Ειςαγωγή ςτην Ψυχιατρική και ςτισ Ψυχιατρικζσ Υποειδικότητεσ

Σο Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Ψυχικισ Τγιεινισ (Ε.Π.Ι.Ψ.Τ.) , θ Β’
Ψυχιατρικι Κλινικι ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν» και θ Εταιρεία «Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ ςτισ
Ψυχικζσ Διαταραχζσ» ανακοινϊνουν τθν ζναρξθ νζου μετεκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου
υπό τον τίτλο «Ειςαγωγι ςτθν Ψυχιατρικι και ςτισ Ψυχιατρικζσ Τποειδικότθτεσ» για
το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017. Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε ψυχολόγουσ,
τελειόφοιτουσ ψυχολογίασ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, εργοκεραπευτζσ και
ψυχιατρικοφσ νοςθλευτζσ.Οι εκπαιδευόμενοι δεν κα υπερβαίνουν τουσ 35.
Σο πρόγραμμα, ςυνολικισ διάρκειασ 48 εκπαιδευτικϊν ωρϊν, είναι
προςανατολιςμζνο ςτο βιο-ψυχο-κοινωνικό πρότυπο τθσ Ιατρικισ και
ολοκλθρϊνεται εντόσ τετραμινου περίπου. Ζναρξθ του ςεμιναρίου ςτισ 17
Φεβρουαρίου 2017.
Περιλαμβάνει 16 τρίωρεσ εκπαιδευτικζσ ςυνεδρίεσ με κεωρθτικά μακιματα και
βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ, παρουςίαςθ περιπτϊςεων, προςομοιϊςεισ και χριςθ
video.
Σο ςεμινάριο περιλαμβάνει τισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ:









Ψυχιατρική διάγνωςη- διεθνή ταξινομικά ςυςτήματα (DSM-5,
ICD-10)
Διαταραχζσ ψυχικϊν λειτουργιϊν
Νοςολογία: περιλαμβάνεται η μελζτη διαταραχϊν όπωσ οι
ψυχωςικζσ, ςυναιςθηματικζσ, αγχϊδεισ, πρόςληψησ τροφήσ,
κ.ά.
Κοινοτικήσ ψυχιατρικήσ και αποκατάςταςησ
Παιδοψυχιατρικήσ
Ψυχοφαρμακολογίασ
Ψυχοθεραπειϊν
Υποειδικοτήτων τησ Ψυχιατρικήσ: Διαςυνδετική Ψυχιατρική,
Ουςιοεξαρτήςεισ, Ψυχογηριατρική, Ψυχιατροδικαςτική

Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ οι εκπαιδευόμενοι ςυντάςςουν
διπλωματικι εργαςία με κεωρθτικό ι κλινικό κζμα.
Οι εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ κα διεξάγονται ςτουσ χϊρουσ τθσ Βϋ Ψυχιατρικισ
Κλίνικισ ΕΚΠΑ ςτο Αττικό Νοςοκομείο θμζρα Παραςκευι ϊρεσ 3.00 μμ – 6.00 μμ.

Για τθν λιψθ πιςτοποιθτικοφ είναι απαραίτθτθ θ παρακολοφκθςθ τουλάχιςτον των
4/5 των εκπαιδευτικϊν ωρϊν του προγράμματοσ και θ κατάκεςθ διπλωματικισ
εργαςίασ.
Επιςτθμονικά υπεφκυνοι του προγράμματοσ είναι οι κ.κ. Α. Δουηζνθσ Αναπλθρωτισ
Κακθγθτισ ΕΚΠΑ, Διευκυντισ τθσ Β’ Ψυχιατρικισ Κλινικισ ΕΚΠΑ και Ρ. Γουρνζλλθσ
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ΕΚΠΑ.
Διδάςκουν οι αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ Α. Δουηζνθσ, Χ,Χριςτοδοφλου, Ε. Ρίηοσ και
Ρ.Γουρνζλλθσ, Οι επίκουροι κακθγθτζσ ΕΚΠΑ Ι. Μιχόπουλοσ και Π.Φερεντίνοσ και οι
ψυχίατροι ΕΤ Δ. Σςακλακίδου, Κ. Σουρνικιϊτθ και Α. Παπαδοποφλου.

Σο πρόγραμμα είναι αυτοχρθματοδοτοφμενο και το δικαίωμα ςυμμετοχισ ορίηεται
ςτα 300 ευρϊ και καταβάλλεται ςε δφο ιςόποςεσ δόςεισ.
Αιτιςεισ κα υποβάλλονται ςτθ γραμματεία του ΕΠΙΨΤ ζωσ τισ 10 Φεβρουαρίου 2017
με email ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ secretar@epipsi.gr ι ςτο τθλζφωνο
επικοινωνίασ 2106170805.

