Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας συνεχίζοντας τα
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, τα οποία διοργανώνει με στόχο την
ευαισθητοποίηση ειδικών ψυχικής υγείας σε θέματα ψυχαναλυτικής θεωρίας
και εφαρμογής της στην κλινική πράξη, έχει προγραμματίσει το σεμινάριο:
Συνδυασμός φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας Κλινικά και θεραπευτικά ζητήματα
Η ανάπτυξη της ψυχοφαρμακολογίας όσον αφορά κυρίως τα νευροληπτικά
και αντικαταθλιπτικά φάρμακα, προσέφερε ένα σημαντικό βοήθημα στην
φροντίδα των αρρώστων με βαρειά ψυχοπαθολογία.
Συγχρόνως όμως, συνέβαλε σε μια μάλλον απλουστευτική θεώρηση του
ρόλου του ψυχοφαρμάκου περιορίζοντας τον στην απλή συμπτωματική του
δράση και στον υποβιβασμό της συνάντησης γιατρού-ασθενούς σε πράξη
συνταγογράφησης εκτός θεραπευτικής σχέσης.
Η χημική δράση του ψυχοφαρμάκου και η φύση της επενέργειάς του στον
ψυχισμό αν και στηρίζονται σε διαφορετικές επεξηγηματικές λογικές όχι
μόνο δεν εμποδίζουν την εργασία της σύνθεσης σε κλινικό, θεραπευτικό και
ερευνητικό

επίπεδο αλλά αποτελούν πεδίο

μελέτης και αλληλο-

εμπλουτισμού των δύο υποθέσεων καθώς και της θεραπευτικής μας
πρακτικής.
Η

συνδυασμένη

εφαρμογή

φαρμακοθεραπείας

και

ψυχαναλυτικής

θεραπείας κυρίως στον Δημόσιο Ψυχιατρικό Τομέα, έχει δώσει πλούσια
βιβλιογραφία και ένα γόνιμο προβληματισμό ως προς την κατανόηση της

πολυδιάστατης λειτουργίας του ψυχοφαρμάκου, όπως: οι ποικίλες
σηματοδοτήσεις της επένδυσής του από τον ασθενή, την οικογένειά του και
τον γιατρό του που διαμορφώνουν την μεταβιβαστική-αντιμεταβιβαστική
σχέση, η επενέργεια του φαρμάκου στον ψυχισμό με την διευκόλυνση αλλά
και τα εμπόδια που επιφέρει στην πορεία της ψυχοθεραπείας, ο διαχωρισμός
του πλαισίου της φαρμακοθεραπείας από εκείνο της ψυχαναλυτικής
θεραπείας με τα πλεονεκτήματα αλλά και τις εντάσεις που προκαλεί, κ.ά.
Ζητήματα που τίθενται από την σύγχρονη ψυχοπαθολογία στην καθημερινή
κλινική πρακτική και θα μας απασχολήσουν στο παρόν σεμινάριο.

Ημερομηνίες διεξαγωγής του Σεμιναρίου:
12/3/2011:

Προϋποθέσεις για την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στο
πλαίσιο της θεραπευτικής αντιμετώπισης παιδιών και εφήβων.
Ομιλητής: Δ. Αναγνωστόπουλος
Επ. Καθ. Παιδοψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών
Ψυχαναλυτής, πρόσεδρο μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ.

19/3/2011:

Συνδυασμός Ψυχοθεραπείας και φαρμακοθεραπείας σε
«δύσκολους» ασθενείς. Αναγκαίο κακό ή κίνηση απαρτίωσης;
Ομιλητής: Γρ. Μανιαδάκης
Ψυχίατρος, Δρ. Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Συντονιστής Γραφείου Εκπαίδευσης του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.
Επιστ. Συνεργάτης Ψυχιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών
Ψυχαναλυτής, πρόσεδρο μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ .

2/4/2011:

Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση κατά την συνδυασμένη εφαρμογή
ψυχαναλυτικής θεραπείας και ψυχοφαρμακολογίας στην
θεραπευτική αντιμετώπιση καταθλιπτικών διαταραχών.
Ομιλητής: Π. Χατζητάσκος
Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, πρόσεδρο μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ.

9/4/2011:

Συνδυασμός φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας στους ασθενείς
με οριακή ψυχοπαθολογία.
Ομιλητής: Γρ. Βασλαματζής
Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών,
Νοσοκομείο «Αιγινήτειο»
Πρόεδρος και Διδάσκων Αναλυτής της Ε.Ε.Ψ.Ψ.

16/4/2011:

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία και ψύχωση:
Η εμπλοκή της φαρμακευτικής αγωγής στην θεραπεία.
Ομιλητής: Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου
Καθ. Ψυχιατρικής Παν/μίου Θεσσαλονίκης,
Ψυχαναλύτρια, μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
Θα προτιμηθούν όσοι εργάζονται σε φορείς παροχής ψυχιατρικής και
παιδοψυχιατρικής περίθαλψης, οι ειδικευόμενοι ψυχίατροι-παιδοψυχίατροι και
όσοι είναι ευαισθητοποιημένοι στον τομέα της ψυχοθεραπείας ή ασκούν την
ψυχοθεραπεία.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο εκτός 26/3/2011,
10.00-13.00 στα Γραφεία της Εταιρείας, Δημητρέσσα 8.
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 150 ευρώ, με δυνατότητα καταβολής δύο δόσεων,
στην εγγραφή και την πρώτη συνάντηση.
Αιτήσεις συμμετοχής έως και 22/2/2011 στη γραμματεία της Ελληνικής Εταιρείας
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (κα Σοφρά) τηλ. & fax 210 7712901 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση hspp@otenet.gr. Η αίτηση χρειάζεται να συνοδεύεται
από την 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.
Γρηγόρης Βασλαματζής

Οι Υπεύθυνοι των Σεμιναρίων
Ειρήνη Βλαχάκη
Σταμάτης Τουρνής

