ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 1/11/08 - 6/12/08
Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας συνεχίζοντας τα Εκπαιδευτικά
Σεμινάρια, προς τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, επαναλαμβάνει, λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος, το σεμινάριο με θέμα:
«Κρίση Πανικού: Ψυχαναλυτική προσέγγιση και κλινική πρακτική»
Η κρίση πανικού έχει καταστεί μια από τις πλέον διαδεδομένες διαταραχές και
αντικείμενο

διερεύνησης,

αιτιολογικής

εξήγησης

και

θεραπείας

από

ποικίλα

επιστημονικά πεδία, όπως της ψυχοφαρμακολογίας, των νευροεπιστημών και της
γνωστικής ψυχολογίας, λόγω των μαζικών σωματικών εκδηλώσεων που την
συνοδεύουν και του επαναληπτικού της χαρακτήρα. Η ψυχανάλυση, χωρίς να αγνοεί
τους

βιολογικούς

μηχανισμούς

που

εμπλέκονται

στην

φαινομενολογία

του

συμπτώματος, θεωρεί ότι η κρίση πανικού έχει ψυχική προέλευση, ότι συνδέεται με
το ευρύτερο θέμα του άγχους και των απαρχών του το οποίο εκλύει την ειδική
νευροβιολογική αντίδραση – η οποία επιτείνει τον εσωτερικό τρόμο – και ότι
αυτοεγκαθίσταται ως τραυματικό γεγονός λόγω του φαντασιωσικού σεναρίου που
την στηρίζει. Το σεμινάριο θα προσπαθήσει να αναδείξει την κλινική πολυπλοκότητα
που υποβαστάζει την κρίση πανικού, καθότι η τελευταία αποτελεί σύμπτωμα πολλών
και ποικίλλων μορφών ψυχικής οδύνης από τις πλέον σοβαρές έως τις λιγότερο
δραματικές και να διαφοροποιήσει το συνοδευτικό της άγχος από άλλες μορφές
άγχους. Αναλυτικότερα θα επιχειρηθεί η διερεύνηση των κάτωθι θεμάτων:
1. Δυναμική και λειτουργία του συμπτώματος. Εισηγήτρια-Επόπτρια: Ειρήνη Βλαχάκη,
ψυχίατρος-παιδοψυχίατρος, μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ.
2. Νευρώσεις και κρίσεις πανικού.Εισηγητής-Επόπτης: Ανδρέας Βασιλιάς, ψυχολόγος,
μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ.
3. Το νόημα και η λειτουργία του πανικού στην ψυχαναγκαστική δομή. ΕισηγητήςΕπόπτης: Σταμάτης Τουρνής, ψυχίατρος, μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ.
4. Ο ψυχωσικός πανικός. Εισηγητής-Επόπτης: Δημήτρης Κυριαζής, ψυχίατροςπαιδοψυχίατρος, μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ.
5. Ο ομοφυλόφιλος πανικός. Εισηγητής-Επόπτης: Νίκος Χαμπέρης, ψυχίατροςπαιδοψυχίατρος, διδάσκων Ε.Ε.Ψ.Ψ.

6. Ο θεραπευτής εμπρός στον πανικό του ασθενούς του. Εισηγητής-Επόπτης:
Γρηγόρης Βασλαματζής, αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής, διδάσκων Ε.Ε.Ψ.Ψ.
Δυνατότητα

συμμετοχής

στο

σεμινάριο,

έχουν

ψυχίατροι,

παιδοψυχίατροι,

ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής
υγείας.
Αριθμός συμμετεχόντων: 25. Σε περίπτωση που θα χρειασθεί να γίνει επιλογή,
κριτήρια θα αποτελέσουν η ευαισθητοποίηση στην ψυχοδυναμική προσέγγιση και η
ανάλογη κλινική εμπειρία.
Το σεμινάριο θα διεξάγεται ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00-13.00 στα γραφεία της
Ελληνικής

Εταιρείας

Ψυχαναλυτικής

Ψυχοθεραπείας,

Δημητρέσσα

8

και

θα

ολοκληρωθεί σε έξη συναντήσεις. Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει θεωρητική
συζήτηση με την ανάλογη βιβλιογραφία και εποπτεία κλινικής περίπτωσης. Οι
παρουσιάσεις κλινικού υλικού θα γίνονται από τους συμμετέχοντες κατόπιν
συνεννόησης με τους συντονιστές του σεμιναρίου.
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 1/11/08, 8/11/08, 15/11/08, 22/11/08, 29/11/08, 6/12/08
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 220 ευρώ, με δυνατότητα καταβολής δύο δόσεων,
στην εγγραφή και στην πρώτη συνάντηση.
Αιτήσεις συμμετοχής έως και 9/10/08 στη γραμματεία της Ελληνικής Εταιρείας
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (κα Καρύδη) τηλ. & fax 210 7712901 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση hspp@otenet.gr Η αίτηση χρειάζεται να συνοδεύεται από τη
κατάθεση ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος (σπουδές, παρούσα εργασιακή
απασχόληση, κλινική και ψυχοθεραπευτική εμπειρία). Στο τέλος του σεμιναρίου θα
δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτρης Ρήγας
Οι συντονιστές του σεμιναρίου
Ειρήνη Βλαχάκη
Σταμάτης Τουρνής

