Ετήςιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
«Έγκαιρη Παρζμβαςη ςτην Ψφχωςη»
2018-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το E.Π.Ι.Ψ.Υ. ςε ςυνεργαςία με τθν Α ́ Ψυχιατρικι Κλινικι ΕΚΠΑ και τθν Εταιρεία «Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ ςτισ
Ψυχικζσ Διαταραχζσ» ανακοινϊνουν τθν ζναρξθ του Ετιςιου Μετεκπαιδευτικοφ Σεμιναρίου «Ζγκαιρθ
Παρζμβαςθ ςτθν Ψφχωςθ» το οποίο ξεκινά για πρϊτθ φορά φζτοσ, το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019
Οι υπθρεςίεσ Ζγκαιρθσ Παρζμβαςθσ ςτθν Ψφχωςθ είναι οι ταχφτερα αναπτυςςόμενεσ διεκνϊσ κοινοτικά
προςανατολιςμζνεσ υπθρεςίεσ ςτο χϊρο τθσ Ψυχικισ Υγείασ, με τθν ςοβαρότερθ επιςτθμονικι κατοχφρωςθ ωσ
προσ τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Διζπονται από τθ φιλοςοφία τθσ ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ και πολυεπίπεδθσ
κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ νζων αςκενϊν που εκδθλϊνουν για πρϊτθ φορά τισ βαρφτερεσ μορφζσ των
ψυχικϊν διαταραχϊν, αυτζσ του φάςματοσ των ψυχϊςεων. Αποβλζπουν ςτθν ελαχιςτοποίθςθ ι και εξάλειψθ
των μακροχρόνιων επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ τουσ, ςτθν αποτροπι των υποτροπϊν, ενιςχφοντασ παράλλθλα
τθν επάνοδο τθσ λειτουργικότθτασ των νζων αςκενϊν ςτο εργαςιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον
τουσ.
Το Ετιςιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ζγκαιρθ Παρζμβαςθ ςτθν Ψφχωςθ» αποτελεί το μοναδικό
μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτθν Ελλάδα που ςτόχο ζχει να εκπαιδεφςει επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ ςτθν
ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ του πρϊτου ψυχωςικοφ επειςοδίου και των πρόδρομων μορφϊν του.
Απευκφνεται ςε ειδικοφσ ψυχικισ υγείασ (ψυχιάτρουσ, ψυχολόγουσ, ψυχοκεραπευτζσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ,
νοςθλευτζσ, εργοκεραπευτζσ, φροντιςτζσ ςε δομζσ ψυχικισ υγείασ) και τελειόφοιτουσ/απόφοιτουσ αντίςτοιχων
ςχολϊν. Στθ διάρκεια του Σεμιναρίου, οι φοιτθτζσ κα διδαχκοφν τισ αρχζσ τθσ Ζγκαιρθσ Παρζμβαςθσ ςτθν
Ψφχωςθ, και κα εμβακφνουν ςτθν αιτιοπακογζνεια και ςτθν πρϊιμθ ςυμπτωματολογία των ψυχωςικϊν
διαταραχϊν. Παράλλθλα, ιδιαίτερθ ςθμαςία κα δοκεί ςτθν ανάλυςθ των διακζςιμων ιατροφαρμακευτικϊν,
ψυχοκεραπευτικϊν, ψυχοκοινωνικϊν και αποκαταςταςιακϊν παρεμβάςεων μζςα από κεωρθτικι διδαςκαλία,
πρακτικά κλινικά παραδείγματα και βινιζτεσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ των αςκενϊν και των οικογενειϊν
τουσ.
Οι διδάςκοντεσ είναι επίλεκτα και ζμπειρα μζλθ τθσ Α’ Πανεπιςτθμιακισ Ψυχιατρικισ Κλινικισ που ςτελεχϊνουν
τθν υπθρεςία Ζγκαιρθσ Παρζμβαςθσ ςτθν Ψφχωςθ ςτο Αιγινιτειο Νοςοκομείο και ςτο ΕΠΙΨΥ.
Οι εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ κα διεξάγονται ςτουσ χϊρουσ του ΕΠΙΨΥ, Σωρανοφ του Εφεςίου 2, Ακινα, κάκε
Δευτζρα διάρκειασ 4 ωρϊν (4.00μ.μ.-8.30μ.μ.).
Για τθν λιψθ πιςτοποιθτικοφ είναι απαραίτθτθ θ παρακολοφκθςθ τουλάχιςτον των 4/5 των εκπαιδευτικϊν
ωρϊν του προγράμματοσ και τθν κατάκεςθ διπλωματικισ εργαςίασ.
Επιςτημονικά υπεφθυνοσ του προγράμματοσ: Νίκοσ Στεφανισ, Κακθγθτισ Ψυχιατρικισ Α’ Πανεπιςτθμιακισ
Κλινικισ ΕΚΠΑ Αιγινιτειο Νοςοκομείο.
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρθματοδοτοφμενο και το δικαίωμα ςυμμετοχισ ορίηεται ςτα 1.500 €
καταβάλλεται ςε τρείσ ιςόποςεσ δόςεισ.
Αιτιςεισ και βιογραφικά κα υποβάλλονται ςτθ γραμματεία του ΕΠΙΨΥ
θλεκτρονικι διεφκυνςθ secretar @ epipsi.gr ι με fax ςτο 210 6528354.
Τθλ. επικοινωνίασ 210 6170804-5.
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