
εξασφάλισης αυτής. Οι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους υιοθετούν συχνά, συνειδητά ή ασυνείδητα τα
στερεότυπα αυτά. Ειδικότερα, οι ιατροί δεν αναζητούν συστηματικά σεξουαλικές διαταραχές στους ηλικιωμένους.
Συμπεράσματα: Κύρια προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
των επαγγελματιών υγείας, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση σεξουαλικών προβλημάτων στους
ηλικιωμένους, με την ένταξη της στοχευμένης διερεύνησης σεξουαλικότητας στους τακτικούς ιατρικούς ελέγχους και
ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων σεξουαλικής θεραπείας αλλά και στοχευμένης ερευνητικής δραστηριότητας. Περαιτέρω,
θα πρέπει να θεσμοθετηθεί επίσημο πλαίσιο σεξουαλικής έκφρασης (ιδιωτικότητας) στις δομές χρόνιας φροντίδας από
τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Κρίνεται παράλληλα απαραίτητη η ενημέρωση των ίδιων των ηλικιωμένων, αλλά και
του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης, με στόχο την αναθεώρηση των εδραιωμένων
κοινωνικών στερεοτύπων, ενθαρρύνοντας την αναζήτηση νέου συντρόφου ανεξαρτήτως ηλικίας.
Λέξεις-κλειδιά: σεξουαλικότητα, ηλικιωμένοι, γήρανση, σεξουαλικές διαταραχές
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O30
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
Βούλγαρη Λ.
Φοιτήτρια Τμήματος Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εισαγωγή - Σκοπός: Η χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια είναι μια ιδιαίτερα κοινή κατάσταση που χαρακτηρίζεται
από χρόνια, βραδέως εξελισσόμενη διάχυτη και μη αναστρέψιμη απόφραξη των αεραγωγών, η οποία οδηγεί σε βήχα,
δύσπνοια, παραγωγή πτυέλων και συριγμό. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει και την επίδραση της
άσκησης στη νόσο της χρόνιας αναπνευστικής πνευμονοπάθειας.
Ανάπτυξη Θέματος: Με την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα αναφερθούν οι θετικές αλλά και οι αρνητικές
επιδράσεις της άσκησης σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα από παιδιά έως και ηλικιωμένους, στη νόσο της χρόνιας αναπνευστικής
πνευμονοπάθειας. Στη συνέχεια ερευνήθηκαν και καταγράφηκαν οι βασικές συνιστώσες / τα βασικά στοιχεία προπονητικής
επιβάρυνσης που θα πρέπει να έχουν τα προγράμματα αποκατάστασης καθώς και το είδος της άσκησης που θα πρέπει
να επιλεγεί κάθε φορά ή σε κάθε προπονητική μονάδα. Επίσης αναφέρονται αποτελέσματα ερευνών, από διάφορα
πρωτόκολλα άσκησης που εφαρμόστηκαν στον αντίστοιχο προσβαλλόμενο από τη νόσο, πληθυσμό.
Συμπερασματικά: Από τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε πως η χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια είναι πολυπαραγοντική
νόσος του αναπνευστικού συστήματος με επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό και το μυοσκελετικό σύστημα. Η ένταξη όμως των
ασθενών με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια σε πρόγραμμα αναπνευστικής αποκατάστασης συμβάλλει θετικά στη
σταθεροποίηση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
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O31
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Μπρούμας Β., Σιάσου Ξ.
Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, οι άνθρωποι ζουν αρκετά για να νοσήσουν από τις λεγόμενες χρόνιες παθήσεις,
όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα κ.λπ.
Διερευνάται η πρακτική της παροχής ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης στους χρόνιους σωματικά ασθενείς από την πλευρά
των επαγγελματιών υγείας.
Φαίνεται πως αυτή μπορεί να γίνει παράλληλα με την υποστήριξη στο καθαυτό ιατρικό επίπεδο, το επίπεδο πληροφόρησης,
το συναισθηματικό επίπεδο, το πρακτικό επίπεδο και το επίπεδο εκτίμησης/έκφρασης των στρεσογόνων καταστάσεων που
τα άτομα αυτά βιώνουν.
Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται διάφορες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, συμπεριφορικού τύπου (τροποποίηση
δραστηριοτήτων), γνωσιακού τύπου (πιο λειτουργικές σκέψεις και ερμηνείες ή διεργασίες σκέψης) και συνδυασμός
παρεμβάσεων συμπεριφορικού-γνωσιακού τύπου.
Οι ψυχοκοινωνικές και συμπεριφορικές-γνωσιακές παρεμβάσεις δύνανται να βελτιώσουν την ψυχολογική και σωματική
ευεξία των χρόνιων ασθενών, μέσω της διαχείρισης του τρόπου ζωής και του άγχους, της κοινωνικής υποστήριξης και της
εκπαίδευσης σε επίπεδο δεξιοτήτων. Επιπροσθέτως βοηθούν τα άτομα να αντιλαμβάνονται ρεαλιστικά τον εαυτό τους
και την κατάστασή τους, να είναι υπεύθυνα για τις αποφάσεις τους και τα αισθήματά τους καθώς και για τις αλλαγές που
επιδιώκονται. Τέλος, να βελτιώσουν τον αυτοσεβασμό και την εκτίμηση του εαυτού τους και να αναπτύξουν την ικανότητα
για δημιουργία καλών διαπροσωπικών σχέσεων.
Ως καταλληλότεροι τρόποι παρέμβασης για την ευρύτερη ψυχολογική στήριξη των χρόνιων ασθενών θεωρούνται οι
ακόλουθοι: πληροφόρηση, αξιοποίηση της κοινωνικής υποστήριξης, εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης του στρες, χρήση
ειδικών παρεμβατικών και θεραπευτικών στρατηγικών και τεχνικών, οικογενειακή θεραπεία, παρέμβαση στο προσωπικό
υγείας και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, ειδικά ζητήματα όπως η διαχείριση του πόνου και η αντιμετώπιση προβλημάτων
ύπνου.
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O32
ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Χριστοδούλου Ν.Γ., Schofield C.J.
Κλινική Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Νόττινχαμ
Σκοπός: Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών που ζητούν βοήθεια στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας πάσχουν από επίμονα
σωματικά συμπτώματα που έχουν ψυχολογική ή ψυχιατρική αιτιολογία, ή αντίστροφα από επίμονα ψυχιατρικά συμπτώματα
με σωματική αιτιολογία. Στην παρούσα μελέτη δοκιμάσαμε την υπόθεση πως η διασύνδεση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
υγείας με υπηρεσίες διασυνδετικής ψυχιατρικής θα έφερναν ως αποτέλεσμα την βελτίωση των συμπτωμάτων αυτών των
ασθενών.
Υλικό και μέθοδοι: Η μελέτη παρακολούθησε την πορεία 154 διαδοχικών ενήλικων (>18) ασθενών που παραπέμφθηκαν
από υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας του Νοττινχαμ (Αγγλία) στην Κλινική Διασυνδετικής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου του Νοττινχαμ. Η κλινική παρέμβαση συμπεριελάμβανε τη συνήθη παρακολούθηση των εξωτερικών ιατρείων
της Κλινικής Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, δηλαδή μια αρχική λεπτομερή κλινική εκτίμηση και στη συνέχεια παρακολούθηση
με φαρμακευτική ή/και ψυχολογική παρέμβαση ανάλογα με την περίπτωση, πλην όμως όχι στο νοσοκομείο αλλά στις ίδιες
τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας στην κοινότητα. Η πορεία των ασθενών εκτιμήθηκε με χρήση των κλιμάκων PHQ-9, PHQ15, EQ-5D-5L, GAD-7 (σε τριμηνιαία βάση), και CGI (σε μηνιαία βάση). Με βάση τα κλινικά αποτελέσματα έγινε και μια
εκτίμηση αποτελεσματικότητας-κόστους της παρέμβασης.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση εντός τριμήνου σε όλες τις παραπάνω κλίμακες,
πλην της PHQ-15, η οποία όμως κατέδειξε ένα ομοιόμορφο προφίλ ευρείας συμπτωματολογίας στους ασθενείς. Η εκτίμηση
αποτελεσματικότητας-κόστους φάνηκε εξαιρετικά θετική.
Συμπεράσματα: Η συνέργεια της διασυνδετικής ψυχιατρικής με την πρωτοβάθμια υγεία είναι πολλά υποσχόμενη τόσο
σε επίπεδο κλινικής αποτελεσματικότητας, όσο και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας κόστους. Η χρηματοδότηση τέτοιων
υπηρεσιών διασυνδετικής ψυχιατρικής έχει επομένως επενδυτικό χαρακτήρα για την βελτίωση της υγείας του πληθυσμού
αλλά και για την οικονομική αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας.
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O33
ΨΗΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ERNEST VON FEUCHTERSLEBEN
Αγγελόπουλος Β. Ν.
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Στη Γιολάντα Κοσοβίτσα.
Ο Βιεννέζος βαρώνος Ernest von Feuchtersleben περιώνυμος στην εποχή του ψυχίατρος, ποιητής, φιλόσοφος και
μεταρρυθμιστής, έδρασε κατά το τέλος του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Αμέσως μετά τον πρώιμο και αδόκητο
θάνατο του ξεχάστηκε και αγνοήθηκε από την ψυχιατρική κοινότητα επειδή δεν ανήκε σε καμία από τις κυριαρχούσες και
αλληλοσυγκρουόμενες σχολές. Ωστόσο από τις βιβλιογραφικές πηγές προκύπτει οτι το έργο του βρίσκεται στην αφετηρία
μιας σειράς εξόχως σημαντικών εξελίξεων στην ψυχιατρική. Έχει θεωρηθεί προπομπός της φροϋδικής ψυχανάλυσης,
του κινήματος της ψυχοσωματικής ιατρικής, της ιεραρχικής (Φουλτζιανής) κατάταξης των ψυχιατρικών διαταραχών, των
αντιψυχιατρικών θέσεων του T. Szasz για την μυθική διάσταση της ψυχικής νόσου και της έννοιας της βιοψυχοκοινωνικής
ενότητας του ανθρώπου. Οι μεταρρυθμιστικές του αντιλήψεις σε θέματα δημόσιας εκπαίδευσης του στοίχισαν την πολιτική
του θέση στο Υπουργείο Παιδείας, λίγο αργότερα την θέση του στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης και
στο τέλος μάλλον την ίδια του τη ζωή. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν και εκτιμηθούν οι
μεταρρυθμιστικές του απόψεις στην ψυχιατρική.
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O34
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΨΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Α.ΜΕ.Α,
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
Χριστοφοράτου Ν.1, Χωραΐτη Θ.2, Σπυράτου Μ.3
Ψυχίατρος
Ψυχολόγος
3
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής
Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α, Υπερίων Κεφαλονιά
1
2

Σκοπός: μπορεί μία νεοσυσταθείσα δομή για ενήλικες Α.με.Α., λειτουργώντας με βάση σύγχρονες ευρωπαϊκές
προδιαγραφές και κατευθύνσεις, να ταρακουνήσει παγιωμένα ελληνικά δεδομένα στο χώρο της ψυχικής υγείας και ειδικής
αγωγής; Μπορεί ένα νέο μοντέλο λειτουργίας που βασίζεται στις αρχές της συστημικής ψυχοθεραπείας να δημιουργήσει μία
νέα δυναμική μεταξύ των εργαζομένων; Μπορεί να διαμορφώσει μία νέα ομαδική ταυτότητα;
Υλικό και μέθοδοι: το Κ.Δ.Η.Φ. επιχειρεί την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ενήλικων ατόμων με νοητική ανεπάρκεια,
ψυχώσεις και αυτισμό και δεν παρέχει απλώς υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρία.
Το Κέντρο παρέχει ένα οργανωμένο πλαίσιο όπου ο καθένας συνεισφέρει στη δημιουργία μιας κοινωνικής οργάνωσης
που έχει θεραπευτικές ιδιότητες ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε τη θεραπεία περιβάλλοντος ως μέθοδο ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης.
Αποτελέσματα: η διεπιστημονική σύνθεση του Κ.Δ.Η.Φ. επιτρέπει τη σφαιρική προσέγγιση των προβλημάτων των
Α.με.Α.- ωφελούμενων. Στελεχώνεται από ψυχίατρο, εργοθεραπεύτρια, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια.
Λειτουργούμε «ψυχοθεραπευτικά» εφόσον βάση μας είναι η ανθρώπινη σχέση και επικοινωνία μέσω της εργοθεραπείας,
των ομαδικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των δράσεων κοινωνικοποίησης, της εκπαίδευσης σε δεξιότητες αυτόνομης
διαβίωσης, της δημιουργικής απασχόλησης και της παροχής φροντίδας. Αξιοποιούμε τον εθελοντισμό συντονίζοντας
διάφορα εργαστήρια τέχνης (χορός, εικαστικά, θεατρική αγωγή, μαγειρική, κ.α).
Συμπέρασμα: η αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων πρωτοποριακών δομών στη σύγχρονη ψυχιατρική πρακτική.

139

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2018

10:00-11:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ

O35
Η ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ: Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
Κυμπουρόπουλος Σ., Τόλλος Ι.
Β’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”
Σκοπός: Η Διπολική Διαταραχή (ΔΔ) θεωρείται πλέον πως πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό σύνδρομο που επηρεάζει και
επηρεάζεται από πλειάδα συστημάτων και ποικίλους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Μετά την εποχή της νευροβιολογικής
δυσλειτουργίας καθώς και της θεωρίας διαταραχής των νευροδιαβιβαστών στη ΔΔ, η εμπλοκή του ανοσολογικού
συστήματος στην εμφάνιση της ΔΔ διαφαίνεται όλο και περισσότερο. Μέσα από την παρούσα εργασία γίνεται ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας για τα ισχύοντα δεδομένα σχετικά με την ανοσολογική θεώρηση της Διπολικής Διαταραχής.
Υλικό και μέθοδοι: Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση με αναζήτηση των λημμάτων “Bipolar Disorder AND Immunology”, “Bipolar Disorder AND Pathogenesis”, “Bipolar Disorder AND Immune System”, “Bipolar Disorder AND Autoimmune”, “Bipolar Disorder AND Cytocines” σε PUBMED, Scopus και PsycNet, συγκεντρώνοντας τις σχετικές πληροφορίες.
Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση προκύπτουν δεδομένα που υποστηρίζουν την παρουσία ανοσολογικής
δυσλειτουργίας στη Διπολική Διαταραχή: α) αυξημένη συννόσηση με αυτοάνοσα νοσήματα, β) διακριτό προφίλ
ανοσοκυττάρων, γ) μεταβολή/απελευθέρωση κυτοκινών από διεγερμένα μονοπύρηνα κύτταρα, δ) αυξημένα επίπεδα
κυκλοφορούντων ανοσολογικών δεικτών και ε) φλεγμονώδεις αλλοιώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, σημεία
ανοσολογικής ενεργοποίησης η οποία διαμεσολαβεί στην αιτιοπαθογένεια του συνδρόμου.
Συμπεράσματα: Το ανοσοποιητικό σύστημα φαίνεται πως αποτελεί έναν κυρίαρχα εμπλεκόμενο παράγοντα τόσο στην
εκδήλωση της ΔΔ όσο και στην εξέλιξη του συνδρόμου. Στον τομέα αυτό πρέπει δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο μέλλον
ώστε να γίνουν περισσότερες μελέτες με σκοπό να σχεδιαστούν πιο στοχευμένες θεραπείες οι οποίες πιθανότατα θα
περιλαμβάνουν και την αναστολή ή ευόδωση του μεταβαλλόμενου ανοσοποιητικού συστήματος.
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O36
ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ Η
ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ ΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ
Παναγιωτοπούλου Κ.
Αλλεργιολόγος, MD, PhD, Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης Αθηνών - Εκπ/νη Ομαδική Αναλύτρια, Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών
Αναλυτών
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της αυξημένης πιθανότητας ανάπτυξης ψύχωσης σε ευάλωτο
μετακινούμενο πληθυσμό αφενός και η ανίχνευση της εισόδου του ατόμου με ψυχική νόσο σε κατάσταση προσφυγιάς
εντός της κοινωνίας αφετέρου, μέσω αξιολόγησης των αναλογιών που ισχύουν, ως εάν ήσαν ‘βίοι παράλληλοι’. Υλικό και
μέθοδοι: χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές για τον έλεγχο της ακρίβειας της υπόθεσης αυτής. Αποτελέσματα: η
επίπτωση και ο κίνδυνος εμφάνισης ψυχώσεων σε ευάλωτους ανθρώπους εν κινήσει είναι σημαντικά αυξημένη συγκριτικά
με τον αυτόχθονα πληθυσμό, συνεχιζόμενη και στη δεύτερη και τρίτη γενεά. Κοινά χαρακτηριστικά προσφύγων και
ανθρώπων με ψυχική νόσο αποτελούν η εξ ορισμού διπλή διάκριση και το στίγμα (προσφυγιά ή ψυχική νόσος) η οποία
επιφέρει τραύμα, στρες, ψυχική σιωπή, και τελικά νόσο, μέσω της εσωτερικής αποξένωσης και του ψυχικού θανάτου.
Συμπεράσματα: στην κοινωνία που η ψυχική διαφορετικότητα δεν γίνεται αποδεκτή το άτομο επιλέγει τον ψυχικό θάνατο,
την ψυχική νόσο, ως έσχατο σημείο ασφαλούς κρησφύγετου από τον εν ζωή θάνατο, δηλαδή την κοινωνική απομόνωση.
Απαιτείται σχεδιασμός διεθνών πολιτικών για την υγεία και την πρόληψη της νόσου. Η δραστηριοποίηση της πολιτείας
προκύπτει διαμέσου της γνωστοποίησης ερευνητικών και αφηγηματικών παραδειγμάτων. Η ύφανση εκ νέου κοινωνικού
ιστού, ώστε να μην εγκαταλείπονται οι άνθρωποι, προκύπτει με την βιολογική, ψυχολογική, κοινωνική και πολιτισμική
αναγνώριση και σχηματοποίηση των ψυχιατρικών προβλημάτων, τόσο των τραυματισμένων ανθρώπων εν κινήσει, όσο και
των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη για ψυχική θαλπωρή και κοινωνικό αίτημα να μην
παραγκωνίζεται η διάσταση ‘υγεία’ από την ενασχόληση με τη νόσο. Η διαφοροποίηση και η εξατομίκευση συνθέτουν
αρμονικά τις κοινωνικές ομάδες απαλείφοντας το στίγμα για τα ‘διαφορετικά χαρακτηριστικά’.
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O37
Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
Παρθύμος Θ.1, Καραβασίλης Ε.2,3, Σεϊμένης Γ.3, Παπανικολάου Α.4, Παπαγεωργίου Σ.5, Παπατριανταφύλλου Γ.1,5
Κέντρο για την Τρίτη Ηλικία IASIS, Γλυφάδα-Αθήνα
2o Ακτινολογικό Εργαστήριο, Νοσ/μειο Αττικόν, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3
Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Αλεξανδρούπολη
4
Department of Pediatrics, Division of Clinical Neurosciences, University of Tennessee Health Science Center,
Memphis, USA; Neuroscience Institute, Le Bonheur Children’s Hospital, Memphis, USA; Department of Anatomy
and Neurobiology, University of Tennessee Health Science Center, Memphis, USA
5 η
2 Νευρολογική Πανεπιστημιακή κλινική, Νοσ/μείο Αττικόν, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
1
2

Σκοπός: Η ικανότητα αυτό-ελέγχου της συμπεριφοράς αποτελεί σημαντική παράμετρο της κοινωνικής νόησης στην
προσπάθεια δημιουργίας και συντήρησης των κοινωνικών σχέσεων.
Η λειτουργία αυτή διαταράσσεται στις ανοϊκές συνδρομές.
Στην παρούσα μελέτη, από μια μεγάλη σειρά ανοϊκών ασθενών, μελετήσουμε τους νευρωνικούς εκείνους σχηματισμούς
που παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν την λειτουργία.
Υλικό-Μέθοδος: Για την μελέτη της ικανότητας αυτό-ελέγχου της συμπεριφοράς χρησιμοποιήθηκε η Revised Self-Monitoring Scale (RSMS) με τις 2 υπο-κλίμακες, την ευαισθησία και κατανόηση της έκφρασης της συμπεριφοράς των άλλων
(RSMS-EX) και την ικανότητα τροποποίησης της παρουσίασης του εαυτού (RSMS-SP).
Εβδομήντα επτά (77) ασθενείς μετείχαν στην μελέτη οι οποίοι υπεβλήθησαν σε μαγνητική εγκεφάλου (isotropic MR) στα
πλαίσια της διαγνωστικής διαδικασίας.
Η ανάλυση έγινε με την μέθοδο Voxel-based Morphometry (VBM).
Η συσχέτιση του όγκου της φαιάς ουσίας με τα αποτελέσματα των υπο-κλιμάκων της RSMS έγινε με την οπισθόδρομη
ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και την νοητική επιβάρυνση.
Αποτελέσματα: Η ευαισθησία και κατανόηση της έκφρασης της συμπεριφοράς των άλλων σχετίζεται με απώλεια όγκου
φαιάς ουσίας στον δ.(εξιό) κογχομετωπιαίο φλοιό και την δ. νήσο
Η ικανότητα τροποποίησης της παρουσίασης του εαυτού με απώλεια όγκου στον οσφρητικό φλοιό άμφω, την δ. νήσο, δ.
κροταφικό πόλο, δ. κατώτερη προ-μετωπιαία έλικα, αρ.(ιστερή) άνω προ-μετωπιαία έλικα και αρ. ευθεία έλικα.
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη φαίνεται ότι η διαταραχή της ικανότητας αυτό-ελέγχου της συμπεριφοράς στην
άνοια σχετίζεται πιθανώς με ατροφία στην νήσο, κογχομετωπιαίο φλοιό και την διακοπή των συνδέσεων τους με δομές του
‘προεξέχοντος’ νευρωνικού δικτύου.
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O38
ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΚΟΡΗΣ ΣΤΗΝ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΣΟΝΑΤΑ» ΤΟΥ Ι.
ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΡΟΠΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΜΙΑ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Αποστολοπούλου Α., Ίσαρη Φ., Τσαμπαρλή Α.
Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και στην Ψυχική Υγεία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μία οπτικοακουστική ανάλυση και αποτύπωση των κεντρικών θεμάτων που αναδύονται
μέσα από την κινηματογραφική ταινία του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν «Φθινοπωρινή Σονάτα», αναφορικά με τη σχέση μητέραςκόρης.
Μεθοδολογία: Ο συνδυασμός της θεματικής με την οπτικοακουστική ανάλυση αντιπροσωπεύει μία μεθοδολογικά
πρωτότυπη προσπάθεια ανάδειξης όψεων της σχέσης μητέρας-κόρης, όπως αυτές παρουσιάζονται στο έργο του Ι.
Μπέργκμαν. Σε θεωρητικό επίπεδο, η διερεύνηση και η κατανόηση όσων διαμείβονται μεταξύ των χαρακτήρων της ταινίας
στηρίζεται στις ψυχοδυναμικές θεωρήσεις των αντικειμενότροπων σχέσεων.
Ευρήματα και Συμπεράσματα: Από την ανάλυση των οπτικοακουστικών δεδομένων και του κειμένου της ταινίας
αναδύθηκαν θεματικές που περιγράφουν την σχέση-μητέρας κόρης και τον τρόπο που η κάθε γυναίκα σχετίζεται με την
άλλη στο παρελθόν και το παρόν της αφήγησης. Η αξιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού της ταινίας με την βοήθεια μίας
επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογίας εμπλουτίζει την εργαλειοθήκη της κινηματογραφοθεραπείας (cinematherapy)
και της κινηματογραφοεκπαίδευσης (cinemeducation) με μια θεωρητικά ενήμερη ανάλυση. Τα ευρήματα της μελέτης
μπορούν να αξιοποιηθούν είτε από θεραπευόμενους είτε από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο της ψυχικής
υγείας. Ταυτόχρονα, η προτεινόμενη μεθοδολογία ανοίγει το δρόμο για παρόμοιες μελέτες οπτικοακουστικών έργων.
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ
Αλεξίου Τ.1, Κούκια Ε.1, Οικονόμου Μ.2,3, Μαδιανός Μ.1
Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
3
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)
1
2

Σκοπός: Πιλοτική μελέτη για τη διερεύνηση των εργασιακών παραγόντων, με έμφαση στην εργασιακή ανασφάλεια και εργασιακή
ικανοποίηση, και της επίδρασής τους στην ψυχική υγεία του εργαζόμενου πληθυσμού σε περίοδο οικονομικής κρίσης.
Υλικό και Μέθοδοι: Η έρευνα είναι ποσοτικού τύπου, περιγραφική ενώ η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή της
συγχρονικής μελέτης. Ως χώρος διεξαγωγής της μελέτης ορίστηκε η Περιφέρεια Αττικής, ενώ το δείγμα αποτέλεσαν μόνιμοι
κάτοικοι, εργαζόμενοι τόσο στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, όσο και αυτοαπασχολούμενοι.
Επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα 239 απασχολούμενων, ενώ η διαστρωμάτωση ως προς το φύλο και την ηλικία
έγινε σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Για τη διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης και της εργασιακής ανασφάλειας δημιουργήθηκαν αντίστοιχα η Κλίμακα
Εργασιακής Ικανοποίησης (ΚΕΙ) (22 items) και η Κλίμακα Εργασιακής Ανασφάλειας (ΚΕΑ) (15 items), ενώ η ανίχνευση
καταθλιπτικών συμπτωμάτων πραγματοποιήθηκε με την Κλίμακα CES-D.
Αποτελέσματα: Η αξιοπιστία της Κλίμακας Εργασιακής Ικανοποίησης (ΚΕΙ) και της Κλίμακας Εργασιακής Ανασφάλειας
(ΚΕΑ) ελέγχθηκε με την εφαρμογή της μεθόδου εσωτερικής συνοχής (internal consistency coefficient) και την παραγωγή
των συντελεστών Cronbach’s a.
Κλίμακα Εργασιακής Ικανοποίησης
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
,837
22
Κλίμακα Εργασιακής Ανασφάλειας
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
,833
15
Βάσει του διαχωριστικού σημείου της Κλίμακας CES-D, ανιχνεύθηκαν καταθλιπτικά συμπτώματα στο 41,8% (43,9% valid
percent) των συμμετεχόντων στην έρευνα.
CES-D

Valid

Missing
Total

ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
Total
System

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

128

53,6

56,1

56,1

100

41,8

43,9

100,0

228
11
239

95,4
4,6
100,0

100,0

Από τη συσχέτιση των Κλιμάκων Εργασιακής Ανασφάλειας και Εργασιακής Ικανοποίησης με την Κλίμακα CES-D, προκύπτει
ότι αύξηση της Εργασιακής Ικανοποίησης, αντιστοιχεί σε μείωση της Εργασιακής Ανασφάλειας.
Αύξηση της Εργασιακής Ανασφάλειας, συνοδεύεται από αύξηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων (στατιστικά σημαντική
συσχέτιση, p=0,03), ενώ αντίστοιχα αύξηση της Εργασιακής Ικανοποίησης, συνεπάγεται μείωση των καταθλιπτικών
συμπτωμάτων (οριακά στατιστικά σημαντική συσχέτιση, p=0,05).
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Correlations
Εργασιακή
Ικανοποίηση
1

Εργασιακή
Ανασφάλεια
-,129
,050

Εργασιακή
Ικανοποίηση

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Εργασιακή
Ανασφάλεια

Pearson Correlation

-,129

1

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

,050
-,130
,050

,144*
,030

CESD

CESD
-,130
,050
,144*
,030
1

Συμπεράσματα: Περαιτέρω στατιστική ανάλυση θα αναδείξει την επίδραση τυχόν διαμεσολαβητικών παραγόντων, όπως
τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση),
η οικονομική δυσχέρεια (Δείκτης Index of Personal Economic Distress-IPED), ή οι συνθήκες εργασίας (σύμβαση, ώρες
εργασίας, αποδοχές, κ.λπ.), που ενδέχεται να επηρεάζουν τη συσχέτιση των μεταβλητών της Εργασιακής Ανασφάλειας
και Εργασιακής Ικανοποίησης με την ψυχική υγεία των εργαζομένων και ειδικότερα με την ύπαρξη ή μη καταθλιπτικών
συμπτωμάτων.

P02
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Παχή Α., Σαντά Ζ., Τασσόπουλος Α., Τζίνη Α., Λέκκα Δ., Μουσσάς Γ.
Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
Εισαγωγή: Μετανάστες και πρόσφυγες έχουν δυσκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχιατρικής περίθαλψης, παρά
τις αυξημένες ανάγκες τους. Μελέτες υποστηρίζουν ότι τα ποσοστά ακούσιων νοσηλειών των αλλοδαπών ασθενών είναι
υψηλότερα από των ημεδαπών.
Σκοπός: Η καταγραφή κατά την τελευταία δεκαετία (2007-2017) των ποσοστών των ακούσιων και εκούσιων νοσηλειών, σε
ψυχιατρική κλινική Γενικού Νοσοκομείου, των αλλοδαπών ασθενών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά των ημεδαπών.
Υλικό - Μέθοδος: Διερεύνηση από το μητρώο της ψυχιατρικής κλινικής του συνόλου των εισαγωγών (ακούσιων και
εκούσιων) την τελευταία δεκαετία.
Αποτελέσματα: Επί των 3589 εισαγωγών κατά την τελευταία δεκαετία οι 349 ήταν αλλοδαποί ασθενείς (9,71%). Τα
ποσοστά των νοσηλευομένων αλλοδαπών στο σύνολο των νοσηλευομένων ψυχιατρικών ασθενών κυμαίνονταν μεταξύ
7,14% και 12,59%. Από το 2010 μέχρι το 2017, το κατά μέσο όρο ποσοστό των ακούσιων εισαγωγών ασθενών συνολικά
ήταν 47,36%. Το αντίστοιχο ποσοστό των ακούσιων εισαγωγών αλλοδαπών ασθενών επί του συνόλου των εισαγωγών
αλλοδαπών ασθενών ήταν 50,22% , που δεν διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο ποσοστό των ημεδαπών (47,03%,
χ2=1,17, p>0,1). Το κατά μέσο όρο ποσοστό των ακούσιων εισαγωγών αλλοδαπών ασθενών επί του συνόλου των ακουσίων
εισαγωγών ήταν 10,54%. Τα δυο τελευταία έτη όμως παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των ακούσιων εισαγωγών των
αλλοδαπών ασθενών (κατά μέσο όρο 58,08% επί του συνόλου των εισαγωγών αλλοδαπών ασθενών), σε σύγκριση με το
κατά μέσο όρο ποσοστό των ακούσιων εισαγωγών ασθενών συνολικά κατά τα ίδια έτη (47,92%, χ2=3,83, p<0,05), καθώς
και σε σύγκριση με το κατά μέσο όρο ποσοστό των ακούσιων εισαγωγών αλλοδαπών ασθενών κατά τα προηγούμενα έτη
(47,6%, χ2=5,29, p<0,05).
Συμπέρασμα: Το ήμισυ των αλλοδαπών ασθενών που νοσηλεύονται στην Ψυχιατρική κλινική Γενικού Νοσοκομείου είναι
κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και 1 στους 10 ακούσιους νοσηλευόμενους είναι αλλοδαπός. Η συγκριτική αύξηση
των ακούσιων νοσηλειών των αλλοδαπών ασθενών την τελευταία διετία θα μπορούσε να αποδοθεί στην πρόσφατη
μεταναστευτική και προσφυγική κρίση καθώς και στο ιδιαίτερο προφίλ αυτών των ασθενών, οι περισσότεροι από τους
οποίους μετακινήθηκαν υπό βίαιες συνθήκες.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Νικολουζάκη Ε.1, Παπαδοπούλου Α.1,2, Ευσταθίου Β.1,2, Καρβούνη Α.2, Γκίκας Κ.2, Χριστοδούλου Χ.1,2,
Δουζένης Α.2, Γουρνέλλης Ρ.1,2
1
2

ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της ελληνικής οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία των πολιτών έχει αποτελέσει
αντικείμενο πρόσφατων μελετών. Συγκεκριμένα φαινόμενα της κρίσης, όπως το μειωμένο εισόδημα και η ανεργία φαίνεται
να συσχετίζονται με την κατάθλιψη. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση εξετάζεται η επίδραση της οικονομικής
ύφεσης στην κατάθλιψη και στην αυτοκτονικότητα των Ελλήνων πολιτών.
Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Researchgate, Pubmed) με λέξεις
κλειδιά τους όρους: Greece, economic/financial crisis, mental health, depression, suicidal ideation, suicide attempt, suicide.
Αποτελέσματα: Έρευνες έδειξαν ότι οι δείκτες ανεργίας από 7,8% το 2008 ανήλθαν σε ποσοστό 17,9% το 2011, με τα
καταθλιπτικά συμπτώματα να εμφανίζονται συχνότερα κατά 3% σε ανέργους από ότι σε εργαζόμενους. Επιπροσθέτως,
εκτιμάται ότι οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά 35% μετά την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας, ενώ αύξηση κατά 1,5% από το
2009 έως το 2011 παρατηρήθηκε και στον αυτοκτονικό ιδεασμό. Παρά το γεγονός αυτό, ο επιπολασμός του αυτοκτονικού
ιδεασμού έχει μειωθεί κατά 2,8% το 2013 σε σύγκριση με το 2008. Παρομοίως την ίδια χρονική περίοδο οι απόπειρες
αυτοκτονίας εμφάνισαν μείωση κατά 0,2%. Προβλεπτικοί παράγοντες για την αυτοκτονία σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες
φαίνεται να είναι η ύπαρξη Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής τον προηγούμενο μήνα, οι επαγγελματικές δυσκολίες, η
ύπαρξη προηγούμενης απόπειρας αυτοκτονίας καθώς και η οικογενειακή κατάσταση, με τους παντρεμένους να αναφέρουν
στο πρόσφατο ιστορικό τους απόπειρα αυτοκτονίας 53 φορές περισσότερο από τους άγαμους.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα αυτά δεν ορίζουν την ελληνική ύφεση ως αίτιο της κατάθλιψης ή της αυτοκτονικότητας.
Ωστόσο, η ελληνική κρίση φαίνεται ότι ενισχύει την πιθανότητα εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων ή συμπεριφορών
αυτοκαταστροφής σε άτομα με προδιάθεση, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη πρόληψης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Μητρόπουλος Γ.1, Γοργόλη Δ.2
1
2

4ο Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Ψυχιατρική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας

Η κρίση, την οποία διανύουμε ως χώρα επί 8 έτη, αποτέλεσε για τον πληθυσμό ένα ψυχικό τραύμα. Ο συμβολικός
μηχανισμός του μέσου ανθρώπου αποδεικνύεται εν καιρώ κρίσης ανίκανος να εξημερώσει «ένα πραγματικό που κάνει
του κεφαλιού του» (J.A.Miller), με αποτέλεσμα η πραγματικότητα να αποκτά διαστάσεις απειλητικές ή και διωκτικές,
κατ’ αναλογία με ό,τι συμβαίνει στην κλινική ψύχωση. Αντιδράσεις εσωστρέφειας, κατάθλιψης, αυτοκτονικότητας, αλλά
και θυμού και οργής θα πρέπει να ιδωθούν ως εκδηλώσεις μιας διάχυτης στην κοινωνία κρίσης εμπιστοσύνης. Η ίδια η
οικονομική κρίση είναι εξ ορισμού αποτέλεσμα κλονισμού της πίστης του κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στη
λειτουργία του και στους θεσμούς που συνδέονται με αυτό. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η κοινή γνώμη, στην Ελλάδα και
διεθνώς, τείνει να διαμορφώνεται λιγότερο βάσει των πραγματικών δεδομένων ή της λογικής, και περισσότερο βάσει του
συναισθήματος και της προσωπικής γνώμης. Συναφή φαινόμενα είναι η συνωμοσιολογία, η άρνηση των δεδομένων (denialism): στην post-truth εποχή, το Ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα καλούνται να υποκαταστήσουν τον «μεγάλο Άλλο»
(θρησκεία, επιστήμη, θεσμοί), η πίστη στον οποίον αποτελούσε (σύμφωνα και με το καρτεσιανό αίτημα) τον εγγυητή τρίτο
της εγκυρότητας κάθε αποδεικτικής διαδικασίας. Σε έναν εντελώς απομαγευμένο από την επιστήμη κόσμο, και με τον ίδιο
τον επιστημονικό λόγο να είναι θύμα του μετανεωτερικού σχετικισμού, οι θεωρίες συνωμοσίας ξαναδίνουν στον ταραγμένο
βίο κάποιο νόημα, έστω παραληρητικό, καθιστώντας επίκαιρη την έρευνα που δείχνει ότι η παρανοϊκότητα αποτελεί ένα
συνεχές στον γενικό πληθυσμό. Συγχρόνως, επιτρέπουν την στοχοποίηση του ξένου, του πρόσφυγα, της ξένης απόλαυσης
ως απειλητικής, καθιστώντας την ρατσιστική βία τρόπο φυγής μπροστά στην θεμελιώδη ανεστιότητα που μας χαρακτηρίζει
άπαντες ως υποκείμενα του ασυνειδήτου.

P05
ΤΟ ΨΥΧΟΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Σολδάτος Γ.1, Μαρέτση Ε.2
1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
2 Ιδιώτης Νευρολόγος
Σκοπός: Είναι η κατάδειξη της επίδρασης της μετανάστευσης στη ψυχική υγεία του ατόμου.
Υλικό και Μέθοδος: Μελέτη ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Η εγκατάλειψη της χώρας προέλευσης και η εγκατάσταση σε μια άλλη, καινούρια χώρα έχει βραχυπρόθεσμες
και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τόσο στο μετανάστη, όσο και στις χώρες που υποδέχονται τους μετανάστες. Οι μετανάστες
αποτελούν πληθυσμιακή ομάδα που αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού .Τα πρώτα χρόνια της
μετοίκησής τους οι μετανάστες παρουσιάζουν μοντέλο νοσηρότητας ανάλογο με αυτό της χώρας απ’ όπου προέρχονται. Όσο
όμως περνούν τα χρόνια, το μοντέλο νοσηρότητας προσεγγίζει ολοένα και περισσότερο το μοντέλο της χώρας υποδοχής.
Έτσι, καθώς αλλάζουν οι κοινωνίες και η παρουσία ορισμένων κοινωνικών παραγόντων μεταβάλλεται, αλλάζουν και τα
μοντέλα νοσηρότητας. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μπορεί να αισθάνονται συγκλονισμένοι ή σε σύγχυση και να νιώθουν
ψυχική δυσφορία, καθώς επίσης μεγάλο φόβο και αγωνία, να βιώνουν ξεσπάσματα έντονων συναισθημάτων όπως θυμού
και θλίψης, και να έχουν εφιάλτες και άλλα προβλήματα σχετικά με τον ύπνο.Τα ποσοστά διαταραχών που συνδέονται
με το υπερβολικό στρες, όπως η διαταραχή στρες μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία (ΔΣΜΨΕ), είναι υψηλότερα στους
πρόσφυγες σε σύγκριση με τα άτομα που δεν έχουν εκτοπισθεί βιαίως.
Συμπεράσματα: Η ισότιμη πρόσβαση των μεταναστών στο σύστημα υγείας είναι καθοριστική για την ένταξή τους στην
κοινωνία υποδοχής, την πρόληψη των ανισοτήτων, αλλά και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Μιρμήγκης Γ.1, Βούρα Ν.2, Γιαννοπούλου Μ.3, Χιονίδου Σ.1, Φουρκιώτη Κ.3, Παπανικολάου Κ.4
Ψυχολόγος Εθελοντής στο ΚΨΥ Κατερίνης, Μέλος της ΜΚΟ
Κλινική Ψυχολόγος, ΨΤ/ΚΨΥ Κατερίνης
3
Φοιτήτρια Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
4
Ψυχίατρος Επιμελητής Α’ ΨΤ ΓΝ Κατερίνης
1
2

Εισαγωγή: Το προσφυγικό ρεύμα συνετέλεσε στην εγκατάσταση περίπου 509 προσφύγων (υπό συγκεκριμένη ΜΚΟ)
στην περιοχή της Κατερίνης. Πρόκειται για αφίξεις μεταναστών τον Απρίλιο-Σεπτέμβριο 2017. Υποστηρίζονται από εννιά
κοινωνικούς λειτουργούς/ψυχολόγο/νοσηλεύτρια. Οι παραπομπές στις ψυχιατρικές υπηρεσίες του ΨΤ του ΓΝΚατερίνης,
γίνονται από ψυχολόγο.
Σκοπός: Ανάδειξη δυσκολιών επικοινωνίας/ διερεύνησης /διάγνωσης/συνεργασίας με τον πληθυσμό αυτό.
Υλικό - Μέθοδος: Αρχεία από ΕΨΙ/ΚΨΥγείας Κατερίνης.
Συζήτηση: δεκατρία περιστατικά προσήλθαν: έξιγυναίκες έγγαμες με παιδιά, πέντε άντρες (τέσσερις έγγαμοι), δυο παιδιά
που διαβιούν με τις οικογένειές τους. Επτά προερχόμενοι από Συρία (Αραβικά), ένα Παλαιστίνη (Αραβικά), πέντε Ιράκ (δύο
μιλούν Σοράνι).
Τέσσερις διαγνώστηκαν με F41.1/ICD-10, αιτία παραπομπής διαχείριση άγχους /προβλήματα ύπνου. Ένας:F43.1/ICD-10,
ξεσπάσματα θυμού/οργής/ευερεθιστότητα/διαταραχές ύπνου. Δύο με αίτημα ρύθμιση ΦΑ, (ήδη υπό αγωγή): διάγνωση
F20/ICD-10. Δύο 26χρονες, έγγαμες μητέρες παρουσίασαν F33.3/ICD-10,η μία με φόβο μη βλάψει τα παιδιά της ,η άλλη
εκφράζοντας θυμό/οργή/ δυσχέρειες ύπνου. Αδύνατη διερεύνηση στα παιδιά .Βασικές δυσκολίες επικοινωνίας: Απουσία
εξειδικευμένων μεταφραστών, για κάποιες διαλέκτους δυσεύρετοι. Ζητείται διερμηνέας ιδίου φύλου.Μεταφράζουνσε
δεύτερη γλώσσα, αγγλικά, που ενέχει δυσκολίες.Δεν διατηρούν ουδέτερη στάση, στερούνται στοιχειώδους εκπαίδευσης
στην ΨΥ, διεκδικώντας ενεργό ρόλο στη συνεδρία. Εμπλέκονται στη ροή της συνέντευξης. απομονώνοντας τον ειδικό.
Άντρες προερχόμενοι από την κοινότητα, καθιστούν δύσκολη τη συζήτηση θεμάτων για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας.
Λόγω πολιτισμικών διαφορών δεν γίνονται αντιληπτά περιστατικά περιθωριοποίησης, και δεν αναγνωρίζονται stresscopyingskillsπου αναπτύχθηκαν. Από τα προσερχόμενα περιστατικά: έλλειψη σταθμισμένων ψυχομετρικών δοκιμασιών/ ανάγκη
βελτίωσης υποστηρικτικού δικτύου/ χειρισμού ειδικών περιπτώσεων.
Συμπέρασμα: Επιτακτική η επίλυση γλωσσικών φραγμών/ πρόσβασης στις υπηρεσίες ΨΥ/ πολιτισμική επάρκεια.
Προκλήσεις αποτελούν: κοινωνική στέρηση/τραυματικές εμπειρίες/ εξοικείωση με το σύστημα υγείας/διαφορετική
νοηματοδότηση διαταραχής-θεραπείας/αρνητικές στάσεις σε προσωπικό-ασθενείς /δυσκολία πρόσβασης ιατρικού
ιστορικού. Αναγκαία:εκπαίδευση στη ΨΥ μεταναστών/προσφύγων, παροχή βασικών γνώσεων, κατανόηση κινδύνων προ/
μετά τη μετανάστευση που επηρεάζουν τηΨΥ, γνώση κοινών προβλημάτων, και αναγνώριση προκλήσεων στη θεραπευτική
αντιμετώπιση προβλημάτων ΨΥ.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Καλπαζίδης Κ.1, Βούρα Ν.2, Γιαννοπούλου Μ.3, Καλπακίδης Π.1
Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής ΨΝΘ, Β’ Οξέα
Κλινική Ψυχολόγος, ΨΤ/ΚΨΥ Κατερίνης
3
Φοιτήτρια Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1
2

Σκοπός: Παρουσίαση δημογραφικών χαρακτηριστικών περιστατικών του Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Παύλου Μελά κατά
το διάστημα 27/6/2012 έως 4/8/2018.
Υλικό: Χρησιμοποιήθηκαν οι φάκελοι των ασθενών που επισκέφθηκαν ειδικό ψυχικής υγείας του Κοινωνικού Ιατρείου
τουλάχιστον μία φορά μέσα σε αυτό το διάστημα. Μελετήθηκαν το φύλο, η ηλικία, ο αριθμός επισκέψεων στον ειδικό
ψυχικής υγείας σε συνάρτηση με το φύλο και οι επισκέψεις σε άλλες ειδικότητες μετά την συνάντηση με τον ειδικό ψυχικής
υγείας.
Αποτελέσματα: Συνολικά εξετάστηκαν 67 περιστατικά, 22 άντρες και 45 γυναίκες, με κυρίαρχες διαγνώσεις: κατάθλιψη/
αγχώδεις διαταραχές. Σχετικά με τις φαρμακευτικές αγωγές, η πλειονότητα ήταν αντιγραφή παλιών αγωγών, υπήρξαν όμως
και περιπτώσεις όπου τέθηκε νέα φ.α. Πρόβλημα στην εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την ηλικία αποτελεί το
γεγονός ότι περίπου στα μισά περιστατικά δεν αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης. Από τα 36 περιστατικά των οποίων η
ηλικία έχει καταγραφεί, οι 22 ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα άνω των 50. Οι συνολικές επισκέψεις σε ειδικό ψυχικής υγείας
είναι 373, 172 επισκέψεις από άντρες και 201 από γυναίκες. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανδρών που επισκέφθηκαν τον
ειδικό ψυχικής υγείας 29 και 37 φορές αντίστοιχα. 33 άτομα πραγματοποίησαν 1 με 2 συνεδρίες. Σημειώθηκε ένα σύνολο
99 επισκέψεων -αρκετές από αυτές επαναλαμβανόμενες- σε άλλες ειδικότητες μετά τη συνάντηση με τον ειδικό ψυχικής
υγείας. Από αυτές οι περισσότερες επισκέψεις (21) έγιναν στον παθολόγο και τον οδοντίατρο (17) του Κοινωνικού Ιατρείου
Δήμου Παύλου Μελά.
Συμπεράσματα: Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών που συναντήθηκαν με τον ειδικό ψυχικής
υγείας είναι διπλάσιος από τον αριθμό των ανδρών, όπως επίσης και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των περιστατικών
(των οποίων η ηλικία έχει καταγραφεί) είναι άνω των 50. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι περίπου οι μισοί
πραγματοποιούν το πολύ 2 επισκέψεις στον ειδικό ψυχικής υγείας. Απαραίτητη θεωρείται η καλύτερη καταγραφή των
περιστατικών.
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Πούλου Μ.1, Αργίτης Π.2, Πλατάρη Π.3, Χαβιάρας Ζ.4, Καραβία Σ.5, Χατζηνταή Χ.6, Πασχαλίδης Σ.Κ.7
Ιατρός Αναισθησιολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος «Διεθνής Ιατρική διαχείριση κρίσεων Υγείας»
Ψυχίατρος Ψυχιατρικού τομέα Γ.Ν. Κέρκυρας, μέλος Μονάδας Υποστήριξης Κρίσεων
3
Ιατρός-ψυχίατρος, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας
4
Δ/ντης Ψυχιατρικού Τομέα Γ.Ν. Κέρκυρας
5
Παιδοψυχίατρος Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας, μέλος Μονάδας Υποστήριξης Κρίσεων
6
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας , Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Εθισμών MediPsy
7
Διδάκτωρ Ιατρικής, Ψυχίατρος, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
1
2

Το δικαίωμα στην Υγεία είναι πανανθρώπινη αξία. Η ανεμπόδιστη και ποιοτική ιατρική περίθαλψη ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα και προτεραιότητα για όλους. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο
ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία,
ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της
Αθήνας καταγράφεται ένα κρίσιμο και πολυδιάστατο πρόβλημα με ποικίλες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και διεθνείς
επιπτώσεις που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Είναι λυπηρό αλλά στην χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, σήμερα
καταγράφεται μια νέα τάξη πραγμάτων που απέχει πολύ από τις αξίες που οφείλαμε να ακολουθούσαμε ως πολιτεία αλλά
και ως μεμονωμένα άτομα αυτού του συστήματος. Ως υγιές κομμάτι της κοινωνίας είναι ευθύνη μας η αρωγή σε αυτόν τον
ιδιαίτερο πληθυσμό ανθρώπων (άστεγοι) και όχι ή εκμετάλλευση του, για ένα καλλίτερο και πιο ανθρώπινο μέλλον για
εμάς και τα παιδιά μας.
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Η ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Μιχαλαρέας Ηλ.1, Αργίτης Π.2, Πασχαλίδης Σ.Κ.3, Χαβιάρας Ζ.4, Τζωρτζοπούλου Μ.5, Κακαβίτσας Φ.6,
Καραβία Σ.7
Δρ. Ψυχολογίας - Δρ. Γεωγραφίας, Επιστ. Υπεύθυνος της Μ.Υ.Κ.
Ψυχίατρος Ψυχιατρικού τομέα Γ.Ν. Κέρκυρας, μέλος Μονάδας Υποστήριξης Κρίσεων
3
Διδάκτωρ Ιατρικής, Ψυχίατρος, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
4
Δ/ντης Ψυχιατρικού Τομέα Γ.Ν. Κέρκυρας
5
Ειδική Θεραπεύτρια Ψυχιατρικού τομέα, μέλος Μονάδας Υποστήριξης Κρίσεων
6
Γενικός Γιατρός, Γ.Ν. Κέρκυρας
7
Παιδοψυχίατρος Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας, μέλος Μονάδας Υποστήριξης Κρίσεων
1
2

Η πρόκληση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών μπορεί να επηρεάσει άμεσα, έμμεσα και σε μεγάλο βάθος χρόνου τα
άτομα και τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Όταν συνηθισμένοι άνθρωποι βρεθούν αντιμέτωποι με ασυνήθιστες καταστάσεις, μπορεί να αναπτυχθεί τόσο σε ατομικό
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο μια ευρεία γκάμα ψυχολογικών και άλλων προβλημάτων. Ιδιαίτερα αναφερόμαστε στις
ψυχολογικές αντιδράσεις απέναντι σε καταστροφές και γεγονότα που ενέχουν μια οποιαδήποτε μορφή κρίσης και στα
ψυχολογικά σύνδρομα που χρήζουν άμεσης υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα (διαπροσωπικό, κλινικό, όπως π.χ. το
παρατεταμένο πένθος η μετατραυματική διαταραχή του στρες κ.λπ.).
Αναφερόμαστε επίσης στις ιδιαίτερες ανάγκες των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων την περίοδο μιας κρίσης και μιας
καταστροφής, αλλά και την περίοδο μετά την κρίση και την καταστροφή. Τέτοιες ομάδες μπορεί να είναι οι διασώστες /
βοηθοί, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι πρόσφυγες και γενικά όσοι είναι άμεσοι μάρτυρες και θύματα μιας καταστροφής.
Για αυτούς τους λόγους δημιουργήθηκε η Μονάδα Υποστήριξης Κρίσεων της .ψυχιατρικής κλινικής του Γ.Ν. Κέρκυρας που
είναι και η μοναδική στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η Μονάδα παρεμβαίνει σε γεγονότα κρίσεων, φυσικών, τεχνολογικών
καταστροφών και μετατραυματικών διαταραχών.
Άμεση προτεραιότητα για την Μονάδα έχει η ανάπτυξη και η εφαρμογή των βασικών αρχών της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης,
των άμεσων ψυχολογικών και ψυχιατρικών πρώτων βοηθειών και ειδικών τεχνικών ψυχολογικής αρωγής για ειδικούς και
μη, η έρευνα, η εκπαίδευση και η αξιολόγηση.
Η Μονάδα είναι διεπιστημονική και έχει ήδη μεγάλη επιχειρησιακή και κλινική εμπειρία έχοντας υποστηρίξει συνανθρώπους
μας στην τραγωδία του Norman Atlantic και αλλού.
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ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ.
Καλαντζή Ε., Παπαβασιλείου Α., Φύλλα Η.
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Χίος

Σκοπός: Η ΚΜΨΥ Χίου, κατά την έναρξη του προσφυγικού κύματος, βρέθηκε αντιμέτωπη με μία νέα πραγματικότητα
για τους κατοίκους των νησιών όπου δραστηριοποιείται, μία κοινότητα κατ΄ εξοχήν παραδοσιακή. Μέσα σε αυτές τις νέες
συνθήκες και με στόχο την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην νέα ευάλωτη ομάδα των μετακινούμενων πληθυσμών
πραγματοποιήθηκαν μία σειρά δράσεων και επαφών. Σκοπός της παρούσας είναι η καταγραφή των ενεργειών που
πραγματοποιήθηκαν ώστε να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό δίκτυο για τους πρόσφυγες χωρίς να υποτιμηθούν οι ανάγκες
του γηγενή πληθυσμού.
Υλικό και μέθοδος: Αρχείο δράσεων αγωγής κοινότητας, καταγραφή επαφών με φορείς που ασχολούνταν με το
προσφυγικό καθώς και των δράσεων διασύνδεσης για τα έτη 2015-2016-2017,
Συμπεράσματα - Αποτελέσματα: Η απρόσμενη, αιφνίδια και εξαναγκαστική υποδοχή μεγάλων προσφυγικών κυμάτων
από την κοινότητα της Χίου επέφερε ποικίλες συναισθηματικές αντιδράσεις στον πληθυσμό, που η ΚΜΨΥ κλήθηκε να
αφουγκραστεί και να ενισχύσει την έκφραση και τον μεταβολισμό τους μέσω δράσεων αγωγής κοινότητας που αφορούσαν
όλες τις ηλικιακές ομάδες. Παράλληλα η δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου φροντίδας ψυχικής υγείας των προσφύγων
αποτέλεσε μία άγνωστη, ασαφής και πολυσύνθετη διαδικασία για όλη τη θεραπευτική ομάδα που απαιτεί πολύ χρόνο και
ιδιαίτερο κίνητρο.

P11
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
Καλαντζή Ε., Παπαβασιλείου Α., Φύλλα Η.
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Χίος
Σκοπός: Η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου της Χίου, δημιουργήθηκε προ 10ετίας και έκτοτε λειτουργεί
συνεχώς, με αυξανόμενο κάθε χρόνο, αριθμό περιστατικών που εξυπηρετεί. Τα τελευταία χρόνια εξυπηρετεί και μέρος
του αριθμού των προσφύγων και μεταναστών που καταφθάνουν στο νησί. Είναι ενδεικτική η αύξουσα πορεία των ατόμων
που προσέρχονται στην κινητή μονάδα την τελευταία πενταετία. Σκοπός της παρούσας είναι να γίνει μια αποτύπωση του
πληθυσμού που απευθύνεται στην κινητή μονάδα.
Υλικό και μέθοδοι: Καταγραφή δημογραφικών στοιχείων των προσερχομένων προσφύγων και μεταναστών.
Αποτελέσματα: Την τελευταία πενταετία ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών που προσέρχονται στο Κέντρο
πολλαπλασιάστηκε. Η παραπομπή των ατόμων αυτών στην μονάδα προέρχεται από πολλαπλές πηγές, όπως το
Νοσοκομείο, τους καταυλισμούς που έχουν δημιουργηθεί για την προσωρινή φιλοξενία, το κέντρο ταυτοποίησης, την
αστυνομία, τις δρούσες στο νησί ΜΚΟ.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την μονάδα μας αφορούν την ψυχιατρική εκτίμηση παιδιών και ενηλίκων, την
παρακολούθηση των περιστατικών για όσο διάστημα βρίσκονται στο νησί, την υποστηρικτική και την συμβουλευτική
γονέων, την διασύνδεση με υπηρεσίες της κοινότητας, την παροχή στήριξης των επαγγελματιών που εμπλέκονται στη
διαχείριση των περιστατικών.
Συμπεράσματα: Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και μεγάλη ανάγκη κάλυψής τους.
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Διερεύνηση Στάσεων και Συναισθημάτων Φοιτητών στη Ψυχική Νόσο Μέσω
Εφαρμογής Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης (Exploring Attitudes and Emotions
in Mental Disorders Via Machine Learning Methods)
Γκιντώνη E.2, Χαλκιόπουλος Κ.1, Ντούπη Σ.3, Γεωργιάδη Μ.2, Πλεξουσάκης Σ.2
Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
3
ΓΝΑ “Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγνκ”
1
2

Σκοπός: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η υγεία εκφράζεται από την κατάσταση πλήρους σωματικής,
ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Η παράμετρος της ψυχικής υγείας τίθεται στο πλαίσιο αυτό, ως αναγκαία συνθήκη για την
εξασφάλιση της υγείας. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να μελετήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις αναφορικά με την
ψυχική νόσο και τους ψυχικά πάσχοντες καθώς επίσης παραμέτρους ικανότητας αντίληψης συναισθημάτων τόσο του εαυτού
όσο και του “σημαντικού” άλλου.
Υλικό - Μέθοδος: Το δείγμα της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίων και
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Για τη συλλογή των δεδομένων, χορηγήθηκαν σταθμισμένες κλίμακες
για τη διερεύνηση των στάσεων και πεποιθήσεων αναφορικά με την ψυχική νόσο η Κλίμακα Αξιολόγησης της Θέσης
Ελέγχου (Locus of Control Scale - Φακίνος & Πετρογιάννης, 1997) και για την ανίχνευση παραμέτρων συναισθηματικής
κατάστασης η κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Petrides & Furnham, 2006). Σε πρώτο στάδιο δημιουργήθηκε η
ηλεκτρονική έκδοση της κάθε κλίμακας μέσω της υπηρεσίας Google Forms και αναρτήθηκαν μέσω του διαδικτυακού
τόπου http://www.cicos.gr που δημιουργήθηκε γι’ αυτό το σκοπό και μέσω της οποίας κλήθηκαν οι συμμετέχοντες να
συμμετάσχουν αφού συμπλήρωσαν αρχικά ένα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο πληροφορημένης συγκατάθεσης.
Αποτελέσματα: Μέσω της χρήσης ειδικών προγραμμάτων υπολογιστικής νοημοσύνης (WEKA,R), εφαρμόστηκαν Τεχνικές
Μηχανικής Μάθησης με επιλογή κατάλληλων αλγορίθμων ταξινόμησης, ομαδοποίησης και συσχέτισης. Επιπλέον,
καθορίστηκαν οι παράμετροι των αλγορίθμων αυτών, ανάλογα με την περίπτωση εφαρμογής, προκειμένου να παραχθούν
κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων/αποφάσεων. Στη συνέχεια, με την εφαρμογή αλγορίθμων ομαδοποίησης (K-means,
K-modes), αλγορίθμων κατηγοριοποίησης (ID3, C4.5) και αλγορίθμων ανάλυσης συσχετίσεων (Apriori) παράχθηκαν
κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων. Επιπλέον, καθορίστηκαν οι παράμετροι των αλγορίθμων αυτών, ανάλογα με την
περίπτωση εφαρμογής για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των εξαγομένων κανόνων/γνώσεων.
Συμπεράσματα: Ολοκληρώνοντας, έγινε αφενός η αξιολόγηση της σημαντικότητας των εξαγομένων κανόνων/γνώσεων και
αφετέρου η παρουσίασή τους με όσο το δυνατόν πιο κατανοητό και φιλικό τρόπο στον τελικό αποδέκτη. Τα αποτελέσματα
της μελέτης αναδεικνύουν τη σημασία που έχει η διερεύνηση των αντιλήψεων και των πεποιθήσεων αναφορικά με την
ψυχική νόσο και τους ψυχικά πάσχοντες σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες όπως είναι αυτές των νεαρών ενηλίκων
φοιτητών, ευρήματα τα οποία μπορούν να συνδράμουν αφενός στο κατάλληλο σχεδιασμό ψυχιατρικών υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την καταπολέμηση του στίγματος και αφετέρου στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας
για την υποστήριξη των ψυχικά πασχόντων και την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Βούρα Ν.1, Χιονίδου Σ.2, Γιαννοπούλου Μ.3, Βούρα-Τσέρκη Ε.4, Παπανικολάου Κ.5
Κλινική Ψυχολόγος ΨΤ/ΚΨΥ Κατερίνης
Ψυχολόγος Εθελοντής στο ΚΨΥ Κατερίνης
3
Φοιτήτρια Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
4
Φοιτήτρια ΠΑΜΑΚ
5
Ψυχίατρος Επιμελητής Α’ ΨΤ ΓΝ Κατερίνης
1
2

Εισαγωγή: Το ΚΨΥ Κατερίνης στις δραστηριότητές του περιλαμβάνει και την εκπαίδευση (πρακτική άσκηση) προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών φοιτητών ψυχολογίας, δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ενδεικτικά,
συνεργάζεται με τα ακόλουθα πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Τμήμα Ιατρικής/Τομέας Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών/
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών
και Νομικής/Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών.
Μέθοδος: Το υλικό προήλθε από τα αρχεία του ΚΨΥ Κατερίνης.
Συζήτηση - Συμπεράσματα: Οι φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης/
συμμετοχής σε διαγνωστικές συνεντεύξεις, ατομικές ψυχοθεραπείες, συνεδρίες θεραπείας οικογένειας, συμβουλευτικές
παρεμβάσεις, χρήση ψυχομετρικών δοκιμασιών, τεχνικές ψυχολογικής διερεύνησης και θεραπευτικής παρέμβασης, τεχνικές
ψυχοκοινωνικής στήριξης ατόμων, ομαδοσυνεργατική, και στάδια ηλικιακής ανάπτυξης παιδιών. Μπορούν ακόμη να
συμμετέχουν σε προγράμματα διασυνδετικής εργασίας του ΚΨΥ με άλλους φορείς και υπηρεσίες της Πιερίας, όπως με την
Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Πιερίας, τα γραφεία της Α’ και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, προγράμματα
ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης της Κοινότητας και αγωγή του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας, και άλλα.
Κατά τη συνεργασία αυτή οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη λειτουργία της
Θεραπευτικής Ομάδας του ΚΨΥ, να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες και εμπειρία υπό την εποπτεία της ψυχολόγου και
γενικά, να βελτιώσουν την επαγγελματική τους επάρκεια και ετοιμότητα.
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Ανίχνευση Συναισθημάτων και Τρόπων Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων
Νοσηλευτών με Χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Γνώσης
Ντούπη Σ.3, Κανναβός Η.3, Γκιντώνη E.1, Χαλκιόπουλος Κ.2, Γεωργιάδη Μ.1, Πλεξουσάκης Σ.1
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
3
ΓΝΑ “Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμινγκ”
1
2

Σκοπός: Είναι γεγονός ότι το στρες και τα αρνητικά συναισθήματα όπως είναι ο θυμός επιδρούν καταλυτικά στην ψυχοσωματική
υγεία των επαγγελματιών υγείας και ψυχικής υγείας επηρεάζοντας παράλληλα τόσο το δείκτη εργασιακής απόδοσης
και ικανοποίησης όσο και την ποιότητα ζωής τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει συναισθηματικές
διεργασίες θυμού καθώς επίσης και τους τρόπους αντιμετώπισης που υιοθετούν οι επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας
όταν καλούνται να ανταπεξέλθουν με στρεσογόνες καταστάσεις.
Υλικό - Μέθοδος: Το δείγμα της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα νοσηλευτές όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων. Για τη συλλογή των δεδομένων,
χορηγήθηκαν σταθμισμένες κλίμακες για την ανίχνευση συναισθημάτων θυμού η Κλίμακα Έκφρασης Θυμού (Spielberger
Anger Expression Scale (STAXI) - Προσαρμογή: Αναγνωστοπούλου & Κιοσέογλου) και η Κλίμακα Στρατηγικών Αντιμετώπισης
Αγχογόνων Καταστάσεων (Lazarus & Folkman - Προσαρμογή: Καραδήμας, 1998). Σε πρώτο στάδιο δημιουργήθηκε η
ηλεκτρονική έκδοση της κάθε κλίμακας μέσω της υπηρεσίας Google Forms και αναρτήθηκαν μέσω του διαδικτυακού
τόπου http://www.cicos.gr που δημιουργήθηκε γι’ αυτό το σκοπό και μέσω της οποίας κλήθηκαν οι συμμετέχοντες να
συμμετάσχουν αφού συμπλήρωσαν αρχικά ένα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο πληροφορημένης συγκατάθεσης.
Αποτελέσματα: Μέσω της χρήσης ειδικών προγραμμάτων υπολογιστικής νοημοσύνης (WEKA,R), εφαρμόστηκαν Τεχνικές
Μηχανικής Μάθησης με επιλογή κατάλληλων αλγορίθμων ταξινόμησης, ομαδοποίησης και συσχέτισης. Επιπλέον,
καθορίστηκαν οι παράμετροι των αλγορίθμων αυτών, ανάλογα με την περίπτωση εφαρμογής, προκειμένου να παραχθούν
κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων/αποφάσεων. Στη συνέχεια, με την εφαρμογή αλγορίθμων ομαδοποίησης (K-means,
K-modes), αλγορίθμων κατηγοριοποίησης (ID3, C4.5) και αλγορίθμων ανάλυσης συσχετίσεων (Apriori) παράχθηκαν
κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων. Επιπλέον, καθορίστηκαν οι παράμετροι των αλγορίθμων αυτών, ανάλογα με την
περίπτωση εφαρμογής για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των εξαγομένων κανόνων/γνώσεων.
Συμπεράσματα: Ολοκληρώνοντας, έγινε αφενός η αξιολόγηση της σημαντικότητας των εξαγομένων κανόνων/γνώσεων και
αφετέρου η παρουσίασή τους με όσο το δυνατόν πιο κατανοητό και φιλικό τρόπο στον τελικό αποδέκτη. Τα αποτελέσματα
της μελέτης αναδεικνύουν τη σημασία που έχουν παράμετροι όπως είναι οι συναισθηματικοί παράγοντες και οι στρατηγικές
επίλυσης στρεσογόνων καταστάσεων σε επαγγέλματα υγείας που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά δύσκολες
καταστάσεις. Η γνώση των αυτών των παραμέτρων που υιοθετούν οι επαγγελματίες νοσηλευτές θα συμβάλλει στη βέλτιστη
άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων και την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας.
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ BULLYING ΣΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
Κλιούμης Ν.1, Μπακάλης Χ.2, Παπαναστασίου Π.2, Πουλοπούλου Α.2, Φιλιππίδου Γ.2, Δημόπουλος Ν.2
1
2

Ψυχολόγος
ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο», Κλινική «Αγία Μαρκέλλα»

O ειδικευόμενος ιατρός πρέπει αφενός να επιτελεί τα επαγγελματικά του καθήκοντα κι αφετέρου να φροντίζει για την
άρτια επιστημονική του κατάρτιση. Στην περίπτωση που τα παραπάνω συνυπάρχουν με πρακτικές bullying, επέρχονται
δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στον ίδιο όσο και στην καλή λειτουργία του νοσοκομείου. Ο Όλσεν (Olsen, 2005) σ’ ένα
σύντομο, αλλά εύστοχο και περιεκτικό ορισμό, ορίζει το bullying στο χώρο εργασίας ως «εκείνη την ανεπιθύμητη και
αδικαιολόγητη συμπεριφορά, την οποία το άτομο βιώνει ως προσβλητική, ταπεινωτική, απειλητική ενώ ταυτόχρονα είναι
επαναλαμβανόμενη με αποτέλεσμα να προκαλεί επιζήμιες συνέπειες στην αξιοπρέπεια, στην ασφάλεια και γενικότερα
στην ευεξία του ατόμου». Ο ειδικευόμενος γιατρός ορισμένες φορές αντιμετωπίζεται ως «προσωρινός», «αναλώσιμος»,
«μικρός», «παιδί για όλες τις δουλειές» από όλες τις βαθμίδες του μόνιμου προσωπικού, αλλά και από τους ίδιους τους
ασθενείς και τους συγγενείς τους. Καθώς ένας από τους λόγους που πολλοί ειδικευόμενοι δεν αναφέρουν περιστατικά
bullying είναι η έλλειψη γνώσης ως προς το ποιές ακριβώς συμπεριφορές συνιστούν αυτό το φαινόμενο, ένα πρώτο βήμα
θα μπορούσε να είναι η ευρεία διάδοση και επεξήγηση ενός ορισμού σαν τον παραπάνω. Το δεύτερο βήμα έχει να κάνει
με τον σχεδιασμό ενός διοικητικού και νομικού πλαισίου που θα διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον και ίσες ευκαιρίες
για όλους, ούτως ώστε όποιος έχει υποστεί bullying να μη διστάζει να το αναφέρει χωρίς να φοβάται πιθανά αντίποινα.
Το επόμενο και ίσως σημαντικότερο εργαλείο είναι η συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση σχετικά με το bullying και
τις πολύμορφες αρνητικές συνέπειες του. Για παράδειγμα, αν συλλογιστούμε ότι ένας ειδικευόμενος επιβαρυμένος από το
bullying μπορεί να οδηγηθεί σε αγγχώδη ή καταθλιπτικά συμπτώματα, αντιλαμβανόμαστε ότι υποφέρει κι επιπλέον γίνεται
επιρρεπής σε αστοχίες και λάθη. Κατ’ επέκταση βλάπτεται σημαντικά η ιατρική μέριμνα προς τους ασθενείς.. Τα χρόνια
της ειδικότητας διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τις ικανότητες αλλά και τις αρχές και αξίες του αυριανού ειδικού. Ο
αντικειμενικά νεόφερτος σ’ ένα καινούριο περιβάλλον ειδικευόμενος, τείνει συχνά να εκλογικεύει συμπεριφορές bullying,
θεωρώντας τες ένα είδος τελετής «μύησης» ή κατά μια έννοια μέρος της εκπαίδευσής του. Το ζητούμενο σε βάθος χρόνου,
είναι να σπάσει αυτός ο νοσηρός φαύλος κύκλος, ώστε αύριο, όντας ο ίδιος πλέον ειδικός να μην επαναλάβει αυτά τα
δυσλειτουργικά πρότυπα συμπεριφοράς στη νέα γενιά ειδικευόμενων.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΝΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΣΙΑ
Ρωξάνης Ι., Γρατσίας Α., Αλεβιζόπουλος Γ.
Πανεπιστημιακό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ και Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική
Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Εισαγωγή: Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ελάχιστα περιστατικά ψυχιατρικών ασθενών που συνήθιζαν να πίνουν
ανθρώπινο αίμα και ο ψευδοεπιστημονικός όρος που έχει χρησιμοποιηθεί για να τα περιγράψει είναι ο κλινικός βαμπιρισμός
ή σύνδρομο του Ρένφιλντ, καθώς η διαταραχή αυτή δεν έχει κατηγοριοποιηθεί στα διαγνωστικά ταξινομικά συστήματα.
Ωστόσο, παράλληλα με τη διαγνωστική πρόκληση που προκύπτει όταν προσέλθουν τέτοιοι ασθενείς στις υπηρεσίες
ψυχικής υγείας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη του ψυχολογικού και νευροψυχολογικού τους προφίλ.
Σκοπός: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το ψυχολογικό προφίλ ασθενούς 22 ετών που βρίσκεται υπό ψυχιατρική
παρακολούθηση λόγω Παρανοϊκής Σχιζοφρένειας, Διαταραχής χρήσης ουσιών, Διαταραχής ελέγχου παρορμήσεων και
Κατάχρησης ουσιών που δεν προκαλούν εξάρτηση. Κατά τα τελευταία επτά έτη ο ασθενής συνήθιζε να πίνει ανθρώπινο
αίμα. Πραγματοποιήθηκε επίσης διερεύνηση για πιθανά ελλείμματα στις νοητικές του λειτουργίες.
Υλικό και μέθοδοι: Για τη διερεύνηση του ψυχολογικού προφίλ του ασθενούς χρησιμοποιήθηκε το Πολυδιάστατο
Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - MMPI). Η νευροψυχολογική
εξέταση έγινε με τη Δοκιμασία Αξιολόγησης Νοημοσύνης WAIS-III.
Αποτελέσματα: Το ψυχολογικό προφίλ που προέκυψε από την εξέταση ήταν αξιόπιστο και από τις κλινικές κλίμακες ήταν
σημαντικά υψωμένες οι κλίμακες σχιζοφρένειας και μανίας. Ακολουθούν στα ανώτατα φυσιολογικά όρια οι κλίμακες της
ψυχοπαθητικής εκτροπής και της παράνοιας. Η νευροψυχολογική εξέταση ανέδειξε ελλείμματα έως και σοβαρού βαθμού
σε κάποιες νοητικές λειτουργίες.
Συμπεράσματα: Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα και η
Δοκιμασία Αξιολόγησης Νοημοσύνης WAIS-III φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες στο να αναδείξουν τη σοβαρή ψυχοπαθολογία
του ασθενούς και τα ελλείμματα στις γνωστικές λειτουργίες αντίστοιχα.
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ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΕΣΙΜΑ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΑ ΜΑΚΡΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
Γεώργου Α.1, Φωτιάδης Γ.1, Χατζούλης Μ.1,2, Καλλέργης Γ.1,2, Αλεβιζόπουλος Γ.1,2
1
2

Πανεπιστημιακό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ζωγράφου, ΕΚΠΑ.
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΓΟΝΚ «οι Άγιοι Ανάργυροι», ΕΚΠΑ.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συσχέτιση της θεραπείας με ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς διάρκειας
δράσης με την συμμετοχή των ασθενών σε Πρόγραμμα Ημερήσιας Φροντίδας Αποκαταστασιακού Τύπου καθώς επίσης και
με την ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση.
Υλικό και Μέθοδοι: Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ζωγράφου. Πρόκειται για
μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης. Μελετήθηκαν αναδρομικά οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των 20 ασθενών μελών του
Προγράμματος Ημερήσιας Φροντίδας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» που λειτουργεί στο Π.Κ.Ψ.Υ. καθώς και η συμμετοχή τους τα τελευταία
δύο χρόνια όπως αυτή καταγράφεται στο ημερήσιο παρουσιολόγιο.
Αποτελέσματα: Ως προς την κατανομή του φύλου, το 65% αποτελείται από άνδρες και το 35% από γυναίκες με μέση
ηλικία τα 40,9 έτη και κυριότερη διάγνωση την σχιζοφρένεια. Οι ασθενείς που συμμετέχουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα
είναι χρόνιοι ψυχωτικοί ασθενείς και βρίσκονται σε θεραπεία με αντιψυχωτικά. Το 70% αυτών λαμβάνουν από του στόματος
αντιψυχωτική αγωγή ενώ το 30% ενέσιμη αντιψυχωτική αγωγή. Μελετώντας το ημερήσιο παρουσιολόγιο, προκύπτει
ότι οι ασθενείς που βρίσκονται σε αγωγή με ενέσιμο εμφανίζουν μεγαλύτερη συμμετοχή και εμφανίζονται περισσότερο
κινητοποιημένοι στο να αναλάβουν κι άλλες δραστηριότητες. Ακόμα οι γυναίκες εμφανίζονται πιο συνεπείς από τους άντρες.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν ότι τα ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς διάρκειας
δράσης έχουν όφελος και στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών καθώς ενισχύουν την δέσμευση του ασθενή
στην θεραπεία του. Στην παρούσα μελέτη το δείγμα είναι ειδικό και μικρό και τα αποτελέσματα δεν μπορεί να είναι ασφαλή.
Είναι αναγκαίο ωστόσο να μελετηθεί περαιτέρω και εκτενέστερα καθώς τα ενέσιμα αντιψυχωτικά και η ψυχοκοινωνική
αποκατάσταση αποτελούν δύο πεδία που οι κλινικοί πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση και βαρύτητα κατά την
θεραπευτική τους πρακτική.
Λέξεις κλειδιά: ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, ενέσιμα αντιψυχωτικά , συμμόρφωση
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ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ιατρίδου Ε.1,2, Σκούφης Β.1,2, Καλογεράκης Ζ.2, Πλυτζανοπούλου Ο.2, Πανταγούτσου Α.1, Οικονόμου Μ.2
1
2

Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας
Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί εάν η συμμετοχή σε συνεδρίες Εικαστικής Ψυχοθεραπείας συμβάλλει στη
διέγερση συναισθηματικών καταστάσεων, πώς η εφαρμογή της σε ομαδικό πλαίσιο ευοδώνει την ανάπτυξη επικοινωνίας
και πως αναπτύσσει δεξιότητες χρήσιμες για τη διαχείριση της καθημερινότητάς του.
Υλικό και μέθοδος: Πρόκειται για εβδομαδιαία εννενηντάλεπτη ανοιχτή ομάδα Εικαστικής Ψυχοθεραπείας, που
συμμετείχαν μέλη του Εργαστηρίου «Γενικών Κατασκευών» και της Κοινωνικής Λέσχης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 20162017.Η δομή των συνεδριών της χωρίζονταν σε 3 μέρη: στον «κύκλο συζήτησης» όπου τα μέλη έφερναν ελεύθερα θέματα
προς επεξεργασία, στην «εικαστική διαδικασία» όπου εξέφραζαν δημιουργικά τα όποια θέματα επιθυμούσαν και στην
«επεξεργασία των εικόνων» όπου ατομικά και συλλογικά, κάνοντας ελεύθερους συνειρμούς και συνδέσεις, διερευνούσαν
τη σχέση των εικόνων με την πραγματικότητα του καθενός. Η εικονοποίηση, αποδοχή και νοηματοδότηση του εκφραζόμενου
υλικού συνέβαλλε στην συναισθηματική εξέλιξη. Η ανάλυση του περιστατικού εστιάστηκε στην καταγραφή μέσα από την
θεραπευτική σχέση και την παρατήρηση της συμμετοχής του μέλους μέσα στην ομάδα, καθόλα τα στάδιά της.
Αποτελέσματα: Η διαμεσολάβηση του μέσου και η εμπεριεκτική ατμόσφαιρα της ομάδας και του θεραπευτή λειτούργησαν
θετικά στη απεικόνιση σημαντικών για το μέλος θεμάτων ζωής που κατέθεσε και διεργάστηκε, με αποτέλεσμα να γίνουν
λιγότερο απειλητικά και να τοποθετηθούν στις πραγματικές τους διαστάσεις. Μέσω της χρήσης των υλικών και της
ελεύθερης έκφρασης, τα υγιή κομμάτια του εαυτού προβλήθηκαν και ενδυναμώθηκαν. Μέσα από την εικαστική δημιουργία
αναπτύχθηκαν δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Οι εικόνες που δημιουργήθηκαν λειτούργησαν συχνά ως
δείκτες της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης του μέλους.
Συμπεράσματα: Η Ομαδική Εικαστική Ψυχοθεραπεία προσφέρει στα άτομα με ψυχικές διαταραχές ένα ασφαλές περιβάλλον
ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και αποδοχής του εαυτού και του άλλου, γεγονός που γίνεται αντιληπτό μέσα από την
διαπροσωπική επικοινωνία.

P19
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΜΗΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
Μητρόπουλος Γ.1, Γοργόλη Δ.2
1
2

4ο Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Ψυχιατρική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας

Από τότε που ο Φρόυντ ανακάλυψε σε λογοτεχνικά πρότυπα, όπως στον Οιδίποδα ή στον Άμλετ, υποδείγματα που μας
επιτρέπουν να συλλάβουμε τον οικουμενικό χαρακτήρα της ανθρώπινης επιθυμίας και των προβλημάτων που αυτή
αντιμετωπίζει, η ψυχανάλυση δεν παύει να αξιοποιεί την καλλιτεχνική ευαισθησία προς όφελος της αποκρυπτογράφησης
του ανθρώπινου ψυχισμού. Με αφορμή ένα σύντομο, αλλά υπερευαίσθητο διήγημα της Maryse Battistuzzi, ανιχνεύουμε
τους τρόπους με τους οποίους η φαντασίωση διατηρεί ζωντανή την επιθυμία, σε πείσμα μιας απονεκρωμένης απόλαυσης.
Αντίθετα προς τα ψυχαναγκαστικό τελετουργικά επανάληψης που υποτάσσονται στην ενόρμηση θανάτου, η φαντασίωση και
η επιθυμία βρίσκονται από τη μεριά της ζωής, και υπηρετούν την αρχή της ηδονής, αναδεικνύοντας επίσης τον χαρακτηριστικά
άχρονο χαρακτήρα του ανθρώπινου ασυνειδήτου. Η ψυχαναλυτική ανάγνωση αυτού του μικρού λογοτεχνικού κειμένου
αποτελεί άλλη μια απόδειξη του ότι συχνά οι καλλιτέχνες δείχνουν το δρόμο στους κλινικούς, επιτρέποντας έτσι μια κλινική
ματιά στην ανθρώπινη καθημερινότητα, κάτι που αποτελεί ζητούμενο της φροϋδικής και λακανικής ψυχανάλυσης.
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DETROIT. ΜΙΑ ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΗ
Βαλαβάνης Π.1, Δημόπουλος Ν.1, Ψάρρα Β.2, Παπαναστασίου Π.1, Κλιούμης Ν.3, Δούση Σ.3
ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο», Κλινική «Αγία Μαρκέλλα»
ΨΝΑ «Δαφνί» 3ο ΨΤΕ
3
Ψυχολόγος
1
2

Στις σημερινές ΗΠΑ όπου επικρατεί όλο και πιο έντονα μια διχαστική, σχεδόν εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα, ο κάθε
μορφής ρατσισμός ελλοχεύει και οι ναζιστές βυσσοδομούν και βιαιοπραγούν εις βάρος διαδηλωτών ή διάφορων άλλων
πολιτών, το τάιμινγκ είναι ιδανικό για μια ταινία όπως το «Detroit. Μια Οργισμένη Πόλη». Πρόκειται για ένα συνταρακτικό
κινηματογραφικό αφήγημα αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας, προπάντων κατά των Αφροαμερικανών, βασισμένο σε
αληθινά γεγονότα που συνέβησαν το καλοκαίρι του 1967 στο Ντιτρόιτ, την πάλαι πότε πόλη σύμβολο του αμερικανικού
ονείρου, πρωτεύουσα της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, σήμερα όμως παρηκμασμένη και εγκαταλειμμένη.
Η μοναδική γυναίκα η οποία έχει βραβευτεί με Όσκαρ Σκηνοθεσίας, σκηνοθέτρια των «The Hurt Locker» και «Zero Dark
Thirty», Κάθριν Μπίγκελοου (Kathryn Bigelow), ιχνηλατώντας τα συμβάντα του Ντιτρόιτ, μας δείχνει μια ιστορία φυλετικού
μίσους με ρεαλισμό, αυθεντικότητα, καταιγιστικό ρυθμό, δραματικές αντιπαραβολές και συγκρούσεις, ηθικά διλήμματα
και πολλαπλά μηνύματα. Πιστή στο στιλ και στο περιεχόμενο των τελευταίων ιδίως ταινιών της, δημιουργεί μεθοδικά ένα
αγωνιώδες, κλειστοφοβικό θρίλερ για μια κομβική περίοδο της σύγχρονης ιστορίας των ΗΠΑ όπου είχαν συσσωρευτεί οι
παρενέργειες του «βρώμικου» πολέμου του Βιετνάμ, φυλετικές διακρίσεις, πολυεπίπεδη καταπίεση, διαρκώς αυξανόμενη
ανεργία. Όλα αυτά επέφεραν ανησυχίες, διαμαρτυρίες, αναταράξεις.
Η Μπίγκελοου απεικονίζει άμεσα, πειστικά με άψογη φιλμικη αρμονία, κοφτά πλανά και συχνά ντοκιμαντερίστικο ύφος
το χαοτικό Ιούλιο του 1967, (που άφησε 43 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, χιλιάδες συλληφθέντες και πολυάριθμα
κατεστραμμένα κτίρια), επηρεασμένη από τη δική της πολιτική κουλτούρα. Συνηθισμένη ν’ αποτυπώνει κοινωνικές πληγές,
ακραία ψυχοτραυματικά γεγονότα, το φόβο, την οργή, το σκοτάδι του ανθρώπινου ψυχισμού και να τα μεταφέρει στην
προσωπική καθημερινότητα, αφηγείται διεισδυτικά και σχολιάζει κοινωνικοπολιτικά με κλιμακωτή αυξανόμενη ένταση και
αγωνία το μίσος, την αγανάκτηση, το θυμό, το ρατσισμό, τον αποκλεισμό, των κολασμένων απ’ το αμερικανικό όνειρο.
Ίσως σε κάποια σημεία ο πολιτικός διδακτισμός και οι κοινωνιολογικές αναφορές της Μπίγκελοου φαίνεται να ρέπουν προς
την απλοϊκότητα, την εκβίαση των συναισθημάτων των θεατών, την ελλιπή εμβάθυνση στους χαρακτήρες των ηρώων της.
Όμως συνολικά είναι μια ξεχωριστή ταινία μίας εξαιρετικής δημιουργού, η οποία ανέφερε πως αυτή η ιστορία ήταν μια
μεγάλη αμερικανική τραγωδία και μπορεί τα γεγονότα να συνέβησαν πριν από 50 χρόνια, αλλά επαναλαμβάνονται και
μοιάζει σαν να έγιναν σήμερα. Σύμφωνα με την Μπίγκελοου η τέχνη έχει πολιτική ευθύνη και εφόσον ένας απ’ τους στόχους
της είναι να υποκινήσει την αλλαγή «αν είμαστε πραγματικά έτοιμοι να κοιτάξουμε κατάματα το ζήτημα της φυλετικής
αδικίας σ’ αυτήν την χώρα, τότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ν’ ακούσουμε». Πιστεύει στο διάλογο που χρειάζεται για
να βρεθεί επιτέλους ένας τρόπος ώστε να κλείσουν τα τραύματα που έχουν μείνει ανοιχτά για εξαιρετικά μεγάλο χρονικό
διάστημα στις ΗΠΑ και λέει για την ταινία της ότι για να καταφέρει να παρουσιάσει με ανθρωπιά την ιστορία έπρεπε να είναι
όσο το δυνατόν πιο βιωματική.
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΑΝΑ ΑΡΕΝΤ
Βαλαβάνης Π.1, Δημόπουλος Ν.1, Ψάρρα Β.2, Παπαναστασίου Π.1, Πουλοπούλου Α.1, Δαρμή Ε.1
1
2

ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο», Κλινική «Αγία Μαρκέλλα»
ΨΝΑ «Δαφνί» 3ο ΨΤΕ

Η Γερμανοαμερικανίδα, εβραϊκής καταγωγής, φιλόσοφος Χάνα Άρεντ (Hannah Arendt, 1906-1975) είναι ευρέως γνωστή
για τη συμβολή της στη μελέτη του ολοκληρωτισμού. Υπήρξε μαθήτρια του Μάρτιν Χάιντεγκερ, με τον οποίο είχε μια
μακροχρόνια, θυελλώδη ερωτική και πνευματική σχέση, παρά την ηλικιακή, γεωγραφική και κυρίως πολιτική απόσταση
που τους χώριζε. Η Άρεντ είχε αριστερές και φιλελεύθερες αντιλήψεις, ενώ ο μέντοράς της υποστήριξε το ναζιστικό
καθεστώς. Στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης συνεργάστηκε με τον Καρλ Γιάσπερς ο οποίος επέβλεψε τη διατριβή της
που αναφερόταν στην έννοια της αγάπης στη σκέψη του Αγίου Αυγουστίνου. Η έλευση του ναζισμού στην εξουσία και η
έξαρση του αντισημιτισμού άρχισαν να διαμορφώνουν την ανάγκη της Άρεντ να μελετήσει τα ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Εγκατέλειψε τη Γερμανία για να γλιτώσει από τη λαίλαπα του χιτλερισμού, καταφεύγοντας στη Γαλλία, όπου όμως μετά τη
γερμανική εισβολή οδηγήθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Κατόρθωσε να δραπετεύσει και τελικά διέφυγε στις ΗΠΑ, το
1941. Εκεί ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα κι έγραψε σημαντικά φιλοσοφικά κείμενα. Σύμφωνα με την Άρεντ ανάμεσα
στο είναι και στο σκέπτεσθαι υπάρχει ένα ρήγμα που δεν μπορεί να καλύψει ο στοχασμός. Ο στοχασμός δεν είναι δυνατόν
να αποσπάται από τη δράση η οποία δεν μπορεί να συνδέεται με ανθρώπους που φορούν παρωπίδες. Το σκέπτεσθαι
αποτελεί μια μορφή εγωισμού που μας απομονώνει μεταξύ μας, καθώς κι από τον κόσμο. Στο πλούσιο έργο της, το
οποίο εμφορείται από μια φαινομενολογία της δράσης που αναιρεί κάθε ιστορικό ντετερμινισμό πραγματεύεται τη φύση
της δημοκρατίας και του ολοκληρωτισμού, την έννοια της άμεσης δημοκρατίας. Επηρεασμένη απ’ την αρχαία Ελλάδα
(αλλά και από τις συνθήκες ίδρυσης της δημοκρατίας στη Ρώμη και στις ΗΠΑ) όπου όλοι οι πολίτες συμμετείχαν ενεργά,
αναπτύσσει μια πολιτική θεωρία στην οποία δεσπόζει η ιδέα του «δημόσιου χώρου» όπου θα έχουν όλοι συμμετοχή
και θα ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις δημόσιες υποθέσεις. Η Άρεντ προτείνει την «πολιτική δράση» την οποία
συνδέει με την αμοιβαία ενίσχυση για τη συνέχιση της συντονισμένης δράσης, την υπέρβαση του εγωισμού και την επίτευξη
της (θετικής) ελευθερίας και της ανθρωπιάς. Έγραψε αξιόλογα έργα για τον ολοκληρωτισμό, τον αντισημιτισμό και το
εβραϊκό Ολοκαύτωμα. Γνωστότερο είναι το εμβληματικό «Οι Απαρχές του Ολοκληρωτισμού» (The Origins of Totalitarianism, 1951) στο οποίο αναφέρεται στην εξέλιξη του ολοκληρωτισμού στον αντισημιτισμό και στον ιμπεριαλισμό του 19ου
αιώνα. Αναλύει τη μορφή των ολοκληρωτικών καθεστώτων που στο όνομα μιας μοναδικής ιδεολογίας με προπαγάνδα και
τρομοκρατία, χρησιμοποιώντας ακραία τα μέσα ενημέρωσης και τις δυνάμεις καταστολής συλλαμβάνουν τους «εχθρούς»,
τους εκτοπίζουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, συχνά τους εξολοθρεύουν και γενικά διαλύουν την κοινωνία μετατρέποντας
τον πολίτη σε εξατομικευμένο, αποξενωμένο μαζάνθρωπο.
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LA LA LAND, ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ
Bαλαβάνης Π.1, Δημητριάδης Α.1, Βαλαβάνης Δ.2, Φιλιππίδου Γ.1, Δουλάμης Θ.1, Βελελέκου Α.1
1
2

ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο», Κλινική «Αγία Μαρκέλλα»
Ψυχολόγος

Ο εξαιρετικά ταλαντούχος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ντάμιεν Σαζέλ (Damien Chazelle), τρία χρόνια μετά το βραβευμένο
με τρία Όσκαρ “Χωρίς Μέτρο” (Whiplash, 2014), παρουσιάζει ένα ονειρικό, ρομαντικό, βαθιά συγκινητικό μιούζικαλ, το
“La La Land”. Η ταινία κέρδισε έξι Όσκαρ, ενώ είχε συνολικά 14 υποψηφιότητες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του “Τιτανικού”
και του “Όλα για την Εύα”. Επίσης βραβεύτηκε με 7 Χρυσές Σφαίρες, τις περισσότερες στην ιστορία του θεσμού και 5
Bafta. Ο Σαζέλ αποτίει φόρο τιμής και επαναφέρει στο σήμερα τη μαγεία και το ρομαντισμό των αμερικανικών και γαλλικών
μιούζικαλ μιας αλλοτινής, χρυσής κινηματογραφικής εποχής. Στο “La La Land” απεικονίζονται έξοχα το ρομάντζο, η ελπίδα,
το κυνήγι του ονείρου (στην κατεξοχήν πόλη όπου γεννιούνται και πεθαίνουν τα όνειρα, στο Λος Άντζελες), η επιτυχία
ανάμεικτη με το αίσθημα του ανεκπλήρωτου, ο σκληρός κόσμος της σόου μπίζνες, ο συμβιβασμός, η νίκη της καριέρας επί
του έρωτα, ο μεγάλος έρωτας που αν αφήσεις να σε προσπεράσει συνήθως δεν ξανάρχεται στη ζωή σου. Ο Σαζέλ, ο οποίος
στα 32 του κέρδισε το 2017 το Όσκαρ Σκηνοθεσίας (έγραψε και το σενάριο του έργου), ιχνηλατεί το αμερικανικό όνειρο
με υπέροχα πλάνα, μελωδίες, ρυθμό, συναίσθημα, ειρωνεία και σκληρότητα κάποιες φορές, πολυάριθμες αναφορές και
νύξεις για το παρελθόν, απεριόριστη κινηματογραφική λάμψη. Προσφέρει στο κοινό ένα γλυκόπικρο μουσικοχορευτικό
διαμάντι, μια κλασική ιστορία αγάπης με χαμόγελο, ελπίδα που εναλλάσσεται με απογοήτευση, δάκρυα και πίκρα. Ο
νεαρός πιανίστας Σεμπάστιαν (Ράιαν Γκόσλινγκ, Ryan Gosling), λάτρης της τζαζ θέλει να ανοίξει ένα δικό του κλαμπ. Η
Μία (‹Εμα Στόουν, Emma Stone, Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου) είναι μια σερβιτόρα που προσπαθεί να γίνει ηθοποιός και
δοκιμάζεται σε διάφορες οντισιόν. Οι δυο τους συναντιούνται, ερωτεύονται, μιλούν, τραγουδούν, χορεύουν, ονειρεύονται.
Αλληλοϋποστηρίζονται, κυνηγούν ένα όνειρο που είναι η σκιά της ζωής τους και προσπαθούν να το πραγματοποιήσουν
στο σύγχρονο Λος Άντζελες. Στο τέλος της ταινίας η Μία είναι πλέον πετυχημένη ηθοποιός, παντρεμένη μ’ έναν άλλο άντρα
με τον οποίο έχει μια κόρη. Μια νύχτα φτάνει τυχαία με τον άντρα της στο τζαζ μπαρ του Σεμπάστιαν. Αυτός τη βλέπει και
ενόσω παίζει το τραγούδι τους ξεδιπλώνονται τρυφερά, μελαγχολικά, σαν σε παραμύθι, οι σκηνές από τη ζωή που θα
ζούσαν αν είχαν μείνει μαζί. Όταν τελειώνει το τραγούδι η Μία φεύγει με τον άντρα της. Τότε γυρίζει κοιτάζει το Σεμπάστιαν
και χαμογελούν ο ένας στον άλλο. Οι πρωταγωνιστές και οι θεατές ανακαλύπτουν ότι πίσω από τη λαμπερή επιτυχία και
τη χολιγουντιανή λάμψη υπάρχουν τα συντρίμμια κάποιων ονείρων και το τέλος της αθωότητας. Στη ζωή οι περισσότερες
ιστορίες δεν έχουν ιδανικό τέλος και μερικές φορές η πραγμάτωση ενός ονείρου εις βάρος άλλων, δεν επιφέρει κατ’ ανάγκη
την ευτυχία. Επιπλέον, οι άνθρωποι συχνά αναρωτιούνται πως θα ήταν η ζωή τους αν συνέβαιναν αλλιώς τα πράγματα.
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“ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ”, ΤΟ ΨΥΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Βαλαβάνης Π.1, Δημητριάδης Α.1, Μπακάλης Χ.1, Κουρτελέση Α.1, Βαλαβάνης Δ.2, Τηνιακός Ι.1
1
2

ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο», Κλινική «Αγία Μαρκέλλα»
Ψυχολόγος

Ο πρωτοποριακός Bρετανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Κρίστοφερ Νόλαν (Christofer Edward Nolan)
παρουσιάζει στο κινηματογραφόφιλο κοινό ένα καθηλωτικό, δραματικό πολεμικό θρίλερ τη “Δουνκέρκη” (Dunkirk). Ο
Νόλαν εξιστορεί με εμπνευσμένη, ακριβή αφήγηση, υψηλού επιπέδου κινηματογραφικό ρεαλισμό, ανατριχιαστικό ρυθμό
που αιχμαλωτίζει και άφθονο σασπένς μια τραγική εποποιία του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, την περίφημη εκκένωση της
Δουνκέρκης (από τις 29 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου του 1940), τη μεγαλύτερη επιχείρηση μαζικής διάσωσης στον 20ο αιώνα.
Δημιουργεί ένα συγκλονιστικό ψυχογράφημα του ανθρώπου στη βαρβαρότητα, στον πόλεμο, έναν απάνθρωπο πόλεμο
με ανείδωτη θηριωδία που ατίμασε το ανθρώπινο γένος. Δεν αρκείται στην κατασκευή ενός κλασικού πολεμικού έπους,
αλλά ισορροπεί δεξιοτεχνικά σε εικόνες ήττας, βίας, οδύνης, αγωνίας, κινδύνου, φόβου του θανάτου (που ενίοτε είναι
χειρότερος από τον ίδιο το θάνατο), επιθυμίας για επιβίωση, απελπισίας, ντροπής, πατριωτισμού, ηρωισμού, αυτοθυσίας,
αλληλεγγύης.
Το Μάιο του 1940 οι χιτλερικές στρατιές διέσπασαν τις συμμαχικές γραμμές και τα αγγλογαλλικά στρατεύματα αποκλείστηκαν
στο μοναδικό ακόμα ελεύθερο λιμάνι, τη Δουνκέρκη. Στις 26 Μαΐου 1940 ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ
διέταξε την απαγκίστρωση των στρατιωτών. Περίπου 350.000 Βρετανοί και Γάλλοι στρατιώτες με τη μαζική στήριξη της RAF
κατόρθωσαν να διαφύγουν υπό δραματικές συνθήκες, που αφορούσαν κυρίως στο συνεχή, ανηλεή βομβαρδισμό από τη
Λουφτβάφε, διαπλέοντας τα στενά της Μάγχης με πλοία του Βασιλικού Ναυτικού και πολυάριθμα μικρά ιδιωτικά σκάφη.
Μολονότι κατά την εκκένωση της Δουνκέρκης υπήρξαν βαρύτατες απώλειες σε νεκρούς και αιχμαλώτους θεωρήθηκε ως
ένα “θαύμα διάσωσης” (Τσόρτσιλ) για την οργάνωση και το συντονισμό κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες. Σύμφωνα
με τον ιστορικό σύμβουλο της ταινίας Τζόσουα Λιβάιν “αν ο βρετανικός στρατός σκοτωνόταν ή αιχμαλωτιζόταν, η Αγγλία
θα παραδινόταν και πολύ πιθανόν σήμερα θα ζούσαμε σ’ έναν πολύ διαφορετικό κόσμο”. Ο Νόλαν είπε ότι “μεγάλωσα
ακούγοντας για τη μυθική ιστορία της εκκένωσης της Δουνκέρκης και τη νίκη που γραπώθηκε από τα σαγόνια της ήττας”.
Ο Βρετανός δημιουργός επικεντρώνεται στους ανθρώπους, στους ήρωες (κυρίως στους “ασήμαντους”) και στους αντιήρωες
της ταινίας. Παίζει με το χρόνο (αγαπημένο θέμα του Νόλαν) ο οποίος συστέλλεται ή διαστέλλεται, δείχνοντας στο θεατή
τρεις παράλληλες ιστορίες στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα, δηλαδή εκεί όπου διεξάγεται ο πόλεμος, διάρκειας μιας
εβδομάδας, μιας μέρας και μιας ώρας. Ο Νόλαν είπε ότι περνώντας από το ένα μέρος στο άλλο επιδίωξε να χτίσει σταδιακά
τη μεγάλη εικόνα των όσων έγιναν, κυρίως για όσους δε γνωρίζουν τι είχε συμβεί. Τόνισε ότι ήθελε να προκαλέσει το
συναίσθημα του θεατή, χωρίς όμως να του υπαγορεύει τι ακριβώς να νιώθει κάθε στιγμή. Στο φιλμ η σιωπή εναλλάσσεται
με τους ανάκατους ήχους της θάλασσας, του αέρα, τα μουγκρίσματα των αεροπλάνων, τις φωνές των ανθρώπων. Η
μουσική του Χανς Ζίμερ είναι υποβλητική, η φωτογραφία του Χόιτε Βαν Χοϊτέμα έξοχη.
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Η ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
Βαλαβάνης Π.1, Βαλαβάνης Δ.2, Κλιούμης Ν.2, Δημόπουλος Ν.1, Γιαλούρη Κ.1, Δούση Σ.2
1
2

ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο», Κλινική «Αγία Μαρκέλλα»
Ψυχολόγος

Η Χάνα Άρεντ (Hannah Arendt) απασχολήθηκε διαχρονικά με την έννοια του κακού. Το 1945 είπε ότι «Το πρόβλημα
του κακού θ’ αποτελέσει το θεμελιώδες ζήτημα της μεταπολεμικής πνευματικής ζωής στην Ευρώπη». Η δημοσιογραφική
κάλυψη, για το αμερικανικό περιοδικό «The New Yorker», της δίκης του Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ είχε ως αποτέλεσμα τη
συγγραφή από την Άρεντ ενός αντισυμβατικού, τολμηρού έργου «Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ. Έκθεση για την κοινοτοπία
του κακού» (Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, 1963). O εγκληματίας πολέμου Αδόλφος Άιχμαν
(Adolf Eichmann), o οποίος συμμετείχε στην εκτόπιση και στο θάνατο εκατομμυρίων Εβραίων, δικάστηκε το 1961
στην Ιερουσαλήμ. Ισχυρίστηκε ότι εκτελούσε διαταγές ανωτέρων του και πως οι ενέργειές του έγιναν σύμφωνα με τους
θεσπισμένους νόμους του κυρίαρχου γερμανικού κράτους. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να επικαλεστεί τις επιταγές της
καντιανής κατηγορικής προσταγής. Σύμφωνα με την Άρεντ συνηθισμένοι, καθημερινοί άνθρωποι, δίχως να σκέφτονται
καθαρά, χωρίς ηθικά διλήμματα υπακούουν τυφλά σε διαταγές που τους δίνονται και μπορεί να ενεργήσουν με φρικαλέο
τρόπο, διαπράττοντας φοβερά εγκλήματα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τέρατα, δε νιώθουν μίσος ή οργή, αλλά όταν
κάνουν ακόμη και το μεγαλύτερο κακό, εκτελώντας διαταγές, δεν το αντιλαμβάνονται, δεν ντρέπονται, δεν αισθάνονται
ενοχές και είναι όλο και πιο αδιάφοροι για τα φριχτά δεινά που προκαλούν. Κατά την Άρεντ, το μεγαλύτερο κακό στον
κόσμο δεν προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να είναι κακοί, αλλά απ’ εκείνους που απλά αδυνατούν να
σκεφτούν, βλέπουν μονόπλευρα τα πράγματα, μέσα από μια παραμορφωτική ιδεολογική θεώρηση και προβαίνουν μ’
έναν οργανωμένο, συστηματικό τρόπο σε αδιανόητες ενέργειες, θεωρώντας τες κανονικές. Με τη διαδικασία αυτή άσχημες,
αποτρόπαιες πράξεις γίνονται πλέον ρουτίνα και λογίζονται ως κανονικότητα. Αυτό ακριβώς το φαινόμενο απεκλήθη απ’ την
Άρεντ «η κοινοτοπία του κακού». Ο Άιχμαν είναι κλασική περίπτωση κοινοτοπίας του κακού. Αρκετοί ψυχίατροι βεβαίωσαν
πως ήταν «φυσιολογικός», ενώ δεν έτρεφε μίσος για τους Εβραίους. Γενικά, δεν ήταν εσκεμμένα κακός, διεστραμμένος,
σαδιστής, δολοφόνος. Ήταν ένας σχολαστικός γραφειοκράτης του ναζιστικού καθεστώτος που εκτελούσε πιστά, με απόλυτο
τρόπο τις εντολές των ανωτέρων του, χωρίς να έχει τη διανοητική ικανότητα να σκεφτεί για τ’ αποτελέσματα των πράξεών
του. Ήταν εγκλωβισμένος σ’ έναν τρόπο σκέψης που τον εμπόδιζε να δει καθαρά, ν’ αντιληφθεί την ηθική διάσταση
και τις ολέθριες συνέπειες των εγκλημάτων του κι αυτό φάνηκε και στον τρόπο που υπερασπίστηκε τον εαυτό του στη
δίκη. Δυστυχώς υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πολλοί σαν τον Άιχμαν, άνθρωποι «φυσιολογικοί», δίχως εμφανή
κίνητρα, φρονήματα, φανατισμό οι οποίοι λόγω της αδυναμίας τους να σκεφτούν πέρα από ένα προκαθορισμένο πλαίσιο
μπορούν, όταν το απαιτήσουν οι ανώτεροί τους, να παραμερίσουν όλες τις ηθικές αξίες και να προκαλέσουν εύκολα το
κακό. Για να συμβεί το τερατώδες δε χρειάζονται οπωσδήποτε τέρατα.
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ΛΑΚTΑΝΤΙΟΣ, Ο «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΙΚΕΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΣΤΩΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Βαλαβάνης Π.1, Δημητριάδης Α.1, Δούση Σ.2, Ρέβης Λ.2, Μπακάλης Χ.1, Κλιούμης Ν.2
1
2

ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο», Κλινική «Αγία Μαρκέλλα»
Ψυχολόγος

Ο καταγόμενος από τη βόρεια Αφρική Λατίνος εκκλησιαστικός συγγραφέας, ρήτορας, απολογητής του χριστιανισμού
Λεύκιος Καικίλιος Φιρμιανός Λακτάντιος (Lucius Caecilius Firmianus Lactantius, β΄μισό 3ου - α΄ μισό 4ου αι. μ.Χ.) απεκλήθη
από τους ουμανιστές της Αναγέννησης «Χριστιανός Κικέρων», κυρίως λόγω της ρητορικής του δεινότητας. Μαθήτευσε
πλάι στον Αρνόβιο και άλλους διακεκριμένους Λατίνους λόγιους. Ύστερα από πρόσκληση του αυτοκράτορα Διοκλητιανού
δίδαξε τη ρητορική τέχνη στη Νικομήδεια από όπου έφυγε εξαιτίας των διωγμών εναντίον των χριστιανών. Το 317
προσλήφθηκε ως δάσκαλος του Κρίσπου, γιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου τον οποίο καθοδηγούσε στη θρησκευτική
του πολιτική. Ο Λακτάντιος συνέγραψε αξιόλογα έργα, απολογητικού χαρακτήρα, με τα οποία προσπάθησε να εξηγήσει
το χριστιανισμό στους συγχρόνους του και ταυτόχρονα να τον υπερασπιστεί απέναντι στους ειδωλολάτρες φιλόσοφους.
Επηρεάστηκε ιδιαίτερα απ’ τους κλασικούς Λατίνους συγγραφείς κι αυτό φαίνεται στο ύφος της γραφής του, στην εκφορά της
γλώσσας και των ιδεών του, στο εννοιολογικό του πλαίσιο. Μολονότι καταπολέμησε τους Στωικούς και τους Επικούρειους
χρησιμοποίησε στοιχεία της στωικής ηθικής θεωρίας και γενικά προσέφυγε σε απόψεις σπουδαίων εθνικών φιλόσοφων για
να διαμορφώσει την απολογητική επιχειρηματολογία του. Επισήμανε τα επιχειρήματα του Πλάτωνα υπέρ της αθανασίας
της ψυχής, σε αντίθεση με τον Επίκουρο και το Δημόκριτο και πρόσθεσε δικές του σκέψεις πάνω σε αυτά. Η θεολογία του,
επηρεασμένη απ’ τον Τερτυλλιανό, ακολουθεί κλασικά πρότυπα, υστερεί όμως σε βασικά θεολογικά θέματα όπως στην
πνευματολογία, στην εσχατολογία κ.λπ. σε σχέση με τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς της Ανατολής. Σημαντικότερο έργο
του είναι το «Θείες Θεσμοθεσίες» (Divinae Institutiones), βασισμένο σε πρότερους απολογητές, όπου αναπτύσσει την
αλήθεια και κανονικότητα του χριστιανισμού, απαντώντας έτσι στην κριτική των αντιπάλων του. Πρόκειται για την πρώτη
προσπάθεια μιας τέτοιας απάντησης της χριστιανικής θεολογίας στα λατινικά. Στο κλασικό έργο του «Περί του Θανάτου
των Διωκτών» (De Μortibus Persecutorum) περιγράφει με μελανά χρώματα τους διώκτες των χριστιανών και θεωρεί το
θάνατό τους ως σημάδι της οργής του Θεού. Στο «Περί Θείας Οργής» (De Ira Dei) καταφέρεται εναντίον των Στωικών και
των Επικούρειων και διερευνά αν μπορεί να υπάρχει οργή σε μια τέλεια ύπαρξη.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΩΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑΝ ΛΟΥΚΑΣΙΕΒΙΤΣ
Βαλαβάνης Π.1, Δημητριάδης Α.1, Φιλιππίδου Γ.1, Βελελέκου Α.1, Δουλάμης Θ.1, Βαλαβάνης Δ.2
1
2

ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο», Κλινική «Αγία Μαρκέλλα»
Ψυχολόγος

Ο Πολωνός φιλόσοφος και θεωρητικός της λογικής Γιάν Λουκασιέβιτς (Jan Lukasiewicz, Λέμπεργκ 1878 - Δουβλίνο 1956)
είναι ο ιδρυτής της «Πολυσύνθετης Λογικής» (Mehrwertige Logik) κι αυτός που επινόησε το χωρίς παρενθέσεις πολωνικό
συμβολισμό και εισήγαγε τη μαθηματική λογική στην Πολωνία. Θεωρείται το πλέον εξέχον μέλος της σχολής της Βαρσοβίας
η οποία κυριάρχησε στην πολωνική φιλοσοφία, έχοντας διεθνή ακτινοβολία και οδηγώντας την Πολωνία να εισάγει τη
σύγχρονη λογική ακόμα και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Λουκασιέβιτς υπήρξε μαθητής του Καζιμίρ Τβαρντόφσκι
(Kasimierz Twardowski) θεμελιωτή της σύγχρονης πολωνικής φιλοσοφίας, θεωρητικού της ψυχολογίας ενεργήματος
- αντικειμένου (act - object psychology) και μέντορα των μεγαλύτερων Πολωνών διανοούμενων του μεσοπολέμου.
Διατέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λέμπεργκ, της Βαρσοβίας κι από το 1946 της Βασιλικής Ιρλανδικής Ακαδημίας
του Δουβλίνου.
Ο στωικισμός παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην επανεκτίμηση της ιστορίας της λογικής από το Λουκασιέβιτς. Ο Πολωνός
φιλόσοφος ασχολήθηκε με ζήλο με την ιστορία της λογικής, ιδιαίτερα με την ανασύνταξη της λογικής του Αριστοτέλη και των
στωικών. Διέσωσε τη στωική λογική από την ατελή κατανόηση και τις στρεβλώσεις των νεότερων φιλόσοφων και ιστορικών
και την τοποθέτησε με ακρίβεια ως προς την πρώτη τυποποίηση της θεωρίας της λογικής παραγωγής. Αφοσιώθηκε σε
παραγωγικά προβλήματα που αφορούν στη συλλογιστική και στην προτασιακή λογική και περιέκλεισε τους δηλωτικούς
και τους τροπικούς συλλογισμούς του Αριστοτέλη σε ένα παραγωγικό σύστημα στο φημισμένο έργο του “Η Συλλογιστική
του Αριστοτέλη από την Άποψη της Σύγχρονης Τυπικής Λογικής” (Aristotle’s Syllogistic from the Standpoint of Modern
Formal Logic, 1951).
Επηρεασμένος απ’ τις απόψεις του Αριστοτέλη για την ενδεχομενικότητα του μέλλοντος (“Περί ερμηνείας”) δημιούργησε
το πρώτο σύστημα τρίτιμης λογικής το οποίο περιέχει και τιμές «δυνατές» ή «απροσδιόριστες» πέρα από τις αληθείς και
ψευδείς τιμές. Στην τυπική αυτή λογική τριών τιμών οι αρχές της μη αντιφατικότητας και του αποκλειόμενου τρίτου χάνουν
την απόλυτη εγκυρότητά τους κι απομακρύνεται κάθε φαινομενική απειλή για την ελεύθερη βούληση η οποία συνδέεται
με το νόμο της δίτιμης λογικής. Με το σύστημα της τρίτιμης λογικής ο Λουκασιέβιτς αμφισβήτησε την επικρατούσα ιδέα του
καθολικού ντενερμινισμού αναφερόμενος στον αιτιακό και στο λογικό ντετερμινισμό.
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ΣΙΩΠΗ
Βαλαβάνης Π.1, Δημητριάδης Α.1, Κουρτελέση Α.1, Γιαλούρη Κ.1, Σκεύη Π.2, Δαρμή Ε.1
1
2

ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο», Κλινική «Αγία Μαρκέλλα»
Κοινωνική Λειτουργός

Στη «Σιωπή» (Silence, 2016) ο ιδιοφυής, ανατρεπτικός Αμερικανός δημιουργός Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese)
συναντιέται με το «Γιαπωνέζο Γκράχαμ Γκρίν» Σουσάκου Έντο (Shusaku Endo, 1923-1996) και σκηνοθετεί με απαράμιλλη
δεξιοτεχνία το ομώνυμο (1966) διαχρονικό, πολυεπίπεδο μυθιστόρημά του. Το αποτέλεσμα είναι μια υποβλητική ταινία με
αρμονικό ρυθμό, υποδειγματική αφήγηση που ενίοτε σοκάρει με την σκληρότητά της κι ένα χείμαρρο εικόνων, χρωμάτων
και ήχων. Ο μεγάλος δημιουργός θρυμματίζει αριστοτεχνικά διαχρονικές σταθερές και ακλόνητες ανθρώπινες βεβαιότητες.
Περιγράφει με οξυδέρκεια τους ανθρώπινους χαρακτήρες, την πίστη στη «μοναδική αλήθεια» που σκοτεινιάζει τη λογική και
την καρδιά, τον αντιδραστικό εθνικισμό, την αποστροφή και το μίσος για τη διαφορετικότητα ή τους «ξένους». Αναφέρεται
στον υπεροπτικό χριστιανισμό της Δύσης που θέλει να καθυποτάσσει λαούς και να αλλάζει την πίστη τους, καθώς και στους
Γιαπωνέζους οι οποίοι προσπαθούν με βία και αίμα να διαφυλάξουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό τους. Μιλά για
την σχέση του ανθρώπου με το Θεό, την ανθρώπινη άνοδο και πτώση, την πίστη και τα όρια της, τη θυσία, τη διατήρηση
της πνευματικότητας σε έναν αδυσώπητο, βάναυσο κόσμο, την ενοχή, την αμαρτία, την αλαζονεία, τη μισαλλοδοξία, την
αδυναμία ν’ ακούς τους άλλους, τον καταναγκασμό και κυρίως για τη σιωπή του Θεού που δοκιμάζει έτσι την πίστη των
χριστιανών. Δυο Πορτογάλοι ιεραπόστολοι του Τάγματος των Ιησουιτών φτάνουν στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα, την εποχή
των μεγάλων διωγμών των χριστιανών, για ν’ ανακαλύψουν τα ίχνη του δασκάλου τους Κριστοβάο Φερέιρα (Λίαμ Νίσον,
Liam Neeson), για τον οποίο ακούστηκε ότι αποστάτησε απ’ τη χριστιανική πίστη. Ο νεαρός ιδεολόγος ιεραπόστολος
Σεμπαστιάο Ροντρίγκες (Άντριου Γκάρφιλντ, Andrew Garfield) προσπαθεί να εμψυχώσει τους κατατρεγμένους Γιαπωνέζους
χριστιανούς και ταυτόχρονα ν’ αποκαλύψει την αλήθεια που κρύβεται πίσω απ’ την αποστασία του Φερέιρα. Ζει τους
διωγμούς των χριστιανών και το μαρτυρικό θάνατο πολλών πιστών, ακόμα και του συνοδοιπόρου του Φρανσίσκο Γκαρούπε
(Άνταμ Ντράιβερ, Adam Driver). H πίστη του δοκιμάζεται καθώς βιώνει τη σιωπή του Θεού απέναντι στους ανελέητους
διωγμούς και στα μαρτύρια των χριστιανών. Ο Θεός δείχνει να μην απαντά στα ερωτήματα, στις ικεσίες, στον πόνο και στο
θρήνο τους. Στην εξέλιξη του έργου, οι Γιαπωνέζοι θυμίζουν στο Ροντρίγκες, ο οποίος προτίθεται να μαρτυρήσει για την
πίστη του, πως εκτός απ’ το Χριστό υπήρχε και ο Ιούδας. Δοκιμάζουν την αφοσίωσή του στο Θεό μ’ ένα οδυνηρό δίλημμα.
Ν’ αρνηθεί τον Χριστό και να ποδοπατήσει την εικόνα του ή αλλιώς να συνεχιστεί το μαρτύριο των χριστιανών. Ο νεαρός
ιησουίτης επιλέγει με συντριβή το πρώτο (για να γλιτώσει τους πιστούς ή για να σώσει τελικά τη δική του ζωή;) κι όταν
πατάει την εικόνα ακούγεται το λάλημα του αλέκτορος. Πρόκειται για μια «προδοτική ενέργεια», μια «αποστασία» που
θα σημαδέψει την υπόλοιπη ζωή του. Όμως μέσα από την ήττα και την εξάλειψη της απόλυτης αλήθειας του ο αποστάτης
Ροντρίγκες κατανοεί καλύτερα και αγαπάει περισσότερο το Χριστό και τους ανθρώπους.
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ΤΡΑΒΗΞΑ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΚΑΙ ΒΓΗΚΑ ΣΤΟ ΦΩΣ
Χριστοφόρου Α., Σεγρέδου Ε., Τσακίρης Φ.
Μονάδα Αλκοολικών Ψ.Ν.Α.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιαστεί η Θεατρική Ομάδα της Μονάδας Απεξάρτησης από το Αλκοόλ
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Πρόκειται για εναλλακτικό τρόπο έκφρασης, δημιουργικότητας και ψυχοθεραπείας
μέσα από την τέχνη του θεάτρου.
Υλικό - Μέθοδος: Η Θεατρική Ομάδα λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση, από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι και σήμερα.
Έχει ανεβάσει, τον Απρίλιο του 2015 την παράσταση «ΠΛΟΥΤΟΣ» του Αριστοφάνη και ετοιμάζεται την 1 Ιουνίου 2018 να
ανεβάσει την παράσταση «ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ» του Ευγένιου Τριβιζά. Οι συναντήσεις της αφορούν συζητήσεις, ιδέες,
προβληματισμούς γύρω από την παράσταση και το έργο, πρόβες για την παράσταση, φροντίδα για τη μουσική κάλυψη και
τα σκηνικά.
Αποτελέσματα: Η Θεατρική Ομάδα δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εκφραστούν με ένα διαφορετικό και
δημιουργικό τρόπο και τους ανακουφίζει από την μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση. Δοκιμάζουν νέους ρόλους και τα
όριά τους, πιστεύουν στον εαυτό τους, αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας και αίσθημα ευθύνης/συνέπειας, αξιοποιώντας
παράλληλα εποικοδομητικά και ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο τους.
Συμπεράσματα: Η Τέχνη του θεάτρου μέσα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο μαρτυράει την εσωτερική περιπέτεια του
εξαρτημένου πάσχοντος υποκειμένου, παρηγορεί και φροντίζει, δίνοντας νόημα και «στέγη» στο ψυχικό όργανο των
συμμετεχόντων.

P29
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Σεγρέδου Ε.1, Θεοχάρης Μ.2, Ζήκα Α.2, Δρακωνάκης Ν.1, Θεράπου Κ.1, Πουλής Ε.1, Αθανασίου Ν.1
1
2

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Ιδιώτης ψυχίατρος

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τους τρόπους που το σχέδιο-ζωγραφιά μπορεί να επιδείξει παθολογικά στοιχεία
του εξεταζόμενου ψυχωτικού ασθενή.
Μέθοδος: Έγινε ηλεκτρονική έρευνα στο Medline με σκοπό την συλλογή πληροφοριών για εργασίες που αφορούν στην
ανάδειξη παθολογικών στοιχείων σε σχέδια/ζωγραφιές ψυχωτικών ασθενών.
Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν λίγες εργασίες που πραγματεύονται την ανεύρεση παθολογικών στοιχείων στα σχέδιαζωγραφιές των ψυχωτικών ασθενών και που αφορούν τις κλίμακες: Diagnostic Drawing Series (Cohen, 1983; Cohen,
Hammer & Singer, 1988; Ricca, 1992; Cohen, Mills & Kijak, 1994; McHugh, 1997; Mills & Yamashit, 1996; Morriw,
1995;), Formal Elements Art Therapy Scale (Gantt & Tabone, 1998), The Descriptive Assessment for Psychiatric ArtDAPA- (Hacking, Foreman & Belcher, 1996; Hacking & Foreman, 2000), The bridge drawing (Hays & Lyons, 1981; Teneycke, Hoshino, Sharpe, 2009). Εξετάζονται η τοποθέτηση του σχεδίου σε σχέση µε τις οριζόντιες πλευρές του χαρτιού, η
χρήση της προοπτικής, η παραδοξότητα στον τρόπο σχεδιασμού, το μέγεθος, η τοποθέτηση του εαυτού στην εικόνα και
των αντικειμένων, η ποιότητα της γραμμής και η χρήση χρώματος.
Συμπεράσματα: Φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις της παρουσίας παθολογικών στοιχείων στα σχέδια-ζωγραφιές των
ψυχωτικών ασθενών. Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτόν με ομάδα ελέγχου, μεγάλο δείγμα
συμμετεχόντων και διαχωρισμό ψυχικά πασχόντων και κατά φάση νόσου (οξεία, χρόνια, σε ύφεση) για να ενισχυθούν ή όχι
τα αποτελέσματα.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Σεγρέδου Ε.1, Εσερίδου Δ.1, Θεράπου Κ.1, Πουλής Ε.1, Αθανασίου Ν.1, Ζήκα Α.2, Θεοχάρης Μ.2, Δρακωνάκης Ν.1
1
2

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Ιδιώτης ψυχίατρος

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη έχει σαν σκοπό την ανεύρεση και παρουσίαση ψυχομετρικών εργαλείων που αφορούν στην
χρήση του σχεδίου/ ζωγραφιάς. Τα ψυχομετρικά αυτά τεστ βασίζονται στις αρχές της ψυχαναλυτικής θεωρίας και στην χρήση
της συμβολικής δημιουργίας.
Μέθοδος: Έγινε ηλεκτρονική έρευνα στο Medline για ανεύρεση ψυχομετρικών εργαλείων που αφορούν τη χρησιμοποίηση
σχεδίου-ζωγραφιάς.
Αποτελέσματα: Τα ψυχομετρικά εργαλεία που αφορούν σχέδιο-ζωγραφική απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες,
υγιείς και ψυχικά ασθενείς. Σε αυτά ζητείται από τον εξεταζόμενο να ζωγραφίσει έναν ολόκληρο άνθρωπο (Human Figure
Drawing Test, Koppitz 1968;1984/ Draw a Person Test, Naglieri et al., 1991) , την οικογένειά του, περιλαμβάνοντας και
τον ίδιο, κάνοντας ο καθένας μια δραστηριότητα (Kinetic Family Drawings, Burns & Kaufman, 1972), πρόσωπο (Face
Stimulus Assessment, Betts, 2001), να σχεδιάσει σπίτι-δέντρο-άνθρωπο (House-Tree-Person Test, Buck, 1987 και Kinetic
House-Tree-Person Test, Burns, 1987), μια σχολική εικόνα με τον δάσκαλο, το εξεταζόμενο παιδί και έναν ή δύο φίλους
κάνοντας όλοι κάτι (Kinetic School Drawing, Knoff & Prout, 1985), να ζωγραφίσει τους γονείς (Family-Centered Circle
Drawings, Burns, 1990), να ζωγραφίσει μια ιστορία εμπνευσμένη από επιλεγμένες εικόνες (Draw a Story Test, Silver, 2002),
να σχεδιάσει μια ζωγραφιά που να δείχνει πώς αισθάνεται το υποκείμενο (Diagnostic Drawing Series, Cohen, 1983) ή να
ζωγραφίσει μια ονειρική σκηνή (Art Therapy Dream Assessment, Horovitz, 1999).
Συμπεράσματα: Υπάρχουν ενδείξεις διαγνωστικών συμπερασμάτων από την χρήση ψυχομετρικών εργαλείων όσον αφορά
το σχέδιο/ζωγραφιά, αλλά προκύπτουν ζητήματα αξιοπιστίας, μιας που παρεμβαίνει στην εκτίμηση και ένα υποκειμενικό
στοιχείο ερμηνείας.
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ΜΗ Μ’ AΦΗΣΕΙΣ ΝΑ ΧΑΘΩ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΣΟ
ALZHEIMER
Βογιατζή Ι.1, Αγγέλου Α.2, Καπρίνης Σ.3, Τσελεπάκη Φ.4, Στάϊκου Π.5
Ειδική Θεραπεύτρια-Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια
Κλινική Ψυχολόγος
3
Ψυχίατρος
4
Νοσηλεύτρια
5
Νοσηλεύτρια, Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων με Διαταραχές Μνήμης
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
1
2

Η Νόσος του Alzheimer είναι μιά εκφυλιστική νόσος που επιφέρει γνωστικές αλλαγές και πλήθος ψυχολογικών αλλαγών,οι
οποίες αναγκάζουν τον ασθενή να ζήσει σε μιά νέα πραγματικότητα.Καλείται να αντιμετωπίσει τις απώλειες των δεξιοτήτων
του,την απώλεια της αυτονομίας,την εξάρτηση,την απομόνωση,τον φόβο,τον θυμό,την κατάθλιψη.
Η Εικαστική θεραπεία βασίζεται στην δύναμη της Εικαστικής έκφρασης και στην αναγνώριση ότι οι πιο θεμελιώδεις σκέψεις
και τα συναισθήματα του ανθρώπου που βρίσκονται στο ασυνείδητο,βρίσκουν την έκφραση τους περισσότερο στις εικόνες
παρά στις λέξεις.Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην διαδικασία,στις καλιτεχνικές διεργασίες,στη δομή,το περιεχόμενο και
τους συνειρμούς και όχι μόνο στο εικαστικό αποτέλεσμα. Το εικαστικό αποτέλεσμα μπορεί να εμπεριέχει ένα σημαντικό
συμβολικό νόημα για τον δημιουργό του,ακόμη κι αν πρόκειται για μια απλή μουντζούρα.
Οι εικόνες είναι απτά προσωπικά δημιουργήματα,που καταθέτοντας τα,καταθέτουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας.
Ταυτόχρονα,το δημιούργημα λειτουργεί σαν ένα είδος «χειροπιαστής μνήμης»,όπου μπορούμε να ανατρέξουμε σ’αυτό,να
το διορθώσουμε,να το αναδημιουργήσουμε,να το καταστρέψουμε,να το εμπλουτίσουμε,να το χαρίσουμε.Η σχέση εδώ,είναι
Τριαδική: 1) Θεραπευτής, 2) Θεραπευόμενος, 3) Εικόνα.
Ο τίτλος «ΜΗ Μ ΑΦΗΣΕΙΣ ΝΑ ΧΑΘΩ», είναι από ένα έργο της ασθενούς με νόσο Alzheimer,και ταυτόχρονα δηλώνει
τον σκοπό της εργασίας αυτής. Ο σκοπός,είναι να καταδειχθεί η δύναμη της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας και ο τρόπος
που δίνεται μέσα απ’ αυτήν,η δυνατότητα στον άνθρωπο που πάσχει από την νόσο Alzheimer,να εκφράσει βαθύτερες
σκέψεις και συναισθήματα,ακόμη κι όταν η νόσος φαίνεται να τον «διαλύει». Το υλικό που χρησιμοποιείται,απαρτίζεται
από Ζωγραφιές και Κολάζ, που δημιουργήθηκαν από το συγκεκριμένο άτομο κατά τα έτη 2012 έως 2018 στην διάρκεια
Ομαδικής Εικαστικής Ψυχοθεραπείας,με συχνότητα των συνεδριών,μια φορά την εβδομάδα.
Ως αποτελέσματα,καταδεικνύονται οι τρόποι με τους οποίους αποτυπώνονται τα συναισθήματα του ανθρώπου, σε σχέση
με τον εαυτό του και το περιβάλλον, μέσω της εικαστικής του δημιουργίας.
Συμπερασματικά,με την παρούσα εργασία,επισημαίνεται η σημαντικότητα της Εικαστικής θεραπείας ως μέσο έκφρασης και
επικοινωνίας,σ’ έναν χώρο ασφάλειας και αποδοχής,όπου σχήματα και χρώματα υποκινώντας συναισθήματα,αναδύουν
παλιές μνήμες ,οι οποίες συνδεόμενες με πρόσφατες εμπειρίες, δημιουργούν την δυνατότητα για καλύτερη λειτουργικότητα
στο “εδώ και τώρα”.Ταυτόχρονα,ενεργοποιούνται γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες και δίνεται η δυνατότητα
επανεκπαίδευσης της μνήμης και του προσανατολισμού. Επισημαίνεται κυρίως πως ακόμη κι όταν οι γνωστικές ικανότητες
εκπίπτουν και ο λόγος γίνεται πιο φτωχός,το συναίσθημα είναι παρόν και ψάχνει τρόπους να εκφραστεί και να επικοινωνήσει.
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ΤΖΟΝ ΣΝΟΟΥ (JON SNOW): ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
Ρέβης Λ.1, Κλιούμης Ν.2, Βασταρούχας Α.3, Μπρινττζιότι Π.4
Ψυχίατρος, Ιδ. Ψυχ. Κλινική «Ασκληπιείον»
Ψυχολόγος
3
Ψυχίατρος Επιμ. Ά ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο»
4
Γενική Ιατρός, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο «Αγία Όλγα»
1
2

Ο χαρακτήρας Τζον Σνόου (Jon Snow) της σειράς μυθιστορημάτων επικής φαντασίας «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου»
(«A Song of Ice and Fire») και της αντίστοιχης τηλεοπτικής μεταφοράς «Το Παιχνίδι του Στέμματος» («A Game of Thrones”)
του συγγραφέα Τζωρτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν (George R.R. Martin), είναι ένας από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες και αναγνωρίζεται
πλατειά από κοινό κι αναγνώστες ως «Ήρωας». Αλλά πως ορίζεται ο «Ήρωας», ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, και
τελικά τα έχει αυτά ο Τζον Σνόου; Σύμφωνα με τους ερευνητές της ψυχολογίας του ηρωισμού και της ηγεσίας Άλλισον και
Γκόεθαλς (Allison and Goethals, 2011), τρείς κύριες διαστάσεις καθορίζουν την αντίληψη της έννοιας του ήρωα/ηρωίδας.
Αντιλαμβανόμαστε τον ήρωα ως ηθικό ή ικανό, ή ακόμη και τα δυο μαζί. Αντιλαμβανόμαστε τον ήρωα ως κάποιον με
εγγενή, σταθερά ηρωικά χαρακτηριστικά ή κάποιον ο οποίος αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένες καταστάσεις αναδεικνύεται ως
τέτοιος. Τέλος, ο ήρωας κατέχει εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες ή μας εμπνέει με το παράδειγμά του. Οι προαναφερόμενοι
ερευνητές, επίσης προτείνουν ότι οι ήρωες συχνά μοιράζονται κάποια από τα «οκτώ σημαντικά χαρακτηριστικά» (“eight
great traits”): δύναμη, ευφυΐα, χαρισματικότητα, ανθεκτικότητα, αξιοπιστία, στοργικότητα, ανιδιοτέλεια και την ικανότητα
να εμπνέουν τους γύρω τους. Πολλά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν ερευνηθεί από το επιστημονικό πεδίο της
θετικής ψυχολογία, οι Πήτερσον και Σέλιμαν (Peterson and Seligman, 2004) έχουν δημιουργήσει το ψυχομετρικό εργαλείο
«Οι Αξίες σε Δράση - Τα δυνατά Σημεία του Χαρακτήρα» (“Τhe Values in Action - Inventory of Strengths”), το οποίο μετράει
24 χαρακτηριστικά/αξίες χωρίζοντάς στα σε 6 ευρείες κατηγορίες: κουράγιο, σοφία, δικαιοσύνη, ανθρωπιά, υπερβατικότητα
κι εγκράτεια. Στο παρόν άρθρο, θα εξετάσουμε ποια χαρακτηριστικά από τα παραπάνω κατέχει ο Τζον Σνόου, και πως αυτά
τον κάνουν τόσο αγαπητό χαρακτήρα, ηγέτη και ήρωα στα μάτια εκατομμυρίων αναγνωστών και θεατών.
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“THE GODFATHER”. ΜΙΑ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ
Κλιούμης Ν.1, Ρέβης Λ.2, Βασταρούχας Α.3, Μπρινττζιότι Π.4
Ψυχολόγος
Ψυχίατρος, Ιδ. Ψυχ. Κλινική «Ασκληπιείον»
3
Ψυχίατρος, Επιμ. Ά ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο»
4
Γενική Ιατρός, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο «Αγία Όλγα»
1
2

Η πειθώ επιτυγχάνεται μέσω της επικοινωνίας. Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ατόμου το
οποίο μεταδίδει το μήνυμα, απ’ τη μορφή, παρουσίαση και τον τρόπο επικοινωνίας του μηνύματος κι από τον αποδέκτη
του μηνύματος. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του μεταδότη, τα οποία καθορίζουν τη δύναμη της πειθούς, είναι η
αξιοπιστία, καθώς και η συμπάθεια που διακινεί. Η ταινία «Ο Νονός» (Τhe Godfather, 1972) του Φράνσις Φορντ Κόπολα
(Francis Ford Coppola), εκτός από ένα κινηματογραφικό αριστούργημα, αποτελεί επιπλέον ένα έξοχο έργο υποδειγματικής
παρουσίασης μεθόδων πειθούς, επιρροής, χειραγώγησης και υποταγής. Ο Δον Κορλεόνε (Μάρλον Μπράντο), αρχηγός μιας
Ιταλοαμερικάνικης οικογένειας μαφιόζων της Νέας Υόρκης, είναι ένας αυτοδημιούργητος, επιτυχημένος «επιχειρηματίας»,
που ποτέ δεν έδωσε κούφιες υποσχέσεις, ούτε εξέπεμψε κενές απειλές. Γνωστός σε φίλους κι εχθρούς ως “άνθρωπος
που ακούει τη λογική” (αξιοπιστία). Αφοσιωμένος οικογενειάρχης, πιστός σύζυγος και στοργικός πατέρας, ενώ συχνά
βοηθάει κόσμο που βρίσκεται σε ανάγκη (συμπάθεια). Στην εναρκτήρια σεκάνς της ταινίας, διάρκειας μόλις 7 λεπτών,
ο «Νονός», μιλώντας ελάχιστα, επιτυγχάνει να επιστρατεύσει και να μεταχειριστεί αριστοτεχνικά, το σύνολο σχεδόν των
τακτικών επίτευξης πειθούς και υποταγής. Ο Mπονασέρα επισκέπτεται το «Νονό» για να του ζητήσει να σκοτώσει δυο
άντρες οι οποίοι κακοποίησαν την κόρη του. Αυτό είναι το αίτηα του, αλλά ο «Νονός» έχει τη δική του ατζέντα. Θέλει
να πείσει τον Μπονασέρα να τον αναγνωρίσει ως «Νονό» του. Η συζήτηση/διαπραγμάτευση αναλύεται πολύ συνοπτικά
παρακάτω. Αρχικά ο Μπονασέρα προσφέρει χρήματα, ο «Νονός» όμως απαντά «Τι σου έχω κάνει για να με προβάλεις
τόσο..γνωριζόμαστε χρόνια μα ποτέ δε με κάλεσες για έναν καφέ..ποτέ δεν ήθελες τη φιλία μου». Φαίνεται αδικημένος,
θλιμμένος, κι αυτή η τακτική ονομάζεται «έκκληση ή ικεσία». Ταυτόχρονα ενσωματώνει τη τεχνική της «φιλοφρόνησης»,
καθώς έμμεσα παραδέχεται ότι εκτιμά τον Μπονασέρα και θεωρεί σημαντικό για τον ίδιο να είναι φίλος του. Στη συνέχεια
ακολουθεί ο εξής διάλογος: Νονός: «Έρχεσαι στο γάμο της κόρης μου και μου ζητάς να δολοφονήσω για χρήματα».
Μπονασέρα: «Ζητάω δικαιοσύνη». Νονός: «Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Η κόρη σου είναι ακόμη ζωντανή». Εδώ εφαρμόζεται
η τεχνική του «παραδείγματος προς μίμηση», καθώς ο «Νονός» παρουσιάζεται ως ηθικός και ακριβοδίκαιος. Μετά είναι
η σειρά της τεχνικής της «αυτοπροβολής», λέγοντας στο Μπονασέρα «Αν ερχόσουν σ’ εμένα προσφέροντας τη φιλία
σου, τότε αυτά τα καθάρματα θα υπέφεραν σήμερα», διαφημίζοντας έτσι τη δύναμή του. Αμέσως μετά, ο Μπονασέρα
υποτάσσεται, «Θα γίνεις φίλος μου; Νονέ» παρακαλάει, μα ο «Νονός» δεν απαντά, εμφανίζεται διστακτικός, σκεπτικός,
σιωπηλός. Οι άνθρωποι πείθονται ευκολότερα όταν πιστεύουν ότι ο συνομιλητής τους δεν πασχίζει να τους πείσει, γι’ αυτό
ο «Νονός» αποφεύγει να φανερώσει την πρόθεση του, ακολουθώντας άλλη μια τακτική πειθούς. Τελικά, ο Μπονασέρα
υποτάσσεται, υποκλίνεται βαθιά και φιλάει ευλαβικά το χέρι του «Νονού» του.
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σταυρινού Α., Βλάχος Θ., Βασιλοπούλου Π., Κωνσταντίνου Γ.
Ψυχιατρική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Σκοπός: Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (Borderline Personality Disorder - BPD) χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από
ασυνήθιστα επίπεδα αστάθειας στη διάθεση και το συναίσθημα, χαοτικές διαπροσωπικές σχέσεις, έντονη παρορμητικότητα
και προβλήματα ταυτότητας εαυτού (DSM-5). Η διαταραχή έχει πολύπλευρες επιπτώσεις στη ζωή των ασθενών με
δυσχέρειες που αφορούν το επαγγελματικό, οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Τις τελευταίες δεκαετίες ερευνάται
αν ορισμένα από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά της διαταραχής επηρεάζουν και τον τομέα της σεξουαλικότητας των
ατόμων που νοσούν. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η αναζήτηση βιβλιογραφίας σχετικά με τη σεξουαλικότητα
και τις σεξουαλικές συμπεριφορές των ασθενών με BPD.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στην Αγγλική γλώσσα, στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων “Pubmed” και “Google scholar”.
Αποτελέσματα: Η σεξουαλικότητα και οι σεξουαλικές συμπεριφορές των ασθενών με BPD χαρακτηρίζονται από μεγάλη
ετερογένεια, με ενίοτε ακραίες εκδηλώσεις, και έντονη αμφιθυμία. Μελέτες σχετικά με το σεξουαλικό τους προσανατολισμό
αναφέρονται σε συχνότερες ομοφυλοφιλικές εμπειρίες από το γενικό πληθυσμό, χωρίς να αποσαφηνίζεται αν πρόκειται για
ένα σταθερό ή περιστασιακό μοτίβο σεξουαλικής συμπεριφοράς. Σχετικά με τη συννόσηση BPD και Δυσφορίας Φύλου τα
αποτελέσματα είναι επίσης αμφιλεγόμενα καθώς υπάρχουν έρευνες που δεν τις συσχετίζουν, και άλλες που αναφέρονται
σε αυξημένα ποσοστά συννόσησης σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.
Συμπεράσματα: Κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική η λήψη σεξουαλικού ιστορικού ως αναπόσπαστο κομμάτι του
ψυχιατρικού ιστορικού. Ειδικότερα για τους ασθενείς με BPD, η αποσαφήνιση της σεξουαλικότητας και των σεξουαλικών
τους συμπεριφορών δύναται να αποδώσει ευκρινέστερα το προφίλ τους βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τη θεραπευτική
προσέγγιση εκ μέρους των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Η σεξουαλικότητα και οι σεξουαλικές συμπεριφορές ατόμων με
BPD χρήζουν εκτενέστερης μελέτης προκειμένου για την πληρέστερη κατανόηση της ιδιαίτερης αυτής κλινικής οντότητας και
το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού πλάνου.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ισαακίδου Ν., Χονδράκη Π., Ματσάγγας Α,Τριανταφύλλου Ε., Τριανταφύλλου Π., Οικονόμου Μ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική - Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ - Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η περιγραφή της περίπτωσης ασθενούς, με διάγνωση F20 Σχιζοφρένεια, επί εδάφους μέτριας
νοητικής καθυστέρησης - F71 και η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας πολυεπίπεδης ψυχοκοινωνικής παρακολούθησης
της ασθενούς, για χρονικό διάστημα 2 και πλέον ετών, στο πλαίσιο του Ειδικού Ιατρείου Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
και Οικογενειακών Παρεμβάσεων της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου.
Μέθοδος: Η ασθενής, 54 ετών, προσήλθε στην εφημερία της Κλινικής με εισαγγελική παραγγελία για ακούσιο εγκλεισμό
μετά από καταγγελία ενοίκων της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν παραληρητικές
ιδέες, οπτικές ψευδαισθήσεις, παραμελημένη εμφάνιση, ψυχοκινητική επιβράδυνση και καταθλιπτική διάθεση, αλλά δεν
προέκυψε επικινδυνότητα της ασθενούς για αυτο ή ετεροκαταστροφική συμπεριφορά. Έτσι, αποφασίστηκε η παραπομπή της
ασθενούς στο Ειδικό Ιατρείο για άμεση και τακτική υποχρεωτική παρακολούθηση σε εκούσια πλέον βάση. Διενεργήθηκε
σειρά κατ’ οίκον επισκέψεων από την κοινωνική λειτουργό κατά τις οποίες παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα σχετικά
με την προσωπική υγιεινή και την υγιεινή του σπιτιού, ελλιπής σίτιση και περιστατικά οικονομικής εκμετάλλευσης από
περιοίκους ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκε ότι συχνά η ασθενής διέμενε εκτός της οικίας της (σε παγκάκι) πολλές ώρες την
ημέρα και δεν διέθετε ταυτότητα, ΑΜΚΑ, και βιβλιάριο ασφάλισης. Για την κάλυψη των αναγκών της ασθενούς σχεδιάστηκε
θεραπευτικό και αποκαταστασιακό πλάνο με την παραπομπή της σε Μονάδα Αποκατάστασης και την κινητοποίηση όλης
της θεραπευτικής ομάδας.
Αποτελέσματα: Στο πλαίσιο της τακτικής και πολυδιάστατης παρακολούθησης, επιτεύχθηκαν τα εξής:
• Βελτίωση της ψυχοπαθολογίας και της λειτουργικότητας.
• Εξασφάλιση της προσωπικής υγιεινής, της σίτισης και της υγιεινής της οικίας της ασθενούς, με την εύρεση οικιακής βοηθού
σε 24ωρη βάση.
• Έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, ΑΜΚΑ και βιβλιαρίου υγείας.
• Μέριμνα προκειμένου να τεθεί η ασθενής σε δικαστική συμπαράσταση και εξασφάλιση σύνταξης.
Συμπεράσματα: Στην πορεία αυτού του περιστατικού αναδεικνύεται η αποτελεσματικότητα του συνόλου των παρεμβάσεων
του Ειδικού Ιατρείου με στόχο την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση της στην κοινότητα.
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ΥΦΕΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 1ο ΨΥΧΩΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Μποζίκας Β.Π.1, Ντούρος Ε.2, Αθανάσης Π.1, Λαγούδης Αθ.1, Γλιάτας Ι.1, Παρλαπάνη Ελ.1
1
2

1η Ψυχιατρική Κλινική, Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Ψυχιατρικός Τομέας 424 ΓΣΝΕ/ ΨΤΕΠ, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίτευξης ύφεσης σε δείγμα ασθενών με 1ο ψυχωτικό επεισόδιο. Για τον ορισμό της ύφεσης
χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια του Remission in Schizophrenia Working Group που αφορούν βαθμολογία ίση ή μικρότερη
του 3 σε ορισμένα λήμματα της κλίμακας Positive and Negative Syndrome Scale (PANNS) και τη διατήρηση τους για
τουλάχιστον 6 μήνες.
Υλικό - Μέθοδος: Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας εξετάστηκε το αρχείο των ασθενών και επιλέγησαν όσοι
παρακολουθήθηκαν για τουλάχιστον ένα χρόνο από την υπηρεσία της Έγκαιρης Παρέμβασης που λειτουργεί τα τελευταία
οκτώ χρόνια στο πλαίσιο της 1ης Ψυχιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ. και στεγάζεται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της
Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα ανασκοπήθηκαν τα αποτελέσματα της κλίμακας PANNS που σε τακτά χρονικά διαστήματα
χορηγείται στους ασθενείς και συναξιολογήθηκαν με την κλινική τους πορεία όπως αυτή καταγράφεται από τους θεράποντες
ιατρούς της υπηρεσίας.
Αποτελέσματα: Τελικώς επιλέγησαν 72 ασθενείς (38 άνδρες και 34 γυναίκες) που είχαν κατά μέσο όρο ηλικία 37 έτη κατά
την αρχική τους προσέλευση. Από αυτούς 24 άτομα (33%) δεν πέτυχαν ποτέ την ύφεση, 12 άτομα (17%) πληρούσαν τα
κριτήρια σε κάποια στιγμή της παρακολούθησης τους αλλά αυτό δεν διατηρήθηκε στη συνέχεια, ενώ τέλος 36 άτομα (50%)
πληρούσαν τα κριτήρια για τουλάχιστον 6 μήνες.
Συμπεράσματα: Η επίτευξη της ύφεσης στους ασθενείς με 1ο ψυχωτικό επεισόδιο συνέβη σε σημαντικό ποσοστό και
παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζουν μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία.
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Διαστάσεις του μοντέλου Recovery σε ασθενείς με ψύχωση και η αξιολόγησή
τους στα πλαίσια προστατευμένης διαβίωσης
Γεωργοπούλου Χ., Γιαντσελίδου Α., Καραδημήτρη Κ., Σουρβίνου Α., Τσαλαπατάνη Μ., Τσιακίρη Α.,
Χρονόπουλος Β.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Σκοπός: Η έννοια της Ανάρρωσης (Recovery) στις χρόνιες ψυχικές διαταραχές αποτελεί βασική παράμετρο στην θεραπευτική
και αποκαταστασιακή εργασία με ασθενείς εντός του ψυχωσικού φάσματος. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας διατηρούν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του θεραπευτικού πλαισίου που στοχεύει στην ανάρρωση σε κλινικό, λειτουργικό,
κοινωνικό και «προσωπικό» επίπεδο. Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, επιλέχθηκε
ένα μοντέλο αξιολόγησης αποτελούμενο από τρεις κλίμακες μέτρησης (HoNOS, IADL, WHOQOLBref) στο πλαίσιο
προστατευμένης διαβίωσης των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ) της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής
και Ψυχικής Υγείας.
Υλικό και Μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω της βάσης Medline και σύνδεση με την καθημερινή πρακτική
μέσω των:
Α) παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων από τη διαχρονική μελέτη καταγραφής των αποτελεσμάτων των τριών
κλιμάκων αξιολόγησης σε σύνολο 171 ενοίκων ΜΨΑ.
Β) συσχέτιση σημαντικών μεταβλητών/παραγόντων με τα αποτελέσματα των κλιμάκων (προτεινόμενες μεταβλητές: χρόνος
φιλοξενίας σε προστατευμένη διαβίωση, διάγνωση, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο).
Αποτελέσματα: Η εκτίμηση των κλινικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ωφελούμενων στην καθημερινή πρακτική
προσφέρει πολυάριθμα και χρήσιμα αξιολογικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που εξάγονται μπορούν να συμβάλουν
στην αξιολόγηση της συνολικής αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών πλαισίων διαβίωσης, αλλά και ευρύτερα των
κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερα τα σχετικά εργαλεία, είναι απαραίτητο, πέρα από την εύκολη χρήση και
τη δυνατότητά τους να εντοπίζουν κλινικά και αποκαταστασιακά θέματα, να μπορούν να παρέχουν στατιστικά δεδομένα για
περαιτέρω ανάλυση.
Συμπεράσματα: Η μετρήσιμη εικόνα που οι παραπάνω κλίμακες παρέχουν για διαστάσεις της ανάρρωσης μπορεί,
συγχρονικά και διαχρονικά, να κατευθύνει την καθημερινή κλινική πρακτική εγγύτερα προς τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες
των ωφελουμένων σε ΜΨΑ. Σταθμισμένες κλίμακες αξιολόγησης είναι απαραίτητες, για να καλυφθεί το κενό της πρόβλεψης
και της εγκυρότητας, με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τους τομείς εφαρμογής της ανάρρωσης.
Λέξεις-κλειδιά: recovery, σχιζοφρένεια, HoNOS, IADL, WHOQOLbref
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΑΙΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Κάκαβος Β., Αϊβαλιώτη Χ., Κούκουνα Γ., Φιστέ Μ., Τριανταφυλλίδης Χ.
Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο, τμήμα Σύγγρειο
Σκοπός: Σύγκριση αποτελεσματικότητας τυπικών έναντι άτυπων αντιψυχωτικών στην αντιμετώπιση της βίαιης συμπεριφοράς
ασθενών με Σχιζοφρένεια.
Υλικό και μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναζήτηση και μελέτη από PubMed 110 αγγλόφωνων άρθρων
χρησιμοποιώντας ως όρους αναζήτησης τις λέξεις “violent behavior”, “schizofrenia”, “antipsychotic medication” (δεν
περιλήφθηκαν μελέτες σε παιδιά, εφήβους και άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών).
Αποτελέσματα: Εκτός από τα κλασσικά αντιψυχωτικά, όπως η αλοπεριδόλη, καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της
βίας-διέγερσης φαίνεται ότι έχουν και τα άτυπα αντιψυχωτικά. Σε πλήθος μελετών (κυρίως προοπτικών) φάνηκε ότι θεραπεία
με κλοζαπίνη, ρισπεριδόνη και ολανζαπίνη μείωσε σε σημαντικό βαθμό τον κίνδυνο εμφάνισης τέτοιων συμπεριφορών σε
αντίθεση με τα πρώτης γενιάς αντιψυχωτικά. Όσον αφορά την κλοζαπίνη έχει φανεί ότι οι ασθενείς που την λαμβάνουν είναι
λιγότερο πιθανό να εκδηλώσουν σωματική ή λεκτική βία όπως επίσης να χρειαστούν μεθόδους φυσικού περιορισμού κατά
τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Η ρισπεριδόνη επίσης συνδέεται με μειωμένη επιθετικότητα καθώς λήψη της σχετίζεται με
χαμηλά σκορ στη PANSS όσον αφορά την επιθετική συμπεριφορά όπως επίσης και η ολανζαπίνη. Τα άτυπα αντιψυχωτικά
μειώνουν επίσης και την κατάχρηση ουσιών η οποία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στους πληθυσμούς των ψυχικά ασθενών
καθώς μειώνει τη συμμόρφωση στην λήψη της φαρμακευτικής αγωγής κι αυξάνει την επιθετικότητα.
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι τα άτυπα αντιψυχωτικά υπερέχουν των τυπικών όσον αφορά την αντιμετώπιση της βίαιης
συμπεριφοράς μέσω κυρίως έμμεσων δράσεων που ασκούν όπως οι λιγότερες εξωπυραμιδικές παρενέργειες, η μείωση
στην λήψη ουσιών και πιθανόν μέσω καλύτερου ελέγχου των ψυχωτικών συμπτωμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερη
συμμόρφωση, περισσότερη συμμετοχή σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και βελτίωση της λειτουργικότητας,
τα οποία με τη σειρά τους συμβάλλουν στην πρόληψη βίαιων συμπεριφορών.

P39
ΣΥΝΔΡΟΜΟ EKBOM ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Γεωργάτος Γ., Κοσμά Α., Ζαχαρής Θ., Δανιήλ Ι., Πίτσια Τ., Καλογεροπούλου Α.
Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο
Σκοπός: Το σύνδρομο Ekbom (ES) ανήκει στις διαταραχές του ψυχωσικού φάσματος. Χαρακτηρίζεται από την αδιάσειστη
πεποίθηση του ασθενούς ότι έχει προσβληθεί από παράσιτα, απτικές ψευδαισθήσεις - ερπυστικές κινήσεις ζωυφίων κάτω
από το δέρμα και συνοδεύεται από αυτοτραυματισμούς με στόχο την απαλλαγή από τα εν λόγω παράσιτα. Σύμφωνα με
πρόσφατη μελέτη παρατηρείται πιο συχνά σε γυναίκες μέσης ηλικίας και στη λευκή φυλή, ενώ ακριβή επιδημιολογικά
δεδομένα που αφορούν τον επιπολασμό του δεν υπάρχουν. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο εμπλουτισμός της
βιβλιογραφίας σχετικά με το ES καθώς πρόκειται για σπάνιο σύνδρομο που δεν έχει πλήρως διερευνηθεί.
Υλικό και μέθοδοι: Γίνεται παρουσίαση ενός περιστατικού που νοσηλεύτηκε και αντιμετωπίστηκε στο νοσοκομείο μας.
Γυναίκα 27 ετών με επεισοδιακού τύπου εκδηλώσεις κυρίως τις βραδινές ώρες. Αρχόμενων με οπτικές ψευδαισθήσεις
με εικόνες αίματος, στη συνέχεια ακουστικές ψευδαισθήσεις απειλητικού περιεχομένου και απτικές ψευδαισθήσεις που
αφορούν ερπυστικές κινήσεις ζωυφίων κάτω από το δέρμα. Η ασθενής στη διάρκεια του ανωτέρω επεισοδίου ήταν
ψυχοκινητικά ανήσυχη. Κατά την κλινική εξέταση ανέφερε ότι σε προηγούμενα παρόμοια περιστατικά είχε χρησιμοποιήσει
αιχμηρό αντικείμενο προκαλώντας τρώσεις στο δέρμα της στην προσπάθειά της να απαλλαγεί από τα παράσιτα, ενώ
επέδειξε τα σχετικά τραύματα όταν αυτό της ζητήθηκε. Σημειώνεται ότι στα μεσοδιαστήματα που μεσολαβούν ανάμεσα στα
επεισόδια η ασθενής δεν εμφανίζει λειτουργική έκπτωση. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της έλαβε αντιψυχωσική αγωγή
με ολανζαπίνη στην οποία ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά με αποτέλεσμα τα επεισόδια να ελαττωθούν σημαντικά.
Αποτελέσματα: Το παρόν περιστατικό παρουσίασε κλινική εικόνα και πορεία νόσου συμβατή με το ES.
Συμπεράσματα: Η αναλυτικότερη περιγραφή του ES θα βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση και στη διαφοροποίησή
του από τη κλασική ψυχωσική συνδρομή με την οποία συχνά συγχέεται.
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ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ (COMPULSIVE BUYING): ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΝ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟ DSM
Παντελεάκης Δ., Μέλλος Ε., Τζαβέλλας Η., Καραΐσκος Δ., Τσακλακίδου Δ., Λιάππας Ι., Παπαρρηγόπουλος Θ.
Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ Αιγινήτειο Νοσοκομείο - ΟΚΑΝΑ, ΠΓΝ Αττικόν
Αν και η καταναγκαστική διενέργεια αγορών έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο έρευνας πολύ πρόσφατα, έχει πρωτοπεριγραφεί
ως κλινική οντότητα πριν από πολλά χρόνια. Ο Kraepelin την περιέγραψε στο κλασσικό του σύγγραμμα (1909)
χρησιμοποιώντας τον ελληνικότατο όρο ωνιομανία και αναφερόμενος σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτης διενέργειας αγορών
και ξοδέματος χρημάτων. Ο Bleuler την περιέγραψε ως μανία αγορών υπογραμμίζοντας τη διάσταση της παρορμητικότητας
στην εικόνα της, τοποθετώντας την στην ίδια κατηγορία με την πυρομανία και την κλεπτομανία. Κατά καιρούς έχει γίνει το
αντικείμενο διαμάχης για το κατά πόσο αποτελεί μια πραγματική διαταραχή. Οι υποστηρικτές έχουν προτείνει διάφορα
διαγνωστικά κριτήρια. Αυτά που συναντάμε να χρησιμοποιούνται συχνότερα σε ερευνητικές μελέτες έχουν προταθεί από
τους McElroy, Keck, Pope, Smith και Strakowski το 1994. Η διαταραχή συμπεριελήφθη ως διάγνωση στο DSM-III όχι
όμως και στο DSM-IVκαι το DSM-IV-TR. Στο DSM-III-R συμπεριελήφθη ως ΄΄διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων μη
προσδιοριζόμενη αλλιώς΄΄. Στον παρόντα χρόνο δεν περιλαμβάνεται ούτε στο DSM-5 ούτε στο ICD -10. Παρ’όλα αυτά
είναι ευρέως αποδεκτό από τους κλινικούς ότι συχνά αποτελεί σοβαρή κατάσταση που απαιτεί θεραπευτική παρέμβαση. Τα
επιδημιολογικά ευρήματα αναφέρουν επιπολασμό από 1,8% έως 8%. Αναφέρεται υψηλή συννοσηρότητα με διαταραχές
της διάθεσης, αγχώδεις διαταραχές, ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων αλλά και
διαταραχές χρήσης ουσιών. Δεν είναι λίγοι αυτοί που προτείνουν να θεωρηθεί εθιστική διαταραχή (χρησιμοποιείται ο όρος
shopping addiction) υπαγόμενη στις συμπεριφορικές εξαρτήσεις. Ως προς την αντιμετώπιση δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία
από τις διαθέσιμες μελέτες που να στηρίζουν ξεκάθαρα συγκεκριμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Φαρμακευτικά οι SSRIs
δείχνουν αμφίβολη αποτελεσματικότητα ενώ ψυχοθεραπευτικά φαίνεται να προτιμώνται οι γνωσιακές - συμπεριφορικές
παρεμβάσεις.

179

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

P41

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ NMDA-R ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΑ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Γαρυφαλλή Β.1, Γιαννακόπουλος Ο.2, Τζάρτος Ι.1, Πρεντάκης Α.1, Ανδρεάδου Ε.1, Κυλιντηρέας Κ.1
1
2

Ά Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Ά Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Εισαγωγή: Η NMDA-R εγκεφαλίτιδα αποτελεί μια αυτοάνοση διαταραχή όπου αυτό-αντισώματα προσβάλλουν τους
υποδοχείς NMDA στους νευρώνες του ΚΝΣ. Συνήθως, η εξέλιξη της νόσου ακολουθεί διακριτές φάσεις που περιλαμβάνουν
πρώιμες ψυχιατρικές εκδηλώσεις, ακολουθούμενες από νευρολογική συμπτωματολογία, διαταραχές συμπεριφοράς και
νοητικά ελλείμματα.
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με NMDA-R εγκεφαλίτιδα με έναρξη με ψυχωσικά συμπτώματα.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για γυναίκα 21 ετών που αρχικά εμφάνισε συναισθηματική ευμεταβλητότητα με προϊούσα
αποδιοργάνωση συμπεριφοράς, διαταραχές μνήμης και διάσπαση προσοχής, ενώ, ακόμα, αναφέρθηκαν επιληπτικόμορφα
επεισόδια. Στη συνέχεια παρουσίασε ακουστικές ψευδαισθήσεις και ηχολαλία. Αργότερα, εκδήλωσε επεισόδια γενικευμένων
τονικοκλονικών σπασμών οπότε διακομίστηκε στα επείγοντα της Νευρολογικής Κλινικής. Κατά το προηγούμενο διάστημα, η
ασθενής είχε απευθυνθεί σε άλλες νοσοκομειακές δομές όπου ο παρακλινικός έλεγχος (CT, EEG) δεν ανέδειξε παθολογικά
ευρήματα, ενώ από ψυχίατρο είχε συστηθεί αντικαταθλιπτική αγωγή.
Το ατομικό ιστορικό ήταν ελεύθερο κρίσεων ή κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, ενώ αναφέρθηκε πρόσφατη χρήση ινδικής
κάνναβης.
Αποτελέσματα: Κατά την εξέταση στο ΤΕΠ δεν ανευρέθηκε εστιακή νευρολογική σημειολογία. Η ασθενής ήταν συγχυτική,
αποπροσανατολισμένη, ψυχοκινητικά διεγερμένη και εμφάνιζε λεκτικές στερεοτυπίες, επιβραδυμένη σκέψη και ομιλία.
Επιπλέον, διαπιστώθηκαν δυσκινησίες προσώπου.
Από τον παρακλινικό έλεγχο: CT & MRI εγκεφάλου χωρίς παθολογικά ευρήματα, τοξικολογική εξέταση ούρων αρνητική,
EEG: εστιακά βραδέα δ κύματα στο αριστερό ημισφαίριο και με σποραδικά αιχμηρά κύματα και στα δύο ημισφαίρια, ΟΝΠ:
θετικά IgG NMDA-R αντισώματα.
Η ασθενής τέθηκε σε αντιεπιληπτική, αντιψυχωσική και ανοσοκατασταλτική αγωγή, με σαφή ανταπόκριση.
Προς διερεύνηση της NMDA-R εγκεφαλίτιδας διενεργήθηκε απεικονιστικός και γυναικολογικός έλεγχος χωρίς ανάδειξη
τερατώματος ωοθήκης ή άλλης εξεργασίας.
Συμπεράσματα: Ο στόχος μας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την διαφοροδιάγνωση NMDA-R
εγκεφαλίτιδας σε ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενα συμπτώματα ψυχωτικού τύπου, καθώς η έγκαιρη διάγνωση εξασφαλίζει
κατάλληλη θεραπεία και καλύτερη πρόγνωση.
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Χρόνος Νοσηλείας σε Ψυχιατρική κλινική Γενικού Νοσοκομείου
Παχή Α., Τσελεμπής Α., Τασσόπουλος Α., Τζιώκα Ε., Σαντά Ζ., Μουσσάς Γ.
Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
Εισαγωγή: Η διάρκεια παραμονής ενός ασθενή σε κλινική, αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της νοσηλείας του.
Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τον χρόνο νοσηλείας ασθενή, σε ψυχιατρική κλινική γενικού νοσοκομείου και να
εξετάσει αν και πως καθορίζεται ο χρόνος παραμονής, από βασικά χαρακτηριστικά του ασθενή.
Υλικό-Μέθοδος: Σε ψυχιατρική κλινική γενικού νοσοκομείου, καταγράφηκε ο χρόνος νοσηλείας όλων των ασθενών που
εισήχθησαν τα δυο τελευταία έτη, το φύλο, η ηλικία, η διάγνωση εξόδου κατά ICD-10, και ο τρόπος εισόδου (ακούσιοςεκούσιος). Ως προς την διάγνωση το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος αφορούσε στην ομάδα Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη
διαταραχή (63,3%) ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα ήταν οι Διαταραχές της διάθεσης (19,4%).
Αποτελέσματα: Οι 670 ασθενείς του δείγματος (344 άνδρες και 326 γυναίκες) παρουσίασαν μέσο χρόνο νοσηλείας 21,50
(SD:16,8 ) ημέρες. Οι γυναίκες παρουσίασαν στατιστικά μεγαλύτερο μέσο χρόνο νοσηλείας σε σύγκριση με τους άνδρες
(23,18 ημέρες έναντι 19,92 T test p<0.05).
Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν ακούσια παρουσίασαν στατιστικά μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας έναντι των ασθενών που
προσήλθαν εκουσίως (23,46 έναντι 19,68 ημέρες T test p<0.01). Ως προς την διάγνωση φάνηκε πως ο χρόνος νοσηλείας
διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία νόσου του ασθενή (ANOVA test p<0,05).
Η διαγνωστική ομάδα Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη διαταραχή και παραληρητικές ιδέες, παρουσίασε στατιστικά μεγαλύτερο
χρόνο νοσηλείας (24,6ημέρες) σε σύγκριση με τις ομάδες: Οργανικές ψυχικές διαταραχές (17,73), Διαταραχές οφειλόμενες
στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (12,5)και Διαταραχές της διάθεσης (19,8 ημέρες).
Στην διαγνωστική ομάδα Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη διαταραχή και παραληρητικές ιδέες, μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας
παρουσίασε η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή (31,9 ημέρες) χωρίς όμως να διαφέρει στατιστικά από την Σχιζοφρένεια
(25,35 p>0,05).
Η ηλικία (Μ.Ο 43,67, SD 13,58) παρουσίασε ήπια αρνητική συσχέτιση με το χρόνο νοσηλείας (pearson p=0,05).
Διερευνώντας την διάρκεια νόσου με γραμμική παλινδρόμηση διαπιστώθηκε πως το 12% της διακύμανσής της οφειλόταν
στο τρόπο εισαγωγής ενώ άλλο ένα 10% πρόσθετε το φύλο.
Συμπεράσματα: Η διαδικασία της εισαγγελικής εντολής φαίνετε πως είναι σημαντικός παράγοντας στο καθορισμό του
χρόνου νοσηλείας.
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ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΕΣ VS ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κλιούμης Ν.1, Ρέβης Λ.2, Βασταρούχας Α.3, Μπρινττζιότι Π.4
Ψυχολόγος
Ψυχίατρος, Ιδ. Ψυχ. Κλινική «Ασκληπιείον»
3
Ψυχίατρος, Επιμ. Ά ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο»
4
Γενική Ιατρός, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο «Αγία Όλγα»
1
2

Η μελέτη της προσωπικότητας διακρίνεται σε δυο βασικές προσεγγίσεις: στις ιδιογραφικές και στις νομοθετικές. Οι
ιδιογραφικές προσεγγίσεις επικεντρώνονται στην ανάλυση της προσωπικότητας κάθε άτομου ξεχωριστά, με τη λογική ότι
κάθε άτομο είναι απόλυτα μοναδικό και οι διαφορές του από άλλα άτομα είναι δυνητικά άπειρες, άρα το ίδιο μοναδική
είναι και η προσωπικότητα του. Από την άλλη, οι νομοθετικές προσεγγίσεις εστιάζουν στην ανίχνευση ομοιοτήτων σε
διαφορετικές ομάδες ατόμων, θεωρώντας ότι τα άτομα είναι μοναδικά μόνο όσον αφορά τον συνδυασμό συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς. Κατ’ επέκταση, ένας ελάχιστος αριθμός χαρακτηριστικών επαρκεί, για να περιγράψει τη
βασική δομή της προσωπικότητας. Οι θεωρίες προσωπικότητας και των διαταραχών της, που πηγάζουν από την νομοθετική
θεώρηση χωρίζονται περαιτέρω σε δυο βασικές προσεγγίσεις, τις ταξινομικές και τις διαστασιακές. Έτσι, το DSM-5 ταξινομεί
τις διαταραχές προσωπικότητας σε 10 κατηγορίες αποτελούμενες από 7 με 10 κριτήρια, εκ των οποίων όταν ένας ελάχιστος
συγκεκριμένος αριθμός ικανοποιηθεί, επιτυγχάνεται ο διαγνωστικός ουδός. Τα ταξινομικά μοντέλα προσφέρουν διακριτή
και σαφή κατηγοριοποίηση των διαταραχών προσωπικότητας με σχετικά εύκολη χρήση στην καθημερινή κλινική πρακτική.
Εντοπίζονται όμως αδυναμίες. Κατηγορίες διαταραχών προσωπικότητας μπορεί να μοιράζονται κοινά ή παραπλήσια
κριτήρια. Διαφορετικοί συνδυασμοί κριτηρίων της ίδιας διαταραχής μπορούν να οδηγήσουν στη ίδια διάγνωση, έτσι άτομα
με την ίδια διαταραχή προσωπικότητας είναι δυνατόν να μη μοιράζονται κανένα κοινό διαγνωστικό κριτήριο. Επιπρόσθετα,
κατηγορίες όπως «Απροσδιόριστη Διαταραχή της Προσωπικότητας», ενώ μπορεί να ισχύουν για κάποιους ασθενείς, δεν
παρέχουν πληροφορίες. Στα διαστασιακά μοντέλα, κάθε χαρακτηριστικό της προσωπικότητας τοποθετείται σε ένα σημείο
ενός συνεχούς αποτελούμενο από δυο άκρα, αναλόγως με τον βαθμό εκδήλωσής του. Για παράδειγμα το «Μοντέλο των
5 παραγόντων» (Costa and McCrae, 1985;1992), το οποίο αναγνωρίζεται γενικά ως ένα από τα πιο αξιόπιστα, προτείνει τις
εξής διαστάσεις με τα αντίστοιχα άκρα τους: νευρωτισμός εναντίον συναισθηματικής σταθερότητας, εξωστρέφεια εναντίον
εσωστρέφειας, προσήνεια εναντίον ανταγωνισμού, δεκτικότητα στην εμπειρία εναντίον απόρριψης στην εμπειρία και
ευσυνειδησία εναντίον ασυνειδησίας. Για παράδειγμα, ένα άτομο με υψηλό τον παράγοντα του νευρωτισμού αναμένεται
να βιώνει απρόβλεπτα εναλλαγές διάθεσης, ενώ χαμηλά επίπεδα νευρωτισμού προβλέπουν πιο ώριμη διαχείριση των
συναισθημάτων. Μοντέλα όπως το αναφερόμενο τείνουν να προσφέρουν πιο ακριβείς, κατανοητές και ποσοτικοποιημένες
περιγραφές των διαταραχών προσωπικότητας, χωρίς να θυσιάζουν την ετερογένεια μεταξύ των ασθενών. Όμως κι αυτά δεν
στερούνται μειονεκτημάτων. H έννοια του συνεχούς των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας δυσκολεύει σημαντικά τον
εντοπισμό του σημείου, απ’ το οποίο κι έπειτα, αναφερόμαστε σε κλινικές διαγνώσεις. Επίσης, η περιορισμένη χρήση τους
σε κλινικά πλαίσια, δυσκολεύει την εμπειρική επαλήθευσή.
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Κλιούμης Ν.1, Ρέβης Λ.2, Βασταρούχας Α.3, Μπρινττζιότι Π.4
Ψυχολόγος
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4
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Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, χρησιμοποιούν τεστ
προσωπικότητας ως μια μέθοδο για την πρόσληψη υποψήφιων εργαζομένων. O Άλλπορτ (Allport, 1961) ορίζει την
προσωπικότητα ως «τη δυναμική οργάνωση εντός του ατόμου, εκείνων των ψυχοσωματικών συστημάτων τα οποία
καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μοτίβα συμπεριφοράς, σκέψεων και συναισθημάτων του ατόμου», το σημαντικό στον
αναφερόμενο ορισμό είναι η λέξη «μοτίβα» καθώς επισημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά αυτά του ατόμου παραμένουν
σχετικά σταθερά στο χρόνο, και άρα εμπεριέχουν το στοιχείο της προβλεψιμότητας. Τα τεστ προσωπικότητας σχεδιασμένα
για την επιλογή εργαζομένων από μια επιχείρηση είναι εργαλεία που προορίζονται να υπολογίσουν τα συναισθηματικά,
διαπροσωπικά, συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά και κίνητρα του κάθε ατόμου και όχι τις ικανότητες, τη μόρφωση και πείρα
του. Φυσικά, τα τελευταία είναι σημαντικά αλλά δεν καταργούν τον ουσιαστικό ρόλο της προσωπικότητας. Η χρησιμότητα
των τεστ προσωπικότητας στον εργασιακό χώρο προκύπτει από τη πιθανή δυνατότητα τους ν’ ανιχνεύσουν τις προτιμήσεις,
κλίσεις και γενικότερα την ιδιοσυγκρασία κάθε υποψηφίου σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε
εργασιακού πλαισίου. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος εσωστρεφής ίσως δυσκολευτεί να ανταποκριθεί με μεγάλη επιτυχία
σε μια θέση εργασίας που απαιτεί συχνές διαπροσωπικές επαφές και κοινωνική δικτύωση (πωλητής, manager κ.ά.). Ενώ
επιπλέον, είναι πιθανό κι ο ίδιος να μην απολαμβάνει μια τέτοιας φύσης εργασία. Σειρά ερευνών έχουν δείξει πως άτομα που
εργάζονται σε ένα περιβάλλον ταιριαστό με την προσωπικότητα τους νοιώθουν ικανοποίηση, ηθική ανταμοιβή, αξιοποιούν
και καλλιεργούν τις κλίσεις και ικανότητές τους και τελικά, είναι πιο αποδοτικοί στη δουλειά τους. Επίσης, αρκετά τεστ
προσωπικότητας ενσωματώνουν δείκτες σχεδιασμένους να εντοπίζουν και συσχετίζουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
με συμπεριφορές αντιπαραγωγικές όπως συχνές απουσίες, ηθικές αξίες, εμπιστοσύνη, προσαρμοστικότητα, ειλικρίνεια κ.ά.,
προσπαθώντας έτσι να αποκλείσουν υποψήφιους με «ανεπιθύμητες» νοοτροπίες. Παρόλα αυτά, τα τεστ προσωπικότητας
δεν είναι πανάκεια. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν τι «ψάχνει» το τεστ και ν’ απαντήσουν ανάλογα, δίνοντας
τα επιθυμητά αποτελέσματα, έτσι ώστε να επιτύχουν την πρόσληψη. Επιπρόσθετα, ανακύπτουν ηθικά ζητήματα. Τα τεστ
προσωπικότητας στοχεύουν να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις του
ατόμου. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να επιλέξει, αν και σε ποιόν, θα αποκαλύψει και θα μοιραστεί τις προσωπικές
του σκέψεις, ιδιαιτερότητες και συναισθήματα. Η τακτική της υποχρεωτικής συμπλήρωσης τεστ προσωπικότητας, προς
ανεύρεση εργασίας, παραβιάζει έως ένα βαθμό την ιδιωτικότητα του προσώπου, ενώ ταυτόχρονα είναι πιθανό να
«ωθήσει» υποψήφιους σε ανειλικρινείς απαντήσεις, ώστε να προστατέψουν την ιδιωτικότητά τους. Συμπερασματικά, τα τεστ
προσωπικότητας δεν φαίνεται να μπορούν ν’ αποτελούν καθοριστικό κριτήριο επιλογής ενός εργαζόμενου, αλλά μπορούν
να λειτουργήσουν ως ένα συμπληρωματικό συμβουλευτικό εργαλείο.
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Στην ιστορία της ανθρωπότητας οι θεωρίες εξήγησης του πόνου ποικίλουν από την δαιμονολογία και μαγεία έως την ύπαρξη
περιβαλλοντικών παθογόνων που προκαλούν το πόνο. Από τον 19ο αιώνα έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970 οι επικρατούσες
θεωρίες εξήγησης και θεραπείας του πόνου ήταν απόλυτα βιολογικής φύσης. Ο πόνος και ο βαθμός βίωσής του ήταν συνέπεια
κάποιας σωματικής παθολογίας και μόνο. Ήταν ο Ένγκελ (Εngel) το 1977, ο οποίος πρότεινε ένα εναλλακτικό μοντέλο θεώρησης
του πόνου, το πολύ-διαστασιακό βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο το οποίο λάμβανε υπ’ όψιν πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις
κι άλλων παραγόντων όπως ψυχολογικών, κοινωνικών και πολιτισμικών, οι οποίοι έχουν ρόλο στην εμφάνιση, ένταση και
διαχείριση του πόνου. Η ορθότητα αυτής της υπόθεσης, αντανακλάται σε σημαντικό αριθμό μελετών, σε προσεγγίσεις αρκετών
ψυχοθεραπευτικών σχολών σκέψης, στο DSM-5 με τη διάγνωση «Ψυχολογικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν Άλλες Σωματικές
Καταστάσεις». Επίσης, ‘Η Διεθνής Οργάνωση για την Mελέτη του Πόνου’, ορίζει τον πόνο ως «ένα δυσάρεστο αισθητηριακό και
συναισθηματικό βίωμα σχετιζόμενο με πραγματική ή πιθανή βλάβη στον ιστό, ή περιγραφόμενο με όρους τέτοιας βλάβης» (International Association for the Study of Pain, 1994). Στην ανάλυση δε του ορισμού, τονίζει ότι «ο πόνος είναι πάντα υποκειμενικός».
Άλλωστε, σήμερα όλες οι μελέτες νέων φαρμάκων, είναι τύπου «διπλές - τυφλές» με τη χρήση της μεθόδου placebo. Δηλαδή,
μιας ψυχολογικής θεραπείας, η οποία αρκετές φορές παράγει «αληθινά αποτελέσματα». Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε τις
επιρροές της κουλτούρας, των γνωσιών, του μιμητισμού, της καταστροφολογίας, της ψυχολογικής διάθεσης και το ρόλο των
θεωριών μάθησης σε σχέση με την εμφάνιση, διάρκεια και ένταση-βίωση του πόνου.

P46
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Γιαννούτσος Σ., Καλμαντή Α., Μαλιχούδη Α., Τσακλακίδου Δ., Τουρνικιώτη Κ., Δουζένης Α.
Β’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Τμήμα Εργοθεραπείας, ΠΓΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ”, Αθήνα
Σκοπός: Είναι γνωστές οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται κατά την νοσηλεία ασθενών με σχιζοφρένια με εισαγγελική
παραγγελία. Με την παρούσα έρευνα εξετάζονται οι τυχόν διαφορές στις επιδόσεις αυτών των ασθενών στο πρόγραμμα
εργοθεραπείας σε σύγκριση με τους σχιζοφρενείς που νοσηλεύονται εκούσια.
Υλικό - Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη, η οποία συγκρίνει δύο διαφορετικούς πληθυσμούς όσον
αφορά τις επιδόσεις τους στο τμήμα εργοθεραπείας. Ο πρώτος απαρτίζεται από σχιζοφρενείς οι οποίοι νοσηλεύονται με
εισαγγελική παραγγελία και ο δεύτερος από σχιζοφρενείς οι οποίοι νοσηλεύονται αυτοβούλως. Ειδικά συγκρίνονται: 1) Οι
ημέρες αναμονής προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα εργοθεραπείας, 2) Το σύνολο των θεραπευτικών συνεδριών
στις οποίες συμμετείχαν, 3) Το είδος των δραστηριοτήτων με τις οποίες ασχολήθηκαν, 4) Η επίδοση όσον αφορά τη
διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων, και 5) Ο χρόνος παραμονής στο τμήμα εργοθεραπείας ανά συνεδρία.
Αποτελέσματα: Στους τομείς που αξιολογήθηκαν αναδείχθηκε ότι οι νοσηλευόμενοι με εισαγγελική παραγγελία
απαίτησαν σχεδόν τον διπλάσιο χρόνο αναμονής προκειμένου να εισαχθούν στο πρόγραμμα εργοθεραπείας, ασχολήθηκαν
περισσότερο με δημιουργικές δραστηριότητες και ο μέσος χρόνος παραμονής στο τμήμα ανά συνεδρία ήταν μικρότερος σε
σχέση με τους νοσηλευόμενους εκούσιας νοσηλείας.
Συμπεράσματα: Ακριβώς λόγω των ειδικών συνθηκών οι οποίες διαμορφώνουν την ανάγκη για εισαγγελική παραγγελία,
οι νοσηλευόμενοι αυτής της κατηγορίας, ακόμα και σήμερα εμφανίζουν ειδικές ανάγκες, οι οποίες συνεχίζουν να χρήζουν
εξατομικευμένης παρέμβασης, προσοχής και φροντίδας, από όλο το επιστημονικό προσωπικό το οποίο ασχολείται με την θεραπεία
τους. Το τμήμα εργοθεραπείας δεν αποτελεί εξαίρεση, γεγονός που απεικονίζεται από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής.
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΕ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕ

Κοσμά Α., Γεωργάτος Γ., Ζαχαρής Θ., Λαζαρίδης Π., Φωτάρα Ι., Λεωτσάκου Χ., Καλογεροπούλου Α.
Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο, Τμήμα Ελλήνων Αμερικής, Γεμέλειο, Νευρολογική κλινική
Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι η εμφάνιση ψυχωτικών συμπτωμάτων σε ανοικούς ασθενείς οδηγεί γρηγορότερα σε λειτουργική
έκπτωση και αυξημένο κίνδυνο θνητότητας ενώ παράλληλα αυξάνει το φορτίο των φροντιστών και αποτελεί συνήθη αιτία
παραπομπής για νοσηλεία. Η εμφάνιση όμως των εν λόγω συμπτωμάτων φαίνεται πως δεν ακολουθεί την ίδια πορεία για
όλες τις άνοιες νευροεκφυλιστικού τύπου.
Υλικό: Το δείγμα συμπεριέλαβε συνολικά 26 ασθενείς του νοσοκομείου μας με με γνωστική έκπτωση κάθε νευροεκφυλιστικού
τύπου και ψυχωτικές εκδηλώσεις για τις οποίες λάμβαναν ήδη αγωγή.
Μέθοδος: Για την αναδρομική αυτή μελέτη αξιολογήθηκαν στοιχεία από το ιατρικό φάκελο των ασθενών. Καταγράφηκε
ο χρόνος από την βασική διάγνωση, ο χρόνος από την εμφάνιση των ψυχωτικών συμπτωμάτων, οι συνήθεις θεραπευτικές
επιλογές και η πορεία των ψυχωτικών συμπτωμάτων στο χρόνο.
Αποτελέσματα: 22 ασθενείς έπασχαν από τη νόσο Alzheimer (AD) και αυτοί αποτέλεσαν την ομάδα Α.
Η ομάδα Β συμπεριέλαβε 4 ασθενείς και συγκεκριμένα 2 ασθενείς με τη νόσο του Huntington, 1 ασθενή με τη συμπεριφορική
παραλλαγή της μετωποκροταφικής άνοιας και 1 με σημασιολογική άνοια.
Συμπεράσματα: Για την Α ομάδα τα ψυχωτικά συμπτώματα εμφανίστηκαν 3,5±2 έτη μετά την βασική διάγνωση της νόσου
(AD), εύρημα που εν γένει συμφωνεί με ανάλογες βιβλιογραφικές αναφορές. Συνήθεις θεραπευτικές επιλογές αποτέλεσαν
η κουετιαπίνη και η ρισπεριδόνη σε μικρές δόσεις. Μόνο 2 ασθενείς της Α ομάδας είχε χρειαστεί να νοσηλευτούν σε
ψυχιατρικό νοσοκομείο. Αντιθέτως, για τη Β ομάδα οι ψυχωσικές εκδηλώσεις αποτέλεσαν εναρκτήρια συμπτώματα που
μάλιστα προηγήθηκαν της βασικής διάγνωσης της άνοιας. Συνήθεις θεραπευτικές επιλογές αποτέλεσαν η ρισπεριδόνη η
ολανζαπίνη και η αλοπεριδόλη ενώ και οι 4 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευθούν στο νοσοκομείο μας λόγω εμμονής των
ψυχωτικών συμπτωμάτων.
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Ν 4509 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΝΘ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ 3 ΠΡΩΤΩΝ ΜΗΝΩΝ
Καλπαζίδης Κ.1, Λώλη Ε.1, Κωνσταντινίδου Π.1, Τριανταφύλλου Θ.1, Δουζένης Α.2, Μαρκοπούλου Μ.1
1
2

Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής ΨΝΘ
Β Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πρώτη αποτύπωση της εφαρμογής του Ν 4509/2017 στην κλινική πρακτική τους 3
πρώτους μήνες μετά την ψήφισή του.
Υλικό και μέθοδοι: Καταγράφηκαν τα εισιτήρια και τα εξιτήρια καθώς και οι δίκες αποχαρακτηρισμού τους μήνες
Ιανουάριος-Μάρτιος 2018.
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκαν 8 δίκες σε 2 συνεδριάσεις (4 ασθενείς στην πρώτη και 4 ασθενείς στη δεύτερη)
προκειμένου να διερευνηθεί η ανάγκη διατήρησης, άρσης ή αντικατάστασης του επιβεβλημένου μέτρου ασφαλείας. Στην
πρώτη έγιναν όλες οι αιτήσεις δεκτές. Αυτές αφορούσαν 3 περιστατικά με ανθρωποκτονία και 1 με παράνομη οπλοφορία,
όπου η πρόταση των θεραπόντων ήταν η άρση του μέτρου και η παρακολούθηση στο Εξωτερικό Ιατρείο Ψυχιατροδικαστικής.
Ο μέσος χρόνος νοσηλείας των περιστατικών αυτών ήταν 5,5 χρόνια. Στη δεύτερη περίπτωση οι ασθενείς είχαν διαπράξει
εμπρησμό με χρόνο νοσηλείας που κυμαινόταν από 25 έτη ως 2 χρόνια. Το αίτημα ήταν η αντικατάσταση του μέτρου με
νοσηλεία σε οικοτροφεία πλησίον του τόπου κατοικίας των ασθενών κατά περίπτωση στις 2 περιπτώσεις και άρση στις
2 άλλες προκειμένου να παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς. Όλες οι αιτήσεις απορρίφθηκαν χωρίς προφορική
τουλάχιστον αιτιολόγηση. Επιπλέον το χρονικό αυτό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 2 εισαγωγές ονοματισμένες για το
ειδικό Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής πριν την εκδίκαση της υπόθεσης, προκειμένου να λάβει ο ασθενής την ενδεδειγμένη
θεραπεία ως την δίκη του με παραπεμπτικά βουλεύματα.
Συμπεράσματα: Παρά την αλλαγή του νόμου παραμένει εμφανής η διστακτικότητα των δικαστικών αρχών να
διατάξουν άρση ή αντικατάσταση των μέτρων ασφαλείας/ θεραπείας. Δεν μπορεί να θωρηθεί τυχαίο πως οι ασθενείς
αντιμετωπίστηκαν κυρίαρχα σύμφωνα με την αντίληψη των εκάστοτε δικαστών για την ευάλωτη αυτή ομάδα και όχι με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. Επιπλέον φαίνεται να ελλοχεύει ο κίνδυνος αύξησης των περιστατικών που
προσέρχονται για εισαγωγή με τις διατάξεις του νέου νόμου, οδηγώντας σύντομα σε υπερπληρότητα των τμημάτων που
νοσηλεύουν ασθενείς με το άρθρο 69ΠΚ.
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
Μητρόπουλος Γ.1, Γοργόλη Δ.2
1
2

4ο Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Ψυχιατρική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας

Οι έννοιες «ιατρική ακριβείας», «εξατομικευμένη ιατρική», «ιατρική συστημάτων», «προσέγγιση των μεγάλων δεδομένων»
(big data) είναι προσεγγίσεις που εστιάζουν κυρίως στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στην ιατρική, χωρίς να
εξαρτώνται από την κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών. Είναι μια top-down προσέγγιση, που αντιμετωπίζει το
ανθρώπινο σώμα λίγο-πολύ ως «μαύρο κουτί», η γνώση των μηχανισμών λειτουργίας του οποίου καθίσταται περιττή
μπροστά στην πληροφορία που προκύπτει από την αξιοποίηση των big data. Μολονότι το όραμα μιας ψυχιατρικής
ακριβείας παραμένει μελλοντικό, τίθεται το ερώτημα: η ανάλυση των «μεγάλων δεδομένων» αποτελεί απλώς αφετηρία
για την διατύπωση υποθέσεων και τη διερεύνηση μοριακών και άλλων μηχανισμών, ή μπορεί να οδηγήσει σε απευθείας
κλινικές εφαρμογές; Βαδίζουμε προς μια ολότελα νέα αντίληψη ή ακόμα και σε πλήρη παράκαμψη αυτού που μέχρι
σήμερα αποκαλούσαμε «διάγνωση»;
Υπάρχει η απαίτηση, αφ’ ενός, για μια ψυχιατρική διάγνωση που θα λαμβάνει υπ’ όψη όσο γίνεται περισσότερο την
ατομική, υποκειμενική και φαινομενολογική ιδιαιτερότητα του ψυχικά ασθενή. αφ’ ετέρου, για μια προσέγγιση των
ψυχικών διαταραχών που θα καθορίζεται ολοένα περισσότερο από την υπολογιστική ανάλυση ολοένα μεγαλύτερων
βάσεων βιολογικών (γενετικών, νευροεπιστημονικών) και συμπεριφορικών δεδομένων. Μεταξύ αυτών των διαφορετικών
και ενδεχομένως αντίθετων απαιτήσεων και τάσεων, η κατά DSM-ICD διάγνωση, με τις κατηγορικές διαγνώσεις και τα
περιγραφικά κριτήρια, παρά τις εγγενείς ατέλειες και ανεπάρκειες, οφείλει να αποτελεί: 1) γέφυρα ή διεπιφάνεια (interface)
μεταξύ κλινικής και έρευνας, καθώς και μεταξύ ψυχιατρικής και ψυχαναλυτικής κλινικής, 2) κοινή διαγνωστική γλώσσα,
που δεν θα αποκλείει την ειδική χρήση άλλων γλωσσών/ταξινομήσεων, 3) επιστημικό κόμβο, o οποίος θα μεσολαβεί
μεταξύ διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων των ψυχικών διαταραχών. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας του ψυχιατρικού
αντικειμένου, οι προϋποθέσεις διαγνωστικής εγκυρότητας ασφαλώς και πρέπει να αναζητηθούν στα κελιά του RDoC, αλλά
επίσης και στις θεωρητικές προσεγγίσεις που εξετάζουν την ανθρώπινη υποκειμενικότητα ως τέτοια, συμπεριλαμβανομένης
της φαινομενολογίας και της ψυχανάλυσης.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΑΚΟΥΣΙΑ VS ΕΚΟΥΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Αναστασάκη Μ., Σίμος Π., Καλομοίρη Γ., Μαυροειδής Γ., Χαλκιαδάκη Α., Μπάστα Μ., Βγόντζας Α.
Ψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σκοπός: Οι ακούσιες νοσηλείες έχουν αυξηθεί δραματικά στην Ελλάδα. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει τους
παραγόντες κινδύνου (δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά ) που σχετίζονται με την υποτροπή / επανεισαγωγή χρονίων
ασθενών με ψυχωσική συνδρομή και διπολική διαταραχή, ανάλογα με τον τύπο της νοσηλείας (ακούσια ή εκούσια) στην
Ανατολική Κρήτη.
Υλικό και μέθοδοι: Στην μελέτη περιλαμβάνονται όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ,
την περίοδο 2012-2013, με διάγνωση σχιζοφρένειας ή διπολικής διαταραχής, εκούσια ή ακούσια και που εμφάνισαν
τουλάχιστον μία υποτροπή στο επόμενο διάστημα. Ως υποτροπή ορίζεται η επανεισαγωγή σε διάστημα παρακολούθησης
3 ετών ή και μεγαλύτερο (μέση διάρκεια 3 ½ έτη). Οι μεταβλητές που μελετήθηκαν ως πιθανοί παράγοντες κινδύνου
είναι δημογραφικοί παράγοντες (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, εισόδημα , ύπαρξη συντρόφου) και κλινικά χαρακτηριστικά
(διάγνωση, τύπος νοσηλείας , επιθετικότητα, χρήση ουσιών, τρόπος χορήγησης και διακοπή φαρμακευτικής αγωγής).
Αποτελέσματα: 291 από τους 467 (62,5%) εισήχθησαν αρχικά ακουσίως. Από αυτούς 52% εμφάνισαν υποτροπή στο
επόμενο διάστημα. Στις υποτροπές των ασθενών που εισήχθησαν εκουσίως, παίζουν σημαντικό ρόλο το ανδρικό φύλο
(p= .045), η χρήση ουσιών (p= .006) και η επιθετικότητα (p= .07). Για τους ασθενείς που εισήχθησαν ακούσια σημαντικό
ρόλο φαίνεται να παίζει μόνο η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής. Η πολυπαραγοντική ανάλυση για υποτροπή με
αρχικά εκούσια νοσηλεία ανέδειξε μόνο την χρήση ουσιών (p= .011), ενώ με αρχικα ακούσια νοσηλεία φαίνεται να
υπάρχει συσχέτιση ως προς το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (p= .016), το χαμηλό εισόδημα (p= .004) και την διακοπή της
φαρμακευτικής αγωγής (p= .010).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει διαφοροποίηση για τους παράγοντες κινδύνου για υποτροπή,
ανάλογα με το αν πρόκειται για ακούσια ή εκούσια νοσηλεία και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν στην χάραξη στρατηγικών
πρόληψης και θεραπέιας αυτών των ασθενών.
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COULD LEISURE ACTIVITIES TRANSFORM TO MENTAL DISORDER?
Pouliou G.1, Achab S.1,2
1
2

Geneva University Hospitals, Geneva, Switzerland
Geneva University of Faculty of Medicine, Geneva, Switzerland

Background: Leisure moments generally consist in engaging in pleasurable and relaxing activities. Sometimes passion
can become a source of control loss, of generating complaints from individuals and/or their relatives. This has been the
case for gambling and Internet use, bringing societal and scientific concern about the detrimental pattern of engagement in these recreational activities.
Problematic gambling and Internet use presents similar symptoms to those of substance use disorders, e.g., repetitive
and automatic engagement with loss of control, continuation despite negative consequences, continuous preoccupation, and even reported withdrawal symptoms.
Aim: We aim to present clinical data on subjects seeking treatment for leisure-related disorders in an outpatient clinic in
Switzerland and the trends of motives for seeking treatment through a decade of experience.
Treatment seeking motives are mainly related to Internet use through personal computers and smartphones, and mainly
for gaming disorders.
Methods: We have compared patients profile evolution since the beginning of the program.
Results: We noticed several trends such as an increase in number of demands, a considerable increase in the number
of female and younger patients. We also detected changes in treatment seeking motives as online gambling, becoming
the second main motive, the apparition of online trading as a new motive and the decrease of porn and social networks
as motives.
The evolution of referral paths has been marked by the increase of family members being the main motive for treatment
seeking. Nevertheless, in most cases, even when encouraged by relatives or their doctor, patients themselves recognize
the need for treatment.
We finally remarked a decrease in the proportion of psychiatric co morbid disorders with exception of personality disorders which were more present.
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‘FOLIE A DEUX’ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΣΗ - ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μουτάφη Χ.1,Μεϊντάνη Π.2
1
2

Κ.Ψ.Υ Κορυδαλλού,Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο», Αθήνα
Ψυχιατρική Κλινική 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της ‘folie a deux’.
Υλικό/Μέθοδος: Μέσω βιβλίων και μηχανών αναζήτησης ‘PubΜed’ και ‘Pep Web’ μελετήθηκαν τα δεδομένα.
Αποτελέσματα: Αρχικά, ο όρος ‘folie a deux’ (δυαδική ψύχωση) περιγράφτηκε από δύο Γάλλους ψυχιάτρους,τον Lasegue και τον Falret το 1877. Πρόκειται για μια σπάνια διαταραχή,στην οποία οι παραληρητικές ιδέες μεταδίδονται από ένα
πρόσωπο (επάγων ή κύριο ασθενή) σε άλλο (επαγόμενο ή δευτερεύοντα ασθενή), το οποίο τις αποδέχεται ως αληθινές.
Τα δύο αυτά άτομα,συνήθως έχουν στενή συγγένεια ή σχέση (αδέλφια, σύζυγοι, γονέας-παιδί) και ζούν κοινωνικά
απομονωμένα. Ο επάγων έχει ήδη εγκατεστημένο παραλήρημα και η παραληρητική ιδέα του επαγόμενου, μέσω της
ταύτισης είναι όμοια σε περιεχόμενο με εκείνη του επάγοντος. Από ψυχοδυναμική σκοπιά, η ταύτιση βιώνεται ως ένα μέρος
του ίδιου του εαυτού.Εσωτερικεύεται,δηλαδή το παραλήρημα ενός άλλου προσώπου. Το περιεχόμενο των πεποιθήσεων
του επαγόμενου είναι παράγωγο ψυχωσικής σκέψης, αλλά ο ίδιος συνήθως δεν πάσχει από ψυχωσική διαταραχή. Η
κοινή πεποίθηση εξαρτάται από τις παραληρητικές ιδέες (ιδέες δίωξης, παραληρητικές παραγνωρίσεις, παραληρητική
παρασίτωση) του κύριου ασθενούς,ο οποίος κατέχει έναν κυριαρχικό και ενεργητικό ρόλο και είναι καλύτερης νοημοσύνης.
Εν αντιθέσει, ο δευτερεύων ασθενής είναι μικρής ευφυίας,έντονα εξαρτητικός και εντυπωσιάζεται εύκολα.
Ως πρός τη θεραπεία συνιστάται η αναγνώριση του κύριου ασθενούς και η αντιμετώπιση της ψυχικής του διαταραχής. Τα δύο
άτομα θα μπορούσαν να χωριστούν για κάποιο χρονικό διάστημα, π.χ. με τη νοσηλεία του κύριου ασθενή σε Ψυχιατρική
Κλινική. Εάν οι παραληρητικές ιδέες του κύριου ασθενή βελτιωθούν, συνήθως βελτιώνονται και οι παραληρητικές ιδέες
του δευτερεύοντος ασθενή.
Συμπεράσματα: Η αναγνώριση των κοινών πεποιθήσεων των δύο ατόμων και κατ’ επέκταση της ‘folie a deux’ μπορεί να
οδηγήσει στην περίθαλψη αυτών των ασθενών και την σωστή αντιμετώπισή τους.
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Ψυχοπαθολογία και κύηση: Στάσεις ΕΓΚΥΩΝ με ψυχιατρική ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ και των
οικογενειΩΝ ΤΟΥΣ
Ντιγριντάκη Α.Αι., Σπυροπούλου Α., Ζέρβας Ι.Μ.
Ιατρείο Ψυχικής Υγείας Γυναικών, Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις στάσεις για ζητήματα ψυχοπαθολογίας και κύησης σε έγκυες γυναίκες με
γνωστές ψυχιατρικές διαταραχές καθώς και στα οικογενειακά τους δίκτυα. Η διαμόρφωση αυτών των στάσεων αποτιμήθηκε
σε δίκτυα οικογενειών τη στιγμή που είχαν άμεση εμπλοκή με το υπό μελέτη ζήτημα και επομένως δεν το προσέγγιζαν μόνο
θεωρητικά. Στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό να έχουν διενεργηθεί μελέτες στάσεων σε ανάλογα ζητήματα και πληθυσμούς.
Στην παρούσα μελέτη εντάχθηκαν έγκυες γυναίκες με συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές που παρακολουθούνται
στο Ιατρείο Ψυχικής Υγείας Γυναικών του Αιγινητείου Νοσοκομείου. Επιπλέον, συμμετείχε το οικογενειακό δίκτυο κάθε
εγκυμονούσης (σύντροφος/σύζυγος, πατέρας, μητέρα). Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο μέτρησης
στάσεων για ζητήματα ψυχοπαθολογίας και κύησης, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη μελέτη, με βάση τη
διεθνή βιβλιογραφία. Το ερωτηματολόγιο βαθμολογείται σε εξάβαθμη κλίμακα Likert και χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες
με βάση τη νοηματική συμφωνία: (α) επιδιώξεις-φόβοι, (β) συμβουλευτική-ψυχοεκπαίδευση, (γ) ψυχοφαρμακολογία, (δ)
πορεία εγκυμοσύνης.
Συνοπτικά, η πλειοψηφία των γυναικών δήλωσε φόβο μόλις πληροφορήθηκε την εγκυμοσύνη, γεγονός που σε σημαντικό
ποσοστό δεν συμμερίστηκαν οι συγγενείς και οι σύντροφοί τους. Οι φόβοι των γυναικών μειώθηκαν μετά από χορήγηση
εξειδικευμένης συμβουλευτικής, ενώ ένα μικρό ποσοστό συγγενών/συντρόφων πίστευε πως καλό θα ήταν να υπάρξει
επιπλέον ενημέρωση. Περίπου οι μισές από τις γυναίκες και τους συγγενείς τους εξέφρασαν έντονη ανησυχία σχετικά με
τη συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής κατά την κύηση, ενώ οι περισσότεροι σύντροφοι τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης. Το
1/3 των ασθενών είχε σκεφτεί να διακόψει την κύηση λόγω των φόβων του, κάτι στο οποίο οι σύντροφοι εξέφρασαν μικρή
συμφωνία, ενώ οι συγγενείς διαφωνία. Τέλος, έγινε σχεδόν καθολικά αποδεκτό πως η εγκυμοσύνη με συνυπάρχουσα
ψυχοπαθολογία μπορεί να συνεχίζεται με σωστή καθοδήγηση και συμβουλευτική.
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ΚΡΕΒΑΤΙΑ-ΚΛΟΥΒΙΑ: ΜΙΑ ΑΠΕΧΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ(;) ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
Παρασχάκης Α., Πρασσάς Στ.
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί», Αθήνα
Σκοπός: Δύο αιώνες μετά την «απελευθέρωση» των ψυχικά ασθενών από τις αλυσίδες τους -πρακτική που συνεχίζεται
σε χώρες της Κεντρικής Αφρικής- ψυχικά πάσχοντες βρίσκονταν μέχρι πρότινος (;) σε κρεβάτια-κλουβιά (cage beds) στην
καρδιά της Ευρώπης. Επιδίωξή μας ήταν η ανάδειξη του, ελάχιστα γνωστού στην Ελλάδα, θέματος
Υλικό και μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση (Google).
Αποτελέσματα: Τα κρεβάτια κλουβιά (μεταλλικό κρεβάτι γύρω και πάνω από το οποίο υπάρχει δικτυωτό συρμάτινο
πλέγμα με μια πλευρά η οποία ανοίγει και κλειδώνει) έχουν ευρέως χρησιμοποιηθεί από τις αρχές του 20ου αιώνα σε
Αυστρία, Κροατία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Τσεχία, πιθανότατα τη Βουλγαρία (ίσως και αλλού). Μόνο στην
Τσεχία υπολογίζεται ότι υπήρχαν 750-1000 αντίστοιχα κρεβάτια μέχρι τον Ιούλιο του 2004. Οι ασθενείς τοποθετούνται
σε αυτά για ώρες, ημέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια ή επ’ αόριστον. Η πρακτική αυτή ευοδώνεται από την ύπαρξη των
κρεβατιών σε συνάρτηση με τον μεγάλο αριθμό ασθενών, την υποστελέχωση, την ανεπαρκή εκπαίδευση του προσωπικού
και μιας ευρύτερης πολιτισμικής και κοινωνικής νοοτροπίας. Κρεβάτια-κλουβιά έχουν χρησιμοποιηθεί σε δομές μακράς
παραμονής στην κοινότητα, περισσότερο όμως σε μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία (αλλά και σε ψυχιατρικά τμήματα
γενικών νοσοκομείων). Σε αυτά «εγκιβωτίζονται» ασθενείς με βίαιη υποτροπή μειζόνων ψυχιατρικών διαταραχών, εκείνοι με
διαταραχές συμπεριφοράς ή αστάθεια βάδισης στα πλαίσια άνοιας ή ορισμένοι με βαριές νευροαναπτυξιακές διαταραχές.
Σε σχέση με τη σωματική καθήλωση επί κλίνης -χωρίς να εξιδανικεύεται η τελευταία-, τα κρεβάτια-κλουβιά φαίνεται ότι
προστατεύουν λιγότερο από τον αυτοτραυματισμό, οι ασθενείς επιβλέπονται αραιότερα και παραμένουν περισσότερο
χρόνο περιορισμένοι. Όσοι είχαν ανάλογη εμπειρία αναφέρουν ότι «ένοιωθαν σαν ζώα». Προσπάθειες για την απόσυρσή
τους έχουν γίνει τα τελευταία 15 χρόνια, ωστόσο ο έλεγχος της εφαρμογής του μέτρου δεν είναι απροβλημάτιστος.
Συμπεράσματα. Τα κρεβάτια-κλουβιά αποτελούν μια αποκρουστική ιστορία από το παρελθόν(;) της Ψυχιατρικής στην
καρδιά της Ευρώπης. Ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας οφείλουμε να γνωρίζουμε όσους περισσότερους από τους (δυστυχώς
αρκετούς) σκελετούς στην «ντουλάπα» της επιστήμης μας.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
Γερασίμου Χ., Φερεντίνος Π., Μιχόπουλος Ι., Δουζένης Α.
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Σκοπός: Η ανασκόπηση των επιστημονικών δεδομένων της επίδρασης του λιθίου στη λειτουργία των παραθυρεοειδών
αδένων.
Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (PubMed, Scopus), με λέξεις
κλειδιά lithium, parathyroid, hyperparathyroidism, hypercalcemia.
Αποτελέσματα: To λίθιο αποτελεί μια ευρέως αποδεκτή θεραπεία της διπολικής διαταραχής. Το 1973 δημοσιεύτηκε η
πρώτη κλινική αναφορά εμφάνισης υπερπαραθυρεοειδισμού σχετιζόμενου με χορήγηση λιθίου. Έκτοτε αρκετές μελέτες,
επιβεβαιώνουν την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης υπερπαραθυρεοειδισμού ή/και υπερασβεστιαιμίας σε ασθενείς που
λαμβάνουν λίθιο, με ποσοστό εμφάνισης περίπου 10%, αρκετά μεγαλύτερο συγκριτικά με το <1% του γενικού πληθυσμού.
O πιο πιθανός παθοφυσιολογικός μηχανισμός, περιγράφεται βιβλιογραφικά ως set-point theory. Σύμφωνα με αυτόν, το
λίθιο ανταγωνίζεται απευθείας τους ευαίσθητους στο ασβέστιο υποδοχείς (CaSR) των παραθυρεοειδικών κυττάρων με
τελικό αποτέλεσμα την υπερέκκριση παραθορμόνης. Επιπλέον, η εμφάνιση υπερπαραθυρεοειδισμού μπορεί να οφείλεται
σε απευθείας δράση του λιθίου στα νεφρικά σωληνάρια και το έντερο, προκαλώντας υπερασβεστιαιμία, σε υπερτροφία
των παραθυρεοειδικών αδένων λόγω διέγερσης από χρόνια λήψη λιθίου είτε ως δευτεροπαθής εμφάνιση σε νεφρική
ανεπάρκεια λόγω λιθίου. Για την αντιμετώπιση του υπερπαραθυρεοειδιμού - υπερασβεστιαιμίας επαγόμενου από λίθιο,
προτείνονται η διακοπή του λιθίου, η προσεκτική κλινική παρακολούθηση όταν η διακοπή δεν είναι δυνατή, η χορήγηση
ασβεστιομιμητικών παραγόντων ή η χειρουργική αντιμετώπιση.
Συμπέρασμα: Το ποσοστό εμφάνισης υπερπαραθυρεοειδισμού - υπερασβεστιαιμίας λόγω θεραπείας με λίθιο είναι
αρκετά υψηλό. Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί μπορεί να μην είναι πλήρως κατανοητοί αλλά είναι απαραίτητη η τακτική
παρακολούθηση των επιπέδων ασβεστίου στο αίμα σε ασθενείς που λαμβάνουν λίθιο.

P56
ΕΜΒΟΕΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Γερασίμου Χ., Γουρνέλλης Ρ., Δουζένης Α.
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Σκοπός: Η ανασκόπηση των επιστημονικών δεδομένων μεταξύ εμβοών, κατάθλιψης και αντικαταθλιπτικής αγωγής.
Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (PubMed, Scopus), με λέξεις
κλειδιά tinnitus, depression, antidepressant.
Αποτελέσματα: Οι εμβοές ορίζονται ως ακουστοί ήχοι που παράγονται από το σώμα μας κατά την απουσία εξωτερικού
ηχητικού ερεθίσματος. Είναι ένα συχνό ιατρικό σύμπτωμα που μπορεί να είναι εξουθενωτικό. Οι παράγοντες κινδύνου
περιλαμβάνουν απώλεια ακοής, ωτοτοξική φαρμακευτική αγωγή, τραυματισμό της κεφαλής και κατάθλιψη. Βιβλιογραφικά
φαίνεται πως η σχέση κατάθλιψης και εμβοών είναι αμφίδρομη. Η κατάθλιψη αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα στην
εμφάνιση ή επιδείνωση των εμβοών. Ενώ οι χρόνιες εμβοές φαίνεται ότι αποτελούν παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση
κατάθλιψης. Επιπλέον, περιγράφονται τρείς διαφορετικοί συσχετισμοί μεταξύ αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και εμβοών.
Πρώτον, μεγάλος αριθμός κλινικών περιστατικών συνδέουν την εμφάνιση των εμβοών με την έναρξη αγωγής με
αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Δεύτερον, η έναρξη εμβοών συνδέεται με σύνδρομο απόσυρσης από αντικαταθλιπτική αγωγή.
Τρίτον, μελέτες αναφέρουν βελτίωση των εμβοών μετά από θεραπεία με αντικαταθλιπτικά. Η αμιτριπτυλίνη φαίνεται να έχει
τα καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία των εμβοών. Η εμφάνιση των εμβοών ως ανεπιθύμητη ενέργεια, περιγράφεται
με μικρές διαφορές, σε όλες τις κατηγορίες αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη βιβλιογραφική
αναφορά μόνο για την σερτραλίνη.
Συμπέρασμα: Ο επιπολασμός μεταξύ καταθλιπτικών συμπτωμάτων και ασθενών που εμφανίζουν εμβοές είναι αρκετά υψηλός.
Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί με τους οποίους, εμβοές, κατάθλιψη και αντικαταθλιπτικά αλληλοεπιδρούν δεν είναι πλήρως
κατανοητοί, ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν επαρκείς ενδείξεις ότι η αντικαταθλιπτική αγωγή βελτιώνει τις εμβοές.
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ΨΥΧΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΣ WILSON
Θεοχάρη Ε.1, Γεωργάτος Γ.1, Λεωτσάκου Χ.1, Φωτάρα Ι.1, Κόντης Δ.2, Καλογεροπούλου Κ.1
1
2

Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας «Ελλήνων Αμερικής», Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο»
4o Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών, Ψ.Ν.Α.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ασθενούς με ψυχωτικά συμπτώματα, ο οποίος 22 χρόνια
μετά από την πρώτη εκδήλωση των συμπτωμάτων διαγνώστηκε ότι έπασχε από νόσο Wilson. Επίσης πραγματοποιήθηκε
βιβλιογραφική αναζήτηση δεδομένων για τη σχέση ψύχωσης-νόσου Wilson.
Υλικό και Μέθοδοι: Ανασκόπηση στο φάκελο νοσηλείας του ασθενούς, επικοινωνία με τον ίδιο τον ασθενή και
συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Pubmed και Cochrane library με τις λέξεις αναζήτησης
“psychosis” και “Wilson disease”.
Αποτελέσματα: Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 38 ετών με έναρξη παρανοϊκού τύπου σχιζοφρένειας από την ηλικία των
16 ετών. Η νόσος ακολούθησε πορεία με υφέσεις και εξάρσεις, με αρκετά υπολειμματικά στοιχεία στα μεσοδιαστήματα
και έκπτωση της λειτουργικότητας. Πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές νοσηλείες σε ψυχιατρικές κλινικές και δοκιμάστηκαν
θεραπείες με πολλούς αντιψυχωτικούς παράγοντες στους οποίους είχε μερική ανταπόκριση. Οι υποτροπές χαρακτηρίζονταν
από διαταραχές συμπεριφοράς, παραληρητικές ιδέες διωκτικού περιεχομένου και ακουστικές ψευδαισθήσεις. Σε ηλικία 38
ετών ο ασθενής ανέπτυξε νευρολογική συμπτωματολογία και νοσηλεύτηκε σε παθολογική κλινική, όπου τέθηκε η διάγνωση
της νόσου Wilson. Σταδιακά η νευρολογική σημειολογία βελτιώθηκε. Η βιβλιογραφική αναζήτηση έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί
πάσχοντες από τη νόσο Wilson νοσηλεύονται σε ψυχιατρικές κλινικές πολύ πριν τη διάγνωση της νευρολογικής νόσου. Τα
κύρια ψυχιατρικά συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι παράδοξη συμπεριφορά, ευερεθιστότητα, κατάθλιψη και
γνωστική έκπτωση. Οι σχιζοφρενικόμορφες εκδηλώσεις είναι σπανιότερες.
Συμπεράσματα: Η εκδήλωση ψυχιατρικής συμπτωματολογίας είναι συχνή στα πλαίσια πολλών παθολογικών νοσημάτων.
Η ανθεκτικότητα των ψυχιατρικών συμπτωμάτων στην φαρμακοθεραπεία πρέπει να εγείρει υποψίες στους θεράποντες
ψυχιάτρους ότι υπάρχει υποκείμενη οργανική αιτία, η διερεύνηση και η αντιμετώπιση της οποίας απαιτεί ειδικές εργαστηριακές
εξετάσεις και συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες.
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Ιορδανίδου Ε., Κοτσιαφίτης Α., Φιλιππιάδου Μ., Φρυδά Χ., Καπρίνης Σ., Γαρύφαλλος Γ.
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Η εγκεφαλική αμυλοειδική αγγειοπάθεια είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από εναπόθεση αμυλοειδούς στα
τοιχώματα των αγγείων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Συνδέεται με το 10-20% των περιπτώσεων ενδοεγκεφαλικής
αιμορραγίας. Επίσης η ανέυρεση αμυλοειδούς είναι πολύ συχνή (80%) σε ασθενείς με νόσο Alzheimer. Περιγράφεται η
περίπτωση 58χρονης ασθενούς με ιστορικό σχιζοφρένειας και εγκεφαλική αμυλοειδική αγγειοπάθεια.
Η ασθενής διεκομίσθη στα ΤΕΠ με εικόνα έντονου βραδυψυχισμού, νωθρότητας και υπνηλία.Από τη νευρολογική εκτίμηση
δεν διαπιστώθηκε εστιακή σημειολογία. Από την αξονική τομογραφία εγκεφάλου ευρέθησαν ίχνη αιμορραγικού υλικού
και ακολούθησε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου που κατέδειξε εστίες διάσπαρτα στο παρέγχυμα συμβατές με εικόνα
αμυλοειδικής εγκεφαλοπάθειας. Ψυχιατρικά η ασθενής παρουσίαζε εικόνα υπολειμματικής σχιζοφρένειας με προέχοντα
τα αρνητικά συμπτώματα και έκπτωση της λειτουργικότητας. Το οικογενειακό ιστορικό περιλαμβάνει αδελφή με ψυχωτική
νόσο και μητέρα με άνοια.
Η ασθενής ετέθη σε ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, αντιυπερτασική και αντιψυχωτική αγωγή. Η εικόνα της βελτιώθηκε
με επαναφορά του επιπέδου συνείδησης και αντίστοιχη βελτίωση της ψυχοκινητικότητάς της. Δεν συνεστήθη αντιπηκτική
ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή λόγω του αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας και αποφεύχθηκε η χρήση κορτιζόνης λόγω
της πιθανότητας επιδείνωσης συμπτωμάτων από την ψυχική σφαίρα. Σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου που έγινε μετά
από περίπου 2 μήνες τα αιμορραγικά στοιχεία είχαν απορροφηθεί και παρέμειναν τα χρόνια ευρήματα ισχαιμικής νόσου
του εγκεφάλου. Η ασθενής παρεπέμφθη για παρακολούθηση σε εξωτερικό νευρολογικό ιατρείο. Δεν κατέστη δυνατός ο
απεικονιστικός έλεγχος των συγγενών.
Η περίπτωση αυτής της ασθενούς καταδεικνύει τη σημασία του οργανικού ελέγχου ακόμα και σε έναν χρόνιο ψυχωτικό
ασθενή με άτυπα συμπτώματα. Επίσης αναδεικνύεται η δυσκολία στη διαφορική διάγνωση αναφορικά με την προέλευση
των συμπτωμάτων ασθενών με χρόνια ψυχική νόσο και οργανικότητα. Τέλος μέσα από το παρόν περιστατικό επισημαίνονται
τα διλήμματα στη θεραπεία.
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ
ΖΕΥΓΟΥΣ
Βαρδιάμπασης Α., Γραμανδάνη Χ.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου
Σκοπός: Η μετάβαση ενός ζευγαριού στη γονεϊκότητα συνοδεύεται από αλλαγές στη ζωή, και στη σεξουαλική ζωή,
ειδικότερα. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν οι επιπτώσεις των διαταραχών ύπνου των παιδιών στην ποιότητα
σεξουαλικής ζωής του ζευγαριού.
Υλικό και μέθοδοι: Σε δείγμα 43 ζευγαριών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών) χορηγήθηκαν η Κλίμακα Διαταραχών
Ύπνου για Παιδιά (SDSC), η Κλίμακα Ποιότητας Σεξουαλικής Ζωής για Άνδρες και η Κλίμακα Ποιότητας Σεξουαλικής
Ζωής για Γυναίκες (SQOL-M & SQOL-F). Η πρώτη διερευνά την παρουσία διαταραχών ύπνου σε παιδιά 3-16 ετών, τους
τελευταίους 6 μήνες. Οι επόμενες δύο αξιολογούν τη σχέση ανάμεσα στη σεξουαλική δυσλειτουργία και την ποιότητα
ζωής, δίνοντας έμφαση σε τομείς όπως η σεξουαλική αυτοεκτίμηση, τα συναισθηματικά ζητήματα και τα θέματα σχέσεων.
Οι Κλίμακες συμπληρώθηκαν από τους δύο γονείς. Στο δείγμα συμπεριελήφθησαν γονείς με παρόμοιο μορφωτικό επίπεδο
(>9 έτη σπουδών), χωρίς μείζονα κατάθλιψη, χρόνιο σωματικό πρόβλημα, κατάχρηση αλκοόλ. Ακολούθησε σύγκριση 16
ζευγαριών με παιδιά με σοβαρές διαταραχές ύπνου (σκορ SDSC >58) και 15 ζευγαριών με παιδιά χωρίς διαταραχές ύπνου
(σκορ SDSC <41).
Αποτελέσματα: Στην ομάδα με τις σοβαρές διαταραχές ύπνου στα παιδιά φάνηκε ότι στην ποιότητα της σεξουαλικής ζωής
των γυναικών υπήρχε στατιστικά σημαντική αρνητική επίπτωση σε σχέση με τις γυναίκες από την ομάδα σύγκρισης (t-value
=4,94 & p-value=0,00005 για p<05). Για τους άνδρες δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (t-value =0,572 & p-value=0,28 για p<05).
Συμπεράσματα: Η ποιότητα σεξουαλικής ζωής των γυναικών έδειξε να επηρεάζεται περισσότερο από εκείνη των ανδρών
από τις διαταραχές ύπνου των παιδιών τους. Μήπως οι γυναίκες σηκώνουν μεγαλύτερο φορτίο σε σχέση με τη φροντίδα
των παιδιών; Μήπως βιώνουν τις δυσκολίες με εκκωφαντικότερο τρόπο; Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη σεξουαλικών
συναλλαγών δύναται να έχει επιβαρυντικές συνέπειες στη σχέση. Η διατήρηση της σεξουαλικής ζωής αποτελεί ακρογωνιαίο
λίθο για τη διατήρηση μιας υγιούς σχέσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, συνολικότερα.
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ΣΥΝΝΟΣΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Καμπούρας Ι.1,2, Παπαδοπούλου Α.1,2, Καρβούνη Α.2, Τόλλος Ι.1,2, Κουμαντάκη Β.1,2, Ρίζος Ε.2, Δουζένης Α.2,
Γουρνέλλης Ρ.1,2
1
2

ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Σκοπός: Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι μια αυτοάνοση, φλεγμονώδης, πολυσυστηματική διαταραχή.
Ως νευροψυχιατρικές διαταραχές του ΣΕΛ αναφέρονται οι ψυχιατρικές και νευρολογικές εκδηλώσεις που αναπτύσσονται
δευτερογενώς από τη συμμετοχή του ΚΝΣ σε ασθενείς με ΣΕΛ. Είναι αρκετά συχνές, κυρίως σε γυναίκες (25-70%) και
μπορεί να αποτελούν πρωταρχικές εκδηλώσεις της νόσου.
Υλικό και μέθοδοι: Παρουσιάζουμε περιστατικό πρωτοδιαγνωσθέντος ΣΕΛ με συνοδό διαταραχή της διάθεσης και
ελεύθερο ψυχιατρικό ιστορικό.
Αποτελέσματα: Γυναίκα 48 ετών, χωρίς προηγούμενο ψυχιατρικό ιστορικό, εισήχθη στην καρδιολογική κλινική του
νοσοκομείου λόγω μυοκαρδιοπάθειας υπό διερεύνηση. Παράλληλα, η ασθενής παρουσίαζε ψυχοκινητική ανησυχία και
διαταραχή ύπνου για τα οποία και εκλήθη η ομάδα της Διασυνδετικής - Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής. Κατά τη νοσηλεία
της και κατόπιν θετικής δοκιμασίας για αντιπυρηνικά αντισώματα ετέθη η διάγνωση ΣΕΛ. Κατά την ψυχιατρική εξέτασή,
η ασθενής ήταν ψυχοκινητικά ανήσυχη, λογορροïκή, με πίεση του λόγου και ιδεοφυγή, ευσυγκίνητη, με ευμετάβλητο
συναίσθημα και άρση αναστολών.Επιπλέον εμφάνιζε ιδέες μεγαλείου και παραληρητικές ιδέες θρησκευτικού περιεχομένου
με αναφερόμενες συνοδές υπνοπομπικές ψευδαισθήσεις. Περιγράφεται αιφνίδια έναρξη της ανωτέρω κλινικής εικόνας και
προοδευτική επιδείνωση. Συστήθηκε έναρξη αγωγής με αριπιπραζόλη και λοραζεπάμη και δόθηκαν οδηγίες για περαιτέρω
παρακολούθησή της.
Συμπεράσματα: Οι ψυχιατρικές εκδηλώσεις του ΣΕΛ είναι αρκετά κοινές και είναι δυνατό να εμφανιστούν στην αρχή
της εκδήλωσης της νόσου. Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης νευροψυχιατρικών
συμπτωμάτων και της παρουσίας αντισωμάτων. Επιπλέον, κατά τη θεραπεία με κορτικοστεροειδή για ΣΕΛ μπορεί να
εμφανιστεί ως ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμακοεπαγόμενη ψύχωση ή διαταραχή της διάθεσης. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένη
η συνεργασία μεταξύ των ιατρών των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων για την έγκαιρη διάγνωση, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια
της παρακολούθησης και θεραπείας.
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ΑΛΕΞΙΘΥΜΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΣΟΒΑΡΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ
Παχή Α., Σαντά Ζ., Τασσόπουλος Α., Χατζηαγάπης Σ., Ρουμπή Α., Μουσσάς Γ.
Ψυχιατρική κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
Εισαγωγή: Οι συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές στην συμπεριφορά των ασθενών με σχιζοφρένεια θεωρούνται
από τις πιο συνηθισμένες και ίσως τις πιο καταστροφικές επιπτώσεις της διαταραχής. Από την άλλη πλευρά πρόσφατες
μελέτες σε ασθενείς με ψυχιατρική διαταραχή και σε ασθενείς με σωματική νόσο πρότειναν μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ
της αλεξιθυμίας και της ελλειμματικής εναισθησίας, της πτωχής συμμόρφωσης και του ανεπαρκούς ελέγχου της νόσου.
Σκοπός: Η αξιολόγηση της αλεξιθυμίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή σε σύγκριση με
σταθεροποιημένους ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια -ΧΑΠ.
Υλικό - Μέθοδος: Η κλίμακα της Αλεξιθυμίας-TAS 20, χορηγήθηκε σε 99 ασθενείς με διάγνωση σχιζοφρένεια ή
σχιζοσυναισθηματική διαταραχή (45 άνδρες και 54 γυναίκες, με μέση ηλικία δείγματος 41,71±10,71) και σε 139
σταθεροποιημένους ασθενείς με ΧΑΠ (107 άνδρες και 32 γυναίκες, με μέση ηλικία δείγματος 64,62±8,05).
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με ψυχική διαταραχή παρουσίασαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις βαθμολογίες
στις 3 υποκλίμακες της TAS 20 σε σύγκριση με τους σταθεροποιημένους ασθενείς ΧΑΠ. Συγκεκριμένα στην δυσκολία
αναγνώρισης και έκφρασης συναισθημάτων οι ασθενείς με ψυχική νόσο είχαν αυξημένες βαθμολογίες (16,91 ± 6,74
και 13,07 ± 4,96) σε σύγκριση με τους σταθεροποιημένους ασθενείς με ΧΑΠ (14,98 ± 6,79 και 11,13 ± 4,38), t(237)
= 2,176, p= 0.031 και t(237) = 3,192, p= 0.002). Στην υποκλίμακα εξωτερικός προσανατολισμός όμως, οι ασθενείς με
σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή παρουσίασαν μειωμένες βαθμολογίες (19,12 ± 5,52) σε σύγκριση με τους
σταθεροποιημένους ασθενείς με ΧΑΠ (20,82 ± 4,83), t(237) =- 2,526, p= 0.012).
Συμπέρασμα: Υψηλότερα επίπεδα αλεξιθυμίας στην σχιζοφρένεια αντικατοπτρίζουν τις μειωμένες δυνατότητες κατανόησης
και περιγραφής των συναισθημάτων των ίδιων των ασθενών και των συναισθημάτων των άλλων, με συνέπεια την
παρεμπόδιση των διαπροσωπικών σχέσεων, τον αυτισμό και την κοινωνική απόσυρση. Ακόμη η αλεξιθυμία μπορεί να
οδηγήσει σε μειωμένη δυνατότητα αυτοφροντίδας λόγω ανεπαρκούς ρύθμισης των αδιαφοροποίητων συναισθημάτων με
υγιείς ψυχολογικές στρατηγικές.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Παχή Α., Τσελεμπής Α., Μπράτης Δ., Τζιώκα Ε., Γιωτάκης Κ., Μουσσάς Γ.
Ψυχιατρική κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
Εισαγωγή: Η έννοια της Εσωτερικής Συγκρότησης έχει προταθεί για να εξηγήσει την επιτυχημένη αντιμετώπιση στρεσσογόνων
γεγονότων ζωής. Η κλίμακα της Εσωτερικής Συγκρότησης έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες ως μέτρο πρόβλεψης
της έκβασης ενός νοσήματος, που σχετίζεται με την αποδοχή της χρόνιας νόσου και την αντιμετώπιση των στρεσσογόνων
καταστάσεων που απορρέουν εξ’ αυτής.
Σκοπός: Η αξιολόγηση της Εσωτερικής Συγκρότησης σε ασθενείς με σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή σε
σύγκριση με σταθεροποιημένους ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια -ΧΑΠ και φυσιολογικούς μάρτυρες.
Υλικό - Μέθοδος: Το ερωτηματολόγιο της Εσωτερικής συγκρότησης του Antonovsky χορηγήθηκε σε 99 ασθενείς
με διάγνωση σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή (45 άνδρες και 54 γυναίκες, με μέση ηλικία δείγματος
41,71±10,71), σε 139 σταθεροποιημένους ασθενείς με ΧΑΠ (107 άνδρες και 32 γυναίκες, με μέση ηλικία δείγματος
64,62±8,05) και σε δείγμα 109 ατόμων από επαγγελματίες υγείας σε Γενικό Νοσοκομείο (28 άνδρες και 81 γυναίκες, με
μέση ηλικία δείγματος 38,36±8,05).
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τις βαθμολογίες στην κλίμακα της Εσωτερικής
Συγκρότησης στις ομάδες των ασθενών με σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, σε σταθεροποιημένους
ασθενείς με ΧΑΠ και φυσιολογικούς μάρτυρες, όπως αναδεικνύεται από την δοκιμασία one-way ANOVA (F(2,344) =
10,635, p=.000). Οι ασθενείς με ψυχική νόσο είχαν σημαντικά χαμηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα εσωτερικής
συγκρότησης σε σύγκριση με τους σταθεροποιημένους ασθενείς με ΧΑΠ (56,57±15,69 έναντι 64,45±11,66, p=0,000)
και τους φυσιολογικούς μάρτυρες (56,57±15,69 έναντι 61,65±11,94, p=0,014). Δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά
μεταξύ των βαθμολογιών στην κλίμακα εσωτερικής συγκρότησης μεταξύ των σταθεροποιημένων ασθενών με ΧΑΠ και των
φυσιολογικών μαρτύρων (p= .215).
Συμπέρασμα: Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας, όπως ο κατακερματισμός και η διαστρέβλωση της
πραγματικότητας καθώς και η γνωσιακή αποδιοργάνωση, διαμορφώνουν την μειωμένη εσωτερική συγκρότηση αυτών των
ασθενών. Αντίθετα στους σταθεροποιημένους ασθενείς με ΧΑΠ η νόσος φαίνεται να λειτούργησε ως πρόκληση και αξία
επένδυσης και δέσμευσης.
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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μητρόπουλος Γ.1, Γοργόλη Δ.2
1
2

4ο Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Ψυχιατρική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας

Κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970 η αμερικανική ψυχιατρική διήλθε σοβαρή κρίση «νομιμοποίησης», γεγονός που
εκφράστηκε με την εμφάνιση του «αντιψυχιατρικού κινήματος». Μελέτες εκείνης της εποχής δείχνουν ότι οι Αμερικανοί
ψυχίατροι, είτε διαγίγνωσκαν την σχιζοφρένεια πολύ πιο εύκολα από τους Βρετανούς συναδέλφους τους (Kendell et al.,
1971), είτε ότι δυσκολεύονταν να διακρίνουν τα φυσιολογικά από τα σχιζοφρενικά άτομα (Rosenhan, 1974). Η αναξιοπιστία
της ψυχιατρικής διάγνωσης στην Αμερική αποδίδεται γενικά στο ότι, μετά τον πόλεμο, στην ψυχιατρική επικράτησε κατά
τρόπο απόλυτο η ψυχαναλυτική θεωρία (στην αμερικάνικη εκδοχή της) και το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο του Adolf Mayer,
γεγονός που περιόρισε κατά πολύ το ενδιαφέρον για την ακριβή διάγνωση και την νοσολογική ταξινόμηση. Σημειωτέον,
κάτι παρόμοιο ουδέποτε συνέβη στα ευρωπαϊκά ψυχιατρικά πράγματα. Το DSM-III, το οποίο εκδόθηκε το 1980, έδωσε
λύση στα παραπάνω προβλήματα, δίνοντας έμφαση στην περιγραφή και στην αξιοπιστία, και καθιστώντας την διάγνωση
οπερασιοναλιστική (operationalist) υπό την επίδραση της νεοθετικιστικής επιστημολογίας. Το DSM-III απέφυγε τις αναφορές
σε υποθέσεις περί την αιτιολογία των διαταραχών, και δη σε υποθέσεις ψυχαναλυτικού τύπου, όπως συνέβαινε σε μεγάλο
βαθμό στα DSM-I και ΙΙ και, δεύτερον, η διάγνωση βασιζόταν πλέον σε σαφή διαγνωστικά κριτήρια. Το μοντέλο αυτό
ψυχιατρικής διάγνωσης αποτέλεσε εν πολλοίς το πρότυπο και για το κεφάλαιο των ψυχικών διαταραχών του ΙCD μετά την
10η αναθεώρησή του (ICD-10). Η 11η αναθεώρηση του τελευταίου, η οποία αναμένεται μέσα στο 2018, θεωρείται ότι θα
έχει διαγνωστική φιλοσοφία που θα κινείται σε παρόμοια γραμμή. Πάντως, παρά την εκτενή κριτική που έχει δεχτεί, το
DSM έχει επί 38 χρόνια συμβάλει ιδιαιτέρως στην επίτευξη του στόχου της αξιόπιστης (αν και όχι απαραιτήτως έγκυρης)
διάγνωσης, της κοινής γλώσσας και της επικοινωνίας μεταξύ των κλινικών.
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ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΚΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Κουμαντάκη Β.1,2, Δραμιλαράκη Σ.1,2, Παπαδοπούλου Α.1,2, Λοίζου Κ.1,2, Αγουρίδου Μ.1,2, Ρίζος Ε.2,
Δουζένης Α.2, Γουρνέλλης Ρ.1,2
1
2

ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Σκοπός: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της πιθανής συσχέτισης των ψυχοκοινωνικών παραγόντων με τον καρκίνο του
μαστού. Η πιο συχνή ψυχοκοινωνική παράμετρος που συνδέεται με την έκλυση, ή την εκδήλωση μιας νόσου είναι το
«στρες». Το χρόνιο στρες, η παρατεταμένη εκδήλωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων καθώς και η έλλειψη κοινωνικής
στήριξης ενδεχομένως εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια της νόσου.
Υλικό και μέθοδοι: Το ζήτημα αυτό ερευνήθηκε στο παρόν βιβλιογραφικά από εργασίες του διεθνούς πεδίου (Breast
Cancer Research, Journal of Experimental & Clinical Cancer Research,The LANCET Oncology Vol.5, ELSEVIER Journal of
Psychosomatic Research, Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing) με λέξεις κλειδιά τους όρους Breast Cancer, depression, anxiety, stressful life events.
Αποτελέσματα: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέδειξε ότι υπάρχει πιθανή συσχέτιση μεταξύ των στρεσογόνων
γεγονότων και των καταθλιπτικών εκδηλώσεων με την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού. Η μετά-ανάλυση ενός δείγματος
99.807 γυναικών έδειξε ότι τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής παρουσίαζαν ένα σχετικό κίνδυνο για την εμφάνιση καρκίνου του
μαστού. Η σχέση στρες και του καρκίνου του μαστού δεν φάνηκε μόνο σε επίπεδο επιδημιολογικό, αλλά και από αναλύσεις
μοριακής βιολογίας που κατέδειξαν ότι οι σχετικοί παράγοντες συμμετέχουν στην έκλυση και την πορεία της νόσου.
Συμπεράσματα: Η χρησιμότητα των παραπάνω στοιχείων είναι μείζονα στη πρωτογενή πρόληψη αλλά και στην
ψυχοεκπαίδευση του κλινικού πληθυσμού από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κατά την εκδήλωση και αντιμετώπιση
της νόσου. Γενικότερα, απαιτείται η διεξαγωγή περισσότερων μελετών με παρεμφερή στόχευση για την ανάδειξη και
κατεπέκταση την ανίχνευση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού.
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Προβλήματα και περιορισμοί της διάγνωσης κατά DSM-ICD
Μητρόπουλος Γ.1, Γοργόλη Δ.2
1
2

4ο Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Ψυχιατρική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας

Το DSM συνέβαλε στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ψυχιατρικής διάγνωσης μετά το 1980. Ωστόσο, η χρήση του (και
του ICD) συνδέεται με μια σειρά από σοβαρά προβλήματα.
Πρώτον: Αντί να αποτελεί έναν «οδηγό» για την κλινική διάγνωση, που να βασίζεται στην «κλινική κρίση», και να απαιτεί
«κλινική εκπαίδευση και εμπειρία», στην πράξη χρησιμοποιήθηκε ως «απόλυτη αυθεντία στην ψυχοπαθολογία και τη
διάγνωση», με αποτέλεσμα τον «θάνατο της φαινομενολογίας» (Andreasen, 2007).
Δεύτερον: Πάσχει από «υποαφηγηματικότητα». Επιτρέπει τα σημεία και συμπτώματα της ψυχικής νόσου να εκτιμώνται
εμπειρικά και ανεξάρτητα από την υποκειμενική εμπειρία του ασθενή, τις περιστάσεις του βίου του, την προσωπικότητά του,
και από το προσωπικό νόημα που ο ασθενής αποδίδει στα γεγονότα και στα συμπτώματά του.
Τρίτον: Τα τελεστικά (operational) κριτήριά του απέχουν πολύ από τον τρόπο με τον οποίο ο κλινικός σκέπτεται στην
πραγματικότητα όταν θέτει μία διάγνωση. Η διάγνωση ως νοητική διαδικασία δεν είναι τσεκάρισμα κριτηρίων, αλλά
σύγκριση ανάμεσα της υπό εξέταση περίπτωσης με κλινικά «πρότυπα» (prototypes)/ αντιπροσωπευτικά υποδείγματα (exemplars) υπό την έννοια της Gestalt, που διαμορφώνουμε νοητικά και εμπλουτίζουμε διαρκώς με την εμπειρία (Parnas,
2015).
Τέταρτον: Η καθαρά περιγραφική και α-θεωρητική προσέγγισή του προκάλεσε κατακερματισμό της διάγνωσης,
προβληματική ομαδοποίηση των διαταραχών, πολλαπλασιασμό των διαγνωστικών κατηγοριών, εμφάνιση διαγνώσεων
αμφίβολης εγκυρότητας, και γιγάντωση της προβληματικής έννοιας της συννοσηρότητας.
Πέμπτον: Αποδείχτηκε ότι οι νεο-κρεπελίνιες συναινετικές περιγραφές των συνδρόμων όχι μόνο δεν μπόρεσαν να
αποτελέσουν επαρκή βάση για την έρευνα πάνω στην αιτιοπαθογένεια των ψυχικών διαταραχών, αλλά, επίσης, αποτέλεσαν
για τους ερευνητές μια «επιστημική φυλακή».
Έκτον: Το DSM-5 απέτυχε να συγκροτήσει εναλλακτικούς διαστασιακούς ορισμούς, ακόμα και στις διαταραχές
προσωπικότητας.
Έβδομον: «Η μεγαλύτερη αδυναμία του DSM είναι η έλλειψη εγκυρότητας» (Insel, 2010). Η σοβαρή αυτή κριτική συνδέεται
με την ανάπτυξη εκ μέρους του ΝΙΜΗ του RDoC ως εναλλακτικού ερευνητικού προγράμματος.
Tα παραπάνω ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως εν όψει της επικείμενης έκδοσης του ICD-11.
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Λοΐζου Κ.1,2, Κουμαντάκη Β.1,2, Παπαδοπούλου Α.1,2, Μαυρόματος Α.2, Τουρνικιώτη Κ.2, Τσακλακίδου Δ.2,
Δουζένης Α.2, Γουρνέλλης Ρ.1,2
1
2

ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Σκοπός: Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 υπάρχουν περιγραφές για συσχέτιση μεταξύ της κατάθλιψης και του καρκίνου
του παγκρέατος. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της παρουσίασης περιστατικού, είναι η καλύτερη
κατανόηση της βιολογικής σύνδεσης και των μηχανισμών των δύο αυτών ασθενειών, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να
συμβάλλει καταλυτικά στην διάγνωση και την θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με την συγκεκριμένη νόσο.
Υλικό και μέθοδοι: Παρουσιάζουμε την περίπτωση ασθενούς με υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή και ιστορικό
χειρουργηθέντος Ca παγκρέατος προ οκταετίας, που εισήχθη στην Παθολογική Κλινική του ΠΓΝ «Αττικόν» λόγω
φαρμακευτικής απόπειρας με συνοδό λήψη απορρυπαντικού. Η ψυχιατρική συνέντευξη ανέδειξε καταθλιπτικό συναίσθημα,
ανηδονία, αισθήματα αναξιότητας και ενοχής. Χορηγήθηκε αντικαταθλιπτική αγωγή, παραπέμφθηκε για διερεύνηση της
υποκείμενης παθολογίας και η ασθενής συνέχισε την νοσηλεία της στην ψυχιατρική κλινική.
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της κατάθλιψης είναι υψηλότερος σε ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος από ό,τι σε
ασθενείς με άλλα νεοπλάσματα της περιτοναϊκής κοιλότητας. Βάσει ερευνών, ασθενείς με όγκους στο πάγκρεας παρουσίασαν
διαταραχές της διάθεσης τουλάχιστον 43 μήνες πριν από την εμφάνιση σωματικών συμπτωμάτων, εμφανίζοντας αγχώδη
συμπτωματολογία και έλλειψη αισιοδοξίας. Κοινοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με την συννοσηρότητα
μεταξύ κατάθλιψης και καρκίνου του παγκρέατος μελετώνται και αφορούν τον μεταβολικό κύκλο της σεροτονίνης, της
τρυπτοφάνης - κυνουρενίνης και την ανοσολογική λειτουργία των κυτοκινών.
Συμπεράσματα: Η κατάθλιψη μπορεί να είναι το πρώτο σύμπτωμα του καρκίνου του παγκρέατος και πιθανόν να προκαλείται
από την παγκρεατική νεοπλασία. Η θεραπευτική της αντιμετώπιση σε ασθενείς με αυτόν τον τύπο καρκίνου βελτιώνει την
ποιότητα ζωής τους αλλά όχι ακόμα την επιβίωσή τους. Ωστόσο, παρά την συσχέτιση των δύο αυτών ασθενειών, είναι
αναγκαία η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών καθώς η καλύτερη κατανόηση της συννοσηρότητας τους θα έχει σπουδαία
κλινικά αποτελέσματα.
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ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Μπαλή Π.1, Καλέμη Γ.1, Ψαρρά Μ.Λ.1, Τζεφεράκος Γ.1, Δουζένης Αθ.1,2
1
2

Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αττικόν
Καθηγητής Ψυχιατρικής - Ψυχοϊατροδικαστικής, Διευθυντής της Β΄ Ψυχιατρικής Κλινικής Π.Γ.Ν Αττικόν

Εισαγωγή: Η ποιότητα ζωής (QoL) αποτελεί σημαντικό ζήτημα στο γενικό ψυχιατρικό πληθυσμό τόσο για τους
ενδονοσοκομειακούς ασθενείς, όσο και για τους εξωτερικούς ασθενείς. Στη ψυχιατροδικαστική, παρατηρείται ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής ως αποτέλεσμα φροντίδας των ασθενών και επίσης για την αξιολόγηση της πρόβλεψης
της υποτροπής στο έγκλημα. Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι σημαντικό ποσοστό παραβατών με ψυχιατρικές διαταραχές
απαιτεί μακροχρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις δια βίου, δικαστική ψυχιατρική περίθαλψη.
Οι ασθενείς με μακροχρόνια περίθαλψη χαρακτηρίζονται από σύνθετη ψυχοπαθολογία, μη συμμόρφωση στη θεραπεία και
υψηλό κίνδυνο εγκληματικής υποτροπής.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ποιότητας ζωής σε παραβάτες με ψυχιατρική διαταραχή, οι
οποίοι χρήζουν μακροχρόνια περίθαλψη.
Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας
με τη χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων και πηγών.
Αποτελέσματα: Mελέτες που πραγματοποιήθηκαν για την ποιότητα ζωής ψυχιατροδικαστικών ασθενών υποστηρίζουν
ότι οι ασθενείς αυτοί ήταν περισσότερο δυσαρεστημένοι με τις τρέχουσες συνθήκες διαβίωσης τους, με τον τρόπο που
περνούσαν το χρόνο τους και με την προσωπική τους ασφάλεια (Draine & Solomon, 1992; Chung, Cumella, Wensley και
Easthope, 1998; Williams, 2003), εν συγκρίσει με τους ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς.
H ποιότητα της κοινωνικής ζωής για τα άτομα με ψυχική ασθένεια και με ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς φαίνεται να
έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία της συμπτωματολογίας όσον αφορά τις συναισθηματικές διαταραχές, καθώς επίσης
θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις και στην υποτροπή στο έγκλημα (Draine & Solomon, 2000).
Τέλος, φαίνεται ότι σε μεγάλο ποσοστό οι εξωτερικοί ψυχιατροδικαστικοί ασθενείς επίσης ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από
την οικονομική τους κατάσταση (Gerber et al., 2003; Williams, 2003).
Συμπέρασμα: Η ποιότητα ζωής φαίνεται να έχει μελετηθεί σε μικρότερο βαθμό στους ψυχιατροδικαστικούς ασθενείς
συγκριτικά με ασθενείς στη γενική ψυχιατρική.
Είναι ιδιαίτερα σημαντική η έννοια της ποιότητας ζωής για τους ψυχιατροδικαστικούς ασθενείς, οι οποίοι απαιτούν
μακροχρόνια ιατρική φροντίδα. Είναι ζωτικού επίσης ενδιαφέροντος να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της αξιολόγησης και
της διαχείρισης του κινδύνου, καθώς και της διατήρησης ενός ορισμένου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους ασθενείς.
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Μαρή Α.2, Πάστρα Ε.2, Παπαδοπούλου Α.1,2, Ευσταθίου Β.1,2, Γκίκας Κ.2, Χριστοδούλου Χ.1,2, Δουζένης Α.2,
Γουρνέλλης Ρ.1,2
1
2

ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Σκοπός: Η σεξουαλικότητα στα άτομα που νοσούν από σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια, συνιστά
ένα ερευνητικό πεδίο που έχει περιορισμένα μελετηθεί. Στην πλειοψηφία αυτού του πληθυσμού, παράγοντες όπως η λήψη
της φαρμακευτικής αγωγής και το ψυχοκοινωνικό πλαίσιο επηρεάζουν σημαντικά την σεξουαλική λειτουργία. Σκοπός της
τρέχουσας συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση των μελετών που αφορούν την σεξουαλική
λειτουργία των γυναικών που πάσχουν από σχιζοφρένεια, αποσαφηνίζοντας τους τρόπους εκδήλωσής της, τις ανάγκες που
προκύπτουν, καθώς και τις δυσκολίες που συνδέονται με αυτήν.
Υλικό και μέθοδοι: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018 στις
βάσεις δεδομένων PubMed, PsyINFO, HEAL-Link,Google Scholar, Εlsevier και Scopus, από 2000-2017. Συμπεριλήφθηκαν
13 μελέτες.
Αποτελέσματα: Συγκεκριμένα, διαφάνηκε ότι οι γυναίκες με σχιζοφρένεια συγκριτικά με τις ψυχικά υγιείς, παρουσιάζουν
περίπου κατά 70% σεξουαλικές δυσλειτουργίες που αφορούν μία τριάδα συμπτωμάτων, όπως χαμηλή λίμπιντο, δυσκολία
οργασμού και έλλειψη κολπικής λίπανσης κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, για τις οποίες ενοχοποιήθηκε σε μεγάλο
βαθμό η αντιψυχωσική αγωγή. Τα ποσοστά επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς ήταν αρκετά υψηλά, ενώ παράλληλα
οι μελέτες επισήμαναν την ελλιπή γνώση αναφορικά με αυτήν, τη συχνή εναλλαγή σεξουαλικών συντρόφων και την χρήση
αλκοόλ-ουσιών κατά τη διάρκεια της επαφής, αλλά και την ανεπαρκή λήψη μέτρων προστασίας και αντισύλληψης. Η
αυξημένη εμφάνιση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως HIV/AIDS, και ανεπιθύμητων κυήσεων για τις οποίες
γίνεται συχνά διακοπή της κύησης , αποτέλεσαν άμεσο επακόλουθο των παραπάνω πρακτικών. Ακόμα βρέθηκε μεγάλος
αριθμός σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού στο ιστορικό των γυναικών αυτών, αλλά και σημαντική καθυστέρηση στη
σεξουαλική τους ανάπτυξη. Τα ευρήματα ως προς τη σεξουαλική ικανοποίηση-επιθυμία και ενεργή δραστηριότητα ήταν
αντιφατικά.
Συμπεράσματα: Δεδομένου της ελλιπούς συζήτησης κι ενημέρωσης σε θέματα σεξουαλικής υγείας, καθώς και της
σύνδεσής της με την ποιότητα ζωής και αυτοαντίληψης του υπό μελέτη πληθυσμού, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα
υπηρεσιών συμβουλευτικής κι οικογενειακού προγραμματισμού με στόχο την ενδυνάμωσή του.
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ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Αγουρίδου Μ.1,2, Παπαδοπούλου Α.1,2, Λαμπαδιάρη Α.3, Ευσταθίου Β.1,2, Δημητριάδης Γ.3, Δουζένης Α.1,2,
Γουρνέλλης Ρ.1,2
ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»
3
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»
1
2

Σκοπός: H παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζει τον τρόπο σύνδεσης άγχους και κατάθλιψης με τον σακχαρώδη
διαβήτη και επίσης τη συσχέτιση της συννοσηρότητας του διαβήτη με τις συναισθηματικές διαταραχές αναφορικά με την
γλυκαιμική ρύθμιση.
Υλικό και μέθοδοι: Η βιβλιογραφία συγκεντρώθηκε μετά από ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων
και ερευνών στο Pubmed, με λέξεις κλειδιά τους όρους diabetes, depression, anxiety disorders, inflammation.
Αποτελέσματα: Η κατάθλιψη συσχετίζεται με απορρύθμιση των ανοσολογικών μηχανισμών και αυξημένα επίπεδα τόσο
προφλεγμονωδών (CRP, IL-6), όσο και αντιφλεγμονωδών κυτοκινών IL-10 . Επίσης, η απρόσφορη και συνεχής ενεργοποίηση
του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων κορτιζόλης γεγονός που
επηρεάζει αρνητικά την ομοιόσταση της γλυκόζης σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη μπορεί
να βιώνουν ένα φάσμα αγχωδών διαταραχών και καταθλιπτικών συναισθημάτων τα οποία τροφοδοτούνται από επεισόδια
είτε υπογλυκαιμιών είτε υπεργλυκαιμιών, αλλά και από την αναγκαιότητα τακτικών μετρήσεων, την αβεβαιότητα ως προς
τη μακροπρόθεσμη ρύθμιση, καθώς και από το ενδεχόμενο επιπλοκών της γλυκαιμικής απορρύθμισης. Έτσι, δημιουργείται
ένας φαύλος κύκλος αμοιβαίας αλληλεπίδρασης μεταξύ αδυναμίας γλυκαιμικού ελέγχου και συναισθηματικής φόρτισης
ο οποίος οδηγεί σε περαιτέρω βιολογική και συναισθηματική απορρύθμιση τόσο σε βιολογικό όσο και σε ψυχολογικό
επίπεδο.
Συμπεράσματα: Το άγχος και η κατάθλιψη συχνά συνυπάρχουν με τον σακχαρώδη διαβήτη με αποτέλεσμα πολλαπλή
επιβάρυνση των ασθενών αυτών. Τα βιολογικά συστήματα που εμπλέκονται είναι ο άξονας υποθάλαμος-υπόφυσηεπινεφρίδια, το αυτόνομο νευρικό σύστημα και το ανοσοποιητικό σύστημα. Η διαταραχή καθενός από αυτά τα συστήματα
ως αποτέλεσμα χρόνιου στρες, επηρεάζει διαφορετικά τη γλυκαιμική ρύθμιση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη. Η
κατανόηση της πιθανής παθοφυσιολογίας της συννοσηρότητας μεταξύ διαβήτη και συναισθηματικών διαταραχών είναι
πολύ σημαντική για όλους τους κλινικούς και επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να παρέχουν καταλληλότερες μορφές
θεραπείας στους ασθενείς αυτούς και να εξατομικεύουν τις παρεμβάσεις τους.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΠΟΡΑΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ.
Κόλλιας Κ.1, Δημητρακόπουλος Σ.1,2, Ξενάκη Λ.Α.1, Στεφανής Ν.1, Παπαγεωργίου Χ.1
1
2

Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα
414 ΣΝΕΝ, Ψυχιατρική Κλινική, Π. Πεντέλη, Ελλάδα

Σκοπός: Στην παρούσα αναδρομική μελέτη αρχείου εξετάζεται ο ρόλος της προχωρημένης γονεϊκής ηλικίας κατά την
γέννηση στην εμφάνιση μη συναισθηματικής ψύχωσης στους απογόνους.
Υλικό και Μέθοδοι: Από τα εξωτερικά ιατρεία του Αιγινητείου Νοσοκομείου συλλέχθηκαν 462 περιστατικά με διάγνωση
διαταραχής σχιζοφρενικού φάσματος (ΔΣΧΦ) στον άξονα Ι κατά DSM-IV-ΤR. Τα περιστατικά αυτά ελέγχθηκαν για
κληρονομικότητα και χωρίστηκαν περαιτέρω σε μία ομάδα με τον σποραδικό τύπο της διαταραχής (χωρίς αναφερόμενο
οικογενειακό ιστορικό) και μία ομάδα με τον οικογενή τύπο (θετικό κληρονομικό ιστορικό). Οι δύο ομάδες ασθενών
συγκρίθηκαν, χρησιμοποιώντας ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης, είτε ως προς την ηλικία του πατέρα είτε ως προς την
ηλικία της μητέρας κατά την γέννηση. Η ομάδα με τον οικογενή τύπο χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου.
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος εμφάνισης σποραδικού τύπου ΔΣΧΦ, σε σύγκριση με τον οικογενή τύπο, ήταν
στατιστικά μεγαλύτερος σε σχέση τόσο με την προχωρημένη μητρική ηλικία (OR=4.39, p=0.001) όσο και με την αυξημένη
πατρική ηλικία (OR=1.92, p=0.012). Μετά την προσαρμογή για τον αποκλεισμό πιθανών συγχυτικών παραγόντων και
συγκεκριμένα της ηλικίας του άλλου γονέα και του φύλου του ασθενούς, ο κίνδυνος για τον σποραδικό τύπο διαταραχής
ΣΧΦ παρέμεινε στατιστικά σημαντικός τόσο για την μητρική ηλικία (OR=4.04, p=0.002) όσο και για την πατρική ηλικία, αν
και για την τελευταία υπήρξε μείωση της στατιστικής ισχύος (OR=1.72, p=0.049).
Συμπεράσματα: Ελάχιστες μελέτες έχουν διενεργηθεί στον ελληνικό πληθυσμό για το ρόλο της γονεϊκής ηλικίας στην
εμφάνιση ΔΣΧΦ. Η παρούσα μελέτη συμφωνεί με τη διεθνή βιβλιογραφία από την οποία επισημαίνεται ότι η αυξημένη
πατρική και μητρική ηλικία πιθανώς αυξάνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση σποραδικού τύπου ΔΣΧΦ. Επιπλέον, η αυξημένη
μητρική ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο για τον σποραδικό τύπο, σε σχέση με τον οικογενή τύπο ΔΣΧΦ, ενδεχομένως περισσότερο
από ότι η προχωρημένη πατρική ηλικία. Μελλοντικές έρευνες πιθανώς να διαφωτίσουν τον ρόλο της γονεϊκής ηλικίας στην
παθοφυσιολογία της διαταραχής.

P71
ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Σολδάτος Γ.1, Μαρέτση E.2
1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Χαϊδάρι
2 Ιδιώτης νευρολόγος
Σκοπός: Είναι η κατάδειξη της σχέσης της επιληψίας με τις ψυχικές διαταραχές
Υλικό και Μέθοδος: Μελέτη ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Οι ψυχικές διαταραχές σε ασθενείς με επιληψία μπορεί να παρατηρηθούν: α) ως συνέπεια κοινής αιτιολογίας
και παθογένειας πχ μετατραυματική επιληψία,επιληψία οφειλόμενη σε ενδοεγκεφαλικούς όγκους, β) ως διαταραχές
συνδεόμενες χρονικά με την εμφάνιση της επιληπτικής κρίσης (προκριτικές, κριτικές, μετακριτικές), γ) ως μεσοκριτικές
διαταραχές που είναι και οι πιο συχνές
Συμπεράσματα: Η συχνή εμφάνιση ψυχικών διαταραχών σε ασθενείς με επιληψία καθιστούν απαραίτητη τη συνεργασία
νευρολόγου και ψυχιάτρου για να επιτευχθεί μια σωστή και πλήρης θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών αυτών.
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ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Σολδάτος Γ.1, Μαρέτση Ε.2
1
2

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Χαϊδάρι
Ιδιώτης νευρολόγος

Σκοπός: Είναι η κατάδειξη των νευροψυχιατρικών επακόλουθων ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ).
Υλικό και Μέθοδος: Μελέτη ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Τα νευροψυχιατρικά επακόλουθα ενός ΑΕΕ εξαρτώνται από την εντόπιση και την έκταση της εγκεφαλικής
βλάβης, την παρουσία άλλης ισχαιμικής βλάβης και την προνοσηρή νοητική και συναισθηματική λειτουργικότητα του ατόμου.
Οι συναισθηματικές και νοητικές διαταραχές μπορεί να συνυπάρχουν ή να εμφανίζονται ανεξάρτητα.Κύριες μεταβολές
της συμπεριφοράς μετά από ΑΕΕ αποτελούν η κατάθλιψη,η μανία,το άγχος,η απάθεια,η ψύχωση,η νοσοαγνωσία,η
καταστροφική αντίδραση και η συναισθηματική αστάθεια.
Συμπεράσματα: Η συμβολή του ψυχιάτρου είναι απαραίτητη όταν συνυπάρχουν ψυχικές διαταραχές. Σημαντική είναι και
η συνεργασία του θεράποντος νευρολόγου με τον ψυχίατρο για μια συνολική θεραπευτική στρατηγική.

P73
ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Σολδάτος Γ.1, Μαρέτση Ε.2
1
2

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Ιδιώτης Νευρολόγος

Σκοπός: Είναι η κατάδειξη της σχέσης του άγχους και των καρδιακών παθήσεων.
Υλικό και Μέθοδος: Μελέτη ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Σε μελέτες ασθενών με αγχώδεις διαταραχές έχει βρεθεί υψηλό ποσοστό καρδιακών παθήσεων στη
γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και στη διαταραχή πανικού σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Αυξημένη συννοσηρότητα
υπάρχει μεταξύ διαταραχής πανικού και στηθάγχης, εμφράγματος μυοκαρδίου, πρόπτωσης μιτροειδούς, ιδιοπαθούς
μυοκαρδιοπάθειας και υπέρτασης. Ασθενείς με κρίση πανικού έχουν τετραπλάσια πιθανότητα να υποστούν έμφραγμα
μυοκαρδίου σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν κρίση. Ασθενείς με καρδιακές παθήσεις όπως στηθάγχη και έμφραγμα
μυοκαρδίου εμφανίζουν έντονο άγχος ως αντίδραση στο καρδιολογικό τους πρόβλημα, τον πόνο και τον φόβο θανάτου.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που πάσχουν από αγχώδεις διαταραχές έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής
πάθησης. Οι καρδιακές νόσοι προκαλούν άγχος και το άγχος επιδεινώνει την εξέλιξη και πορεία τους.
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ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ
ΨΥΧΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ
Περιτογιάννης Β.1, Γιώτη Π.1, Γκόγκου Α.1, Δόση Δ.1, Φωτοπούλου Β.1, Μαυρέας Β.2
1
2

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, Ιωάννινα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή, Ψυχιατρική Κλινική, Ιωάννινα

Σκοπός: Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες η επικράτηση της ηπατίτιδας Β σε ασθενείς με ψυχωτικές διαταραχές είναι πολύ
υψηλότερη σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η επικράτηση της ηπατίτιδας
Β σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και συναφείς ψυχώσεις που λαμβάνουν φροντίδα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας
Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (ΚΜΨΥ Ι-Θ) σε περιοχές της υπαίθρου στην Ήπειρο.
Υλικό και μέθοδοι: Εξετάστηκαν τα ιατρικά αρχεία των ασθενών με ψυχωτικές διαταραχές που παρακολουθούνται
συστηματικά από την ΚΜΨΥ Ι-Θ. Οι πληροφορίες ανακτήθηκαν από τη βάση δεδομένων της ΚΜΨΥ Ι-Θ και από την
αντίστοιχη της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 77 ασθενών με ψυχωτικές διαταραχές που λαμβάνουν θεραπεία από την ΚΜΨΥ Ι-Θ (65%
άντρες, μ.ο. ηλικίας 54,9 έτη, μέση διάρκεια νόσου 26,3 έτη), ανακτήθηκαν στοιχεία για 60. Βρέθηκαν 5 περιπτώσεις
ασθενών που ήταν οροθετικοί για την ηπατίτιδα Β, μια επικράτηση της τάξης του 8,3%, πολύ υψηλότερη από ότι στο γενικό
πληθυσμό. Ως παράγοντες κινδύνου αναγνωρίστηκαν η απρόσεκτη σεξουαλική συμπεριφορά και το ιστορικό κατάχρησης
αλκοόλ/ουσιών. Κανείς από τους εν λόγω ασθενείς δεν είχε τακτική παρακολούθηση για το ζήτημα αυτό, ενώ είναι άγνωστο
αν ήταν ενήμεροι της κατάστασης.
Συμπεράσματα: Η επικράτηση της ηπατίτιδας Β στον πληθυσμό των ψυχωτικών ασθενών που παρακολουθεί η ΚΜΨΥ
Ι-Θ, ενδέχεται να είναι υψηλή. Οι ασθενείς αυτοί δεν λαμβάνουν καμία προληπτική παρέμβαση και δεν παρακολουθούνται
ιατρικά για το πρόβλημα. Μια σημαντική μειοψηφία είναι άγνωστο αν είναι φορείς. Τα παραπάνω ευρήματα μπορούν να
αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό παρεμβάσεων για καλύτερο έλεγχο και παραπομπή σε αντίστοιχες υπηρεσίες.

208

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

P75

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΛΜΕΦΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Χατζημανώλης Α.
Ιδιωτικό Ιατρείο
Medical Affairs Manager, Lundbeck Hellas
Σκοπός: Η αναφορά κλινικού περιστατικού με κατάθλιψη και διαταραχή χρήσης αλκοόλ και η αντιμετώπιση αυτού με τη
χορήγηση ναλμεφένης στα πλαίσια ιδιωτικού ιατρείου.
Μέθοδος: ‘Άνδρας 41 ετών, άγαμος, συγκατοικεί με τη σύντροφό του, εργάζεται ως λογιστής. Προσέρχεται στο ιατρείο
με κύρια συμπτώματα την κακή διάθεση (που πιθανά συνδέεται με την πρόσφατη απώλεια φίλου του), αδυναμία
συγκέντρωσης, μειωμένη ερωτική διάθεση, απώλεια μνήμης, διαταραχές ύπνου, ανησυχία, ευερεθιστότητα. Παραδέχεται
ότι επισκέφθηκε ψυχίατρο μετά από παρότρυνση της συντρόφου του, καθώς ο ίδιος δεν πιστεύει ότι έχει τόσο μεγάλο
πρόβλημα. Σε ερώτηση για το αλκοόλ ανέφερε ότι πίνει «όπως όλοι». Το σκορ AUDIT-C ήταν 8 αλλά ο ασθενής δεν
φάνηκε να το συσχετίζει με το αρχικό του αίτημα που ήταν η βελτίωση της διάθεσης, του ύπνου αλλά και της σχέσης με
τη σύντροφό του. Η διάγνωση με βάση την κλινική συνέντευξη ήταν κατάθλιψη (F32) και διαταραχή χρήσης αλκοόλ (F10).
Αποτελέσματα: Δόθηκε αρχικά αντικαταθλιπτική και αγχολυτική αγωγή. Στην επόμενη επίσκεψη μετά από 2 εβδομάδες
επανατέθηκε το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ και έγινε σύνδεση των συμπτωμάτων που ο ασθενής ανέφερε με την
κατανάλωση του αλκοόλ. Επιπλέον, με βάση τα προβλήματα στον ύπνο αναδείχθηκαν αντιφάσεις (πίνει για να κοιμηθεί
αλλά τελικά δεν κοιμάται). Ο ασθενής κατανόησε την ανάγκη για μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ και ξεκίνησε αγωγή
με ναλμεφένη. Τον 1ο μήνα από την έναρξη της ναλμεφένης, παρατηρήθηκε βελτίωση του ύπνου, της ευερεθιστότητας,
της διάθεσης και μείωση σχεδόν 50% της κατανάλωσης αλκοόλ. Στον 3ο μήνα η κατανάλωση αλκοόλ είναι σε κοινωνικά
επίπεδα, ο ύπνος φυσιολογικός, η διάθεση βελτιωμένη και η ευερεθιστότητα έχει πλήρως υφεθεί.
Συμπεράσματα: Η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ με τη βοήθεια της ναλμεφένης μπορεί να ενισχύσει την
αποτελεσματικότητα της αντικαταθλιπτικής αγωγής όσον αφορά το αρχικό αίτημα του ασθενούς και να αυξήσει τις
πιθανότητες επίτευξης του θεραπευτικού στόχου.
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ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Στυλιανίδου Σ.1, Μέμτσα- Θεοπίστη Π.1, Παπαδοπούλου Αικ.1, Κετικίδου Ε.2
1
2

Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Νοσηλεύτρια,Ειδικός Παιδαγωγός

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με οργανικά προβλήματα παρουσιάζουν συχνά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ψυχιατρικές
διαταραχές. Ο καρκίνος αποτελεί ψυχοτραυματικό παράγοντα σε πολλούς ασθενείς . Το 50% των ασθενών με καρκίνο
κατά προσέγγιση εκδηλώνουν ψυχιατρικές διαταραχές εξαιτίας της ασθένειάς τους.
Σκοπός: Παρουσίαση των ψυχολογικών και ψυχιατρικών προβλημάτων στον ογκολογικό ασθενή.
Υλικό και Μέθοδος: Περιεκτική αναζήτηση στις βιβλιογραφικές βάσεις, Medline, Pubmed, ελληνική και ξένη βιβλιογραφία,
λέξεις κλειδιά: καρκίνος, ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα, cancer patients, oncology, cancer stress.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, οι περισσότερες ψυχιατρικές διαταραχές που παρατηρούνται
σε ασθενείς με καρκίνο, είναι αντιδράσεις στη διάγνωση της νόσου, την πρόγνωση και τις θεραπευτικές τεχνικές. Από
ερευνητικά δεδομένα, περίπου 50% θα παρουσιάσουν στην πορεία της νόσου ψυχιατρική συμπτωματολογία (Derogatis
et al. , 1983), 68% διαταραχές προσαρμογής, 13% μείζονες συναισθηματικές διαταραχές, 8% οργανικό ψυχοσύνδρομο,
4% αγχώδεις εκδηλώσεις (Massie and Holland,1987). Στην Ελλάδα περίπου 1/3 ασθενών παρουσίασαν στην πορεία της
νόσου 31% αγχώδη συμπτωματολογία, 25% καταθλιπτική συμπτωματολογία (Iconomou et al., 2004). Η κοινωνική ζωή
του πάσχοντος αλλάζει σημαντικά και επηρεάζεται από: το οικογενειακό πλαίσιο, την υποστήριξη που παρέχει και τη στάση
που έχει απέναντι στον άρρωστο και τη νόσο, και από την εντόπιση του καρκίνου. Ασθενείς με πρωτοπαθή νεοπλάσματα
στο ΚΝΣ είναι δυνατό να παρουσιάζουν ψυχιατρικά συμπτώματα του τύπου των αγχωδών διαταραχών τα οποία σχετίζονται
με την εντόπιση τους στον εγκέφαλο. Οι Holland and Rowland περιγράφουν την αντίδραση των ασθενών που ακολουθεί
τη διάγνωση του καρκίνου, η οποία χαρακτηρίζεται από αμηχανία, συναισθηματικό μούδιασμα και άρνηση, αισθήματα
απελπισίας και απόγνωσης. Μελέτες έδειξαν ότι ο καρκίνος του παγκρέατος μέσω παρανεοπλασματικού συνδρόμου και
πιθανής αλλαγής της σερετονινεργικής λειτουργίας οδηγεί σε καταθλιπτική διαταραχή ακόμα και πριν εμφανιστούν τα
κλινικά συμπτώματα της νόσου του καρκίνου. Οι ασθενείς με καρκίνο αυτοκτονούν 2 φορές συχνότερα από τον γενικό
πληθυσμό και ο αυτοκτονικός ιδεασμός στους καταληκτικούς ασθενείς είναι αυξημένος (8,5-17,5%). Επίσης μελέτες
έδειξαν ότι αίτια της εμφάνισης του οργανικού ψυχοσυνδρόμου αποτελούν οι μεταστάσεις στον εγκέφαλο, η τοξικότητα της
χημειοθεραπείας, οι μεταβολικές διαταραχές από βλάβες ζωτικών οργανισμών ( ήπαρ, νεφρά), διαταραχές ηλεκτρολυτών
από εμέτους χημειοθεραπείας ή υπερασβεστιαιμία λόγω οστεολυτικών μεταστάσεων, φάρμακα και παρανεοπλασματικά
σύνδρμα. Οι ογκολογικοί ασθενείς χρήζουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση λόγω των ειδικών ψυχολογικών και ψυχιατρικών
διαταραχών που εμφανίζουν εξαιτίας της νόσου.
Συμπεράσματα: Οι ογκολογικοί ασθενείς παρουσιάζουν συχνά ψυχολογικά προβλήματα και ψυχιατρικές διαταραχές.
Κύριες αιτίες της ψυχοπαθολογίας στους ασθενείς με καρκίνο αποτελούν οι μεταβολικές διαταραχές, τα φάρμακα και τα είδη
της θεραπείας του καρκίνου και οι παρενέργειες αυτών καθώς και η αρχική αντιμετώπιση των διαταραχών ( ψυχολογικών
και ψυχιατρικών ) των ασθενών αυτών. Στη θεραπευτική αντιμετώπισή τους πρωταρχικής σημασίας αποτελεί η σχέση
ιατρού-ασθενούς, η υποστηρικτική-ψυχοθεραπευτική αγωγή, συμβουλευτική με περιβάλλον- φροντιστές και η συνεργασία
των ψυχιάτρων με την ογκολογική ομάδα.
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ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΝΟΥΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Μαλτέζος Ι.1, Κουτούζης Α.1, Χούλλη Κ.2
1
2

Ψυχιατρική κλινική Γ. Ν. Ρόδου , Ελλάδα,
Γενική Ιατρός

Σκοπός: Τα αντιψυχωσικά μακράς διάρκειας (depot) συνιστώνται έκεί όπου ο ασθενής μπορεί να εκφράσει μία προτίμηση
για τον τρόπο χορήγησης, ή επειδή ο ασθενής παρουσιάζει πρόβλημα συμμόρφωσης με την φαρμακευτική αγωγή. Ο
σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή και ανάλυση των ασθενών που λαμβάνουν αγωγή με μακράς διάρκειας αντιψυχωσικά
(Αλοπεριδόλη και Ολανζαπίνη).
Μέθοδος: Κατεγράφησαν τα περιστατικά που έλαβαν αγωγή με μακράς διάρκειας αγωγή τα 2016 στο Γ. Ν. Ρόδου. Το
σύνολο των ασθενών ήταν 28 ασθενείς (Άνδρες : 20 Γυναίκες : 8 )
Αποτελέσματα: 12 ασθενείς έλαβαν αγωγή με Ολανζαπίνη και 16 ασθενείς με Αλοπεριδόλη. Οι 12 ασθενείς που έλαβαν
Ολανζαπίνη την πενταετία 2011 - 2015 (προ της αγωγής με μακράς διάρκειας Ολανζαπίνη) είχαν πραγματοποιήσει 69
εισαγωγές ( Εισαγωγές ανά έτος ανά ασθενή: 1,15 ) ενώ μετά την αγωγή με μακράς διάρκειας αγωγή ήταν για την διετία
2016 - 2017 δέκα (10) (Εισαγωγές ανά έτος ανά ασθενή : 0,41). Αντίστοιχα για τους 16 ασθενείς που έλαβαν Αλοπεριδόλη
ο αριθμός των εισαγωγών για την πενταετία (2011 - 2015) ήταν 103 (Εισαγωγές ανά έτος ανά ασθενή: 1,287), ενώ μετά την
αγωγή με μακράς διάρκειας αγωγή ήταν για την διετία 2016 - 2017 δεκατρείς (13) (Εισαγωγές ανά έτος ανά ασθενή: 0,406).
Συμπεράσματα: Αποδεικνύεται η μείωση των εισαγωγών σε ψυχιατρικές κλινικές των ατόμων που λαμβάνουν αγωγή με μακράς
διάρκειας αντιψυχωσικά. Ως εκ τούτου η χορήγηση αντιψυχωσικών μακράς διάρκειας πρέπει να αποτελεί ένα βασικό εργαλείο
στην θεραπευτική φαρέτρα με δεδομένο ότι η αποτροπή επανεισαγωγών σε ψυχιατρική κλινική αποτελεί το ζητούμενο.

P78
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Κουτούζης Α.1, Μαλτέζος Ι.1, Χούλλη Κ.2, Παρασχάκης Α.3
Ψυχιατρική κλινική Γ. Ν. Ρόδου
Γενική Ιατρός
3
Ψ.Ν.Α. Δαφνί
1
2

Σκοπός: Η καταγραφή και ανάλυση των ασθενών που διακομίσθηκαν στο Γ. Ν. Ρόδου μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.
Η αυτοκτονία είτε σαν πράξη είτε σαν πρόθεση αποτελεί μία από τις σοβαρότερες και πιο συναισθηματικά φορτισμένες
καταστάσεις της επείγουσας ψυχιατρικής. Η απόπειρα αυτοκτονίας ίσως να εκφράζει την προσπάθεια του αποπειραθέντος
να επικοινωνήσει, να προκαλέσει πόνο, να εκδικηθεί ή και να αλλάξει δεδομένα και συμπεριφορές που μέχρι τη στιγμή
της αυτοκαταστροφικής πράξης αδυνατούσε να ρυθμίσει διαφορετικά. Η αυτοκτονία είναι συνήθως επιπλοκή ψυχικών
διαταραχών, καθώς περισσότεροι από το 80% των ατόμων που αυτοκτονούν έχουν μία ψυχική διαταραχή που μπορεί να
διαγνωσθεί και οι περισσότεροι άνθρωποι που επιχειρούν να αυτοκτονήσουν έχουν διαγνωσμένη μία ψυχική διαταραχή με
πιο συχνές τις διαταραχές διάθεσης.
Μέθοδος: Κατεγράφησαν τα περιστατικά που προσήλθαν τα 2011 στο Γ. Ν. Ρόδου που επεχείρησαν να αυτοκτονήσουν.
Αποτελέσματα: Το σύνολο των ασθενών που εξετάσθηκαν (26) διαχωρίστηκαν ανάλογα με το φύλο (4 άνδρες, 26
γυναίκες), ηλικία (Μ.Ο. ανδρών 43,5, Μ.Ο. γυναικών 28,8), υπηκοότητα (57,7% Ελληνική, επαγγελματική δραστηριότητα
(42,3% άνεργοι), οικογενειακή κατάσταση ( έγγαμοι,23 %, σε διάσταση 7,7%, άγαμοι 69,3%),
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι οι γυναίκες επιχειρούν συχνότερα από ότι οι άνδρες να βλάψουν τον εαυτό τους. Οι άνδρες
που επιχειρούν να αυτοκτονήσουν οι περισσότεροι έχουν διαγνωσμένη μία ψυχική διαταραχή. Η πλειοψηφία των ατόμων
που επιχειρούν να αυτοκτονήσουν δεν είναι έγγαμα (77%).
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Βελτίωση της λειτουργικότητας σε ασθενή με σχιζοφρένεια, που βρίσκεται νωρίς στη πορεία
της νόσου, μετά από θεραπεία με Αριπιπραζόλη μακράς διάρκειας δράσης (LAI)
Χατζημανώλης Α.
Ιδιωτικό Ιατρείο
Medical Affairs Manager, Lundbeck Hellas

Σκοπός: Η αναφορά κλινικού περιστατικού με σχιζοφρένεια, που βρίσκεται νωρίς στη πορεία της νόσου και βελτιώθηκε η
λειτουργικότητά του μετά από χορήγηση ενέσιμης Αριπιπραζόλης-μακράς διάρκειας δράσης (ΜΔΔ), στο πλαίσιο ιδιωτικού
ιατρείου.
Μέθοδος: Άνδρας 21 ετών, άγαμος, διαμένει με τους γονείς του, άνεργος, έχει διακόψει τις σπουδές του. Προσέρχεται
στο ιατρείο με κύρια συμπτώματα την κοινωνική απόσυρση, αδυναμία συγκέντρωσης, αβουλησία, ανηδονία, απάθεια,
υπνηλία, παραμέληση ατομικής υγιεινής. Παραδέχεται ότι επισκέφθηκε ψυχίατρο μετά από παρότρυνση της μητέρας του,
καθώς ο ίδιος είναι απογοητευμένος και δεν προσδοκά σε κάποια βελτίωση. Έχει 2 επεισόδια στο παρελθόν, 1 νοσηλεία
με διάγνωση σχιζοφρένεια (F20). Λάμβανε φαρμακευτική αγωγή: Αμισουλπρίδη 400 mg S: 1-1-1, Αριπιπραζόλη 10 mg
S: 1-0-0 και Μιρταζαπίνη 30 mg S: 0-0-½. Εργαστηριακός έλεγχος PRL: 119 ng/ml. To SOFAS (Social and Occupational
Functioning Assessment Scale) σκορ ήταν 31 και GAF σκορ (Global Assessment of Functioning) 45.
Αποτελέσματα: Σταδιακή διακοπή Αμισουλπρίδης και ταυτόχρονη αύξηση Αριπιπραζόλης. Μετά από 4 εβδομάδες,
η αρνητικού τύπου συμπτωματολογία άρχισε να υποχωρεί. Επιπλέον, η PRL μειώθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα. Ένα
μήνα μετά, ο ασθενής νοιώθει την ανάγκη να φροντίζει περισσότερο τον εαυτό του. Έναρξη Αριπιπραζόλης 400mg άπαξ
μηνιαίως και 15mg αριπιπραζόλη per os για 14 ημέρες. Ένα μήνα από την έναρξη της Αριπιπραζόλης ΜΔΔ, παρατηρήθηκε
βελτίωση ως προς την ανηδονία, την απάθεια, τη κοινωνική απόσυρση. Άρχισε σταδιακά να επαναπροσεγγίζει συμφοιτητές
του, προκειμένου να αποκτήσει «επαφή» με τη Σχολή. Διακοπή Μιρταζαπίνης. Τρεις μήνες μετά ο ασθενής επανήλθε στις
σπουδές του, προετοιμάζεται για την εξεταστική περίοδο και έχει επαναφέρει αρκετά το κοινωνικό του κύκλο. Προσέρχεται
οικειοθελώς στη συνάντηση και επιδεικνύει ενδιαφέρον για την εξέλιξή του. Φροντίζει την ατομική υγιεινή του. Η μητέρα
του νοιώθει λιγότερο το «φορτίο» φροντίδας του. Το σκορ στη SOFAS ήταν 80 και στη GAF~75
Συμπεράσματα: Η χορήγηση Αριπιπραζόλης ΜΔΔ βελτίωσε τη λειτουργικότητα ασθενούς με σχιζοφρένεια νωρίς στη
πορεία της νόσου.
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ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
Νικολάου Ν., Χατζηχαραλάμπους Κ., Πέτρου Π., Σιάτης Μ., Μακανίκα Δ., Κυριάκου Μ.
106 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εθνικής Φρουράς

Εισαγωγή: Η λειτουργία του θεσμού Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας, εντάσσεται στο πλαίσιο άσκησης προληπτικής
κοινωνικής προσφοράς, που αποβλέπει στον εντοπισμό ατόμων - οπλιτών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας. Η ομάδα
Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας αποτελείται από τέσσερις ψυχολόγους και μία Κοινωνική Λειτουργό, οι οποίοι πραγματοποιούν
προγραμματισμένες επισκέψεις σε όλα τα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς.
Σκοπός: Η εντόπιση οπλιτών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και η αξιολόγηση του θεσμού της Ψυχοκοινωνικής
Μέριμνας.
Υλικό - Μέθοδος: Η Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας χορήγησε ψυχομετρικό εργαλείο γενικής ψυχοπαθολογίας (PACISQ-1), με σκοπό τον εντοπισμό οπλιτών με ψυχοπαθολογία. Επίσης πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις με στόχο
την διερεύνηση ενεργούς ψυχοπαθολογίας, κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, οικογενειακών προβλημάτων, σχέσεων
μεταξύ των στρατιωτών, σχέσεων των στρατιωτών με τους ανωτέρους τους και την ποιότητα ζωής τους εντός της Μονάδας.
Αποτελέσματα: Χορηγήθηκαν 526 ερωτηματολόγια και πραγματοποιήθηκαν 273 συνεντεύξεις. Από την αξιολόγηση των
ευρημάτων, εντοπίστηκαν 98 άτομα που έχριζαν ιδιαίτερης φροντίδας. Συνολικά 48 οπλίτες είχαν ενεργό ψυχοπαθολογία,
οι οποίοι έτυχαν περαιτέρω θεραπευτικής αντιμετώπισης. Ο θεσμός αξιολογήθηκε θετικά τόσο από τους οπλίτες όσο και
από τις Διοικήσεις των Μονάδων.
Συμπέρασμα: Ο ρόλος του θεσμού κρίνεται απαραίτητος για τον εντοπισμό ατόμων που χρήζουν ειδικού χειρισμού και
περαιτέρω θεραπευτικής αντιμετώπισης. Επιπλέον, ο οπλίτης έρχεται σε άμεση επαφή με ειδικούς και γίνεται ευκολότερη η
πρόσβαση του σε θεραπευτικές δομές της Εθνικής Φρουράς.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗΣ
Μιχαηλίδη Ν., Φρέρη Α., Σιούτη Ν., Χασιροπούλου Χ., Δημητρακόπουλος Σ., Μουγιάκος Θ.
414 ΣΝΕΝ, Ψυχιατρική κλινική, Π. Πεντέλη, Αττική
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη λογοθεραπευτική διερεύνηση συμπτωματολογίας σε ασθενή με νευροσύφιλη
και την φαινομενολογική ανάλυση της υπάρχουσας διαταραχής ομιλίας/λόγου και επικοινωνιακών δεξιοτήτων εν γένει.
Υλικό και μέθοδοι: Μελέτη περιστατικού το οποίο αφορά σε ασθενή 43 ετών που νοσεί από νευροσύφιλη και παρουσιάζει
έναρξη νόσου από 8ετιας τουλάχιστον. Έλαβε χώρα λήψη λογοπαθολογικού ιστορικού, στοματοπροσωπική εξέταση,
διαδικασία κλινικής αξιολόγησης υποσυστημάτων ομιλίας (άρθρωσης, φώνησης, αναπνοής, αντήχησης, προσωδίας) και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων -συμβολής νοητικών λειτουργιών (κατανόησης και παραγωγής, γραπτού και προφορικού
λόγου, συγκέντρωσης, προσοχής και μνήμης).
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκαν χαρακτηριστικά γνωρίσματα αταξικής δυσαρθρίας συνοδευόμενη από μειωμένη δομική
και λειτουργική ακεραιότητα των στοματοπροσωπικών δομών. Επιπρόσθετα, η υποκείμενη έκπτωση νοητικών λειτουργιών
στον ασθενή που αλληλεπιδρούν με τη λειτουργία του λόγου, επιβαρύνουν την κλινική εικόνα του ασθενούς. Τέλος,
διαπιστώθηκε συνύπαρξη πραγματολογικής διαταραχής.
Συμπέρασμα: Στο περιστατικό της μελέτης, η δυσχέρεια της ομιλίας και της επικοινωνίας αποδόθηκε στην εκφυλιστική
διεργασία της νευροσύφιλης. Στην καθημερινή κλινική πράξη, οι διαταραχές επικοινωνίας των ασθενών, μπορούν αβίαστα
να αποδοθούν στην χρόνια εκπτωτική πορεία μιας ψυχιατρικής / νευροψυχιατρικής διαταραχής ή στη λήψη της αντιψυχωσικής
αγωγής. Η φαινομενολογική διερεύνηση της διαταραχής της ομιλίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, με τη συμβολή της
λογοθεραπευτικής προσέγγισης, δύναται να βοηθήσει τον κλινικό, στην κατανόηση της αιτιοπαθογένειας του φαινομένου
και ενδεχομένως στην διαμόρφωση θεραπευτικής στρατηγικής.

P82
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΔΥΣΜΟΡΦΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΕΝΗΛΙΚΑΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.
Κορέβη Κ.1, Aνδριώτης Ι.2, Δροσατάκη Κ.1, Κωστοπούλου Β.1, Παπαδόπουλος Α.1, Διαλλινά Μ.1
1
2

Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου,Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Με αφορμή την περίπτωση νεαρού ενήλικα με κλινική εικόνα σωματοδυσμορφικής διαταραχής, διατυπώνουμε σκέψεις
για τα κλινικά χαρακτηριστικά και την ψυχοδυναμική κατανόηση της διαταραχής, που αποτελεί σχετικά σπάνια κατάσταση.
Οι ασθενείς με σωματοδυσμορφική διαταραχή δεν αναζητούν συχνά ψυχιατρική βοήθεια, παρά μόνο μετά τα συνεχή και
ευτυχώς κάποιες φορές δίχως ανταπόκριση αιτήματά τους για χειρουργικές, συχνά ακρωτηριαστικές επεμβάσεις. Η πεποίθηση
ότι ένα μέρος του σώματος πάσχει, είναι μη ελκυστικό ή αποκρουστικό, η οποία δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, έχει
τον χαρακτήρα υπερτιμημένης ιδέας, χρειάζεται όμως να εξετασθεί ο ιδεοψυχαναγκαστικός ή, σε κάποιες περιπτώσεις,
παραληρητικός χαρακτήρας της, με τις αντίστοιχες προτάσεις για ψυχοθεραπευτική, ή και φαρμακευτική παρέμβαση. Στην
περίπτωση που μας ενδιαφέρει, η διαταραχή εμφανίστηκε μετά τα 18 και ήταν απότοκη της παθολογικής εικόνας σώματος
που είχε αναπτύξει ο νεαρός αυτός άνδρας, ελλειπώς διαφοροποιημένης από την μητρική εικόνα σώματος. Η κλινική
εικόνα, προβλητικές δοκιμασίες και δοκιμασίες προσωπικότητας παρατίθενται, μαζί με την ψυχοδυναμική κατανόηση
του συμπτώματος,όπως αυτό γίνεται κατανοητό στο πλαίσιο της συνολικής εκτίμησης της προσωπικότητας, καθώς και οι
αντίστοιχες θεραπευτικές παρεμβάσεις.
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ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΟΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ
Περιτογιάννης Β.1, Γραμμενιάτη Αικ.1, Γιώτη Π.1, Γκόγκου Α.1, Λέκκα Μ.1, Μεντή Ν.1, Μαυρέας Β.2
1
2

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, Ιωάννινα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή, Ψυχιατρική Κλινική, Ιωάννινα

Σκοπός: Οι ψυχικές διαταραχές συχνά χρειάζονται μακροχρόνια θεραπεία, αλλά τα ποσοστά παραμονής των ασθενών στη
θεραπεία γενικά είναι χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι οι υποτροπές και οι επανειλημμένες νοσηλείες. Ο σκοπός της παρούσας
μελέτης είναι να εξετάσει τα ποσοστά παραμονής στη θεραπεία ασθενών που εξετάστηκαν από την ΚΜΨΥ Ι-Θ και να
αναδείξει πιθανές συσχετίσεις της παραμονής στη θεραπεία με κλινικούς και δημογραφικούς παράγοντες.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν όλες οι νέες περιπτώσεις ατόμων που προσήλθαν για εξέταση από την υπηρεσία μας
σε διάστημα ενός έτους (2017). Αναζητήθηκαν δημογραφικά και κλινικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της ΚΜΨΥ Ι-Θ.
έγινε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων για την αναζήτηση συσχετίσεων. Εξετάστηκε η παραμονή ή μη στη θεραπεία
των ασθενών σε σχέση με τη διάγνωση και την πηγή παραπομπής (οικειοθελώς, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας [ΠΦΥ],
ψυχιατρική κλινική Πανεπιστημίου Νοσοκομείου Ιωαννίνων, άλλες υπηρεσίες).
Αποτελέσματα: Σε ένα σύνολο 253 ατόμων που εξετάστηκαν για πρώτη φορά από την υπηρεσία μας κατά το έτος
2017, οι 82 δεν συμπεριλήφθησαν στη μελέτη διότι προσήλθαν για χορήγηση βεβαίωσης ή ήταν φροντιστές ασθενών.
Οι διαγνώσεις των υπολοίπων ήταν: ψυχώσεις 11,1%, συναισθηματικές διαταραχές 29,8%, αγχώδεις διαταραχές 24,5%,
οργανικές ψυχικές διαταραχές 13,5%, άλλες διαταραχές 21%. Στη θεραπεία παρέμειναν 85 ασθενείς (49,7%). Η στατιστική
ανάλυση έδειξε πως η παραμονή στη θεραπεία σχετίστηκε με τη διάγνωση, την πηγή παραπομπής (ίδιοι ή οικογένεια) και
το φύλο (γυναίκες).
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του σχεδιασμού των παρεμβάσεων της ΚΜΨΥ
Ι-Θ. Φαίνεται πως όταν οι ασθενείς προσέρχονται οικειοθελώς ή έστω με προτροπή της οικογένειας, το κίνητρο είναι
ισχυρό και παραμένουν στη θεραπεία. Δεν ισχύει το ίδιο για τις παραπομπές από την ΠΦΥ. Φαίνεται πως η βελτίωση του
μηχανισμού των παραπομπών και η περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας με την ΠΦΥ, μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά
παραμονής των ασθενών στη θεραπεία
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Νεχνεντίδου Φ., Συρόπουλος Αθ., Τζίκος Άν., Καφαλής Γ.
Π.Γ.Ν.Ε., Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης,Τομέας Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικό Τμήμα Ε.Σ.Υ.,
Αλεξανδρούπολη
Εισαγωγή: Η οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον του ασθενούς αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην υποστήριξη
της εργασίας των ειδικών ψυχικής υγείας, η οποία συνεργασία με την οικογένεια στοχεύει στην ανάπτυξη της θεραπευτικής
συμμαχίας, διότι ως γνωστόν «νοσεί ολόκληρη η οικογένεια, όταν νοσεί ένα μέλος της αυτής».
Σκοπός: Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου της επικοινωνίας των ειδικών ψυχικής υγείας
με την οικογένεια του ασθενούς. Στόχος της είναι να παρουσιαστούν οι σύγχρονες απόψεις και τάσεις που έχουν επικρατήσει
επάνω στο θέμα.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναζήτηση, συλλογή και επεξεργασία του βιβλιογραφικού υλικού, το οποίο εντοπίσθηκε στις
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Scopus και σε βιβλία αναφοράς.
Αποτελέσματα: Η σχετική βιβλιογραφία εστιάζεται στην ανάδειξη της δυναμικής της επικοινωνίας των ειδικών ψυχικής
υγείας με την οικογένεια του ασθενούς, στον εντοπισμό των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων που αυτή αντιμετωπίζει
και στη διερεύνηση των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και της εργασίας των
εμπλεκομένων μερών.
Συμπεράσματα: Η επικοινωνία των ειδικών ψυχικής υγείας με την οικογένεια του ασθενούς είναι συνάμα αναγκαία,
αλλά και απαραίτητη, γιατί, οι επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας οφείλουν, μέσω της επικοινωνίας τους με τις
οικογένειες των ασθενών τους, να δημιουργήσουν εκείνους τους δεσμούς που θα συμβάλλουν ενεργά και αποφασιστικά
στην ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ασθενών και στην αποκατάσταση της χαμένης ψυχικής ισορροπίας μεταξύ
της οικογένειας, μέσω της θετικής ενίσχυσης του ασθενούς - μέλους της, της ενεργής συμμετοχής αυτής στη θεραπεία αυτού
και της ανταπόκρισης αυτής στην κάλυψη των αναγκών του ασθενούς - μέλους της.
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
Νεχνεντίδου Φ., Συρόπουλος Αθ., Τζίκος Άν., Καφαλής Γ.
Π.Γ.Ν.Ε., Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης,Τομέας Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικό Τμήμα Ε.Σ.Υ.,
Αλεξανδρούπολη
Εισαγωγή: Η επικοινωνία της διεπιστημονικής ομάδας, στο πλαίσιο της άσκησης της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, θεωρείται
δεδομένη και η καλή και αποδοτική λειτουργία αυτής καθορίζεται από έναν κοινό και αποδεκτό σκοπό που, στην προκειμένη
περίπτωση, είναι η ολιστική και απαρτιωμένη παροχή φροντίδας προς τον ασθενή, με παράλληλη συνεκτίμηση του ρόλου
των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, προκειμένου να εξαλειφθούν ή να μειωθούν οι ψυχοπαθολογικές εκείνες καταστάσεις
που επιδρούν στη συμπεριφορά και την αποκατάσταση του ασθενούς.
Σκοπός: Η μελέτη αυτή βασικό σκοπό έχει τη συσχέτιση του ρόλου της επικοινωνίας της διεπιστημονικής ομάδας με την
απαρτιωμένη παροχή φροντίδας στον ασθενή.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναζήτηση, συλλογή και επεξεργασία του βιβλιογραφικού υλικού, το οποίο εντοπίσθηκε στις
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Scopus και σε βιβλία αναφοράς.
Αποτελέσματα: Η σχετική βιβλιογραφία εστιάζεται στην ανάδειξη της δυναμικής της επικοινωνίας της διεπιστημονικής
ομάδας, στον εντοπισμό των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων που αυτή αντιμετωπίζει και στη διερεύνηση των
προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν την απαρτιωμένη παροχή φροντίδας στον ασθενή.
Συμπεράσματα: H παροχή φροντίδας προς τον ασθενή, από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, οφείλει να προβλέπει
την παρουσίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη σχεδίου παρέμβασης, όπου σε αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο
γενικός σκοπός της παρέμβασης, η περιγραφή των χαρακτηριστικών του ατόμου στο οποίο απευθύνεται το σχέδιο, η
ανάλυση των αναγκών του ατόμου, η περιγραφή των δράσεων με τους ειδικότερους στόχους, η τεκμηρίωση της επιλογής
συγκεκριμένων τεχνικών προσέγγισης, ο τρόπος παρουσίασης και συχνότητας των υπηρεσιών τόσο προς τον ασθενή, όσο
και προς τους οικείους του και η αξιολόγηση και επαναξιολόγηση, μέσω της ανατροφοδότησης, του σχεδίου παρέμβασης.
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Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤOY ΘΕΡΑΠΕΥΤH ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
Νεχνεντίδου Φ., Συρόπουλος Αθ., Τζίκος Άν., Καφαλής Γ.
Π.Γ.Ν.Ε., Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης,Τομέας Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικό Τμήμα Ε.Σ.Υ.,
Αλεξανδρούπολη
Εισαγωγή: Η σχέση και η επικοινωνία των ειδικών ψυχικής υγείας με τον ασθενή, αναφέρεται στην καταγραφή και
κατανόηση των αντιλήψεων που έχει ο ασθενής για τη νόσο του, τον καθορισμό και σύγκριση των διαφόρων αντιλήψεων
μεταξύ ασθενούς - ειδικού. Αυτή επιτυγχάνεται, όταν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία μεταξύ των δύο μερών και
στον συμβιβασμό των θεραπευτικών αντιλήψεων με τις αντιλήψεις του ασθενούς. Η καλή σχέση και επικοινωνία, η οποία
δημιουργείται, μεταξύ θεραπευτών και ασθενών, κρίνεται αναγκαία και σημαντική, διότι μέσω αυτής επιτυγχάνεται και
αναπτύσσεται η θεραπευτική σχέση και επικοινωνία, με τελικό στόχο οι ασθενείς, κατά κύριο λόγο, να κατανοήσουν την
ασθένεια και τα συμπτώματά της και να αναπτύξουν τις υπάρχουσες δεξιότητες επικοινωνίας τους.
Σκοπός: Βασικός σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης και της επικοινωνίας των ειδικών ψυχικής
υγείας με τον ασθενή. Στόχος της είναι να παρουσιαστούν οι σύγχρονες απόψεις και τάσεις που έχουν επικρατήσει επάνω
στο θέμα.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναζήτηση, συλλογή και επεξεργασία του βιβλιογραφικού υλικού, το οποίο εντοπίσθηκε στις
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Scopus και σε βιβλία αναφοράς.
Αποτελέσματα: Η σχετική βιβλιογραφία εστιάζεται στην ανάδειξη της δυναμικής που έχει η σχέση και η επικοινωνία
των ειδικών ψυχικής υγείας με τον ασθενή, στον εντοπισμό των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων που αυτές
αντιμετωπίζουν και στη διερεύνηση των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητά τους.
Συμπεράσματα: Η σχέση και η επικοινωνία των ειδικών ψυχικής υγείας με τον ασθενή, με σκοπό την επίτευξη της
θεραπευτικής σχέσης και επικοινωνίας, θα πρέπει να διέπονται από τις θεμελιώδεις εκείνες συνθήκες που δημιουργούν την
ιδανική σχέση θεραπευτή - ασθενή, να δίνεται σημασία στη συνεχιζόμενη ιατρική ή λοιπή επιστημονική εκπαίδευση και
στην απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας.
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ PA-CISQ
Βλαζάκης Α., Ηρακλέους Ε., Τριανταφύλλου Θ.Φ., Μπαλατσός Ν., Χαλεπλής Ι., Μουγιάκος Θ.
Ψυχιατρική Κλινική 414 ΣΝΕΝ, Παλαιά Πεντέλη, Αθήνα
Σκοπός: Παρουσίαση της χρήσης ενός ενιαίου εργαλείου ανίχνευσης ψυχοπαθολογικών δεικτών στο προσωπικό του
Στρατού Ξηράς με ειδικό στόχο την ανίχνευση αυτοκτονικών δεικτών ακόμη και χωρίς τη άμεση ρητή έκφραση αυτοκτονικών
σκέψεων.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε συσχετιστική ανάλυση στο εν ενεργεία προσωπικό παράγοντα αυτοκτονικότητας
και άλλων δεικτών ψυχοπαθολογίας από το CISQ, παράγοντα αυτοκτονικότητας και κοινωνικο-δημογραφικών δεδομένων
(ηλικία, εισόδημα, επιβαρυντικοί οικονομικοί δείκτες κ.α). Τέλος εξετάστηκαν προβλεπτικά μοντέλα απαντήσεων στον
παράγοντα «Αυτοκτονικότητα» με χρήση βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα: Για το μόνιμο εν ενεργεία προσωπικό του ΣΞ: 1) κοινωνικοδημογραφικές μεταβλητές όπως: η λήψη
φαρμακευτικής αγωγής στο παρελθόν, στην παρούσα φάση, η ύπαρξη δανείου, η ύπαρξη τραυματικού γεγονότος στην
παιδική ηλικία και η διάρκεια νόσου και 2) άλλοι ψυχοπαθολογικοί δείκτες του CISQ όπως : αγχώδεις δείκτες, δείκτες
κατάθλιψης, προβλήματα στον ύπνο και μετατρεπτικά συμπτώματα παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση με τις απαντήσεις
στο δείκτη «Αυτοκτονικότητα» του CISQ. Τέλος, στα άτομα με ψυχιατρική διάγνωση οι κοινωνικοδημογραφικές μεταβλητές
φαίνεται να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στα προβλεπτικά μοντέλα της αυτοκτονικότητας ενώ στα αντίστοιχα μοντέλα
για τα άτομα χωρίς ψυχιατρική διάγνωση συμμετέχουν κυρίως ψυχοπαθολογικοί δείκτες.
Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα εξέτασε και ανέδειξε τους παράγοντες υψηλής συσχέτισης του CISQ με τον δείκτη
«Αυτοκτονικότητα» καταδεικνύοντας την πιθανή χρηστική αξία CISQ ως απαραίτητου στην κλινική πράξη εργαλείου
ανίχνευσης αυτοκτονικών σκέψεων ακόμα κι αν αυτές δεν εκφράζονται ρητά από τον εξεταζόμενο. Δεν παρατηρήθηκε
επίδραση των κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων στους υγιείς ενώ διαφορετικοί δείκτες ψυχοπαθολογίας συσχετίζονται
με την αυτοκτονικότητα σε υγιείς από ότι σε ασθενείς. Οι αυτοκτονικές σκέψεις ανιχνεύονται με περισσότερους έμμεσους
τρόπους (δείκτες άγχους, ΙΔΨ, κατάθλιψης) στους υγιείς από ότι στους ασθενείς, οδηγώντας σε διακριτές υποθέσεις για την
εξήγηση των παραπάνω διαφορών.
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Β’
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ ΤΟΥ ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Τσακλακίδου Δ., Τουρνικιώτη Κ., Μαυρόματος Α., Ζούζουλα Α., Μπαντούνα Γρ., Αδάμου Σ., Καλέμη Γ.,
Δουζένης Α.
Β’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ATTIKON», Αθήνα
Σκοπός: Η καταγραφή των περιστατικών που προσήλθαν για ακούσια νοσηλεία κατά το πρώτο 4μηνο λειτουργίας
(10/2017 - 2/2018) των ακούσιων εισαγωγών στην Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
και ο εντοπισμός τυχόν διαφορών μεταξύ των ακούσιων και εκούσιων νοσηλειών, ιδιαίτερα όσον αφορά στο νοητικό και
ψυχολογικό τους προφίλ.
Υλικό - Μέθοδος: Καταγραφή δημογραφικών, ψυχιατρικών, και ψυχολογικών χαρακτηριστικών, όπως αυτά προέκυψαν
από τον ψυχιατρικό φάκελο καθώς και από τις ψυχομετρικές δοκιμασίες RAVEN (χωροαντιληπτικού τεστ) και MMPI
(πολυφασικού τεστ προσωπικότητας). Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 2010.
Αποτελέσματα: Κατά το πρώτο 4μηνο προσήλθαν συνολικά 35 ασθενείς για ακούσια νοσηλεία με ΜΟ ηλικίας τα 46,5
έτη και αναλογία 1:1 ως προς το φύλο. Η διάγνωση της συντριπτικής πλειοψηφίας (68%) ήταν σχιζοφρενική ψύχωση,
ενώ οι περισσότεροι ανέφεραν θετικό ιστορικό προηγούμενης ακούσιας νοσηλείας. Επιπλέον, συγκριτικά με αντίστοιχα
πανελλαδικά στοιχεία, σημαντικά μικρό ποσοστό της τάξεως του 23% εμφάνισε σοβαρή ψυχοκινητική ανησυχία, η οποία
έχριζε ειδικών μέτρων αποκλιμάκωσης της διέγερσης. Κατά τη διαδικασία της ψυχομετρικής αξιολόγησης με το MMPI και
το RAVEΝ απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος, τόσο για την στιγμή της χορήγησης όσο και της ολοκλήρωσης της δοκιμασίας.
Ως προς τα αποτελέσματα των τεστ, παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό η ακύρωση της δοκιμασίας MMPI ενώ στο RAVEN
σημειώθηκαν σχετικά χαμηλές επιδόσεις με επικράτηση κυρίως της χαμηλής και οριακής νοημοσύνης. Ο μεγαλύτερος
χρόνος προσαρμογής και παραμονής στην νοσηλεία, το άγχος διαχείρισης των περιστατικών εκ μέρους του προσωπικού, η
μεγάλη ανάγκη διαχείρισης του άγχους της οικογένειας, η δυσκολία συμμόρφωσης στην λήψη της φαρμακευτικής αγωγής,
οι αυξημένες ανάγκες για κοινωνική παρέμβαση και αποκατάσταση είναι μερικές από τις διαφορές που προέκυψαν ,σε
σχέση με τα εκούσια περιστατικά.
Συμπεράσματα: Μέσα από την παρούσα εμπειρική μελέτη διαφαίνονται κάποιες διαφορές των ασθενών με ακούσια
νοσηλεία έναντι εκείνων με εκούσια νοσηλεία, η γνώση των οποίων είναι σημαντική για την θεραπευτική ομάδα, προκειμένου
να εντοπισθούν και να ενσωματωθούν οι καταλληλότερες θεραπευτικές μέθοδοι για την αποτελεσματική προσέγγιση αυτού
του ειδικού κλινικού πληθυσμού.
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ΜΥΞΟΙΔΗΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τουρνικιώτη Κ., Τσακλακίδου Δ., Αδάμου Σ., Μαυρόματος Α., Δουζένης Α.
Β’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Σκοπός: Ο υποθυρεοειδισμός είναι μια πολύ συχνή ενδοκρινολογική διαταραχή με βασικά συμπτώματα, μεταξύ άλλων,
κόπωση, οίδημα, βράγχος φωνής, βραδυκαρδία. Από την ψυχική σφαίρα πέραν της συσχέτισης του υποθυρεοειδισμού με
τις συναισθηματικές διαταραχές, από τα μέσα του 19ου αιώνα έχουν περιγραφεί και περιστατικά «μυξοιδηματικής ψύχωσης».
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού καθώς και η βιβλιογραφική
ανασκόπηση αναφορικά με τη σχέση υποθυρεοειδισμού και ψύχωσης
Υλικό και Μέθοδος: Παρουσιάζεται η περίπτωση άνδρα 43 ετών χωρίς προηγούμενο ατομικό και οικογενειακό
ψυχιατρικό ιστορικό ο οποίος εισήχθη στη Β’ Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝ Αττικόν λόγω εμφάνισης οξείας ψυχωτικής
συμπτωματολογίας από τριημέρου που περιελάμβανε ακουστικές ψευδαισθήσεις υβριστικού περιεχομένου, διαταραχές στο
περιεχόμενο της σκέψης με παραληρητικές ιδέες δίωξης και ιδέες αναφοράς, σοβαρή αϋπνία και διαταραχές συμπεριφοράς.
Ο ασθενής δεν παρουσίαζε άλλα παθολογικά προβλήματα ούτε άλλα σωματικά συμπτώματα. Κατά τον εργαστηριακό
έλεγχο διαπιστώθηκαν τιμές ΤSH>100 μIU/ml (φυσιολογικές τιμές 0,27-4.20) και μετά από υπέρηχο θυρεοειδούς αδένα
και ανίχνευση αντιθυρεοειδκών αντισωμάτων έγινε διάγνωση σοβαρού υποθυρεοειδισμού στα πλαίσια θυρεοειδίτιδας
Hashimoto. Μετά από ενδοκρινολογική εκτίμηση ετέθη σε αγωγή με θυρορμόνη και σε αντιψυχωσική αγωγή με καλή
κλινική ανταπόκριση άμεσα. Μετά το εξιτήριο και κατά την περίοδο παρακολούθησης ο ασθενής ήταν ευθυρεοειδικός και
χωρίς ψυχωτική συμπτωματολογία παρά τη διακοπή της αντιψυχωσικής αγωγής.
Αποτελέσματα: Η σύνδεση ανάμεσα στον υποθυρεοειδισμό και την ψύχωση πιθανόν σχετίζεται με την επίδραση της
έλλειψης θυροξίνης στην νευροδιαβίβαση. Όσον αφορά στη χρονική αλληλουχία των εκδηλώσεων, στη βιβλιογραφία
έχουν περιγραφεί ψυχωτικές εκδηλώσεις μετά την έναρξη όμως των σωματικών συμπτωμάτων, συχνότερα μετά από
μήνες ή και χρόνια. Επίσης, φαίνεται ότι δεν συσχετίζεται η βαρύτητα της θυρεοειδικής δυσλειτουργίας με τα ψυχιατρικά
συμπτώματα.
Συμπεράσματα: Στο παρόν περιστατικό είναι αξιοσημείωτο ότι η πρωταρχική εκδήλωση του υποθυρεοειδισμού ήταν η
οξεία ψυχωτική συνδρομή. Υπογραμμίζεται συνεπώς η αναγκαιότητα διερεύνησης της υποκείμενης θυρεοειδικής λειτουργίας
ως πιθανός αιτιολογικός παράγοντας σε ασθενείς με ψυχωτική συμπτωματολογία.
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ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ
Παχή Α., Τσελεμπής Α., Μπράτης Δ., Τζιώκα Ε., Γιωτάκης Κ., Μουσσάς Γ.
Ψυχιατρικός Τομέας Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Εισαγωγή: Τα νευρογνωσιακά και ψυχοκινητικά ελλείμματα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια επιφέρουν έκπτωση
λειτουργικότητας και παραβλάπτουν την ικανότητα οδήγησης. Από την άλλη, οι ασθενείς με σχιζοφρένεια χρειάζονται
υποστήριξη για την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες και την ενσωμάτωση στην κοινωνία.
Σκοπός: Η αναζήτηση μελετών αναφορικά με την οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος από ασθενείς με σχιζοφρένεια.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση με λέξεις κλειδιά: οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος και
σχιζοφρένεια χωρίς περιορισμό στο χρόνο δημοσίευσης των μελετών. Από τα 43 άρθρα που προέκυψαν τα 25 ήταν
συναφή. Τα 7 ήταν επιδημιολογικές μελέτες, 6 κλινικές, και 2 πειραματικές σε προσομοιωτή και οι υπόλοιπες μελέτες
αφορούσαν στην φαρμακευτική αγωγή.
Αποτελέσματα: Σε Γερμανία και ΗΠΑ το 40% και 43% των μεσήλικων και ηλικιωμένων ασθενών με σχιζοφρένεια που
παρακολουθούνται σε εξωτερικά ιατρεία οδηγούν συστηματικά. Σε νεώτερους σε ηλικία νοσηλευόμενους σχιζοφρενείς
ασθενείς που δεν ελάμβαναν θεραπευτική αγωγή το 38% των ασθενών 1ου ψυχωτικού επεισοδίου και το 25% των ασθενών
σε υποτροπή εμφάνιζαν σοβαρά ελλείμματα που σχετιζόταν με την ικανότητα οδήγησης. Πειραματικές μελέτες με τη
βοήθεια προσομοιωτή κατέδειξαν ότι προ εξιτηρίου ποσοστό 25% έχουν σοβαρά ελλείμματα στην ικανότητα οδήγησης,
εμπλέκονται σε τροχαία σύγκρουση 2.5 φορές πιο συχνά και οδηγούν με σημαντικά χαμηλότερη ταχύτητα. Επίσης το
ιστορικό οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας ανάκλησης της άδειας
οδήγησης σε ασθενείς με ψυχωτικές διαταραχές όπως και στον γενικό πληθυσμό. Τέλος, δεδομένα μελετών υποδεικνύουν
υπεροχή των άτυπων αντιψυχωτικών συγκριτικά με τα κλασσικά σε δεξιότητες που σχετίζονται με την ικανότητα οδήγησης.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια δεν φαίνεται να ευθύνονται για σημαντικά ποσοστά τροχαίων ατυχημάτων
γεγονός που μπορεί εξηγηθεί από το ότι οδηγούν λιγότερο συχνά και τα πραγματικά συμβάντα μάλλον προκαλούνται
δευτεροπαθώς από την κατάχρηση αλκοόλ ή τοξικών ουσιών (περίπου 4πλάσια συνοσηρότητα με κατάχρηση τοξικών
ουσιών συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό) παρά από την ψυχωτική διαταραχή. Η συμμόρφωση με την φαρμακοθεραπεία
αποτελεί προϋπόθεση για την δυνατότητα οδήγησης.
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ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗΣ
Σιούτη Ν., Χασιροπούλου Χ., Μιχαηλίδη Ν., Παϊσανίδου Ε., Δημητρακόπουλος Σ., Μουγιάκος Θ.
414 ΣΝΕΝ, Ψυχιατρική κλινική, Π. Πεντέλη, Αττική
Σκοπός: Η διερεύνηση περιστατικού με πρώτη εμφάνιση συμπτωματολογίας ψυχωτικής τάξεως χαρακτηριζόμενη από
άτυπους χαρακτήρες και συνοδή νοητική έκπτωση, η οποία αποδόθηκε τελικώς σε νευροσύφιλη.
Υλικό και μέθοδοι: Μελέτη περιστατικού το οποίο αφορά σε ασθενή 43 ετών με έναρξη συμπτωματολογίας από 8ετιας
με εμφάνιση ψυχοκοινωνικής απόσυρσης, παράδοξης συμπεριφοράς και νοητικής έκπτωσης (δυσχέρεια διατήρησης
προσοχής και διαταραχές προσανατολισμού). Χρησιμοποιήθηκε υλικό από παλαιότερες και πρόσφατες νοσηλείες του,
στο πλαίσιο των οποίων διενεργήθηκε νευροαπεικονιστικός έλεγχος με CT, MRI εγκεφάλου, οσφυονωτιαία παρακέντηση
(ΟΝΠ), ανοσολογικός, νευρολογικός έλεγχος και ψυχομετρικές δοκιμασίες.
Αποτέλεσμα: Ο ασθενής αρχικά διεγνώσθη με ψυχωσική διαταραχή και παρά τη λήψη κατάλληλης αντιψυχωσικής αγωγής
η κλινική του εικόνα επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα τρία έτη αργότερα μετά τη διενέργεια ενδελεχέστερου οργανικού ελέγχου
(ΟΝΠ, ανοσολογικός έλεγχος, επανάληψη CT εγκεφάλου, ΗΕΓ) να τεθεί η διάγνωση της νευροσύφιλης. Επιπρόσθετα, ο
νέος απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε εικόνα περιφερικού και κεντρικού τύπου ατροφίας μη συμβατής με την ηλικία του
εξεταζόμενου. Ο ασθενής έλαβε την ενδεικνυόμενη αντιβιοτική θεραπεία, ωστόσο τα επόμενα έτη παρουσίασε περαιτέρω
νοητική έκπτωση, διαταραχή βάδισης και ομιλίας και σημαντική λειτουργική έκπτωση με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.
Συμπέρασμα: Η αναφερθείσα περίπτωση τονίζει την σπουδαιότητα να συμπεριλαμβάνεται η νευροσύφιλη στο
διαφοροδιαγνωστικό σκεπτικό του ψυχίατρου, μολονότι αποτελεί ξεχασμένη νόσο για την κλινική πράξη, ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις όπου η συμπτωματολογία παρουσιάζει άτυπους χαρακτήρες, σοβαρή νοητική έκπτωση και μη ανταπόκριση στη
θεραπεία. Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση ως προς την ανίχνευση του υποκείμενου αιτίου της ψυχωσικής συμπτωματολογίας,
ιδιαίτερα στην πρώτη εμφάνισή της, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την βέλτιστη πρόγνωση της διαταραχής.
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ CRITICAL INDICES SCREENING QUESTIONNAIRE (PA-CISQ): ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θωμαδάκης Χ., Τριανταφύλλου Θ.Φ., Γιωτάκος Ο., Πεζηρκιανίδης Ε., Σουραή Ε., Μουγιάκος Θ.
Ψυχιατρική Κλινική και Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ενόπλων Δυνάμεων 414 ΣΝΕΝ
Σκοπός: Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι η δημιουργία ενός σύντομου αυτο-χορηγούμενου ερωτηματολογίου, που
θα έχει στόχο τον εντοπισμό: α) πυρηνικών συμπτωμάτων ψυχικής δυσλειτουργίας (βάσει κριτηρίων διάγνωσης στον Άξονα
Ι), β) δείκτες επιθετικής-αυτοκαταστροφικής και αυτοκτονικής συμπεριφοράς, γ) τάση για χρήση και εξάρτηση από αλκοόλ
και ναρκωτικά και δ) δείκτες στρεσογόνων συμβάντων ζωής.
Υλικό και Μέθοδοι: Το τεστ ΡΑ-CISQ περιλαμβάνει 117 στοιχεία και μετρά 22 διαφορετικές ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές
(με βάση το DSM-V), χρησιμοποιώντας μία αποκριτική κλίμακα 3 σημείων (1=Ναι, 2=Ίσως, 3=Όχι). Η κατασκευή του εργαλείου
βασίστηκε στην μέθοδο του Εμπειρικού Κριτηρίου (empirical keyed method). Με βάση αυτή τη μέθοδο, ο κατασκευαστής
δημιουργεί στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν τα άτομα που έχουν το χαρακτηριστικό (π.χ. κλινικό δείγμα) που τον ενδιαφέρει από
το γενικό πληθυσμό (ομάδα ελέγχου). Το νέο εργαλείο χορηγήθηκε σε δύο διαφορετικά δείγματα: ένα κλινικό δείγμα (Ν=150)
και ένα μη κλινικό δείγμα (Ν=408), το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου.
Αποτελέσματα: Στο πλαίσιο της αρχικής αξιολόγησης των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών του εργαλείου, μελετήθηκε η
αξιοπιστία της κάθε κλίμακας (με τη χρήση των δεικτών alpha και δύο-ημίσεων), ο βαθμός διαφοροποίησης της κάθε κλίμακας
μεταξύ κλινικού και μη κλινικού πληθυσμού, και τέλος, ο βαθμός διαγνωστικής ακρίβειας της κάθε κλίμακας μέσω της ανάλυσης
καμπυλών ROC (Receiver Operating Curve).
Συμπεράσματα: Τα βασικά συμπεράσματα από αυτή την πρώτη ψυχομετρική αξιολόγηση μπορούν να συνοψιστούν
παρακάτω: α) το ερωτηματολόγιο μπορεί να διακρίνει ικανοποιητικά ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές μεταξύ κλινικού και
μη κλινικού πληθυσμού, β) κάποιες επιμέρους διαστάσεις απαιτούν επιπλέον στοιχεία αναφοράς, και γ) υπάρχουν κάποια
στοιχεία που χρήζουν κατασκευαστικής-λεκτικής αναθεώρησης. Η αξιολόγηση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών του
εργαλείου συνεχίζεται, εφαρμόζοντας την κλίμακα σε νέα πιο ομοιογενή κλινικά δείγματα. Ως γενικό συμπέρασμα, το CISQ
είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την κλινική συνέντευξη, έτσι, ώστε ο/η αξιολογητής/ρια να λαμβάνει
προκαταβολικά βασικούς δείκτες, για μια περισσότερο εστιασμένη και διηθητική διερεύνηση κατά την εξέταση.
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ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ Xq28 ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΨΥΧΩΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Χασιροπούλου Χ., Σιούτη Ν., Σκούρτης Θ., Παπαλιάς Η., Δημητρακόπουλος Σ., Μουγιάκος Θ.
Ψυχιατρική κλινική 414 ΣΝΕΝ, Π. Πεντέλη, Αττική
Σκοπός: Η διερεύνηση για πιθανή συσχέτιση της εμφάνισης ψυχωσικής συμπτωματολογίας σε άρρεν ασθενή 31 ετών με
οικογενειακό ιστορικό γενετικού συνδρόμου διπλασιασμού Xq28.
Υλικό και Μέθοδοι: Σε άρρεν ασθενή 31 ετών με πρώτη εμφάνιση ψυχωσικής συνδρομής μελετήθηκε το οικογενειακό
του ιστορικό στο πλαίσιο του οποίου αναφέρθηκε η ύπαρξη γενετικού συνδρόμου διπλασιασμού Xq28 σε άλλα μέλη της
οικογένειας. Χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα της ανάλυσης καρυότυπου και DNA από το περιφερικό αίμα μελών της
οικογένειας, το οποίο αναλύθηκε με τη μέθοδο array-CGH σε εργαστήριο γενετικής του Πανεπιστημίου της Πάβια. Όσον
αφορά στο μέλος το οποίο εμφάνισε ψυχωσική συνδρομή, χρησιμοποιήθηκαν ακόμα το ιστορικό νοσηλείας του στην
ψυχιατρική κλινική, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκαν ψυχομετρικές δοκιμασίες, CT εγκεφάλου και ΗΕΓ.
Αποτελέσματα: Όπως προκύπτει από τον γονιδιακό έλεγχο της αδελφής και ανιψιάς του ασθενούς και οι δύο φέρουν τον
διπλασιασμό Xq28. Η φαινοτυπική εκδήλωση του συνδρόμου αφορά κυρίως αυτιστικά στοιχεία, διαταραχές συμπεριφοράς
και μαθησιακές δυσκολίες με βαρύτερη κλινική εικόνα αυτήν της ανιψιάς. Ο ασθενής της μελέτης εμφάνισε ψυχωσική
συνδρομή με διωκτικό παραλήρημα, ιδέες συσχέτισης και αναφοράς, ενώ ο οργανικός και ο νευροψυχολογικός έλεγχος
δεν ανέδειξαν παθολογικά ευρήματα. Βάσει της βιβλιογραφίας, το σύνδρομο διπλασιασμού Xq28, μολονότι σπάνιο, στους
άρρενες έχει συνδεθεί μεταξύ άλλων με ψυχιατρικές διαταραχές, μεταξύ των οποίωνκαι η ψύχωση.
Συμπεράσματα: Η εμφάνιση διαταραχών αυτιστικού φάσματος και ψύχωσης σε μέλη οικογενειών είναι επιδημιολογικά
γνωστή και ενδεχομένως σχετιζόμενη με το κοινό γενετικό τους υπόβαθρο. Στη δική μας μελέτη αναφέρεται η ύπαρξη
οικογενειακού ιστορικού γενετικού συνδρόμου διπλασιασμού Xq28 σε ασθενή με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο. και
επισημαίνεται η σπουδαιότητα του γενετικού ελέγχου αλλά και της γενετικής συμβουλευτικής στις ψυχιατρικές διαταραχές.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ (ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΩΝ) ΔΕΙΚΤΩΝ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ: PA-CISQ (PRE-ASSESSMENT CRITICAL INDICES SCREENING QUESTIONNAIRE)
Τριανταφύλλου Θ.Φ., Βλαζάκης Α., Γιωτάκος Ο., Τσουβέλας Γ., Αθανασιάδου Φ., Μουγιάκος Θ.
414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο - Ψυχιατρική Κλινική
Σκοπός: Παρουσιάζεται ένα σύντομο αυτο-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο (μέσου χρόνου συμπλήρωσης 12 λεπτών)
το οποίο κατασκευάστηκε με στόχο να εντοπίζει: α) πυρηνικά συμπτώματα ψυχικής δυσλειτουργίας (βάσει κριτηρίων DSM
για την διάγνωση στον Άξονα Ι), β) δείκτες αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, γ) δείκτες ουσιο-εξάρτησης, δ) δείκτες
στρεσογόνων συμβάντων ζωής και ε) πληροφορίες για διαγεγνωσμένα παθολογικά νοσήματα.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται: το σκεπτικό δόμησης του ερωτηματολογίου και το σκεπτικό που διέπει τον τρόπο εκφοράς
των προτάσεων που το συνιστούν, οι κλίμακες και τα tests πάνω στα οποία βασίστηκε, οι βασικές παράμετροι που εξετάζει,
και ο τρόπος αξιολόγησής του.
Το ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την κλινική συνέντευξη, έτσι, ώστε ο συνεντευκτής να λαμβάνει
-προκαταβολικώς- βασικούς δείκτες, για μια περισσότερο εστιασμένη και διηθητική διερεύνηση κατά την κλινική συνέντευξη.
Η χρησιμότητα ενός τέτοιου ερωτηματολογίου είναι ιδιαίτερη στα πλαίσια του Στρατού, και συγκεκριμένα σε περιόδους
κατάταξης των νεοσυλλέκτων που χαρακτηρίζονται από αθρώα προσέλευση εξεταζομένων προς αξιολόγηση, σε σύντομο
χρονικό διάστημα
Μέθοδος: Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε πιλοτικά, σε δείγμα 661 ατόμων (προσωπικού του Στρατού Ξηράς) στο 414
Στρατιωτικό Νοσοκομείο και έγινε συσχετιστική ανάλυση και στατιστική αξιολόγηση της ενδοσυνάφειας των ερωτήσεων
(βάσει Pearson r και Cronbach Alpha) και υπολογίστηκε (σε πλαίσια περιγραφικής στατιστικής) η ποσοστιαία αναλογία των
δεικτών για το συγκεκριμένο δείγμα.
Αποτελέσματα: Παρουσιάζονται: α) η εσωτερική συνάφεια των προτάσεων (items) που συγκροτούν την κάθε συστάδα δεικτών
ψυχικής δυσλειτουργίας και β) περιγραφικά αποτελέσματα για τους δείκτες του ερωτηματολογίου στο συγκεκριμένο δείγμα.
Συμπεράσματα: Οι δείκτες ενδοσυνάφειας που προκύπτουν εντάσσονται σε επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας.
Η αξιολόγηση του ερωτηματολογίου συνεχίζεται μέσα από την χορήγηση σε μεγαλύτερο δείγμα, όπως και σε δείγμα
διαγεγνωσμένων κλινικών περιπτώσεων. Μελλοντικός στόχος είναι η αξιολόγηση του δείκτη συνάφειας του ερωτηματολογίου
με εγκεκριμένες και σταθμισμένες στον ελληνικό πληθυσμό κλίμακες.
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Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΕΝΑΠΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΥΣΦΟΡΙΚΗ
ΜΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Γενάρης Ι.
Ιδιωτικό Ιατρείο
Σκοπός: Η αναφορά κλινικού περιστατικού με δυσφορική μανία και η αντιμετώπιση αυτού με τη χορήγηση ασεναπίνης στα
πλαίσια ιδιωτικού ιατρείου.
Μέθοδοι: Γυναίκα 43 ετών, έγγαμη με 2 παιδιά, εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος. Σε ηλικία 31 ετών, η ασθενής εμφανίζει
το 1ο καταθλιπτικό επεισόδιο. Έκτοτε ακολουθούν 3 καταθλιπτικά και 2 μανιακά επεισόδια, όπου στο τελευταίο μανιακό
επεισόδιο γίνεται ακούσια νοσηλεία. Προσέρχεται στο ιατρείο με κύρια συμπτώματα την έντονη ανησυχία, υπερκινητικότητα,
άγχος, ευερεθιστότητα, πίεση στον λόγο (δίχως να χάνεται η οργάνωση και η δομή), αυξημένη αυτοπεποίθηση, προβλήματα
στον ύπνο. Λόγω της δυσφορικής διάθεσης, υπάρχουν έντονα εμπόδια στη συνεργασία, έλλειμα εμπιστοσύνης προς
τον θεραπευτή, προβλήματα στην επικοινωνία κατά την κλινική συνέντευξη, συνεχής αμφισβήτηση και δυσκολία να
ακολουθήσει τις οδηγίες όσον αφορά την προτεινόμενη αγωγή της.
Αποτελέσματα: Δόθηκε αρχικά ασεναπίνη 5mg 1X2, alprazolam 0,25mg -0- 0,5 mg και lamotrigine 25mg 1X1. Μετά
από μια εβδομάδα ήταν σαφώς πιο ήρεμη και λιγότερο ανήσυχη και ευερέθιστη. Παρέμενε επιφυλακτική αλλά λιγότερο
καχύποπτη ενώ κοιμόταν 6-7 ώρες τη νύχτα, ξυπνώντας χωρίς υπνηλία. Στη διάρκεια της ημέρας, ήταν πιο ήρεμη «χωρίς
να είναι εξαντλημένη» και παράλληλα οι διαπληκτισμοί με τον σύζυγο και τους οικείους μειώθηκαν σε ένταση, συχνότητα
και διάρκεια. Μετά από 20 ημέρες αγωγής, ήταν εμφανώς πιο συνεργάσιμη, πιο ήρεμη και η αγωγή έγινε ασεναπίνη 10mg
1X2, lamotrigine 25mgX2, alprazolam 0,25mg. Στον 1,5 μήνα η ασθενής δηλώνει πως βιώνει ελάχιστη ανησυχία/άγχος,
έχει καλή διάθεση χωρίς να νιώθει υπερθυμία. Η σκέψη της είναι πιο καθαρή και κοιμάται καλά.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση ασεναπίνης στο αναφερθέν περιστατικό βελτίωσε τη λειτουργικότητα της ασθενούς κατά τη διάρκεια
της μέρας, καθώς η ασθενής ανέλαβε πλήρως τον εργασιακό και οικογενειακό της ρόλο, ως μητέρα και σύζυγος, βελτίωσε τη
συνεργασία με τους οικείους της αλλά και με τον θεράπων ιατρό της, όντας ήδη ένα έτος σε αγωγή, ελεύθερη επεισοδίων.
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ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΟΤΑΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΛΚΟOΛ (ΔΧΑ) ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Γαλανόπουλος Α.
Ιδιωτικό Ιατρείο
Medical Affairs Manager, Lundbeck Hellas
Σκοπός: Η καταγραφή των εμποδίων που υπάρχουν στην καθημερινή κλινική πρακτική κατά την αντιμετώπιση ασθενών
με κατάθλιψη που υποφέρουν από διαταραχή χρήσης αλκοόλ (ΔΧΑ) καθώς και του κλινικού οφέλους που σχετίζεται με τη
μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στους ασθενείς αυτούς.
Μέθοδοι: Ποιοτική ανάλυση υλικού συνεντεύξεων με 10 ιδιώτες ψυχιάτρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός
συζήτησης αφορούσε 5 ερωτήματα σχετικά με τα προβλήματα και τις συνέπειες που προκύπτουν εάν δεν μειωθεί η
κατανάλωση αλκοόλ σε ασθενείς με κατάθλιψη καθώς και 5 ερωτήματα που σχετίζονται με τα οφέλη που αναμένονται
όσον αφορά το αρχικό αίτημα του ασθενούς στην περίπτωση που μειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ.
Αποτελέσματα: Τα κυριότερα προβλήματα που πρακτικά αντιμετωπίζουν οι ψυχίατροι όταν θεραπεύουν την κατάθλιψη
σε ασθενή που ταυτόχρονα νοσεί από ΔΧΑ σε σύγκριση με ασθενή που δεν παρουσιάζει έλλειμα ελέγχου κατανάλωσης,
σχετίζονται με σοβαρότερη συμπτωματολογία, πτωχότερη αλλά και καθυστερημένη απάντηση στην αντικαταθλιπτική
αγωγή, ελλιπή συνεργασία, σύγχυση για τον ιατρό όσον αφορά την κλινική εικόνα και την παρακολούθηση αυτής. Συνέπειες
των παραπάνω είναι η ανάγκη ενίσχυσης της αντικαταθλιπτικής αγωγής (υψηλότερη δοσολογία, προσθήκη αγχολυτικού
ή χαμηλής δόσης αντιψυχωτικού) και η δυσκολία στη θεραπευτική σχέση (στη συμμόρφωση στην αγωγή και τις οδηγίες
του θεράποντος). Όσον αφορά τα οφέλη που προκύπτουν σε σχέση με την πορεία της κατάθλιψης στην περίπτωση που
μειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ, οι απαντήσεις αφορούσαν ταχύτερη και πληρέστερη βελτίωση των συμπτωμάτων της
κατάθλιψης, απλούστερα θεραπευτικά σχήματα, ενεργός συμμετοχή στη θεραπεία από την πλευρά του ασθενούς που
κατ’ επέκταση μεταφράζεται πρακτικά σε συμμόρφωση στην αγωγή και τις οδηγίες του ιατρού και επομένως επίτευξη
θεραπευτικής συμμαχίας.
Συμπεράσματα: Είναι φανερό ότι υπάρχουν δυσκολίες στην αντιμετώπιση των ασθενών με κατάθλιψη και ΔΧΑ και ότι
η μείωση της κατανάλωσης μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της αντικαταθλιπτικής αγωγής και να αυξήσει τις
πιθανότητες επίτευξης του θεραπευτικού στόχου.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
(ΜΚΔ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΦΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χατζημανώλης Α.1,2, Γαλανόπουλος Α.2
1
2

Ψυχίατρος, Αθήνα
Medical Affairs Managers, Lundbeck Hellas

Σκοπός: Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας σε ασθενή με ΜΚΔ που έχει ήδη επιτύχει κλινική ύφεση με αντικαταθλιπτική
μονοθεραπεία.
Υλικό και μέθοδοι: Περιστατικό ιδιωτικού ιατρείου που διαγνώστηκε με ΜΚΔ κατά ICD-10. Η ύφεση ορίζεται ως
αξιολόγηση της κλινικής συμπτωματολογίας με βαθμολογία MADRS ≤7. Αξιολογήθηκαν η συνολική λειτουργικότητα (SDS:
Sheehan Disability Scale) και oι γνωσιακές λειτουργίες (PDQ: Perceived Deficit Questionnaire) του ασθενούς.
Αποτελέσματα: Άντρας 48 ετών, διαζευγμένος με 2 παιδιά, ελεύθερος επαγγελματίας, διαμένει με τη μητέρα του. Από
το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται παλαιό ΑΕΕ χωρίς υπολειμματικά συμπτώματα. Στην πρώτη επίσκεψη διαπιστώνεται
κακή διάθεση, ευσυγκινησία, αϋπνία έλευσης, ανορεξία, καυσαλγίες αυχενικής χώρας και αδυναμία συγκέντρωσης. Κατά
το τελευταίο διάστημα η εργασιακή του απόδοση έχει ελαττωθεί σημαντικά. «Αποφεύγει» να κλείσει συναντήσεις με νέους
πελάτες, καθυστερεί στα επαγγελματικά ραντεβού, είναι υποχωρητικός στις διαπραγματεύσεις. Αισθάνεται ότι δεν μπορεί
να συνδυάσει αρκετές δραστηριότητες ταυτόχρονα όπως παλιά. Όταν έχει εκείνος την ευθύνη των παιδιών, παραμελεί να
προγραμματίσει ικανοποιητικά τις δραστηριότητες τους. Αμελεί συχνά την επιμέλεια της φαρμακευτικής αγωγής της μητέρας
του, κάτι που δε συνέβαινε ποτέ.
Τέθηκε σε αγωγή με σερτραλίνη, η οποία σταδιακά έφτασε τα 200mg ημερησίως. 3 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας,
παρουσίαζε σημαντική βελτίωση στη διάθεση και στον ύπνο, ύφεση των σωματικών ενοχλημάτων, μικρή βελτίωση στη
συγκέντρωση. Παρέμενε ωστόσο σημαντική δυσκολία στην εκπλήρωση των εργασιακών, οικογενειακών και κοινωνικών
του υποχρεώσεων. Η αξιολόγησή του στις κλίμακες που χρησιμοποιηθήκαν συμβαδίζει με την κλινική εκτίμηση: MADRS:
7, SDS: 20 και PD-Q: 11.
Συμπεράσματα: Ο ασθενής που παρουσιάζεται, παρά τη βελτίωση στα συμπτώματα διάθεσης, εμφανίζει σημαντική
λειτουργική έκπτωση, η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχη γνωσιακή έκπτωση, 3 μήνες μετά από αντικαταθλιπτική
μονοθεραπεία σε υψηλές δόσεις. Συνεπώς, είναι πιθανό, στην καθημερινή κλινική πρακτική, η ύφεση με αντικαταθλιπτική
αγωγή, να μη συνοδεύεται απαραίτητα με ανάλογη βελτίωση της λειτουργικότητας, για την οποία πιθανόν να απαιτηθούν
πρόσθετες ή διαφορετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.
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ΟΞΕΙΑ ΨΥΧΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ HUNTINGTON
Γεωργάτος Γ, Κοσμά Α, Θεοχάρη Ε, Λεωτσάκου Χ, Φωτάρα Ι, Καλογεροπούλου Α.
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο, Τμήμα Ελλήνων Αμερικής, Νευρολογική κλινική
Σκοπός: Οι ψυχωτικές εκδηλώσεις στη νόσο Huntington (HD) είναι σπάνιες (5%) και στις περισσότερες περιπτώσεις
αναπτύσσονται αργότερα στην πορεία της νόσου και μετά την εμφάνιση της χορείας και της άνοιας. Σκοπός της παρουσίασης
είναι ο εμπλουτισμός της βιβλιογραφίας με περιστατικά που δεν ακολούθησαν αυτή την τυπική πορεία.
Υλικό και Μέθοδοι: Γίνεται παρουσίαση δύο περιστατικών που νοσηλεύτηκαν και αντιμετωπίστηκαν στο νοσοκομείο
μας με αρχική διάγνωση οξύ ψυχωτικό επεισόδιο. Η κλινική εμφάνιση χορείας και στους δύο ασθενείς παρουσιάστηκε έτη
αργότερα. Ακολούθησε μοριακός - γενετικός έλεγχος θετικός για HD.
1ο) Άνδρας 29 ετών με ψυχοκινητική ανησυχία, έκπτωση λειτουργικότητας, κοινωνική απόσυρση, ακουστικές ψευδαισθήσεις,
παρανοϊκό ιδεασμό, ήπιες διαταραχές μνήμης και απουσία εναισθησίας. Έλαβε αντιψυχωσική αγωγή με ολανζαπίνη και
έπειτα από 38 ημέρες νοσηλείας εξήλθε σε καλή κατάσταση. 8 χρόνια αργότερα υποτροπίασε παρόλο που λάμβανε
κανονικά την αγωγή του και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παρουσίασε χορειακές κινήσεις άνω άκρων.
2ο) Γυναίκα 34 ετών με ψυχοκινητική διέγερση, ακουστικές και οπτικές ψευδαισθήσεις, διαταραχές ύπνου, παρανοϊκό
ιδεασμό και απουσία εναισθησίας. Της χορηγήθηκε αντιψυχωσική αγωγή με υψηλές δόσεις ολανζαπίνης και αλοπεριδόλης
και έπειτα από 14 ημέρες νοσηλείας εξήλθε βελτιωμένη. Μετά από 1 χρόνο υποτροπίασε και νοσηλεύτηκε ξανά όπου
παρουσίασε χορειακές κινήσεις άνω άκρων.
Αποτελέσματα: Όπως αναφέρεται από τη βιβλιογραφία οι ψυχωτικές εκδηλώσεις στην HD είναι σπάνιες, μη
συστηματοποιημένες και σπανίως εμφανίζονται πολύ πριν την εκδήλωση κινητικών και γνωστικών ελλειμμάτων. Σε
αντίθεση, στα περιστατικά μας υπήρξε εξαρχής σαφής εκδήλωση ψύχωσης και παραμονή υπολειμματικών συμπτωμάτων
πριν την εμφάνιση της χορείας και των γνωστικών ελλειμμάτων.
Συμπεράσματα: Ενδεχομένως ασθενείς με υποκλινική HD να εκδηλώσουν οξεία ψύχωση έτη πριν την κλινική εμφάνιση
της χορείας και της άνοιας.

230

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

P99

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Σαββίδου Κ.1, Ρίγγα Ε.2, Δρόσου Γ.1, Κωνσταντινίδης Λ.3, Καπρίνης Σ.4
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
Εταιρία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης,
3
Ελληνική Εταιρία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ιατρική Σχολή
- Τμήμα Ψυχιατρικής.
1
2

Σκοπός: Περισσότερο από το 50% των μητέρων που πάσχουν από σοβαρή ψυχική διαταραχή (ΣΨΔ) κρίνονται ανεπαρκείς
ως προς την εκπλήρωση του γονεϊκού τους ρόλου και τους αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η επιμέλεια των παιδιών τους.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραμέτρων που επιδρούν στη γονεϊκή ικανότητα των μητέρων με
ΣΨΔ και αυξάνουν την πιθανότητα απομάκρυνσης ή απώλειας της επιμέλειας των παιδιών τους.
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline, Psych
Info, Cohrane Database of Systematic Reviews, Springer και Science Direct με τη χρήση των λέξεων «MATERNAL»,
«PARENTING», «CUSTODY», «SERIOUS MENTAL ILLNESS», «SCHIZOPHRENIA» καθώς και συνδυασμοί αυτών. Από τα
αποτελέσματα της αναζήτησης χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα εργασία 36 επιστημονικά άρθρα, που δημοσιεύθηκαν
κατά το χρονικό διάστημα 2008-2018.
Αποτελέσματα: Οι μητέρες με σχιζοφρένεια, κατάθλιψη ή διαταραχή προσωπικότητας παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα
κακοποίησης των παιδιών τους. Τη γονεϊκή ικανότητα σε σχέση με τη διάγνωση επηρεάζει, με θετική συσχέτιση, η επίγνωση
και με αρνητική συσχέτιση η σοβαρότητα και η χρονιότητα της νόσου. Οι παράγοντες που συνεκτιμώνται είναι η χρήση
αλκοόλ ή ουσιών, η έλλειψη κοινωνικής στήριξης, η κοινωνική απομόνωση, η έλλειψη συντρόφου, η φτώχεια, η ανεργία
και η ενδοοικογενειακή βία που έχουν συνδεθεί και με την άρση της επιμέλειας μητέρων με ΣΨΔ. Επίσης, το ιστορικού
βίαιης συμπεριφοράς και κακοποίησης της μητέρας κατά την παιδική ηλικία καθώς και οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες των
μητέρων από τα παιδιά τους αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες παιδικής παραμέλησης - κακοποίησης.
Συμπεράσματα: Απαιτείται εκτενέστερη διερεύνηση των παραγόντων που προβλέπουν τη μειωμένη γονεϊκή ικανότητα
μητέρων με ΣΨΔ καθώς και ανάπτυξη ειδικών ψυχομετρικών εργαλείων με σκοπό την ασφαλέστερη εκτίμηση της από τους
επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΜΕΛΕΤΗ 7
ΕΤΩΝ (2010-2016)
Δανιήλ Ι., Γεωργάτος Γ., Λάσκος Ε., Δημούτσος Μ., Πίτσια Τ., Κοσμά Α., Καλογεροπούλου Α.
Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Τμήμα Ελλήνων Αμερικής, Νευρολογική κλινική
Σκοπός: Η περιγραφική μελέτη των επιδημιολογικών δεδομένων των ασθενών με ηπατίτιδα C που νοσηλεύθηκαν σε
δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο σε διάστημα 7 ετών.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά την επταετία 2010-2016 πραγματοποιήθηκε έλεγχος για HIV, HBV και ΗCV λοίμωξη σε 11653
νοσηλευόμενους ασθενείς του Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαϊτειο”. Ο ορολογικός έλεγχος για HIV Ag/Ab, HbsAg και Anti-HCV έγινε
στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μικροσωματιδιακής ανοσοεξέτασης
χημειοφωταύγειας (CMIA, Architect i1000SR, Abbott). Στους θετικούς για HCV ψυχιατρικούς ασθενείς έγινε καταγραφή
των επιδημιολογικών και ψυχιατρικών δεδομένων τους.
Αποτελέσματα: 642/11653 (5.5%) ψυχιατρικούς ασθενείς - 494 (76.9%) άνδρες, ηλικίας 44.6±10.7 έτη και 148 (23.1%)
γυναίκες, ηλικίας 47.7±12.5 έτη - ευρέθησαν θετικοί για HCV. 66/642 (10.3%) ασθενείς με HCV εμφάνισαν συλλοίμωξη με
άλλο ιογενές ΣΜΝ (7.8% με HIV, 2.1% με HBV, 0.3% με HIV+HBV). 534/642 (83.2%) ασθενείς με HCV ανέφεραν χρήση
ουσιών (60.7% ηρωίνη, 46.1% κάνναβη, 24.1% αλκοόλ, 23.4% κοκαϊνη, 17.0% βενζοδιαζεπίνες και 4.2% αμφεταμίνες).
484/642 (75.4%) ανέφεραν χρήση >1 ουσίας. Από τη διάγνωση εισόδου των ασθενών προέκυψε ότι 45.5% ασθενείς
διεγνώσθησαν με σχιζοφρένεια, σχιζοτυπικές και παραληρηματικές διαταραχές (F20-29), 45.3% με ψυχικές διαταραχές
και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (F10-19), 11.1% με συναισθηματικές
διαταραχές (F30-39) και 5.6% με διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενήλικα (F60-69).
Συμπεράσματα: Η συχνότητα διάγνωσης ασθενών που είναι φορείς HCV, αλλά και με συλλοίμωξη με HIV και HBV, ήταν
σημαντική στον ψυχιατρικό πληθυσμό του Νοσοκομείου μας. Οι ασθενείς αυτοί εμφάνισαν ένα ιδιαίτερο επιδημιολογικό
προφίλ: σε συντριπτική πλειοψηφία ήταν άνδρες, χρήστες >1 ουσιών, κυρίως ηρωίνης και κάνναβης, και τα F10-19 και
F20-29 ήταν τα προεξάρχοντα ψυχιατρικά νοσήματά τους.

P101
ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Ανδρέου Ε.1, Λιάπης Ε.1, Ιστίκογλου Χρ.1, Καραμάνης Δ.1, Βλάχος Κ.2, Πολονύφης Ν.1
1
2

Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
ΠΕΔΥ Νέας Φιλαδέλφειας

Σκοπός: Από τα επιδημιολογικά δεδομένα προκύπτει ότι πλην της υψηλής συχνότητας των αγχωδών και των καταθλιπτικών
διαταραχών στον γενικό πληθυσμό, επιπλέον η συννοσηρότητα μεταξύ τους είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο. Οι αγχώδεις
διαταραχές συνήθως εκδηλώνονται πρωιμότερα. Οι επιπτώσεις της συννοσηρότητας έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη
βαρύτητα της νόσου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη συννοσηρότητας άγχους και κατάθλιψης.
Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 106 ασθενείς (60 γυναίκες και 46 άνδρες, ποσοστό 56% και 44% αντίστοιχα), οι οποίοι
προσήλθαν για πρώτη φορά στα Τακτικά Εξωτερικά Ψυχιατρικά Ιατρεία κατά τη διάρκεια του έτους 2017. Στους ασθενείς
αυτούς τέθηκαν οι διαγνώσεις Αγχώδης Κατάθλιψη, Διαταραχή Πανικού, Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή και Αποφευκτική
Διαταραχή Προσωπικότητας. Στους ασθενείς αυτούς δόθηκαν οι Κλίμακες Άγχους και Κατάθλιψης Hamilton HAM-A και
HAM-D.
Αποτελέσματα: Από τους 106 ασθενείς, οι 88 (60 γυναίκες και 28 άνδρες, ποσοστό 83%) παρουσίασαν υψηλά scores στις
Κλίμακες ΗΑΜ-Α και ΗΑΜ-D. Οι ανωτέρω ασθενείς υποβλήθηκαν σε αγωγή με αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά φάρμακα,
ενώ 5 από αυτούς υποβλήθηκαν μόνο σε γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία.
Συμπεράσματα: Η συννοσηρότητα άγχους και κατάθλιψης παρουσιάζει υψηλό ποσοστό σε ασθενείς με αγχώδη και
συναισθηματική διαταραχή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
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ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΩΣ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
Χατζημιχαηλίδη Α.1, Αναστασιάδου Ν.1, Σκευοφύλαξ Β.1, Μαρτινάκη Σ.1,2
1
2

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ- Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Σκοπός: Η ακούσια νοσηλεία ατόμων με ψυχική νόσο αποτελεί τραυματική εμπειρία και δυσοίωνο προγνωστικό
παράγοντα για τη μη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή μετά το εξιτήριο και την πιθανή νοσηλεία στο μέλλον.Οι
κλινικοί κοινωνικοί λειτουργοί στηριζόμενοι στα μοντέλα ανάρρωσης (recovery model) και παρέμβασης στην κρίση (crisis
intervention model), μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην άρση της αντίστασης στη θεραπεία και την αναγκαιότητα
υποστήριξης της οικογένειας.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με αναζήτηση ερευνητικών άρθρων στις βάσεις δεδομένων
PubMed, Google Scholar, Springer και ScienceOpen, για το χρονικό διάστημα 2009-2017, χρησιμοποιώντας τις λέξειςκλειδιά: «involuntary treatment», «clinical social work», «psychiatric social worker», «recovery model», «crisis intervention model», «mental diseases».
Αποτελέσματα: Ο κλινικός κοινωνικός λειτουργός ως πρόσωπο αναφοράς μεσολαβεί για την δημιουργία ασφαλούς
δεσμού και ουσιαστικής επικοινωνίας, ενώ συνοδεύει τον ασθενή και την οικογένειά του σε όλα τα στάδια θεραπευτικής
πορείας.Μέσω της ολιστικής προσέγγισης και με επίκεντρο τα μοντέλα ανάρρωσης και παρέμβασης στην κρίση : α) ενισχύει
τη συμμόρφωση στη θεραπεία με την παροχή πληροφοριών ( διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας, δικαιώματα κ.ά.), β)
μεριμνά για την ενδυνάμωση των λειτουργικών πλευρών του θεραπευόμενου, γ) σχεδιάζει τη μετανοσοκομειακή φροντίδα
και τη διασύνδεση με φορείς της κοινότητας, δ) υποστηρίζει ψυχοεκπαιδευτικά την οικογένεια και το θεραπευτικό συνεχές
με επισκέψεις στο οικείο περιβάλλον του ασθενή για την απάλειψη των ενοχών και την επανασύνδεση των δεσμών που
έχουν διαρραγεί.
Συμπεράσματα: Οι οικογένειες που έχουν αναζητήσει την εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να βοηθήσουν το πάσχων
μέλος τους, κατακλύζονται από ενοχές και τύψεις. Συχνά μυστικά και ψέμματα πλανώνται και τα μέλη αναζητούν υποστήριξη
και «φροντίδα» από τους επαγγελματίες υγείας προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση. Οι κλινικοί κοινωνικοί
λειτουργοί μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το ρόλο υιοθετώντας τις αρχές των μοντέλων ανάρρωσης και παρέμβασης
στην κρίση.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΑΚΤΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ
(CANNABIS INDUCED PSYCHOSIS) ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΨΥΧΩΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Ιστίκογλου Χρ.1, Δουζένης Α.2, Μιχόπουλος Ι.2, Ρίζος Ε.2, Βλάχος Κ.3, Ανδρέου Ε.1
Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ «Αττικό» Νοσοκομείο
3
ΠΕΔΥ Νέας Φιλαδέλφειας
1
2

Σκοπός: Σύμφωνα με τα διεθνή standards και τη σχετική βιβλιογραφία υπάρχει εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών από τους
χρήστες ινδικής κάνναβης που είναι η πιο διαδεδομένη παράνομη ψυχοδραστική ουσία και η οποία συνδέεται με εμφάνιση
ψυχωσικής τάξης συμπτωματολογία. Επίσης είναι γνωστό (Τσαλίκογλου 2003) ότι η επικινδυνότητα των ψυχωσικών
ασθενών δεν υπερβαίνει σε ποσοστό την εγκληματικότητα στον γενικό πληθυσμό. Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι
η σύγκριση παραβατικότητας μεταξύ ασθενών με διάγνωση επακτής ψύχωσης από χρήστες ινδικής κάνναβης και εκείνων
με διάγνωση ψυχωσικής συνδρομής.
Υλικό - Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα ιστορικά ασθενών που εισήχθηκαν στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο»
Νέας Ιωνίας το 2016. Οι εισαγωγές στο σύνολο ήταν 298. Από αυτές οι 122 έλαβαν τη διάγνωση ψυχωσικής συνδρομής
(ποσοστό 40%) και οι 63 έλαβαν τη διάγνωση ψυχωσικής συνδρομής μετά από χρήση ινδικής κάνναβης (επακτή ψύχωση)
σε ποσοστό 21% του συνόλου των εισαγωγών.
Αποτελέσματα: Από τους 185 συνολικά ασθενείς που έλαβαν και τις δύο διαγνώσεις, παραβατική συμπεριφορά που
είχε εμπλοκή με το νόμο είχαν οι 48, οι οποίοι ήσαν 45 άνδρες (n=45) στη συντριπτική τους πλειοψηφία (ποσοστό 94%)
και 3 γυναίκες (n=3) σε ποσοστό 6%. Από αυτούς οι 42 είχαν τη διάγνωση επακτής ψύχωσης, όπου οι 39 (n=39) ήσαν
άνδρες και οι 3 γυναίκες (n=3), σε ποσοστό 93% και 7% αντίστοιχα. Κύριες παραβατικές συμπεριφορές στη συντριπιτική
τους πλειοψηφία ήταν η κλοπή, η κατοχή ινδικής κάνναβης και ο ξυλοδαρμός. Από τους 3 με τη διάγνωση ψυχωσικής
συνδρομής και οι 3 ήσαν άνδρες, και η παραβατική συμπεριφορά τους ήταν ξυλοδαρμός οικείου προσώπου.
Συμπεράσματα: Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία η παραβατικότητα των ατόμων με ψυχωσική συνδρομή και
παράλληλη χρήση ινδικής κάνναβης ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη εκείνων που έλαβαν τη διάγνωση ψυχωσικής συνδρομής.
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EVERYBODY LIES!!!!!
Γιαννοπούλου Μ.1, Χιονίδου Σ.2, Βούρα Ν.3, Παπανικολάου Κ.4, Μιρμήγκης Γ.5
Φοιτήτρια Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Ψυχολόγος Εθελοντής στο ΚΨΥ Κατερίνης
3
Κλινική Ψυχολόγος, ΨΤ/ΚΨΥ Κατερίνης
4
Ψυχίατρος Επιμελητής Α’ ΨΤ ΓΝ Κατερίνης
5
Ψυχολόγος Εθελοντής στο ΚΨΥ Κατερίνης, Μέλος της ΜΚΟ
1
2

Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης 28χρονης.
Μέθοδος/Υλικό: Υλικό από αρχεία του ΚΨΥ. Χρησιμοποιήθηκαν κλινική συνέντευξη, χορήγηση ψυχομετρικής δοκιμασίας
MMPI.
Συζήτηση: 28χρονη προσήλθε στο ΚΨΥ σε προγραμματισμένο ραντεβού, εμφανώς αγχωμένη, παραπονούμενη για κρίσεις
πανικού. Πρόκειται για νεαρή συμπαθητική, περιποιημένη, αρκετά χαμογελαστή. Παρουσιάζεται αυτόνομη, εργαζόμενη για
να παρέχει στην οικογένειά της. Προκύπτει ότι επισκέπτεται διάφορους ειδικούς ΨΥ. Παρατηρούνται μεγάλες παύσεις στις
συνεργασίες της. Σε κάθε επαγγελματία εστιάζει σε διαφορετικό θέμα. Μετά τριετών μη τακτικών επισκέψεων αποκαλύπτεται
η πραγματική αιτία, η έντονη προσκόλλησή της στην μητέρα με την οποία συνεχίζει να μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι. Η αρχή
αυτή γίνεται όταν εκδηλώνει την στενοχώρια της σε έξοδό της για το ότι η μητέρα της έμεινε μόνη σπίτι. Αυτό συμβαίνει από
το πέμπτο έτος της, με μόνο κενό διάστημα τη φοιτητική της ζωή (κατά το οποίο ανέπτυξε συναισθηματική σχέση με νεαρό
και το αναπολεί). Ο πατέρας της παρουσιάζεται συναισθηματικά απών, ζώντας έναν δευτερεύοντα ρόλο στη ζωή. Η σχέση με
τον αδερφό της, σχεδόν ανύπαρκτη. Στην κλινική συνέντευξη εκδήλωσε τα θρησκευτικά της πιστεύω επηρεασμένη εντόνως
από την μητέρα της (‘είναι αμαρτία να έχεις σχέσεις με το άλλο φύλο’). Παρουσιάζει έλλειψη ενδιαφερόντων της ηλικίας
της, έντονη ζήλεια σε συνομηλίκους της που διαθέτουν κοινωνικές δεξιότητες τις οποίες στερείται. Εκδηλώνει την επιθυμία
μεγαλύτερης κοινωνικότητας, τη δημιουργία ερωτικής σχέσης, ενώ παράλληλα υιοθετεί έναν τρόπο ζωής παρόμοιο με
της μητέρας της, για την ακρίβεια ‘ζει τη ζωή της μητέρας της’, λόγω της συναισθηματικής ασφάλειας που νομίζει ότι
της εξασφαλίζει. Χαρακτηριστική η αντίστασή της να μη μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι με τη μητέρα της. MMPI: προκύπτει
αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και κατάθλιψη. Εκφράζει συναισθήματα ενοχής, έντονη δυσκολία προσαρμογής
στις κοινωνικές σχέσεις (προβλήματα με πρόσωπα εξουσίας, δυσκολίες σχέσεων/γάμου). Έχει χαμηλή ικανότητα να
διαχειριστεί δυσκολίες/αποτυχίες. Έγινε παραπομπή σε ψυχίατρο, τέθηκε φαρμακευτική αγωγή με βενλαφαξίνη 150mg.
Συμπέρασμα: Βρίσκεται υπό παρακολούθηση με τακτικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες/φαρμακευτική αγωγή/εμπλοκή της
οικογένειας.

235

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

P105

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΗΣΥΧΩΝ ΠΟΔΙΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ
ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Βουράκη Γ., Βόσσου Μ., Νερούτσος Ε.
Ψυχιατρικός Τομέας Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο»
Σκοπός: Με αφορμή την πρόσφατη νοσηλεία ασθενούς σε φαρμακευτική αγωγή με ρισπεριδόνη και συμπτωματολογία
συνδρόμου ανήσυχων ποδιών (RLS), μελετήθηκε το σύνδρομο αυτό ως ανεπιθύμητη ενέργεια των αντιψυχωσικών
παραγόντων και έγινε παρουσίαση της κλινικής περίπτωσης.
Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση με λέξεις-κλειδία : σύνδρομο ανήσυχων ποδιών (restless leg syndrome), αντιψυχωσικοί παράγοντες (antipsychotic agents) και παρουσιάσθηκε το κλινικό περιστατικό.
Αποτελέσματα: Άρρεν ασθενής, ετών 34, με διάγνωση σχιζοφρένειας, σε φαρμακευτική αγωγή με ρισπεριδόνη 6 mg
και βαλπροϊκό 1000 mg εμφάνισε παραισθησίες στα κάτω άκρα (αίσθημα τραβήγματος) και ενόρμηση για κίνηση τους. Η
συμπτωματολογία εμφανιζόταν το βράδυ, σε ηρεμία, στην κατάκλιση, υποχωρούσε με την κίνηση και εξαφανιζόταν την
ημέρα. Αναφέρεται ιστορικό αντιστοιχων συμπτωμάτων με την προσθήκη 100 mg κουετιαπίνης σε 9 mg παλιπεριδόνης
και ύφεση με τη διακοπή της κουετιαπίνης. Ο οργανικός έλεγχος ήταν αρνητικός και η ακαθησία αποκλείσθηκε λόγω
απουσίας συμπτωμάτων την ημέρα. Συνεπώς, ετέθη διάγνωση RLS. Η ρισπεριδόνη μειώθηκε με επακόλουθη βελτίωση
των συμπτωμάτων και έγινε αλλαγή σε 9 mg παλιπεριδόνης με πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων εντός 48 ωρών.
Στη βιβλιογραφία περιγράφονται περιπτώσεις RLS από ολανζαπίνη, ασεναπίνη, κουετιαπίνη, κλοζαπίνη, ρισπεριδόνη,
αριπιπραζόλη σε διαγνώσεις ψυχωσικών και συναισθηματικών διαταραχών. Η κουετιαπίνη συσχετίζεται με διάγνωση
συναισθηματικής διαταραχής, συγχορήγηση αντικαταθλιπτικών, δοσοεξαρτώμενο πρότυπο εμφάνισης σε χαμηλές δόσεις
(25-250 mg) και υποχώρηση με τη διακοπή της. Η αντιμετώπιση του συνδρόμου περιλαμβάνει: 1) μείωση της δόσης του
αντιψυχωτικού και συγχορήγηση βενζοδιαζεπίνης, 2) συγχορήγηση ντοπαμινεργικού αγωνιστή και βενζοδιαζεπινών, 3)
αλλαγή σε κλοζαπίνη, αριπιπραζόλη, ρισπεριδόνη, κουετιαπίνη, αμισουλπρίδη-αλοπεριδόλη, 4) οπιοειδείς παράγοντες σε
ανθεκτικές περιπτώσεις.
Συμπεράσματα: Το RLS ως παρενέργεια της θεραπείας με αντιψυχωσικούς παράγοντες εμφανίζει ετερογένεια ως προς την
αιτιολογία, την υποκείμενη διάγνωση και την αντιμετώπιση του.
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ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΗΤΡΟΚΤΟΝΙΑ
Καλπαζίδης Κ.1, Λώλη Ε.1, Κωνσταντινίδου Π.1, Τριανταφύλλου Θ.1, Δουζένης Α.2, Μαρκοπούλου Μ.1
1
2

Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής ΨΝΘ
Β Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών ασθενών που έχουν διαπράξει μητροκτονία και
έχουν νοσηλευτεί στο Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής ΨΝΘ αφού απαλλάχθηκαν από την ποινή λόγω ψυχικής διαταραχής.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι ιατρικοί φάκελοι 103 ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής τη
χρονική περίοδο 2007-2018. 16 ασθενείς από το σύνολο των 57 ανθρωποκτόνων (28%), διέπραξαν μητροκτονία.
Αποτελέσματα: 16 μητροκτόνοι (14 άνδρες, 2 γυναίκες), με μέση ηλικία κατά τη διάπραξη τα 35 έτη, όλοι ψυχωτικοί και
σε ποσοστό 75% άγαμοι ή διαζευγμένοι που διέμεναν με τη μητέρα. Σε όλες τις περιπτώσεις η πράξη περιείχε σωματική
επαφή και συνήθως βία με πολλαπλά πλήγματα με μαχαίρι. Σε μία περίπτωση ο θάνατος επήλθε από στραγγαλισμό. Το
αδίκημα διαπράχθηκε στον κοινό ιδιωτικό χώρο του θύτη και του θύματος υπό το κράτος παραληρητικών ιδεών δίωξης
και ακουστικών ψευδαισθήσεων. Οι ασθενείς περιγράφουν συχνά σχέσεις σχεδόν συμβιωτικές με εξουσιαστικές μητέρες. Σε
όλες τις περιπτώσεις πλην μιας οι δράστες δεν επιχείρησαν να διαφύγουν και συνελήφθησαν άμεσα.
Συμπεράσματα: Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνονται από τη βιβλιογραφία, όπου οι άνδρες δράστες μητροκτονίας είναι
συνήθως άγαμοι που συνδέονται στενά με τη μητέρα, ενώ συνήθως ο πατέρας είναι απών ή παθητικός. Οι δράστες συνήθως
αναφέρουν πως η μητέρα ήταν αμφιθυμική απέναντί τους ή ιδιαίτερα κυριαρχική και εξουσιαστική. Σε κάθε περίπτωση
αναφέρεται παθολογία στο δεσμό μητέρας-γιου. Η μητροκτονία διαπράττεται συνήθως στην πατρική οικία χρησιμοποιώντας
κάποιο όργανο, αλλά και ο στραγγαλισμός ή ασφυξία δεν αποκλείονται. Σε μερικές περιπτώσεις αναφέρεται σοβαρή βία
και υπερφονικότητα “overkill». Οι δράστες πάσχουν συνήθως από ψυχωτικές διαταραχές, συνήθως σχιζοφρένεια, σε τέτοιο
βαθμό που η μητροκτονία αναφερόταν ως το έγκλημα των σχιζοφρενών “the schizophrenic crime”. Συχνά επικρατούν οι
παραληρητικές ιδέες δίωξης στην κλινική εικόνα, ενώ μετά το αδίκημα εμφανίζονται αποδιοργανωμένοι, δεν επιχειρούν να
αποκρύψουν την ενοχή τους και ομολογούν.
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ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟ
Λώλη Ε.1, Καλπαζίδης Κ.1, Κωνσταντινίδου Π.1, Τριανταφύλλου Θ.1, Δουζένης Α.2, Μαρκοπούλου Μ.1
1
2

Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής ΨΝΘ
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή περιστατικών που έχουν διαπράξει εμπρησμό και έχουν νοσηλευτεί
στο Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής ΨΝΘ ως ακαταλόγιστοι. Οι Gannon και Pina (2010) περιέγραψαν τον τυπικό εμπρηστή ως
λευκό, με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, νεαρό άνδρα με πρώιμη έναρξη παραβατικής συμπεριφοράς.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι ιατρικοί φάκελοι 103 ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής
τη χρονική περίοδο 2007-2018. Εντοπίστηκαν 15 ασθενείς (14.5%) που διέπραξαν εμπρησμό και απαλλάχθηκαν από την
ποινή λόγω ψυχικής διαταραχής.
Αποτελέσματα:15 ασθενείς (14 άνδρες, 1 γυναίκα) που έχουν διαπράξει εμπρησμό, όλοι ψυχωτικοί, με μέσο όρο ηλικίας
41,2 έτη κατά τη διάπραξη του αδικήματος. Σε όλες τις περιπτώσεις πλην μίας οι ασθενείς πυρπόλησαν την ιδία οικία ή οικία
συγγενών/γνωστών, ενώ μόνον σε 5 περιπτώσεις (30%) υπήρχε ανθρωποκτονική πρόθεση. 9 από αυτούς (60%) έκαναν χρήση
αλκοόλ ή ψυχοδραστικών ουσιών και είχαν εκδηλώσει επιθετική/παραβατική συμπεριφορά ήδη πριν το αδίκημα. Σε ποσοστό
60% επίσης είχαν ακουστικές ψευδαισθήσεις, και συνήθως δρούσαν υπό το κράτος παραληρητικών ιδεών θρησκευτικού
περιεχομένου, δίωξης ή μεγαλείου. Κανείς τους δεν είχε ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μόνον 2 από αυτούς
ήταν έγγαμοι με τέκνα. Οι ασθενείς αυτοί νοσηλεύονται για μακρά χρονικά διαστήματα στο Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής ΨΝΘ
(ως και 26 χρόνια) για μη ιατρικούς λόγους, κυρίως λόγω έλλειψης υποστηρικτικού περιβάλλοντος.
Συμπεράσματα: Δεδομένων των πρόσφατων μελετών στη βιβλιογραφία (Wilpert J et al 2017) που υποστηρίζουν πως οι
εμπρηστές ειδικά εμφανίζουν συχνά διαταραχές προσωπικότητας, κοινωνική απομόνωση και δυσκολίες να ανταπεξέρχονται
στις προκλήσεις της καθημερινότητας, χρειάζεται περισσότερη μελέτη του δείγματος προς αυτή την κατεύθυνση.
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-

ΑΠΟΠΕΙΡΑ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ

Λώλη Ε.1, Καλπαζίδης Κ.1, Τριανταφύλλου Θ.1, Κωνσταντινίδου Π.1, Δουζένης Α.2, Μαρκοπούλου Μ.1
1
2

Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής ΨΝΘ
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή περιστατικών με ιστορικό δολοφονίας-απόπειρας αυτοκτονίας που
έχουν νοσηλευτεί στο Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής ΨΝΘ. Κλινικά και βιβλιογραφικά η εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς έχει
συσχετιστεί περισσότερο με τις διαταραχές χρήσης ουσιών και τη σχιζοφρένεια, ενώ οι παραβατικές συμπεριφορές που
σχετίζονται συχνότερα με κατάθλιψη είναι η δολοφονία-αυτοκτονία. Σε κάποιες υποομάδες καταθλιπτικών, όπως αυτοί με
ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς και χρήσης ουσιών ή αυτοτραυματισμούς, η συχνότητα βίαιου εγκλήματος είναι μεγαλύτερη.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι ιατρικοί φάκελοι 93 ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής την
τελευταία δεκαετία.
Αποτελέσματα: 9 ασθενείς διέπραξαν δολοφονία και αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν στη συνέχεια. Οι τρεις από
αυτούς ήταν γυναίκες με θύματα το παιδί, την αδερφή και την ξαδέρφη. Οι υπόλοιποι 6 ήταν άνδρες με θύματα σε 2
περιπτώσεις τα παιδιά, ενώ σε 2 άλλες περιπτώσεις θύμα ήταν ο πατέρας, σε 1 η σύζυγος και τέλος σε άλλη μία ο γείτονας.
Σε όλες τις περιπτώσεις η διάγνωση ήταν ψυχωτική διαταραχή με σοβαρά καταθλιπτικά στοιχεία. Ο μέσος όρος ηλικίας
των ασθενών κατά τη διάπραξη ήταν 37 έτη (22-71). Πρόκειται για βίαια αδικήματα με μαχαίρι (Ν=5), τσεκούρι (Ν=2),
στραγγαλισμό (Ν=1) και άλλο νύσσον όργανο (Ν=1). Οι ασθενείς μετά τον φόνο, έπληξαν εαυτόν με το ίδιο όργανο.
Μόνον σε 2 περιπτώσεις αναφέρεται προηγούμενη επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά, όπου η νόσος διέδραμε σε χρόνια
πορεία. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η εμφάνιση της συμπτωματολογίας είχε έναρξη στο προηγούμενο έτος, χωρίς επιθετική
συμπεριφορά. Μόνον σε 1 περίπτωση υπήρχε χρήση ινδικής κάνναβης.
Συμπεράσματα: Άτομα που χαρακτηρίζονται από μη ικανοποιητική ρύθμιση των αρνητικών συναισθημάτων,
συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης, μπορεί να εμφανίσουν βίαιη συμπεριφορά. Τίθεται το ερώτημα αν σύμφωνα με τα
νέα δεδομένα, χρειάζεται να αναθεωρηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτίμηση επικινδυνότητας στην κατάθλιψη,
όπως ήδη συμβαίνει στις ΗΠΑ, ενώ οι οδηγίες του NICE δεν αναφέρονται στον κίνδυνο βίας.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ
Σερίφ Δαμάδογλου Ε., Κυριακίδης Θ., Αγγελοπούλου Ε., Οσμάντσα Α., Τζίκος Α., Σαμακουρή Μ.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Τομέας Ψυχικής Υγείας,
Αλεξανδρούπολη
Στο ευρύ φάσμα των καταθλιπτικών διαταραχών περιλαμβάνεται η κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα. Υπολογίζεται
ότι εμφανίζεται στο 20% των καταθλιπτικών ασθενών, θεωρείται ότι έχει βιολογική βάση και εκδηλώνεται κυρίως με
ψευδαισθήσεις και παραληρητικές ιδέες. Υπάρχουν αναφορές εμφάνισης αυτής σε ασθενείς με χολολιθίαση. Ωστόσο η
σχέση μεταξύ ψυχωτικής κατάθλιψης και χολολιθίασης παραμένει υπό διερεύνηση.
Παρουσιάζεται η περίπτωση γυναίκας ασθενούς, 62 ετών, η οποία νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρικό τμήμα καθώς εμφάνισε
έντονο καταθλιπτικό συναίσθημα με ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό και σύντονα με το συναίσθημα ψυχωσικά στοιχεία
(ακουστικές ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες), συμπτώματα προοδευτικά επιδεινούμενα από εξαμήνου. Η έναρξη των
συμπτωμάτων τοποθετείται στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο μετά από διενέργεια λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής
λόγω συμπτωματικής χολολιθίασης. Κατά την εισαγωγή της η ασθενής υπεβλήθη στον τυπικό εργαστηριακό και απεικονιστικό
έλεγχο ο οποίος δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα. Η διαταραχή εμφάνισε ανθεκτικότητα στη θεραπεία, απαιτήθηκε δε
μακρά νοσηλεία της ασθενούς.
Παράλληλα παρουσιάζεται η ανευρεθείσα βιβλιογραφία από την έρευνά μας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που
συσχετίζει τόσο την χολοκυστεκτομή, όσο και τη χολολιθίαση με μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια με ψυχωσικά στοιχεία.
Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει την πιθανή συσχέτιση της χολολιθίασης/ χολοκυστεκτομής με την εμφάνιση καταθλιπτικής
διαταραχής. Δεδομένου ότι η χολοκυστεκτομή θεωρείται στις μέρες μας εγχείρηση «ρουτίνας» η διενέργεια περαιτέρω
μελετών είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της συσχέτισης των παραπάνω νόσων και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένης
πρόληψης, διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης, τόσο από την πλευρά των ψυχιάτρων όσο και από την πλευρά των
χειρουργών.
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Συναισθηματική δυσφορία γυναικων με κοινη ακμή
Παπαλιάγκα Μ.1, Σιώμου Π.2, Φελεμέγκας Π.1, Δημοπούλου Χ.2, Μπονώτης Κ.1
1
2

Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
Δερματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Σκοπός: Δεδομένης της σημαντικής συννοσηρότητος μεταξύ δερματολογικών νοσημάτων και ψυχιατρικής
συμπτωματολογίας, εκτιμάται ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση τουλάχιστον ενός τρίτου των ασθενών με ασθένειες του
δέρματος περιλαμβάνει διαχείριση συσχετιζόμενων συναισθηματικών παραγόντων.
Η κοινή ακμή αποτελεί νόσημα με επίδραση στην εξωτερική εμφάνιση του/της ασθενούς και οι συνοδοί συναισθηματικές
επιπτώσεις είναι αποδεδειγμένες, αλλά ποικίλλουν σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η
διερεύνηση της πιθανής συναισθηματικής δυσφορίας ασθενών με ακμή σε ένα δείγμα νέων Ελληνίδων.
Υλικό και μέθοδοι: Έικοσι τέσσερις γυναίκες, 19 έως 30 ετών (μέσος όρος±τυπική απόκλιση: 22,04±3,67) πάσχουσες
από κοινή ακμή, συγκρίθηκαν με 24 υγιείς μάρτυρες, αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, όσον αφορά την
προσωπικότητα και ψυχοπαθολογία, με τη χρήση της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου Symptom Check List-90Revised (SCL-90-Revised). Οι ασθενείς ως επί το πλείστον ήταν σπουδάστριες Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (22
άτομα) και 2 είχαν προσέλθει προς εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία της Δερματολογικής Κλινικής.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς παρουσίασαν σημαντικά (p<0,001) υψηλότερη βαθμολογία σε όλες τις επιμέρους παραμέτρους
του SCL-90 (σωματοποίηση, καταναγκαστική συμπεριφορά, διαπροσωπική ευαισθησία, κατάθλιψη, άγχος, επιθετικότητα,
φοβικό άγχος, παρανοϊκό ιδεασμό, ψυχωτισμό) από την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με δεδομένα
γειτονικών χωρών υποδεικνύοντα συσχετίσεις της ακμής με τις υποκλίμακες του ψυχωτισμού και της κατάθλιψης (Ιράν),
με τις υποκλίμακες της σωματοποίησης, του άγχους και της κατάθλιψης (Τουρκία), ή και με όλες τις υποκλίμακες (άνω
Αίγυπτος) του SCL-90.
Συμπεράσματα: Παρότι η ακμή δεν απειλεί τη ζωή, ούτε και προκαλεί σωματική αναπηρία, δύναται να σχετίζεται με
σημαντική δυσφορία ή/και διαταραχές της ψυχικής λειτουργικότητας. Περαιτέρω διερεύνηση απαιτείται, σε προοπτικές
μελέτες με μεγαλύτερα δείγματα, επιμέρους παραγόντων σχετιζόμενων με πιθανή διαταραχή προσαρμογής των ασθενών,
ή/και διερεύνηση της σχέσεως ψυχιατρικής συμπτωματολογίας και πορείας της δερματικής νόσου.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ 3η-ΜΗΝΗ
ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΕΝΔΟΜΥΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Λίτος Α.
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων-Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με πολλαπλές ακούσιες νοσηλείες σε ψυχιατρικές κλινικές λόγω υποτροπών
σχιζοφρένειας από 8-ετίας, η οποία αρχικά τέθηκε σε μηνιαία ενέσιμη ενδομυϊκή αγωγή με παλμιτική παλιπεριδόνη και
ακολούθως, έλαβε 3-μηνη αγωγή με παλμιτική παλιπεριδόνη. Δεν είχε λάβει ποτέ στο παρελθόν depot σκεύασμα. Η
κλινική της εικόνα βελτιώθηκε σημαντικά. Επίσης η ασθενής ανταποκρινόταν μερικώς, σε υψηλές δοσολογίες υψηλής
ισχύος αντιψυχωσικών, κυρίως στην ρισπεριδόνη-δοσολογία 8mg/ημερησίως.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 45 ετών, έγγαμη με έναν γιό ηλικίας 7 ετών. Προέρχεται από χώρα του πρώην Ανατολικού
Μπλοκ, παντρεμένη με ημεδαπό, εδώ και περίπου 10 χρόνια. Ο σύζυγος εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος αλλά λόγω
εργασίας λείπει αρκετές ώρες και ανά διαστήματα μπορεί να λείπει και ολόκληρες ημέρες. Η ασθενής δεν έχει εργαστεί
στην Ελλάδα, και δεν έχει συγγενείς και φίλους. Στις υποτροπές της παρουσίαζε θετικά ψυχωτικά στοιχεία (ιδέες δίωξης,
ακουστικές ψευδαισθήσεις), υποβολιμότητα, κλινοφιλία, απουσία κινήτρου.
Αποτελέσματα: Κατά την ακούσια νοσηλεία της, παρουσίασε ύφεση των συμπτωμάτων με tb risperidone 7mg/ημέρα & tb
quetiapine 200mg/ημέρα τέθηκε σε αγωγή με depot παλμιτικής παλιπεριδόνης. Τελικά, η θεραπευτική της δόση ορίστηκε
στα 100mg παλμιτικής παλιπεριδόνης/μήνα-μονοθεραπεία. Στην 2η δόση παρουσίασε έντονα εξωπυραμιδικά συμπτώματα,
και ενημερώθηκε η φαρμακοεπαγρύπνηση. Έγινε εφάπαξ 1η amp biperiden και υπήρξε υποχώρηση των ανεπιθύμητων
ενεργειών. Η δόση ορίστηκε τότε, στα 75 mg παλμιτικής παλιπεριδόνης/μήνα-μονοθεραπεία. Δεν εμφάνισε ξανά παρόμοιες
ανεπιθύμητες ενέργειες. Η ασθενής τέθηκε σε θεραπεία με παρατεταμένης αποδέσμευσης παλμιτική παλιπεριδόνη 263mg/
τρείς μήνες.
Συμπεράσματα: Ενώ η ασθενής παρουσίαζε ύφεση με δοσολογίες συνήθως 7 ή 8 mg ρισπεριδόνης ημερησίως μαζί με
συγχορήγηση βιπεριδίνης σε δοσολογία 8mg ημερησίως και ταυτόχρονα είχε κινητικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε μικρή
ένταση, στην παρούσα φάση που βρίσκεται σε 3η μηνιαία μονοθεραπεία, όχι μόνο εμφανίζει καλύτερη κλινική εικόνα αλλά
δεν παρουσιάζει και ανεπιθύμητες ενέργειες.
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Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΟΖΑΠΙΝΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Αργίτης Π.1, Πασχαλίδης Σ.Κ.2, Πλατάρη Π.3, Πούλου Μ.4, Καραμπάς Α.4, Καραβία Σ.5, Χαβιάρας Ζ.6
Ψυχίατρος Ψυχιατρικού τομέα Γ.Ν. Κέρκυρας, μέλος Μονάδας Υποστήριξης Κρίσεων
Διδάκτωρ Ιατρικής, Ψυχίατρος, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
3
Ιατρός-ψυχίατρος, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Ιατρός Αναισθησιολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος
«Διεθνής Ιατρική διαχείριση κρίσεων Υγείας»
4
Ειδικευόμενος ψυχίατρος, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
5
Παιδοψυχίατρος Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας, μέλος Μονάδας Υποστήριξης Κρίσεων
6
Δ/ντης Ψυχιατρικού Τομέα Γ.Ν. Κέρκυρας
1
2

Σκοπός: Η κλοζαπίνη είναι ένα άτυπο αντιψυχωτικό φάρμακο, το οποίο φαίνεται να είναι έως 60% πιο αποτελεσματικό
από τα υπόλοιπα στην ανθεκτική θεραπεία της σχιζοφρένειας. Έως τώρα η έναρξη της θεραπείας με κλοζαπίνη γινόταν
μόνο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας εξαιτίας των δυνητικά σοβαρών παρενεργειών (ουδετεροπενία, ακκοκιοκυταραιμία,
μυοκαρδίτιδα). Στο νοσοκομείο Σαντορίνης εφαρμόζεται από τις αρχές του 2017, πρωτόκολλο εξωνοσοκομιακής έναρξης
θεραπείας με κλοζαπίνη με καλή ανταπόκριση, μείωση της συνολικής δαπάνης, αλλά και την ασφάλεια του ασθενούς.
Υλικό: Κατά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου παρατηρήθηκε η δυσχέρεια των ασθενών να προσέρχονται στα τακτικά
εξωτερικά Ιατρεία του Ψυχιατρικού τμήματος τόσο για τον τακτικό εργαστηριακό έλεγχο όσο και για τη μέτρηση ζωτικών
μετά από κάθε προγραμματισμένη αύξηση της δοσολογίας στο πλαίσιο της ασφαλούς τιτλοποίησης. Για τη διευκόλυνση
των ασθενών, προσπαθήσαμε να εμπλέξουμε πιλοτικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο monitoring του ασθενούς.
Μέθοδος: Διασυνδέθηκαν το Π.Ι. Εμπορίου και το Π.Ι. Καμαρίου με το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και σε συνεργασία με
τους Αγροτικούς Ιατρούς έγινε κοντά στον τόπο διαμονής τους η οργανική παρακολούθηση.
Αποτελέσματα: Μειώθηκαν οι επισκέψεις στα τακτικά Ε.Ι. του Ψυχιατρικού Τμήματος κατά 50%, έχοντας την ίδια
αποτελεσματικότητα στην παρακολούθηση των παρενεργειών. Βέβαια συνίσταται περεταίρω επέκταση της ανωτέρου
μεθόδου με σκοπό τη δημιουργία ενός ολιστικού, ευρέως αποδεχτού πρωτοκόλλου.
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΛΚΟΟΛ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΤΟΥ ΨΝΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ. ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Η ΚΡΙΣΗ;
Σεγρέδου Ε., Πεταλωτής Μ., Μυλωνάς Γ, Τσακίρης Φ.
Μονάδα Αλκοολικών Ψ.Ν.Α.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει και σχολιάζει την διακύμανση των εισαγωγών στο 10ο Αλκοολικών, Κλειστό
Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ, με χρήση ναλτρεξόνης, του ΨΝΑ, τα έτη 2006 έως 2017.
Μέθοδος: Κατεγράφησαν οι εισαγωγές και οι διακοπές παρακολούθησης του Κλειστού Προγράμματος Απεξάρτησης από το
Αλκοόλ, με χρήση ναλτρεξόνης, του ΨΝΑ, τα έτη 2006 έως 2017. Το ανωτέρω Πρόγραμμα τα έτη 2006 έως και τον Ιανουάριο
του 2009 είχε δίμηνη διάρκεια και από τον Φεβρουάριο του 2009 έως σήμερα, τρίμηνη, με ισόχρονη Κοινωνική Επανένταξη.
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος των εισαγωγών στο κλειστό πρόγραμμα ήταν 68 άτομα κατ’ έτος, για τα έτη 2006 έως 2008,
και 43 άτομα κατ’ έτος, για τα έτη 2009 έως 2017. Τα έτη 2014 έως και 2016 παρουσιάστηκε μια αισθητή αύξηση των
εισαγωγών των γυναικών στο Πρόγραμμα (με μέσο όρο εισαγωγών γυναικών κατ’ έτος 22,29% για τα έτη 2006-2013 και
35,7% για τα έτη 2014 έως 2016).
Συμπεράσματα: Η μείωση των εισαγωγών στο 10ο Αλκοολικών κλειστό πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ, με
χρήση ναλτρεξόνης, τα έτη 2009 έως 2017 σχετίζεται με την αύξηση κατά ένα μήνα της παραμονής των νοσηλευομένων στο
πρόγραμμα και κατά συνέπεια με την μείωση της συχνότητας εισαγωγών. Ωστόσο, θα περίμενε κανείς μια σχετική αύξηση
εισαγωγών λόγω της οικονομικής κρίσης και του ειδικού πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα όπου μέρος
αυτού παρουσιάζει οικονομικά προβλήματα, προβλήματα στέγης και επιβίωσης γενικότερα. Η οικονομική κρίση, με το
συνοδό αίσθημα ανασφάλειας, τον φόβο απώλειας εργασίας και την αγωνία ανεύρεσής της, αλλά και η ανάγκη γνώσης των
τεκταινόμενων φαίνεται να μην είναι ενισχυτικοί παράγοντες εισαγωγής σε ένα πολύμηνο κλειστό πρόγραμμα απεξάρτησης.

P114
ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
Σεγρέδου Ε., Πεταλωτής Μ., Μυλωνάς Γ, Τσακίρης Φ.
Μονάδα Αλκοολικών Ψ.Ν.Α.
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα αίτια διακοπής παρακολούθησης των θεραπευομένων στο Κλειστό
Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ του Τμήματος 10ο Αλκοολικών του ΨΝΑ, από το 2006 έως το 2017. Το 10ο
Αλκοολικών του ΨΝΑ είναι εσωτερικό πρόγραμμα τρίμηνης νοσηλείας με χορήγηση ναλτρεξόνης, που ακολουθείται από
τρίμηνης διάρκειας Κοινωνική Επανένταξη, σε εξωτερική βάση.
Μέθοδος: Καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν οι νοσηλευόμενοι που διέκοψαν το Πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ
στην κλειστή του φάση, από τα έτη 2006 έως 2017, καθώς και ο λόγος διακοπής τους. Η συλλογή πληροφοριών έγινε από
το Μητρώο της Κλινικής, από τον Ιατρικό Φάκελο των ασθενών και το Βιβλίο Λογοδοσία της Κλινικής.
Αποτελέσματα: Από τις 595 εισαγωγές ασθενών στο Κλειστό Πρόγραμμα, τα έτη 2006 έως 2017, 229 (38,48%) ασθενείς
διέκοψαν το Πρόγραμμα. Από αυτούς το 57,20% διέκοψε οικειοθελώς και οι υπόλοιποι (42,80%) με απόφαση της
θεραπευτικής ομάδας. Από το σύνολο των νοσηλευομένων που διέκοψαν, το 7,42% σύναψε ερωτική σχέση με συνασθενή
τους, 15,28% έκαναν χρήση ουσιών μέσα στην Κλινική, 4,8% άσκησαν λεκτική βία, 4,8% έκαναν χρήση αλκοόλ, 2,29%
μεταφέρθηκαν σε παθολογική ή ψυχιατρική κλινική και 10,04% προέβησαν σε άλλες παραβιάσεις του κανονισμού
λειτουργίας
Συμπεράσματα: Φαίνεται πως το ένα τρίτο των ασθενών που εισάγονται για τρίμηνη παρακολούθηση του 10ου Αλκοολικών
Κλειστού προγράμματος απεξάρτησης από το αλκοόλ διακόπτουν το πρόγραμμα -οι μισοί οικειοθελώς- παρά την
προσεκτική διαλογή των εισαχθέντων. Αποτελεί κλινική πρόκληση η αντιμετώπιση της ανάδυσης ψυχοπαθολογικού υλικού
μέσα σε ένα αποστερημένο, οριοθετούμενο, κλειστό πλαίσιο και η ανάγκη ενδυνάμωσης κινήτρου των νοσηλευομένων.

243

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

P115

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

Σωματική Νοσηρότητα και Αυτοκτονικότητα
Κόλλια Ν., Σταυροπούλου Φ., Παπαδημητρίου Π., Χατζημανώλης Π., Χασάπης Α., Φιλιππακοπούλου Ε.,
Δημητρακά Μ., Αφορόζης Θ., Πρασσάς Σ., Τσόπελας Χ., Τουλούμης Χ.
5ο ΨΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί»
Εισαγωγή: Η αυτοκτονικότητα αποτελεί μία από τις πιο επείγουσες καταστάσεις στην ψυχιατρική, αλλά και μια από τις
συχνότερες αιτίες θανάτου γενικότερα. Ο κίνδυνος αύξησης συχνότητας της αυτοκτονικότητας επιβαρύνεται ειδικότερα και
από τη συνόσηση με άλλη σωματική νόσο.
Υλικό: Η μελέτη επικεντρώθηκε σε άτομα με χρόνιες σωματικές νόσους, όπως είναι η επιληψία, η πολλαπλή σκλήρυνση,
το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, οι κακοήθειες αλλά και η φλεγμονή. Κυρίως έγινε ανάδειξη αλλά και σύγκριση
αποτελεσμάτων διάφορων μελετών, ενώ εξετάστηκε και ο ρόλος άλλων παραγόντων κινδύνου που φυσικά παίζουν ρόλο
και εξατομικεύονται σε κάθε νόσο.
Συμπεράσματα: Η έγκαιρη αναγνώριση και τροποποίηση παραγόντων κινδύνου αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς σε
άτομα με σοβάρες σωματικές πάθησεις είναι ζωτικής σημασίας στην μείωση ποσοστών αυτοκτονικότητας, που εμφανίζονται
ιδιαίτερα αυξημένα στα άτομα αυτά.
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ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΤΙΚΟΜΟΡΦΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Ντούρος Ε.1, Μποζίκας Β.Π.2
1
2

Ψυχιατρικός Τομέας 424 ΓΣΝΕ/ ΨΤΕΠ, Θεσσαλονίκη
1η Ψυχιατρική Κλινική, Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Σκοπός: Η διερεύνηση των ψευδαισθητικόμορφων εμπειριών [Hallucination-like experiences (HLEs)] ενός δείγματος
ελληνικού πληθυσμού.
Υλικό - Μέθοδος: Στην έρευνα που διεξήχθη με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων διαδικτυακά συμμετείχαν
229 άτομα (93 άνδρες και 136 γυναίκες) που έμαθαν για αυτήν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που
συγκεντρώνονταν αφορούσαν καταρχήν δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη ψυχικής νόσου.
Εξαιρέθηκαν, έτσι, 20 άτομα με ιστορικό ψυχικής νόσου (τελικό δείγμα 85 άνδρες και 124 γυναίκες). Στη συνέχεια ζητούνταν
η συμπλήρωση μεταξύ άλλων και της κλίμακας Launay-Slade Hallucination Scale-Extended (LSHS-E) που καταγράφει
ψευδαισθητικόμορφες εμπειρίες.
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος της ηλικίας του δείγματος ήταν 33.1 έτη, σε ποσοστό 66% ήταν ανύπανδροι ενώ ένα
σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων είχε εκπαίδευση πέραν του Λυκείου (67.9%). Στις 16 προτάσεις της κλίμακας LSHS-E
το ποσοστό των ατόμων που απάντησε ότι κάποια από αυτές «πιθανόν τους αφορά» ή τους «αφορά» κυμάνθηκε μεταξύ
2.3% («είδα κάποιο πρόσωπο χωρίς να είναι εκεί») και 39.7% («Όσο πολύ και αν προσπαθώ να συγκεντρωθώ στη
δουλειά μου άσχετες σκέψεις μπαίνουν στο μυαλό μου»). Επίσης, για τις τέσσερεις προτάσεις με το υψηλότερο ποσοστό
ίσχυε ότι η εμπειρία τους απασχολούσε για σημαντικό χρόνο της μέρας (25.1-42.1%), ήταν αρνητική (14.5-47.6%) και είχαν
περιορισμένο έλεγχο σε αυτήν (23.4-49.2%).
Συμπεράσματα: Υπάρχουν ψευδαισθητικόμορφες εμπειρίες που απαντώνται σε σημαντικό ποσοστό του γενικού πληθυσμό
όπως έχει καταγραφεί και στη διεθνή βιβλιογραφία. Ιδιαίτερη σημασία, όμως, για την αξιολόγηση τους έχουν επιπλέον
χαρακτηριστικά όπως η συχνότητα εμφάνισης τους, η θετική ή η αρνητική συναισθηματική αντίδραση σε αυτές και τέλος η
δυνατότητα ελέγχου τους.
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΗΘΕΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Παπούλη Φ.1, Παπούλης Χ.2, Παπαδάκου Ε.4, Παπαγιαννοπούλου Κ.3, Lingam R.1
Northumberland Tyne and Wear NHS Foundation Trust, Newcastle-on-Tyne, UK
Ψυχολόγος, Αθήνα
3
Παιδοψυχίατρος, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Αθήνα
4
Wessex Deanery, UK
1
2

Σκοπός: Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η ανάπτυξη των τεχνολογιών και του Διαδικτύου έχει αλλάξει τον τρόπο ανθρώπινης
επικοινωνίας. Ερευνούμε αν και πως οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας διερευνούν τις διαδικτυακές συμπεριφορές των
ασθενών τους.
Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήσαμε ένα ανώνυμο online ερωτηματολόγιο που εστάλη σε επαγγελματίες δημόσιων
ψυχιατροδικαστικών υπηρεσιών στην Αγγλία. Η έρευνα έλαβε χώρα μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2011 και περιέλαβε
εννέα ερωτήσεις:
«Σε μια συνήθη εξέταση ψυχικής υγείας, θα ρωτούσατε:
1. Παρούσα χρήση του Διαδικτύου
2. Παρελθούσα χρήση του Διαδικτύου
3. Ιστορικό εγκληματικής δραστηριότητας στο Διαδίκτυο
4. Ιστορικό απειλών/επιθετικότητας στο Διαδίκτυο
5. Ιστορικό αποκλεισμού από κοινωνικά δίκτυα
6. Ιστορικό bullying στο Διαδίκτυο
7. Ιστορικό σχέσεων στο Διαδίκτυο
8. Συγκεκριμένη διαδικτυακή συμπεριφορά: χρήση ψεύτικης ταυτότητας στα κοινωνικά δίκτυα
9. Συγκεκριμένη διαδικτυακή συμπεριφορά: επίμονη ενασχόληση/παρακολούθηση με δραστηριότητα άλλων στο Διαδίκτυο.
Οι επιλογές απαντήσεων ήταν: Ποτέ/Κάποιες φορές/Συχνά/Πάντα/Μόνο αν υπάρχει ιστορικό παραβατικής διαδικτυακής
συμπεριφοράς.
Αποτελέσματα: Λάβαμε 25 απαντήσεις οι οποίες προήλθαν από: Ψυχιατροδικαστές 16%, Ψυχιάτρους άλλης
υποειδικότητας 12%, Νοσηλευτές/ριες Ψυχιατροδικαστικής16%, ειδικευόμενους Ψυχιατρικής 24%, Δικαστικούς/ές
Ψυχολόγους 20%, Δικαστικούς/ές Εργοθεραπευτές/ριες 12%. Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των
Ψυχιάτρων Ψυχιατροδικαστικής ή άλλης υποειδικότητας και Δικαστικών Ψυχολόγων. Οι ειδικευόμενοι και οι νοσηλευτές/
ριες ρωτούσαν τις ερωτήσεις λιγότερο από τους υπόλοιπους. Γενικά οι ερωτώμενοι δεν ρωτούσαν συστηματικά τις παραπάνω
ερωτήσεις εκτός από την περίπτωση όπου υπήρχε γνωστό ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο.
Συμπεράσματα: Παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι περνούν πλέον σχεδόν ένα τρίτο από τη ζωή τους στο Διαδίκτυο, αυτό
δεν εξετάζεται σε μια συνήθη ψυχιατρική εξέταση. Περαιτέρω έρευνα του φαινομένου θα μπορούσε να βοηθήσει σε μια
καινούργια προσέγγιση του τρόπου λήψης του ψυχιατρικού ιστορικού.
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ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ: ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καλογεράκης Ζ.1, Χατζάκης Α.1, Γαζής Δ.1, Κωνσταντινίδου Κ.1, Διαμαντής Η.2, Οικονόμου Μ.1
Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Κ.Κ.Ψ.Υ. Βύρωνα- Καισαριανής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
2
Τμήμα Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΟΑΕΔ
1

Σκοπός: Η εργασία αυτή στοχεύει στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του διετούς πιλοτικού προγράμματος
ένταξης ατόμων με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών του ΟΑΕΔ.
Υλικό και μέθοδοι: Το πρόγραμμα περιελάμβανε την επιλογή (μέσω ειδικού εντύπου παραπομπής του θεράποντος
ιατρού και ατομικής εκτίμησης) και την υποστήριξη (μέσω ομαδικών και ατομικών συναντήσεων) 16 καταρτιζομένων με τις
συγκεκριμένες δυσκολίες, καθώς και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού της Σχολής (μέσω τακτικών εισηγήσεων για
θέματα ψυχικής υγείας στο προσωπικό της και εποπτείας των επαγγελματιών των Συνοδευτικών Υπηρεσιών) για την ομαλή
υποδοχή τους σε αυτήν.
Αποτελέσματα: Οι 16 καταρτιζόμενοι επιλέχθηκαν από 57 υποψηφίους (συνυπολογίζοντας και τα ορισμένα από τον ΟΑΕΔ
κοινωνικά κριτήρια) και συμμετείχαν σε ομαδικές (αρχικά εβδομαδιαίες, εν συνεχεία 15θήμερες και κατά το δεύτερο έτος
μηνιαίες) συναντήσεις (Μπροσέλευση/συνάντηση=70.4%), καθώς και σε μηνιαίες ατομικές. Όσον αφορά στις διακοπές φοίτησης,
τέσσερις καταρτιζόμενοι διέκοψαν (οι δύο, τις δύο πρώτες εβδομάδες και αντικαταστάθηκαν από επιλαχόντες) την κατάρτιση
για διαφορετικούς λόγους. Συνολικά, τόσο το ποσοστό διακοπής (22.2%), όσο και ο μέσος όρος των απουσιών των 16
καταρτιζομένων, κυμάνθηκαν στα αντίστοιχα μέσα ποσοστά της Σχολής.
Συμπεράσματα: Η καλή προσαρμογή των καταρτιζομένων με ψυχιατρικές δυσκολίες, σε συνδυασμό με τη θετική
ανταπόκριση του προσωπικού της Σχολής, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του πιλοτικού
αυτού προγράμματος. Ως ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία αυτής της επιτυχίας κρίνονται η μετέπειτα μεγαλύτερη κινητοποίηση
των αποφοιτησάντων με ψυχιατρικές δυσκολίες για περαιτέρω επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς και η απόφαση των
υπευθύνων του ΟΑΕΔ για τη συνέχιση του προγράμματος.
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ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ: ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
Γιωτάκης Ο.
Ψυχίατρος, AMKE «Ομπρέλα»
Η σχιζοφρένεια είναι μια χρόνια και βαριά ψυχική διαταραχή που προσβάλλει το 1% περίπου του πληθυσμού. Η εξελικτική
θεωρία υποστηρίζει την ιδέα του συνεχούς στη διάγνωση της ψύχωσης. Οι υποκλινικές ψυχωτικόμορφες εμπειρίες είναι
σχετικά συχνές σε παιδιά και εφήβους, και συμβαίνουν περίπου στο 17% των νέων ατόμων. Η επικράτηση των ψυχωτικών
συμπτωμάτων στο γενικό πληθυσμό είναι περίπου 8%, ποσοστό δέκα περίπου φορές υψηλότερο από την επικράτηση
των διαγνωσμένων ψυχωτικών διαταραχών. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινή γενετική
παραλλαγή μεταξύ της έκφρασης της νόσου και των μη-κλινικών ψυχωτικόμορφων συμπτωμάτων. Η υψηλή επικράτηση των
μη-κλινικών ψυχωτικών συμπτωμάτων στο γενικό πληθυσμό ώθησε του ερευνητές να επανεξετάσουν αυτά τα συμπτώματα
υπό το πρίσμα της εξελικτικής θεωρίας. Η διαταραγμένη σωματική υγεία και μειωμένη παραγωγικότητα των ατόμων με
σχιζοφρένεια εγείρει ένα εξελικτικό πάζλ. Πώς η σχιζοφρένεια διατηρείται στο χρόνο με σταθερά ίδια επικράτηση; Το
ερώτημα για τη διαδικασία που διατηρεί στον πληθυσμό σταθερή την παρουσία των κληρονομικών ποικιλοτήτων με
μειονεκτικά χαρακτηριστικά, όπως η σχιζοτυπία, παραμένει μια παγκόσμια πρόκληση στους τομείς της ψυχιατρικής και της
εξελικτικής γενετικής. Επιπλέον, υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στην εξελικτική διατήρηση της ψύχωσης στον πληθυσμό
παγκοσμίως και στη σχέση της δημιουργικότητας με τις ψυχωτικόμορφες εμπειρίες στο γενικό πληθυσμό; Υπάρχει αρκετή
παραγωγική συζήτηση στα θέματα αυτά, βασισμένη σε πολλές υποθέσεις. Ίσως η σχιζοφρένεια διατηρείται στον ανθρώπινο
πληθυσμό εξαιτίας κάποιας κοινής γενετικής της σύνδεσης με τη δημιουργικότητα. Κατά την τελευταία δεκαετία πολλοί
ερευνητές ψάχνουν να εξηγήσουν το εξελικτικό αυτό αίνιγμα της διατήρησης της σχιζοφρένειας, καθώς και τη σχέση
του με τη δημιουργικότητα, αν και η αντίληψη ότι υπάρχει κάποια κληρονομήσιμη πλευρά των υψηλών ικανοτήτων,
περιλαμβανομένης της δημιουργικότητας, μας πηγαίνει πίσω στο βιβλίο του Francis Galton, Hereditary genius (1869). Οι
νευροεπιστήμονες επίσης υποστηρίζουν ότι η σχιζοφρένεια ίσως προκύπτει ως παράγωγο της κοινωνικής γνωσίας ή ότι
κάποιοι τύποι ψευδαισθήσεων θα μπορούσαν να ειδωθούν ως εξελικτικά παράγωγα ενός γνωσιακού συστήματος που
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ανιχνεύει την απειλή. Μερικά χαρακτηριστικά λοιπόν, όπως η σχιζοτυπία, μπορεί να έχουν ένα
θετικό επίπεδο έκφρασης, που να αποδεικνύεται ευνοϊκό για την κοινότητα. Από την άλλη πλευρά όμως, το χαρακτηριστικό
αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στο άτομο, και το ψυχωτικό πλέον άτομο να γίνεται, σύμφωνα με τον Sebastian
Faulks (2006), «το τίμημα που πληρώνουμε για να είμαστε αυτό που είμαστε».
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ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Χρουρδάκη Ε.1, Λιναρδάκης Σ.2, Παντουβάκη Α.3, Πετράκη Χ.4, Ζαχαριουδάκης Γ.5, Ξημεράκης Γ.5,
Κογεράκης Ε.6
Ψυχιατρικό τμήμα ΓΝΗ «Βενιζέλειο»
Τμήμα Διατροφολογίας- Διαιτολογίας ΓΝΗ «Βενιζέλειο»
3
Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΓΝΗ «Βενιζέλειο»
4
Ψυχολογική υπηρεσία Γ.Ν.Η.»Βενιζέλειο»
5
Τμήμα Φυσικοθεραπειας Γ.Ν.Η.»Βενιζέλειο»
6
Ψυχιατρικό τμήμα ΓΝΗ «Βενιζέλειο»
1
2

Σκοπός: Ασθενείς με σοβαρές ψυχικές διαταραχές ζουν 15-20 χρόνια λιγότερο σε σχέση με τους ψυχικά ασθενείς.
Καθοριστικός παράγοντας είναι οι μη υγιείς τρόποι ζωής: βαρείς καπνιστές, υπέρβαροι, με κακή φυσική κατάσταση και
έκπτωση λειτουργικότητας. Με τη συνεργασία μιας διεπιστημονικής ομάδας αποτελούμενης από φυσικοθεραπευτές,
διαιτολόγους, νοσηλευτές, ψυχιάτρους και ψυχολόγους, βελτιώνεται ο τρόπος ζωής και των ψυχικά ασθενών, αλλάζουν
συνήθειες και βελτιώνεται η λειτουργικότητα και το προσδόκιμο επιβίωσής τους.
Υλικό και Μέθοδος: Ένταξη 12 ασθενών ηλικίας 25-60 ετών, σε πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας που περιλαμβάνει
συμβουλευτική από διαιτολόγο, εκγύμναση από φυσικοθεραπευτή και συμμετοχή σε ομάδα ψυχοθεραπείας NDI.
Διάγνωση σύμφωνα με ICD-10
Κλίμακα GAF
Παρακολούθηση λιπιδαιμικού προφίλ, γλυκόζης ορού, ζωτικών σημείων, βάρους ασθενών.
Καταγραφή διαιτητικών συνηθειών και χρήσης ουσιών. Ευαισθητοποίηση κι ενεργοποίηση των ασθενών σε θέματα
διατροφικής συμπεριφοράς. Αερόβιες ασκήσεις μέτριας έντασης, σωστής διαφραγματικής αναπνοής χωρίς ανταγωνιστικό
χαρακτήρα και με δυνατότητα χαλάρωσης.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς μέσα από τις παράλληλες παρεμβάσεις από διαιτολόγο, φυσικοθεραπευτή και ψυχοθεραπευτή
αποκτούν κίνητρο αλλαγής τρόπου ζωής. Αλλάζει η εικόνα και η σχέση με το σώμα τους, ενώ παράλληλα ενισχύονται
μεταξύ τους στη διατήρηση νέου τρόπου ζωής. Η ήπια σωματική άσκηση ενσωματώνεται στην καθημερινή τους ρουτίνα.
Επιτυγχάνεται διαχείριση βάρους και βελτίωση δεικτών υγείας, βελτίωση φυσικής κατάστασης, καρδιοαναπνευστικής
και μυικής λειτουργίας. Μέσα από το ομαδικό πλαίσιο άσκησης, διατροφολογικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας
καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας, εύρεσης κινήτρων, θετικής ανατροφοδότησης, τονώνεται η αυτοπεποίθηση και η
κοινωνικοποίησή τους. Βελτιώνεται η ψυχοπαθολογία τους.
Συμπεράσματα: Η αλλαγή του τρόπου ζωής των ασθενών με ψυχικές διαταραχές δεν είναι ακατόρθωτος στόχος. Η
διεπιστημονική πολυεπίπεδη παρέμβαση οδηγεί σε βελτίωση της εικόνας εαυτού, της ποιότητας ζωής και της υγείας των
ασθενών. Καταπολεμάται η πρόωρη θνησιμότητα. Αναμένονται οικονομικά οφέλη καθώς η χρήση υπηρεσιών υγείας και
φαρμακευτικών σκευασμάτων λόγω προχωρημένων σωματικών νόσων μειώνεται. Ο ψυχικά ασθενής οραματίζεται με
νέους στόχους το μέλλον του ενάντια στο στίγμα και τις προκαταλήψεις.
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ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ζαχαρής Θ.1,2, Φωτόπουλος Β.1, Καλογεροπούλου Κ.1, Λεωτσάκου Χ.1, Φωτάρα Ι.1, Κοσμά Κ.1
1
2

Κ.Ψ.Υ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας-Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο», Αθήνα
ΤΕΦΑΑ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τρίκαλα, Αθήνα

Εισαγωγή: Καλά επίπεδα Φυσικής Δραστηριότητας (ΦΔ) συνδέονται με καλή ψυχική υγεία, ενώ η σωματική αδράνεια
δύναται να σχετίζεται με την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών. Μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση φυσικής αδράνειας και
εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους.
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων: Ρub-med,
Scopus, Google scholar.
Αποτελέσματα: Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρήματα δείχνουν συσχέτιση ΦΔ και καλύτερης ψυχικής υγείας.
Στις ΗΠΑ, έρευνα αναφέρει ότι η ΦΔ συσχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους, αγχωδών διαταραχών, κατάθλιψης,
καθώς και συγκεκριμένων φοβιών, ανεξαρτήτως δημογραφικών χαρακτηριστικών. Οι βελτιώσεις αυτές σχετίζονται με την
αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος στον εγκέφαλο και την επίδραση στον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων.
Η θετική επίδραση της ΦΔ οφείλεται σε νεύρο- βιολογικούς παράγοντες, προκαλώντας αύξηση της διάθεσης. Σύμφωνα με
τις μελέτες της ανασκόπησης, η ΦΔ βελτιώνει σημαντικά την ψυχική υγεία ατόμων με ψυχικές διαταραχές, συμβάλλοντας
στην μείωση του άγχους, της κατάθλιψης και της αρνητικής διάθεσης, βελτιώνοντας και την γνωστική λειτουργία. Συμβάλει
επίσης, στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και της διάθεσης, την αύξηση της σεξουαλικής διάθεσης και της σωματικής
αντοχής, της ενεργητικότητας-δραστηριοποίησης, την μείωση του άγχους, της κόπωσης, του βάρους και της χοληστερόλης
και την βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας.
Συμπεράσματα: Τα άτομα που εμπλέκονται σε κάποιο είδος ΦΔ έχουν καλύτερη ψυχική υγεία, όπως λιγότερα συμπτώματα
άγχους και κατάθλιψης, για ένα διάστημα 2-4 ωρών μετά το πέρας της ΦΔ, καθώς ενισχύεται η γνωστική λειτουργία, και
μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών, ανεξαρτήτως δημογραφικών χαρακτηριστικών. Η αερόβια
άσκηση, έχει βρεθεί ότι συμβάλλει στην μείωση της κατάθλιψης και του άγχους. Η ΦΔ θεωρείται ως «νευροπροστατευτικός»
παράγοντας, μέσα από τη βελτίωση της γνωστικής ικανότητας και τη μείωση της γνωστικής βλάβης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
νευροεκφυλιστικών διαταραχών. Ταυτόχρονα, βελτιώνει την αυτοπεποίθηση και την κοινωνική απόσυρση σε άτομα με
ψυχικές διαταραχές.
Λέξεις-κλειδιά: Μental health, Μental disorders, psysical activity, stress, depression
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΑ
Ζαχαρής Θ.1,2, Φωτόπουλος Β.1, Καλογεροπούλου Κ.1, Λεωτσάκου Χ.1, Φωτάρα Ι.1, Κοσμά Κ.1
1
2

Κ.Ψ.Υ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας-Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο», Αθήνα.
ΤΕΦΑΑ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τρίκαλα, Αθήνα

Εισαγωγή: Μετά την από-ϊδρυματοποίηση και ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχικά προβλήματα στην κοινότητα, ο
ρόλος των φροντιστών έγινε ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αυξημένες ευθύνες αυτού του ρόλου οδήγησαν στην ανάπτυξη
συναισθηματικών δυσκολιών.
Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων: Ρub-med, Scopus, Google scholar.
Αποτελέσματα: Ευρήματα στη βιβλιογραφία δείχνουν ότι, όσο περισσότερο τα μέλη των οικογενειών με φροντιζόμενους,
ψυχικής διαταραχής, επωμίζονταν τον ρόλο του φροντιστή, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι πιθανότητες ανάπτυξης σημαντικών
ψυχολογικών προβλημάτων. H ανησυχία για το μέλλον, η συναισθηματική πίεση, ο εκνευρισμός, τα καταθλιπτικά
συμπτώματα και οι διαταραχές ύπνου φάνηκε να είναι χαρακτηριστικά σε φροντιστές ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Η
μείωση της ποιότητας ζωής των φροντιστών βρέθηκε να σχετίζεται θετικά, με την ανάπτυξη συναισθηματικών δυσκολιών,
ενδο-οικογενειακών συγκρούσεων και μείωση της ικανοποίησης από την ζωή, ενώ ήταν πιθανή και η ύπαρξη στιγματισμού
και κοινωνικής απομόνωσης. Έρευνα σε φροντιστές ανέφερε «κακό» επίπεδο της φυσικής υγείας, ενώ η πλειοψηφία των
φροντιστών ανέφερε ότι η φυσική τους υγεία έχει επηρεαστεί αρνητικά.
Συμπεράσματα: Η χρόνια πίεση φροντιστών ατόμων με ψυχικές διαταραχές έχει σημαντική αρνητική επίδραση στην ψυχική
ανθεκτικότητα και την ποιότητα ζωής τους. Επωμίζονται μια σειρά από ευθύνες και «βάρη» σε σχέση με την φροντίδα,
ιδιαίτερα αν απαιτείται συνεχής εποπτεία και φροντίδα. Η συμπερίληψη της άσκησης, με την μορφή κάποιου αθλήματος
ή άλλης Φυσικής δραστηριότητας (ΦΔ), είναι σημαντικό στοιχείο του τρόπου διαβίωσης που μπορεί να επιτρέψει να
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, διασφαλίζοντας την ψυχική και σωματική τους ευεξία. Η ΦΔ είναι μια από τις βασικές
αλλαγές στον τρόπο ζωής και μέσα από την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης και την ανάπτυξη μιας αίσθησης ελέγχου,
μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.
Λέξεις-κλειδιά: Μental health, Μental disorders, caregivers, emotions

P123
ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΒΡΕΩΣ (HUBRIS SYNDROME)
Βασιλειάδου Μ.2, Χονδρομαράς Γ.3, Ιστίκογλου Χρ.1, Ανδρέου Ε.1, Λιάπης Ε.1, Καραμάνης Δ.1
Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ
3
Ιδιωτικό Γραφείο
1
2

Σκοπός: Το Σύνδρομο Ύβρεως (Hubris Syndrome) πρωτοδιατυπώθηκε το 2009 από τον Λόρδο David Owen, τον Υπουργό
Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος ήταν και Ψυχίατρος, σε συνεργασία με τον Jonathan Davidson, Καθηγητή
Ψυχιατρικής του Duke University, σε σχετική δημοσίευση στο Brain. Η διερεύνησή του σαν μια ξεχωριστή διαταραχή της
προσωπικότητας, που είναι συνδυασμός στοιχείων ναρκισσιστικής, οιστριονικής και ψυχοπαθητικής προσωπικότητας.
Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία από το Medline.
Αποτελέσματα: Το Σύνδρομο Ύβρεως απαντάται περισσότερο σε πολιτικούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν το κράτος ως
πεδίο για να πραγματοποιηθούν οι προσωπικές τους επιδιώξεις, παρουσιάζουν υπερβολική εμπιστοσύνη στην κρίση τους
και δυσανεξία στην κριτική των άλλων. Επίσης παρουσιάζουν ψυχαναγκαστική ενασχόληση με την εικόνα τους και την
εξωτερική τους εμφάνιση.
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση του Συνδρόμου Ύβρεως είναι κατά βάση ψυχοθεραπευτική και εξαιρετικά δύσκολη γιατί
στο σύνδρομο αυτό συνενώνονται τρεις προσωπικότητες που θεραπεύονται δύσκολα: η ναρκισσιστική, η οιστριονική και
η αντικοινωνική.
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μιχαλαρέας Η.1, Αργίτης Π.2, Πασχαλίδης Σ.Π.3, Χαβιάρας Ζ.4, Τζωρτζοπούλου Μ.5, Κακαβίτσας Φ.6,
Καραβία Σ.7
Διδάκτωρ Ψυχολογίας - Δρ. Γεωγραφίας, Επιστ. Υπεύθυνος της Μ.Υ.Κ.
Ψυχίατρος Ψυχιατρικού τομέα Γ.Ν. Κέρκυρας, μέλος Μονάδας Υποστήριξης Κρίσεων
3
Διδάκτωρ Ιατρικής, Ψυχίατρος, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
4
Ψυχίατρος, Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα Γ.Ν. Κέρκυρας
5
Ειδική Θεραπεύτρια Ψυχιατρικού τομέα, μέλος Μονάδας Υποστήριξης Κρίσεων
6
Γενικός Γιατρός, Γ.Ν. Κέρκυρας
7
Παιδοψυχίατρος Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας, μέλος Μονάδας Υποστήριξης Κρίσεων
1
2

Η χρήση, η συστηματική χρήση και η εξάρτηση από εξαρτησιογόνες ουσίες δεν σηματοδοτούν μια χρόνια υποτροπιάζουσα
νόσο του εγκεφάλου, αλλά αντίθετα, έναν τρόπο ζωής που έχει σαν κυρίαρχη επιλογή την διαμεσολάβηση - μέσω των
ουσιών - των ανθρωπίνων σχέσεων.
Το θεραπευτικό πλαίσιο στην απεξάρτηση, διαμεσολαβεί μεταξύ άλλων, τις εσωτερικές ψυχολογικές διεργασίες των
θεραπευομένων με την εξωτερική αντικειμενική πραγματικότητα και από αυτήν την άποψη, τόσο η δομή του όσο και η
λειτουργία του αποκτούν μεγάλη σημασία.
Η Κέρκυρα λόγω της γεωγραφικής της θέσης θεωρείται πέρασμα εξαρτησιογόνων ουσιών και ταυτόχρονα λόγω της
μεγάλης τουριστικής κίνησης παρουσιάζει ανάλογη διαθεσιμότητα αυτών των ουσιών. Έχοντας αυξημένα αιτήματα για
απεξάρτηση και μπροστά στην απουσία υποδομών «στεγνού» θεραπευτικού προγράμματος, το 2012, δημιουργήθηκε η
Μονάδα Απεξάρτησης «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Κέρκυρας.
Μέσα από το Ε.Σ.Υγείας παρέχονται αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες απεξάρτησης στο επίπεδο της πρόληψης,
της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης των εξαρτημένων ατόμων.
Η Μονάδα αντιμετωπίζει εξαρτήσεις από ναρκωτικά, αλκοόλ, διαδίκτυο και τυχερά παιχνίδια. Η θεραπευτικές προσεγγίσεις
κρίνονται ως πολυεστιακές με ενιαία ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και αντίληψη και μέσα από την βασική δομή της Μονάδας
που είναι ο Συμβουλευτικός Σταθμός, η Ψυχολογική Απεξάρτηση και η Κοινωνική Επανένταξη λειτουργούν τμήματα που
καλύπτουν όλο το φάσμα της θεραπείας απεξάρτησης.
Σε αυτή την φάση λειτουργεί μόνο ανοιχτό, εξωτερικό πρόγραμμα που διαρκεί 24 μήνες. Τα μέχρι σήμερα στατιστικά
δεδομένα δείχνουν ότι το ποσοστό επιτυχίας της θεραπείας αγγίζει το 70% (follow up πενταετίας).
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Φιλιππιάδου Μ.1, Κόντος Κ.2, Φρυδά Χ.1, Ιορδανίδου Ε.1, Κοτσιαφίτης Α.1, Θεοδωροπούλου Ν.1, Παπαζήσης Γ.3,
Γαρύφαλλος Γ.1
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Ιατρικής ΑΠΘ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Μονάδα Πρασίνου Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
3
Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική ΑΠΘ
1
2

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιδράσεων του οργανωμένου επανενταξιακού
προγράμματος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Μονάδα Πρασίνου», μέσω των εργοθεραπευτικών και
εργασιοθεραπευτικών του δραστηριοτήτων, στην πορεία της νόσου καθώς και στη λειτουργικότητα χρόνιων ασθενών στο
φάσμα της σχιζοφρένειας και άλλων ψυχωτικών διαταραχών κατά DSM-5.
Υλικό και μέθοδοι: Στην ομάδα μελέτης συμπεριελήφθησαν 22 χρόνια ψυχωτικοί ασθενείς που είχαν ενταχθεί τα τελευταία 2
χρόνια (2016-2018) στο οργανωμένο επανενταξιακό πρόγραμμα «Μονάδα Πρασίνου» ενώ η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν
από 22 χρόνια ψυχωτικούς ασθενείς που παρακολουθούνταν ως εξωτερικοί ασθενείς στην Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική του
ΨΝΘ και δεν συμμετείχαν στο ανωτέρω πρόγραμμα. Η επιλογή των ασθενών σε αμφότερες τις ομάδες πραγματοποιήθηκε
τυχαία και υπήρξε αντιστοίχηση ως προς το φύλο και την ηλικία. Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας έγινε μέσω της Διεθνούς
Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας (Mini-ICF-APP). Ως παράγοντας αξιολόγησης της πορείας νόσου
των ασθενών χρησιμοποιήθηκαν οι νοσηλείες που σημειώθηκαν στο διάστημα αυτών των 2 ετών.
Αποτελέσματα: Ως προς τις νοσηλείες που σημειώθηκαν κατά το διάστημα 2016-2018, προέκυψε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ της ομάδας μελέτης και της ομάδας ελέγχου (ομάδα μελέτης 0.55±0.96 έναντι της ομάδας ελέγχου
2.23±1.41, t=4.67, p<0.001). Σημαντική ήταν και η διαφορά που σημειώθηκε στη λειτουργικότητα της ομάδας μελέτης
έναντι της ομάδας ελέγχου, μέσω της κλίμακας mini-ICF-APP.
Συμπεράσματα: Η συμμετοχή των χρόνιων ψυχωτικών ασθενών στο οργανωμένο επανενταξιακό πρόγραμμα «ΜΟΝΑΔΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» φαίνεται πως μειώνει τα ποσοστά νοσηλειών και αυξάνει τα επίπεδα λειτουργικότητας των ασθενών αυτών
έναντι των ασθενών που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Τα ανωτέρω αποτελέσματα αναδεικνύουν ενθαρρυντικά
στοιχεία αναφορικά με τη χρησιμότητα του προγράμματος στην πορεία νόσου των ασθενών αλλά και στην προσπάθεια
επανένταξής τους στην κοινωνία.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Μπούρου Μ., Λώλου Μ.,Τσαβέλη Α., Παπανικολάου Κ., Στίγγα Μ., Τακάς Α., Ξυλάς Δ.
Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Πρωτοπόρες προσεγγίσεις στην Ψυχιατρική”
του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής, είναι η εμπεριστατωμένη παρουσίαση των πιο πρόσφατων δεδομένων και
μελετών που αφορούν στη θεραπευτική χρήση της κάνναβης στη Ψυχιατρική καθώς και του αντίστοιχου νομοθετικού
πλαισίου. Ως έναυσμα ενασχόλησης με το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτέλεσε η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που
αφορά στη νομιμοποίηση της χρήσης φαρμακευτικής κάνναβης ,στα πλαίσια της οποίας διανοίχθηκε ευρεία συζήτηση στην
ιατρική (και όχι μόνο) κοινότητα γύρω από τα θετικά και αρνητικά πρόσημα εφαρμογής της.
Υλικό και μέθοδοι: Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία αντλήθηκε από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
(κατα κύριο λόγο Pubmed, NCBI, Medscape, κ.ά.) .Ως κριτήρια επιλεξιμότητας των δημοσιεύσεων που αξιολογήθηκαν
αποτέλεσαν κατά κύριο λόγο η επιστημονική ακεραιότητα και η διεπιστημονικότητά τους (αναφορές τόσο σε ιατρικό όσο
και νομικό πλαίσιο).
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναδεικνύουν τις θεραπευτικές ιδιότητες
των κανναβιδοειδών σε ένα ευρύ φάσμα ψυχιατρικών παθήσεων όπως Αγχώδεις Διαταραχές, Διαταραχές Διάθεσης, PTSD,
Ψυχογενής ανορεξία, Απεξάρτηση από οπιούχα και αλκοόλ.Υπάρχουν βεβαίως επιστημονικά δεδομένα για τη χρήση
της φαρμακευτικής κάνναβης και σε άλλες παθήσεις (ενδεικτικά αναφέρονται γλαύκωμα, επιληψία, ναυτία και έμετοι στα
πλαίσια χημειοθεραπείας) ,παρά ταύτα στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα επικεντρωθούμε στη χρήση σε ψυχιατρικές
νόσους.Συζητώνται επιπλέον οι όποιες ανεπιθύμητες ενέργειες καθώς και το σοβαρό ενδεχόμενο πιθανής κατάχρησης ή
χρήσης για μη θεραπευτικούς λόγους.
Συμπεράσματα: Η επιστημονική κοινότητα διαθέτει στη παρούσα φάση πληθώρα δεδομένων που αφορούν στη
θεραπευτική χρήση της κάνναβης, τα οποία πρέπει να μελετηθούν διεξοδικά και σε συνδυασμό με το κατάλληλο νομοθετικό
πλαίσιο να δρομολογηθεί η εφαρμογή της χρήσης της με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος του ασθενούς.
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ΞΕΝΩΝΑΣ «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ», ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μασούρη Γ., Δέλλιου Χ., Γαλάρας Σ., Σενίδου Ε., Βασιλείου Κ., Ματσούκας Π., Μούγιου Σ.
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΐΤΕΙΟ»
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάζει την πορεία και τις αλλαγές που επήλθαν από την
δεκαεπτάχρονη λειτουργία του ξενώνα μας.
Υλικό: Ο ξενώνας ξεκίνησε την λειτουργία του στις 23-10-2000 στα Πατήσια, ως στεγαστική δομή αποκατάστασης του
ΨΝΑ «Δρομοκαϊτείου», στα πλαίσια του προγράμματος “Ψυχαργώς”.
Το 2003 είχε στην εποπτεία του δύο ημιαυτόνομα διαμερίσματα, στην Κυψέλη και στα Πατήσια .Tην ίδια χρονιά πρότεινε και
ανέλαβε την οργάνωση και την λειτουργία ενός φωτοτυπείου τον “Χαρτόκοσμο”, ως δομή επαγγελματικής αποκατάστασης
στην πλατεία Κάνιγγος.
Στις 14-7-2011 ο ξενώνας μεταφέρθηκε στην Μεταμόρφωση Αττικής σε ιδιόκτητο κτίριο του νοσοκομείου, διατηρώντας την
εποπτεία του ενός διαμερίσματος.
Ο ξενώνας στελεχώνεται από ψυχίατρο (επιστημονικά υπεύθυνη), ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, εργοθεραπεύτρια,
επισκέπτρια υγείας και νοσηλευτές. Η λειτουργία της θεραπευτικής ομάδας στηρίζεται στην συμβολή όλων των μελών με
ισότιμο λόγο στα πλαίσια της πολυκλαδικής ομάδας. Στα δεκαεπτά χρόνια λειτουργίας του έχουν φιλοξενηθεί 37 ένοικοι,
από τους οποίους οκτώ έχουν μεταβεί σε ημιαυτόνομα διαμερίσματα, τέσσερις έλαβαν εξιτήριο παραλαμβανόμενοι από
τους συγγενείς τους, πέντε επέστρεψαν στο νοσοκομείο, μία έχει μεταβεί σε οικοτροφείο και τέσσερις απεβίωσαν. Στον
ξενώνα σήμερα φιλοξενούνται δεκαπέντε ένοικοι (δέκα άνδρες και πέντε γυναίκες), των οποίων η ηλικία κυμαίνεται από
30 έως 63 ετών. Στο χρονικό αυτό διάστημα οι ένοικοι έχουν απασχοληθεί σε εξωνοσοκομειακές δομές επαγγελματικής
αποκατάστασης (Χαρτόκοσμος), καθώς και στην εργοθεραπεία και ως κλητήρες του νοσοκομείου μας. Επιπλέον, μία
ένοικος εργάζεται σταθερά στην κοινότητα σε διαφημιστική εταιρεία, και τέσσερις άλλοι επιλέχτηκαν και παρακολούθησαν
επιδοτούμενα προγράμματα 400 ωρών.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Το πλαίσιο λειτουργίας του ξενώνα, από την αρχή μέχρι σήμερα, βασίζεται στις αρχές της
θεραπευτικής κοινότητας. Αυτό κατοχυρώνεται με δομημένες διεργασίες, (θεραπευτικά προγράμματα και δραστηριότητες
που καθορίζονται από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ενοίκων), οι οποίες αποτελούν ασφαλιστικές δικλείδες,
προκειμένου ο ξενώνας να λειτουργεί σαν μια κοινοτική δομή.
Ο ξενώνας αποτελεί το πρώτο βήμα προς την αυτόνομη διαβίωση των ενοίκων. Η συμβολή της οικογένειάς τους, της
γειτονιάς, των τοπικών φορέων και των ευαισθητοποιημένων πολιτών είναι ενθαρρυντική και αναντικατάστατος σύμμαχος
σε αυτή την προσπάθεια, την οποία επιδιώκουμε και αξιοποιούμε, εστιάζοντας στους θεραπευτικούς μας στόχους.
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ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Μασούρη Γ., Δέλλιου Χ., Γαλάρας Σ., Καλαμπόγια Β., Πολυχρονούδη Ε., Λιβανίου Κ., Καραδήμα Κ.
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΐΤΕΙΟ»
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τον τρόπο, τις διαδικασίες και τα οφέλη των ενοίκων που διαβιούν σε
ξενώνα αποκατάστασης.
Υλικό: Μια κοινοτική δομή αποτελεί το πρώτο βήμα προς την αυτόνομη διαβίωση των ενοίκων της, οι οποίοι έχουν
το δικαίωμα παροχής εξατομικευμένης θεραπείας και φροντίδας, με το σεβασμό που αρμόζει στις ανθρώπινες άξιες και
αξιοπρέπεια. Ο ξενώνας φιλοξενεί ψυχιατρικούς ασθενείς μετά την ενδονοσοκομειακή τους νοσηλεία. Πρωταρχικός σκοπός
είναι η υποστήριξη των ενοίκων, προκείμενου να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση της ζωής
τους στην κοινωνία. Οι δε βασικοί στόχοι είναι: Η παροχή στεγαστικών, θεραπευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς
επίσης και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η συμμετοχή τους σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, όπως και σε διαδικασίες επαγγελματικής επανένταξης.
Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσω δομημένων θεραπευτικών δραστηριοτήτων.
Συνίστανται σε:
• ατομικές και ομαδικές συναντήσεις ενοίκων με την επιστημονικά υπεύθυνη,
• συναντήσεις του προσωπικού,
• εκπόνηση ατομικού θεραπευτικού πλάνου - πρόσωπα αναφοράς,
• εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων,
• δραστηριότητες αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου,
• συνεργατικές διαδικασίες και επαφές με την κοινότητα,
• εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες,
• επαφές με την οικογένεια.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Με βάση τον συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας επιτυγχάνονται οι στόχοι του ξενώνα ως
ψυχιατρική μονάδα αποκατάστασης, τα δε οφέλη για τους ενοίκους είναι τα εξής:
• προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοφροντίδας,
• βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων,
• βελτίωση της λειτουργικότητας, των ικανοτήτων και ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους,
• καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος,
• ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής τους, καθώς και της διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου τους στην κοινότητα,
• μείωση του στίγματος και των διακρίσεων,
• υπεράσπιση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων,
• επανασύνδεση με την οικογένεια,
• διαχείριση υποτροπών εκτός νοσοκομείου,
• συρρίκνωση του ρόλου του προσωπικού του ξενώνα, καθεστώς που οδηγεί τους ενοίκους σε νέα βήματα αυτονόμησης
και αξιοπρεπούς διαβίωσης.
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ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ «ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ»;
Βαρδιάμπασης Α.1, Γραμανδάνη Χ.1, Ζερβός Α.2, Λιοδάκης Α.1
1
2

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου
Κ.Λ.Η.

Σκοπός: Μιμητισμός είναι η μηχανική αντιγραφή χωρίς αξιολόγηση και κριτική διάθεση στοιχείων ενός προσώπου ή μιας
συμπεριφοράς, που μας αλλοτριώνει και μας ετεροκατευθύνει. Θα μπορούσε, άραγε, ο μιμητισμός να αποτελεί έκφανση
του παρορμητικού ψυχισμού, της δυσκολίας, δηλαδή, ενός ατόμου να αντισταθεί στις επιθυμίες του ή στις επιταγές του lifestyle; Η ινδική καρύδα ήταν, μέχρι πρότινος, ένας καρπός σχετικά «αδιάφορος» στους έλληνες καταναλωτές με εξαιρετικά
μικρή κατανάλωση. Μέχρι το 2017 και τη μαζική «υστερία» που ακολούθησε την προβολή του Survivor, που κυριολεκτικά
εκτόξευσε τις πωλήσεις καρύδας στα ύψη. Στην παρούσα εργασία επιδιώκουμε να συσχετίσουμε την καταναλωτική
συμπεριφορά των Ελλήνων, με το μιμητισμό και την αδυναμία ελέγχου στα προβαλλόμενα πρότυπα συμπεριφοράς.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήσαμε τις πωλήσεις καρύδας από την Κεντρική Λαχαναγορά Ηρακλείου τα έτη 2016 & 2017.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε αύξηση 2.000% (από 70 τεμάχια /μήνα το 2016, σε 1400 τεμάχια/ μήνα κατά τους μήνες
προβολής του Survivor το 2017). Ακολούθησε σταδιακή πτώση της κατανάλωσης μετά το πέρας προβολής του παιχνιδιού
και επάνοδος στην προηγούμενη κατανάλωση.
Συμπεράσματα: Ένα μη διαφημιζόμενο προϊόν, όπως η καρύδα, εκτοξεύτηκε στις καταναλωτικές προτιμήσεις των Ελλήνων.
Τα ευρήματα αυτά δείχνουν την αδυναμία ορισμένων ατόμων να αντισταθούν στην άκριτη μίμηση μιας συμπεριφοράς;
Υποδεικνύουν την αδυναμία ελέγχου νοσηρών τάσεων μιμητισμού, από το ανούσιο και ακατανόητο ice bucket challenge, μέχρι τα επικίνδυνα «παιχνίδια» αυτοκτονίας, όπως η «Μπλε Φάλαινα»; Υπαινίσσονται μια νέα διαταραχή του
καταναγκαστικού φάσματος (όπως, διαταραχές ελέγχου παρορμήσεων, παθολογικό gambling) ή μια διαταραχή εθισμού
(όπως, internet addiction, εθισμός στο κινητό); Οι συνειρμοί αυτοί καθιστούν ενδιαφέρουσα την περαιτέρω διερεύνηση
του φαινομένου.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μπουραντάνη Α., Πασχαλάκης Γ., Βασιλοπούλου Π., Κωνσταντίνου Γ.
Ψυχιατρική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Σκοπός: Η νοσηλεία ασθενών σε γενικό νοσοκομείο συχνά αναδεικνύει ποικίλου βαθμού έκπτωση των γνωσιακών
λειτουργιών και της λειτουργικότητάς τους ως απόρροια της υποκείμενης νόσου. Στις περιπτώσεις αυτές καλείται να συνδράμει
η Διασυνδετική Ψυχιατρική και τα θεραπευτικά διλλήματα που προκύπτουν χρήζουν ιδιαίτερης και εξατομικευμένης
παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, συζητείται η παρουσία Λογοθεραπευτή ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδα Διασυνδετικής
Ψυχιατρικής, μέσω της παρουσίασης κλινικού περιστατικού.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής άρρεν, 27 ετών, διακομίσθηκε σε γενικό νοσοκομείο με κρανιο-εγκεφαλική κάκωση
κατόπιν τροχαίου ατυχήματος. Ο ασθενής νοσηλεύτηκε στη Νευροχειρουργική Κλινική για 18 μέρες. Στη διάρκεια της
νοσηλείας εκλήθη από τον θεράποντα ιατρό η ομάδα της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής. Κατά την κλινική εκτίμηση, ο ασθενής
εμφάνιζε διαταραχές της πρόσφατης μνήμης και του προσανατολισμού, μυθοπλασίες, ψευδείς αναμνήσεις, απάθεια και
ελλιπή εναισθησία. Αντιμετωπίσθηκε από τον υπεύθυνο Ψυχίατρο σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Η
παρέμβαση του Λογοθεραπευτή περιελάμβανε διαρκή τροφοδότηση του ασθενούς με πληροφορίες μέσω δραστηριοτήτων
όπως καταγραφή ημερολογίου και συμπλήρωση εντύπου με προσωπικά στοιχεία από τον ίδιο τον ασθενή, καθώς και
ενημέρωση- εξοικείωσή των οικείων για τον τρόπο επικοινωνιακής προσέγγισης του.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής ανταποκρίθηκε στις παρεμβάσεις του Λογοθεραπευτή με σταδιακή βελτίωση της κωδικοποίησης,
αποθήκευσης και ανάκτησης των δοθέντων πληροφοριών μέσω της διαδικασίας της επανάληψης, ενώ οι οικείοι του
κατάφεραν επιτυχώς να διαχειριστούν τις δυσκολίες επικοινωνιακής διάδρασης μαζί του.
Συμπεράσματα: Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται περιστατικά ασθενών με υποκείμενη ψυχοπαθολογία στα οποία
η παρέμβαση του Λογοθεραπευτή υπήρξε κρίσιμη, χωρίς ωστόσο να αποτελεί μέρος της θεραπευτικής προσέγγισης
της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής. Με αφορμή το ανωτέρω κλινικό περιστατικό και υπό το πρίσμα του βιοψυχοκοινωνικού
μοντέλου θεώρησης, αναδεικνύουμε το χρήσιμο ρόλο του Λογοθεραπευτή στη διεπιστημονική ομάδα Διασυνδετικής
Ψυχιατρικής και την, κατά περίπτωση, παρέμβασή του.
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CYBERCHONDRIA: ΜΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Κωνσταντίνου Γ., Μουρίκης Η., Ζέρβας Γ., Βαϊδάκης Ν.
Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Σκοπός: H Cyberchondria αφορά την επίμονη, επαναλαμβανόμενη ενασχόληση και αναζήτηση πληροφοριών στο
διαδίκτυο για θέματα σχετικά με την υγεία κατά την οποία το άτομο - χρήστης του διαδικτύου βιώνει έντονα αγχώδες
συναίσθημα με τρόπο τέτοιο ώστε να παραβλάπτεται η λειτουργικότητά του (distress). Συνέπειες της επίμονης online
αναζήτησης πληροφοριών υγείας είναι η δυσκολία χαλάρωσης, οι διαταραχές ύπνου, η ανησυχία, η ευερεθιστότητα και η
απώλεια της όρεξης. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η αναζήτηση βιβλιογραφίας σχετικά με την Cyberchondria
καθώς στην κλινική πράξη ολοένα και αυξάνονται οι περιπτώσεις ασθενών που εμφανίζουν παρόμοια συμπτωματολογία.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στην Αγγλική γλώσσα στις
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων “Pubmed” και “Google Scholar”.
Αποτελέσματα: Η Cyberchondria φαίνεται να έχει μια πολυδιάστατη δομή, αντανακλώντας στοιχεία από το φάσμα των
Αγχωδών Διαταραχών και το φάσμα της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής. Ο Koehler πρότεινε πως η Cyberchondria είναι
η σύγχρονη εκδοχή της Υποχονδρίασης. Άλλοι συγγραφείς αναρωτιούνται μήπως είναι συνώνυμη με το Άγχος Υγείας
ή αφορά μια συμπεριφορική αντίδραση που το επιτείνει. Σύμφωνα με τους McElroy and Shevlin περιλαμβάνει πέντε
συνιστώσες: καταναγκασμός (compulsion), distress, υπερβολή (excessiveness), διαβεβαίωση (reassurance) και δυσπιστία
προς τους επαγγελματίες υγείας (mistrust of medical professional). Προς το παρόν, η Cyberchondria αφορά ένα ξεχωριστό
συμπεριφορικό, συναισθηματικό και γνωσιακό μοτίβο και όχι μία διάγνωση.
Συμπεράσματα: Η Cyberchondria χαρακτηρίζεται από στοιχεία υπερβολής και συνοδεύεται από έκπτωση της
λειτουργικότητάς των ασθενών. Η ελλιπής έρευνα δεν επιτρέπει τον υπολογισμό του επιπολασμού της και των δημογραφικών
παραγόντων που σχετίζονται με αυτήν. Η προσέγγιση της υπό το πρίσμα μίας πολυδιάστατης δομής θα μπορούσε να
βοηθήσει τους κλινικούς στην καθημερινή πρακτική προκειμένου να αναπτύξουν εξατομικευμένο πλάνο προσέγγισης για
τη συγκεκριμένη οντότητα.

P132
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΟΞΕΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Κωνσταντίνου Γ., Παπαγαθαγγέλου Μ., Κοντοκώστα Ό., Γκάρος Α-Π., Σκαλτσή Π., Παπαγεωργίου Χ.Χ.,
Αγγελόπουλος Η.
Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Σκοπός: Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δομημένων προγραμμάτων Εργοθεραπείας με συγκεκριμένο σκοπό και στόχους
σε Μονάδα Νοσηλείας οξέων ψυχιατρικών περιστατικών προάγει την υγεία και την ευεξία βελτιώνοντας την απόδοση
των ασθενών και την ποιότητα της ζωής τους. Η παρούσα, είναι η πρώτη μελέτη που αναφέρεται σε εργοθεραπευτικές
παρεμβάσεις σε ασθενείς με ψυχιατρική νόσο σε Μονάδα Νοσηλείας οξέων περιστατικών.
Υλικά - Μέθοδος: Νοσηλευόμενοι ασθενείς (N=397) σε οξεία φάση ψυχιατρικής νόσου (κατά ICD-10) παρακολούθησαν
πρόγραμμα Εργοθεραπείας βασισμένο στο Καναδικό Μοντέλο Εκτέλεσης Έργου και Εμπλοκής [Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (COPM-E)]. Οι ασθενείς δέχτηκαν γνωσιακές - συμπεριφορικές παρεμβάσεις και
εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες 15 ώρες εβδομαδιαίως. Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας και της απόδοσης τους
σε έργα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της Κλίμακας Εργασιακών Ικανοτήτων και Εργασιακής Προσαρμογής - ΚΕΙΕΠ [Occupational and Performance Scale (OAPS)].
Αποτελέσματα: Η βελτίωση της λειτουργικότητας και της απόδοσης των ασθενών ήταν σαφής και ανεξάρτητη από την ηλικία,
την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τη διάρκεια της νόσου και την οικογενειακή τους κατάσταση. Ο ελάχιστος χρόνος
συμμετοχής στο πρόγραμμα Εργοθεραπείας για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς των ασθενών εκτιμάται σε επτά (7) ημέρες.
Συμπέρασμα: Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τη θετική επίδραση ενός στοχευμένου και δομημένου προγράμματος
Εργοθεραπείας στη λειτουργικότητα και την απόδοση σε έργα της καθημερινής ζωής ασθενών με ψυχιατρική νόσο που
νοσηλεύονται σε Πτέρυγα Οξέων Περιστατικών,. Επτά (7) ημέρες παρακολούθησης του εργοθεραπευτικού προγράμματος
εκτιμάται πως είναι ο ελάχιστος χρόνος παρέμβασης και συμμετοχής για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών.
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ΠΡΩΤΟ ΨΥΧΩΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Σκαλτσή Π., Καρύκας Σ., Μαντωνάκης Λ., Σμυρνής Ν., Στεφανής Ν.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Σκοπός: Η έρευνα για τα οφέλη της έγκαιρης αντιμετώπισης ασθενών με πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο έχει αυξηθεί σημαντικά
τα τελευταία χρόνια και ένας μεγάλος αριθμός υπηρεσιών αντιμετώπισης Πρώτων Ψυχωτικών Επεισοδίων αναπτύσσεται
διεθνώς. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται πιλοτικό πρόγραμμα εργοθεραπείας κατά την διάρκεια νοσηλείας των
νεαρών ασθενών στην Υπηρεσία Αντιμετώπισης Πρώτου Ψυχωτικού Επεισοδίου, στην πτέρυγα Κουρέτα Β, στο Αιγινήτειο
Νοσοκομείο.
Υλικό και μέθοδοι: Το πρόγραμμα εργοθεραπείας είναι εστιασμένο στο ανθρώπινο έργο (human occupation) και
παρέχει ευρύ φάσμα θεραπευτικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερο σκοπό, νόημα, προκλήσεις και ψυχαγωγικό περιεχόμενο
στο πλαίσιο της προσωποκεντρικής πρακτικής. Ο εργοθεραπευτής έχει σαφή ρόλο στο συγκεκριμένο κλινικό πλαίσιο
και ειδικότερα στους τομείς: α) της αξιολόγησης, β) της παρέμβασης και γ) της υποστήριξης. Η έγκυρη και αξιόπιστη
εργοθεραπευτική αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες στα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας για την απόδοση σε έργα και
την λειτουργικότητα των ασθενών. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο είναι συμβατές με το
αναπτυξιακό στάδιο και το πολιτισμικό πλαίσιο του ασθενή. Η υποστήριξη περιλαμβάνει ψυχοεκπαιδευτικές προσεγγίσεις
με σκοπό την ανάληψη των ρόλων της ζωής του ατόμου μετά την νοσηλεία.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ζητήματα όπως αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών,
χαμηλή αυτοεκτίμηση, επίλυση προβλήματος, διαχείριση θυμού και άγχους, έλλειψη εμπιστοσύνης μέσα σε υποστηρικτικό
περιβάλλον και σε ομάδα συνομηλίκων. Η εκτίμηση των ανωτέρω δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών γίνεται με ειδικά
αξιολογητικά εργαλεία. Θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από την στατιστική ανάλυση αυτών των δεδομένων.
Συμπεράσματα: Με την εξατομικευμένη αξιολόγηση, παρέμβαση και υποστήριξη των ασθενών με πρώτο ψυχωτικό
επεισόδιο, η εργοθεραπεία συμβάλλει στην αποφυγή της ανίας και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής κατά την διάρκεια
νοσηλείας, σε αντιστιγματιστικό θεραπευτικό περιβάλλον καθώς και στην ομαλή κοινωνική τους ένταξη μετά το εξιτήριο.
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ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (SMARTPHONE APPLICATIONS)
Χονδράκη Π.1, Θεοχάρης Μ.1,2, Οικονόμου Μ.1,2
1
2

Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)

Σκοπός: Η ανάδειξη σύγχρονων μορφών ψυχοεκπαίδευσης για ασθενείς με Διπολική Διαταραχή μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας ή εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα τεχνολογίας smartphone.
Υλικό - Μέθοδος: Έγινε κατ’αρχήν αναζήτηση των εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα που απευθύνονται σε χρήστες με
γενικά προβλήματα ψυχικής υγείας. Βρέθηκαν διαθέσιμες περίπου 4.000 εφαρμογές οι οποίες παρέχουν:
• ψυχοεκπαίδευση
• κλινική αξιολόγηση και παρακολούθηση των συμπτωμάτων (monitoring) και της προόδου της θεραπείας
• εκπαίδευση σε δεξιότητες
• αμφίδρομη επικοινωνία με τους θεραπευτές
Στη συνέχεια αναφορικά με την Διπολική Διαταραχή (Δ.Δ.) βρέθηκαν ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές στις οποίες
περιλαμβάνονται το Simple Project που παρέχει εξατομικευμένα ψυχοεκπαιδευτικά μηνύματα και ειδοποιήσεις (για τη λήψη
της φαρμακευτικής αγωγής), το PRISM (Personalized Real-Time Intervention for Bipolar Disorder) για την παρακολούθηση
των αλλαγών του συναισθήματος, το PDA (Increasing Adherence in Bipolar Disorder) που στοχεύει στη συμμόρφωση με
την φαρμακευτική αγωγή με την εφαρμογή ψυχοεκπαίδευσης και συμπεριφορικής θεραπείας και το IPSRT (MoodRythm Application) για την σταθεροποίηση των βιολογικών ρυθμών του ασθενή και των καθημερινών του συνηθειών. Παράλληλα
διερευνήθηκαν τα οφέλη αλλά και το κόστος από τη χρήση των παραπάνω εφαρμογών.
Αποτελέσματα: Αναδείχθηκαν πολλά και ποικίλα πλεονεκτήματα τα οποία περιλαμβάνουν τη συχνή χρήση από τους
ασθενείς με Δ.Δ., την αξιόπιστη και λεπτομερή παρακολούθηση των συμπτωμάτων, τη θετική επίδραση στο κλινικό
αποτέλεσμα, την αυξημένη πρόσβαση στις θεραπευτικές επιλογές (ευκολία στη χρήση) και την αποτελεσματική εφαρμογή
κατάλληλων ψυχοθεραπευτικών μεθόδων. Συνολικά έχει δειχθεί ότι οι εφαρμογές αυτές αποτελούν μια θετική εμπειρία
τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους θεραπευτές τους. Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται θέματα ασφάλειας των
προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η μικρή συμμετοχή στην μακροχρόνια χρήση και η μικρή συνέπεια με τα διεθνή
guidelines.
Συμπεράσματα: Η ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση μέσω κινητών τηλεφώνων ή γενικότερα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική προοπτική στην παρακολούθηση (monitoring) και τη θεραπεία
των ασθενών με Διπολική Διαταραχή.
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Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Αργυροπούλου Ε., Κούκου Π., Γεωργίου Γ., Ράπτη Ξ., Φουσέκη Ι., Χατζοπούλου Ε.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ) λειτουργούν στη βάση των
αρχών της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και της τομεοποίησης με προτεραιότητα την πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας και
σε δεύτερο επίπεδο την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μετάβαση ενοίκου των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης από
Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οικογένειά του. Ο ένοικος είχε παραπεμφθεί στις υπηρεσίες της ΕΚΨ&ΨΥ στο Νομό
Φωκίδας από Ψυχιατρικό Νοσοκομείο κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του με στόχο την συνέχεια στη φροντίδα και την
ενδυνάμωσή του.
Το Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα (ΑΘΠ) του ενοίκου περιελάμβανε εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες καθημερινής
ζωής στις ΜΨΑ. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν στους άξονες: α) εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση και
αυτονόμηση, β) ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και ανάκτηση κοινωνικών ρόλων. Το ΑΘΠ υλοποιήθηκε με τον συντονισμό
του «προσώπου αναφοράς» σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα.
Βασικά εργαλεία εργασίας αποτέλεσαν: α) η Μεθοδολογία Ενδυνάμωσης - Αυτονόμησης Μέλους Μέσω Συναισθηματικής
Σχέσης και β) η Εικαστική Ψυχοθεραπεία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συστηματικές παρεμβάσεις ψυχοεκπαίδευσης
στην οικογένεια του ενοίκου.
Μετά από αίτημα του ενοίκου και της οικογένειάς του καταρτίστηκε Σχέδιο Μετάβασης στο οικογενειακό περιβάλλον,
διάρκειας 18 μηνών, με την συμμετοχή των παραπάνω μερών και τη συμβολή της εσωτερικής διασύνδεσης των ΜΨΑ της
ΕΚΨ&ΨΥ σε Φωκίδα και Φθιώτιδα.
Η κοινωνική συμπερίληψη του ατόμου με όρους ισοτιμίας συνδέεται με τη δυνατότητα αποδέσμευσής του από προστατευμένα
πλαίσια διαβίωσης και τη μετάβασή του προς λιγότερο υποστηριζόμενα μοντέλα φροντίδας ή ακόμη και στην πλήρη
αυτονόμηση. Η μετάβαση στην οικογένεια με προϋποθέσεις αποτελεί διαχρονικά εκφρασμένη επιθυμία της πλειονότητας
των ωφελουμένων σε ΜΨΑ. Ο αριθμός που τελικά μεταβαίνει είναι μικρός, ωστόσο είναι σημαντικό να ενισχύεται αυτό
το μοντέλο ως καλή πρακτική και να εξετάζονται όλοι η παράγοντες της κλινικής και αποκαταστασιακής πρακτικής, που
συμβάλλουν στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματά του.
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Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΩΣ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ
Μαλακόζη Α., Τοπάλη Σ., Λαζαρίδου Μ., Γιαντσελίδου, Α.
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Σκοπός: Η εργασία στοχεύει να αναδείξει την συμβολή των ομαδικών δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης στην ανάρρωση των
συμμετεχόντων τους, όπως η ανάρρωση ορίζεται από το μοντέλο Recovery στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων
με σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Η σχετική βιβλιογραφία αναδεικνύει την ενδυνάμωση σε βασικό παράγοντα ανάρρωσης,
τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στο πεδίο των εφαρμογών της και υπογραμμίζει τη συμβολή των ομάδων προς αυτήν
την κατεύθυνση.
Μέθοδος: Το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές υλοποιείται από τον Ιανουάριο 2015
στην Αλεξανδρούπολη. Περιλαμβάνει τακτικές ομαδικές συναντήσεις με τη συμβολή δύο συντονιστών, επαγγελματιών
ψυχικής υγείας. Με αφετηρία μία ομάδα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως προς τη λειτουργικότητα και προέλευση
των μελών της, έχει σταδιακά εντάξει ωφελούμενους από διαφορετικές μονάδες ψυχικής υγείας και έχει αναπτύξει
νέες ομάδες, που κατηγοριοποιούνται σε σχέση με το περιεχόμενό τους, τη λειτουργικότητα των μελών τους και τους
στόχους τους. Πρόκειται συνολικά για 6 ομάδες: 2 ομάδες αυτοδιαχείρισης με στόχο να αποτελέσουν μελλοντικά ομάδες
αυτοβοήθειας, 3 κοινωνικοποίησης και ανάκτησης κοινωνικών ρόλων και 1 δεξιοτήτων καθημερινής ζωής με συγκεκριμένα
πεδία εκπαίδευσης. Το υλικό των συναντήσεων καταγράφεται συστηματικά και διεξάγεται ετήσια αξιολόγηση από τους
συμμετέχοντες.
Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν στα αποτελέσματα: α) την πιο ενεργή στάση στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων
τους και στην αυτοσυνηγορία, β) την εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση της ψυχικής διαταραχής και των συνεπειών της, γ) τη
σύνδεση και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ ομοτίμων (peer support), ε) την ενεργητική συμπερίληψή τους στην κοινότητα και
ε) την ενίσχυση της αισιοδοξίας για το μέλλον/ θετικής στάσης απέναντι στη διαταραχή με έμφαση στις δυνατότητες και όχι
στις αδυναμίες τους.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα του Προγράμματος σημειώνονται σε όλα τα πεδία της καθημερινής ζωής των μελών.
Οι ομαδικές δραστηριότητες ως χώρος αμοιβαίας υποστήριξης συμβάλλουν στους στόχους της ανάρρωσης σε κλινικό,
λειτουργικό, υπαρξιακό και κοινωνικό επίπεδο. Η συνέχιση και εξέλιξή τους ενισχύει τα αποτελέσματα της ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης.
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΕΝΑΠΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΑΝΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αφορόζης Θ., Σεστρίνη Μ.,Τσιτρούλη Λ.
Ψυχιατρική κλινική, Σισμανόγλειο ΓΝΑ
Σκοπός: Μεικτά επεισόδια δεν είναι σπάνια κατά τη διαδρομή διπολικής διαταραχής. Η Ασεναπίνη είναι ένα από τα
νεότερα δεύτερης γενιάς αντιψυχωτικά με ένδειξη για τη θεραπεία μετρίας έως σοβαρής βαρύτητας μανιακών επεισοδίων.
Ο μηχανισμός δράσης του οδηγεί στην υπόθεση πως είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση επεισοδίων με μεικτά
χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί από το 2015 και σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί η εμπειρία μας από
τη χρήση της.
Μέθοδος: Παρουσιάζονται 4 περιστατικά. Άντρας 29 ετών με διπολική διαταραχή από έτους, σε μανιακό επεισόδιο με
μεικτά στοιχεία. Καλή ανταπόκριση σε προηγούμενη αγωγή, πτωχή όμως συμμόρφωση λόγω έντονης καταστολής και
αύξησης βάρους με αποτέλεσμα την σύντομη διακοπή της αγωγής και υποτροπή. Χορηγήθηκε ασεναπίνη 20mg/ημ.
Γυναίκα 59 ετών με διπολική διαταραχή από 15ετίας έντονα δυσφορική, με σωματοποιητικά συμπτώματα που οδηγούσαν
σε διακοπή της θεραπείας η οποία ανταποκρίθηκε στην αγωγή με ασεναπίνη 20mg/ημ. Γυναίκα 40 ετών με διπολική
διαταραχή από 20ετίας, έντονα δυσφορική και διεγερτική. Κακή συμμόρφωση στην αγωγή, λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών
και πολύπλοκου δοσολογικού σχήματος. Έλαβε ασεναπίνη 20mg και βαλπροικό 1000mg σε 1 ημερήσια λήψη. Άντρας 64
ετών με έναρξη νόσου από 22 ετών, σχετικά ήπια επεισόδια, χωρίς πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων, με κυρίαρχη τη
συναισθηματική αστάθεια, διακοπή της αγωγής και υποτροπή. Στη νοσηλεία του ανταποκρίθηκε στη χορήγηση ασεναπίνης
20mg/ημ.
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς ανταποκρίθηκαν γρήγορα, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες εκτός μιας ανεκτής δυσάρεστης
γεύση μετά τη λήψη. Είναι ικανοποιημένοι και η παρακολούθησή τους μετά την οξεία φάση (από 1 μήνα έως 1 έτος)
συνεχίζει να δείχνει καλή ανεκτικότητα και αποτελεσματικότητα.
Συμπεράσματα: Η εμπειρία μας δείχνει την ασεναπίνη ως μια αποτελεσματική, καλά ανεκτή και αποδεκτή από τους
ασθενείς επιλογή για την αντιμετώπιση μανιακών επεισοδίων με μεικτά χαρακτηριστικά.
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΘΑΔΟΝΗΣ ΣΕ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗΣ
Παχή Α.1, Λουριδάς Α.2, Φανουράκη Ε.1, Δερμάτης Γ.3, Γιωτάκης Κ.1, Μουσσάς Γ.1
Ψυχιατρική κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης Αττικού Νοσοκομείου
3
Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης ΓΝ Σωτηρία
1
2

Εισαγωγή: Περιορισμένος αριθμός μελετών υποδεικνύει ότι εξυπηρετούμενες προγραμμάτων απεξάρτησης από ηρωίνη
χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα επιθετικότητας, σύμφωνα με αυτές τις μελέτες η βουπρενορφίνη, πιθανόν λόγω
του ευνοϊκού φαρμακοδυναμικού της προφίλ, φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική στην επιθετική συμπεριφορά (βίααυτοκτονικότητα) σε σύγκριση με την μεθαδόνη.
Σκοπός: Η αξιολόγηση της επιθετικότητας σε εξυπηρετούμενες προγράμματος μεθαδόνης σε σύγκριση με εξυπηρετούμενες
προγράμματος βουπρενορφίνης του ΟΚΑΝΑ.
Υλικό - Μέθοδος: Σε 22 εξυπηρετούμενες γυναίκες προγράμματος Μεθαδόνης και 26 με Βουπρενορφίνης, χορηγήθηκαν
τα αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια επιθετικότητας BAQ (Brief Aggression Questionnaire) και PFAV (Past Feelings and
Acts of Violence Scale).
Αποτελέσματα: Η μέση τιμή στην BAQ στο δείγμα μας ήταν 33,29±10,445, σημαντικά υψηλότερη της αντίστοιχης στον
γενικό πληθυσμό (sample t-test, p=0,001). Η μέση τιμή στην κλίμακα PFAV στο δείγμα μας ήταν 5,94±3,97. Ποσοστό
56,25% των συμμετεχουσών είχαν υψηλότερες βαθμολογίες από το cutoff της κλίμακας (PFAV≥5). Οι εξυπηρετούμενες
των δυο προγραμμάτων απεξάρτησης διέφεραν ως προς την ηλικία (47,18 ± 9,16 έναντι 40,15 ±7,47, p=0.005), τα έτη
χρήσης (31±6,69 έναντι 18,19±6,29, p=0.000) και παρακολούθησης του προγράμματος (12,27±6,28 έναντι 3,07±1.99,
p =0.000), καθώς και στις βαθμολογίες στην κλίμακα PFAV (7,46 ± 4,74 έναντι 4,5 ± 2,47), t = 2,79, p =0.009).
Σημαντικές θετικές συσχετίσεις προέκυψαν μεταξύ των βαθμολογιών στην κλίμακα BAQ και στην κλίμακα PFAV (Spearman
rho=0,659, P=0,000) και μεταξύ των βαθμολογιών στην κλίμακα PFAV και των ετών παρακολούθησης του Προγράμματος
απεξάρτησης (rho=0,298, P=0,04). Επίσης η εκπαίδευση παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με την υποκλίμακα εχθρότητα
από το ερωτηματολόγιο BAQ (rho=-0,328, P=0,023).
Συμπέρασμα: Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τα αυξημένα ποσοστά βίαιης - επιθετικής συμπεριφοράς σε εξυπηρετούμενες
Προγραμμάτων Απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ. Οι εξυπηρετούμενες του Προγράμματος Βουπρενορφίνης μπορούν να
ωφεληθούν από μια θεραπεία που απευθύνεται τόσο στα προβλήματα εξάρτησης όσο και στην συμπεριφορά επιθετικότητας.
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Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑΛΜΕΦΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
Ιστίκογλου Χρ.1, Ανδρέου Ε.1, Λιάπης Ε.1, Καραμάνης Δ.1, Βλάχος Κ.3, Πολονύφης Ν.1
1
2

Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
ΠΕΔΥ Νέας Φιλαδέλφειας

Σκοπός: Ως γνωστόν η Ναλμεφένη είναι ανταγωνιστής των υποδοχέων των οπιοειδών μ, κ και σ, ενώ η Τοπιραμάτη έχει
ευοδωτική και ενισχυτική δράση στο GABA και έχει χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία της καταναγκαστικής αναζήτησης (craving)
του αλκοόλ. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναδειχθεί η συνεργική δράση της Ναλμεφένης και Τοπιραμάτης στην
απεξάρτηση από το αλκοόλ.
Υλικό - Μέθοδοι: Μελετήθηκαν δώδεκα ασθενείς (n=12) από τα Εξωτερικά Ψυχιατρικά Ιατρεία καθώς και από τη Μονάδα
Νοσηλείας του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας. Στους ασθενείς αυτούς χορηγήθηκε η
Κλίμακα Κατάθλιψης Hamilton HAM-D-24 την 1η ημέρα έναρξης της αγωγής με συνδυασμό Τοπιραμάτης σε δόση 2000mg
και Ναλμεφένη 18mg ημερησίως, και επανεκτιμήθηκε η κατάστασή τους μετά 6 μήνες και στους οποίους επαναχορηγήθηκε
η Κλίμακα Κατάθλιψης HAM-D-24.
Αποτελέσματα: Από τους 12 ασθενείς (n=12) οι 8 (n=8) παρουσίασαν υψηλό ποσοστό κατάθλιψης (κατώφλι HAM-D-24
≈ 8) σε ποσοστό 80%. Στους 6 μήνες και οι 12 ασθενείς (n=12) ανέφεραν μείωση της ποσότητας του αλκοόλ, ενώ οι 6
ασθενείς (n=6), ποσοστό 50%, απείχαν πλήρως από την κατανάλωση αλκοόλ.
Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός Ναλμεφένης και Τοπιραμάτης συνδυαστικά βοηθά αρχικά τη μείωση και μεταγενέστερα
μπορεί να συμβάλει στον πλήρη απεθισμό από το αλκοόλ.

P140
ΑΣΕΝΑΠΙΝΗ ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Ιστίκογλου Χρ.1, Ανδρέου Ε.1, Καραμάνης Δ.1, Λιάπης Ε.1, Βλάχος Κ.2, Πολονύφης Ν.1
1
2

Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
ΠΕΔΥ Νέας Φιλαδέλφειας

Σκοπός: Ως γνωστόν η Ασεναπίνη είναι αποκλειστής των ντοπαμινεργικών D καθώς και των σεροτονινεργικών 5ΗΤ
υποδοχέων. Στη χώρα μας έχει λάβει ένδειξη μόνο για τη θεραπεία της Διπολικής Διαταραχής, ενώ στις ΗΠΑ από τον FDA
έχει ένδειξη τόσο για σχιζοφρένεια όσο και για Διπολική Διαταραχή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνηθεί ο
ρόλος της Ασεναπίνης στη θεραπεία της σχιζοφρένειας.
Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 25 ασθενείς (n=25) που είχαν τη διάγνωση F20 κατά ICD-10 Σχιζοφρένεια, οι οποίοι
έλαβαν αγωγή με Ασεναπίνη σε δόση 20mg και οι οποίοι όλοι ανεξαιρέτως ελάμβαναν άλλο άτυπο αντιψυχωτικό σε
προηγούμενες θεραπείες. Η πηγή άντλησης όλων αυτών των περιπτώσεων ήταν τα Εξωτερικά Ιατρεία και η Μονάδα
Νοσηλείας του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας. Και στους 25 ασθενείς δόθηκε η Κλίμακα
PANSS (Positive and Negative Symptoms of Schizophrenia) τόσο στην έναρξη της θεραπείας όσο και μετά από 6 μήνες
τακτικής παρακολούθησης στα Εξωτερικά Ψυχιατρικά Ιατρεία.
Αποτελέσματα: Από τους 25 ασθενείς (n=25) οι 18 (n=18), ποσοστό 79%, παρουσίασαν σημαντικού βαθμού μείωση
της PANSS. Στο 90% παρατηρήθηκε μείωση στα αρνητικά συμπτώματα ενώ σε ποσοστό 40% παρατηρήθηκε μείωση στα
θετικά (παραγωγικά) συμπτώματα της Σχιζοφρένειας.
Συμπεράσματα: Η Ασεναπίνη μπορεί να προστεθεί στη θεραπευτική φαρέτρα των Άτυπων Αντιψυχωσικών στη θεραπεία
της Σχιζοφρένειας.
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Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΛΟΖΑΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ
Ανδρέου Ε.1, Καραμάνης Δ.1, Ιστίκογλου Χρ.1, Λιάπης Ε.1, Βλάχος Κ.2, Πολονύφης Ν.1
1
2

Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
ΠΕΔΥ Νέας Φιλαδέλφειας

Σκοπός: Είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη η αντιαυτοκτονική δράση της Κλοζαπίνης και του Λιθίου σε όλες τις διαγνωστικές
κατηγορίες αλλά και κυρίως στη Σχιζοφρένεια. Επιπλέον το Λίθιο αποτελεί και νευροτροφικό παράγοντα.
Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 20 ασθενείς (n=20) με διάγνωση Σχιζοφρένειας (F-20 κατά ICD-10), τόσο από τα
Εξωτερικά Ιατρεία όσο και από τη Μονάδα Νοσηλείας του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας
Ιωνίας. Δεκαπέντε ασθενείς (n=15) ήταν άνδρες και πέντε (n=5) ήταν γυναίκες. Στο ιστορικό όλων ανεξαιρέτων των ασθενών
υπάρχουν από το παρελθόν βίαιου και μη βίαιου τύπου απόπειρες αυτοκτονίας. Στους ασθενείς δόθηκε η Κλίμακα
Αυτοκτονικότητας του Beck την 1η ημέρα και μετά 6 μήνες.
Αποτελέσματα: Στους δεκαοκτώ ασθενείς (n=18) μειώθηκε η Κλίμακα Αυτοκτονικότητας του Beck κάτω από 7 (ποσοστό
90%), ενώ σε δύο (n=2) παρέμεινε αναλλοίωτη. Και οι δύο (n=2) αυτοί ασθενείς ήταν άνδρες.
Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός Λιθίου και Κλοζαπίνης έχει αντιαυτοκτονική δράση στους σχιζοφρενείς ασθενείς
Σημειώνεται ότι το Λίθιο που προκαλεί λευκοκυττάρωση εξουδετερώνει την παρενέργεια της λευκοπενίας που προκαλεί η
Κλοζαπίνη.

P142
Η ΒΟΡΤΙΟΞΕΤΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ.
Ιστίκογλου Χρ.1, Βλάχος Κ.2, Ανδρέου Ε.1, Καραμάνης Δ.1, Λιάπης Ε.1, Πολονύφης Ν.1
1 Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
2 ΠΕΔΥ Νέας Φιλαδέλφειας
Σκοπός: Η Βορτιοξετίνη είναι νέο αντικαταθλιπτικό που κυκλοφόρησε στη χώρα μας προ έτους περίπου και δρα και στα
δύο συστήματα βιογενών αμινών που ενέχονται στην Κατάθλιψη τόσο το Σεροτονινεργικό όσο και το Νοραδρενεργικό.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συμβολή της Βορτιοξετίνης στη θεραπεία της Ανθεκτικής Κατάθλιψης.
Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 60 ασθενείς (n=60) ηλικίας 25-63 ετών, 40 γυναίκες και 20 άνδρες, από τα Εξωτερικά
Ιατρεία και τη Μονάδα Νοσηλείας του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας. Στους εν λόγω
ασθενείς δόθηκε η Κλίμακα Μέτρησης Κατάθλιψης Montgomery-Asberg (MADRS) με κατώφλι (cut off) ≈12 την 1η
ημέρα και μετά 6 μήνες. Όλοι ανεξαιρέτως οι ασθενείς χαρακτηρίσθηκαν με διάγνωση Ανθεκτικής Κατάθλιψης και έλαβαν
μονοθεραπεία με Βορτιοξετίνη και 20mg (μέγιστη δόση).
Αποτελέσματα: Από τους 60 ασθενείς (n=60), οι 30 ασθενείς (n=30) απάντησαν στη θεραπεία (ποσοστό 50%). Από
αυτούς οι 25 (n=25) ήσαν γυναίκες (ποσοστό 80%) και οι 5 (n=5) ήσαν άνδρες (ποσοστό 20%). Από τους υπόλοιπους
30 (n=30) που δεν απάντησαν στη θεραπεία, 15 άνδρες και 15 γυναίκες, οι 20 δεν παρουσίασαν μεταβολή στην Κλίμακα
MADRS ενώ οι 10 διέκοψαν τη θεραπεία λόγω παρενεργειών (κυρίως ταχυκαρδία,  ΑΠ και αϋπνία).
Συμπεράσματα: Η Βορτιοξετίνη είναι ένα νέο μόριο που υπόσχεται πολλά ως μονοθεραπεία στην αντιμετώπιση Ανθεκτικής
Κατάθλιψης.
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ΑΤΥΠΑ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.
Ανδρέου Ε.1, Ιστίκογλου Χρ.1, Καραμάνης Δ.1, Λιάπης Ε.1, Βλάχος Κ.2, Πολονύφης Ν.1
1
2

Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
ΠΕΔΥ Νέας Φιλαδέλφειας

Σκοπός: Υπάρχει σημαντική βιβλιογραφία σχετικά με την πρόκληση ψυχαναγκασμού και καταναγκασμού ψυχωσικών
ατόμων που λαμβάνουν αγωγή με άτυπα αντιψυχωσικά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σχέσης
άτυπων αντιψυχωσικών και ψυχαναγκασμού καταναγκασμού.
Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν εκατό (n=100) ασθενείς από τη Μονάδα Νοσηλείας του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν.
«Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας, καθώς και τα Εξωτερικά Ιατρεία με διάγνωση ψυχωσικής συνδρομής και που έλαβαν αγωγή
με Κλοζαπίνη, Ολανζαπίνη, Ρισπεριδόνη, Αριπιπραζόλη και Αμισουλπρίδη. Από αυτούς τους ασθενείς οι εξήντα (n=60) ήσαν
άνδρες και οι σαράντα (n=40) γυναίκες. Σε όλους ανεξαιρέτως τους προαναφερθέντες ασθενείς δόθηκε η Κλίμακα Yale-Brown
(Y-BOCS) Ψυχαναγκασμού και Καταναγκασμού μετά από 6 μήνες θεραπείας με τους ως άνω παράγοντες.
Αποτελέσματα: Από τους 100 ασθενείς (n=100), οι σαράντα (n=40) παρουσίασαν υψηλό score στην Κλίμακα Y-BOCS.
Από τους σαράντα αυτούς ασθενείς (n=40), οι 24 (n=24) ήσαν άνδρες και οι 16 (n=16) γυναίκες. Συνεπώς τα ποσοστά
εμφάνισης ψυχαναγκασμού ήσαν 40%. Από αυτούς το 62,5% ήσαν άνδρες και το 37,5% γυναίκες. Από αυτούς, οι ασθενείς
που έλαβαν Κλοζαπίνη (n=20), οι 10 (ποσοστό 50%) είχαν υψηλές τιμές στην Κλίμακα Y-BOCS, από τους 32 που έλαβαν
Ρισπεριδόνη οι 10 (ποσοστό 31,2%) είχαν υψηλό score στην Κλίμακα Y-BOCS, και από τους 20 που έλαβαν Ολανζαπίνη οι
7 (ποσοστό 35%) σκόραραν υψηλά στην Κλίμακα Y-BOCS. Απεναντίας, οι υπόλοιποι ασθενείς που έλαβαν Αριπιπραζόλη
και Αμιλσουπρίδη είχαν μηδενικό score στην Κλίμακα Y-BOCS.
Συμπεράσματα: Από τα άτυπα αντιψυχωτικά, η Κλοζαπίνη κυρίως, και η Ρισπεριδόνη και Ολανζαπίνη, επάγουν
ψυχαναγκαστικής τάξης συμπτωματολογία, ενώ αυτοί που έλαβαν Αμιλσουπρίδη και Αριπιπραζόλη δεν ενεφάνισαν
παρόμοια συμπτώματα.

P144
Η ΤΡΑΖΟΔΟΝΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
Ανδρέου Ε.1, Βλάχος Κ.2, Ιστίκογλου Χρ.1, Λιάπης Ε.1, Καραμάνης Δ.1, Πολονύφης Ν.1
1
2

Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
ΠΕΔΥ Νέας Φιλαδέλφειας

Σκοπός: Η Τραζοδόνη είναι παλαιό μόριο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα πολλά έτη. Χρησιμοποιείται σε μορφές των 50mg
και 100mg κυρίως ως υπνωτικά. Ωστόσο το 2017 κυκλοφόρησαν οι μορφές των 150mg και 300mg. Η Τραζοδόνη ομοιάζει
στη χημεία της τύπο με τρικυκλικό παράγοντα. Έχει δράση ανταγωνιστή επαναπρόσληψης της Σεροτονίνης, καθώς και
μερικού αγωνιστή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συμβολή της Τραζοδόνης στη θεραπεία Μείζονος Κατάθλιψης.
Υλικό & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν σαράντα ασθενείς (n=40) από τα Εξωτερικά Ψυχιατρικά Ιατρεία του Γ.Ν.
«Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας. Από τους προαναφερθέντες ασθενείς οι 28 (n=28) ήσαν γυναίκες και οι 12 (n=12) ήσαν
άνδρες. Όλοι ανεξαιρέτως οι ασθενείς έλαβαν τη διάγνωση F32 κατά ICD-10, Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο, και έλαβαν
αγωγή με Τραζοδόνη σε δόση 300mg ημερησίως. Και οι 40 αξιολογήθηκαν με την Κλίμακα Κατάθλιψης HAM-D24 την 1η
ημέρα και μετά από 3 μήνες.
Αποτελέσματα: Από τους 40 ασθενείς (n=40) οι 28 (ποσοστό 70%), εκ των οποίων οι 21 (n=21) ήσαν γυναίκες και οι 7
(n=7) ήσαν άνδρες, παρουσίασαν μείωση της Κλίμακας HAM-D24 κάτω από το score 8 που σημαίνει θετική θεραπευτική
ανταπόκριση. Από τους 12 ασθενείς (ποσοστό 30%) που δεν απάντησαν στη θεραπεία, οι 2 (n=2) χρειάστηκε να αυξήσουν
τη θεραπευτική δόση σε 600mg, ενώ οι υπόλοιποι 10 (n=10) χρειάστηκε να λάβουν συμπληρωματική θεραπεία με άλλο
αντικαταθλιπτικό.
Συμπεράσματα: Η Τραζοδόνη σε μεγαλύτερες δόσεις (≈800mg) προσθέτει ένα νέο όπλο στη φαρέτρα των αντικαταθλιπτικών
στη θεραπεία της Κατάθλιψης που το 2020 αναμένεται ο επιπολασμός της να ξεπεράσει κάθε άλλη νόσο με βάση τα
στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO).
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ΥΠΕΡΠΡΟΛΑΚΤΙΝΑΙΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Φρυδά Χ., Ιορδανίδου Ε., Φιλιππιάδου Μ., Πιππίδου Ν., Κοτσιαφίτης Α., Γαρύφαλλος Γ.
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Ιατρικής ΑΠΘ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Σκοπός: Σύγκριση τιμών υπερπρολακτιναιμίας οφειλόμενης σε θεραπεία με αλοπεριδόλη και αντιψυχωτικά 2ης γεννιάς.
Υλικό και μέθοδοι: Το δείγμα προήλθε από την κλινική επανερχομένων ασθενών της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ψ.Ν.Θ.
Επιλέχθηκαν 50 ασθενείς οι οποίοι βρισκόντουσαν σε θεραπεία με ένα μόνο αντιψυχωτικό φάρμακο, είτε αλοπεριδόλη,
είτε αντιψυχωτικό 2ης γενιάς, για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσον του ενός μηνός και για τους οποίους είχε αποκλεισθεί άλλο
αίτιο υπερπρολακτιναιμίας. Οι ασθενείς που ελάμβαναν αντιψυχωτικά 2ης γενιάς χωρίστηκαν σε δύο επί πλέον υποομάδες.
Στους ασθενείς που ελάμβαναν ρισπεριδόνη, παλιπεριδόνη ή αμισουλπρίδη και στους ασθνείς που ελάμβαναν άλλα
αντιψυχωτικά 2ης γενιάς. Έγινε σύγκριση των τιμών προλακτίνης μεταξύ των ασθενών που ελάμβαναν αλοπεριδόλη και
αυτών που ελάμβαναν αντιψυχωτικά 2ης γενιάς, όπως επίσης και με τις αντίστοιχες υποομάδες ασθενών που αναφέρθηκαν.
Αποτελέσματα: Η τιμή προλακτίνης των ασθενών που ελάμβαναν αλοπεριδόλη και αυτών που ελάμβαναν αντιψυχωτικά 2ης
γενιάς βρέθηκε αυξημένη. Ο μέσος όρος τιμών προλακτίνης ασθενών που ελάμβαναν αλοπεριδόλη δεν έχει στατιστικά σημαντική
διαφορά από αυτόν των ασθενών που ελάμβαναν αντιψυχωτικά 2ης γενιάς. Ειδικότερα, η υπερπρολακτιναιμία οφειλόμενη στη
λήψη αλοπεριδόλης δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική διαφορά από αυτήν οφειλόμενη στη λήψη ρισπεριδόνης, παλιπεριδόνης
ή αμισουλπρίδης. Παρά τάυτα, σημαντικότερου βαθμού υπερπρολακτιναιμία παρατηρήθηκε στους ασθνείς που βρισκόντουσαν
υπό αγωγή με αλοπεριδόλη, συγκριτκά με τους ασθενείς υπό αγωγή με ολανζαπίνη, κουετιαπίνη ή κλοζαπίνη (p<0,01). Aντιστοίχως,
οι ασθενείς που ελάμβαναν ρισπεριδόνη, παλιπεριδόνη ή αμισουλπρίδη, εμφάνισαν σοβαρότερη υπερπρολακτιναιμία από τους
ασθενείς που ελάμβαναν ολανζαπίνη, κουετιαπίνη ή κλοζαπίνη (p<0,01).
Συμπεράσματα: Τόσο η αλοπεριδόλη όσο και τα αντιψυχωτικά δεύτερης γενιάς, προκαλούν αύξηση των τιμών της
προλακτίνης. Από τα αντιψυχωτικά δεύτερης γενιάς, η ρισπεριδόνη, η παλιπεριδόνη και η αμισουλπρίδη προκαλούν
αντίστοιχο βαθμό υπερπρολακτιναιμίας με την αλοπεριδόλη ενώ ασφαλέστερα κρίθηκαν τα αντιψυχωτικά ολανζαπίνη,
κουετιαπίνη και κλοζαπίνη.

P146
Διπολική Διαταραχή: ο ρόλος των αντιψυχωτικών
Χατζημανώλης Π., Σταυροπούλου Φ., Παπαδημητρίου Π., Κόλλια Ν., Χασάπης Α., Φιλιππακοπούλου Ε.,
Δημητρακά Μ., Αφορόζης Θ., Πρασσάς Σ., Τσόπελας Χ., Τουλούμης Χ.
5ο ΨΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί»
Εισαγωγή: Η διπολική διαταραχή παρουσιάζεται ως μια από τις δυσκολότερες προκλήσεις στην καθημερινή κλινική πρακτική
για τον ειδικό ψυχίατρο, κυρίως όσον αφορά το θέμα της επαρκούς και αποτελεσματικής φαρμακευτικής αντιμετώπισης.
Σε αυτήν την παρουσίαση γίνεται επικέντρωση στο ρόλο των αντιψυχωτικών στη διπολική διαταραχή, ο οποίος φαίνεται
αναβαθμισμένος τα τελευταία χρόνια.
Υλικό: Εγινε επισκόπηση και σύγκριση αποτελεσμάτων από δυο πολύ δημοφιλείς κατευθυντήριες οδηγίες τόσο της
Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας όσο και της Καναδικής, στο ρόλο των αντιψυχωτικών (τυπικών και άτυπων) στην οξεία
μανία και στη διπολική κατάθλιψη. Επιπρόσθετα εξετάστηκε η εφαρμογή τους στη φάση συντήρησης, βάση των μελετών
EMBOLDEN I & II.
Συμπεράσματα: Στην οξεία μανία κυρίως μονοθεραπεία με όλα τα άτυπα, δευτερευόντως θεραπεία συνδυασμού προσθήκη
αμισουλπρίδης ή αλοπεριδόλης σε ασθενείς με οξεία μανία υπό βαλπροϊκό ή αλοπεριδόλη (για τη φάση μανίας μόνο).
Στην οξεία διπολική κατάθλιψη 1ης γραμμής θεραπεία είναι η κουετιαπίνη και συνδυασμός ολανζαπίνης - φλουοξετίνης.
Στη φάση συντήρησης στη μανία χρησιμοποιούνται ολανζαπίνη, κουετιαπίνη, αριπιπραζόλη, ρισπεριδόνη, ζιπρασιδόνη και
στην κατάθλιψη χρησιμοποιείται η κουετιαπίνη. Τέλος στη Διπολική Κατάθλιψη ΙΙ ενδείκνυται η κουετιαπίνη.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΣΙΓΑΡΟ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ (ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ)
Παντελεάκης Δ., Παπαδόπουλος Α., Λιάππας Ι., Παπαρρηγόπουλος Θ.
Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο - ΟΚΑΝΑ, ΠΓΝ ΄΄Αττικόν΄΄
Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα παρουσιάστηκαν το 2006 στην αγορά ως εναλλακτικές μορφές λήψης νικοτίνης, με πιθανότητα
πρόκλησης μικρότερων βλαβών από το κλασσικό τσιγάρο. Παρήχθησαν ως εμπορικά προϊόντα χωρίς ξεκάθαρη στόχευση
προς τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καπνίσματος. Με αντίστοιχο τρόπο προωθήθηκαν στην αγορά και οι συσκευές των
θερμαινόμενων τσιγάρων, που προέρχονται από το χώρο της ίδιας της καπνοβιομηχανίας. Σταδιακά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
θεωρήθηκε ότι μπορεί να αποτελέσουν εργαλεία στη διακοπή του καπνίσματος, δηλ. θεραπεία της διαταραχής χρήσης
νικοτίνης ή εναλλακτικά ως μέσο μείωσης των επιπτώσεων από το κάπνισμα, δηλ. στο πλαίσιο προσεγγίσεων της ΄΄μείωσης
της βλάβης΄΄ (harm reduction). Ως μείωση βλάβης προβάλλεται κατ’αρχήν και η χρήση του θερμαινόμενου τσιγάρου.
Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καθολικά αποδεκτή η τοποθέτησή τους στις επίσημες θεραπείες της διαταραχής χρήσης
προϊόντων καπνού. Υπάρχει ένας αριθμός σταδιακά αυξανόμενων μελετών για την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού
τσιγάρου στη διακοπή της χρήσης του κλασσικού τσιγάρου αλλά και για τις επιπτώσεις από τη χρήση του ηλεκτρονικού
τσιγάρου και της διαφορές της από τη χρήση του κλασσικού τσιγάρου. Αρκετοί από τους μελετητές τοποθετούνται σε αντίπαλα
στρατόπεδα: σ’εκείνους που θεωρούν πως το ηλεκτρονικό τσιγάρο όπως και τοα θερμαινόμενα είναι βλαπτικά και πρέπει
να αποφεύγονται έτσι κι αλλιώς και σ’εκείνους που υποστηρίζουν τη χρήση τους κυρίως στα πλαίσια της μείωσης βλάβης.
(Παράδειγμα η διαφορά αποδοχής στη Μ. Βρετανία και τις ΗΠΑ). Οι υποστηρικτές της χρήσης του ηλ. τσιγάρου εκτιμούν ότι
αυτό μπορεί να είναι έως και κατά 95% λιγότερο επιβλαβές (υπάρχει η εκτίμηση ότι στον ατμό του περιέχονται έως και 99%
λιγότερες αλδεΰδες - βασικά καρκινογόνα συστατικά). Η πιο πρόσφατη ανασκόπηση της Cochrane Library συμπεραίνει ότι
πιθανώς η χρήση του ηλ. τσιγάρου να μπορεί να βοηθήσει μακροπρόθεσμα στη διακοπή του καπνίσματος εκτιμά όμως ότι
τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ακόμα λίγα και η αξιοπιστία αρκετών από τις διαθέσιμες μελέτες είναι περιορισμένη.
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ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦΕΪΝΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Παντελεάκης Δ., Παπαδόπουλος Α., Παπαρρηγόπουλος Θ.
Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο - ΟΚΑΝΑ, ΠΓΝ ΄΄Αττικόν΄΄
Παρ’ότι το ICD αναγνωρίζει την ύπαρξη εξάρτησης από καφεΐνη (ICD-10 substance dependence due to caffeine) το DSM
δεν αναγνωρίζει τις διαταραχές χρήσης καφεΐνης (σε αντιστοίχιση με τις άλλες εθιστικές ουσίες). Αναγνωρίζει βέβαια την
ύπαρξη ΄΄συνδεόμενων με καφεΐνη διαταραχών (caffeine related disorders)΄΄ στις οποίες ανήκουν η τοξίκωση από καφεΐνη,
η στέρηση καφεΐνης και οι υπόλοιπες προκαλούμενες από καφεΐνη διαταραχές (other caffeine-induced disorders). Στις
τελευταίες ανήκουν η προκαλούμενη από καφεΐνη αγχώδης διαταραχή του ύπνου, με έναρξη είτε στην τοξίκωση είτε στη
στέρηση. Αναγνωρίζει επομένως και το DSM την ΄΄εθιστική διάσταση΄΄ στη χρήση σκευασμάτων που περιέχουν καφεΐνη
και μάλιστα το DSM-5 περιέλαβε στο παράρτημά του για τις κλινικές καταστάσεις προς περαιτέρω μελέτη (conditions
for further study) διαγνωστικά - ερευνητικά κριτήρια για τη διάγνωση διαταραχής χρήσης καφεΐνης με την πιθανότητα,
αυτή να υπαχθεί στο επόμενο DSM. Μπορεί το θέμα να μην είναι τόσο θορυβώδες όσο αυτό της εξάρτησης από άλλες
εθιστικές ουσίες, έχει όμως ιδιαίτερη κλινική σημασία εφόσον αφορά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού καθώς πολλοί
άνθρωποι καταναλώνουν προϊόντα που αποτελούν πηγές λήψης καφεΐνης. Σύμφωνα με τα αμερικανικά επιδημιολογικά
στοιχεία το 87% του πληθυσμού στις ηλικίες άνω των 2 ετών καταναλώνουν κατά μέσο όρο καθημερινά 193mg καφεΐνης
με τους ενήλικες να καταναλώνουν περίπου 280mg. Η υψηλότερη κατανάλωση βρίσκεται στις ηλικίες 35 έως 64 ετών.
Υψηλότεροι αριθμοί βρίσκονται σε μελέτες για άλλες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Δανία. Στους υψηλούς αυτούς
αριθμούς συμβάλλει το γεγονός ότι οι πηγές λήψης καφεΐνης είναι πολλές και διαφορετικές: εκτός από τον καφέ είναι το
τσάι, πολλά αναψυκτικά (με πρώτα και κύρια τα προϊόντα τύπου ΄΄κόλα΄΄), τα περισσότερα ΄΄ενεργειακά ποτά΄΄, διάφορες
τροφές (όπως κάποιες σοκολάτες, τσιπς κλπ), πολλά συμπληρώματα διατροφής όπως και μη συνταγογραφούμενες αλλά
και συνταγογραφούμενες φαρμακευτικές αγωγές. Τα προτεινόμενα κριτήρια για τη διαταραχή χρήσης καφεΐνης διαφέρουν
στη λογική τους από αυτά της διάγνωσης διαταραχών χρήσης για τις άλλες ουσίες. Για παράδειγμα απαιτείται η εκπλήρωση
τριών συγκεκριμένων από τα γνωστά κριτήρια: α) έντονη επιθυμία ή ανεπιτυχείς προσπάθειες για τη μείωση ή τον έλεγχο
της χρήσης β) συνέχιση της χρήσης παρά την επίγνωση της ύπαρξης μονίμου ή υποτροπιάζοντος σωματικού ή ψυχολογικού
προβλήματος που οφείλεται στην καφεΐνη και γ) η ύπαρξη στερητικού συνδρόμου. Η χρήση των ΄΄κριτηρίων εργασίας΄΄
μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην εκτίμηση κλινικών καταστάσεων όπως αυτές της συννοσηρότητας (με διαταραχές
χρήσης άλλων ουσιών, αγχώδεις διαταραχές κλπ) ή χειρισμού ειδικών ομάδων (π.χ. εγκυμονούσες).
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Μωυσιάδου Ε., Κατοστάρας Θ., Καλλέργης Γ.
Μεταπτυχιακό «Ψυχικής Υγείας», Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Εισαγωγή: Η αιμοκάθαρση αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο αντιμετώπισης των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου, με συνέπεια τον φόρτο στην καθημερινή ζωή των ασθενών, και επιβάρυνση της λειτουργικότητάς τους.
Σκοπός ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης της αυτοεκτίμησης των ασθενών με τις στρατηγικές επίλυσης αγχογόνων
καταστάσεων.
Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν 150 ασθενείς που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση σε πέντε δημόσια νοσοκομεία του νομού
Αττικής. Οι ασθενείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς για την αυτοεκτίμηση Culture-Free Self-Esteem
Inventory for Adults και το ερωτηματολόγιο Ways of Coping για την αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης αγχογόνων
καταστάσεων.
Αποτελέσματα: To 92,7% των ασθενών δήλωσαν πολύ μικρή αυτοεκτίμηση (βαθμολογία 0-14), ενώ το 7,3% δήλωσαν
μικρή αυτοεκτίμηση (βαθμολογία 15-19). Οι ασθενείς με μεγαλύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο είχαν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση
(ρ<0,001). Μεταβλητές που παρουσίασαν θετική συσχέτιση με τις στρατηγικές διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων ήταν: το
φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τα έτη αιμοκάθαρσης, η μη νοσηλεία, η οικογενειακή κατάσταση, η ψυχολογική υποστήριξη και
η αυτοεκτίμηση. Μεταβλητές που παρουσίασαν αρνητική συσχέτιση με τις στρατηγικές διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων
ήταν: η επιθετικότητα, η αυτοεκτίμηση, και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Οι γυναίκες έκαναν μεγαλύτερη χρήση των αμυνών της
αποφυγής, διαφυγής (ρ=0,047) και της αναζήτησης θεϊκής βοήθειας (ρ<0.001) σε σχέση με τους άντρες. Αυξημένο δείκτη
θετικής προσέγγισης των προβλημάτων είχαν οι ασθενείς με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο (ρ<0.001), με μικρότερο δείκτη
επιθετικότητας (ρ<0.001), με περισσότερα χρόνια αιμοκάθαρσης (ρ<0,001) και που δεν νοσηλεύονταν κατά τη διάρκεια
του τελευταίου έτους (ρ=0,01). Ασθενείς με μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση (ρ<0.001) και λάμβαναν ψυχολογική υποστήριξη
(ρ<0,001) εμφάνιζαν μεγαλύτερο δείκτη διεκδικητικής επίλυσης προβλήματος. Μεγαλύτερο δείκτη αναζήτησης κοινωνικής
υποστήριξης είχαν οι έγγαμοι ασθενείς (ρ<0.001) και εκείνοι που λάμβαναν ψυχολογική υποστήριξη (ρ<0,001). Αυξημένο
δείκτη αναζήτησης θεϊκής βοήθειας είχαν ασθενείς με μικρότερο δείκτη αυτοεκτίμησης (ρ<0,001), και αυξημένο δείκτη
άρνησης είχαν ασθενείς με μικρότερο εκπαιδευτικό επίπεδο (p<0,001).
Συμπεράσματα: Η χαμηλή αυτοεκτίμηση παρουσιάζεται στην πλειονότητα των ασθενών. Οι τρόποι διαχείρισης αγχογόνων
καταστάσεων επηρεάζονται από το φύλο, την αντίληψη για τον εαυτό, τα έτη που υποβάλλονται σε θεραπεία και την
ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, την οικογενειακή κατάσταση, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τη ψυχολογική υποστήριξη που
λαμβάνουν.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΧΝΑ) ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Μωυσιάδου Ε., Κατοστάρας Θ., Καλλέργης Γ.
Μεταπτυχιακό «Ψυχικής Υγείας», Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Εισαγωγή: Οι ασθενείς με ΧΝΑ στην πλειονότητά τους υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με επιβάρυνση στην λειτουργικότητα
της καθημερινής τους ζωής.
Σκοπός: ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης των συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας με τις στρατηγικές επίλυσης αγχογόνων
καταστάσεων.
Μεθοδολογία: 150 ασθενείς υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση σε πέντε δημόσια νοσοκομεία του νομού Αττικής.
Συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) για την εκτίμηση της
ψυχοπαθολογίας και το ερωτηματολόγιο Ways of Coping για την αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης αγχογόνων
καταστάσεων.
Αποτελέσματα: τα κύρια χαρακτηριστικά του ψυχοπαθολογικού προφίλ των ασθενών ήταν η κατάθλιψη (μέση τιμή 2,09), η
ψυχαναγκαστικότητα (μέση τιμή 1,87), ο παρανοειδής ιδεασμός (μέση τιμή 1,87). Μεγαλύτερη ηλικία σχετιζόταν με αύξηση
της σωματοποίησης (p<0,001) και της ψυχαναγκαστικότητας (p<0,001). Ασθενείς με μεγαλύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο
είχαν μειωμένη διαπροσωπική ευαισθησία (p<0,001), κατάθλιψη (p<0,001) και ψυχωτισμό (p<0,001). Θετική συσχέτιση
παρουσίασαν οι στρατηγικές διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων με το φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη αιμοκάθαρσης,
μη νοσηλεία, οικογενειακή κατάσταση, η ψυχολογική υποστήριξη. Παρουσιάστηκε αρνητική συσχέτιση των στρατηγικών
διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων με την επιθετικότητα, κατάθλιψη και εκπαιδευτικό επίπεδο. Οι γυναίκες έκαναν
μεγαλύτερη χρήση των αμυνών της αποφυγής, διαφυγής (ρ=0,047) και της αναζήτησης θεϊκής βοήθειας (ρ<0.001) σε
σχέση με τους άντρες. Αυξημένο δείκτη θετικής προσέγγισης των προβλημάτων είχαν οι ασθενείς με ανώτερο εκπαιδευτικό
επίπεδο (ρ<0.001), με μικρότερο δείκτη επιθετικότητας (ρ<0.001), με περισσότερα χρόνια αιμοκάθαρσης (ρ<0,001) και
που δεν νοσηλεύονταν κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (ρ=0,01). Ασθενείς που λάμβαναν ψυχολογική υποστήριξη
(ρ<0,001) εμφάνιζαν μεγαλύτερο δείκτη διεκδικητικής επίλυσης προβλήματος. Μεγαλύτερο δείκτη αναζήτησης κοινωνικής
υποστήριξης είχαν οι έγγαμοι ασθενείς (ρ<0.001) και εκείνοι που λάμβαναν ψυχολογική υποστήριξη (ρ<0,001). Αυξημένο
δείκτη θετικής επαναξιολόγησης είχαν ασθενείς με μικρότερο δείκτη κατάθλιψης (ρ<0,001) και αυξημένο δείκτη άρνησης
είχαν ασθενείς με μικρότερο εκπαιδευτικό επίπεδο (p<0,001).
Συμπεράσματα: Η κατάθλιψη, η ψυχαναγκαστικότητα, ο παρανοειδής ιδεασμός ήταν τα πιο κοινά ψυχοπαθολογικά
προβλήματα ασθενών. Οι τρόποι που οι ασθενείς αντιμετωπίζουν τις αγχογόνες καταστάσεις επηρεάζονται από το φύλο, τα
συμπτώματα ψυχοπαθολογίας, τα έτη θεραπείας, την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό
επίπεδο και ψυχολογική υποστήριξη που λαμβάνουν.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ PALIPERIDONE PALMITATE (TREVICTA)
Χουρδάκη Ε.1, Παπαδάκης Ε.2, Λαδουκάκη Ε.2, Σαρηγιάννη Μ.3, Τσαΐνη Μ.3, Σουγκλάκος Χ.4
Ψυχιατρικό τμήμα ΓΝΗ «Βενιζέλειο»
ΓΝΗ «Βενιζέλειο»
3
Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΓΝΗ «Βενιζέλειο»
4
Radboud University
1
2

Σκοπός: Η Trevicta που χορηγείται μία φορά το τρίμηνο είναι αποτελεσματικό φάρμακο στη διατήρηση της βελτίωσης
ασθενών με σχιζοφρένεια που έχουν ήδη σταθεροποιηθεί με τη χορήγηση παλιπεριδόνης μία φορά το μήνα. Σαν κυριότερες
ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται η αϋπνία, η κεφαλαλγία, το άγχος, οι λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού, αντιδράσεις
στο σημείο χορήγησης, εξωπυραμιδικά συμπτώματα, διαταραχές προλακτίνης, διαταραχές από το καρδιαγγειακό σύστημα,
και το αυξημένο σωματικό βάρος. Η χορήγηση Trevicta σημαίνει χορήγηση ενέσεων 4 φορές το χρόνο, ευνοϊκή δηλαδή
θεραπεία για μη καλά συμμορφούμενες ασθενείς, με ευελιξία 2 εβδομάδων πριν ή μετά το προκαθορισμένο σημείο λήψης,
με σκοπό τη βελτίωση ποιότητας ζωής ασθενών. Παράλληλα δόθησαν οδηγίες από φυσιοθεραπευτή για πρόγραμμα
φυσικής άσκησης Στόχος μας να καταγραφούν συμπτώματα, υποτροπές, αριθμός εισαγωγών σε ψυχιατρική κλινική και
ανεπιθύμητες ενέργειες ασθενών που τέθηκαν σε τριμηνιαία θεραπεία με Trevicta.
Υλικό και Μέθοδος: 15 ασθενείς με διάγνωση σχιζοφρένειας κατα DSM IV TR ηλικίας 25-60 ετών τέθηκαν σε θεραπεία
με ενέσιμο σκεύασμα Trevicta 525 mg αφού είχαν επί εξαμήνου σταθεροποιηθεί με μηνιαία δόση παλιπεριδόνης (Xeplion)
150 mg. Οι ασθενείς αυτοί παρακολουθούνται στο τακτικό ψυχιατρικό ιατρείο γενικού νοσοκομείου από Δεκέμβριο 2017.
Χρησιμοποιήθηκαν το ιστορικό ασθενούς, κλίμακες GAF, Luncers, PANSS, CGI και CGIs, δομημένη ψυχιατρική συνέντευξη
Iowa, BPRS. Καταμέτρηση ζωτικών σημείων και βάρους ασθενών. Έλεγχος φυσικής κατάστασης από φυσιοθεραπευτή.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε από το πρώτο τρίμηνο βελτίωση ψυχοπαθολογίας, μείωση αριθμού υποτροπών, καλύτερη
συμμόρφωση ασθενών με τη θεραπεία, μείωση εισαγωγών σε ψυχιατρική κλινική. Ένας ασθενής με τοπική αντίδραση
στο σημείο χορήγησης ένεσης. Συνέχιση του καλού θεραπευτικού αποτελέσματος του μηνιαίου σκευάσματος Xeplion.
Βελτίωση λειτουργικότητας σύμφωνα με GAF. Καλύτερη φυσική κατάσταση.
Κανείς ασθενής δεν εξέφρασε επιθυμία διακοπής θεραπείας. Καλά ανεκτή γενικά θεραπεία με Trevicta.
Συμπεράσματα: Τα μακροπρόθεσμα θετικά οφέλη από την ενδομυϊκή χρήση τριμηνιαίας χορήγησης Trevicta φαίνεται να
ανοίγουν νέους ελπιδοφόρους ορίζοντες για την ποιότητα ζωής ασθενών με ψυχική νόσο στο μέλλον.
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ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Σακελλαρίδη Β., Κράνος Ν., Αστερής Ι., Παπαθεοδοσίου Π., Κουντουράς Δ., Ισακίδου Γ., Γιαννακού Μ.,
Χαϊδεμένος Α.
8ο Ψυχιατρικό Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παράθεση των συγκεντρωτικών στοιχείων που αφορούν στα ψυχιατρικά
περιστατικά που προσήλθαν στις εφημερίες του ΨΝΑ για εξέταση και ενδεχόμενη νοσηλεία κατά το έτος 2017.
Υλικό - Μέθοδος: Το υλικό που μελετήθηκε αφορά δημογραφικά και άλλα στοιχεία των ατόμων που εξετάστηκαν από
1/1/17 μέχρι 31/12/17, στο ΤΕΠ κατά τις ημέρες Γενικής εφημερίας του Ψ.Ν.Α. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε
με την δοκιμασία χ2 και t-test, ενώ τα αποτελέσματα απεικονίστηκαν με τη χρήση του προγράμματος EXCEL.
Αποτελέσματα: Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι το 2017, στο ΨΝΑ εξετάσθηκαν συνολικά 4433 άτομα,
για τους 2458 (55,4%) εκ των οποίων ακολούθησε νοσηλεία. Η πλειοψηφία των ασθενών που εξετάστηκαν ήταν άντρες
(αναλογία εξετασθέντων ανδρών/γυναικών 1,6:1). Από το σύνολο των εισαγωγών, το 58,26% ήταν αναγκαστικές νοσηλείες
με σημαντική επικράτηση των ανδρών έναντι των γυναικών στις ακούσιες νοσηλείες (1,85:1). Το 55,37% των εισαγωγών
ήταν πρώτοι είσοδοι στο ΨΝΑ, ενώ το 44,63% ήταν επανείσοδοι. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών (ποσοστό
73,8%) ήταν ενήλικες άνω των 30 ετών, το 15,5% ήταν νέοι ως 30 ετών και το 10,7% ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών. Η
πλειοψηφία (το 75,6%) των εισαχθέντων προέρχονταν από την Αττική, ένα σημαντικό ποσοστό (16,9%) από την επαρχία,
το 3,9% είχε άγνωστη προέλευση το 3,4% από hot spot και μόλις το 0,2% από το εξωτερικό.
Συμπεράματα: Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, η εφημερία του Ψ.Ν.Α. καλύπτει σε επίπεδο
επείγουσας αντιμετώπισης έναν μεγάλο όγκο ψυχιατρικών περιστατικών της Αττικής και όχι μόνο. Δεδομένου ότι εισάγεται
για νοσηλεία στο Νοσοκομείο το 55,4% των εξεταζόμενων, διαφαίνεται ότι το Ψ.Ν.Α., πέραν της δευτεροβάθμιας φροντίδας
υγείας που εξ ορισμού παρέχει, κατά την διάρκεια της εφημερίας συμβάλλει και στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας του πληθυσμού αναφοράς του. Ο συσχετισμός των ανωτέρω αποτελεσμάτων με εκείνα άλλων Ψυχιατρικών
Νοσοκομείων, ίσως αποβεί χρήσιμος σε μελλοντικούς σχεδιασμούς.

P153
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
Παπαθεοδοσίου Π., Αστερής Ι., Κράνος Ν., Σακελλαρίδη Β., Ισακίδου Γλ., Κουντουράς Δ., Γιαννακού Μ.,
Χαϊδεμένος Αλ.
8ο Ψυχιατρικό Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παράθεση των στοιχείων που αφορούν στα περιστατικά που προσήλθαν στις εφημερίες
του Ψ.Ν.Α. κατά το έτος 2016.
Υλίκο - Μέθοδος: Το υλικό αφορά τα στοιχεία των ατόμων που εξετάστηκαν από 1/1/16 μέχρι 31/12/16, στο Τ.Ε.Π. τις
ημέρες Γενικής εφημερίας του Ψ.Ν.Α. Η στατιστική ανάλυση έγινε με την δοκιμασία χ2 και t-test, ενώ η απεικονιση με EXCEL.
Αποτελέσματα: Το 2015 εξετάσθηκαν 4267 άτομα και τα 2242 (50,5%) νοσηλεύθηκαν. Οι 2675 ήταν άνδρες και οι
1592 ήταν γυναίκες (1,68:1). Από τις εισαγωγές, το 61,37% ήταν άνδρες (1376) και το 38,63% γυναίκες (866).
Οι ακούσιες νοσηλείες (59%) πλειοψήφησαν των εκουσίων (41%). Το 57% (1332) των εισαγωγών ήταν πρώτοι είσοδοι.
ενώ το 43% (990) ήταν επανείσοδοι. Στις ακούσιες νοσηλείες επικράτησαν οι άνδρες, εφόσον με εισαγγελική παραγγελία
χρειάστηκε να εισαχθούν περισσότεροι άνδρες (849) από εκείνους, που εισήχθησαν εκούσια (525). Στις γυναίκες η
αναλογία ακουσίων προς εκούσιες ήταν 0.91. Η αναλόγια ανδρών/γυναικών, που νοσηλεύθηκαν ακούσια ήταν 1,761:1. Το
76% προήλθε από την Αττική, ενώ το 17,8% από την επαρχία. Η προέλευση είναι αδιευκρίνιστη για το 6%. Το 76% ήταν
30-65 ετών, το 13,4% ήταν μέχρι 30 ετών και το 10,6% άνω των 65 ετών.
Συμπεράσματα: Το Ψ.Ν.Α. καλύπτει έναν μεγάλο όγκο ψυχιατρικών περιστατικών της Αττικής και όχι μόνο. Εφόσον εισάγεται
για νοσηλεία μόνο το 52,5% των εξεταζόμενων, διαφαίνεται ότι το Ψ.Ν.Α., πέραν της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας
που παρέχει, κατά την διάρκεια της εφημερίας συμβάλλει και στην πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Επίσης ο συσχετισμός
των αποτελεσμάτων με εκείνα άλλων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, ίσως αποβεί χρήσιμος σε μελλοντικούς σχεδιασμούς.
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Χουρδάκη Ε.1, Χναράκη Ε.2, Κατσάπη Χ.3, Πετράκη Χ.4, Παπαστεφανάκης Ε.5
Ψυχιατρικό Τμήμα ΓΝΗ «Βενιζέλειο»
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου
3
ΚΑΠΗ Γαζίου, Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου
4
Ψυχολογική υπηρεσία Γ.Ν.Η.«Βενιζέλειο»
5
Κέντρο Κοινότητας, Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου
1
2

Σκοπός: Η θεραπεία ψυχικών διαταραχών δυσχεραίνεται από τη μη δυνατότητα εύκολης και χαμηλού κόστους πρόσβασης
ασθενών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας κι από τη μη συμμόρφωση τους στη φαρμακευτική αγωγή. Επιχειρήθηκε πλαίσιο
συνεργασίας χωρίς κανένα οικονομικό όφελος μεταξύ Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μαλεβιζίου και του ψυχιατρικού
τμήματος του ΓΝΗ«Βενιζέλειο» για ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην περιφέρεια.
Υλικό και μέθοδος: Ενημέρωση τοπικών φορέων (ΚΑΠΗ, πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», τοπικά συμβούλια, ενορίες,
σύλλογοι, περιφερειακά, αγροτικά ιατρεία), επικοινωνία ασθενών ή οικογενειών με κοινωνικές υπηρεσίες Δήμου,
παραπομπή ασθενών για εξέταση στο ψυχιατρικό ιατρείο στον τόπο κατοικίας τους και συνεργασία με ψυχολόγους για
περαιτέρω παροχή σταθερής βοήθειας.
Διάγνωση κατά ICD-10, Hamilton depression scale, mini-mental state examination, GAF.
Αποτελέσματα: Παρακολουθούνται τακτικά 67 ασθενείς στο ψυχιατρικό ιατρείο στις 3 δημοτικές ενότητες, από όλο το
φάσμα διαταραχών κι έχουν μπει σε σταθερό πρόγραμμα επανεξέτασης από ψυχίατρο αλλά και ψυχοθεραπείας από
ψυχολόγο του προγράμματος, σε συνεργασία με ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας του ΔΟΚΑΠΠΑ Μαλεβιζίου για
να εξασφαλίζεται η συνέχεια της θεραπευτικής προσέγγισης. Παράλληλα συντελείται διερεύνηση των αναγκών (θέματα
αυτοφροντίδας, υγιεινής, στέγασης, οικονομικής δυσπραγίας) των ασθενών και παρακολούθηση πορείας της νοητικής τους
κατάστασης από κοινωνικούς λειτουργούς του ΔΟΚΑΠΠΑ Μαλεβιζίου. Παρέχεται ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική
από κοινωνική λειτουργό. Με αυτό τον τρόπο προσεγγίστηκαν στον τόπο κατοικίας τους σε μεγάλο ποσοστό ασθενείς με
άνοια και νοητική έκπτωση, τέθηκε έγκαιρα διάγνωση σε άτομα με κατάθλιψη και επιπεπλεγμένο πένθος και για ασθενείς
με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή επιτεύχθηκε συμμόρφωση με αγωγή και μείωση υποτροπών. Τα οφέλη ήταν η
συμβολή στη φροντίδα ψυχικής υγείας κατοίκων σε απομακρυσμένες περιοχές κι η έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων.
Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών δομών και η στροφή στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής
υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές φέρνουν πολίτη πιο κοντά, σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ψυχικής υγείας, μειώνουν
υποτροπές και νοσηλείες, εξασφαλίζουν έγκαιρη παρέμβαση, μειώνουν κόστος των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
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ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Σεστρίνη Μ., Γρηγοράκης Λ., Σελακοβιτς Μ., Αφορόζης Θ.
Ψυχιατρική κλινική, Σισμανόγλειο ΓΝΑ
Σκοπός: Η διασυνδετική ψυχιατρική, αναπτύχθηκε με τη δημιουργία ψυχιατρικών μονάδων στα γενικά νοσοκομεία, και
έχει σα στόχο τη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση. Στην καθημερινή πρακτική όμως συνηθέστερα αποτελεί συμβουλευτική
υποστήριξη γεγονός που θέτει αρκετά ερωτήματα. Με σκοπό την προσέγγιση αυτών μελετήσαμε τα αιτήματα για ψυχιατρική
εκτίμηση στο νοσοκομείο μας κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Υλικό: Συγκεντρώθηκαν τα αιτήματα για τακτική εκτίμηση νοσηλευομένων ασθενών που λάβαμε στο 2017 και έγινε
προσπάθεια ομαδοποίησής τους.
Αποτελέσματα: 183 αιτήματα συγκεντρώθηκαν συνολικά. Η συντριπτική πλειοψηφία (92%) προερχόταν από τις
παθολογικές/πνευμονολογικές κλινικές, μικρό ποσοστό αφορούσε σε αιτήματα από χειρουργικές ειδικότητες και την
καρδιολογική κλινική. Εντυπωσιακή είναι η σχεδόν παντελής απουσία αιτημάτων από τμήματα με χρόνιους πάσχοντες
(μονάδες κυστικής ίνωσης, αιμοκάθαρσης, αιματολογική) στα οποία όμως είναι τακτική η παρουσία ψυχολόγου. Όσον
αφορά στις απόπειρες αυτοκαταστροφής κληθήκαμε σε 24 περιστατικά, από τα οποίες νοσηλεύθηκαν στην κλινική μας
οι τέσσερις. Σύσταση για νοσηλεία έγινε στο 50% των περιπτώσεων, ενώ στο σύνολό τους προτάθηκε τακτική ψυχιατρική
παρακολούθηση. Χαρακτηριστική είναι η δυσκολία παρακολούθησής τους, καθώς είναι ανεπαρκής η διασύνδεση μεταξύ
δομών ψυχικής υγείας. Τα υπόλοιπα αιτήματα μοιράζονταν μεταξύ αναγκών για την αντιμετώπιση μιας κρίσης (ανησυχία
σε ανοϊκούς ασθενείς στη συντριπτική πλειοψηφία τους) και χρονίων περιστατικών συνήθως για επιβεβαίωση της ήδη
λαμβανόμενης αγωγής ή την κοινωνική αποκατάσταση.
Συμπεράσματα: Εγείρονται ερωτήματα σχετικά με κατά πόσο το στίγμα επηρεάζει την αποδοχή ή και αναγνώριση των
ψυχικά πασχόντων, την ενημερότητα και ευαισθητοποίηση ιατρών άλλων ειδικοτήτων για την ολιστική αντιμετώπιση του
ασθενή, το χρέος του ψυχιάτρου στην ενημέρωση άλλων ιατρών, αλλά και τη γενικότερη οργάνωση των υπηρεσιών
υγείας τόσο ενδονοσοκομειακά, όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο των υγειονομικών δομών. Οι απαντήσεις δύσκολες και
πολυεπίπεδες και οι λύσεις ιδίως μεσούσης της κρίσης φαντάζουν ουτοπιστικές.
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ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πλουμπίδης Δ., Χρυσοβέργη Φ., Κωνσταντακόπουλος Γ., Λουκαδάκης Μ., Καλογεράκης Ζ., Οικονόμου Μ.
Κ.Κ.Ψ.Υ Βύρωνα-Καισιαριανής, Α΄Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Σκοπός: Η μελέτη είχε ως στόχο την εκτίμηση των περιστατικών που επανέρχονται σε αναζήτηση βοήθειας στο Κ.Κ.Ψ.Υ.
Βύρωνα-Καισαριανής, όσον αφορά δημογραφικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά, τη διάγνωση και τη φροντίδα που
έλαβαν προηγουμένως από τη μονάδα μας και στο διάστημα μη παρακολούθησης από αυτήν.
Υλικό - Μέθοδοι: Δημιουργήθηκε για το σκοπό της μελέτης και χορηγήθηκε ένα βραχύ Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Επανερχόμενων Περιστατικών (Ε.Π.). Αποτελείται από 34 ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Για τη συλλογή των
δεδομένων πραγματοποιήθηκε δομημένη συνέντευξη διάρκειας 15-30 λεπτών. Η χορήγηση έγινε από ερευνητές με την
ιδιότητα του ψυχολόγου και με τη γραπτή συναίνεση του εξεταζόμενου. Μέρος των δεδομένων καταγράφηκε από τα
ιστορικά των ασθενών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα- Καισαριανή κατά τη χρονική
περίοδο 2012-2017 σε 377 Ε.Π.
Αποτελέσματα: Από τα 377 Ε.Π. της περιόδου μελέτης, στο τελικό δείγμα συμπεριλήφθησαν 346. Από αυτούς τους
εξυπηρετούμενους, οι 299 ανήκαν στις εξής 4 βασικές διαγνωστικές κατηγορίες: α) ψυχωσική συνδρομή, β) διαταραχές
διάθεσης, γ) νευρωσικές διαταραχές συνδεόμενες με το στρες, δ) προβλήματα σχέσεων ή ζεύγους. Το 64,1% θεωρούσε ότι δεν
είχε ολοκληρώσει τη συνεργασία του με το κέντρο στην προηγούμενη φάση και 19% απέδιδε τη διακοπή παρακολούθησης
σε λόγους που αφορούν τη λειτουργία του κέντρου. Ωστόσο, μόνο το 10. 2% θεωρούσε ότι δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα
τους. Στο μεσοδιάστημα το 29.4% δεν έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή. Το 45.8% δεν είχε ενδιάμεση παρακολούθηση, ενώ
από αυτούς που είχαν, το 36.6% παρακολουθούνταν από ιδιώτη ψυχίατρο και το 30.7% από ψυχίατρο ασφαλιστικού
φορέα. Τέλος, το 45,5% των ατόμων με σχιζοφρένεια είχε νοσηλευτεί στο μεσοδιάστημα.
Συμπεράσματα: Στην πλειοψηφία τους τα Ε.Π. είχαν μετακινηθεί σε ιδιωτικό ή ασφαλιστικό φορέα για παρακολούθησή και
δεν είχαν εγκαταλείψει τη θεραπεία τους. Η προηγούμενη ικανοποίηση του αιτήματός τους πιθανώς προάγει την επάνοδό
τους, παρότι λόγοι λειτουργίας του κέντρου σχετίζονται πολύ συχνά με την προηγούμενη αποχώρησή τους.
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Καπρίνης Στ., Ευαγόρου Α., Μουρτιάδου Φ., Μάϊπα Α.
Εταιρία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ε.Ψ.Υ.Κ.Α
Η παρούσα εργασία, παρουσιάζοντας το έργο της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. που επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο να αναδείξει τα στοχευμένα θεραπευτικά προγράμματα που προσφέρει στο σύνολο
της, στις κοινοτικές Δομές και τις υπηρεσίες της. Πραγματοποιήθηκε συλλογή ενδεικτικών δημογραφικών και θεραπευτικών
χαρακτηριστικών, τα οποία αντιστοιχούν σε ωφελούμενους που διαμένουν στις μονάδες της, Οικοτροφεία, Ξενώνα,
Προστατευόμενα Διαμερίσματα, αλλά και στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που προσφέρονται από το Κέντρο Ημέρας, την
Κινητή Μονάδα και τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Απόρροια της εργασίας, είναι ότι όλοι
οι ωφελούμενοι της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α, χρόνιοι ψυχικά πάσχοντες ή λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με την διασφάλιση της
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και την εφαρμογή ορθών πρακτικών, καταφέρνουν διαμένοντας εντός της κοινότητας να
βελτιώνουν τις γνωστικές και κοινωνικές τους δεξιότητες. Ειδικότερα, η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, στοχεύοντας στην
ελάττωση της συμπτωματολογίας των ασθενών και ενισχύοντας την επανασύνδεση τους με την κοινότητα, καταφέρνει την
ενδυνάμωσή τους και την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, προς όφελος της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής
τους αποκατάστασης. Αναδεικνύεται η ανάγκη ύπαρξης και ενίσχυσης τέτοιων δομών και υπηρεσιών στα πλαίσια της
ουσιαστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, ως σημαντική και αποτελεσματική τακτική σε σχέση με την ασυλική πρακτική.
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ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ & ΑΓΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Κουτεντάκη Ε., Αναστασάκη Μ., Πασπαράκης Ε., Μαυροειδής Γ., Καλομοίρη Γ., Μπάστα Μ., Βγόντζας Α.
Ψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σκοπός: Η Κινητή Ψυχιατρική Μονάδα (ΚΨΜ) στοχεύει στην ανίχνευση και παρακολούθηση των ψυχικά ασθενών που
κατοικούν στις αγροτικές περιοχές του νομού Ηρακλείου. Σημαντικό ρόλο σε αυτό κατέχει η Α’βάθμια περίθαλψη, κοινοτικές
δομές και θεσμοί (Κοινωνικές Υπηρεσίες, «Βοήθεια στο Σπίτι», Δήμοι, Αστυνομία, Εκκλησία), και η συνεργασία τους με την
Κινητή Μονάδα. Στόχος αυτής της μελέτης ήταν το κατά πόσο ασθενείς με ήπιες ψυχιατρικές διαταραχές αναζητούν βοήθεια
από τους επαγγελματίες της ΚΨΜ.
Υλικό και μέθοδοι: Τα δεδομένα προέρχονται από την καταγραφή των ασθενών που εκτιμήθηκαν στα 5 έτη (2013-2017)
που δραστηριοποιείται η Ψυχιατρική Κινητή Μονάδα, με τακτικές επισκέψεις (εβδομαδιαίες, 15ήμερες, μηνιαίες), στα Κέντρα
Υγείας (Κ.Υ.) και κατ’ οίκον επισκέψεις στις αγροτικές περιοχές του νομού Ηρακλείου (πληθυσμός κάλυψης 165.000 κατοίκων).
Αποτελέσματα: Την περίοδο 2013-2017 εξετάστηκαν 1759 ασθενείς. Η Κατάθλιψη ήταν η συχνότερη διάγνωση
ακολουθούμενη από την Αγχώδη Διαταραχή. Ειδικά 684 (38.9%) πάσχουν από Κατάθλιψη, στην πλειοψηφία τους είναι
γυναίκες (74,7%), με μέση ηλικία τα 67,5±5 έτη. Επιπλέον, 240 (13.7%) πάσχουν από Αγχώδη Διαταραχή, το 67,9%
είναι γυναίκες με μέση ηλικία τα 58,2±3 έτη. Ο μέσος αριθμός επισκέψεων ανά έτος είναι 5,27 και 4,75 για Κατάθλιψη και
Αγχώδη Διαταραχή αντίστοιχα. Κύριες πηγές παραπομπής των ασθενών με ήπιες ψυχιατρικές διαταραχές ήταν οι γενικοί
ιατροί των Κ.Υ., κοινοτικές δομές και αυτοπαραπομπές.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς της ενδοχώρας του ν. Ηρακλείου που πάσχουν από ήπιες ψυχικές νόσους (Άγχος/ Κατάθλιψη)
ζητούν ευκολότερα βοήθεια, σε σύγκριση με ασθενείς με σοβαρότερες ψυχικές παθήσεις (Σχιζοφρένεια/ Διπολική
Διαταραχή). Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν ότι ενώ δεν υπάρχει στίγμα στην αναζήτηση βοήθειας για τις ήπιες
ψυχικές διαταραχές, υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην ανίχνευση και παρακολούθηση ασθενών με σοβαρές ψυχικές
παθήσεις. Επειδή ο αριθμός των ασθενών με τις πιο ήπιες ψυχικές παθήσεις είναι μεγάλος και ο αριθμός των ψυχιάτρων δεν
επαρκεί, είναι επιτακτική ανάγκη η εκπαίδευση των γενικών ιατρών στη διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Καλογεράκης Ζ.1, Λαζαράτου Ε.1, Τουλούμη Γ.2, Δικαίος Δ.1, Οικονόμου Μ.1, Παπαγεωργίου Χ.1
1
2

Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: Η συγκεκριμένη συγχρονική μελέτη στόχευε στη διερεύνηση της σχέσης της επιθετικής συμπεριφοράς των εφήβων,
με παράγοντες που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της ελληνικής οικογένειας.
Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 2159 έφηβοι, που φοιτούσαν στη Δευτέρα τάξη Γυμνασίου και Δευτέρα
τάξη Λυκείου, σε 52 τυχαία επιλεγμένα σχολεία της Αττικής. Για την εκτίμηση της επιθετικής συμπεριφοράς των εφήβων
χορηγήθηκε το Buss- Perry Aggression Questionnaire (AQ). Για τη διερεύνηση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας
(σε σχέση με τη διαθεσιμότητα τροφής σε αυτήν) χρησιμοποιήθηκε η Household Food Insecurity Access Scale, ενώ για την
ανίχνευση της «οικονομικής κατάστασης» των εφήβων προστέθηκε στο έντυπο των κοινωνικοδημογραφικών πληροφοριών
ερώτημα σχετικό με το χαρτζιλίκι που παίρνουν (αν μειώθηκε, αυξήθηκε ή παρέμεινε σταθερό).
Αποτελέσματα: Το 17.3% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες βίωσε τουλάχιστον μία
παράμετρο (αβεβαιότητα για την εξασφάλιση τροφής, έλλειμμα στην ποιότητα της τροφής, ή ανεπάρκεια στη λήψη τροφής)
που συνδέεται με τη μη ικανοποιητική σίτιση στο σπίτι. Επιπρόσθετα, το 16.2% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι το χαρτζιλίκι
που λάμβανε μειώθηκε κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Συνολικά, οι συμμετέχοντες που βίωσαν την ανασφάλεια για
τη λήψη τροφής στην οικογένεια ή είχαν μείωση στο χαρτζιλίκι τους, σημείωσαν κατά μέσο όρο στατιστικά σημαντικά
υψηλότερες επιδόσεις στο AQ, σε σχέση με τους συμμετέχοντες που δεν εμφάνισαν τις συγκεκριμένες επιβαρυντικές
παραμέτρους.
Συμπεράσματα: Η μη εξασφάλιση των βασικών αγαθών στην ελληνική οικογένεια φαίνεται να σχετίζεται με την αύξηση
της επιθετικής συμπεριφοράς στους εφήβους και για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη στην καθημερινή
κλινική πρακτική.
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Εκτίμηση της οικογενειακής λειτουργικότητας των ουσιοεξαρτημένων γονέων
στα Προγράμματα Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ
Δρακάκη Ε.1, Ασημόπουλος Χ.2, Κολαΐτης Γ.3
Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
3
Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
1
2

Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ουσιοεξάρτησης του ενός γονέα (ή και των δύο) και της οικογενειακής
λειτουργικότητας.
Υλικό: Στην έρευνα συμμετείχαν 95 ζευγάρια γονέων (n=190) που επιλέχτηκαν από τα Προγράμματα Υποκατάστασης του
Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).
Μέθοδοι: Χορηγήθηκαν: α) η κλίμακα McMaster Family Assessment Device (FAD) των Epstein, Baldwin & Bishop,
που διερευνά 7 διαστάσεις οικογενειακής λειτουργικότητας σχετικά με γενική οικογενειακή λειτουργικότητα, επίλυση
προβλημάτων, επικοινωνία, αντίληψη των ρόλων, συναισθηματική ανταπόκριση, συναισθηματική εμπλοκή και έλεγχο της
συμπεριφοράς, και β) ερωτηματολόγιο σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία για την ουσιοεξάρτηση και τη θεραπεία
ουσιοεξάρτησης.
Αποτελέσματα: Οι ουσιοεξαρτημένοι γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα στους ρόλους εντός της οικογένειας και στον
έλεγχο της συμπεριφοράς. Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει τον έλεγχο συμπεριφοράς των μελών
στην οικογένεια. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών, τόσο περισσότερο προβληματικές εμφανίζονται όλες οι διαστάσεις
της οικογενειακής λειτουργικότητας. Οι πατέρες οι οποίοι αναφέρουν ότι κάνουν χρήση ουσιών εμφανίζουν μη υγιή
λειτουργικότητα στην διάσταση των ρόλων, ενώ οι μητέρες οι οποίες δηλώνουν ότι είναι χρήστριες ουσιών παρουσιάζουν
δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων, στη συναισθηματική ανταπόκριση και εμπλοκή και στη γενική λειτουργικότητα.
Ανάλογα την κύρια ουσία χρήσης του γονέα και τη διάρκεια παρακολούθησης στα Προγράμματα Υποκατάστασης
επηρεάζονται ορισμένες διαστάσεις της οικογενειακής λειτουργικότητας.
Συμπεράσματα: Η ουσιοεξάρτηση των γονέων επηρεάζει διαστάσεις της οικογενειακής λειτουργικότητας και ως εκ
τούτου κρίνεται σημαντική η ενσωμάτωση εξειδικευμένων υπηρεσιών και θεραπευτικών παρεμβάσεων στα Προγράμματα
Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ, με στόχο τη βελτίωση της οικογενειακής λειτουργικότητας των ουσιοεξαρτημένων γονέων.
Λέξεις-κλειδιά: Ουσιοεξαρτημένος γονέας, οικογενειακή λειτουργικότητα, θεραπεία υποκατάστασης
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Σιδεράκη Ε.1, Ασημόπουλος, Χ.2
1
2

Τμήμα Οικογένειας, Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σκοπός: Η διερεύνηση της λειτουργικότητας οικογενειών εφήβων με προβληματική χρήση διαδικτύου, σύμφωνα με τις
αντιλήψεις των μητέρων σχετικά με την λειτουργία των οικογενειακών υποσυστήματων και τη συνοχή, την προσαρμοστικότητα
και την επικοινωνία της οικογένειας.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με ποιοτική μεθοδολογία και ειδικότερα με ημιδομημένες συνεντεύξεις
δώδεκα μητέρων αγοριών εφήβων με προβληματική χρήση διαδικτύου, οι οποίες ήταν ενταγμένες στο θεραπευτικό
πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ. Τα ποιοτικά δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου.
Αποτελέσματα: Το συζυγικό υποσύστημα εμφανίζει προβλήματα, με συγκρούσεις ή συναισθηματική απόσταση, είτε
απουσιάζει. Το υποσύστημα μητέρας και γιού παρουσιάζει συγχωνευτική και συγκρουσιακή σχέση και το υποσύστημα
πατέρα και γιού εμφανίζει συγκρουσιακή και απόμακρη σχέση ή απουσιάζει. Τα όρια των συγκεκριμένων υποσυστημάτων
δεν είναι ξεκάθαρα. Απουσιάζουν οι κανόνες που διασφαλίζουν την καλή λειτουργικότητα της οικογένειας. Ο έφηβος με
την προβληματική χρήση του διαδικτύου εμφανίζεται σαν «αποδιοπομπαίος τράγος» της οικογένειας και τριγωνοποιείται
στο συζυγικό υποσύστημα. Οι οικογένειες δεν αντέχουν την αυτονόμηση του εφήβου και το σύμπτωμα της προβληματικής
χρήσης του διαδικτύου από τον έφηβο συντελεί στην διατήρηση της ομοιόστασης της οικογένειας. Τέλος, η έκφραση των
συναισθημάτων στο πλαίσιο της οικογένειας εκβιάζεται ή απαγορεύεται, με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται εκρήξεις θυμού
από τους εφήβους και συγκρούσεις με τους γονείς τους.
Συμπεράσματα: Οι οικογένειες των εφήβων με προβληματική χρήση διαδικτύου που συμμετείχαν στη μελέτη εμφανίζουν
οικογενειακή δυσλειτουργία, η οποία ειδικότερα εντοπίζεται σε δυσλειτουργικά σχήματα στο συζυγικό και γονικό
υποσύστημα, στο υποσύστημα γονέων παιδιού, στα μοντέλα επικοινωνίας και στην οικογενειακή προσαρμοστικότητα.

P162
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χασιώτης Π.1, Βόσσου Μ.2, Κορομπίλια Μ.3, Νερούτσος Ε.4
Επικουρικός Παιδοψυχίατρος, Παιδοψυχιατρική Μονάδα, Τομέας Ψυχικής Υγείας, Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο»
Ειδικευόμενη Γενικής Ιατρικής, Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο»
3
Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Αθήνα
4
Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικής, Τομέας Ψυχικής Υγείας, Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο»
1
2

Σκοπός: Καταγράφονται οι περιπτώσεις αξιολόγησης παιδιών και εφήβων, μετά τη φυσική καταστροφή της σοβαρής
πλημμύρας στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής, το Νοέμβριο 2017. Αναφέρεται η διαχείριση των περιστατικών (τρόποι
αξιολόγησης, θεραπευτικές προτάσεις ) και παρουσιάζονται τα εξαγόμενα συμπεράσματα.
Υλικό - Μέθοδος: Εκτός της λήψης ιατρικού και αναπτυξιακού ιστορικού και τον οργανικό έλεγχο, χορηγήθηκαν η
ημιδομημένη συνέντευξη K-SADS-PL και η κλίμακα Hamilton.
Αποτελέσματα: Η κλινική εκτίμηση και η αξιολόγηση κατέδειξαν εμφάνιση Διαταραχών Οξέος Άγχους και PTSD. Οι
παραπάνω διαταραχές επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργικότητα των εξεταζομένων.
Συμπεράσματα: Η υποστηρικτική ατομική ψυχοθεραπεία, οι γνωσιακού - συμπεριφορικού τύπου τεχνικές και η συστημική
προσέγγιση, σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή σε κάποιες περιπτώσεις έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την
άμβλυνση των συμπτωμάτων. Η εν εξελίξει θεραπευτική προσέγγιση σκοπεύει στην εξάλειψη των ψυχικών τραυμάτων
και στη διατήρηση της ανθεκτικότητας. Οι ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της περιοχής απαιτούν εντατικούς
χειρισμούς και συνεργασία φορέων, ώστε να επανέλθει η πρότερη κατάσταση στον πληθυσμό.
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Βαρδιάμπασης Α., Γραμανδάνη Χ., Λιοδάκης Α.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου
Σκοπός: Ο ύπνος, και δη ο ποιοτικός, είναι πολύτιμος για τη σωματική, συναισθηματική και τη νοητική ανάπτυξη των
παιδιών. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που δεν κοιμούνται τις συνιστώμενες ώρες ύπνου σε τακτική βάση έχουν
αυξημένα προβλήματα προσοχής, συμπεριφοράς και μάθησης, καθώς και υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, υπέρτασης
και κατάθλιψης. Οι συνιστώμενες ώρες ύπνου για παιδιά προσχολικής ηλικίας κυμαίνονται από 10-13 ώρες/ημέρα. Με
ποιον τρόπο, όμως, μπορούν να καταγραφούν και να αξιολογηθούν οι μη ποιοτικές συνιστώσες του ύπνου;
Υλικό και μέθοδοι: Σε δείγμα 43 ζευγαριών χορηγήθηκε η Κλίμακα Διαταραχών Ύπνου για Παιδιά (SDSC), που διερευνά
την παρουσία διαταραχών ύπνου σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (3-16 ετών) κατά τη διάρκεια των τελευταίων
6 μηνών. Περιλαμβάνονται διαταραχές έναρξης και διατήρησης του ύπνου, υπερβολικής υπνηλίας, εφιάλτες, νυχτερινός
τρόμος, υπνοβασία, ναρκοληψία, νυχτερινή ενούρηση, τριγμός των δοντιών. Η Κλίμακα συμπληρώθηκε από το βασικό
φροντιστή (μητέρα ή πατέρα) και αφορούσε συνήθειες ύπνου παιδιών προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών).
Αποτελέσματα: Περίπου το 30% των παιδιών παρουσιάζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα διαταραχής ύπνου.
Συμπεράσματα: Οι διαταραχές ύπνου δεν αποτελούν μόνο πρόβλημα των ενηλίκων, αφού ξεκινούν από την αρχή της
ζωής και παρουσιάζονται σε παιδιά κάθε ηλικίας. Η αναζήτηση βοήθειας τους από τους γονείς είναι πολύ σημαντική, καθώς
το παιδί στην ηλικία αυτή δεν είναι σε θέση να επισημάνει το πρόβλημά του, και δυστυχώς κάποιες φορές χρειάζεται να
φτάσει στην εφηβεία για να βρει ανακούφιση. Η παραπάνω μελέτη αναδεικνύει ένα συνήθως υποεκτιμώμενο πρόβλημα
της υγείας του παιδιού και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και διεπιστημονικής συνεργασίας.
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Use of the MHA in adolescents with high risk of suicide ideation with intent due to Emotional Dysregulation
Tsakiri A.1, Joshi T.2, Naeem A.3
Consultant in Child and Adolescent Psychiatry
Consultant in Child and Adolescent Psychiatry
3
Speciality doctor
Cambian Willows, Cambian Group
1
2

Introduction: Cambian Willows is a child and adolescent mental health (CAMHS) general inpatient unit for assessment
and treatment. We accept patients detained under the MHA and do mental health act (MHA) assessments for YP in
our unit. Throughout the research about usage of MHA in our unit, we learnt the majority of MHA assessments were
for young people due to high risk of suicidal ideation and self-harming diagnosed with Emerging Borderline Personality
Disorder (EBPD)
Purpose: The purpose of our study is to show the correlation between the frequency of using the MHA in young adolescents as a reason for managing the risk to themselves due to suicidal ideation and self-harming rather than severe
mental health problems like Psychosis, Depression or Bipolar disorder.
Sample and Method: We looked at admissions throughout 2016/2017 to identify which YP were detained under the
Mental Health Act. Our sample was 36 children with an average age of 16 years.
Results: In the vast majority (over 70%) of the admitted adolescents the reason for admission was management of risk
due to suicidal ideation with intent in the context of EBPD. In 30% of these we had to use the MHA in view of managing the risk in a safe environment. Only a small sample of the YP detained under the MHA was diagnosed with bipolar
disorder/drug induced psychosis/severe depression.

The outcomes for young people with EBPD in our inpatient were not as good as outcomes for major mental illness too.

Conclusions: The use MHA in adolescents admitted to inpatient units in UK is mostly about management of risk to self
in the background of EBPD. Professionals might consider carefully if it’s beneficial for these YP to be admitted to inpatient units or to continue the necessary treatment in the community with strong package of support.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Χασιώτης Π.1, Δάλλα Αικ.2, Νερούτσος Ε.3
1

Επικουρικός Παιδοψυχίατρος, Παιδοψυχιατρική Μονάδα, Τομέας Ψυχικής Υγείας, Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο»

2

Ιδιώτης Παιδοψυχίατρος, Αθήνα

3

Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικής, Τομέας Ψυχικής Υγείας, Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο»

Σκοπός: Αναδεικνύονται οι γενικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των περιστατικών παιδιών με αναπηρία
στη Δυτική Αττική, περιοχή ευθύνης της Παιδοψυχιατρικής Μονάδας του Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο».
Υλικό - Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ποιοτική επεξεργασία των στοιχείων των εξεταζόμενων παιδιών και εφήβων στα
Εξωτερικά Ιατρεία της Μονάδας, σκιαγραφώντας τα προβλήματα κατά την εφαρμογή του νομικού πλαισίου άσκησης των
δικαιωμάτων τους, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού ( CRC ). Παρουσιάζονται οι
δυσκολίες των ατόμων αυτών σε διάφορους άξονες της καθημερινής ζωής ( διακρίσεις - bullying - προστασία από τη βία,
δυνατότητες εξέλιξης, δικαίωμα στην παροχή βοήθειας, δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, δικαίωμα στην εκπαίδευση δίχως
αποκλεισμούς ).
Αποτελέσματα: Από την αξιολόγηση, προκύπτουν μείζονες δυσκολίες των παιδιών με αναπηρία σε όλους τους τομείς
της ζωής: στην κοινωνική ζωή, στην εκπαιδευτική εξέλιξη, στη μελλοντική εργασία, στην ψυχαγωγία και στον αθλητισμό.
Η εφαρμογή των προτύπων των συμβάσεων της CRC δυσχεραίνεται περαιτέρω από την υπάρχουσα οικονομική κρίση στη
χώρα μας και την έλλειψη φορέα συντονισμού σε κεντρικό αλλά και σε περιφερειακό - τοπικό επίπεδο.
Συμπεράσματα: Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που αφορά στα παιδιά με αναπηρία, η οργάνωση φορέα συντονισμού, η
ενίσχυση των Μονάδων που παρακολουθούν τα άτομα αυτά και η απρόσκοπτη ευκαιρία τους για εκπαίδευση και εργασιακή
αποκατάσταση, θα πρέπει εν πολλοίς να αποτελέσουν σημεία αναφοράς της προσπάθειας για ολοκληρωμένη βοήθεια.
Ειδικά για τη Δυτική Αττική, η ενίσχυση αυτή κρίνεται εξαιρετικά επιβεβλημένη, λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης της περιοχής.
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“PSYCHOTIC-LIKE EXPERIENCES (PLEs)” ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ: ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΜΠΟΔΙΟ Η΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ;
Μυλωνά Σ., Βλάχος Θ., Βασιλοπούλου Π., Κωνσταντίνου Γ.
Ψυχιατρική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Σκοπός: Οι “ψυχωτικές εμπειρίες” (psychotic-like experiences - PLEs) παρατηρούνται σε παιδιά και εφήβους και αφορούν
υποκλινικές ψευδαισθήσεις και παραληρητικές ιδέες. Έχει προταθεί το μοντέλο ενός συνεχούς στην εμφάνιση PLEs και την
εκδήλωση σχιζοφρένειας. Ωστόσο, φαίνεται πως μικρό ποσοστό του πληθυσμού αυτού θα εκδηλώσει κάποια διαταραχή
ψυχωσικού φάσματος. Η εμφάνιση PLEs έχει σχετισθεί και με άλλες ψυχιατρικές νοσολογικές οντότητες (κατάθλιψη,
αυτοκτονικότητα) καθώς και με χαμηλή γενική λειτουργικότητα. Ο υψηλός βαθμός υποκειμενικής δυσφορίας από τις
εμπειρίες αυτές και η ενδεχόμενη χρονιότητά τους έχουν ενοχοποιηθεί για την εκδήλωση μείζονος ψυχοπαθολογίας. Σκοπός
της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η αναζήτηση στον πληθυσμό που βιώνει PLEs των παραγόντων εκείνων
που πιθανά προδιαθέτουν στην εκδήλωση διαταραχής ψυχωσικού φάσματος καθώς και η χρησιμότητα μιας πρώιμης
παρέμβασης στον πληθυσμό αυτό.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στην Αγγλική γλώσσα κατά την
τελευταία πενταετία, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Pubmed». Τα λήμματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι: “psychotic-like experiences”, “children”, “adolescents”.
Αποτελέσματα: Η κλινική εικόνα των παιδιών που βιώνουν PLEs χαρακτηρίζεται από γνωσιακές δυσλειτουργίες. Πρώιμα
ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής (σωματική τιμωρία, απώλειες, συγκρούσεις) ενοχοποιούνται τόσο για τη χρονιότητα των PLEs
με αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλότερου βαθμού υποκειμενικής δυσφορίας από ότι στο γενικό πληθυσμό, όσο και για
μεγαλύτερο βαθμό γνωσιακής δυσλειτουργίας. Tα παιδία που βιώνουν PLEs και ταυτόχρονα έχουν αυξημένη ευαλωτότητα
στην ανάπτυξη ψυχιατρικής νόσου (προδιαθεσικοί παράγοντες, θετικό οικογενειακό ιστορικό) θεωρούνται ως ομάδες
υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση μείζονος ψυχοπαθολογίας. Μελέτες προτείνουν την πρώιμη παρέμβαση γνωσιακούσυμπεριφορικού τύπου ως μέσο πρόληψης στον πληθυσμό αυτό.
Συμπεράσματα: Η αναζήτηση, από τον κλινικό ψυχικής υγείας, ψυχοτραυματικών γεγονότων σε άτομα που βιώνουν PLEs
κρίνεται αναγκαία καθώς η πρώιμη παρέμβαση στον πληθυσμό αυτό ενδεχόμενα προλαμβάνει την εμφάνιση μείζονος
ψυχοπαθολογίας.
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ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Γιαννοπούλου Ι., Κορκολιάκου Π., Γραμματικάκη Δ., Βασδέκη Ι., Δουζένης Α.
Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Σκοπός: Η διαταραχή της ταυτότητας του φύλου (ICD-10) ή διαταραχή δυσφορίας του φύλου (DSM-5) χαρακτηρίζεται από
επίμονη και έντονη επιθυμία του ατόμου να ανήκει στο άλλο φύλο και από επίμονη και έντονη δυσφορία του ατόμου για
το βιολογικό του φύλο. Την αντίθεσή της για την επέκταση της δυνατότητας νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου
από την ηλικία των 15 ετών, έχει πρόσφατα εκφράσει η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος-Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών
και Εφήβων, τονίζοντας ότι η ηλικία αυτή χαρακτηρίζεται από «ρευστότητα της διαμορφούμενης ταυτότητας φύλου» και
η «η εμπλοκή των εν λόγω νέων στη διαδικασία θα επιβαρύνει παρά θα βελτιώσει την ψυχική τους κατάσταση». Στόχος
της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της διαγνωστικής πολυπλοκότητας όταν τίθεται θέμα διαταραχής ταυτότητας ή
δυσφορίας φύλου σε παιδιά και εφήβους με ΔΑΦ.
Υλικό και Μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση επιστημονικών άρθρων σχετικά με τη διαταραχή ταυτότητας φύλου
σε παιδιά και εφήβους (επιπολασμός, αναλογία φύλου, συννοσηρότητα, έκβαση, κ.ά.). Μελέτη κλινικής περίπτωσης
12χρονου αγοριού που προσήλθε στο εξωτερικό παιδοψυχιατρικό Ιατρείο.
Αποτελέσματα: Οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η δυσφορία φύλου συναντάται σε 0.05% εφήβων (Ευρώπη) έως
1.2% (Νέα Ζηλανδία). Είναι συχνότερη στα αγόρια (0,03%-3%) από ότι στα κορίτσια (0,01%-1,5%), με την αναλογία φύλου
να κυμαίνεται από 2:1 έως 4,5:1 (βιολογικό φύλο αγόρια:κορίτσια). Κλινικές μελέτες από Ευρώπη και Καναδά αναφέρουν
ότι περίπου 6-16% παιδιών και εφήβων που αναζητούν βοήθεια από εξειδικευμένο Ιατρείο/ Κέντρο για Διαταραχές
Ταυτότητας Φύλου εμφανίζουν ΔΑΦ. Η μελέτη περίπτωσης που θα παρουσιαστεί αναδεικνύει τα διαφοροδιαγνωστικά
διλήμματα και τα σημεία στα οποία ο ειδικός ψυχικής υγείας οφείλει να εστιάσει.
Συμπεράσματα: Η καλή κατανόηση του ατομικού προφίλ παιδιού/ εφήβου με ΔΑΦ και συμπτώματα δυσφορίας φύλου,
είναι σημαντική για την κατάλληλη παρέμβαση από τους ειδικούς ψυχικής υγείας.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ
Ρέβης Λ.1, Κλιούμης Ν.2, Βασταρούχας Α.3, Μπρινττζιότι Π.4
Ψυχίατρος, Ιδ. Ψυχ. Κλινική «Ασκληπιείον»
Ψυχολόγος
3
Ψυχίατρος Επιμ. Ά ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο»
4
Γενική Ιατρός, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο «Αγία Όλγα»
1
2

Αν και οι θεωρητικοί δεν έχουν συγκλίνει σε έναν απόλυτα αποδεκτό και ομόφωνο ορισμό του παιχνιδιού, θα μπορούσε
να υποστηριχθεί ότι το παιχνίδι αποτελεί μια δραστηριότητα την οποία το παιδί επιλέγει με τη θέλησή του να συμμετάσχει
και συνεπώς το κίνητρο για παιχνίδι είναι ενδογενές. Το παιχνίδι λαμβάνει μέρος έξω από την «πραγματική ζωή», αλλά
ταυτόχρονα ο παίκτης είναι πλήρως αφοσιωμένος στην διαδικασία του παιχνιδιού ακόμη και αν αυτή δεν εμπεριέχει ένα
συγκεκριμένο στόχο. Άλλη μια σημαντική παράμετρος του ορισμού του παιχνιδιού, είναι η απαίτηση συγκέντρωσης από
μέρος του παιδιού, δηλαδή είναι αναγκαία μια πνευματική εγρήγορση η οποία δεν φτάνει στο όριο του στρές, καθώς το
παιχνίδι οφείλει να φέρνει χαρά στο παιδί, διαφορετικά παύει να είναι παιχνίδι. Το παιχνίδι λειτουργεί επίσης ως πρόβα
για την ενήλικη ζωή. Τα μακροπρόθεσμα οφέλη του, περιλαμβάνουν την εξοικείωση με την διαχείριση και αντιμετώπιση
απρόβλεπτων καταστάσεων. Επιπλέον, το παιδί μαθαίνοντας να παίζει αρμονικά με άλλους καλλιεργεί την συναισθηματική
νοημοσύνη του, μια επίκτητη ικανότητα κατανόησης των προθέσεων και της συναισθηματικής διάθεσης των άλλων.
Επίσης, προάγει την κατανόηση της έννοιας της δικαιοσύνης, καθώς πολλά παιχνίδια έχουν κανόνες, και τελικά βοηθάει στο
σχηματισμό των αξιών και αρχών των αυριανών ενηλίκων. Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας
(ΔΕΠΥ), είναι μια από τις πιο συχνά διαγνωσμένες ψυχιατρικές διαταραχές στα παιδιά. Οι κύριες διαστάσεις της ΔΕΠΥ
είναι η διαταραχή συγκέντρωσης και η υπερκινητικότητα/παρορμητικότητα. Η διαταραχή συγκέντρωσης είναι η δυσκολία
εκκίνησης και διατήρησης της προσοχής, από το ξεκίνημα έως το τέλος μιας δραστηριότητας, χωρίς εύκολες διακοπές και
αποσπάσεις της συγκέντρωσης. Συμπεριφορές που μαρτυρούν την παραπάνω διάσταση είναι η συχνή ονειροπόληση,
συχνή απώλεια αντικειμένων, έλλειψη οργάνωσης κ.ά. Η δεύτερη διάσταση περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως δυσκολία
να περιμένει το παιδί τη σειρά του σε ένα παιχνίδι, να βαριέται εύκολα και να χάνει γρήγορα το ενδιαφέρον του, να καταβάλει
την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση μιας εργασίας κ.ά. Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε τα είδη
παιχνιδιού και πως αυτά μπορούν να συμβάλουν στην μείωση εμφάνισης περιστατικών ΔΕΠΥ αλλά και στην εξομάλυνση
της συμπτωματολογίας παιδιών με ΔΕΠΥ. Επίσης, θα διερευνηθεί η υπόθεση ότι τα αυξανόμενα περιστατικά ΔΕΠΥ ίσως
οφείλονται, σε ένα σημαντικό βαθμό, στις μειωμένες ευκαιρίες συμμετοχής των παιδιών σε κοινωνικά διαπροσωπικά
παιχνίδια, λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Παπαχρήστος Σ.
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
Σκοπός: Η μελέτη του τρόπου επίδρασης του αυτισμού στη λειτουργικότητα της οικογένειας, σύμφωνα με τις απόψεις
των γονέων, και ειδικότερα ως προς το συναισθηματικό κλίμα, την επικοινωνία, τη σταθερότητα, την ικανότητα λύσης
συγκρούσεων και την ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με ημι-δομημένες συνεντεύξεις στις οποίες συμμετείχαν δώδεκα
γονείς παιδιών με αυτισμό. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, με κωδικοποίηση και
κατηγοριοποίηση.
Αποτελέσματα: Η σχέση του γονεϊκού/συζυγικού ζευγαριού πλήττεται όταν οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με την
διάγνωση του αυτισμού για το παιδί. Επηρεάζεται η συζυγική ευημερία και η συζυγική προσαρμογή και αυξάνεται η
εμφάνιση καταθλιπτικών στοιχείων. Ανατρέπεται η ισορροπία του ζευγαριού, επηρεάζεται η συναισθηματική ατμόσφαιρα,
εμφανίζονται προβλήματα στην επικοινωνία και παρατηρείται άνιση κατανομή αρμοδιοτήτων στο γονεϊκό ζευγάρι σε σχέση
με τη διαχείριση της καθημερινότητας του παιδιού με αυτισμό. Οι διαδικασίες επικοινωνίας, φροντίδας και εκπαίδευσης του
παιδιού αποτελούν πηγές άγχους για τους γονείς, αυτοενοχοποίησης και αισθήματος μη ορθής άσκησης του γονεϊκού τους
ρόλο. Επηρεάζεται η σχέση με το προσωπικό δίκτυο υποστήριξης με αποτέλεσμα οι γονείς να αισθάνονται απομονωμένοι,
απαισιόδοξοι για το μέλλον και αδύναμοι να αντλούν ικανοποίηση από την καθημερινή τους ζωή. Τέλος, οι γονείς
αισθάνονται αβοήθητοι και απογοητευμένοι από τη κρατική μέριμνα, την κρίνουν ανεπαρκή με κύριο στοιχείο την έλλειψη
υπηρεσιών και υποδομων και ως ένα σημαντικό αίτιο εκμετάλλευσής τους από ιδιωτικά συμφέροντα.
Συμπεράσματα: Ο αυτισμός, σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων παιδιών με αυτισμό που συμμετείχαν στη μελέτη,
ασκεί έντονη επίδραση στη λειτουργικότητα της οικογένειας επηρεάζοντας το συναισθηματικό κλίμα, την επικοινωνία, τη
σταθερότητα, την ικανότητα λύσης συγκρούσεων και την ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές.
Λέξεις κλειδιά: Αυτισμός, οικογενειακή λειτουργικότητα, γονείς

P170
LATE-ONSET VOCAL TIC: A CASE REPORT
Loizidou M, Antoniadou M.
Cyprus Mental Health Services
Vocal tics occur predominantly in childhood and Tourette syndrome. Vocal tics in elderly are rarely described in the literature. In this case report we will present the case of Mrs E, a 72 year old woman who was presented in the psychiatric
outpatient clinic after the onset of vocal tic (sniffing) occurring several times a day for the past four months. She could
not control it, even when she was in public, it was exacerbated under stress and ameliorate when she was focus on a
voluntary task. At the time of the consultation Mrs E was already under medication for major depressive disorder with
Venlafaxine XR 225mg and Mirtazapine 45mg daily. The psychiatric evaluation showed no evidence of obsessive compulsive disorder, anxiety and depression. She denied having tics or obsessive compulsive disorder during childhood. The
neurological examination was otherwise normal and there were no additional abnormal involuntary movements. Further investigation did not reveal any major findings in laboratory blood test and the magnetic resonance imaging (MRI)
showed vacuolated occlusion in the basal ganglia. Venlafaxine was decreased to 150mg daily. After 72 hours sniffing
was abruptly discontinued and at the one month follow up appointment the result was maintained. According with the
literature there are evidence of increased sympathetic activity in patients with Tourette syndrome (Tulen et al, 1998).
This is further supported by the observation that tics are exacerbated by stress (Hoekstra et al, 2004; Lin et al, 2007). In
conclusion, this case is unique in terms of the late onset of the vocal tic as well as the correlation with venlafaxine. The
absence of childhood history of tics and the exclusion of secondary causes led us to suspect the role of noradrenaline in
the pathogenesis of tics.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Βαρδιάμπασης Α., Γραμανδάνη Χ.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου
Σκοπός: Τον τελευταίο αιώνα, η σημαντική πρόοδος που έχει καταγραφεί στην καταπολέμηση των ασθενειών συνέβαλε
στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής και στα δύο φύλα. Το προσδόκιμο ζωής των γυναικών στη Ελλάδα υπολογίζεται στα
81,59 έτη, οπότε αν η μέση ηλικία έναρξης της εμμηνόπαυσης είναι περίπου στα 50 έτη, μπορεί κάποιος να συνειδητοποιήσει
ότι το 50% της ενήλικης ζωής, μια γυναίκα το περνά στο στάδιο της εμμηνόπαυσης. Το 1% των σύγχρονων γυναικών
αντιμετωπίζει πρώιμη εμμηνόπαυση (<40 ετών). Η ελάττωση της παραγωγής οιστρογόνων στην εμμηνόπαυση, γενικά,
φαίνεται να επηρεάζει τις γνωσιακές λειτουργίες. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της επίδρασης της
πρώιμης εμμηνόπαυσης στις γνωσιακές λειτουργίες των γυναικών.
Υλικό και μέθοδοι: Σε σύνολο 30 γυναικών, ηλικίας 60-75 ετών, οι οποίες απευθυνθήκαν για εξέταση στο Ιατρείο Διαταραχών
Μνήμης του Κ.Ψ.Υ. Ρεθύμνου, και οι οποίες είχαν παρόμοιο μορφωτικό επίπεδο (>9 έτη), χωρίς μείζονα κατάθλιψη, χρόνιο
σωματικό πρόβλημα, κατάχρηση αλκοόλ και καπνού και σκορ στο Mini-mental State Examination >25, και στο Montreal
Cognitive Assessment (MoCA)> 26, χορηγήθηκαν οι Νευροψυχολογικές Δοκιμασίες Verbal Fluency Test (VFT) και Trail Making Test (TMT). Από αυτές, οι 15 είχαν πρώιμη εμμηνόπαυση (<40 ετών) και οι υπόλοιπες 15 εμμηνόπαυση μετά τα 50.
Αποτελέσματα: Οι γυναίκες με πρώιμη εμμηνόπαυση είχαν στη δοκιμασία VFT Phonemic ms=34,67, στη δοκιμασία VFT
Semantic ms=38.67, στο TMT-A ms=39,47 και στο TMT-Β ms=102,4, ενώ αντίστοιχα οι γυναίκες με εμμηνόπαυση >50
είχαν αντίστοιχα 44,53, 44,6, 25,93 ,και 81,47 (t-value=3,21, 3,58, 3,97 ,και 4,13). Συμπεράσματα: Όπως φαίνεται από τα
αποτελέσματα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο υπο-ομάδων. Η πρώιμη εμμηνόπαυση συσχετίζεται με
αρνητικές επιπτώσεις στις γνωσιακές λειτουργίες των γυναικών και δίνει, αναμφίβολα, πλούσια τροφή για ένα σύγχρονο και
σύνθετο επιστημονικό debate αναφορικά με τα πιθανά οφέλη έναντι των κινδύνων των θεραπειών ορμονικής υποκατάστασης.

P172
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ: ΟΤΑΝ Ο ΥΠΝΟΣ, ΑΠΟ ΠΡΑΟΣ ΘΕΟΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΑΙΜΟΝΑΣ
Βαρδιάμπασης Α., Γραμανδάνη Χ., Λαγκαδά Α.Μ.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου
Σκοπός: Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 άτομα με άνοια, συνεπώς τουλάχιστον άλλα 200,000 άτομα είναι
επιφορτισμένα με τη φροντίδα τους. Στη μελέτη αυτή περιγράφεται ο βαθμός επίπτωσης α) των Διαταραχών Συμπεριφοράς
(παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, επιθετικότητα, άγχος μη φυσιολογική κινητική συμπεριφορά) β) της Κατάθλιψης και
γ) των Διαταραχών Ύπνου ασθενών με άνοια στην επιβάρυνση των φροντιστών.
Υλικό και μέθοδοι: Επιλέχτηκαν 44 ασθενείς με άνοια (Mini Mental σκορ 10-20& MoCA σκορ 8-18) οι οποίοι είχαν
απευθυνθεί για εξέταση και θεραπεία στο Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης του Κ.Ψ.Υ. Ρεθύμνου και οι 44 φροντιστές τους.
Χρησιμοποιήθηκαν η Κλίμακα Νευροψυχιατρικής Εκτίμησης NPI (5), η Κλίμακα Κατάθλιψης GDS (15), η Κλίμακα Αϋπνίας
των Αθηνών AIS (8), και η Κλίμακα Επιβάρυνσης Φροντιστών Zarit. Το δείγμα των ασθενών χωρίστηκε ανάλογα με τη
βαθμολογία του σε καθεμιά από τις παραπάνω κλίμακες.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν τρεις υπο-ομάδες, με υψηλή βαθμολογία μόνο σε μία από τις τρεις κατηγορίες διαταραχών:
α) ομάδα 14 ασθενών με υψηλή βαθμολογία στις διαταραχές συμπεριφοράς (ms=40,4) β) ομάδα 15 ασθενών με
υψηλή βαθμολογία στην κατάθλιψη (ms=10,13) και γ) ομάδα 15 ασθενών με υψηλή βαθμολογία στις διαταραχές ύπνου
(ms=16,13). Στις αντίστοιχες υπο-ομάδες των φροντιστών, παρατηρήθηκε ότι όσοι φρόντιζαν ασθενείς με σοβαρές
διαταραχές ύπνου σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία στην Κλίμακα Επιβάρυνσης Φροντιστών Zarit (ms=61,46), έναντι
βαθμολογίας ms=49,07 για τις Διαταραχές Συμπεριφοράς και μόλις ms=28 για τη Κατάθλιψη.
Συμπεράσματα: Η θεοποίηση του ύπνου, με τη μορφή τη Μορφέα, από τους Αρχαίους Έλληνες, δεν είναι καθόλου
τυχαία. Οι διαταραχές ύπνου των ασθενών με άνοια είναι αυτές που προκαλούν το μεγαλύτερο βαθμό ψυχολογικής και
σωματικής επιβάρυνσης στους φροντιστές. Ως εκ τούτου, η διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνήθειες ύπνου
πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό μέλημα των επαγγελματιών υγείας τόσο στην κλινική εξέταση, όσο και στη θεραπευτική
αντιμετώπιση, ως αναπόσπαστο τμήμα της ολιστικής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της νόσου.
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ
Βαρδιάμπασης Α., Γραμανδάνη Χ., Λαγκαδά Α.Μ., Τσιχλάκη Ι., Δρανδάκη Μ., Λιοδάκης Α.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου
Σκοπός: Οι διαταραχές στον ύπνο απαντώνται συχνά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με 1 στα 2 άτομα άνω των 65 ετών
να αναφέρουν τουλάχιστον μια χρόνια διαταραχή ύπνου. Αντίστοιχα, περίπου 4 στους 10 ασθενείς με άνοια αναφέρουν
διακεκομμένο ύπνο, και πιο συχνές και παρατεταμένες περιόδους επέλευσης του ύπνου μετά από αφύπνιση. Αν και οι
διαταραχές ύπνου έχουν συσχετισθεί με τη βαρύτητα της άνοιας, εντούτοις νέες μελέτες δείχνουν ότι οι ασθενείς με μέτριας
βαρύτητας άνοια έχουν συχνότερα διαταραγμένο ύπνο από ό,τι στα αρχικά και τα τελικά στάδια της νόσου. Στην παρούσα
εργασία μελετάται η σχέση μεταξύ διαταραχών ύπνου και βαρύτητας της νόσου.
Υλικό και μέθοδοι: Σε σύνολο 53 ασθενών με άνοια (MMSE 0-24), ηλικίας >65, οι οποίοι απευθυνθήκαν για εξέταση
και θεραπεία στο Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης του Κ.Ψ.Υ. Ρεθύμνου, χορηγήθηκε η Κλίμακα Αϋπνίας των Αθηνών (AIS 8).
Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με κριτήριο τη βαρύτητα της άνοιας (MMSE 0-10: 18 ασθενείς, MMSE 11-19: 19
ασθενείς και MMSE 20-24: 16 ασθενείς).
Αποτελέσματα: H υπο-ομάδα με τη μέτριας βαρύτητας άνοια (MMSE 11-19) είχε AIS ms=10,74 έναντι AIS ms=6,83 της
ομάδας με MMSE 0-10 και AIS ms=6,19 της ομάδας με MMSE 20-24, το οποίο είναι στατιστικά σημαντικό (t-value=2,377
& 2,902 αντίστοιχα και p-value=.0115 & .00327 για p<.05). Επίσης, φάνηκε ότι περίπου 6 στους 10 ασθενείς παρουσίαζε
διαταραχή ύπνου.
Συμπεράσματα: Οι διαταραχές ύπνου φάνηκε ότι είναι συχνότερες στην υπο-ομάδα των ασθενών με μέτριας βαρύτητας
άνοιας, αφορούν, όμως ταυτόχρονα, και την πλειοψηφία των ασθενών. Οι διαταραχές στον ύπνο συνιστούν αναντίρρητα
ένα επιμέρους σύμπτωμα της νόσου, αποτελώντας εγγενές συστατικό της νευροεκφυλιστικής διεργασίας, με σημαντικές
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Συνεπώς, η διερεύνηση και θεραπεία των διαταραχών ύπνου πρέπει να
αποτελεί προτεραιότητα για τον επαγγελματία υγείας.
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ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Αλεξοπούλου Κ.
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός: Η χρήση της αντιψυχωσικής αγωγής στην τρίτη ηλικία είναι σε ποσοστό 60% εκτός ένδειξης, κατά βάση στην
ψυχοκινητική ανησυχία στα πλαίσια της άνοιας. Αυτή η πρακτική είναι αρκετά προβληματική, καθώς οι ηλικιωμένοι είναι
περισσότεροι ευάλωτοι σε ανεπιθύμητες ενέργειες και οι επιζήμιες φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις είναι συχνότερες σε
ασθενείς που εκτίθενται σε πολυφαρμακία. Ο σκοπός της εργασίας είναι η επισήμανση της αναγκαιότητας της συνετής χρήσης
των αντιψυχωτικών στην ευπαθή ομάδα των ηλικιωμένων ασθενών και η παρουσίαση των νεότερων κατευθυντήριων οδηγιών.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και των νεότερων κατευθυντήριων οδηγιών που
αφορούν την συνταγογράφηση αντιψυχωσικών σκευασμάτων σε ασθενείς >65 ετών που δεν ανήκουν στο φάσμα των
ψυχωσικών διαταραχών.
Αποτελέσματα: Η αντιψυχωσική αγωγή σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου. Η κυριότερη αιτία φαίνεται
να είναι η πνευμονία. Τριπλάσιος κίνδυνος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου υφίσταται με τη χρήση ρισπεριδόνης και
κουετιαπίνης, σε ανοϊκούς και μη, ασθενείς. Αύξηση στη συχνότητα μυοκαρδιακής ισχαιμίας και οξείας νεφρικής βλάβης
έχει επίσης αποδειχθεί. Όλοι οι κίνδυνοι είναι υψηλότεροι στις πρώτες εβδομάδες της θεραπείας, τόσο με τα 1ης γενιάς,
όσο και τα άτυπα αντιψυχωσικά.
Η έναρξη της αγωγής συνιστάται να γίνεται μόνο όταν τα συμπτώματα είναι επικίνδυνα ή προκαλούν σημαντική δυσφορία
στον ασθενή. Η εναρκτήρια δόση για τους ηλικιωμένους προτείνεται να είναι το ένα τρίτο με μισό της αντίστοιχης δόσης
για νεότερους ασθενείς. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης μετά από 4 εβδομάδες θεραπείας, να γίνεται σταδιακή μείωση και
διακοπή. Η αλοπεριδόλη ενδείκνυται μόνο σε επείγουσα βάση και στα πλαίσια ντελιρίου.
Συμπεράσματα: Η ορθολογική συνταγογράφηση αντιψυχωσικών στο γηριατρικό πληθυσμό είναι ζωτικής σημασίας. Η
τελική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται μόνο μετά από υπολογισμό των πιθανών ωφελειών και κινδύνων από τη χρήση
τους σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

P175
Πρόληψη της αυτοκτονικότητας στην Τρίτη Ηλικία
Σταυροπούλου Φ., Κόλλια Ν., Παπαδημητρίου Π., Χατζημανώλης Π., Χασάπης Α., Φιλιππακοπούλου Ε.,
Δημητρακά Μ., Αφορόζης Θ., Πρασσάς Σ., Τσόπελας Χ., Τουλούμης Χ.
5ο ΨΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί»
Εισαγωγή: Αυτοκτονικός ιδεασμός και αυτοκτονική συμπεριφορά αποτελούν επείγουσες καταστάσεις που συναντώνται
συχνά στην Τρίτη Ηλικία και ειδικότερα σε ηλικιωμένους λευκούς άρρενες.
Υλικό: Γίνεται επισκόπηση τόσο των συμπτωμάτων που προειδοποιούν στην εμφάνιση αυτοκτονικότητασς στο συγκεκριμένο
κομμάτι πληθυσμού. Παράλληλα γίνεται παράθεση αξιοσημείωτων επιδημιολογικών στοιχείων που δείχνουν πόσο συχνή
είναι η κατάσταση αυτή στους ηλικιωμένους, τους τρόπους που συμβαίνει και πως εξελίσσεται. Επίσης παρατίθενται μέσα
πρόληψης και θεραπείας τόσο κλινικά όσο και ευρύτερα.
Συμπεράσματα: Το γεγονός ότι οι αυτοκτονίες στους ηλικιωμένους άντρες είναι 8πλάσιες από ότι στις γυναίκες, απαιτεί
μεγαλύτερη επαγρύπνηση σ’ αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Η έγκαιρη διάγνωση και επιθετική θεραπεία είναι καθοριστικές.
Η χρησιμοποίηση όρων και σωστή επεξήγηση των καταθλιπτικών καταστάσεων ώστε να μη βιώνουν οι ηλικιωμένοι την
αίσθηση του κοινωνικού στίγματος είναι χρήσιμες στρατηγικές προς αυτήν την κατεύθυνση.
Παράλληλα για τον κλινικό ψυχίατρο η έγκυρη ενημέρωση και εμπλοκή των οικογενειών καθώς και η συνεργασία
εμπλεκόμενων κοινωνικών φορέων και επαγγελματιών υγείας βοηθά στην καλύτερη πρόληψη του φαινομένου.
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ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ
ΜΕΤΩΠΟΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕ

Κοντόκωστας Κ.1, Μασούρη Γ.2
1
2

Θεραπευτήριο «Αθηνά»
Κλινική Ευεργετών, ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο»

Σκοπός: Τα σύνδρομα μετωποκροταφικής εκφύλισης συνιστούν συχνό αίτιο νευροεκφυλιστικής γνωσιακής έκπτωσης
σε ηλικίες ιδίως κάτω των 65 ετών και εκδηλώνονται μέσω μιας ποικιλόμορφης συμπτωματολογίας που περιλαμβάνει
διαταραχές συμπεριφοράς, δυσεκτελεστικές εκδηλώσεις, άρση αναστολών, παρορμητικότητα, επίμονο ιδεασμό, διαταραχές
λόγου. Στα πλαίσια των ανωτέρω δύνανται να εκδηλωθούν και συμπτώματα ομοιάζοντα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
Η σύγχρονη έρευνα συνδέει πλέον τις μετωποκροταφικές εκφυλίσεις με την καθεαυτό ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
γενετικά (γονίδια προγρανουλίνης), καθώς και μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφικών μελετών. Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι η περιγραφή της περίπτωσης ηλικιωμένου ασθενούς, που εκδήλωσε σε μέση ηλικία ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
και πολλά χρόνια αργότερα παρουσίασε μετωποκροταφική εκφύλιση.
Υλικό - Μέθοδος: Άρρεν ασθενής, 76 ετών, με ιστορικό ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής από ηλικίας 45 ετών, με
ιδεοληψίες αφορώσες σωματικές νόσους και ψυχαναγκασμούς, υπό αγωγή με φλουβοξαμίνη 200mg/ημέρα, παρουσιάζει
από έτους επίταση των ιδεών, διασπασμένη προσοχή, άρση αναστολών, παρορμητικότητα και περιορισμένη κρίση.
Κατά την αναλυτική ψυχιατρική και νευρολογική εξέταση και την αξιολόγηση μέσω των κλιμάκων MoCa, Neuropsychiatric Inventory, Frontal Behavioral Inventory, Instrumental Activities of Daily Living προέκυψε μετρίου βαθμού γνωσιακή
έκπτωση με καθ΄υπεροχή προσβολή των προαναφερθέντων γνωστικών παραμέτρων, σχετική διατήρηση της μνήμης,
μέτρια λειτουργική έκπτωση καi ήπια αμφοτερόπλευρη εξωπυραμιδική συνδρομή με μόλις υποσημαινόμενα αρχέγονα
αντανακλαστικά (μυζητικό, σύλληψης αριστερά).
Αποτελέσματα: Η MRI εγκεφάλου ανέδειξε ατροφία αμφοτέρων των μετωπιαίων λοβών καθώς και του δεξιού κροταφικού
λοβού. Έγινε έναρξη αγωγής με κουετιαπίνη 50mgx3/ημερησίως με σχετική ανταπόκριση, ιδίως ως προς τις διαταραχές
συμπεριφοράς, σε τακτικό επανέλεγχο μετά την πάροδο διμήνου.
Συμπεράσματα: Ο αριθμός περιστατικών στη διεθνή βιβλιογραφία με εκδήλωση μετωποκροταφικής εκφύλισης πολλά
χρόνια μετα την εκδήλωση ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής είναι περιορισμένος. Το παρόν περιστατικό συνάδει με τις
πρόσφατες ερευνητικές διαπιστώσεις ότι οι δύο οντότητες ενδέχεται να μοιράζονται ορισμένους κοινούς γενετικούς τόπους,
γεγονός που προάγει τη διαλεύκανση της παθοφυσιολογία τους.
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΨΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Αραμπατζή Ε.1, Βαλκιμάδη Π.1, Καλίγερου Φ.1, Βελονάκης Γ.2, Εξηνταβελόνη Δ.1, Μπούρα Α.1, Βελέτζα Ο.1,
Κοντοκώστα Ο.1, Πασσά Μ.1, Κατιρτζόγλου Ε.1, Σιάρκος Κ.1, Πολίτης Α.1
1
2

Α Ψυχιατρική Κλινική, Μονάδα Ψυχογηριατρικής, Αιγινητειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ
Μονάδα Ακτινολογίας , Αιγινήτειο Νοσοκομείο ΕΚΠΑ

Σκοπός: Οι διαφορές ανάμεσα στην όψιμης έναρξης και την πρώιμης έναρξης γηριατρική καταθλιψη αποτελούν αντικείμενο
ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος τόσο σε επίπεδο αιτιολογικής προσέγγισης όσο και στις επιπτώσεις τους στις νοητικές
λειτουργίες. Σκοπός της παρούσας προοπτικής μελέτης είναι η μελέτη των κλινικών , δημογραφικών και απεικονιστικών
χαρακτηριστικών σε ασθενείς με πρώιμης έναρξης και όψιμης έναρξης γηριατρική κατάθλιψη.
Υλικό - Μέθοδος: 65 ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη που νοσηλεύθηκαν στην Μονάδα Ψυχογηριατρικής της Α Ψυχιατρικής
Κλινικής ΕΚΠΑ (44 με όψιμη έναρξης ) και (21 με πρώιμη έναρξης). Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν στην διάρκεια της νοσηλείας
τους (base line assessment) με μια ευρεία σειρά από κλινικές ψυχομετρικές κλίμακες (MMSE, Cumulative Illness Rating
scale for Geriatrics (CIRS) και απεικονιστικό έλεγχο με Μαγνητική Τομογραφία εγκεφάλου . Αξιολογήθηκαν μετά από 4-5
έτη από την νοσηλεία τους στη λειτουργικότητα τους Instrumental Activities of Daily Living (IADL).
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με όψιμης έναρξης κατάθλιψη εμφάνισαν στατιστική σημαντική διαφορά συγκριτικά με τους
ασθενείς με πρώιμης έναρξης κατάθλιψη όσον αφορά το ποσοστά θανάτου(p =0,035) στα ποσοστά συνοσυρότητας
(p=0,006) και σε επιμέρους δραστηριότητες της λειτουργικότητας , διαχείριση οικονομικών (p=0,04) και στην χρήση του
τηλεφώνου (p=0,001).
Συμπερασμα: Οι ασθενείς με όψιμης έναρξης κατάθλιψη έχουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας και συνοσυρότητας και
εμφανίζουν δυσκολίες στις καθημερινές δραστηριότητες που υποδηλώνουν έκπτωση των νοητικών λειτουργιών.

P178
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πρίφτης Φ., Παναγιωτακοπούλου Α.
Γενικό Νοσοκοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ψυχιατρικός Τομέας
Σκοπός: Να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα της γνωσιακής ψυχοθεραπείας των αρνητικών συμπτωμάτων χρόνιων
ψυχωσικών ασθενών, οι οποίοι φιλοξενούνται σε ένα ψυχιατρικό Ξενώνα του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
«Γ.Χατζηκώστα» σε συνδυασμό με την θεραπεία περιβάλλοντος.
Yλικό και Μέθοδοι: 8 από τους 10 ασθενείς, που φιλοξενούνται σε ξενώνα του Γ.Ν.Χατζηκώστα Ιωαννίνων, από το
2008 και μετά, επιλέχθηκαν να ενταχθούν σε γνωσιακή ψυχοθεραπεία των αρνητικών συμπτωμάτων τους από το 2012
μέχρι το 2015, 5 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 30 έως 55 ετών. Αφού έγινε προσπάθεια εξάλειψης των δευτερογενών
αρνητικών συμπτωμάτων, λόγω φαρμάκων και των θετικών συμπτωμάτων, άγχους και κατάθλιψης, η προσοχή στράφηκε
στη θεραπεία των πρωτογενών αρνητικών συμπτωμάτων Η παρέμβαση βασίστηκε στο γνωσιακό μοντέλο των Beck A.T. και
συν., με βάση τα οποίο τα αρνητικά συμπτώματα αποδίδονται εν μέρει στις αρνητικές πεποιθήσεις, συνεπώς η τροποποίησή
τους μπορεί να τα βελτιώσει. Έτσι, στόχος της παρέμβασης αποτέλεσαν οι αρνητικές πεποιθήσεις και η αύξηση αποκόμισης
ευχαρίστησης, οι χαμηλές προσδοκίες επιτυχίας, οι επιπτώσεις του στίγματος, και οι πεποιθήσεις για την ύπαρξη χαμηλών
ψυχικών δυνάμεων. Στη συνέχεια έγινε σταδιακή έκθεση σε ευχάριστες και απαιτητικές από πλευράς γνωστικών δυνατοτήτων
δραστηριότητες. Τα παραπάνω συνδυάστηκαν με τις θεσμοθετημένες στον Ξενώνα ομάδες τραγουδιού, λογοτεχνίας και
ενημέρωσης για τις τρέχουσες εξελίξεις όπως και με τις συχνές εξόδους κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας.
Αποτελέσματα: Και οι 8 ασθενείς είδαν διάφορου βαθμού βελτίωση στα αρνητικά συμπτώματα, τόσο με την κλινική εκτίμηση
και τις ψυχομετρικές δοκιμασίες, όσο και με τις υποκειμενικές αναφορές, μετά από ένα χρόνο γνωσιακής ψυχοθεραπείας.
Συμπεράσματα: Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία των αρνητικών συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας φαίνεται είναι μια υποσχόμενη
θεραπεία μαζί με τη θεραπεία περιβάλλοντος.
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Η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟ 2016
Πρίφτης Φ., Παναγιωτακοπούλου Α.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
Σκοπός: Να παρουσιαστεί η γνωσιακή ψυχοθεραπεία της διαταραχής πανικού στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων, στο
μοναδικό Δημόσιο φορέα της πόλης, όπου παρέχεται η θεραπεία αυτή.
Yλικό και Μέθοδοι: 110 ασθενείς με διαταραχή πανικού αντιμετωπίστηκαν μόνο με γνωσιακή ψυχοθεραπεία. Οι ασθενείς
έλαβαν μέρος σε 6-20 (μέσος όρος 12) συνεδρίες γνωσιακής θεραπείας, το 2016. Οι συνεδρίες περιλάμβαναν το φαύλο
κύκλο του πανικού, το συμεριφορικό πείραμα της υπέρπνοιας στη διάρκεια της συνεδρίας, γνωσιακή αναδόμηση, εσωδεκτική
έκθεση, έκθεση μεταξύ των συνεδριών με εγκατάλειψη των «συμπεριφορών ασφάλειας», αλλά όχι τεχνικές χαλάρωσης.
Αποτελέσματα: Μετά το τέλος της θεραπείας και ένα χρόνο μετά 67 από τους 110 ασθενείς δεν είχαν πλέον κρίσεις
πανικού και αποφυγές, 10 μερικώς υποτροπίασαν αλλά επανήλθαν με 2-3 ενισχυτικές συνεδρίες, 10 διέκοψαν τη θεραπεία
και 23 τέθηκαν σε φαρμακευτική αγωγή.
Συμπεράσματα: Η διαταραχή πανικού είναι ίσως, κατά τη γνώμη μας, η μόνη διαταραχή που μπορεί να αντιμετωπισθεί με
μεγάλη επιτυχία αποκλειστικά με γνωσιακή ψυχοθεραπεία. Αυτό ίσως δείχνει την ανάγκη και άλλοι επαγγελματίες ψυχικής
υγείας να ασχοληθούν με τη γνωσιακή θεραπεία της διαταραχής πανικού, παρά την εκπαίδευσή τους σε άλλου είδους
ψυχοθεραπείες ή χωρίς καθόλου ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση, καθότι αφ’ ενός υπάρχει μεγάλη έλλειψη γνωσιακών
θεραπευτών στα Ιωάννινα, αφ ετέρου η πλειοψηφία αυτών των ασθενών αντιμετωπίζονται με φάρμακα.

P180
Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρίφτης Φ., Παναγιωτακοπούλου Α.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
Σκοπός: Να παρουσιαστεί ένα ψυχοθεραπευτικό μοντέλο της ζήλειας που βασίζεται, εν μέρει, στο μοντέλο του R.L.Leahy,
όπως και οι θεραπευτικές τεχνικές αντιμετώπισής της ζήλειας στην κλινική πράξη, που απορρέουν από αυτό.
Υλικό και μέθοδοι: Η ζήλεια αποτελεί μια μορφή «θυμωμένης» ανησυχίας, που διατηρεί το άτομο σε υπερετοιμότητα,
ώστε να αποφύγει το ενδεχόμενο να βρεθεί απατημένος σε μια σχέση. Αρχικά, δίνεται έμφαση στην ομαλοποίηση της
ζήλειας ως κοινό φαινόμενο στις σχέσεις, και εξηγείται η σημασία της οριοθέτησης της συμπεριφοράς του ατόμου ως
προς το συναίσθημα της ζήλειας ( αποφυγή συνεχών ελέγχων, «ανακρίσεις», καυγάδες κλπ), γιατί αυτές οι συμπεριφορές
μπορεί να οδηγήσουν σε αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η αποστασιοποιημένη παρατήρηση των σκέψεων και
των συναισθημάτων χρησιμοποιώντας τεχνικές ενσυνειδητότητας (mindfulness),η αύξηση της αντοχής στην αβεβαιότητα,
η τροποποίηση των πυρηνικών πεποιθήσεων, σχημάτων και τρόπων λειτουργικότητας (schema modes), η εκπαίδευση
σε πιο προσαρμοστικές διαπροσωπικές συμπεριφορές και η αποκαταστροφοποίηση ενδεχόμενης απώλειας της σχέσης,
μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή. Όλα αυτά παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στην πράξη. Παρακάτω
παρουσιάζουμε δυο περιπτώσεις γυναικών, 24 και 33 ετών αντίστοιχα, οι οποίες προσήλθαν στο κέντρο μας στις αρχές
του 2016 για θεραπεία. Και οι δυο έλαβαν μέρος σε πάνω από 50 συνεδρίες για την αντιμετώπιση της ζήλειας προς τον
σύντροφό τους, ακολουθώντας το παραπάνω μοντέλο.
Αποτελέσματα: Και οι δύο στο τέλος της θεραπείας ένα χρόνο μετά, εμφάνιζαν ηπιότερο αίσθημα ζήλειας και περισσότερη
ικανοποίηση στη σχέση τους, με βάση τις υποκειμενικές αναφορές και την κλινική εκτίμηση.
Συμπεράσματα: Το απαρτιωτικό ψυχοθεραπευτικό μοντέλο που παρουσιάσαμε είναι μια αρκετά υποσχόμενη θεραπεία
στην αντιμετώπιση της ζήλειας στις ερωτικές σχέσεις.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πρίφτης Φ., Παναγιωτακοπούλου Α.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
Σκοπός: Να παρουσιαστούν οι περιπτώσεις δυο ζευγαριών που είχαν αντιμετωπισθεί αρχικά, ανεπιτυχώς, με συστημική
ψυχοθεραπεία ,εξαιτίας διαταραχής προσωπικότητας των ατόμων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε θεραπεία σχημάτων
ζεύγους, μια σχετικά νέα προσέγγιση, η οποία έχει στόχο να αντιμετωπίσει τις δύσκολες αυτές περιπτώσεις.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για δυο ζεύγη τα μέλη των οποίων ήταν ηλικίας 35-40 ετών, προσήλθαν για θεραπεία στο
κέντρο μας στις αρχές του 2015, αντιμετωπίσθηκαν αρχικά με συστημική θεραπεία και στη συνέχεια, αφού αυτή δεν απέδωσε
αποφασίστηκε να τεθούν σε θεραπεία σχημάτων. Αρχικά, έγινε εκτίμηση των σχημάτων και τρόπων λειτουργικότητας (schema modes), και πώς αυτά δημιουργούσαν τις μεταξύ τους συγκρούσεις. Χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 50 συνεδρίες
κοινές και ατομικές, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της θεραπείας σχημάτων όπως έχουν περιγραφεί από τον J.E. Young
και άλλους, με κύρια διαφορά ότι μεγάλο μέρος της θεραπείας αφιερώθηκε στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα
σχήματα του κάθε μέλους δημιουργούσαν την μεταξύ τους σύγκρουση και στην προσπάθεια βαθμιαίας αλλαγής αυτής
της σύγκρουσης. Επίσης, έμφαση δόθηκε στην παροχή του ενός προς τον άλλο περιορισμένης γονικής υποκατάστασης,
και στην αμοιβαία ικανοποίηση των πυρηνικών συναισθηματικών αναγκών του καθενός. Αργότερα, όπως και στην ατομική
θεραπεία σχημάτων, μεγάλο μέρος της θεραπείας αφιερώθηκε στην ανατροπή των συμπεριφορικών στερεοτύπων, αλλά
και στην επανεισαγωγή στην καθημερινότητά τους θετικών και ευχάριστων δραστηριοτήτων.
Αποτελέσματα: Και τα δύο ζευγάρια ανέφεραν βελτίωση στη σχέση τους μετά το τέλος της θεραπείας, η οποία διατηρήθηκε
ένα χρόνο μετά.
Συμπεράσματα: Η θεραπεία σχημάτων ζεύγους πιθανόν να είναι μια υποσχόμενη θεραπεία σε περιπτώσεις διαταραχών
προσωπικότητας. Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση οριστικής ρήξης της σχέσης, η κατανόηση και η αλλαγή των
σχημάτων, μπορεί να οδηγήσει το κάθε άτομο μελλοντικά, σε καταλληλότερες επιλογές συντρόφου.

P182
ΣΥΝΗΘΗ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Η
ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρίφτης Φ., Παναγιωτακοπούλου Α.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
Σκοπός: Να επισημανθούν τα συνήθη εμπόδια στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία της διαταραχής πανικού και οι τρόποι
αντιμετώπισής τους πριν καταφύγουμε στη φαρμακευτική αγωγή.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για 21 ασθενείς με διαταραχή πανικού με ή χωρίς αγοραφοβία, 14 γυναίκες και 7
άνδρες μέσης ηλικίας 25 ετών, που προσήλθαν για θεραπεία στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων το 2016 και οι οποίοι
παρουσίαζαν δυσκολίες στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία ως προς την έκθεση (εσωδεκτική και εξωδεκτική),την αποφυγής, του
φόβου προσμονής μιας νέας κρίσης πανικού, και εν γένει αδυναμία να εφαρμόσουν συστηματικά την ανατεθείσα , μεταξύ
των συνεδριών, εργασία.
Τα εμπόδια αυτά αντιμετωπίσθηκαν με τη χρήση κλιμακούμενης έκθεσης αρχικά στη διάρκεια της συνεδρίας, στη συνέχεια
με τη συνοδεία του θεραπευτή έξω από το ιατρείο και τέλος τμηματικά από μόνοι τους με έμφαση να δίνεται στη μη χρήση
ήπιων ή εμφανών τρόπων αποφυγής. Σημαντικό ήταν να ενισχυθεί η ψυχική αντοχή των ασθενών ως προς τα αρνητικά
συναισθήματα τηρώντας μια στάση εξωτερικού παρατηρητή, χρησιμοποιώντας τεχνικές ενσυνειδητότητας (mindfulness)
καθώς και η χρήσης μιας κάρτας υπενθύμισης «ασφαλείας» («τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί») για να την διαβάζουν όταν
άρχιζαν να αισθάνονται άγχος. Η χρήση τεχνικών κινητοποιητικής συνέντευξης και η συνεχής υπενθύμιση ότι η θεραπεία της
διαταραχής πανικού χρειάζεται διαρκή εξάσκηση ήταν βοηθητικές.
Αποτελέσματα: Από τους 21 ασθενείς οι 16 ανταποκρίθηκαν πλήρως στη θεραπεία μετά από 15 συνεδρίες και παρέμεναν
ελεύθεροι κρίσεων μέχρι σήμερα.
Συμπεράσματα: Η χρήση των τεχνικών που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί να αποδειχθούν πολύ βοηθητικές στη
γνωσιακή ψυχοθεραπεία της διαταραχής πανικού.
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Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Σ.: ΟΤΑΝ Ο ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ «ΔΕ ΘΕΛΩ» ΚΑΙ ΤΟ «ΘΕΛΩ, ΑΛΛΑ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ». ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γραμανδάνη Χ., Βαρδιάμπασης Α.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου
Σκοπός: Το περιστατικό αναφέρεται σε γυναίκα 43 ετών, που προσήλθε για εξέταση και θεραπεία στο Κέντρο Ψυχικής
Υγείας Ρεθύμνου, με αίτημα την ανακούφισή της από κρίσεις πανικού.
Υλικό και μέθοδοι: Ύστερα από αξιολόγηση των συμπτωμάτων και μετά από ενδελεχή λήψη ιστορικού αναδύθηκε ο
πραγματικός λόγος αναζήτησης βοήθειας. Η Σ. πληρούσε τα κριτήρια για Διαταραχή Σεξουαλικής Αποστροφής, καθώς
απέφευγε οποιαδήποτε ερωτική επαφή τόσο με τον πρώτο, όσο και με το δεύτερο σύζυγό της, αφού η σκέψη της «πράξης»
της προκαλούσε φόβο, άγχος και αηδία. Όταν «πιεζόταν» για συζυγικό σεξ παρουσίαζε κρίσεις πανικού. Η Σ., ταυτόχρονα,
διατηρούσε κρυφό ερωτικό δεσμό. Αν και «παράφορα ερωτευμένη», κατά δήλωσή της, κάθε φορά που επιθυμούσε να
έρθει σε σεξουαλική επαφή με τον εραστή της, παρουσίαζε κολπικό σπασμό, που εμπόδιζε τη συνουσία και, τελικά, η Σ.
απέφευγε τη διείσδυση επειδή πονούσε. Όταν ο εραστής την παρότρυνε να προσπαθήσει, η Σ. εμφάνιζε κρίσεις πανικού. Η
εστίαση στα κύρια ψυχοτραυματικά γεγονότα της ζωής της (βιασμός σε ηλικία 12 ετών από τον άνδρα που αργότερα έγινε
σύζυγός της, σεξουαλική κακοποίηση στα 13, εξαναγκασμός σε γάμο στα 16) ανέδειξαν την ανάγκη για τη διαχείριση του
περιστατικού σε συχνότερη και σταθερότερη βάση.
Αποτελέσματα: Ακολουθήθηκε θεραπευτική παρέμβαση μέσω της εφαρμογής αρχών και τεχνικών της ΓνωσιακήςΣυμπεριφορικής Θεραπείας, οι οποίες βοήθησαν τη Σ. να διαχειριστεί τη σύνθετη μορφή της σεξουαλικής της δυσλειτουργίας,
αλλά και να βελτιώσει πτυχές της καθημερινότητάς της. Παράλληλα χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή (escitalopram 10mg).
Συμπεράσματα: Η «διττή» σεξουαλική δυσλειτουργία της Σ. μπορεί να ειδωθεί ως απόρροια των ψυχοπιεστικών γεγονότων
της ζωής της και ως εκ τούτου οφείλεται αμιγώς σε ψυχολογικούς παράγοντες. Αναμφίβολα, οι γυναικείες σεξουαλικές
διαταραχές έχουν πολυδιάστατες επιπτώσεις τόσο στη γυναίκα, στο σύντροφο και στη σχέση της.

P184
ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
Μητρόπουλος Γ.1, Γοργόλη Δ.2
1
2

4ο Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Ψυχιατρική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας

Ένα ψυχαναλυτικό ερώτημα που ανακύπτει από την κλινική εργασία με τους ψυχωτικούς ασθενείς είναι το ακόλουθο: ποιο
ακριβώς είναι το φύλο του ψυχωτικού αρρώστου που νοιώθει ότι, ευρισκόμενος στο έλεος της αχαλίνωτης απόλαυσης του
Άλλου, μεταμορφώνεται, θέλοντας και μη, σε ομοφυλόφιλο, σε τρανσέξουαλ, σε ιερόδουλη; Με ποιον τρόπο τίθεται το ζήτημα
του φύλου, της τοποθέτησης στο έμφυλο πεδίο, για το ψυχωτικό υποκείμενο; Για το υποκείμενο της θορυβώδους ψύχωσης,
αλλά και για εκείνο της μη εκδηλωμένης ή κανονικόμορφης; Πώς όμως μπορεί να τεθεί το ερώτημα για το φύλο της τρέλας,
αν δεν τεθεί πρώτα εκείνο για τη λογική του φύλου; Βασιζόμενοι στα στο σχετικό με την ψύχωση λακανικό και φροϋδικό
έργο επιχειρούμε, πρώτον, μια διερεύνηση της λογικής που διέπει την τοποθέτηση του υποκειμένου στο πεδίο του φύλου και,
δεύτερον, να εξετάσουμε το καθεστώς του φύλου στο ψυχωτικό υποκείμενο. Εδώ, η συζήτηση περιστρέφεται κυρίως γύρω
από την φροϋδική περίπτωση του προέδρου Σρέμπερ. Βασική ψυχαναλυτική σταθερά αποτελεί η παραδοχή ότι το φύλο δεν
εξαντλείται στο επίπεδο της βιολογίας, ούτε στο επίπεδο της παρατηρήσιμης συμπεριφοράς, καθώς, για τον άνθρωπο, η έμφυλη
διαφοροποίηση πραγματοποιείται στο επίπεδο της γλώσσας και της ομιλίας. Το οιδιπόδειο είναι εκείνη η ψυχική διαδικασία που
επιτρέπει την φυσιολογική πραγμάτωση του φύλου, κάτι που εγείρει το ερώτημα της μορφής που μπορεί να έχει η έμφυλη
τοποθέτηση στο υποκείμενο που δεν έχει διέλθει την οιδιπόδεια δοκιμασία, δηλαδή το ψυχωτικό υποκείμενο. Το γεγονός ότι,
στο τελευταίο, το φύλο έχει τον χαρακτήρα φαντασιακής ταύτισης με έναν δεδομένο τύπο, ένα μοντέλο, δηλαδή τον χαρακτήρα
ενός κομφορμισμού, καθιστά το ψυχωτικό φύλο κλινικά ασταθές, κάτι που διαπιστώνουμε στην ψυχωτική αποδιοργάνωση και το
παραλήρημα που έχει ως θέμα του, όπως στην περίπτωση Σρέμπερ, στην έμφυλη ταυτότητα.
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Η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΕΝΟΥΣ
ΒΟΥΛΙΜΙΑΣ
Μαρκοπούλου Α.1,2, Παπαδοπούλου Α.1,2, Ευσταθίου Β.1,2, Θεοδωρίδου Ι.1, Γκίκας Κ.2, Χριστοδούλου Χ.1,2,
Δουζένης Α.2, Γουρνέλλης Ρ.1,2
1
2

ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της γνωσιακής
συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) και η σύγκρισή της με άλλες ψυχοθεραπευτικές
προσεγγίσεις στη θεραπεία της ψυχογενούς βουλιμίας.
Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (PubMed, Google Scholar) με
λέξεις κλειδιά τους όρους [Cognitive Therapy OR Cognitive Behavioral Therapy] AND Bulimia.
Αποτελέσματα: Έρευνα η οποία σύγκρινε την CBT με την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία έδειξε 42% επιτυχία της πρώτης
(20 συνεδρίες) έναντι της δεύτερης με επιτυχία 6% (70 συνεδρίες). Οι διαφορές αφορούσαν στη βελτίωση που σημειώθηκε
στις συμπεριφορές κάθαρσης και στα επεισόδια υπερφαγίας. Επιπλέον, σε άλλη σχετική έρευνα, η CBT (33,3%) θεωρήθηκε
καταλληλότερη σε σύγκριση με την ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία (31%), επίσης κυρίως όσον αφορά στην βελτίωση στις
συμπεριφορές κάθαρσης και στα επεισόδια υπερφαγίας. Θετικά ήταν τα αποτελέσματα για την CBT και στη σύγκρισή της
με την διατροφική συμβουλευτική και τη συμπεριφορική θεραπεία. Αναλυτικότερα, το 48% των ατόμων που ανήκαν
στην ομάδα της συμπεριφορικής θεραπείας αποσύρθηκαν από τη μελέτη χωρίς να σημειώσουν σημαντικές αλλαγές
τόσο στα επεισόδια υπερφαγίας όσο και στις συμπεριφορές κάθαρσης. Η ίδια μελέτη έδειξε ότι η σωματική άσκηση σε
βουλιμικούς ασθενείς με φυσιολογικό βάρος ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. Στο τέλος της θεραπείας οι συμμετέχοντες
παρουσίασαν λιγότερες έμμονες ιδέες γύρω από το σχήμα του σώματος και το βάρος τους, περιορίστηκε η χρήση
καθαρτικών και σημειώθηκε μείωση στα επεισόδια υπερφαγίας. Τέλος, πρόσφατη μελέτη ανέδειξε την αποτελεσματικότητα
της διαπροσωπικής ψυχοθεραπείας στην αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας, ενώ η μόνη διαφορά με την CBT, ήταν ο
χρόνος που σημειώνονταν οι θεραπευτικές αλλαγές, με την δεύτερη να προηγείται χρονικά.
Συμπεράσματα: Η CBT στοχεύει στην αλλαγή των δυσπροσαρμοστικών σχημάτων γύρω από τις διατροφικές συνήθειες
και την εικόνα του σώματος και βιβλιογραφικά τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ψυχογενούς
βουλιμίας.
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Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Στυλιανίδου Σ.1, Μέμτσα- Θεοπίστη Π.1, Παπαδοπούλου Αικ.1, Κετικίδου Ε.2
1
2

Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Νοσηλεύτρια, Ειδικός Παιδαγωγός

Εισαγωγή: Η Διασυνδετική - συμβουλευτική ψυχιατρική είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της
ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής. Αντικείμενό της είναι ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά
προβλήματα λόγω της σωματικής ασθένειας και οι σχέσεις του με το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Η Διασυνδετική
Ψυχιατρική έχει σήμερα μια αποδεκτή θέση στην ογκολογική κοινότητα. Αποτέλεσε τη βάση για πιο τεκμηριωμένες
αποδείξεις σχετικά με το ποιοι παράγοντες ψυχικοί ή συμπεριφοράς θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη γένεση, έναρξη ή
πορεία ενός καρκίνου και στις ψυχολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές των Ογκολογικών ασθενών.
Σκοπός: Η συμβολή της Διασυνδετικής Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής στα ογκολογικά νοσοκομεία.
Υλικό - Μέθοδοι: Αναζήτηση στις βιβλιογραφικές βάσεις, Medline, Pubmed, Λέξεις κλειδιά: Διασυνδετική Ψυχιατρική,
Ψυχοογκολογία, καρκίνος, ογκολογικό νοσοκομείο.
Αποτελέσματα: Το 50% των ογκολογικών ασθενών πληρούν τα κριτήρια του Μείζονος καταθληπτικού επεισοδίου.
Υπάρχουν αιτήματα υποστήριξης των ασθενών αυτών. Η αντίδραση των ασθενών στην νόσο εξαρτάται από την
προσωπικότητα του ασθενούς, από τους αμυντικούς μηχανισμούς, από τη φάση ζωής που διανύει. Οι ασθενείς με καρκίνο
αρχικά αντιδρούν με άρνηση της νόσου και σοκ που ακολουθεί η οργή, απογοήτευση για την αρρώστιά τους. Προσπαθούν
να απομακρύνουν ΄΄το τέλος΄΄ με μεταφυσικές προσεγγίσεις. Αποσύρονται γενικά, έχουν διαταραχές ύπνου, ενδεχομένως
αυτοκτονικό ιδεασμό, και τελικά αποδέχονται και συνειδητοποιούν τη νόσο. Μεγάλο ποσοστό των ασθενών δε γνωρίζει
ότι πάσχει από καρκίνο και ίσως η άγνοια σ΄αυτούς ασκεί προστατευτική δράση. Στην ιδιαίτερη αυτή ομάδα ογκολογικών
ασθενών και στην ποιότητα ζωής τους σπουδαίο βοηθητικό ρόλο έχει η Διασυνδετική Ψυχιατρική που ασχολήθηκε με
τα ειδικά προβλήματα, σχετικά με την απειλή της ζωής, τον ακρωτηριασμό, τον πόνο, την κοινωνική απομόνωση, τις
παρενέργειες των θεραπευτικών μεθόδων ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας. Η Διασυνδετική Ψυχιατρική διαμεσολαβεί
ανάμεσα σε ασθενή, ογκολόγο και οικογένεια. Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει αποδειχθεί ως η ψυχοθεραπεία εκλογής στους
ογκολογικούς ασθενείς. Πολλές έρευνες και μελέτες έδειξαν τη θετική συμβολή της Διασυνδετικής, Ψυχιατρικής, με την
εκπαίδευση του μη ψυχιατρικού προσωπικού που έχει στόχο να εφιστήσει την προσοχή στα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που
εκδηλώνονται στους ασθενείς και την προσοχή στις ανθρώπινες, πνευματικές και ηθικές αξίες της φροντίδας. Η διαγνωστική
ενημέρωση και η επικοινωνία κατά τη θεραπευτική σχέση ασθενούς/ογκολόγου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την
ψυχοκοινωνική προσαρμογή του ασθενούς.
Συμπεράσματα: Οι ογκολογικοί ασθενείς χρήζουν μεγαλύτερης ψυχιατρικής, συμβουλευτικής διασύνδεσης και προσοχής.
Η Διασυνδετική ψυχιατρική έστρεψε το ενδιαφέρον της όχι μόνο στον άμεσο αντίκτυπο και αντιμετώπισης της αναγγελίας
μιας δυσάρεστης διάγνωσης ή μιας θεραπείας του καρκίνου αλλά στην προσαρμογή της ζωής του ογκολογικού ασθενούς
με αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό στις μακροπρόθεσμες παρενέργειες των θεραπειών, αλλά και στο φόβο της υποτροπής
και τις δυσκολίες επανένταξης στο οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η επικοινωνία και η θεραπευτική
σχέση ασθενούς-ογκολόγου- νοσηλευτή είναι ακόμα περισσότερο σημαντική και απαιτεί ειδική εκπαίδευση του μη
ψυχιατρικού προσωπικού από μέρους της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
Ζαβρού Ρ.1, Παπασταύρου Ε.2, Χαραλάμπους Α.3, Κουτρούμπα Ά.4, Καρανικόλα Μ.5
PhD (c), MSc, RN, RMN, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, Νοσοκομείο Αθαλάσσας, Λευκωσία
PhD, MSc, RN, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Nοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.K, Λεμεσός
3
PhD, MSc, RN, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.K, Λεμεσός
4
MSc, PsyCh, Ερευνητικός Συνεργάτης, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός
5
PhD, MSc, RN, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.K, Λεμεσός
1
2

Εισαγωγή: Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι ο θάνατος ενός ατόμου λόγω αυτοκτονίας επηρεάζει σημαντικά τα υπόλοιπα
μέλη της οικογένειας.
Σκοπός: Διερεύνηση της εμπειρίας γονέων μετά την απώλεια παιδιού τους λόγω αυτοκτονίας, με έμφαση: α) στη
νοηματοδότηση του γεγονότος, και β) στις επιπτώσεις και στις απορρέουσες ανάγκες τους λόγω της αυτοκτονίας.
Υλικό και Μέγεθος: Εφαρμόστηκε φαινομενολογική μεθοδολογία κατά van Manen. Το δείγμα επιλέχθηκε βάσει
συνδυασμού δειγματοληψίας ευκολίας και χιονοστοιβάδας από δύο πόλεις της Κύπρου. Η συλλογή των δεδομένων έγινε
βάσει ημι-δομημένου οδηγού με ανοικτές ερωτήσεις (10/2017 - 03/2018).
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 5 μητέρες. Σαφείς ήταν οι περιγραφές τους για την αυτοκτονία ως ξαφνικού,
αναπάντεχου και τραυματικού για ολόκληρη την οικογένεια γεγονότος, αλλά και ως αναπόφευκτού και μοιραίου ως έναν
μεγάλο βαθμό. Περαιτέρω, φάνηκε ότι η διαδικασία απόδοσης νοήματος ήταν μια δυναμική, συνεχής, γνωστική διεργασία που
όταν συνοδευόταν από τροποποίηση της υπάρχουσας κοσμοθεωρίας οδηγούσε στην αποδοχή του γεγονότος, συνιστώντας
τελικά μια αποτελεσματική στρατηγική αντιμετώπισης με ενσωματωμένα τα στοιχεία της εξέλιξης, του επαναπροσδιορισμού,
της ενδυνάμωσης και της αυτενέργειας. Πυρηνικό στοιχείο των αναγκών που περιγράφηκαν ως αποτέλεσμα της αυτοκτονίας
ήταν η συνεχής προσπάθεια προστασίας. Για κάποιες μητέρες η προσπάθεια αυτή αφορούσε την προστασία της μνήμης
του παιδιού τους έναντι του κοινωνικού στιγματισμού του αυτόχειρα ως επίβουλης προσωπικότητας, Σαφής ήταν και η
ανάγκη προστασίας της αξιοπρέπειας και της δημόσιας εικόνας των συμμετεχουσών απέναντι στον κοινωνικό στιγματισμό
τους ως ανεπαρκών αναφορικά με την εκπλήρωση του γονεικού ρόλου. Χαρακτηριστική ήταν και η ανάγκη προστασίας των
υπολοίπων μελών της οικογένειας, και κύρια των παιδιών, από τις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της αυτοχειρίας.
Αυτή η ανάγκη ενείχε το στοιχείο της απόκρυψης της συναισθηματικής έντασης που βίωναν οι συμμετέχουσες, με παράλληλα
βιώματα σωματικών συμπτωμάτων.
Συμπεράσματα: Προτείνεται περαιτέρω διερεύνηση του θέματος ώστε να είναι εφικτή η γενίκευση των αποτελεσμάτων στο
συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο, με παράλληλη καταγραφή της εμπειρίας πατέρων με αντίστοιχο βίωμα.
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ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ: ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Θεοχάρης Μ.1, Σεγρέδου Ε.2, Εσερίδου Δ.2, Τσακίρης Φ.2
1
2

Ιδιώτης ψυχίατρος
Μονάδα Αλκοολικών Ψ.Ν.Α.

Σκοπός: Η έλλειψη στέγης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα επιβίωσης. Ειδικά όταν αφορά ψυχωτικό ασθενή,
το θέμα μπορεί να γίνει ανυπέρβλητο λόγω της εμφανιζόμενης θετικής ή αρνητικής συμπτωματολογίας και της μειωμένης
λειτουργικότητας που προσδίδει η νόσος.
Υλικό - Μέθοδος: Πρόκειται για γυναίκα 45 ετών με διάγνωση διαταραχή χρήσης του αλκοόλ και σχιζοσυναισθηματική
διαταραχή, που παρακολουθείται σε εξωτερική βάση σε δομές του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής από το 2013 έως
σήμερα. Έχει στο ενεργητικό της πολλαπλές νοσηλείες λόγω αυτο- και ετεροκαταστροφικής συμπεριφοράς, διαταραχών
της αντίληψης, διαταραχών του συναισθήματος, παραμέλησης προσωπικής υγιεινής και διαταραχών συμπεριφοράς και
ψυχικών διαταραχών λόγω χρήσης αλκοόλ. Από την αρχή της παρακολουθήσεώς της υπήρχε πρόβλημα στέγασης και
λόγω της συννοσηρότητας με διαταραχή χρήσης αλκοόλ δεν ήταν διαθέσιμος ψυχιατρικός ξενώνας.
Αποτελέσματα: Η ασθενής παρακολουθήθηκε ψυχοφαρμακευτικά και ψυχοθεραπευτικά σε ατομική βάση και συμμετείχε
σε ομαδική ψυχοθεραπεία με ασθενείς διπλής διάγνωσης με εβδομαδιαία συχνότητα. Από την αρχή, έγινε προσπάθεια
αντιμετώπισης του προβλήματος έλλειψης στέγης. Αρχικά φιλοξενήθηκε σε σπίτι συγγενή/φίλων, κατόπιν σε ξενώνα
αστέγων και υπνωτήριο και από τις αρχές του 2016, με δική της πρωτοβουλία και με τη χρησιμοποίηση του επιδόματος της
Πρόνοιας κατάφερε να νοικιάσει δικό της διαμέρισμα
Συμπεράσματα: Η ψυχοθεραπευτική περίεξη του βαριά ψυχικά πάσχοντα, σε συνδυασμό με την φαρμακευτική αγωγή,
μπορούν να βοηθήσουν στην κοινωνική του ένταξη επιλύοντας σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα.
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ΑΥΤΟΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ιωάννου Γ.1, Θεοχάρης Μ.1, Χονδράκη Π.2, Λεμπέση Ε.2, Πικούλη Α.3, Οικονόμου Μ.1,2,3
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
3
Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Καισαριανής - Βύρωνα
1
2

Σκοπός: Η διπολική διαταραχή (ΔΔ) είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα ψυχική διαταραχή με σημαντικές ψυχοκοινωνικές
επιπτώσεις. Οι ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται επικουρικά στη φαρμακευτική θεραπεία βελτιώνουν την
κλινική πορεία των ασθενών. Σκοπός της μελέτης είναι να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά των ασθενών που εκδήλωσαν
πρόθεση συμμετοχής σε ομάδα ψυχοεκπαίδευσης για την ΔΔ.
Υλικό - Μέθοδοι: Ασθενείς με ΔΔ που συμμετείχαν στις ομάδες ψυχοεκπαίδευσης που πραγματοποιούνται απο το Αιγινήτειο
Νοσοκομείο σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ από 01/2017 έως 02/2018. Η παρέμβαση αποτελείται από δώδεκα εβδομαδιαίες
συνεδρίες διάρκειας ενενήντα λεπτών. Καταγράφηκαν δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών και χορηγήθηκαν
ερωτηματολόγια που αφορούν στον αυτοστιγματισμό και την ποιότητα ζωής πριν την έναρξη της παρέμβασης.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 28 ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας 46,82 (± 11,01) έτη, 60%
εκ των οποίων είναι γυναίκες. Το 78% έχει διαγνωστεί με ΔΔ τύπου Ι, ενώ έχουν παρέλθει 17,89 (± 9,21) έτη από την
διάγνωση της νόσου. Η ποιότητα ζωής των ασθενών που συμμετείχαν στις ομάδες σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με
τον αριθμό των επεισοδίων κατάθλιψης (p 0,016). Το επίπεδο αυτοστιγματισμού των ασθενών δε βρέθηκε να σχετίζεται
στατιστικά σημαντικά με κλινικά στοιχεία της ασθένειας, όπως τον τύπο της ΔΔ (p 0,267), το ιστορικό νοσηλείας (p 0,203)
και την παρουσία ψυχωτικών συμπτωμάτων (p 1,000).
Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής των ασθενών που εκδηλώνουν πρόθεση συμμετοχής στις ομάδες ψυχοεκπαίδευσης
σχετίζεται αρνητικά με τον αριθμό των επεισοδίων κατάθλιψης. Προγραμματίζεται επανεκτίμηση των παραπάνω δεικτών
μετά το πέρας της παρέμβασης και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα για να εκτιμηθεί η μεταβολή τους.
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ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Θεοχάρης Μ.1, Ιωάννου Γ.1, Χονδράκη Π.2, Σταμούλη Μ.3, Πάλλη Α.1, Οικονόμου Μ.1,2,3
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
3
Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Καισαριανής - Βύρωνα
1
2

Σκοπός: Οι ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις στη Διπολική Διαταραχή (ΔΔ) εφαρμόζονται επικουρικά στη φαρμακευτική
θεραπεία βελτιώνοντας όχι μόνο την κλινική πορεία των ασθενών αλλά και το συναισθηματικό κλίμα της οικογένειας.
Σκοπός της μελέτης είναι να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά των συγγενών που εκδήλωσαν πρόθεση συμμετοχής σε
ομάδα ψυχοεκπαίδευσης για την ΔΔ.
Υλικό - Μέθοδος: Συγγενείς ασθενών με ΔΔ που συμμετείχαν στις ομάδες ψυχοεκπαίδευσης που πραγματοποιούνται από
το Αιγινήτειο Νοσοκομείο σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ από 01/2017 έως 02/2018. Η παρέμβαση αποτελείται από δώδεκα
εβδομαδιαίες συνεδρίες διάρκειας ενενήντα λεπτών. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία τους και χορηγήθηκαν
ερωτηματολόγια που αφορούν στο επίπεδο του εκφραζόμενου συναισθήματος, την επιβάρυνση και την παρουσία
καταθλιπτικών συμπτωμάτων στους συγγενείς.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 26 συγγενείς με μέσο όρο ηλικίας 62,38 (± 14,09) έτη, 69% εκ
των οποίων είναι γυναίκες. Το 80% είναι γονείς, 15% σύζυγοι και 5% αδέρφια και παιδιά των ασθενών. Η επικριτικότητα
των συγγενών (FQ CC) προς τους ασθενείς βρέθηκε ότι σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την ηλικία τών συγγενών (p
0,036). Επίσης, στο 15,4% των συγγενών βρέθηκαν, συμπτώματα ήπιας κατάθλιψης (ZDRS score: 50-59). Το επίπεδο
επιβάρυνσης δεν βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με κλινικά στοιχεία των ασθενών.
Συμπεράσματα: Ο βαθμός επικριτικότητας των συγγενών προς τους ασθενείς σχετίζεται θετικά με την ηλικία τους, ενώ
μικρό ποσοστό αυτών παρουσιάζει συμπτωματολογία ήπιας κατάθλιψης. Προγραμματίζεται επανεκτίμηση των παραπάνω
δεικτών μετά το πέρας της παρέμβασης και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα για να εκτιμηθεί η μεταβολή τους.
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Από το νοσοκομείο στην κοινότητα:Διασύνδεση υπηρεσιών και σύζευξη
παρεμβάσεων με αφορμή ένα περιστατικό
Λεγάκη Αι., Νάτσης Β.,Πικούλη Κ.,Τριανταφύλλου Τ.,Χριστίδου Χ.,Τσινιά Ν., Πεχλιβανίδης Α., Οικονόμου Μ.
A΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ-Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Σκοπός είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας της συνεργασίας ενδονοσοκομειακών και κοινοτικών δομών , της σύζευξης
κλινικών και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων καθώς και της διαμόρφωσης ενός δικτύου υποστηρικτικών θεραπευτικών
σχέσεων για την ολοκληρωμένη και επαρκή διαχείριση της χρόνιας και σοβαρής ψυχικής νόσου.
Με αφορμή ένα περιστατικό γυναίκας η οποία σε ηλικία 41 ετών εμφάνισε επαναλαμβανόμενα επεισόδια ψυχωσικής
συμπτωματολογίας με βίαιες αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές επί εδάφους μείζονος τραυματικής εμπειρίας που βίωσε στην
ηλικία των 8 ετών, θα παρουσιαστούν οι νοσηλείες, η κοινοτική φροντίδα και οι κλινικές και φαρμακολογικές παρεμβάσεις
που εφαρμόστηκαν στη θεραπευτική της διαδρομή. Ένας αριθμός πρόσφατων μελετών υποδηλώνουν ότι το παιδικό
τραύμα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ψυχωσικών συμπτωμάτων και ,στη συγκεκριμένη περίπτωση, το
τραύμα είχε πολλαπλές ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές αύξησαν τις θεραπευτικές προκλήσεις
για την ασθενή και την οικογένειά τηςαναφορικά με τις ανάγκες για επιβίωση, την ικανοποιητική ανάληψη κοινωνικών ρόλων
όπως ο ρόλος της συζύγου και της μητέρας δύο παιδιών και την ομαλή μετάβαση σε επόμενη φάση του κύκλου ζωής της
οικογένειας(διαφοροποίηση μελών της οικογένειας ,αποχωρισμός παιδιών).
Σε όλη αυτή την πολυπλοκότητα της παθολογίας και των ψυχοκοινωνικών αναγκών στην καθημερινή ζωή, οι απαντήσεις
δόθηκαν μέσα από τη χρήση και την διασύνδεση του ενδονοσοκομειακού τμήματος που κάλυψε τις ανάγκες νοσηλείας
(Αιγινήτειο Νοσοκομείο), των κοινοτικών δομών του Νοσοκομείου (Κ.Κ.Ψ.Υ Βύρωνα-Καισαριανής) και των δομών
ψυχιατρικής αποκατάστασης (Ξενώνας, Κέντρο Επαγγελματικής Προεργασίας και Αποκατάστασης) αλλά και τη χρήση και
σύζευξη ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων(Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας ,Συστημική ανάλυση και εφαρμογές).
Ειδικότερα, οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις οπλίζοντας την ασθενή και την οικογένειά της με εφεδρείες που προήγαγαν
την ψυχική τους ανθεκτικότητα και αναπλαισιώνοντας τις συμπτωματικές συμπεριφορές μέσω της σύνδεσής τους με το
παιδικό τραύμα ,συνέβαλαν στη λειτουργικότερη αντιμετώπιση των παρελθόντων εμπειριών στον παρόντα χώρο και χρόνο
και στην αύξηση της ψυχικής ευημερίας των μελών της οικογένειας.

P192
Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας: η πρόκληση στη θεραπεία
Χατζημανώλης Π., Παπαδημητρίου Π., Κόλλια Ν., Σταυροπούλου Φ., Χασάπης Α., Φιλιππακοπούλου Ε.,
Δημητρακά Μ., Αφορόζης Θ., Πρασσάς Σ., Τσόπελας Χ., Τουλούμης Χ.
5ο ΨΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί»
Εισαγωγή: Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, ως μια απο της δημοφιλέστερες διαταραχές προσωπικότητας,
παρουσιάζεται και ως τεράστια πρόκληση για τον κλινικό ψυχίατρο στη θεραπεία αλλά και στη σωστή διαχείριση.
Υλικό: Γίνεται παράθεση των βιολογικών - φαρμακευτικών θεραπειών οι οποίες δεν έχουν πείσει για την αποτελεσματικότητα
τους. Κυρίως γίνεται εκτενής ανάλυση βασικών στοιχείων - πυρήνων δημοφιλών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων
γνωσιακού τύπου (γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας, θεραπείας σχημάτων και διαλεκτικής συμπεριφορικής θεραπείας).
Συμπεράσματα: Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας απαιτεί προσοχή στη διάγνωση πριν ο θεραπευτής ασχοληθεί
με την αντιμετώπιση. Ευαισθητοποίηση χρειάζεται στο «στιγματισμό» του ασθενούς και στην περιθωριοποίηση. Η
θεραπεία είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και αποτελεί πρόκληση! Η έγκαιρη διάγνωση, η φειδώ στη φαρμακευτική
αγωγή και η παραπομπή για ψυχοθεραπεία αποτελούν τα κλειδιά μιας σωστής θεραπευτικής διαδικασίας. Στόχος είναι η
ανεξαρτητοποίηση του θεραπευόμενου. Όμως πρρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και με τη γενική βελτίωση σε όλη τη
διάρκεια της θεραπείας.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΕΣΙΜΗ ΑΓΩΓΗ
Πικούλη Κ., Μπουγονικολού E., Πλυτζανοπούλου Ο., Λευκαδίτη Β., Πλουμπίδης Δ., Οικονόμου Μ.
Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα- Καισαριανής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ
Εισαγωγή: Η κακή ποιότητα ζωής και η χαμηλή αυτοεκτίμηση των ασθενών που ανήκουν στο σχιζοφρενικό φάσμα
αποτελούν δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην παθολογία και τη λειτουργικότητά τους. Οι τεχνικές
ψυχοεκπαίδευσης (η εκπαίδευση της νόσου και η επίλυση προβλήματος) βασισμένες στο μοντέλο του Ian RH Falloon
απευθύνονται στον ασθενή όσο και στην οικογένειά του, με στόχο να συμβάλλουν τόσο στην καλύτερη πρόγνωση της
ψυχικής νόσου όσο και στην ενδυνάμωση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της επίδρασης τεχνικών ψυχοεκπαίδευσης στην αυτοεκτίμηση και
την ποιότητα ζωής ασθενών που λαμβάνουν μακράς διάρκειας ενέσιμη αγωγή.
Μέθοδος: Xορηγήθηκε η κλίμακα αυτοεκτίμησης του Rosenberg και η κλίμακα WHOQUOL (ποιότητας ζωής) πριν και μετά
την παρακολούθηση ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης.
Αποτελέσματα: Τα ευρήματα έδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση της αυτοεκτίμησης. Αναφορικά με την ποιότητα ζωής,
οι ασθενείς παρουσιάζουν μικρές στατιστικά σημαντικές αλλαγές, τόσο στο περιβάλλον όπου ζουν, όσο και στην υγεία και
την ψυχολογία τους χωρίς όμως να παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική βελτίωση στις κοινωνικές τους σχέσεις.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα θεωρούνται ενθαρρυντικά κυρίως για την ζωή των ασθενών στo ενδοψυχικό επίπεδο. Οι
τεχνικές ψυχοεκπαίδευσης φαίνεται να αποτελούν ένα ενδιαφέρον κλινικό εργαλείο για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και
της ποιότητας ζωής των ασθενών, οι οποίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο πακέτο νοσηλευτικής φροντίδας και
παρακολούθησης κατά την διάρκεια χορήγησης της ενέσιμης αγωγής.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Παναγιωτοπούλου Κ.
Αλλεργιολόγος, MD PhD, Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης Αθηνών - Εκπ/νη Ομαδική Αναλύτρια, Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών
Αναλυτών
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ομαδικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας για
τη θεραπεία ποικίλων προβλημάτων ψυχικής υγείας και κατά συνέπεια η δυνατότητα διεύρυνσης της εφαρμογής της ως
ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης. Υλικό και μέθοδοι: Ανασκοπήθηκε η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία. Αποτελέσματα:
Σημαντικός αριθμός μελετών ανασκόπησης και πρωτότυπων ερευνών επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της ομαδικής
αναλυτικής ψυχοθεραπείας για άτομα που πάσχουν από πλειάδα διαφορετικών ψυχιατρικών παθήσεων και περιγράφει
τους θεραπευτικούς παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: Από το Παν/μιο του Sheffield
διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία επιβεβαίωσε ότι οι ομαδικές θεραπείες είναι αποτελεσματικότερες από
τη λίστα αναμονής ή τις ομάδες ελέγχου τα μέλη των οποίων αντιμετωπίστηκαν με τη συνήθη φροντίδα. Από το Παν/κό
νοσοκομείο Cologne δείχθηκε στατιστικά σημαντική κλινική βελτίωση ως προς όλα τα επίπεδα έρευνας, σε άτομα που
υποβλήθηκαν σε μακράς διαρκείας ψυχοδυναμική ομαδική ψυχοθεραπεία. Από το Παν/μιο του Oslo διαπιστώθηκαν θετικές
αλλαγές ως προς την αντίληψη εαυτού σε μεικτό δείγμα ασθενών υποβληθέντων σε ομαδική ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία.
Τα τελευταία χρόνια η ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιείται με καλά αποτελέσματα και σε ασθενείς με
προβλήματα διαφορετικά αυτών που συνήθως αντιμετωπίζονται ψυχοθεραπευτικά, όπως σε ηλικιωμένους πάσχοντες
από ήπια άνοια. Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν σημαντικά ερευνητικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της
ομαδικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας συγκριτικά με άλλα είδη ομαδικών ψυχοθεραπειών. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε
αποτελεσματική αντιμετώπιση ψυχωτικών συμπτωμάτων σε μια ομάδα ομαδικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας αποτελούμενη
από μέλη με διαφόρων τύπων ψυχοπαθολογία. Συμπεράσματα: Η ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία ανήκει στις δυναμικά
εξελισσόμενες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Η διαλεκτική σύνθεση των ποικίλων θεωριών και ερευνητικών δεδομένων
αποβαίνει προς όφελος του πάσχοντος. Η ψυχοθεραπεία εννοείται πλέον ως επιστήμη, σύμφωνα με την επιθυμία του
Freud, αλλά και ως τέχνη, σύμφωνα με τον Ιπποκράτη.

P195
ΓΝΩΣΙΑΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Φιστέ Μ.1, Νερούτσος Ε.2
1
2

ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
Γ.Ν.Ελευσίνας Θριάσιο, Ψυχιατρική Κλινική

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της δυσκολιών που εγείρονται στη σχέση θεραπευτήθεραπευόμενου με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο.
Υλικό και μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, έρευνα πρόσφατης αρθρογραφίας σε έγκριτες βιβλιοθήκες, παρουσίαση
περιστατικού.
Αποτελέσματα: Σε κάθε ψυχοθεραπευτική μέθοδο υπάρχουν κάποιες κοινές αρχές κλινικής πρακτικής. Στην παρούσα
εργασία θα αναφερθούμε στις πυρηνικές αρχές της ΓΣΘ επί της θεραπευτικής σχέσης, πως αυτές μας βοηθούν να
χρησιμοποιήσουμε τη Γνωστική θεωρία και να κατανοήσουμε τις ανάγκες των θεραπευομένων. Επίσης, σε αυτές τις αρχές
στηρίζεται το έργο μας προκειμένου για το σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου και της ροής των συνεδριών.
Συμπεράσματα: Η Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία έχει ευρεία εφαρμογή με πολύ καλά αποτελέσματα σε ένα
μεγάλο εύρος ψυχικών διαταραχών. Η θεραπευτική σχέση βασίζεται σε πυρηνικές αρχές που ισχύουν για όλους τους
θεραπευόμενους, ωστόσο η θεραπεία είναι εξατομικευμένη και ποικίλλει ατομικά.
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ΠΡΩΙΜΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: (Σ)ΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Κουγιουμζόγλου Μ.
PhD(c), Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής
ΕΚΠΑ, Σχολή Επιστήμων Υγείας, Τμήμα: Ιατρικής, Μονάδα Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας
Σκοπός: Νέες προοπτικές αρωγής α-σθενών (Παλαιολογου, 2001) Προσώπων προσφέρονται στη διεθνή ψυχοθεραπευτική
έρευνα. Η τελευταία αντιμετωπίζει, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, δύο προ(σ;)κλήσεις (Stricker, 1995), καθώς: α) τείνει
να διακρίνεται ένα διάκενο μεταξύ ζητημάτων που η ψυχοθεραπεία δύναται να υποστηρίζει και εκείνων που δε εγγίζει
(Lampropoulos, 2011), καίτοι αναφαίνονται στα προφίλ των α-σθενών, β) τα ίδια τα Πρόσωπα εμφανίζονται όλο και
πιο μελετημένα, υπαγορεύοντας, όχι επεισοδιακή, αλλά σφαιρικότερη ικανοποίηση των αιτημάτων τους (Παλαιολόγου,
2014). Συναφείς κριτικοί απολογισμοί, που μέλλει να αναπτυχτούν διεξοδικά στην παρούσα, αν ιδωθούν καλοπροαίρετα,
υπαγορεύουν έναν προοδευτικά στενότερο κλοιό για την ψυχοθεραπεία που πιέζει ασφυκτικά για αναπροσανατολισμούς
και εμπλουτισμούς των εφαρμογών της, αφού επιβεβαιώνεται όλο και πιο έντονα το γεγονός ότι δε δύναται να ατενίζει
ναρκισσιστικά αλλοτινές «δάφνες δόξης» στο πεδίο επίτευξης μιας αληθινά επιτυχούς διαχείρισης της ανθρώπινης αγωνίας.
Σε αυτό το φόντο δυνάμει καταλυτικό ρεύμα συνιστά η φιλοσοφική ψυχοθεραπεία (ΦΨ), η οποία έχει ως στόχο την αρωγή
προσώπων ή ομάδων σε πεδία ή ζητήματα που ενώ επαληθευμένα απασχολούν τον - ακόμη μεγάλο άγνωστο - Εαυτό,
τείνουν να βρίσκονται πέραν της εμβέλειας των ήδη διαθέσιμων ψυχοθεραπευτικών μεθόδων. Η παρούσα ανακοίνωση
διερευνά τέτοιους προβληματισμούς, εστιάζοντας σε ικανό αριθμό δεικτών αξιοποίησης φιλοσοφικού στοχασμού σε
ψυχοθεραπευτικά περιβάλλοντα, μέσα από άμεσες και έμμεσες, πρωτογενείς και δευτερογενείς έρευνες, προσφέροντας
έτσι εχέγγυα για ανάπτυξη γόνιμου προβληματισμού.
Υλικός - Μέθοδος: Παρουσιάζονται δείκτες από τη διεθνή εμπειρία, αλλά και πρωτογενή δεδομένα καινοτόμων
ανιχνεύσεων δεκτικότητας πιλοτικού δείγματος (Ν=222) ελληνικού πληθυσμού σε αρχές ΦΨ, μέσω ερωτηματολογίου
αυτοαναφοράς (α=0,80) (Κουγιουμζόγλου & Μπιτχαβά, 2013).
Αποτελέσματα: Η ΦΨ, τόσο σε όρους δεκτικότητας αυτής σε τυπικό πληθυσμό όσο και λειτουργικότητάς της σε πλαίσια
ομαδικού τύπου ψυχοθεραπείας (Ρίζος & Μπούσουλας, 2010) δύναται: α) να διανοίξει νέα μονοπάτια ερμηνείας της
θεραπευτικής σχέσης (Segal 2007), β) να ενισχύσει τα επίπεδα ψυχικής ευρωστίας, γ) να βελτιώσει την υποκειμενική
αίσθηση ευτυχίας και αντίληψης του Εαυτού.
Συμπεράσματα: Διαρθρώνονται αίσιες προοπτικές για σημαίνοντες αναπροσανατολισμούς των ψυχοθεραπευτικών
εφαρμογών, αλλά και για την ικανοποίηση των μετεώρων όγκων αγωνίας των α-σθενών, οι οποίοι έλκουν ταυτόχρονα
ψυχολογική, υπαρξιακή και φιλοσοφική καταγωγή (Deurzen 2001, Du Plock 2006).
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Αναστασίου Σ............................ΣΤ15			
Αναστασόπουλος Κ..................ΣΤ56			
Αντωνίου Α...............................ΣΤ30			
Αντωνοπούλου Β.....................ΣΤ59			
Αραμπατζή Ε.............................ΣΤ55		
Αργυρόπουλος Δ.....................ΣΤ28			
Αργυρόπουλος Κ.....................ΣΤ34			
Ασκητής Θ.................................ΣΤ24

Ιωαννίδη Ν................................ΣΤ54
Ιωαννίδης Α..............................ΣΤ26

Κ
Καβουργιά Ε.............................ΣΤ34			
Καναβάκης Ε............................ΣΤ23			
Κανάκης Ν................................ΣΤ12
Καμπουρας Ι.............................ΣΤ30			
Καπρίνης Γ. Σ...........................ΣΤ12, ΣΤ38
Καραγιάννη Κ...........................ΣΤ30			
Καραμπουτάκης Γ...................ΣΤ53
Καρανίκας Ε..............................ΣΤ26			
Καραουλάνης Σ........................ΣΤ33, W02			
Καρκανιάς Αθ. .........................ΣΤ02, ΣΤ09			
Καφετζόπουλος Β....................ΣΤ28			
Κιούλιος Κ.................................ΣΤ21			
Κοκκώση-Τζινιέρη Μ..............W03				
Κόλλιας Κ. ................................ΣΤ26, ΣΤ44			
Κονταξάκης Β...........................ΣΤ10
Κουμαντάκη Β..........................ΣΤ30
Κούντζα Μ.................................ΣΤ56
Κουρτζή Ρ..................................ΣΤ59
Κουτσομήτρος Θ.......................ΣΤ29			
Κρασανάκης Σ..........................Δ07
Κώνστα Α..................................ΣΤ24				
Κωνσταντακόπουλος Γ...........ΣΤ10, ΣΤ54				
Κωνσταντίνου Γ........................ΣΤ04, ΣΤ53

B
Βαβούγιος Γ..............................ΣΤ26
Βαλανδρέα Τ.............................ΣΤ02			
Βαρσάμη Σ................................ΣΤ15			
Βασλαματζής Γ.........................W03			
Βερύκιου Μ...............................ΣΤ34		
Βλάχος Η...................................ΣΤ18			
Βορβολάκος Θ..........................ΣΤ23

Γ
Γαβριλάκη Μ.............................ΣΤ28			
Γενάρης Ι....................................ΣΤ29			
Γεωργιλά Π. ..............................ΣΤ02			
Γιαννακόπουλος Ο...................ΣΤ55			
Γιωτάκος Ο................................ΣΤ54			
Γκιόκα Β. ...................................ΣΤ02
Γουρνέλης Ρ..............................ΣΤ30		
Γώγος Α......................................ΣΤ34

Λ
Λαζαρίδου Μ.............................ΣΤ23
Λαζογεώργου - Κούστα Η......ΣΤ23
Λαμπροπούλου Ε.....................ΣΤ23			
Λεονάρδου Α............................ΣΤ33				
Λεπτοπούλου Α........................ΣΤ29				
Λιόλιος Κ...................................ΣΤ18				
Λουκή Φ.Β................................ΣΤ28

Δ			
Διαλλινά Μ................................ΣΤ13			
Δούρος Π...................................ΣΤ12			
Δραγούμη Δ..............................ΣΤ13

308

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

Ευρετήριο Προέδρων - Συντονιστών - Ομιλητών / Speakers’ Index

Μ
Μαλογιάννης Ι...........................W03			
Μαρκάκη Ε................................ΣΤ01		
Μαυρόματος Α..........................ΣΤ57				
Μητροπολίτης Κώου και
Νισύρου Ναθαναήλ.................ΣΤ21				
Μοσχόπουλος Ν.Π...................ΣΤ12				
Μουσσάς Γ.Ι.............................ΣΤ13
Μπαλομένου Μ........................ΣΤ23				
Μποζίκας Β.Π...........................ΣΤ04, ΣΤ26			
Μπουφίδης Σ............................ΣΤ38				
Μωρόγιαννης Κ.......................ΣΤ45

Σέρεσλης Κ...............................ΣΤ25				
Σίμος Γ.......................................ΣΤ25				
Σίμου Μ......................................ΣΤ25				
Σκώκου Μ.................................ΣΤ36				
Σοφού Α.....................................ΣΤ55				
Σπηλιοπούλου Χ.......................ΣΤ22				
Σπυράτου Μ..............................ΣΤ05				
Σπυρίδη Στ.................................ΣΤ03				
Σπυροπούλου Α.......................ΣΤ33
Στεφανής Ν...............................ΣΤ26
Στυλιανίδης Σ............................ΣΤ59				
Συγγελάκης Μ. ........................ΣΤ09, W2

Τ			

Ν
Νάτσης Β...................................ΣΤ57				
Νεστορής Χ...............................ΣΤ25				
Νικολαΐδης Ν............................ΣΤ25
Νικολάου Χ...............................ΣΤ26				
Νταλαχάνης Α. .........................ΣΤ59				
Ντούρος Ε. ...............................ΣΤ26

Ο			
Οικονόμου Μ............................Δ05

Π
Πάγκαλος Γ...............................ΣΤ38				
Πάλλη Α.....................................W1				
Παναγιώτου Ν..........................ΣΤ22				
Παντελίδου Σ.............................ΣΤ23, ΣΤ59				
Παπαγιώργος Γ........................ΣΤ30				
Παπαδογεωργοπούλου Α..........ΣΤ16
Παπαδοπούλου Α....................ΣΤ30
Παπαδοπούλου Π....................ΣΤ59
Παπαδόπουλος Α.....................ΣΤ34
Παπασιδέρη Μ..........................ΣΤ23				
Πασσιά Α...................................ΣΤ18				
Πατρινός Γ.................................ΣΤ36				
Πετρίκης Π. .............................ΣΤ26				
Πλουμπίδης Δ...........................Δ06

Ρ			
Ράμναλης Α...............................W2			
Ράντης Κ....................................ΣΤ35, ΣΤ52
Ρίζος Ε.......................................ΣΤ26, ΣΤ30

Σ			
Σαντά Ζ.......................................ΣΤ09				
Σαραντάκος Π...........................ΣΤ27				

309

Τασσόπουλος Α........................ΣΤ09				
Τζάρτος Ι....................................ΣΤ03
Τόκη Ι.Ε......................................ΣΤ26				
Τόλη Ρ........................................ΣΤ34				
Τόλλος Γ.....................................ΣΤ30				
Τσερμπίνη Ε..............................ΣΤ36				
Τσιπά Ν......................................ΣΤ59				
Τσιράκη Κ..................................ΣΤ45				
Τσίτσικα Α..................................ΣΤ22			
Τσομάκα Ε.................................ΣΤ27				
Τσόπελας Χ................................ΣΤ46

Φ			
Φακίτσα Π.................................ΣΤ26
Φέξη Π.......................................ΣΤ33
Φραγκούλη Α...........................ΣΤ23				
Φωτέλη Σ..................................ΣΤ26				
Φωτιάδης Π..............................ΣΤ35, ΣΤ52, ΣΤ53

Χ
Χαριτάκη Α................................W3				
Χασάπης Α.................................ΣΤ46
Χατζημανώλης Α......................ΣΤ26				
Χατζησταυράκης Γ...................W3				
Χατζητζάνου Ι............................ΣΤ56				
Χατζούλης Μ.............................ΣΤ58				
Χριστοδούλου Α.......................ΣΤ27				
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P183
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Βελελέκου Α.............................P22, P26
Βελέτζα Ο...................................P177
Βελονάκης Γ.............................P177
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Βλαζάκης Α...............................P87, P94
Βλάχος Θ...................................P34, P166
Βλάχος Κ...................................P101, P103, P139, P140, P141, P142,
P143, P144
Βογιατζή Ι...................................P31
Βόσσου Μ..................................P105, P162
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Αγγελόπουλος Ν......................O33
Αγγελοπούλου Ε.......................P109
Αγγέλου Α..................................P31
Αγουρίδου Μ.............................P64, P69
Αδάμου Σ...................................P88, P89
Αθανάσης Π..............................P36
Αθανασιάδου Φ........................P94
Αθανασίου Ν. ...........................P29, P30
Αθανασόπουλος Α...................O05
Αθανασοπούλου Ε...................O05
Αϊβαλιώτη Χ..............................P38
Αλεβιζόπουλος Γ......................O19, P16, P17
Αλεξίου Τ...................................P01
Αλεξοπούλου Κ........................P174
Αναστασάκη Μ..........................O14, Ο16, O17, O22, P50, P158
Αναστασιάδου Ν.......................P102
Ανδρεάδου Ε.............................P41
Ανδρέου Ε.................................P101, P103, P123, P139, P140, P141,
P142, P143, P144
Ανδριώτης Ι...............................P82
Ανομίτρη Χ.................................O24		
Αποστολοπούλου Α.................O02, O38
Αραμπατζή Ε.............................P177
Αργίτης Π...................................P08, P09, P112, P124
Αργυροπούλου Ε.....................P135

Γ
Γαζής Δ.......................................P118
Γαλανόπουλος Α.......................P96, P97
Γαλάρας Σ..................................P127, P128
Γαρυφαλλή Β.............................P41
Γαρύφαλλος Γ...........................P58, P125, P145
Γενάρης Ι....................................P95
Γερασίμου Χ..............................P55, P56
Γεωργάτος Γ..............................P39, P47, P57, P98, P100
Γεωργιάδη Μ.............................P12, P14
Γεωργιλά Π................................O21		
Γεωργίου Γ................................P135
Γεωργοπούλου Α.....................O18
Γεωργοπούλου Χ......................P37
Γεώργου Α.................................O19, P17
Γιαλούρη Κ................................P24, P27
Γιαννακόπουλος Ο...................P41
Γιαννακοπούλου Α...................O07

311

26

ο
Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψυχιατρικής

17-20 Mαΐου 2018

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ

Ευρετήριο Συγγραφέων

Γιαννακού Μ.............................P152, P153
Γιαννοπούλου Ι.........................P167
Γιαννοπούλου Μ.......................P06, P07, P13, P104
Γιαννούτσος Σ...........................P46
Γιαντσελίδου Α..........................P37, P136
Γιωτάκης Κ................................P62, P90, P138
Γιωτάκος Ο................................P92, P94, P119
Γιώτη Π......................................P74, P83
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Γρατσίας Α.................................P16
Γρηγοράκης Λ...........................P155

Δροσινός Ε................................O18
Δρόσου Γ...................................P99

Ε
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Ευαγόρου Α..............................P157
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Ζέρβας Γ....................................P131
Ζέρβας Ι.....................................P53
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Θεοδωρίδου Ι...........................P185
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Θεοχάρης Μ..............................P29, P30, P134, P188, P189, P190
Θεράπου Κ. ..............................P29, P30
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Δάλλα Α.....................................P165
Δανιήλ Ι......................................P39, P100
Δαρμή Ε.....................................P21, P27
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Δερμάτης Γ................................P138
Δημητρακά Μ. .........................P115, P146, P175, P192
Δημητρακόπουλος Σ...............P70, P81, P91, P93
Δημητριάδης Α.........................P22, P23, P25, P26, P27
Δημητριάδης Γ..........................P69
Δημόπουλος Ν.........................P15, P20, P21, P24
Δημοπούλου Χ..........................P110
Δημούτσος Μ............................P100
Διαλλινά Μ................................P82
Διαμαντής Η..............................P118
Δικαίος Δ...................................O24, P159
Δόση Δ.......................................P74
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K
Κακαβίτσας Φ...........................P09, P124
Κάκαβος Β................................P38
Κακούρη Α................................O07
Καλαμπόγια Β...........................P128
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Λέκκα Μ....................................P83
Λεμπέση Ε.................................P189
Λευκαδίτη Β..............................P193
Λεωτσάκου Χ............................P47, P57, P98, P121, P122
Λιάπης Ε....................................P101, P123, P139, P140, P141, P142,
P143, P144
Λιάππας Ι...................................P40, P147
Λιβανίου Κ................................P128
Λιναρδάκης Σ...........................P120
Λιοδάκης Α...............................P129, P163, P173
Λίτος Α.......................................P111		
Λοΐζου Κ....................................P64, P66
Λουκαδάκης Μ.........................P156
Λουριδάς Α...............................P138
Λώλη Ε......................................P48, P106, P107, P108
Λώλου Μ...................................P126

Μ
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Μακανίκα Δ...............................P80
Μαλακόζη Α..............................P136
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Μαλλιάρης Π.............................O29
Μαλτέζος Ι.................................P77, P78
Μαντωνάκης Λ.........................P133
Μαρέτση E.................................P05, P71, P72, P73
Μαρή Α......................................P68
Μαρκεζίνης Ε...........................O07
Μαρκοπούλου Α......................P185
Μαρκοπούλου Μ......................P48, P106, P107, P108
Μαρτινάκη Σ..............................P102
Μασούρη Γ................................P127, P128, P176
Ματσάγγας Α.............................P35
Ματσούκας Π............................P127
Μαυρέας Β................................P74, P83
Μαυροειδής Γ...........................O14, O22, P50, P158
Μαυρόματος Α..........................P66, P88, P89
Μαυρομιχάλης Ι.......................O05
Μεϊντάνη Π................................P52
Μέλλος Ε...................................P40
Μέμτσα Θ.Π...............................P76, P186
Μεντή Ν.....................................P83
Μητρόπουλος Γ........................P04, P19, P49, P63, P65, P184
Μιρμήγκης Γ.............................P06, P104
Μιχαηλίδη Ν.............................P81, P91
Μιχαηλίδης Ι.............................O25
Μιχαηλίδης Μ...........................O23
Μιχαηλίδου Ν...........................O12
Μιχαλαρέας Η...........................P09, P124
Μιχόπουλος Ι............................P55, P103
Μουγιάκος Θ.............................P81, P87, P91, P92, P93, P94
Μούγιου Σ.................................P127
Μουγκίδης Α.............................O28
Μουρίκης Η..............................P131
Μουρτιάδου Φ..........................P157
Μουσσάς Γ................................O13, P02, P42, P61, P62, P90,P138
Μουτάφη Χ................................P52
Μπακάλης Χ..............................P15, P23, P25
Μπαλάτσος Ν............................P87
Μπαλή Π....................................O24, P67
Μπαντούνα Γ............................P88
Μπάστα Μ..................................O14, O16, O17, Ο20, O22, P50,
P158............................................
Μπεθάνη Ε................................O27
Μπελιμπασάκης Δ...................O01
Μποζίκας Β.Π...........................P36, P116
Μπονώτης Κ.............................P110
Μπουγονικολού Ε....................P193
Μπούρα Α.................................P177
Μπουραντάνη Α.......................P130
Μπούρου Μ..............................P126
Μπράτης Δ................................P62, P90
Μπρινττζιότι Π...........................P32, P33, P43, P44, P45, P168
Μπρούμας Β.............................O31
Μυλωνά Σ.................................P166

Μυλωνάς Γ...............................P113, P114
Μωυσιάδου Ε...........................P149, P150

Ν
Νάτσης Β...................................P191
Νερούτσος Ε.............................O04, P105, P162, P165, P195
Νεχνεντίδου Φ..........................P84, P85, P86
Νικολάου Ν...............................P80
Νικολοπούλου Φ.....................O21
Νικολουζάκη Ε.........................P03
Ντζαμάρας Κ.............................O18
Ντιγριντάκη Α............................P53
Ντούπη Σ...................................P12, P14
Ντούρος Ε.................................P36, P116
Νυσταζάκη Μ............................O19

Ξ
Ξενάκη Λ.Α...............................P70
Ξημεράκης Γ............................P120
Ξυλάς Δ.....................................P126

Ο
Οικονομίδου Σ..........................O08
Οικονόμου Μ............................O09, O25, P01, P18, P35, P118,
P134, P156, P159, P189, P190, P191,
P193
Οσμάντσα Α...............................P109

Π
Παϊσανίδου Ε............................P91
Πάλλη Α.....................................P190
Παναγιωτακοπούλου Α...........P178, P179, P180, P181, P182
Παναγιωτοπούλου Κ...............O26, Ο36, P194
Πανταγούτσου Α.......................P18
Παντελεάκης Δ.........................P40, P147, P148
Παντελή Β..................................O28
Παντελίδου Σ.............................O24Α
Παντουβάκη Α..........................P120
Παπαβασιλείου Α.....................P10, P11
Παπαγαθαγγέλου Μ.................P132
Παπαγεωργίου Σ......................O37
Παπαγεωργίου Χ......................O09, O25, P70, P132, P159
Παπαγιαννοπούλου Κ.............P117
Παπαδάκης Ε............................P151
Παπαδάκης Ν...........................O16, O17
Παπαδάκου Ε...........................P117
Παπαδημητρίου Π....................P115, P146, P175, P192
Παπαδόπουλος Α.....................P03, P60, P64, P66, P68, P69, P82, P147,
P148
Παπαδοπούλου Αικ.................P76, P185, P186
Παπαδοπούλου Π....................O24Α
Παπαζήσης Γ............................P125
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Παπαθεοδοσίου Π...................P152, P153
Παπαλιάγκα Μ..........................P110
Παπαλιάς Η...............................P93		
Παπαναστασίου Π....................P15, P20, P21
Παπανικολάου Α......................O37
Παπανικολάου Κ......................P06, P13, P104, P126
Παπαργύρης Α.........................O16, O17
Παπαρρηγόπουλος Θ..............P40, P147, P148
Παπασταύρου Ε.......................O11, P187
Παπαστεφανάκης Μ................P154
Παπατριανταφύλλου Ι..............O37
Παπαχρήστος Σ........................P169
Παπούλη Φ...............................P117
Παπούλης Χ..............................P117
Παρασκευοπούλου Α..............O23
Παρασχάκης Α.........................P54, P78
Παρθύμος Θ..............................O37
Παρλαπάνη Ε............................P36
Πασπαράκης Ε.........................O20, O22, P158
Πασσά Μ....................................P177
Πάστρα Ε...................................P68
Πασχαλάκης Γ..........................P130
Πασχαλίδη Ε.............................O02
Πασχαλίδης Σ.Κ........................P08, P09, P112, P124
Παχή Α.......................................P02, P42, P61, P62, P90, P138
Πεζηρκιανίδης Ε......................P92
Περιτογιάννης Β.......................P74, P83
Πεταλωτής Μ............................P113, P114
Πετράκη Χ..................................P120, P154
Πέτρου Π...................................P80
Πεχλιβανίδης Α........................P191
Πικούλη Α.................................P189
Πικούλη Κ.................................P191, P193
Πιππίδου Ν................................P145
Πίτσια Τ......................................P39, P100
Πλατάρη Π.................................P08, P112
Πλεξουσάκης Σ........................P12, P14
Πλουμπίδης Δ...........................P156, P193
Πλυτζανοπούλου Ο..................P18, P193
Πολίτης Α...................................P177
Πολονύφης Ν...........................P101, P139, P140, P141, P142, P143,
P144
Πολυχρονούδη Ε.....................P128
Πουλής Ε. .................................P29, P30
Πουλοπούλου Α.......................P15, P21
Πούλου Μ..................................P08, P112
Πρασσάς Σ.................................P54, P115, P146, P175, P192
Πρεντάκης Α.............................P41
Πρίφτης Φ.................................P178, P179, P180, P181, P182

Ρίγγα Ε.......................................P99
Ρίζος Ε.......................................P60, P64, P103
Ρουμπή Α..................................P61
Ρωξάνης Ι..................................P16
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Σαββίδου Κ...............................P99
Σακελλαρίδη Β.........................P152 ,P153
Σαμακουρή Μ...........................P109
Σαντά Ζ.......................................O13, P02, P42, P61
Σαρηγιάννη Μ...........................P151
Σεγρέδου Ε................................P28, P29, P30, P113, P114, P188
Σεϊμένης Ι..................................O37
Σελάκοβιτς Μ............................P155
Σενίδου Ε...................................P127
Σερίφ Δαμάδογλου Ε...............P109
Σερπετίνης Ι...............................O23
Σεστρίνη Μ................................P137, P155
Σιάσου Ξ....................................O31
Σιάρκος Κ..................................P177
Σιάτης Μ.....................................P80
Σιδεράκη Ε................................P161
Σίμος Α.......................................Ο16
Σίμος Π.......................................O14, O17, O20, P50
Σιούτη Ν.....................................P81, P91, P93
Σιώμου Π...................................P110
Σκαλτσή Π.................................P132, P133
Σκεύη Π.....................................P27
Σκευοφύλαξ Β..........................P102
Σκουρτέλη Μ.............................O02
Σκούρτης Θ...............................P93
Σκούφης Β................................P18
Σμυρνής Ν.................................P133
Σολδάτος Γ................................P05, P71, P72, P73
Σουγκλάκος Χ...........................P151
Σουραή Ε...................................P92
Σουρβίνου Α.............................P37
Σπυράτου Μ..............................O34
Σπυροπούλου Α.......................P53
Στάϊκου Π...................................P31
Σταμούλη Μ..............................P190
Σταυρινού Α..............................P34
Σταυροπούλου Φ.....................P115, P146, P175, P192
Στεφανής Ν...............................P70, P133
Στίγγα Μ.....................................P126
Στυλιανίδου Σ............................P76, P186
Συρόπουλος Αθ........................P84, P85, P86
Σωκράτους Σ............................O11
Σωτηριάδου Κ..........................O18
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Τ

Ράπτη Ξ......................................P135
Ρέβης Λ.....................................P25, P32, P33, P43, P44, P45,P168

Τάγαρης Γ..................................O21
Τακάς Α......................................P126
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Τασσόπουλος Α........................O13, P02, P42, P61
Τζαβέλλας Η..............................P40
Τζάρτος Ι....................................P41
Τζεφεράκος Γ............................P67
Τζίκος Α.....................................P84, P85, P86, P109
Τζίνη Α........................................P02
Τζιώκα Ε....................................O13, P42, P62, P90
Τζωρτζοπούλου Μ...................P09, P124
Τηνιακός Ι..................................P23
Τόλια Σ........................................O19, O28
Τόλλος Ι......................................O35, P60
Τοπάλη Σ....................................P136
Τουλούμη Γ...............................P159
Τουλούμης Χ.............................P115, P146, P175, P192
Τουρνικιώτη Κ..........................P46, P66, P88, P89
Τραϊανού Α................................O27
Τρελλόπουλος Μ......................O28
Τριανταφυλλίδης Χ...................P38
Τριανταφύλλου Ε......................O09, O25, P35
Τριανταφύλλου Θ.Φ.................P48, P87, P92, P94, P106, P107,
P108
Τριανταφύλλου Π......................P35
Τριανταφύλλου Τ......................P191
Τσαβέλη Α.................................P126
Τσαγκαράκης Σ.........................O16, O17
Τσαΐνη Μ....................................P151
Τσακίρης Φ................................P28, P113, P114, P188
Τσακλακίδου Δ.........................P40, P46, P66, P88, P89		
Τσαλαπατάνη Μ........................P37
Τσαμπαρλή Α............................Ο38
Τσέγκος Ι....................................O07
Τσελεμπής Α.............................Ο13, P42, P62, P90
Τσελεπάκη Φ............................P31
Τσέλλος Π..................................O09, O25
Τσιακίρη Α.................................P37
Τσινιά Ν......................................P191
Τσιτρούλη Λ. .............................P137
Τσιχλάκη Ι..................................P173
Τσόπελας Χ................................P115, P146, P175, P192
Τσουβέλας Γ..............................P94
Τυπάλδου Μ..............................O09

Φρέρη Α....................................P81
Φρυδά Χ....................................P58, P125, P145
Φύλλα Η....................................P10, P11
Φωτάρα Ι...................................P47, P57, P98, P121, P122
Φωτιάδης Γ...............................P17
Φωτόπουλος Β.........................P121, P122
Φωτοπούλου Β........................P74
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Χαλικιοπούλου Ο......................O08
Χαλκιαδάκη Α...........................P50
Χαλκιόπουλος Κ.......................P12, P14
Χαραλάμπους Α........................P187
Χασάπης Α. ...............................P115, P146, P175, P192
Χασιροπούλου Χ......................P81, P91, P93
Χασιώτης Π...............................P162, P165
Χατζάκης Α................................P118
Χατζηαγάπης Σ..........................P61		
Χατζηιωάννου Α.......................O11
Χατζημανώλης Α......................P75, P79, P97
Χατζημανώλης Π......................P115, P146, P175, P192
Χατζημιχαηλίδη Α.....................P102
Χατζηνταή Χ...............................P08
Χατζηττοφή Α............................O11
Χατζηχαραλάμπους Κ..............P80
Χατζοπούλου Ε.........................P135
Χατζούλης Μ.............................P17
Χιονίδου Σ..................................P06, P13, P104
Χναράκη Ε.................................P154
Χονδράκη Π..............................P35, P134, P189, P190
Χονδρομαράς Γ........................P123
Χούλλη Κ...................................P77, P78
Χουρδάκη Ε..............................P120, P151, P154
Χριστίδου Χ................................P191
Χριστοδούλου Ν.Γ....................O32
Χριστοδούλου Χ........................P03, P68, P185
Χριστοπούλου Μ......................O18
Χριστοφοράτου Ν.....................O34
Χριστοφόρου Α.........................P28
Χρονόπουλος Β........................P37
Χρυσοβέργη Φ. .......................P156
Χωραΐτη Θ.................................O34

Φ
Φανουράκη Ε...........................P138
Φελεμέγκας Π..........................P110
Φερεντίνος Π............................P55
Φιλιππακοπούλου Ε. ..............P115, P146, P175, P192
Φιλιππιάδου Μ.........................P58, P125, P145		
Φιλιππίδου Γ.............................P15, P22, P26
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