ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΛΗΣ»
Ακαδημαϊκό έτος: 2018-2019
Το μετεκπαιδευτικό σεμινάριο στην Κλινική Ψυχοπαθολογία έχει αποκτήσει μια πλατιά αναγνώριση χάρη στην
πολύχρονη και εμπνευσμένη προσπάθεια του αείμνηστου Παναγιώτη Ουλή και διενεργείτε πλέον από ομάδα
μαθητών του, με υπεύθυνο τον ψυχίατρο Γιώργο Κωνσταντακόπουλο.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει τα εξής κύρια μέρη:
Εννοιολογικό μέρος:
Διδασκαλία των βασικών εννοιών των διαταραχών των ψυχικών λειτουργιών (κλινικά σημεία και συμπτώματα)
καθώς και τα κλινικά σύνδρομα στο πλαίσιο των οποίων αυτές εμφανίζονται.
Κλινικό μέρος:
Οι σπουδαστές καλούνται να εφαρμόσουν τις διδαχθείσες έννοιες σε ιστορικά ασθενών, επιχειρώντας να
αναγνωρίσουν συμπτώματα και να δικαιολογήσουν την εκάστοτε εφαρμογή των κλινικών ψυχοπαθολογικών
εννοιών (ψυχοπαθολογική ανάλυση) και επιπλέον να σχηματίσουν και να δικαιολογήσουν την τελική
διαγνωστική τους κρίση (διαφορική διάγνωση). Επιχειρείται επίσης σε κάθε ιστορικό να σκιαγραφούνται οι
πλέον ενδεδειγμένες κατηγορίες θεραπευτικών παρεμβάσεων.
Οργάνωση:
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) &
Προαγωγή της Γνώσης στις Ψυχικές Διαταραχές.
Διάρκεια:
Ένα ακαδημαϊκό έτος (76 διδακτικές ώρες).
Επιστημονική επιτροπή:
Χαράλαμπος Παπαγεωργίου: Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ
Δημήτρης Πλουμπίδης: Ομ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ
Ελευθερία Τσάλτα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ
Άννα Κοκκέβη: Ομ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη του Τομέα Ουσιοεξαρτήσεων και Συναφών
Ερευνών και Διεθνών Συνεργασιών ΕΠΙΨΥ
Γιώργος Κωνσταντακόπουλος: Ψυχίατρος, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ & Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του King’s
College London
Υπεύθυνος σεμιναρίου:
Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
Έναρξη:
Οκτώβριος 2018

Κόστος συμμετοχής:
€500
Τα δίδακτρα καταβάλλονται είτε εφάπαξ (κατά την εγγραφή), είτε σε δύο δόσεις (1η δόση στην εγγραφή €300
και 2η δόση τον Ιανουάριο €200).
Πληροφορίες:
epipsi.gr, psychopathology.gr
Εγγραφές:
clinicalpsychopathology@gmail.com και κοινοποίηση στο secretar@epipsi.gr

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο αμφιθέατρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου κάθε δεύτερη Πέμπτη και ώρες
18.00 - 22.00 (υπάρχει μικρό ενδεχόμενο αλλαγής ώρας ανάλογα με το συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
κλινικής).
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (ψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας) καθώς και απόφοιτους των σχετικών σχολών.
Η επιλογή των υποψήφιων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης (σειρά προτεραιότητας κατά συνάφεια).
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου, απαιτείται πέραν της παρουσίας στα μαθήματα και επιτυχής
συμμετοχή σε εξετάσεις (1ου εξαμήνου - θεωρητικό μέρος και 2ου εξαμήνου - ανάλυση ιστορικού). Με την επιτυχή
ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται πιστοποιητικό (βεβαίωση) συμμετοχής.

