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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔιόικήΤικό ΣυμΒόυλιό
  
Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΠΟΖΙΚΑΣ

αντιπρόεδρος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ  
 
γεν. γραμματέας 
ΔΟΜΝΑ ΤΣΑΚΛΑΚΙΔΟΥ
  
Ταμίας 
ΛΙΛΛΙΑΝ ΜΑΡΚΑΚΗ  

Σύμβουλοι 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ  
ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ  

κλαΔόΣ κλινικήΣ ψυχόφαρμακόλόγιαΣ  

Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ 

γραμματείς 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ 
ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΟΥΤΗ  

 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και ως πρόεδρος 

του Κλάδου Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας, σας καλωσορίζω στο 

 8ο ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο που έχει προγραμματιστεί για το 

τρέχον 3ήμερο.

Η θετική αποδοχή και η επιτυχία των συνεδρίων μας, ενθάρρυνε να το 

καθιερώσουμε ως ετήσιο και δεν διαψευσθήκαμε στις προβλέψεις μας.

Στόχος μας είναι η αντικειμενική ενημέρωση των συναδέλφων σε επίκαιρα 

θέματα κλινικού ενδιαφέροντος και η ανάδειξη της φαρμακευτικής θεραπείας 

ως βασικής θεραπευτικής προσέγγισης, των ασθενών μας, αφού σήμερα 

δεν μπορεί να εννοηθεί ψυχιατρική χωρίς ψυχοφαρμακολογία. Ασφαλώς,  

η φαρμακευτική θεραπεία δεν μονοπωλεί το πλαίσιο θεραπείας των ασθενών,  

το οποίο συμπληρώνεται από την ψυχοθεραπεία και την κοινωνική αποκατάσταση.

Προσβλέποντας ότι η παρακολούθηση θα είναι ικανοποιητική, σας ευχαριστώ 

εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. 

Δεν θα παραλείψω να ευχαριστήσω τις φαρμακευτικές εταιρείες που 

συμμετείχαν για την τόσο απαραίτητη συμβολή τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Βασίλειος-Παντελεήμων μποζίκας
Πρόεδρος

για το ΔΣ της εψε

Βασίλειος αλεβίζος
Πρόεδρος

ειρήνη Σιούτη / χαράλαμπος Τουλούμης
Γραμματείς

για τον κλάδο της κλινικής ψυχοφαρμακολογίας της εψε
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Taulant Jupe 
Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής Ψ.Ν.Α.  

Ηλίας Αγγελόπουλος 
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ  
Δημήτρης Αγιομυργιαννάκης Ψυχίατρος  

Αγοραστός Αγοραστός 
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής , Επικ. Καθηγητής 
Ψυχιατρικής ΑΠΘ 

Βασίλης Αλεβίζος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, 
Πρόεδρος του Κλάδου Ψυχοφαρμακολογίας της ΕΨΕ 

Παναγιώτης Αλεξόπουλος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής-
Ψυχογηριατρικής Πανεπιστημίου Πατρών 

Χρήστος Ανδρούτσος 
Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων  Διευθυντής , 
Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων  
Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής  

Θάνος Ασκητής 
Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ψυχιατρικής 
ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής & 
Σεξουαλικής Υγείας  

Νίκος Βαϊδάκης 
Αναπληρωτής Καθηγητής  Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ  

Θεοφάνης Βορβολάκος  
Επίκουρος. καθηγητής. Ψυχιατρικής και 
Ψυχογηριατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

Χρήστος Γεωργιόπουλος 
Ψυχολόγος, Αθήνα   

Ιωάννης Γιαννόπουλος
Ειδικευόμενος Ψυχίατρος  

Ορέστης Γιωτάκος 
Ψυχίατρος, Iδρυτής της AMKE «Oμπρέλα - 
Νευροεπιστήμες & Ψυχική Υγεία» (www.obrela.gr) 
και της καμπάνιας “I care for my brain”, Editor του 
περιοδικού “Dialogues in Clinical Neuroscience & 
Mental Health”  

Ρωσσέτος Γουρνέλλης 
Ψυχίατρος, Καθηγητής Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ, 
Β΄Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝ “Αττικόν”  

Αχιλλέας Γρηγορίου 
Ενδοκρινολόγος, Αθήνα   

Βασίλειος Γρηγορίου 
Ψυχίατρος, ΨΝΑ Αττικής  

Μαρία Δημητρακά 
Ψυχίατρος, Επιμελήτρια Β’  5ου Ψ.Τ.Ε., Ψ.Ν.Α.  

Στέφανος Δημητρακόπουλος 
Ψυχίατρος, Επιμελητής Ψυχιατρικής 414 ΣΝΕΝ, 
Επιστημονικός Συνεργάτης  Α’ Πανεπιστημιακής 
Ψυχιατρικής Κλινικής  

Δημήτρης Δικαίος 
Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, 
Αιγινήτειο Νοσοκομείο  

Ελένη Ζάχαρη 
Ψυχίατρος, Ιωάννινα  

Αικατερίνη Ζολώτα 
Επικουρική Ψυχίατρος, Κρατικό Θεραπευτήριο - 
Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λέρου  

Γιώργος Θωμαΐδης 
Ψυχίατρος, Ψυχιατρικό Τμήμα  Νοσοκομείου 
Κατερίνης. MSc Φυσικής, MSc Μαθηματικών. 
Greek Psychiatric  Neuroscience  Research  Group,  
Thessaloniki,  Greece   

Ευαγγελία Καραχάλιου 
Υποδιευθύντρια Ν.Υ. ΨΝΑ , ΜSc, PhDc 
Iατρικής Σχολής Αθηνών  

Φωτεινή Καψάλη
Ψυχίατρος, Επμελήτρια Α’ , ΨΝΑ Αττικής  

Αναστασία Κουμούλα 
Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Συντονίστρια 
Διευθύντρια, Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και 
Εφήβων Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής  

όμιλήΤεΣ - ΣυνΤόνιΣΤεΣ
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Νεκτάριος Κράνος 
Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής Ψ.Ν.Α.  

Μαρίνος Κυριακόπουλος 
Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, 
Α’ Ψυχιατρική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών  

Αναστασία Κώνστα 
Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής ΑΠΘ, 
Α΄  Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ  ΓΝ «Παπαγεωργίου»  

Γεράσιμος Κωνσταντίνου 
Clinical and Research Fellow at Temerty Centre, 
Centre of Addiction and Mental Health (CAMH), 
University of Toronto  

Κωνσταντίνος Κώτσης 
Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, 
Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής 
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων  

Φωτεινή Λάτα 
Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής Ψ.Ν.Α.  

Αγγελική Λεονάρδου 
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπεύτρια,  
Αιγινήτειο Νοσοκομείο  

Μαρία Λιάπη 
Κοινωνιολόγος Ερευνήτρια, Επιστημονικά 
υπεύθυνη Κέντρου Διοτίμα  

Χαράλαμπος Μάνδρος 
Παθολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος κλινικών
Covid & Διευθυντής Β’ Παθολογικής Κλινικής, 
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “Αχιλλοπούλειο”  

Ελευθέριος Μέλλος 
Ψυχίατρος, Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ, 
Αιγινήτειο Νοσοκομείο - ΟΚΑΝΑ, Αθήνα  

Βασιλική Μούγια 
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΨΝΑ  

Γιώργος Μούκας  
Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών

Βασίλειος - Παντελεήμων Μποζίκας 
Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής 
Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 
Πρόεδρος Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας  

Αλεξάνδρα Νανούρη 
Ψυχίατρος, 18 Άνω Τοξικομανών, 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής   

Βασίλειος Νάτσης 
Ψυχίατρος, Αιγινήτειο Νοσοκομείο  

Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη 
MD. PhD. Professor of Environmental Pathology 
MSc “Environment and Health. Capacity building
for Decision Making” 
Medical School of National and Kapodistrian 
University of Athens  

Δημήτρης Παντελεάκης 
Ψυχίατρος, Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ, 
Αιγινήτειο Νοσοκομείο - ΟΚΑΝΑ, Αθήνα  

Νικόλαος Παπαμιχαήλ 
Ψυχίατρος  

Θωμάς Παπαρρηγόπουλος
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 
Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο 

Απόστολος Πατούνας 
Υπαστυνόμος Α΄-Τμήμα Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας  

Δημήτρης Πέτσας 
Ψυχίατρος, Αθήνα  

Δημήτρης Πλουμπίδης 
Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ  

Αντώνης Πολίτης 
Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Α’ Παν/κή 
Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Part Time 
Faculty,Department of Psychiatry, Division 
of Geriatric Psychiatry and Neuropsychiatry,
John’s Hopkins Medical School, Baltimore,USA  

όμιλήΤεΣ - ΣυνΤόνιΣΤεΣ
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Καλυψώ Προβή 
Ψυχίατρος Επιμελήτρια Β’, 5ο ΨΤΕ του ΨΝΑ  

Αικατερίνη Ρούμπου 
Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής (στο 5ο Ψ.Τ.Ε. του Ψ.Ν.Α.)  

Ειρήνη Σιούτη 
Ψυχίατρος- τέως Διευθύντρια 6ης κλινικής 
Ψ.Ν.Α ‘’ΔΑΦΝΙ’’  

Μαρίνα Σκουρτέλη 
Post-Doc (c.), DPsych, CPsychol, AFBPsS, 
Εκπαιδευόμενη Ψυχαναλύτρια ΕΨΕ, Υπεύθυνη 
Υπηρεσίας Ψυχοθεραπείας & Πρακτικής Άσκησης 
Κέντρο Ημέρας Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων 
Franco Basaglia-  ΕΠΑΨΥ  

Αρετή  Σπυροπούλου  
Ψυχίατρος, ΙΚΑ Ζωγράφου 

Γεώργιος Τζεφεράκος 
Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ψυχιατροδικαστικής Ε.Κ.Π.Α., 
Επ. Συνεργάτης - Πάντειο Πανεπιστήμιο, Υπεύθυνος 
Διεύθυνσης Έρευνας, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης 
- ΕΠΑΨΥ, Πρόεδρος Δ.Σ. - ΕΠΑΨΥ  

Χαράλαμπος Τουλούμης 
Ψυχίατρος, Συντονιστής - Διευθυντής 
5ου Ψυχιατρικού Τμήματος  Εισαγωγών 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Αθήνα  

Δόμνα Τσακλακίδου 
Ψυχίατρος - Διευθύντρια ΕΣΥ
Υπεύθυνη Μονάδας Εξαρτήσεων, Β΄ Ψυχιατρική 
Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Κωνσταντίνος Τσαμάκης 
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β’ Πανεπιστημιακής 
Ψυχιατρικής Κλινικής, ΠΓΝ ‘Αττικόν’, 
Hon. Senior Clinical Lecturer, St George’s, 
University of London, London, UK, Research Visitor, 
Institute of Psychiatry, Psychology and 
Neurosciences, King’s College, London, UK  

Χρήστος Τσόπελας 
MSc, PhD, Ψυχίατρος, Συντονιστής Διευθυντής 
2ο ΨΤΕ, ΨΝΑ 

Αικατερίνη Φιλιππή 
Ψυχίατρος, Αθήνα  

Γιώργος Φλούδας 
Ψυχίατρος – Σεξολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ. 
Ιδρυτής και Υπεύθυνος  του Ειδικού Ιατρείου 
Διαχείρισης Ζητημάτων Ταυτότητας και Δυσφορίας 
Φύλου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής  

Στυλιανή Χρηστίδη 
Ψυχίατρος, Επιμελήτρια Α΄, Μονάδα Απεξάρτησης 
“18 Άνω”, ΨΝΑ  

Γεώργιος Ν. Χριστοδούλου 
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ψυχιατρικής Εταιρείας, τέως Πρόεδρος Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας  

Έλλη Χριστούλα 
Συντονίστρια του Θεματικού Άξονα Κοινωνικής 
Πολιτικής & Προληπτικής Ασφάλεια ΚΕ.ΜΕ.Α  

όμιλήΤεΣ - ΣυνΤόνιΣΤεΣ
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Επιστημονικό
Πρόγραμμα



ΑΙθΟΥΣΑ Ι

13.30-15.00 Εγγραφές  
 
15.00-16.30 Στρογγυλή τράΠΕζά 1  

θεραπευτικές προκλήσεις στο χώρο των εξαρτήσεων σήμερα 
Προεδρείο: Στέλλα Χρηστίδη, Ελευθέριος Μέλλος

Κοκαϊνη και άλλες ψυχοδιεγερτικές ουσίες, εξάρτηση και θεραπευτικές προκλήσεις 
Αλεξάνδρα Νανούρη
Διαχείριση τοξίκωσης και απόσυρσης από ναρκωτικές ουσίες σε ΤΕΠ
Ελένη Ζάχαρη 
Η σημασία της λειτουργίας μιας μονάδας σωματικής αποτοξίνωσης ως πρώτο βήμα
Για τη θεραπεία της εξάρτησης 
Στέλλα Χρηστίδη 

 
16.30-17.00 Διάλειμμά • Κάφες 
  
17.00- 18.30 Στρογγυλή τράΠΕζά 2

Covid – 19 
Προεδρείο: Χρήστος Τσόπελας, Ειρήνη Σιούτη

Post covid syndrome 
Χαράλαμπος Μάνδρος 
Συνομωσία ή παραληρητική ιδέα?
Μαρία Δημητρακά
Το δικαίωμα στην άρνηση θεραπείας
Χρήστος Τσόπελας 

 
18.30- 19.00 ΔιάλΕξή 1

Προεδρείο:  Βασίλης Μποζίκας, Χαράλαμπος Τουλούμης

Ο transgender ασθενής 
Γιώργος Φλούδας  

19.00-19.30 ΔιάλΕξή 2
Προεδρείο: Βασίλης Μποζίκας, Χαράλαμπος Τουλούμης 

Βία στο χώρο της εργασίας 
Βασιλική  Μούγια  

 
19.30- 20.00  Δορυφορική ΔιάλΕξή 1             Οργάνωση 

 
20.00-20.15 Τελετή έναρξης / Χαιρετισμοί

 
Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας - Αρμόδια για θέματα Ψυχικής υγείας  
Βασίλης - Παντελεήμων Μποζίκας, Πρόεδρος Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Βασίλης Αλεβίζος, Πρόεδρος  Κλάδου Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας 

20.15-20.45 Εναρκτήρια ομιλία 
Προεδρείο: Χαράλαμπος Τουλούμης

Εκκλησία και πανδημία 
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Κύριος Αθηναγόρας 

  
20.45 ΚΟΚΤΕιΛ   

της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας8o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο
της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας8o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021
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ΑΙθΟΥΣΑ ΙIΑΙθΟΥΣΑ Ι

Στρογγυλή τράΠΕζά 4
Σύγχρονες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις 
Προεδρείο: Φωτεινή Καψάλη, 
 Ειρήνη Σιούτη

Υπονατριαιμία από ψυχοτρόπα, 
αντιμετώπιση 
Καλυψώ Προβή
Φαρμακοθεραπεία ψυχωτικής 
κατάθλιψης 
Αικατερίνη Ρούμπου
Συμπληρώματα διατροφής και 
σχιζοφρένεια 
Ιωάννης Γιαννόπουλος
  

της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας8o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο

09.00-10.30 Στρογγυλή τράΠΕζά 3
Μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές στην παιδική και 
εφηβική ηλικία – φαρμακευτική αντιμετώπιση  
Προεδρείο: Αναστασία Κουμούλα, Χρήστος Ανδρούτσος

Σχιζοφρένεια σε παιδιά και εφήβους - Φαρμακευτική 
αντιμετώπιση   
Μαρίνος  Κυριακόπουλος
Μείζων καταθλιπτική διαταραχή σε παιδιά και εφήβους- 
Φαρμακευτική αντιμετώπιση    
Κωνσταντίνος Κώτσης
Διπολική συναισθηματική διαταραχή σε παιδιά και εφήβους 
– Φαρμακευτική αντιμετώπιση   
Χρήστος Ανδρούτσος

Συντονισμός – Σχολιασμός: Αναστασία Κουμούλα 

10.30-11.00 ΔιάλΕξή 3
Προεδρείο: Ειρήνη Σιούτη, Βασίλης Αλεβίζος 
 
Καθρέπτης και εαυτός: ψυχοβιολογικά μοντέλα  
διεργασίας και δυνητικές θεραπευτικές προσεγγίσεις 
Ορέστης Γιωτάκος  

  
11.00-11.30 Διάλειμμά Κάφες & επιςΚεψη ςτά e-posters  
 
11.30-12.00 Δορυφορική ΔιάλΕξή 2
     Οργάνωση

 
 
12.00-12.30 Δορυφορική ΔιάλΕξή 3
     Οργάνωση 
  
12.30- 13.00 ΔιάλΕξή 4

Προεδρείο: Βασίλης Αλεβίζος, Δημήτρης Πλουμπίδης

Η Νευροβιολογία της ψυχοθεραπείας 
Ηλίας Αγγελόπουλος 

  
13.00- 14.00 ΔορυφορικO ΣυΜΠοΣιο  

                 Οργάνωση

 
14.00-15.00 ελάφρύ γεύμά & επιςΚεψη ςτά e-posters  
  

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021



15.00-16.30 Στρογγυλή τράΠΕζά 5 
 Η θέση της Ψυχοφαρμακολογίας στην τρίτη  
 ηλικία: προκλήσεις και προβληματισμοί

Προεδρείο: Αντώνης Πολίτης, Πάνος Αλεξόπουλος
 
Αντικαταθλιπτική αγωγή και η  αποτελεσματικότητά 
της στους ηλικιωμένους 
Αγγελική Κώνστα 
Αναστολείς της ακετυλχολονεστερασης και 
aducanumab: νέοι ορίζοντες στη θεραπεία της ΝΑ 
Πάνος Αλεξόπουλος
Αντιψυχωσική αγωγή και η αναποτελεσματικότητα  
της στους ηλικιωμένους 
Θεοφάνης Βορβολάκος
 
Σχολιαστής: Ρωσσέτος Γουρνέλλης 

  
16.30-17.00 ΔιάλΕξή 5

Προεδρείο: Χαράλαμπος Τουλούμης, Έλλη Χριστούλα
 
Γυναίκες και κρίσεις
Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων- Αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας  

17.00-18.30 Στρογγυλή τράΠΕζά 7 
 Ενδοοικογενειακή βία 

Προεδρείο: Χαράλαμπος Τουλούμης, Έλλη Χριστούλα
 
Η επίδραση της πανδημίας Covid 19 στην 
ενδοοικογενειακή βία 
Ευαγγελία Καραχάλιου 
Η αστυνομική ανταπόκριση σε υποθέσεις 
ενδοοικογενειακής βίας και ο ρόλος των  
Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής  
Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας 
Α. Πατούνας 
Ενδοικογενειακή βία: μία μορφή έμφυλης βίας  
ή όλα όσα επιμένουμε να μην (ανα)γνωρίζουμε 
Μαρία Λιάπη

18.30-19.00 Διάλειμμά • Κάφες 
 
19.00-20.30 Στρογγυλή τράΠΕζά 9 
 Εθιστικές ψυχότροπες ουσίες:  
 η θέση τους στη σύγχρονη θεραπευτική 

Προεδρείο: Θωμάς Παπαρρηγόπουλος, Ελευθέριος Μέλλος 
 
Η επιδημία της κατάχρησης αναλγητικών  
οπιοειδών: Νεότερα δεδομένα και προβληματισμοί  
Δημήτρης Παντελεάκης 
Η κανναβιδιόλη στη θεραπεία των ψυχικών 
διαταραχών και των εξαρτήσεων  
Ελευθέριος Μέλλος 
Ψυχεδελικά: Τι υπόσχονται στη φαρμακευτική 
αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών  
Δόμνα Τσακλακίδου

 
20.30- 21.00 ΔιάλΕξή 6

Προεδρείο: Χαράλαμπος  Τουλούμης 
 
Καταστροφές: Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις  
Γεώργιος Ν. Χριστοδούλου   

Στρογγυλή τράΠΕζά 6 
Τραύμα
Προεδρείο: Γιώργος Τζεφεράκος,  
 Δημήτρης Αγιομυργιαννάκης
 
Παιδικό τραύμα και ψυχοπαθολογία ενηλίκων: 
βιολογικά δεδομένα  
Δημήτρης Αγιομυργιαννάκης 
Νευροαπεικόνιση του ψυχικού τραύματος  
και της επουλωτικής διεργασίας  
Γιώργος Τζεφεράκος
Τι συνιστά το ψυχικό τραύμα και ποιες είναι  
οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις  
Μαρίνα Σκουρτέλη 

 

Στρογγυλή τράΠΕζά 8 
Ψυχοφαρμακολογικά θέματα κλινικής 
ψυχιατρικής
Προεδρείο: Δημήτρης Πέτσας, Χρήστος Τσόπελας
 
Αντιψυχωτικές αγωγές μακράς δράσης σε κύηση 
Βασίλειος Γρηγορίου, Χριστίνα Παλασίδη 
Ψυχιατρικό τμήμα εισαγωγών ΨΝΑ: 
Παρουσίαση καθημερινής πρακτικής  χρήσης 
αντιψυχωσικών αγωγών σε ασθενείς με 
σοβαρή και επιμένουσα ψυχική διαταραχή  
Αικατερίνη Φιλιππή, Χρήστος Π. Γεωργιόπουλος
Καινοτόμες αγωγές για ψυχωσικές διαταραχές 
Χρήστος Τσόπελας  

Στρογγυλή τράΠΕζά 10 
Νέες τάσεις 
Προεδρείο: Βασίλειος Αλεβίζος, Ειρήνη Σιούτη  
 
Στην αντιψυχωτική αγωγή
Κωνσταντίνος Τσαμάκης 
Στην αντιμετώπιση της διπολικής διαταραχής  
Δημήτρης Δικαίος 
Στην αντικαταθλιπτική αγωγή  
Χαράλαμπος Τουλούμης  

ΑΙθΟΥΣΑ ΙIΑΙθΟΥΣΑ Ι

της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας8o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021
της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας8o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο



 09.00-10.30 Στρογγυλή τράΠΕζά 11 
 Ανεπιθύμητες ενέργειες αντιψυχωτικής αγωγής/ αντιμετώπιση 

Προεδρείο: Βασίλης Αλεβίζος, Ειρήνη Σιούτη 

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες της αγωγής με κλοζαπίνη  
Στέφανος Δημητρακόπουλος 
Αύξηση σωματικού βάρους  
Γιώργος Μούκας
Δυσλιπιδαιμία  
Χαράλαμπος Τουλούμης 

  
10.30-12.00 Στρογγυλή τράΠΕζά 12 
 ΝεΟτερά ΔεΔΟμεΝά γιά τις ΘεράπεύτιΚες επιλΟγες ςτηΝ ψύΧιΚη ύγειά της άΝάπάράγΩγης

Οργάνωση Κλάδου Ψυχικής Υγείας Γυναικών και Ψυχιατρικής της Αναπαραγωγής της ΕΨΕ
Προεδρείο: Αγγελική Λεονάρδου, Αρετή Σπυροπούλου 
 
Ψυχολογικές και ψυχιατρικές πλευρές της θεραπείας με αντισυλληπτικά 
Αχιλλέας Γρηγορίου
Η χρήση αλκοόλ και οι επιπτώσεις της κατά την περίοδο της κύησης, της λοχείας και του θηλασμού 
Ελευθέριος Μέλλος
Μέθοδοι εγκεφαλικού ερεθισμού στην περιγεννητική περίοδο: Ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία 
Γεράσιμος Κωνσταντίνου
Νεότερα δεδομένα για τη χρήση αντικαταθλιπτικών στην κύηση 
Αγγελική Λεονάρδου  

12.00-12.30 Διάλειμμά • Κάφες  
 
12.30- 13.00 ΔιάλΕξή 7

Προεδρείο: Βασ. Αλεβίζος, Ειρήνη Σιούτη   

Σεξ στη τρέχουσα κοινωνική συγκυρία 
Θάνος Ασκητής 

 
13.00- 14.30 Στρογγυλή τράΠΕζά 13 
 Αποτυπώματα της κλιματικής αλλαγής

Προεδρείο:  Γεώργιος Χριστοδούλου, Νικόλαος Παπαμιχαήλ 

Κλιματική αλλαγή, επιπτώσεις στην υγεία, ιώσεις, COVID-19 
Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη
Κλιματική αλλαγή και ψυχισμός 
Αικατερίνη Ζολώτα 
Νευροβιολογικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή 
Γιώργος Θωμαΐδης  

14.30- 16.00 Στρογγυλή τράΠΕζά 14 
 Νεότερα θεραπευτικά δεδομένα 

Προεδρείο: Χαράλαμπος Τουλούμης, Βασίλης Αλεβίζος 

Βαλπροϊκό   
Νεκτάριος  Κράνος 
Silexan   
Φωτεινή  Λάτα 
EGb-761   
Taulant Jupe  

16.00- 16.30 Λήξη Συνεδρίου – Σχόλια – Συμπεράσματα   

ΑΙθΟΥΣΑ Ι

της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας8o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021



12

της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας8o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο Δορυφορικές Διαλέξεις /     
  Δορυφορικά Συμπόσια

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 Αίθουσα Ι

19.30- 20.00  ΔΟρύφΟριΚη Διάλεξη 1 

Οργάνωση
Η συμβολή της Ασεναπίνης στην ορθή διαχείριση του ασθενούς με Διπολική Διαταραχή: 
Αδικαιολόγητη επιφυλακτικότητα & περιορισμένη χρήση
Δημήτρης Δικαίος    

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021  Αίθουσα Ι

11.30-12.00 ΔΟρύφΟριΚη Διάλεξη 2

Οργάνωση
Kριτήρια επιλογής αντιψυχωτικού
Χαράλαμπος Τουλούμης   

 
12.00-12.30 ΔΟρύφΟριΚη Διάλεξη 3

Οργάνωση
Συντονιστής:  Βασίλειος - παντελεήμων μποζίκας

Καριπραζίνη για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας: Σημεία διαφοροποίησης  
από τα υπάρχοντα αντιψυχωτικά 
Χαράλαμπος Τουλούμης    

13.00- 14.00 ΔΟρύφΟριΚo ςύμπΟςιΟ  

Οργάνωση 
Σύγχρονη Διαχείριση της Ανθεκτικής στη Θεραπεία Κατάθλιψης                                   
Προεδρείο: Βασίλειος - παντελεήμων μποζίκας

Ομιλητές: Αγοραστός Αγοραστός, Βασίλειος Νάτσης

Εισαγωγή  
Βασίλειος - παντελεήμων μποζίκας

Ανθεκτική στη Θεραπεία Κατάθλιψη: Μια Επισκόπηση της Νόσου  
Αγοραστός Αγοραστός 

Νεότερες Επιλογές στη Φαρμακοθεραπεία της Ανθεκτικής στη Θεραπεία Κατάθλιψης  
Βασίλειος Νάτσης

Συνοψίζοντας τα Δεδομένα  
Βασίλειος - παντελεήμων μποζίκας 

Q & A   



της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας8o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο
 ΑΘΗΝΑ 26-28 Νοεµβρίου 2021 

Ελληνική
Ψυχιατρική Εταιρεία

Κλάδος Κλινικής
Ψυχοφαρµακολογίας

13

e-Posters
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EP1. Medical cannabis attitudes, beliefs and knowledge among nurses and midwifes in Cyprus
ςΩΚράτης ςΩΚράτΟύς1, ΜΕΡΟΠΗ ΜΠΟΥΖΙΚΑ1, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΚΟΥΣΙΗ1, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ1, 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ1

1ΤΕΠΑΚ ΚΥΠΡΟΣ

ep2.  άντιψυχωτικά, υπερπρολακτιναιμία-  case report
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρεας Παπανδρεου1

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ep3.  άγχώδης διαταραχή και λιπίδια (χορήγηση ω3 , ω6)
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρεας Παπανδρεου1

1Ψυχιατρικο Νοσοκομειο Θεσσαλονικης

ep4.  άριπιπραζόλη -Προλακτιναιμία  Νέα δεδομένα -Case report
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρέας Παπανδρέου1

1Ψυχιατρικο Νοσοκομειο Θεσσαλονικης

ep5.  ο  ρόλος των  Ω3 ως θεραπεία  ενίσχυσης στην  σχιζοφρένεια
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρεας Παπανδρεου1

1Ψυχιατρικο Νοσοκομειο Θεσσαλονικης

ep6.  Πανδημία, οξειδωτικό στρες, θωράκιση του οργανισμού
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρεας Παπανδρεου1

1Ψυχιατρικο Νοσοκομειο Θεσσαλονικης

ep7.  Συσχέτιση ψύχωσης- χοληστερόλης  Νεότερα δεδομένα
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρεας Παπανδρεου1

1Ψυχιατρικο Νοσοκομειο Θεσσαλονικης

ep8.  Χορήγηση διατροφικών συμπληρωμάτων με σκοπό τη ρύθμιση κορτιζόλης (ορμόνη του 
stress)- Συσχέτιση με λιπώδη ιστό
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρεας Παπανδρεου1

1Ψυχιατρικο Νοσοκομειο Θεσσαλονικης

ep9.  Ψυχική υγεία και πανδημία. ο ρόλος της βιταμίνης D
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρεας Παπανδρεου1

1Ψυχιατρικο Νοσοκομειο Θεσσαλονικης

ep10.  ή ΠρΕγκάΜΠάλιΝή ΩΣ ΣτάΘΕροΠοιήτήΣ ΣυΝάιΣΘήΜάτοΣ Στή ΔιΠολική ΔιάτάράΧή – 
ΜάΝιάκή φάΣή
Χρήστος Ιστίκογλου1, Ιωάννης Ριζάβας2, Νικήτας Παναγιωτόπουλος1, Ευάγγελος Λιάπης1,  
Ελισάβετ Ανδρέου1, Δήμητρα Κεντρωτή1, Άννα Παπαδάκη1, Ελευθερία Καραμέρη1, 
Αλέξιος Μπάλλας1, Παναγιώτης Κανελλάκος1

1Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»-ΠΑΤΗΣΙΩΝ, 2ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΨΝΑ) 
«ΔΑΦΝΙ»

της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας8o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο
 ΑΘΗΝΑ 26-28 Νοεµβρίου 2021 

Ελληνική
Ψυχιατρική Εταιρεία

Κλάδος Κλινικής
Ψυχοφαρµακολογίας
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ep11.  ή ΠροΣΘήκή άριΠιΠράζολήΣ Στή ΜΕιΩΣή τήΣ ΠρολάκτιΝήΣ ΠροκάλουΜΕΝήΣ άΠο 
κλάΣικά κάι άτυΠά άΝτιΨυΧΩΣικά
Χρήστος Ιστίκογλου1, Ιωάννης Ριζάβας2, Νικήτας Παναγιωτόπουλος1, Ευάγγελος Λιάπης1, 
Ελισάβετ Ανδρέου1, Δήμητρα Κεντρωτή1, Άννα Παπαδάκη1, Ελευθερία Καραμέρη1, 
Αλέξιος Μπάλλας1, Παναγιώτης Κανελλάκος1

1ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»-ΠΑΤΗΣΙΩΝ, 
2ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΨΝΑ) «ΔΑΦΝΙ»

ep12.  ο ΣυΝΔυάΣΜοΣ ΠρΕγκάΜΠάλιΝήΣ κάι ΒορτιοξΕτιΝήΣ Στή ΘΕράΠΕιά τήΣ 
γΕΝικΕυΜΕΝήΣ άγΧΩΔουΣ ΔιάτάράΧήΣ
Χρήστος Ιστίκογλου1, Ιωάννης Ριζάβας2, Νικήτας Παναγιωτόπουλος1, Ευάγγελος Λιάπης1,
Ελισάβετ Ανδρέου1, Δήμητρα Κεντρωτή1, Άννα Παπαδάκη1, Ελευθερία Καραμέρη1, 
Αλέξιος Μπάλλας1, Παναγιώτης Κανελλάκος1

1ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»-ΠΑΤΗΣΙΩΝ,
2ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΨΝΑ) «ΔΑΦΝΙ»

ep13.  άΣΕΝάΠιΝή κάι ΣΧιζοφρΕΝΕιά
Χρήστος Ιστίκογλου1, Ιωάννης Ριζάβας2, Νικήτας Παναγιωτόπουλος1, Ευάγγελος Λιάπης1, 
Ελισάβετ Ανδρέου1, Δήμητρα Κεντρωτή1, Άννα Παπαδάκη1, Ελευθερία Καραμέρη1, 
Αλέξιος Μπάλλας1, Παναγιώτης Κανελλάκος1

1ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»-ΠΑΤΗΣΙΩΝ, 
2ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΨΝΑ) «ΔΑΦΝΙ»

ep14.  Πανδημία, οξειδωτικό στρες, θωράκιση του οργανισμού
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρεας Παπανδρεου1

1Ψυχιατρικο Νοσοκομειο Θεσσαλονικης

ep15.  Χρόνια φλεγμονή -συσχέτιση με ντοπαμίνη
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρεας Παπανδρεου1

1Ψυχιατρικο Νοσοκομειο Θεσσαλονικης

ep16.  Μαγνήσιο- Ψυχική υγεία- Νεότερα δεδομένα
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρεας Παπανδρεου1

1Ψυχιατρικο Νοσοκομειο Θεσσαλονικης

ep17.   ή ΣυΜΒουλΕυτική ΣΕ φροΝτιΣτΕΣ άτοΜΩΝ ΜΕ ΧροΝιά ΨυΧική ΔιάτάράΧή ΩΣ ΜΕροΣ 
τήΣ ΘΕράΠΕιάΣ
Ζαχαριάδη φ.1, Κορίνθιου Μ.2, λαζάρου γ.3, πουλής Ν.4

1MSc Κοινωνική Λειτουργός, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική  Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ
2Ψυχολόγος - Γνωσιακή Ψυχοθεραπεύτρια, Κέντρο Ημέρας ΠΕΨΑΕΕ
3Κοινωνική Λειτουργός - Ψυχιατρική Νοσηλεύτρια, ΨΝΑ (Δαφνί) 
4Επισκέπτης Υγείας , Κέντρο Ημέρας ΠΕΨΑΕΕ 

ep18.  Σύμπλεγμα βιταμινών Β -άρωγός της ψυχικής υγείας
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρεας Παπανδρεου1

1Ψυχιατρικο Νοσοκομειο Θεσσαλονικης
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ep19.  Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα (endocannavoid system). Ψυχική υγεία
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρεας Παπανδρεου1

1Ψυχιατρικο Νοσοκομειο Θεσσαλονικης

ερ20.  Συστηματική ανασκόπηση της επίδρασης του COVID 19 στην ψυχική υγεία των ασθενών  
με καρκίνο
γεώργιος λυράκος1,2, Γεώργιος Λυράκος1, Βασίλειος  Σπινάρης1

1Γ.N.NlΚΑΙΑΣ. «Aγ. Παντελεήμων», 
2Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας της Υγείας City Unity College-Cardiff MU

ερ21.  Συστηματική ανασκόπηση της επίδρασης του COVID 19 στην ψυχική υγεία του 
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
γεώργιος λυράκος1,2, Ελένη  Ασλάνη1, Βασίλειος  Σπινάρης1

1Γ.N.NlΚΑΙΑΣ. «Aγ. Παντελεήμων», 2Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας της Υγείας City Unity 
College-Cardiff MU

ερ22.  άΝτιΠάρκιΝΣοΝική άγΩγή κάι υΠοτροΠή ΜάΝιάΣ ΣΕ άΣΘΕΝΕιΣ ΜΕ ΔιΠολική 
ΔιάτάράΧή κάι ιΔιοΠάΘή ΝοΣο PARKINSON-ΠάρουΣιάΣή ΣΕιράΣ άΣΘΕΝΩΝ
Κίμωνας Κοντόκωστας1, Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου1,2, Δέσποινα  Ξεκούκη3, Ουρανία Τσίκα4

1Ιδιωτικό Νευρολογικό Ιατρείο, 2Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας, 
3ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», 4ΓΝΑ «Παμμακάριστος»

ερ23.  Προβιοτικά-Σύμμαχος Ψυχικής υγείας
Βασίλειος γιούσμης1, Ανδρεας Παπανδρεου1

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
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ΔιάλΕξή 3

Καθρέπτης και εαυτός: νευροβιολογικά μοντέλα διεργασίας 

και δυνητικές θεραπευτικές προσεγγίσεις
Ορέστης γιωτάκος

Ψυχίατρος, ιδρυτής της αμκε «ομπρέλα - Νευροεπιστήμες & Ψυχική Υγεία» (www.obrela.gr) 

και της καμπάνιας “I care for my brain” (www.icareformybrain.org), 

Editor του περιοδικού “Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health” (www.obrela-journal.gr)

Πέρα απο τη χρήση του ως εργαλείο αυτοφροντίδας και παρατήρησης τους εγγύς περιβάλλοντος,  ο καθρέπτης 
έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές έρευνες ως εργαλείο μελέτης αναγνώρισης του εαυτού (self-recognition 
studies). Ο καθρέπτης ανακλά την εικόνα μας, παρέχοντας την εμπειρία του εαυτού (self-experience). Αυτή 
η εμπειρία όμως περιγράφεται συχνά ως μια αλλοτριωμένη εμπειρία (alienating self-experience), δίνοντας 
συχνά μια παράδοξη αίσθηση του εαυτού (‘‘me but not me” paradox). Αν και πολλά ζώα έδειξαν να «περνάνε» 
το self-recognition test του Gallup, φαίνεται ότι αυτή η «αναγνώριση εαυτού», όπως τουλάχιστον συμβαίνει 
στον άνθρωπο, απαιτεί την ψυχολογική ή/και διανοητική αναγνώριση (cognitive sophistication). Σύμφωνα με 
τη θεωρία  «looking glass self» του Cooley, απο τις αρχές του περασμένου αιώνα, κοιτώντας τον εαυτό μου 
στον στον καθρέπτη τον βλέπω όπως τον βλέπουν οι άλλοι, αλλά ενίοτε σαν να μην είμαι ακριβώς ίδιος με 
αυτό που εγώ έχω ως εσωτερική εμπειρία  εαυτού. Σύμφωναμε την κοινωνική θεωρία του Mead, το εγω-“Μe” 
είναι ο κοινωνικός εαυτός και το εγω-“I” είναι η απόρροια των πεποιθήσεων των άλλων για εμένα. Οι διαφο-
ρετικές αυτές διαστάσεις του εγω-“μe” και του εγω-“I” στη διαδικασία της εμπειρίας με τον καθρέπτη μπορούν 
να διερευνηθούν μέσα απο τις φαινομενολογικές απόψεις, τις ψυχοδυναμικές θεωρίες, τη θεωρία του νου 
(theory of mind), και την κοινωνική θεωρία του καθρέπτη (social mirror theory). Επίσης, μοντέλα λειτουργίας 
του εγκεφάλου, όπως το ενδοδεκτικό σύστημα πρόβλεψης λάθους (interoceptive predictive coding), το σύ-
στημα κατοπτρικών νευρώνων (mirror neurons) και το εγω- και αλλο-κεντρικό σύστημα (ego/allo-centric 
mind system), μπορούν να βοηθήσουν, μέσα απο την  κατανόηση των ανακλάσεων εαυτού  στον καθρέπτη, 
στην περαιτέρω κατανόηση της έννοιας του εαυτού (“self), και της κυριότητας σώματος και εαυτού (“body 
ownership”). Οι μέχρι τώρα θεραπευτικές παρεμβάσεις υποδεικνύουν ότι η ενεργός ή καθοδηγούμενη αυτο-
παρατήρηση στον καθρέπτη, ο διαλογισμός απέναντι στον καθρέπτη ή ακόμη και η απλή παρατήρηση (gazing) 
του εαυτού απέναντι σέναν καθρέπτη, μπορεί να αυξήσει την αίσθηση και κατανόηση της εικόνας του εαυτού και 
να μειώσει την εσωτερική ψυχική ένταση σε αρκετές ψυχικές παθήσεις.  

Βιβλιογραφία
· Rochat P & Zahavi D. The uncanny mirror: A re-framing of mirror self-experience. Consciousness and Cognition, 2011, 

20: 204-213 doi:10.1016/j.concog.2010.06.007
· Gallup, G. G., Jr., & Anderson, J. R. Self-recognition in animals: Where do we stand 50 years later? Lessons from clean-

er wrasse and other species. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice 2020, 7(1), 46–58. https://doi.
org/10.1037/cns0000206

· Giotakos O. Mirror and Self. Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health, 2021, 4: 187-195 DOI 10.26386/obrela.
v4i4.130 

http://www.obrela.gr
http://www.icareformybrain.org
http://www.obrela-journal.gr
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/cns0000206
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/cns0000206
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ΔιάλΕξή 4

Νευροβιολογία της ψυχοθεραπείας 
Ηλίας Αγγελόπουλος 
καθηγητής Ψυχιατρικής 

Ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής εκΠα

Οι ψυχοθεραπείες και οι νευροεπιστήμες του νου μοιράζονται το ίδιο  εννοιολογικό πλαίσιο, την γενική θεωρία 
συστημάτων καθώς και θεωρίες επικοινωνίας. Αυτό είναι πρόδηλο στην περίπτωση των συστημικών αλλά 
ισχύει και στην περίπτωση των υπόλοιπων ψυχοθεραπειών όπου αλληλοεπιδρούν δυο εγκέφαλοι - δύο πολύ-
πλοκα συστήματα-.  
Υπάρχουν διάφορες περιοχές των νευροεπιστημών που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες στην ψυχοθεραπεία, 
μεταξύ αυτών: Η placebo δράση, η μνήμη/ μάθηση και η νευροπλαστικότητα. 
Μελέτες αποτελεσματικότητας έδειξαν ότι, ανεξάρτητα από την τεχνική, είναι η ποιότητα της σχέσης θεραπευ-
τή-ασθενούς που είναι ο κύριος θεραπευτικός παράγοντας στην ψυχοθεραπεία. Η προσέγγιση αυτής της σχέσης 
στο επίπεδο της εγκεφαλικής λειτουργίας περιλαμβάνει: την διυποκειμενικότητα ως εγκεφαλική λειτουργία 
και πιο ειδικά την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τους νευρώνες με κατοπτρικές ιδιότητες, την ενσυναί-
σθηση, τη θεωρία του νου, την αντίληψη της όψης του προσώπου και την προσωδία του λόγου. 

ΔιάλΕξή 6

ΚάτάςτρΟφες: επιπτΩςεις ςτηΝ ψύΧιΚη ύγειά
γεώργιος Ν. Χριστοδούλου 

Ομότιμος καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου αθηνών 

επίτιμος Πρόεδρος της ελληνικής Ψυχιατρικής εταιρείας 

Το θέμα των Καταστροφων έχει αποκτήσει μια δυσάρεστη επικαιρότητα στην Ελλάδα εξ αιτίας της σύμπτωσης 
σχεδόν όλων των ειδών καταστροφων κατά τα τελευταία χρόνια - φυσικών, οικονομικών, βιολογικών και 
επαπειλουμενων ανθρωποεπαγομενων. 
Υπάρχει άλλωστε πάντα συμμετοχή του ανθρώπου σε όλες τις καταστροφές, επομένως σε ορισμένο βαθμό 
όλες οι καταστροφές είναι και ανθρωποεπαγομενες. 
Οι επιπτώσεις των καταστροφων στην ψυχική υγεία των επιζώντων είναι σοβαρές (άγχος, stress, θλίψη, 
κατάθλιψη, επιδείνωση προϋπάρχουσας ψυχοπαθολογιας, PTSD κλπ) η κατεύθυνση όμως της ψυχολογικής 
αντίδρασης (δυσλειτουργικη ή προσαρμοστικη) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ανάμεσα στους οποίους η 
σημασία που αποδίδει ο καθένας στο τραυματικο γεγονός παίζει σημαντικό ρόλο. 
Στην παρουσίαση αυτή αναφέρονται η συμπτωματολογια, τα ειδικά σύνδρομα (ASR και PTSD) και οι προγνω-
στικοι παράγοντες που αφορούν στις από την ψυχική σφαίρα επιπτώσεις των καταστροφων,  τονίζεται ότι σε 
κάθε άνθρωπο που υφίσταται σωματική βλάβη αντιστοιχούν τρεις που βλαπτονται ψυχολογικά (και παρά ταύτα 
δεν υπαρχει η ανάλογη φροντίδα) και σχολιάζεται ο γνωμοδοτικος, συμβουλευτικος, καθοδηγητικος και θερα-
πευτικός ρόλος του ψυχιάτρου. 
Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Ψυχιατρική  Κλινική του ΕΚΠΑ αντιμετώπισε τις επιπτώσεις από τον 
σεισμό της Παρνηθας το 1999 και σχολιάζονται οι ενεργειες της WPA σε σχέση με μια σειρά καταστροφων σε 
μια περίοδο που είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό τον τομέα. 
Οι ενέργειες της WPA και της ΕΨΕ σε σχέση με την συμβολή των τοπικών ψυχιατρικων εταιριών στην επίλυση 
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της κρίσης στη Μέση Ανατολή και σε σχέση με τις επιπτώσεις του πολέμου στην ψυχική υγεία των επιζώντων 
αναφέρονται και σχολιάζονται. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ΑντιΔπολεμική Διακήρυξη των Αθηνών (2016). 
Σε σχέση με τις επιπτώσεις των βιολογικών καταστροφών αναφερονται τα αποτελέσματα  ερευνας της Εται-
ρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής για τις επιπτωσειςτης πανδημίας και του συνακόλουθου εγκλεισμού στην ψυ-
χική υγεία του πληθυσμού. 
Τέλος, τονίζεται ότι οι λέξεις - κλειδιά στην ψυχολογική αντιμετώπιση των καταστροφών είναι : Ανθεκτικότητα 
(σε ατομικό επίπεδο) και Αλληλεγγυη (σε κοινωνικό επίπεδο). 
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ΔιάλΕξή 7 

Σεξ στην τρέχουσα κοινωνική συγκυρία
Δρ. θάνος Ασκητής

Οι αλλαγές της νέας συνθήκης του Covid-19, στις οποίες οι άνθρωποι έχουν κληθεί να προσαρμοστούν, είναι 
ιδιαίτερα αισθητές και αφορούν τη διαχείριση του άγχους και φόβου μόλυνσης με κορωνοϊό, τόσο των ίδιων 
όσο και των αγαπημένων τους προσώπων, τις νέες εργασιακές συνθήκες, την καραντίνα και τα άμεσα επακό-
λουθα της όπως τον περιορισμό των κοινωνικών επαφών, την αύξηση του χρόνου συνύπαρξης των μελών της 
οικογένειας μέσα στο σπίτι και τη διαχείριση των ενδεχόμενων συγκρούσεων. 
Οι επιπτώσεις στην υγεία λόγω της πανδημίας αφορούν και την ψυχική υγεία, με τα επίπεδα καταθλιπτικών 
συμπτωμάτων και άγχους να ανεβαίνουν με ανησυχητικό ρυθμό. Φυσικά, και η ερωτική επιθυμία και 
συμπεριφορά ως άρρηκτα συνδεδεμένη με τις συνθήκες ζωής του ατόμου, δε θα μπορούσαν να μην επηρεαστούν 
από την έλευση του Covid-19. Η πανδημία οδήγησε σε αύξηση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών σε άνδρες και 
γυναίκες, και κατ’ επέκταση και της κατανάλωσης PDE5’s, μείωση της συχνότητας των σεξουαλικών επαφών 
και αύξηση του αυνανισμού, της χρήσης πορνογραφικού υλικού και του διαδικτυακού σεξ.

http://psychiaticprevention.com
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 Στρογγυλή τράΠΕζά 1
θεραπευτικές προκλήσεις στο χώρο των εξαρτήσεων σήμερα

ΚΟΚάΪΝη Κάι άλλες ψύΧΟΔιεγερτιΚες Ούςιες,  

εξάρτηςη, ΘεράπεύτιΚες πρΟΚληςεις
Νανούρη Αλεξάνδρα

Ψυχίατρος,  18 Άνω Τοξικομανών, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο αττικής

Η χρήση κοκαΐνης και ψυχοδιεγερτικών ουσιών  παρουσιάζει μεγάλη αύξηση την τελευταία 20ετία, παρεκτο-
πίζοντας παλιότερες ουσίες, ενώ εμφανίζονται διαρκώς καινούριες, με συχνά απρόβλεπτο και ελάχιστα κα-
τανοητό μηχανισμό δράσης. Η κύρια επίδρασή τους αφορά στην αύξηση της εγρήγορσης και της γνωστικής 
λειτουργίας. Ταξινομούνται σε φαρμακευτικές ουσίες που συνταγογραφούνται για ιατρικές διαταραχές, με 
κύρια την ΔΕΠΥ και σε ουσίες που διανέμονται παράνομα, και οι βασικές κατηγορίες αυτών είναι η κοκαΐνη, 
τα αμφεταμινικού τύπου ψυχοδιεγερτικά και οι συνθετικές καθινόνες. Στην παρουσίαση θα αναλύσουμε τις κα-
τηγορίες των ψυχοδιεγερτικών ουσιών, θα αναφερθούμε στις βασικές διαφορές τους και στον τρόπο δράσης 
τους, καθώς και στις επιθυμητές επιδράσεις από την πλευρά του χρήστη. Θα δούμε πότε η χρήση των ψυχοδιε-
γερτικών γίνεται κατάχρηση και πότε εξάρτηση και τις συνέπειες αυτών στην σωματική και ψυχική υγεία, όπως 
επίσης και τους παράγοντες κινδύνου και τα κριτήρια διάγνωσης της εξάρτησης στα ψυχοδιεγερτικά. Παρόλο 
που στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν εγκεκριμένες από τον FDA φαρμακολογικές θεραπείες για την εξάρτηση 
στις ψυχοδιεγερτικές ουσίες, διεξάγεται ένας μεγάλος αριθμός μελετών για υποψήφια φάρμακα που φαίνεται 
να υπόσχονται πιθανές λύσεις στο μέλλον και σε αυτά θα αναφερθούμε ολοκληρώνοντας την παρουσίαση. 

 

ΔιάΧειριςη τΟξιΚΩςης Κάι άπΟςύρςης άπΟ ΝάρΚΩτιΚες Ούςιες ςε τ.ε.π
Ελένη Ζάχαρη 

Στην ομιλία θα πραγματοποιηθεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης και παρουσίασης των βασικών πληροφορι-
ών σχετικά με τις περιπτώσεις τοξίκωσης και απόσυρσης από συνήθεις ναρκωτικές ουσίες. Αν και η βασική 
αντιμετώπιση άπτεται παθολογικών ειδικοτήτων, συχνά είναι αναγκαία η συνδρομή του ψυχιάτρου σε επίπεδο 
επειγόντων, ψυχιατρικών και γενικών νοσοκομείων, αλλά και σε επίπεδο διασυνδετικής συμβουλευτικής 
ψυχιατρικής. Οι προκλήσεις, τόσο λόγω της πολυ-τοξικομανίας όσο και της αδυναμίας, ενίοτε, να ταυτοποι-
ηθεί άμεσα μέσω ιστορικού ή εξετασης η υπεύθυνη ουσία, επιβάλλουν την λεπτομερή κλινική παρατήρηση. 
Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των ασθενων, συμπτώματα από την ψυχική σφαίρα, σωματικές εκδηλώ-
σεις και κλινικά σημεία, αποτελούν οδηγό πρός την ορθή διάγνωση και αντιμετώπιση. Κατα την επιλογή των 
θεραπευτικών πράξεων και των φαρμακευτικών παρεμβάσεων, μείζονα ρόλο διαδραματίζει η εξοικείωση 
με πιθανές επιπλοκές κάθε κατάστασης καθώς και οι κίνδυνοι της συγχορήγησης των παράνομων ουσιών 
με ψυχιατρική αγωγή. Σε μια εποχή που η κατάχρηση και η εξάρτηση αποτελούν σημαντικό πρόβλημα και που 
η ποικιλία αλλά και η νόθευση των τοξικών ουσιών δυσχεραίνει την αναγνώριση και κατανόηση των σχετι-
κών κλινικών εικόνων προκαλώντας διαφοροδιαγνωστικά ερωτήματα, η εγρήγορση και η ευαισθητοποίηση 
κρίνεται αναγκαία.           
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Η σημασία της λειτουργίας μιας μονάδας σωματικής αποτοξίνωσης 

ως πρώτο βήμα για τη θεραπεία της εξάρτησης 
Χρηστίδη Στέλλα

Ψυχίατρος, επιμελήτρια α΄

Δ/ντρια μονάδας απεξάρτησης 18 Άνω, ΨΝα

Η εξάρτηση αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που εξελίσσεται διαρκώς και αλληλεπιδρά με 
τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια οι δομές αντιμετώπισης της 
εξάρτησης έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλές προκλήσεις, που συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με 
την αλλαγή της έκτασης και της φύσης του προβλήματος, όπως νέες εξαρτήσεις, νέες ουσίες, αύ-
ξηση της χρήσης σε νεότερες ηλικίες, μεταβαλλόμενος και περισσότερο επιβαρυμένος πληθυσμός 
στόχος, αύξηση των περιστατικών συννόσησης. Για τους λόγους αυτούς στόχος των δομών είναι να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των εξαρτημένων στη θεραπεία και να αντιμετωπίζουν ανασταλτικούς 
παράγοντες αυτής. Η κλινική εμπειρία δείχνει ότι η δυσκολία του εξαρτημένου να απέχει από κάθε 
ναρκωτική ουσία που λαμβάνει χωρίς την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αποτελεί βασικό ανα-
σταλτικό παράγοντα για την πλήρη απεξάρτηση του και την επανένταξη στην κοινωνία. Έτσι κρίνεται 
ιδιαίτερα σημαντική η λειτουργία Μονάδων Σωματικής Αποτοξίνωσης, καθώς αυτή όχι μόνο περιορί-
ζει τις επιπτώσεις για την υγεία που συνεπάγεται η εξάρτηση κυρίως από οπιοειδή, αλλά για πολλούς 
εξαρτημένους συνιστά ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την απομάκρυνση τους από τον τρόπο ζωής, 
που περιστρέφεται γύρω από την αναζήτηση και κατανάλωση παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών. Η 
σωματική αποτοξίνωση εξάλλου αποτελεί  προαπαιτούμενο για τα μοντέλα μακρόχρονης παρέμβα-
σης και θεραπείας της εξάρτησης. Βασικός στόχος της Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης αποτελεί η 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου στέρησης σε χρήστες οπιοειδών, η ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη και κινητοποίηση, η προετοιμασία και παραπομπή σε κατάλληλο πρόγραμμα απεξάρτησης 
με προοπτική την οριστική απεξάρτηση από όλες τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Θα γίνει αναφορά στη Μο-
νάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης που θα λειτουργεί στα πλαίσια του Ψυχιατρικού Νοσοκομείο Αττικής 
που θα έχει ως γενικό αντικείμενο τη σωματική αποτοξίνωση εξαρτημένων που χρήζουν νοσηλείας 
σε προστατευόμενο περιβάλλον και εντατικής εξατομικευμένης φροντίδας. Στόχο αποτελεί η ανώδυ-
νη και ακίνδυνη αποτοξίνωση σύμφωνα με διεθνώς  καθιερωμένες επιστημονικά  καλές πρακτικές.

Στρογγυλή τράΠΕζά 2
Covid – 19

ςυνομωσία ή παραληρητική ιδέα?
Μαρία Κ. Δημητρακά

Ψυχίατρος ΨΝα

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, το ένα τέταρτο του γενικού πληθυσμού μπορεί να υιοθετεί  πεποιθήσεις συ-
νωμοσίας για την COVID-19, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό (Freeman 2020). Ορισμένες είναι ένας τύπος άρνησης 
(“o ιός δεν υπάρχει»), άλλες αντανακλούν δυσπιστία προς τις αρχές («Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να ελέγξει 
τον πληθυσμό») και άλλες υποδηλώνουν κακόβουλη πρόθεση ατόμων ή χωρών με χρήση της τεχνολογίας (Μπιλ 
Γκέιτς, τεχνολογία 5G ,Κίνα). Αυτό υποδηλώνει ότι οι θεωρίες συνομωσίας είναι μια ετερογενής κατασκευή.  
Οι θεωρίες συνωμοσίας δεν είναι νέο φαινόμενο, αλλά η πανδημία COVID-19 αποδείχθηκε γόνιμο έδαφος 
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ανάπτυξής τους, λόγω των πολλών αβεβαιοτήτων που συνδέονται με αυτή αλλά και των πρωτοφανών περιο-
ρισμών που έχουν επιβληθεί για τον έλεγχό της. Την ίδια στιγμή  οι θεωρίες αυτές μειώνουν την τήρηση των 
μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας και ενθαρρύνουν μια αρνητική στάση απέναντι στον εμβολιασμό.
Έχει προταθεί ότι οι πεποιθήσεις συνωμοσίας έχουν στενή σχέση με το «φάσμα της παράνοιας» και ότι τόσο 
οι πεποιθήσεις συνωμοσίας όσο και οι παρανοϊκές ιδέες αντιπροσωπεύουν μορφές «υπερβολικής δυσπιστί-
ας». Στο φάσμα των φαινομένων που σχετίζονται με τη δυσπιστία, ο βαθμός δυσπιστίας αυξάνεται από υγιείς 
αμφιβολίες και σκεπτικισμό στο ένα άκρο, στο διωκτικό παραλήρημα στο άλλο άκρο. Παρά τις διαφορές που 
υπάρχουν μεταξύ των θεωριών συνομωσίας και του διωκτικού παραληρήματος (φύση, βαθμός πεποίθησης ότι 
οι ιδέες είναι αληθινές, βαθμός ενασχόλησης, σταθερότητα-ακαμψία, πηγή και στόχος της απειλής, εναισθη-
σία, ενδιαφέρον για επιβεβαίωση από άλλους, αληθοφάνεια των αποδιδόμενων αιτιών, βαθμός λειτουργικής 
έκπτωσης),στην κλινική πράξη, η διάκριση μεταξύ των πεποιθήσεων συνωμοσίας, των υπερτιμημένων ιδεών 
και των διωκτικών παραληρημάτων δεν είναι πάντα σαφής.
Τέλος  η εξέλιξη από μια μη παραληρητική πεποίθηση συνωμοσίας σε μια παραληρητική ιδέα δίωξης είναι δυ-
νατή, υποδηλώνοντας ότι το όριο μεταξύ της μη ψύχωσης και της ψύχωσης μπορεί να είναι ρευστό διαχρονικά 
και ότι οι θεωρίες συνωμοσίας μπορεί να εμφανίζονται σε ένα συνεχές αληθοφάνειας, από εκείνες που είναι 
πιο εύλογες, σχετικά κοινές στον γενικό πληθυσμό και πολύ απίθανο να συνδέονται με ψυχικές ασθένειες έως 
αυτές που είναι εξαιρετικά απίθανες, σχετικά σπάνιες στον γενικό πληθυσμό και υποδηλώνουν μια σοβαρή 
ψυχική διαταραχή όπως η ψύχωση.

Στρογγυλή τράΠΕζά 3
Μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές στην παιδική και εφηβική ηλικία – 

φαρμακευτική αντιμετώπιση

ςΧιΖΟφρεΝειά ςε πάιΔιά Κάι εφηΒΟύς - φάρμάΚεύτιΚη άΝτιμετΩπιςη
Μαρίνος Κυριακόπουλος

επίκουρος καθηγητής Παιδοψυχιατρικής

α’ Ψυχιατρική κλινική εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου αθηνών

Η σχιζοφρένεια πρώιμης έναρξης, και γενικότερα οι πρώιμες ψυχωτικές διαταραχές, αντιπροσωπεύουν περισ-
σότερο σοβαρές και ενδεχομένως περισσότερο «νευροαναπτυξιακές» μορφές ψύχωσης. Η αξιολόγησή τους 
είναι πολυδιάστατη και απαιτεί ιδιαίτερη ευαισθησία και διάθεση υποστήριξης λόγω της φύσης και των συνε-
πειών τους. Κεντρικός άξονας στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση αποτελεί η φαρμακευτική αγωγή με αντι-
ψυχωτικά φάρμακα. Τα φάρματα που προκρίνονται λόγω της μικρότερης πιθανότητας πρόκλησης κινητικών 
παρενεργειών είναι τα λεγόμενα αντιψυχωτικά δεύτερης γενιάς ή άτυπα αντιψυχωτικά. Τα φάρμακα αυτής της 
κατηγορίας, με εξαίρεση την κλοζαπίνη, έχουν αντίστοιχη αποτελεσματικότητα κατά μέσο όρο αλλά η εξατομι-
κευμένη ανταπόκριση συγκεκριμένων ασθενών μπορεί να διαφέρει, οπότε αν η θεραπεία με ένα από αυτά δεν 
είναι αποτελεσματική, εναλλακτικά φάρμακα αυτής της κατηγορίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Επιπρόσθετα, 
οι παρενέργειές τους διαφέρουν σε κάποιο βαθμό οπότε η απόφαση της σειράς με την οποία θα χρησιμοποιη-
θούν εξαρτάται τόσο από την κλινική εικόνα όσο και από τις προτιμήσεις του εφήβου και της οικογένειάς του. 
Η παρακολούθηση των πιθανών μεταβολικών, ενδοκρινικών και κινητικών παρενεργειών είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική στις νεαρότερες ηλικίες. Σε περιπτώσεις σχιζοφρένειας ανθεκτικής στη θεραπεία, που χαρακτηρίζεται 
από μη ανταπόκριση σε τουλάχιστον δυο αντιψυχωτικά φάρμακα, που χρησιμοποιήθηκαν σε θεραπευτική δόση, 
για τουλάχιστον 6 – 8 εβδομάδες, η χρήση της κλοζαπίνης συνιστάται και στην περίπτωση των παιδιών και 
των εφήβων όπως και στους ενήλικες. Η έναρξη κλοζαπίνης σε αυτές τις ηλικίες επιβάλλεται να γίνει κατά τη 
διάρκεια ενδονοσοκομειακής νοσηλείας. Γενικά, πριν τη λήψη της απόφασης θεραπείας με όλα τα φάρμακα, 
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χρειάζεται να γίνει μια ανάλυση κόστους – οφέλους, που στην περίπτωση σοβαρών ψυχιατρικών διαταραχών 
όπως η σχιζοφρένεια ευνοεί τη χρήση τους.

μειΖΩΝ ΚάτάΘλιπτιΚη ΔιάτάράΧη ςε πάιΔιά Κάι εφηΒΟύς- 

φάρμάΚεύτιΚη άΝτιμετΩπιςη
Κωνσταντίνος Κώτσης

επίκουρος καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, κο.κε.Ψ.Υ.Π.ε. Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής κλινικής, 

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Η κατάθλιψη είναι μια συχνή διαταραχή στα παιδιά και τους εφήβους και συνδέεται με ποικιλία αρνητικών εκβάσε-
ων όπως φτωχή ακαδημαϊκή λειτουργικότητα, δυσκολίες στις σχέσεις με τους συνομηλίκους και την οικογένεια 
καθώς και αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας. Η έγκαιρη θεραπεία μειώνει τους ανωτέρου κινδύνους και προδιαθέ-
τει σε καλύτερη λειτουργικότητα στην ενήλικο ζωή. Οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις αποτελούν την πρώτης 
γραμμής θεραπεία για την κατάθλιψη των παιδιών και των εφήβων, ωστόσο για τις πιο σοβαρές (και μέτριας 
βαρύτητας) περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται σε αυτές, προτείνεται η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. 
Η χρήση τους αυξάνει με το χρόνο και η έρευνα μέσω τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών (RCT’s) δείχνει ότι οι 
εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI’s) είναι αποτελεσματικοί στη θεραπεία της εφηβικής 
κατάθλιψης. Ωστόσο, το όφελος από τη θεραπεία των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων χρειάζεται να σταθμίζεται 
απέναντι στους κινδύνους της χρήσης τους.  Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η εκτίμηση της βαρύτητας της κατά-
θλιψης, η συγκατάθεση μετά από ενημέρωση και η εκπόνηση ενός σχεδίου ασφάλειας αποτελούν τα απαραίτητα 
βήματα πριν τη συνταγογράφηση αντικαταθλιπτικών στα παιδιά και τους εφήβους. Η φαρμακευτική θεραπεία της 
κατάθλιψης διακρίνεται στην οξεία φάση, τη φάση διατήρησης και τη φάση της διακοπής, με ορισμένους SSRI’s να 
είναι εγκεκριμένοι από τους ρυθμιστικούς οργανισμούς για χρήση σε παιδιά και εφήβους. 

ΔιπΟλιΚη ςύΝάιςΘημάτιΚη ΔιάτάράΧη ςε πάιΔιά Κάι εφηΒΟύς - 

φάρμάΚεύτιΚη άΝτιμετΩπιςη
Χρήστος Ανδρούτσος

Ψυχίατρος Παιδιών και εφήβων 

Διευθυντής, Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και εφήβων, Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο αττικής

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί την ανασκόπηση και κριτική προσέγγιση των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων 
αναφορικά με την φαρμακευτική αντιμετώπιση της Διπολικής Συναισθηματικής Διαταραχής σε παιδιά και εφήβους.  
Βασίζεται κυρίως σε δεδομένα από συστηματικές ανασκοπήσεις και πρόσφατες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με-
λέτες αναφορικά με την χρήση των άτυπων αντιψυχωσικών, των αντιεπιληπτικών και του λιθίου για την αντιμετώ-
πιση των οξέων μανιακών/μικτών επεισοδίων με ή χωρίς ψυχωσικά στοιχεία, και την συνδυαστική  χρήση αυτών με 
αντικαταθλιπτικά για την αντιμετώπιση της διπολικής κατάθλιψης, καθώς και για την θεραπεία συντήρησης. 
Συνοψίζονται επιπλέον οι σχετικές οδηγίες ορθής πρακτικής των κυριοτέρων έγκριτων διεθνούς εμβέλειας 
οργανισμών. Παρά τις πρόσφατες προόδους των ερευνών αναφορικά με την ασφάλεια και αποτελεσματικότη-
τα των ανωτέρω θεραπειών σε παιδιά και εφήβους, ορισμένες από τις κλινικές αποφάσεις καθοδηγούνται από 
δεδομένα περιορισμένα ή προερχόμενα από ενήλικες, και είναι επιτακτική ανάγκη η διεξαγωγή περισσότερων 
ελεγχόμενων κλινικών μελετών σε εφήβους και ιδιαίτερα σε παιδιά με διπολική συναισθηματική διαταραχή.  
  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Αναστασία Κουμούλα, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, 
Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής
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 Στρογγυλή τράΠΕζά 4
Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις

ύπΟΝάτριάιμιά άπΟ ψύΧΟτρΟπά, άΝτιμετΩπιςη 
Καλυψώ προβή

Η υπονατριαιμία είναι η πιο συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή που συναντάται στην κλινική πράξη. Μπορεί να 
προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων . Ένας ασθενής μπορεί να είναι ασυμπτωματικός μπορεί 
όμως να εμφανίσει και απειλητικά για την ζωή νευρολογικά συμπτώματα. Τα αίτια της υπονατριαιμίας είναι  
πολλαπλά και η διάκριση της υποκείμενης αιτιολογίας είναι σημαντική γιατί οδηγεί στην καταλληλότερη θε-
ραπεία και αντιμετώπιση. Συχνά τα αίτια της υπονατριαιμίας είναι τα ψυχοτρόπα φάρμακα γι’ αυτό και είναι 
σημαντικό για τον κλινικό ψυχίατρο και ειδικά για αυτόν που ασχολείται με την διασυνδετική ψυχιατρική και την 
ψυχογηριατρική να είναι ενημερωμένος και να γνωρίζει τα πιθανά αίτια αλλά και τις θεραπευτικές επιλογές 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει σε περίπτωση εμφάνισης της. 

φαρμακοθεραπεία της ψυχωτικής κατάθλιψης
Ρούμπου Αικατερίνη

ειδικευόμενη ψυχιατρικής στο 5ο Ψ.Τ.ε. του Ψ.Ν.α. “Δαφνί”

H ψυχωτική κατάθλιψη ορίζεται στο DSM-5 ως η καταθλιπτική διαταραχή με ψυχωτικά στοιχεία, δηλαδή πα-
ραληρητικές ιδέες ή/και ψευδαισθήσεις, είτε συμβατά είτε ασύμβατα με τη διάθεση. Στο γενικό πληθυσμό η διά 
βίου επικράτηση της διαταραχής αυτής ποικίλλει από 0,35 ως 1% και το ποσοστό είναι μεγαλύτερο σε μεγα-
λύτερης ηλικίας ασθενείς. Στους παράγοντες κινδύνου συμπεριλαμβάνονται το γυναικείο φύλο και το οικογε-
νειακό ιστορικό. Οι κύριες επιλογές θεραπείας είναι η ηλεκτροσπασμοθεραπεία και η φαρμακοθεραπεία. Όσον 
αφορά στη φαρμακοθεραπεία, ως πρώτης γραμμής  προτείνεται ο συνδυασμός αντικαταθλιπτικού και αντι-
ψυχωσικού παράγοντα. Λόγω του μεγαλύτερου κινδύνου για σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες προτιμώνται 
τα αντιψυχωτικά δεύτερης γενιάς έναντι της πρώτης. Χρειάζεται προσεκτικός θεραπευτικός χειρισμός τόσο 
σχετικά με την επιλογή της διάρκειας χορήγησης του αντιψυχωσικού όσο και κατά τη διακοπή του. Παραπάνω 
μελέτες που θα εστιάζουν αφενός μεν στη σύγκριση φαρμακευτικών σχημάτων αφετέρου δε στο αναγκαίο χρο-
νικό διάστημα χορήγησής τους θα ήταν πολύ χρήσιμες για την αντιμετώπιση της διαταραχής στην καθημερινή 
ψυχιατρική πράξη.

ςύμπληρΩμάτά ΔιάτρΟφης Κάι ςΧιΖΟφρεΝειά 
γιαννόπουλος ιωάννης 

ειδικευόμενος Ψυχίατρος, 5ο ΨΤε ΨΝα Δαφνίου 

Σκοπός: Τα συμπληρώματα διατροφής αποτελούν ένα μεγάλο φάσμα συμπυκνωμένων πηγών θρεπτικών 
συστατικών ή άλλων ουσιών που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας, διατίθενται 
στο εμπόριο σε δοσομετρικές μορφές (κάψουλες, παστίλιες, δισκία, σταγόνες, φακελλάκια σκόνης, φύσιγγες 
κ.λ.π.) και να λαμβάνονται πάντοτε σε αυστηρά προκαθορισμένη δοσολογία. Έχει ερευνητικό ενδιαφέρον η 
πιθανή συσχέτιση των συμπληρωμάτων διατροφής με την σχιζοφρένεια. 
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιώντας τους εξής όρους-κλειδιά: 
«nutritional», «supplements», «schizophrenia». Επιλέχθηκαν προς μελέτη και διερεύνηση 27 βιβλιογραφικές 
αναφορές που βρέθηκαν κατά την αναζήτηση. 
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άποτελέσματα-ςυμπεράσματα: Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις σχετικά με την επίδραση των συμπληρωμάτων 
στις επιλεγμένες ψυχιατρικές διαταραχές, αλλά αυτή τη στιγμή, υπάρχουν μόνο λίγες τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες διαθέσιμες, επομένως τα στοιχεία για αυτά τα ευρήματα είναι αρκετά χαμηλά. Ωστόσο, πρέπει να 
σημειωθεί ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για σχέση μεταξύ του επιπέδου της βιταμίνης D και της κατάθλιψης, ή 
των συμπλεγμάτων της βιταμίνης Β και της σχιζοφρένειας. Επιπλέον, διάφορα συμπληρώματα έχουν δυνητικά 
επιρροή στα χαρακτηριστικά της κατάθλιψης. Ορισμένα συμπληρώματα βιταμινών και μετάλλων μπορεί να 
μειώσουν τα ψυχιατρικά συμπτώματα σε ορισμένα άτομα με σχιζοφρένεια. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για 
να εξεταστεί πώς τα οφέλη των συμπληρωμάτων σχετίζονται με τα ελλείμματα θρεπτικών συστατικών και τον 
αντίκτυπο στα υποκείμενα νευροβιολογικά μονοπάτια, προκειμένου να δημιουργηθούν οι βέλτιστες θρεπτικές 
συνθέσεις για τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων σε αυτόν τον πληθυσμό. Μελλοντικές μελέτες θα 
πρέπει επίσης να διερευνήσουν τα αποτελέσματα του συνδυασμού ευεργετικών θρεπτικών συστατικών σε 
συνθέσεις πολλαπλών θρεπτικών συστατικών.

Στρογγυλή τράΠΕζά 5
Η θέση της Ψυχοφαρμακολογίας στην τρίτη ηλικία:  

προκλήσεις και προβληματισμοί

Η θέση της Ψυχοφαρμακολογίας στην τρίτη ηλικία: 

προκλήσεις και προβληματισμοί
παναγιώτης άλεξόπουλος

αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχογηριατρικής Πανεπιστημίου Πατρών 

Υφηγητής Ψυχιατρικής Τεχνικού Πανεπιστημίου μονάχου

Μετά από πολλά έτη και εντατικές προσπάθειες το θεραπευτικό οπλοστάσιο έναντι της Νόσου του Alzheimer 
(ΝΑ) εμπλουτίστηκε πριν μερικούς μήνες. Δίπλα στους αναστολείς της χολινεστεράσης και τη μεμαντίνη προ-
στίθεται στη φαρέτρα των κλινικών ιατρών και το αντίσωμα  aducanumab που συνιστά τo πρώτo εγκεκριμένο 
φάρμακο που δρα στοχευμένα ενάντια του παθογενετικού μηχανισμού της σώρευσης του β-αμυλοειδούς στο 
εγκέφαλο. Παρά τη διάχυτη αισιοδοξία, η επιστημονική κοινότητα φαίνεται στην πλειονότητα της να τηρεί επι-
φυλακτική στάση έναντι αυτής της εξέλιξης. Στα πλαίσια της ομιλίας θα παρουσιαστούν οι μηχανισμοί δράσης 
των τριών κατηγοριών φαρμάκων  ενάντια στη ΝΑ και δεδομένα που οδήγησαν στην έγκριση του aducanumab. 
Επίσης θα αναδειχθούν η πολυπαραγοντική γένεση των συμπτωμάτων της ΝΑ και αβεβαιότητες σχετικά με τη 
παθογένεση της που ίσως δικαιώνουν την επιφυλακτική στάση μιας μεγάλης μερίδας της επιστημονικής κοι-
νότητας έναντι του νέου φαρμάκου.    

Αντιψυχωσική αγωγή και η αναποτελεσματικότητα της στους ηλικιωμένους
θεοφάνης Βορβολάκος

Ψυχίατρος

αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής Ψυχογηριατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τα αντιψυχωσικά χρησιμοποιούνται ευρύτατα στους ηλικιωμένους. Πιθανά οι ηλικιωμένοι να είναι η ηλικια-
κή ομάδα στην οποία συνταγογραφούνται τα περισσότερα αντιψυχωσικά. Οι θεράποντες ιατροί κάνουν συχνή 
χρήση των αντιψυχωσικών στους ηλικιωμένους. Τα αντιψυχωσικά συνταγογραφούνται και για τις τρεις κύριες 
κατηγορίες νόσων των ηλικιωμένων για την κατάθλιψη, για την οργανική ψυχική διαταραχή καθώς και για τις 
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νευροσυμπεριφορικές διαταραχές στην άνοια.  Ο βασικός λόγος της χρήσης τους είναι το γεγονός ότι έντονο 
αγχός αλλά και ψυχωσικά συμπτώματα είναι συχνά στους ηλικιωμένους σε όλες της προαναφερθείσες κα-
ταστάσεις. Η επιστημονική κοινότητα από την αλλή πλευρά στέκεται αρκετά αμήχανη καθότι τα επιστημονικά 
δεδομένα συχνά αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των αντιψυχωσικών ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν 
το πλήθος των επικύνδινων παρενεργειών που αυτά έχουν. Στο σημερινό τραπέζι θα προσπάθησουμε με βάση 
αυτή την κατ αρχήν αντίφαση θα προσπάθησουμε να αναδείξουμε τα οφελή και τους κινδύνους από τη χρήση 
των αντιψυχωσικών στους ηλικιωμένους.

Στρογγυλή τράΠΕζά 6
Τραύμα

παιδικό τραύμα και ψυχοπαθολογία ενηλίκων: βιολογικά δεδομένα 
Δημήτρης Αγιομυργιαννάκης

Είναι γνωστό ότι τα ψυχικά τραύματα της παιδικής ηλικίας μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την ψυχική υγεία 
των ατόμων που τα βιώνουν τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου που αυτά λαμβάνουν χώρα όσο και κατά την 
ενήλικη ζωή τους. Ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός άρθρων και μελετών φαίνεται να καταλήγουν στο συ-
μπέρασμα πως η ψυχοπαθολογία που μπορεί να εμφανιστεί εξαιτίας της κακοποίησης η της ανάπτυξης ενός 
παιδιού σε ένα στερητικό περιβάλλον μπορεί να συσχετιστεί τόσο με νευροενδοκρινικές διαταραχές (απορ-
ρύθμιση ΥΥΕ άξονα) όσο και με δομικές και λειτουργικές μεταβολές στο επίπεδο του εγκεφάλου (π.χ. στην 
αμυγδαλή, στον ιππόκαμπο, στον προμετωπιαίο φλοιό, στο μεσολόβιο κτλ).  Σε αιτιοπαθογενετικό επίπεδο η 
σύγχρονη βιβλιογραφία αναγνωρίζει το ρόλο του stress που δημιουργούν τα ψυχικά τραύματα της παιδικής 
ηλικίας ως παράγοντα απορρύθμισης των ανοσολογικών αντιδράσεων του ανθρώπινου οργανισμού και συ-
γκεκριμένα των μηχανισμών της φλεγμονής η οποία καταλήγει να λειτουργεί νευροτοξικά στο ΚΝΣ και ειδι-
κότερα στον εγκέφαλο . Η ανάγκη για διερεύνηση και αποσαφήνιση των βιολογικών μηχανισμών που μπορεί 
να εμπλέκονται στην εμφάνιση ψυχοπαθολογίας κατά την ενήλικη ζωή σε παιδιά που έχουν υποστεί ψυχικά 
τραύματα καθίσταται όλο και πιο επιτακτική, καθόσον αυτές οι μεταβολές έχουν τεράστιο αντίκτυπο όχι μόνο 
στην υγεία των ατόμων αυτών αλλά και στην πορεία τους μέσα στο χρόνο υποσκάπτοντας και ναρκοθετώντας 
ουσιαστικά τη δυνατότητα τους να εξελιχθούν με ένα ομαλό και παραγωγικό τρόπο εντός του κοινωνικού συ-
νόλου στο οποίο ανήκουν.

το νευροβιολογικό αποτύπωμα του ψυχικού τραύματος- η συμβολή 

νευροαπεικονιστικών μελετών στην κατανόηση του ptsD
γεώργιος τζεφεράκος, MD, phD

Διεθνή ερευνητικά δεδομένα νευροαπεικονιστικών μελετών καταδεικνύουν σημαντικές ενδοατομικές μετα-
βλητότητες αναφορικά με την ευαλλωτότητα για την εμφάνιση PTSD. Η αβεβαιότητα σχετικά με τους παρά-
γοντες ευαλλωτότητας καθιστά απαραίτητη μια εις βάθος κατανόηση των νευροβιολογικών διεργασιών που 
υπογραμμίζουν την ανάπτυξη PTSD, προκειμένου να αναπτυχθούν αποτελεσματικά προβλεπτικά μοντέλα για 
την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης διαταραχής. Αντίστοιχα, τα μοντέλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη διαγνωστικών δεικτών, τεχνικών πρώιμης παρέμβασης και εξατομικευμένων θεραπευτικών πρω-
τοκόλλων για την αντιμετώπιση του PTSD. 
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί σε μια ενδελεχή ανασκόπηση νευροαπεικονιστικών μελετών που επισημαίνουν 
μεταβολές στην δομή, λειτουργία και βιοχημεία του εγκεφάλου ως αποτέλεσμα του PTSD, συγκεκριμένα σε 
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λειτουργίες που εδράζουν στον μέσο και ραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό, τον κογχομετωπιαίο φλοιό, τον ιππόκα-
μπο, την αμυγδαλή, τον νησιωτικό φλοιό και τον φακοειδή πυρήνα που  φαίνεται να εμπλέκονται στην ανάπτυξη 
της διαταραχής. Νευροαπεικονιστικές μελέτες επισημαίνουν μεταξύ άλλων τοπική ατροφία της φαιάς ουσίας, 
διαταραγμένη τμηματική ανισοτροπία και τοπική νευρωνική λειτουργία και λειτουργική συνδεσιμότητα.  Τα 
ευρήματα αυτά αναφορικά με τις περιοχές που εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία του PTSD αναπαράγονται, 
ανεξάρτητα από παράγοντες συν-νόσησης σε πολλαπλές μελέτες τόσο structural όσο και functional MRI. Πιο 
συγκεκριμένα, οι λειτουργίες που φαίνεται να επηρεάζονται από το τραύμα, αφορούν στο σύστημα εγρήγορ-
σης- ανίχνευσης απειλής, στην επεξεργασία αυτόνομων αντιληπτικών αντιδράσεων, την θυμική ρύθμιση, την 
αυτοβιογραφική μνήμη και την αναστοχαστική λειτουργία. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπογραμμίζεται η αυξανόμενη ανάγκη για πολυτροπικές νευροαπεικονιστικές μελέτες 
στις νευρωνικές διεργασίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη PTSD με σκοπό την δημιουργία νέων νευροβιολο-
γικών μοντέλων για την κατανόηση αλλά και αντιμετώπιση της εν λόγω διαταραχής. 

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία του τραύματος: απαρτίωση ψυχαναλυτικών 

εννοιών και νευροβιολογικών ευρημάτων
Μαρίνα Σκουρτέλη

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να συνθέσει ευρήματα από την ψυχανάλυση και τις νευροεπιστήμες με σκο-
πό μια ευρύτερη κατανόηση του αντίκτυπου του ψυχικού τραύματος τόσο στον εγκέφαλο όσο και στις ψυχικές 
λειτουργίες του ατόμου. Συγκεκριμένα, το ψυχικό τραύμα φαίνεται να επηρεάζει την δυνατότητα για συμβο-
λοποίηση και ψυχική αναπαράσταση της εμπειρίας καθώς επίσης και την δυνατότητα θυμικής ρύθμισης, όπως 
αυτά απαντώνται τόσο στην κλινική πράξη όσο και σε νευροαπεικονιστικές μελέτες. Οι τελευταίες, επισημαί-
νουν την παθοφυσιολογική επίδραση του τραύματος σε περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στις παρα-
πάνω λειτουργίες, οι οποίες είναι διαδραστικές και αλληλοεξαρτώμενες. Επισημαίνεται επίσης, ο κομβικός 
ρόλος της αυτοβιογραφικής μνήμης και των γλωσσικών λειτουργιών για την επανόρθωση της αναστοχαστικής 
λειτουργίας, η οποία κατέχει κομβικό ρόλο στο πλαίσιο  μιας ψυχαναλυτικής προσέγγισης του τραύματος. Γί-
νεται ακόμη, μια απόπειρα σύνδεσης ευρημάτων από την νευροεπιστήμη με ψυχαναλυτικές έννοιες όπως το 
ασυνείδητο και οι μηχανισμοί άμυνας. Τέλος, και λαμβάνοντας υπόψιν τον ρόλο των νευροβιολογικών διερ-
γασιών που αποτυπώνουν το ψυχικό τραύμα, η παρούσα εργασία παραθέτει την επανορθωτική λειτουργία της 
ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ενώ παρουσιάζει ερευνητικά ευρήματα που υποστηρίζουν τόσο την θεωρητική 
προσέγγιση όσο και την κλινική αποτελεσματικότητα της, όπως αυτά αναδεικνύονται με τη βοήθεια νευροαπει-
κονιστικών μεθόδων.

Στρογγυλή τράΠΕζά 7
Ενδοοικογενειακή βία

Η επίδραση της πανδημίας Covid 19 στην ενδοοικογενειακή βία
ΚάράΧάλιΟύ εύάγγελιά

Υποδιευθύντρια Ν.Υ. ΨΝα (ΔαΦΝΙ)-μSc, PHDc  Ιατρικής Σχολής αθηνών

Σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του COVID-19 και ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΠΟΥ, σχεδόν όλες οι χώρες εφάρμοσαν διάφορα προληπτικά μέτρα, όπως μερικό ή πλήρες lockdown. 
Πολλές αναφορές από διάφορες χώρες έχουν υπογραμμίσει μια αξιοσημείωτη αύξηση των κρουσμάτων 
ενδοοικογενειακής/συντροφικής βίας κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης COVID-19. Η αυξητική αυτή 
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τάση που παρουσιάστηκε παραπάνω αποτελεί μια άμεση συνέπεια των συνθηκών του εγκλεισμού και της 
αναγκαστικής παραμονής στον ίδιο χώρο του θύματος και του δράστη κακοποίησης, μια συνθήκη από την οποία 
απορρέει μια διαρκής ευκαιρία διάπραξης έμφυλης-ενδοοικογενειακής βίας.
Σύμφωνα με μελέτες, η κοινωνική απομόνωση θεωρείται ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου που 
οδηγούν σε επεισόδια βίας από στενούς συντρόφους. Παράλληλα, η ενδοοικογενειακή/συντροφική βία, 
κατά τη διάρκεια των διαφορετικών αντιδράσεων πανδημίας και καταστάσεων κοινωνικής απομόνωσης, 
συνδέθηκαν προφανώς με διάφορους παράγοντες όπως: απώλεια, σύγχυση στην αντιμετώπιση μιας 
ανεξέλεγκτης καταστροφής, οικονομικό άγχος, αυξημένη έκθεση σε επικίνδυνες και δυσλειτουργικές σχέσεις 
και έλλειψη πρόσβασης σε συστήματα υποστήριξης συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της επιβολής του νόμου 
και της δικαιοσύνης. Τέλος, υπογραμμίζεται ο κρίσιμος ρόλος της οικονομικής και κοινωνικής υποστήριξης, 
η ανάγκη να συνυπολογιστεί η ενδοοικογενειακή βία στον σχεδιασμό αντίδρασης και η σημασία των δικτύων 
υποστήριξης.

ενδο-οικογενειακή βία: μια μορφή έμφυλης βίας ή όλα 

όσα επιμένουμε να μην (ανα)γνωρίζουμε 
Μαρία Λιάπη

κοινωνιολόγος -ερευνήτρια

επιστημονικά υπεύθυνη κέντρου  Διοτίμα  

Με την κριτική φεμινιστική θεωρία ως ερμηνευτική αφετηρία, την ανάλυση της κοινωνικής κατηγορίας 
του φύλου, τη  διπολικότητα της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας, την  επιτελεστικότητα του φύλου σε 
διαφορετικά συμφραζόμενα προσεγγίζεται το φαινόμενο της έμφυλης βίας και ειδικότερα των πολλαπλών 
μορφών που λαμβάνει στο πλαίσιο συζυγικών ή συντροφικών σχέσεων εις βάρος γυναικών  και θηλυκοτήτων. 
Εξετάζοντας τις συναρθρώσεις της θηλυκότητας και της αρρενωπότητας και με άλλες συγκροτητικές ταυτότητες 
και κοινωνικό- πολιτισμικές τοπο-θετήσεις όπως τον ρατσισμό, την ομοφοβία, τον ταξισμό κ.α εστιάζουμε 
στους τρόπους  που η έμφυλη βία συνιστά στοιχείο της αρρενωπής επιτέλεσης και βιώνεται σε ατομικό, 
σχεσιακό και δομικό/θεσμικό  επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό  επιδιώκουμε να αναδείξουμε  το νόημα, το πλαίσιο 
και τις επιπτώσεις της έμφυλης βίας προκειμένου να προδιαγράψουμε τις αποτελεσματικότερες πολιτικές 
και παρεμβάσεις πρόληψης, υποστηρικτικής  απόκρισης στα επιζώντα υποκείμενα και την ανακούφιση από το 
τραύμα μιας τέτοιας κακοποιητικής και βίαιης  εμπειρίας.  

Στρογγυλή τράΠΕζά 9
Εθιστικές ψυχότροπες ουσίες: η θέση τους στη σύγχρονη θεραπευτική

η επιΔημιά της ΚάτάΧρηςης άΝάλγητιΚΩΝ ΟπιΟειΔΩΝ: 

ΝεΟτερά ΔεΔΟμεΝά Κάι πρΟΒλημάτιςμΟι
παντελεάκης Δημήτριος

Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής

Πρόγραμμα αθηνά –αιγινήτειο Νοσοκομείο - ΟκαΝα

Το άλγος αποτελεί το βασικότερο ίσως σύμπτωμα της ιατρικής, από την αρχή ως το τέλος της ζωής μας. Κατέχει 
κεντρική θέση στη συμπτωματολογία αναρίθμητων ιατρικών καταστάσεων, απασχολώντας όλες τις ειδικότητες 
της ιατρικής. Η αντιμετώπισή του επομένως αποτελεί συχνά σημαντικό τμήμα στην κλινική αντιμετώπιση 
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ποικίλων νοσολογιών. Όταν είναι έντονο ή παρατεινόμενο, εκτός από την αιτιολογική αντιμετώπισή του, είναι 
πολλές φορές αναγκαία και η συμπτωματική αντιμετώπισή του. 
Τα ισχυρότερα φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας για τη συμπτωματική αντιμετώπιση του πόνου είναι τα 
οπιοειδή αναλγητικά, που βρίσκονται σε χρήση στην αντιμετώπιση μιας σειράς αλγεινών συνδρόμων. Ιδιαίτερη 
θέση ανάμεσα σ’αυτά τα σύνδρομα έχουν εκείνα που συνδέονται με τον καρκίνο. Καθώς είναι από παλιά 
γνωστή η εμφάνιση εξάρτησης (με ό,τι αυτό περιέχει) από τη χρήση των οπιοεδών η χρήση αυτή ήταν ιδιαίτερα 
περιορισμένη και μάλιστα κυρίως σε καρκινοπαθείς τελικού σταδίου.
Στις ΗΠΑ η χρήση αυτή, ιδίως μετά τη δεκαετία του 1990, άρχισε να γίνεται πιο αποδεκτή, οπότε σταδιακά 
έγινε και πιο εκτεταμένη. Η κατάσταση πήρε διαστάσεις ́ ΄επιδημίας΄΄ (όπως χαρακτηρίστηκε από τις επίσημες 
αρχές), φτάνοντας στο απροχώρητο  με τους αριθμούς θανάτων από overdose να ξεπερνούν κάθε φαντασία. 
Μια σειρά από μέτρα έχουν προταθεί για την αντιμετώπισή της δηλ. τον έλεγχο και περιορισμό της 
συνταγογράφησης των οπιοειδών αναλγητικών. Μεταξύ αυτών και η χρήση κανναβινοειδών, ως μια τεχνική 
΄΄μείωσης βλάβης΄΄.
Σημαντικά είναι τα συμπεράσματα από τη μελέτη αυτής της κατάστασης, που ευτυχώς στη χώρα μας δεν πήρε 
ανάλογες διαστάσεις. 

Ψυχεδελικά: τι υπόσχονται στη φαρμακευτική αντιμετώπιση

των ψυχιατρικών διαταραχών
τσακλακίδου Δόμνα MD, Msc

Ψυχίατρος – Διευθύντρια εΣΥ

Υπεύθυνη μονάδας εξαρτήσεων, Β΄ Ψυχιατρική κλινική εκΠα, ΠΓΝ «αΤΤΙκΟΝ»

Ύστερα από δεκαετίες δαιμονοποίησης και ποινικοποίησης, οι παραισθησιογόνες ψυχοδραστικές ουσίες, 
γνωστές και ως ψυχεδελικές, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται σημαντική πρόοδος στις έρευνες με στόχο την αναγνώριση των θεραπευτικών ιδιοτήτων 
των ψυχοτρόπων ουσιών σε διάφορες ψυχιατρικές παθήσεις. Οι σύγχρονες αυτές μελέτες έχουν αλλάξει την 
αντίληψη για το ποιες ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεραπεία, ενώ έμφαση δίνεται τους ασθενείς 
που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, ανθεκτικές στη θεραπεία. 
Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα έχουν βρεθεί για την αντιμετώπιση του άγχους, της κατάθλιψης, του 
μετατραυματικού στρες, της εξάρτησης από ηρωίνη. Σε αντίστοιχα πειράματα διαπιστώθηκε ότι μία 
μικροποσότητα ψυχεδελικού φαρμάκου είναι ικανή να μειώσει σημαντικά το άγχος, να αυξήσει την ικανότητα 
εστίασης της προσοχής, να βελτιώσει τη δημιουργικότητα και να ενισχύσει τη διάθεση του ατόμου. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι η ουσία Ibogaine έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ηρωίνη, το LSD 
στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής κατάθλιψης, η ψιλοκυβίνη για το άγχος και το MDMA για την αντιμετώπιση 
του PTSD. Εν κατακλείδι, η ερώτηση ‘αν τα ψυχεδελικά μπορούν να βοηθήσουν στο άγχος’ μπορεί να απαντηθεί 
από ένα ηχηρό ναι, όταν χορηγούνται υπό τις σωστές συνθήκες και την επίβλεψη της χορήγησής τους.
Παρόλα τα θετικά αποτελέσματα των μελετών, η επιστημονική κοινότητα επιμένει στην ανάγκη περαιτέρω 
καταγραφής των παρενεργειών της χρήσης αυτών των ουσιών σε βάθος χρόνου, όπως πχ. τα καρδιακά 
προβλήματα. Ορισμένοι προειδοποιούν κατά της άκριτης χορήγησης ψυχεδελικών στη ψυχιατρική, πριν την 
ολοκλήρωση ενδελεχούς μελέτης των κινδύνων τους. Η κριτική επίσης που γίνεται για ευρεία χρήση επισημαίνει 
ότι οι περισσότερες από τις ενθαρρυντικές κλινικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε μικρό αριθμό ασθενών, 
από τους οποίους είχαν αποκλεισθεί οι πάσχοντες από σχιζοφρένεια και άλλα βαριά ψυχικά νοσήματα. Το 
μήνυμα στην παρούσα φάση είναι να περιμένουμε να μελετήσουμε όλα τα στοιχεία, προτού συστήσουμε τέτοιες 
ουσίες σε εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο.
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Στρογγυλή τράΠΕζά 10
Νέες τάσεις

Νέες τάσεις στην αντιψυχωτική αγωγή
Κωνσταντίνος Τσαμάκης

ακαδημαϊκός Υπότροφος Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής κλινικής, ΠΓΝ ‘αττικόν’, 

Hon. Senior Clinical Lecturer, St George’s, University of London, London, UK, Research Visitor, 

Institute of Psychiatry, Psychology and Neurosciences, King’s College, London, UK  

Παρά τις φαρμακολογικές προόδους των τελευταίων ετών, η αποτελεσματική θεραπεία της σχιζοφρένειας 
παραμένει μια πρόκληση, όχι μόνο όσον αφορά τα θετικά συμπτώματα, αλλά και τα αρνητικά και γνωστικά 
συμπτώματα της νόσου, καθώς και τις  ανεπιθύμητες ενέργειες της εκάστοτε φαρμακευτικής αγωγής. 
Οι τάσεις (trends) στην συνταγρογράφηση αντιψυχωτικών την τελευταία 15ετια δείχνουν μια αύξηση στα 
‘άτυπα’  αντιψυχωτικά, ειδικα  σε χώρες υψηλότερου εισοδήματος.  Νέα αντιψυχωτικά έχουν εγκριθεί την 
τελευταία 5ετία με υποσχόμενα αποτελεσματα, ενώ  νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις εστιάζουν σε μοριακούς 
στόχους πέρα από την υπόθεση της ντοπαμίνης. 

Νέες τάσεις στην Αντικαταθλιπτική Αγωγή
Τουλούμης Χαράλαμπος

Ψυχίατρος, Συντονιστής Διευθυντής, 5ο ΨΤε του ΨΝα

  Η μείζων καταθλιπτική διαταραχή (MDD) και οι συναφείς με αυτήν διαταραχές της διάθεσης είναι από τις πλέον 
επιπολάζουσες ψυχικές διαταραχές που απασχολούν τον ειδικό ή τον ιατρό πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Για 
την μείζονα καταθλιπτική διαταραχή αναφέρεται μια δια βίου επικράτηση (life time prevalence) της τάξης του 
16,6% (12,7% για τους άνδρες και 21,3% για τις γυναίκες) και μια ετήσια επικράτηση 6,7%. Οι διαταραχές αυτές 
εμφανίζονται καθ’ όλη την διάρκεια της ανθρώπινης ζωής και αποτελούν ένα κράμα σωματικών, ψυχικών και 
γνωσιακών συμπτωμάτων. Συχνά χρησιμοποιείται ό όρος «πρωτεϊκή» εικόνα για να αποδοθεί η ποικιλομορφία 
της κλινικής εικόνας, η οποία (όπως ο μυθικός Πρωτέας ήταν σε θέση να λαμβάνει οποιαδήποτε μορφή, ακόμη 
και αυτή της φωτιάς) ποικίλει κατά περίπτωση. Ενώ τα καταθλιπτικά συμπτώματα συχνά χαρακτηρίζουν την 
ανθρώπινη συμπεριφορά και θεωρούνται φυσιολογικό συστατικό της, η μείζων κατάθλιψη συνεπάγεται συχνά 
ουσιαστικό περιορισμό της λειτουργικότητας (10% των DALYs), κοστίζει (210 δις $ σε ετήσια βάση για τις US, το 
60% του οποίου αφορά έμμεσο κόστος), συνεπάγεται αυτοκτονικότητα (το 10-15% των σοβαρά πασχόντων από 
κατάθλιψη καταλήγουν από απόπειρα αυτοκτονίας, το 60% των αυτοκτονιών έχουν σαν υποκείμενη διαταραχή 
την κατάθλιψη, ενώ έχουν περιγραφεί πλήθος προδιαθεσικών παραγόντων για αυτοκτονική συμπεριφορά στην 
κατάθλιψη, μεταξύ των οποίων οι : οικογενειακό αναμνηστικό ψυχικής διαταραχής, πρώιμη ηλικία εμφάνισης 
της διαταραχής, πολλαπλά καταθλιπτικά επεισόδια, αναμνηστικό πολλαπλών νοσηλειών, συν νόσηση με 
αγχώδεις διαταραχές), είναι νευροτοξική (συχνά προκαλεί ατροφία ιπποκάμπου) και περιορίζει το προσδόκιμο 
της επιβίωσης (κατά 14 έτη στους άνδρες και 10 έτη στις γυναίκες). Πέραν του μέτριου ή σοβαρού επηρεασμού 
της λειτουργικότητας, η μείζων κατάθλιψη επηρεάζει την κοινωνική λειτουργικότητα, με αποτέλεσμα τον 
περιορισμό των διαπροσωπικών σχέσεων και την απόσυρση.
  Η αντιμετώπιση της MDD τα τελευταία 60 χρόνια γίνεται με ένα συνδυασμό φαρμακευτικών (αντικαταθλιπτικά) 
και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων (CBT, Interpersonal Therapy, ..). Υπολογίζεται ότι περίπου 20-40% των 
ασθενών με ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο (μονοπολικό ή διπολικό) δεν εμφανίζει ουσιαστική κλινική 
ανταπόκριση στην πρώτη τους αγωγή με αντικαταθλιπτικό, όταν ως ανταπόκριση (response) ορίζεται η κατά 
τουλάχιστον 50% ελάττωση στην βαθμολογία των συμπτωμάτων τους. Επιπλέον, περίπου οι μισοί από αυτούς 
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που εμφανίζουν σημαντική υποχώρηση των συμπτωμάτων τους έχουν υπολειμματικά συμπτώματα, τα οποία 
συνεχίζουν να επιδρούν αρνητικά στην λειτουργικότητά των, αλλά και να αυξάνουν το ενδεχόμενο υποτροπής. 
Άρα, μόνο ένα 20-40% των ασθενών (36,8% στην μελέτη STAR D) που λαμβάνουν την πρώτη τους θεραπεία 
για ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο εμφανίζει ύφεση (remission, κατά τουλάχιστον 70% ελάττωση των 
συμπτωμάτων, ή HAMD score ≤7 / MADRS score ≤10), θεραπευτικό στόχο της αντικαταθλιπτικής αγωγής 
σήμερα. Ακόμη όμως και αν η ύφεση επιτευχθεί, συχνά υπάρχει μεγάλη ακόμη διαδρομή μέχρι την πλήρη 
ανάρρωση (recovery) και την επάνοδο του ασθενή στο προνοσηρό επίπεδο επαγγελματικής και κοινωνικής 
λειτουργικότητα, αλλά και ανάγκη μακροχρόνιας αγωγής για την επίτευξη και διατήρηση των προηγουμένων. 
Για την αντιμετώπιση αυτών των ανικανοποίητων αναγκών της αντικαταθλιπτικής αγωγής οι ειδικοί 
παραδοσιακά αλλάζουν το χορηγούμενο σκεύασμα, χορηγούν συνδυασμό αντικαταθλιπτικών ή προσθέτουν 
στο σχήμα ενισχυτικό παράγοντα (add on treatment, πχ άτυπο αντιψυχωτικό). Θα σχολιασθούν οι νέες τάσεις 
στην αντικαταθλιπτική αγωγή.

Στρογγυλή τράΠΕζά 11
Ανεπιθύμητες ενέργειες αντιψυχωτικής αγωγής/ αντιμετώπιση 

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες  της αγωγής με κλοζαπίνη 
Δημητρακόπουλος Στέφανος

Ψυχίατρος, επιμελητής Ψυχιατρικής 414 ΣΝεΝ,  

επιστημονικός Συνεργάτης  α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής κλινικής

Η σχιζοφρένεια είναι μια χρόνια και δυνητικά εκπτωτική ασθένεια στην οποία ένα σημαντικό ποσοστό (30% 
έως 60%) των ασθενών εμφανίζει ατελή ανάρρωση από τα συμπτώματά τους παρά την λήψη θεραπείας με τη 
συνήθη αντιψυχωτική φαρμακευτική αγωγή. Η κλοζαπίνη, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη αντιψυχωτική 
αγωγή, έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην επιτυχή διαχείριση της ανθεκτικής στη θεραπεία σχιζοφρένειας, 
ωστόσο η ευρεία χρήση της έχει περιοριστεί λόγω των σημαντικών κινδύνων για σπάνιες αλλά δυνητικά 
θανατηφόρες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η απόφαση για χρήση της 
χορήγησης κλοζαπίνης αποτελεί πρόκληση τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς. Είναι πραγματικά 
σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η αναλογία οφέλους προς κίνδυνο είναι κατάλληλη για τον ασθενή και ότι 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να καθοδηγούν τη λήψη κλινικών αποφάσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 
η πιθανότητα αποτελεσματικότητάς του και να ελαχιστοποιηθούν τυχόν παρουσιαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες. Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυνητικό πλεονέκτημα της αποτελεσματικότητας της 
χρήσης της κλοζαπίνης για τους ασθενείς που μπορεί να ωφεληθούν από αυτήν, είναι σημαντικό ο ψυχίατρος να 
παρουσιάζει εξοικείωση με πρωτόκολλα παρακολούθησης για τυχόν εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών, να τα 
εντάσσει στην κλινική του ρουτίνα και να κατέχει την απαραίτητη κλινική γνώση περί τρόπων διαχείρισης των. 
Μελλοντικές έρευνες για εξειδικευμένους βιολογικούς δείκτες και φαρμακογενετικά εργαλεία αναμένεται να 
συνδράμουν στην βέλτιστη χρήση της κλοζαπίνης.

άύξηςη ςΩμάτιΚΟύ ΒάρΟύς
γιώργος μούκας

Η αύξηση σωματικού βάρους συμβαίνει συχνά σε πάσχοντες από χρόνιες ψυχικές παθήσεις και σχετίζεται 
με αυξημένο κίνδυνο νόσησης από καρδιαγγειακή νόσο. Αν και ενδέχεται να αποτελεί εγγενές πρόβλημα της 
χρόνιας ψυχικής πάθησης και συχνά σχετίζεται και με διατροφικές συνήθειες και έλλειψη άσκησης, σε αρκετές 
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περιπτώσεις η αύξηση σωματικού βάρους μπορεί να αποτελεί ανεπιθύμητη ενέργεια της φαρμακευτικής αγωγής 
που απαιτείται για την αντιμετώπιση της πάθησης. Δεν έχουν όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση των χρόνιων ψυχικών παθήσεων την ίδια πιθανότητα εμφάνισης αύξησης σωματικού βάρους 
ως ανεπιθύμητης ενέργειας, ούτε έχουν όλοι οι ασθενείς τον ίδιο κίνδυνο για αύξηση σωματικού βάρους μετά 
από έναρξη φαρμακευτικής αγωγής για χρόνια ψυχική πάθηση. Η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών μέσω 
των οποίων μπορεί μία φαρμακευτική ουσία να προκαλεί αύξηση σωματικού βάρους αποτελεί αντικείμενο 
έντονης ερευνητικής δραστηριότητας. Βασικές στρατηγικές αντιμετώπισης του προβλήματος αποτελούν η εκ 
των προτέρων επιλογή ή η σε δεύτερο χρόνο αλλαγή σε φαρμακευτική αγωγή με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης 
αύξησης σωματικού βάρους, η υιοθέτηση πιο υγιεινού τρόπου ζωής με καλύτερη διατροφή και περισσότερη 
άσκηση, καθώς και η προσθήκη στην φαρμακευτική αγωγή φαρμάκων που βελτιώνουν τον μεταβολισμό ή 
αντιμετωπίζουν τις μεταβολικές και καρδιαγγειακές συνέπειες της αύξησης σωματικού βάρους. 

Στρογγυλή τράΠΕζά 13
Αποτυπώματα της κλιματικής αλλαγής

Κλιματική αλλαγή, επιπτώσεις στην υγεία, ιώσεις, CoVID-19  
Καθ. πολυξένη Νικολοπούλου -Σταμάτη  

Το Περιβάλλον, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον άνθρωπο επηρεάζει αλλά και διαμορφώνει τις συνθήκες 
διαβίωσης. Τα τελευταία 50 χρόνια οι αλλαγές που προέκυψαν από την στροφή στην βιομηχανοποίηση, 
έφεραν τεράστιες μεταβολές με άμεσο αποδέκτη τον άνθρωπο. Η ζωή βελτιώθηκε και οι επιστήμες, ιδιαίτερα 
η επιστήμη της Ιατρικής έκαναν τεράστιες προόδους μόνο που μαζί με την πρόοδο οι ανθρωπογενείς δράσεις 
επέφεραν μεταβολές στο περιβάλλον που είχαν τελικό αντίκτυπο σε όλα τα οικοσυστήματα αλλά ιδιαίτερα στον 
άνθρωπο. Στο Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση  έθεσε στόχο να συμβάλει στην 
επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής και κοινωνικής ευημερίας για τους πολίτες, παρέχοντας ένα 
περιβάλλον στο οποίο το επίπεδο ρύπανσης δεν θα επιφέρει επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον’’. Στην Ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», 
30.1.2019 COM (2019) 22 αναφέρεται  ότι: Ο κόσμος μεταβάλλεται διαρκώς και βρισκόμαστε εν μέσω της 
τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Τα πάντα αλλάζουν για όλους. Ο ισχυρισμός περί του αντιθέτου συνιστά 
άρνηση της κοινής λογικής. 
 Αντιμετωπίζουμε  πιεστικές προκλήσεις από  την  Κλιματική Αλλαγή ένα δυσεπίλυτο οικολογικό πρόβλημα 
που συνοδεύεται  από  δημογραφική μετάβαση, μετανάστευση,  ανισότητα, και  τεράστια πίεση στα δημόσια 
οικονομικά. Ανησυχούμε  για το μέλλον μας  και το μέλλον των παιδιών μας και συνειδητοποιούμε με μεγάλο 
κόστος , ότι η οικολογική κρίση που ζούμε  επηρεάζει τα πάντα όπως διαπιστώσαμε με την Πανδημία COVID-19. 
Δεν είναι όμως η Πρώτη Ίωση που μας προβλημάτισε. Εχουν προηγηθεί και άλλες  ιώσεις από τους ιούς  όπως  
Η1Ν1 , Ζικα, Κίτρινου Πυρετού που δεν ήταν όμως τόσο απειλητικές αλλά  δεν αναρωτηθήκαμε  πόσο αυτές  οι 
ιώσεις συνδέονται με την διαταραχή της Βιοποικιλότητας και γενικότερα τις μεταβολές των Οικοσυστημάτων  
εξ αιτίας της Κλιματικής Αλλαγής . Άγνοια η Άρνηση το ερώτημα ζητάει απάντηση .Ομως με  την Πανδημία που 
ζούμε οι μελλοντικές γενιές θα χρειαστεί να καταβάλουν υψηλό τίμημα για να αποπληρώσουν το χρέος που 
θα αφήσει πίσω της αν δεν εντείνουμε τη δράση μας ώστε να προσαρμοστούμε στις τρομακτικές αλλαγές που 
βιώνουμε.Όμως κάτι μας έχει συμβεί που δεν του δώσαμε σημασία.  Τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά κουράζεται  
το Ανοσοποιητικό μας σύστημα  από την έκθεση  του οργανισμού μας σε χημικές βλαβερές ουσίες που ήρθαν 
από την τροφή μας με φυτοφάρμακα αλλά ακόμα  και με χημικές ουσίες στα καλλυντικά μας. Κουράζεται  
όμως και από την Κλιματική Αλλαγή διότι αναγκάζεται να βρίσκεται  σε μια διαρκεί προσπάθεια προσαρμογής  
σε καιρικές  μεταβολές που δεν είχαμε συνηθίσει.  Η COVID-19 αλλά και οι άλλες πανδημίες μέχρι τώρα 
αντιμετωπίστηκαν αποκλειστικά ως προβλήματα υγείας  που έχουν προκληθεί από ιούς , αγνοώντας  παντελώς 
άλλους παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση, στη διάδοση και στην επίδρασή τους στη δημόσια υγεία. 
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Αυτή η ιατρική προσέγγιση δεν μπορεί να εκτιμήσει την ίδια τη μετεξέλιξη του καινούργιου COVID  ιού, ενώ 
παραγνωρίζει εντελώς τις επιπτώσεις των πολλαπλών περιβαλλοντικών τοξικών στρεσογόνων παραγόντων 
που ήδη έχουν αφοπλίσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά και την καταπόνηση που έχει υποστεί από την 
επήρεια παλαιοτέρων ιώσεων από τη μεγάλη οικογένεια των κορωνοϊών που έχουμε βιώσει σαν απλά συνάχια.  
Η αδυναμία του ανοσοποιητικού συστήματος από την έκθεση σε τοξικούς στρεσογόνους παράγοντες, είτε είναι 
χημικοί – βιολογικοί ή ψυχοκοινωνικοί, δεν απαλείφονται με την απομόνωση ή με τη μάσκα. Μέτρα ασφαλώς 
αναγκαία για την κατάσταση ανάγκης που βρισκόμαστε, αλλά όχι προληπτικά και προστατευτικά με την πλήρη 
σημασία της λέξης.  Είναι περισσότερο ανάγκη από ποτέ να σταματήσουμε να βλέπουμε το δέντρο αγνοώντας το 
δάσος  και να αποζητούμε μαγικές  λύσεις για αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής πανδημίας. Οσο θα εστιάζουμε 
απλώς στο τελικό αποτέλεσμα αντιμετώπισης μόνο των συμπτωμάτων και αναζητούμε με τα εμβόλια και τη 
μάσκα μας απλά προφύλαξη από την επινέμηση της νόσου, δεν θα πάψουν να έρχονται επιδημίες, οι οποίες θα 
μετατρέπονται σε πανδημίες, που θα επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις των μοντέλων των επιδημιολόγων. 
Θα συνεχίσουμε να τρέχουμε πάντα πίσω από φαντάσματα και νυχτερίδες σε αναζήτηση συνομωσιών που 
μας απομακρύνουν από την λύση του γρίφου? Η επίδραση του τοξικού περιβάλλοντος που επιτείνεται με την 
κλιματική αλλαγή ξεκινάει από την ενδομήτρια ζωή και συνεχίζεται διά βίου εξαντλώντας το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα, το μόνο ουσιαστικό όπλο που μας έδωσε η φύση. Φυτοφάρμακα στη διατροφή μας, καλλυντικά στα 
ντουλάπια μας, αέρια ρύπανση στους δρόμους και μέσα στα σπίτια μας συν την κλιματική αλλαγή που έρχεται 
να ενισχύσει λοιμώξεις και όχι μόνον. Και  εμείς μέσα σε όλα περπατάμε στον  ωκεανό των  περιβαλλοντικών 
προβλημάτων  σφυρίζοντας αδιάφορα πιστεύοντας  ότι για όλα φταίει ο ιός…..

Κλιματική αλλαγή και ψυχισμός
Αικατερίνη Ζολώτα

επικουρική ψυχίατρος, κρατικό Θεραπευτήριο - Γενικό Νοσοκομείο - κέντρο Υγείας Λέρου

Η κλιματική αλλαγή συνιστά μια πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς επηρεάζει με ποικίλους τρόπους την 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι επιπτώσεις της στην υγεία δεν αφορούν μόνο την σωματική υγεία, αλλά επε-
κτείνονται και στην ψυχική υγεία. Η αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος έχει συνδεθεί με την αύξηση 
των ποσοστών επιθετικότητας και βίαιων αυτοκτονιών, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία, λόγω της κλιματικής 
αλλαγής, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των αυτοκτονιών στους πληθυσμούς των αγροτών και 
σε στρες. Η αύξηση της συχνότητας των καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή έχει συσχετι-
στεί σε διαταραχή μετατραυματικού στρες, διαταραχή προσαρμογής και καταθλιπτική διαταραχή. Επιπλέον, οι 
αλλαγές στο κλίμα και η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να απαιτήσουν τη μετανάστευση του πληθυσμού, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε άγχος οφειλόμενο στον επιπολιτισμό. Επιπρόσθετα, ο επηρεασμός και άλ-
λων παραγόντων, όπως η κοινωνική συνοχή και οι οικονομικές αλλαγές, οδηγούν σε αύξηση των ποσοστών 
των σωματικών ασθενειών, οι οποίες δευτερευόντως συνδέονται με ψυχιατρικές διαταραχές. Για τους λόγους 
αυτούς, είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν ορισμένα μέτρα για τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη 
και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται μέσω της προσαρμογής, με στόχο την μείωση των 
επιπτώσεων στην υγεία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

άπό το micro στο macro, μία σύντομη ανασκόπηση τον μοντέλων της 

νευροβιολογικής απάντησης στην κλιματική αλλαγή
Georgios thomaidis, MD, Msc 1,2

1. Katerini General Hospital, Katerini, Greece
2. Greek Psychiatric Neuroscience Research Group, Thessaloniki, Greece
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Το κλίμα είναι ένας από τους κύριους παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζουν το φυσικό περιβάλλον μέσα στο 
οποίο αναπτύσσονται οι οργανισμοί τόσο τοπικά όσο και σε επίπεδο είδους. Ο χαρακτήρας του κλίματος και οι 
μεταβολές του, επάγουν απαντήσεις σε επίπεδο ατομικής ομοιόστασης και συλλογικής οργάνωσης. Ο ρυθμός 
και ο βαθμός των αλλαγών της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και 
στην ηλιακή ακτινοβολία, οι βραχυχρόνιες, ετήσιες και μακροχρόνιες διακυμάνσεις του κλίματος καθώς και 
οι αλλαγές στους βιολογικούς οργανισμούς του περιβάλλοντος, από το επίπεδο των ιών ως τα δίχτυα της 
πανίδας και της χλωρίδας, επιδρούν - άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή συνδυασμένα- σε πρώτο επίπεδο στο 
ανθρώπινο μικροβιωμα, στην ανοσολογική και γενετική αρχιτεκτονική και στις επιγενετικές διαδικασίες, στους 
βιολογικούς ρυθμούς και μέσω αυτών στη λειτουργία του νευρικού συστήματος.
Σε δεύτερο επίπεδο, οι επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών, μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα 
του νευρικού συστήματος να αποκριθεί στα εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσματα βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα. Οι επιπτώσεις μπορούν να βασίζονται σε μεμονωμένες επιδράσεις του κλίματος στο νευρικό 
σύστημα ή σε συνδυασμό επιδράσεων κλιματικών παραγόντων, που να συνοδεύεται από μία ή περισσότερες, 
διακριτές ή συνδυασμένες,  νευροβιολογικές μεταβολές ως αποτέλεσμα τους.
Στην παρούσα ανάλυση, παρουσιάζονται συνοπτικά, ως μέρος μιας λεπτομερέστερης έρευνας, οι γνωστοί 
μηχανισμοί αυτών των διαδικασιών και γίνεται μία σύντομη εισαγωγή στα μοντέλα περιγραφής και πρόβλεψης 
της τροχιάς των νευροβιολογικών επιδράσεων των κλιματικών μεταβολών, στην ατομική και ενδεχομένως 
στη συλλογική συμπεριφορά. 

Στρογγυλή τράΠΕζά 14
Νεότερα θεραπευτικά δεδομένα

Βαλπροϊκό 

Διλήμματα και θεραπευτικές προκλήσεις 
Ν. Κράνος

ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, Ψ.Ν.α.

Το βαλπροϊκό οξύ είναι παράγωγο του βαλερικού οξέος, φυσικού συστατικού της βαλεριάνας. Συ-
ντέθηκε το 1881. Χρησιμοποιήθηκε για ογδόντα χρόνια ως ανενεργός διαλύτης, όταν το 1962 ανα-
καλύφθηκε τυχαία η αντιεπιληπτική του δράση. Κατά την πρώτη κλινική του χρήση στην Ευρώπη το 
1967, άρχισε να καταγράφεται επιπλέον η ψυχοτρόπος και ειδικά η αντιμανική του δράση. Στις ΗΠΑ 
ως αντιεπιληπτικό κυκλοφόρησε πολύ αργότερα, το 1979.  O R. Post στην προσπάθεια του να περι-
ορίσει τη χρήση των κλασικών αντιψυχωτικών στη μανιοκαταθλιπτική νόσο, τεκμηρίωσε την απο-
τελεσματικότητα των αντιεπιληπτικών καρβαμαζεπίνης και βαλπροϊκού στη διπολική διαταραχή. Το 
βαλπροϊκό, ως χημική ένωση divalproex sodium (semisodium valproate), κοινώς “divalproex”, έλαβε 
έγκριση από τον FDA για τη θεραπεία της μανίας το 1995,  αρχικά στη μορφή της άμεσης και ακο-
λούθως της ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Στις ΗΠΑ καμία άλλη χημική ένωση βαλπροϊκού (valproic 
acid, valpromide, sodium valproate, magnesium valproate, κλπ) ή μίγματός του (sodium valproate / 
valproic acid : 2,3 / 1) οποιασδήποτε γαληνικής μορφής (άμεσης ή ελεγχόμενης αποδέσμευσης) δεν 
έχει έγκριση για τη διπολική διαταραχή. 
Παρόλο που, όπως τονίζει και ο ΕΜΑ, η δραστική ουσία όλων των χημικών ενώσεων και μιγμά-
των βαλπροϊκού είναι η ίδια, δηλαδή το βαλπροϊκό ιόν (valproate), παρατηρούνται διαφοροποιήσεις 
ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως, για το ποια σκευάσματα έχουν έγκριση ή  
ένδειξη στη διπολική διαταραχή. Τεκμηριωμένη απάντηση στο αν αυτό οφείλεται στο marketing ή 
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σε πιθανή διαφορετική αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων δεν υπάρχει και αντίστοιχες μελέτες 
απουσιάζουν. Αντίθετα, στην επιληψία, έχουν έγκριση όλα τα σκευάσματα βαλπροϊκού. Από την άλλη 
μεριά,  οι προερχόμενες από τις ΗΠΑ μελέτες σχετικά με τη χρήση  του βαλπροϊκού (valproate) στη 
διπολική διαταραχή μονοπωλούνται από το “divalproex”. Σε πολλά κράτη, μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα, το “divalproex” δεν κυκλοφορεί. Επομένως, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην αντιστοίχιση 
του “divalproex” με τα διαθέσιμα εμπορικά σκευάσματα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη (μη γραμ-
μική) φαρμακοκινητική του. 
      Επίσης, απαιτείται προσοχή  σχετικά με την παρακολούθηση των βέλτιστων θεραπευτικών επίπε-
δων του βαλπροϊκού στο πλάσμα προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά του. Νεότερα 
δεδομένα υποδεικνύουν ότι το θεραπευτικό εύρος κυμαίνεται από 80 έως 120 μg/ml, πολύ μεγαλύ-
τερο από το μέχρι τώρα τεκμαιρόμενο για την επιληψία 50-100 μg/ml. Στο κλινικό και εργαστηρια-
κό monitoring των παρενεργειών κατά τη χρήση του βαλπροϊκού περιλαμβάνονται δύο  σημαντικές 
συνιστώσες που θα αναλυθούν σε αυτή την παρουσίαση. Η υπεραμμωνιαιμία είναι καθολικό εύρημα 
ανεξαρτήτως της ηπατικής λειτουργίας και οι συνέπειές της στους ψυχιατρικούς ασθενείς πιθανώς 
υποεκτιμώνται. Η θεραπεία της, όταν απαιτηθεί, είναι η χορήγηση L-καρνιτίνης.  Το βαλπροϊκό σχετί-
ζεται επίσης με ελάττωση των επιπέδων του  φυλλικού και της Β12 στο πλάσμα με δυσμενή επακό-
λουθα που δεν αφορούν αποκλειστικά την κύηση. Η ανάγκη αναπλήρωσής τους πρέπει να εξετάζεται 
σε κάθε ασθενή. 
       Τέλος, θα γίνει σύντομη αναφορά στους νέους μηχανισμούς δράσης του βαλπροϊκού με σημαντι-
κότερο εξ αυτών την αναστολή του ενζύμου της αποακετυλίωσης των ιστονών (HDAC). Αυτή η επι-
γενετική δράση εφαρμόζεται  πλέον στη θεραπεία του καρκίνου. Οι πλειοτρόπες δράσεις του “plant 
drug” βαλπροϊκού, το οποίο ο WHO  κατατάσσει στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων για την αν-
θρωπότητα, πιθανώς να δικαιολογούν το χαρακτηρισμό του ως “νέα πανάκεια”.

silexan
λάτα φωτεινή

ειδικευόμενη Ψυχίατρος ΨΝα Δαφνί

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί μια αυξανόμενη τάση στροφής σε εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας για 
ανακούφιση συμπτωμάτων ή/και θεραπεία διαφόρων παθήσεων, ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά με τη συμβα-
τική θεραπεία. Η αρωματοθεραπεία , ως κλάδος της εναλλακτικής και συμπληρωματικής ιατρικής, χρησιμοποι-
εί τα αιθέρια έλαια για τη βελτίωση συμπτωμάτων διαφόρων διαταραχών. Τα θεραπευτικά οφέλη της λεβάντας, 
και πιο συγκεκριμένα το αιθέριο έλαιο της, είναι γνωστά από την αρχαιότητα, ενώ τα τελευταία χρόνια, πλήθος 
ερευνών έχουν διερευνήσει τις βιολογικές του δράσεις. Τα δύο κύρια συστατικά της, η λιναλοόλη και ο οξικός 
λιναλυλεστέρας φαίνεται ότι έχουν σημαντικές αγχολυτικές ιδιότητες. Το silexan είναι τυποποιημένο αιθέριο 
έλαιο λεβάντας, σε μορφή κάψουλας των 80mg, το οποίο έχει έγκριση για την θεραπεία αγχωδών διαταραχών 
στη Γερμανία από το 2009. Είναι ευρέως γνωστό, ωστόσο και σε άλλες χώρες, όπου κυκλοφορεί σε διαφο-
ρετικά εμπορικά σκευάσματα με κύριο στόχο την θεραπεία άγχους και αυπνίας. Δεν έχει κατασταλτική δράση 
ενώ στερείται συμπτωμάτων απόσυρσης. Στη Γερμανία, έχουν γίνει 5 κλινικές μελέτες και 2 μετα-αναλύσεις οι 
οποίες ανέδειξαν την υπεροχή του έναντι συμβατικών θεραπειών, στη βελτίωση των αγχωδών συμπτωμάτων, 
ενώ βελτίωσαν καταθλιπτικά συμπτώματα σε ασθενείς με μικτή αγχώδη και καταθλιπτική διαταραχή. Κύριος 
μηχανισμός δράσης του silexan φαίνεται να είναι η τροποποίηση των τασεο-εξαρτώμενων δίαυλων ασβεστίου, 
η ενδοκυττάριος δράση με επίδραση στη νευροπλαστικότητα όπως επίσης και εμπλοκή των HT1A υποδοχέων.
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egB-761
Jupe taulant 

ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, ΨΝα

Εισαγωγή. Τα εκχυλίσματα φύλλων Ginkgo biloba έχουν μελετηθεί ως πιθανή θεραπεία για την άνοια και τη 
νόσο του Alzheimer, με μικτά αποτελέσματα. Ορισμένες αναθεωρήσεις έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
δεν υπάρχουν καλά αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τη χρήση του ginkgo στην άνοια, ενώ άλλες 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εκχύλισμα gingko μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με άνοια.
Σκοπός.  Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα της Gingko Biloba σε 
διαφόρες σωματικές παθήσεις αλλα και σε διαφορές ψυχιατρικές διαταραχές.
Υλικό και μέθοδος. Βιβλιογραφική ανασκόπηση (PubMed)  
Αποτελέσματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι το Ginkgo Biloba βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στα κάτω 
άκρα μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πόνο κατά το περπάτημα. Τα εκχυλίσματα Ginkgo Biloba σε δοσολογία 
τουλάχιστον 150mg ημερησίως βελτιώνουν τη μνήμη. Αυτό έχει αποδειχθεί σε διπλές τυφλές δοκιμές ελέγ-
χου με placebo σε άτομα με κακή μνήμη η οποία εμφανίζεται στην γεροντική άνοια. Περαιτέρω μελέτες έχουν 
επιβεβαιώσει ότι το Ginkgo Biloba βελτιώνει τη μνήμη και την ακοή στους ηλικιωμένους. Το εκχύλισμα Ginkgo 
Biloba έχει αποδειχθεί ότι έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και προστατεύει αποτελεσματικά τα πολυακόρεστα 
λιπαρά οξέα των μεμβρανών. Έχει δράση στον εγκέφαλο, τον αμφιβληστροειδή του οφθαλμού και το καρδιαγ-
γειακό σύστημα.
Συμπέρασμα. Το ginkgo biloba παρουσιάζει τις εξής παρακάτω δράσεις: Αύξηση στην ανεκτικότητα στην υπο-
ξία, βελτίωση της απόδοσης της μνήμης και της ικανότητας μάθησης, αύξηση στην αιματική ροή, ειδικά στην 
περιοχή της μικροκυκλοφορίας, απενεργοποίηση των τοξικών ριζών του οξυγόνου, PAF-ανταγωνισμός, νευ-
ροπροστατευτικές δράσεις.

Βιβλιογραφία
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Δορυφορική ΔιάλΕξή 2

Κριτήρια Επιλογής Αντιψυχωτικού
Τουλούμης Χαράλαμπος

Ψυχίατρος, Συντονιστής Διευθυντής, 5ο ΨΤε του ΨΝα

Η σχιζοφρένεια, η σοβαρότερη από τις ψυχικές διαταραχές, χαρακτηρίζεται από μια ισόβια επικράτηση γύρω 
στο 1% (0,72% median lifetime risk, 0,3-2,7 σε διαφορετικούς πληθυσμούς), εμφανίζεται συνήθως γύρω στην 
ηλικία των 20 ετών, είναι περίπου το ίδιο συχνή στα δύο φύλα (1,4 φορές συνηθέστερη σε άρρενες), είναι 
συνηθέστερη σε αστικές (συχνά υποβαθμισμένες) περιοχές με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα (η γέννηση / 
διαβίωση σε αστική περιοχή συνοδεύεται από 1,9 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης στους άρρενες & 
1,3 φορές σε θήλεις), αποτελεί την 7η αιτία ανικανότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, με περίπου 50 εκατομμύρια 
νοσούντες παγκοσμίως (από τους οποίους περισσότεροι του 50% δεν έχουν την κατάλληλη φροντίδα) και έχει 
ένα ετήσιο κόστος στις ΗΠΑ γύρω στα 155 δις $ (62% το έμμεσο κόστος). Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από 
αυξημένη θνησιμότητα (all-cause mortality, 1,6-2,6 φορές μεγαλύτερη από τον μη σχιζοφρενικό πληθυσμό), 
ένα βραχύτερο  προσδόκιμο επιβίωσης (είναι κατά 20% μικρότερο από εκείνο του γενικού πληθυσμού) και μια 
μέση ηλικία θανάτου κατά τουλάχιστον 20 έτη μικρότερη εκείνης του μη σχιζοφρενικού πληθυσμού. 

Για την αντιμετώπισή της συνδυάζονται φαρμακολογικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (social skills 
training, CBT, psychoeducation, παρεμβάσεις στην οικογένεια, assertive community treatment, υποστηριζό-
μενη απασχόληση, …) και στοχεύονται οι 5 κατηγορίες συμπτωμάτων της (θετικά, αρνητικά, συναισθηματικά, 
γνωσιακά & διεγερτικά συμπτώματα) με στόχο την επίτευξη της ύφεσης (remission), αρχικά, και της ανάρρωσης 
(recovery) στη συνέχεια, αλλά και την αποφυγή της υποτροπής και την επάνοδο του ασθενή στην προνοσηρή του 
κατάσταση. Όσον αφορά τις φαρμακολογικές παρεμβάσεις προτείνεται (πχ American Psychiatric Association 
Guidelines) η μονοθεραπεία με την ελάχιστη θεραπευτική δόση ενός αντιψυχωτικού (κατά προτίμηση άτυπου) 
και για διάστημα μακρό (επ’ αόριστον καλύτερα, με συχνές επανεκτιμήσεις της κατάστασης για να αποφασίζεται 
η συνέχισή του)   

Η επιλογή του αντιψυχωτικού βασίζεται κύρια στην αποτελεσματικότητά του (efficacy) (στο σύνολο των συ-
μπτωμάτων της διαταραχής), αλλά και στην ασφάλειά του (safety, βραχύχρονη αλλά και μακροχρόνια), την 
ανεκτικότητά του (tolerability, περίγραμμα ανεπιθύμητων ενεργειών), το κόστος (τα νεότερα αντιψυχωτικά εί-
ναι σαφώς ακριβότερα), το απλό δοσολογικό σχήμα (το οποίο έχει θετική επίδραση στην συμμόρφωση με την 
φαρμακευτική αγωγή), το αναμνηστικό παρελθούσας θετικής ανταπόκρισης (του ασθενούς ή συγγενούς του) 
και την προτίμηση του ασθενή (shared medical decision, αφού έτσι ενισχύεται η προσκόλληση του ασθενή στην 
θεραπευτική αγωγή).
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Δορυφορική ΔιάλΕξή 3

Καριπραζίνη για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας:  

Σημεία διαφοροποίησης από τα υπάρχοντα αντιψυχωτικά
Τουλούμης Χαράλαμπος

Ψυχίατρος, Συντονιστής Διευθυντής, 5ο ΨΤε του ΨΝα

Για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας συνδυάζονται ψυχοφαρμακολογικές (αντιψυχωτικά, σταθεροποιητές 
της διάθεσης, αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά) και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (CBT, psychoeducation, υπο-
στηριζόμενη απασχόληση, assertive community treatment, ..). Τα αντιψυχωτικά (ΑΨ), ο ακρογωνιαίος λίθος 
στην φαρμακοθεραπεία της σχιζοφρένειας, χρησιμοποιούνται επί τουλάχιστον 70 έτη μετά την επιτυχημένη 
εισαγωγή τους από τους Delay & Denicker, οι οποίοι έκαναν χρήση των αρχικών παρατηρήσεων του Henry 
Laborit. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό από την χορήγησή τους σε ψυχωτικούς ασθενείς, με την πάροδο του 
χρόνου και την συσσώρευση δεδομένων φάνηκαν αδυναμίες αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, αλλά και 
το περίγραμμα ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) που προκαλούν.

Τα ΑΨ διακρίνονται σε 1ης γενιάς κλασικά ΑΨ (D2 αποκλειστές, διακρινόμενοι σε high & low potency αναφο-
ρικά με την ισχύ του προαναφερθέντος αποκλεισμού και κύριος εκπρόσωπός τους είναι η αλοπεριδόλη), σε 2ης 
γενιάς άτυπα ΑΨ (πέραν των D2 υποδοχέων αποκλείουν και τους 5 ΗΤ2A,C υποδοχείς, με μητρική ουσία για την 
κατηγορία αυτή την κλοζαπίνη, αλλά και άλλες όπως η ρισπεριδόνη, η ολανζαπίνη, η κουετιαπίνη, κτλ) και 3ης 
γενιάς ΑΨ (πέραν της ατυπίας, τα ΑΨ αυτά είναι μερικοί αγωνιστές/ανταγωνιστές των D2 υποδοχέων, δράση 
η οποία φαίνεται να σταθεροποιεί τον εν λόγω υποδοχέα). Παρά την πρόοδο στην αντιψυχωτική αγωγή με την 
εισαγωγή νέων ουσιών στην πορεία του χρόνου, ακόμη και σήμερα υπάρχουν ουσιαστικές ανικανοποίητες 
ανάγκες στην ΑΨ αγωγή, όπως : θεραπευτική αντίσταση (20-30% των ασθενών με σχιζοφρένεια δεν εμφανί-
ζουν βελτίωση παρά την ικανοποιητική λήψη ΑΨ σε επαρκή δόση και διάρκεια αγωγή), πενιχρή θεραπευτική 
απάντηση στα αρνητικά και γνωσιακά συμπτώματα της ψύχωσης, αυτοκτονικότητα (η αυτοκτονικότητα στην 
σχιζοφρένεια είναι τουλάχιστον 5πλάσια εκείνης του γενικού πληθυσμού), χαμηλή λειτουργικότητα (μόνο το 
20-25% των ασθενών επιτυγχάνουν λειτουργική ανάρρωση -functional recovery- με αποτέλεσμα την μερική ή 
πλήρη απασχόλησή των) και ΑΕ (όπως η ακαθησία, τα εξωπυραμιδικά συμπτώματα, η όψιμη δυσκινησία, αλλά 
και οι μεταβολικού τύπου -αύξηση βάρους, μεταβολικό σύνδρομο, δυσλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης).

Η καριπραζίνη, μια 3ης γενιάς άτυπη ΑΨ ουσία, πέραν της μερικής αγωνιστικής / ανταγωνιστικής δράσης στους 
D2 Re, αποκλείει τους D3 Re (πολύ ισχυρότερα μάλιστα από τον φυσικό προσδέτη -ligand- των υποδοχέων 
αυτών, την ντοπαμίνη). Η δράση της αυτή εξασφαλίζει ουσιαστική επίδραση στα αρνητικά και γνωσιακά συ-
μπτώματα της ψύχωσης, αλλά και μηδαμινή επίδραση στα επίπεδα της προλακτίνης (η οποία αυξάνεται με την 
χορήγηση κλασικών ή άτυπων -ρισπεριδόνη, σουλπιρίδη, αμισουλπρίδη, παλιπεριδόνη- ΑΨ, με αποτέλεσμα 
την αμηνόρροια, την γαλακτόρροια και την σεξουαλική δυσλειτουργία). Θα σχολιασθούν τα πλεονεκτήματα της 
καριπραζίνης.   
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EP1.

Medical cannabis attitudes, beliefs and knowledge among nurses 

and midwifes in Cyprus
ςΩΚράτης ςΩΚράτΟύς1, μερΟπη μπΟύΖιΚά1, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΚΟΥΣΙΗ1, 

γιΩργΟς άλεξάΝΔρΟύ1, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ1

1ΤεΠακ κΥΠΡΟΣ

objectives: We aimed to explore the attitudes, beliefs and knowledge of nurses and midwifes about medical 
cannabis use in Cyprus. Special focus was given on gender difference of beliefs and Knowledge.

Design: A descriptive, cross-sectional study with internal comparisons was performed on nurses and mid-
wifes in Cyprus. Pearson chi-square test for group differences was employed. A total of 232 questionnaires 
were anonymously and voluntarily completed. Descriptive and inferential statistics were assessed.

results: 71,7% was male,  27,4%  was female and  0,9% it was other(response rate 47% ). One hundred forty-
two (61%) recommend medicinal marijuana use to the patients if I could do it. A majority of participant believes 
(“strongly agree” or “agree”) that medicinal cannabis would be effective in some chronic medical conditions 
such as chronic pain, arthritis, inflammatory bowel disease, insomnia/sleep disorders, terminal illness and 
mental health conditions(p<0,05).Moreover, female nurses/midwifes believes additional research regarding 
medical marijuana use should be encouraged crosstabulation(p<0,05).Furthermore, females nurses/midwifes 
are not prepared to answer patient questions about medical marijuana (p<0,05), while males believes that the 
educational training for medical marijuana must be integrated into the academic programs of the health and 
welfare professions (p<0,05) and educational training in the use of medical marijuana should be integrated 
into the practice / clinical practice requirements of students in health and social care professions

Conclusions: Given the reported lack of knowledge, enrichment of nursing curricula with medical cannabis 
related courses and lectures, both theoretical and clinical/ laboratory, are proposed. 

Keywords: Medical cannabis; Nursing beliefs and attitudes; Nursing education

  

Ερ2.

άντιψυχωτικά, ύπερπρολακτιναιμία-  case report
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ

ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

Η προλακτίνη είναι ορμόνη που εκκρίνεται απο το λακτοτρόπα κύτταρα της υπόφυσης.
Η κύρια λειτουργιά της προλακτίνης είναι η τόνωση παραγωγής μητρικού γάλακτος μετά τον τοκετό, επίσης 
επηρεάζει τα επίπεδα οιστρογόνων και τεστοστερόνης.
Τα φυσιολογικά επίπεδα προλακτίνης στο αίμα κυμαίνεται από 5-25 ng/ml κατά τη διάρκεια της ημέρας και 
σχεδόν διπλασιάζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
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Η  υπερπρολακτιναιμία αποτελεί την πιο συχνή υποθάλαμο-υποφυσιακή διαταραχή. Ένα από τα αίτια της είναι 
τα φάρμακα του Κ.Ν.Σ.

Συμπτώματα: Στις γυναίκες μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, απώλεια οστικής μάζας, τριχόπτωση, διαταραχές 
στην έμμηνο ρήση κ.α. Στους άνδρες: στυτική δυσλειτουργία, μείωση οστικής μάζας, ακμή, τριχόπτωση, 
διεγείρει την πρόσληψη τροφής  κ.α.
Φαρμακοεπαγόμενη υπερπρολακτιναιμία λαμβάνουμε υπόψη δραστική ουσία,  δοσολογία.
Σύμφωνα με πρόσφατες έγκριτες μελέτες η χορήγηση αριπιπραζόλης όχι μόνο δεν αυξάνει την τιμή της 
προλακτίνης αλλά μπορεί και να τη μειώσει.

Case report: Ασθενής με σοβαρή ψυχοπαθολογία (άνδρας, γεννηθείς 1968) χωρίς συννοσηρότητα που 
βρίσκεται σε φάση ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης,  εντοπίστηκε  με τιμή προλακτίνης 49ng/ml (15/09/21).

Τη συγκεκριμένη περίοδο λάμβανε την κάτωθι φαρμακευτική αγωγή:
Tb Risperidone 4mg  S:1-1-1
Tb Akineton 2 mg      S:1-1-1
Tb Nozinan 25mg      S:1/2-1/2-1/2
Tb Cinapen 20mg      S:0-0-2
Tb Titus 2,5mg          S:1/2-1/2-1
Στις 17/09/21 πραγματοποιήθηκε τροποποίηση  φαρμακευτικής αγωγής, πιο συγκεκριμένα:
Tb Risperidone 4mg    S:1-1/2-1(μείωση)
Tb Aripiprazol 15 mg   S:0-1-0 (προσθήκη)
Λοιπή Φ.Α ως είχε
Ακολούθησε ιδιαίτερη παρακολούθηση της κλινικής του εικόνας.



της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας8o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο
 ΑΘΗΝΑ 26-28 Νοεµβρίου 2021 

Ελληνική
Ψυχιατρική Εταιρεία

Κλάδος Κλινικής
Ψυχοφαρµακολογίας

της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας8o Ψυχοφαρµακολογικό Συνέδριο
 ΑΘΗΝΑ 26-28 Νοεµβρίου 2021 

Ελληνική
Ψυχιατρική Εταιρεία

Κλάδος Κλινικής
Ψυχοφαρµακολογίας

43

Στις 06/10/21 πραγματοποιήθηκε αύξηση της αριπιπραζόλης ,πιο συγκεκριμένα χορηγήθηκαν συστηματικά 
30mg/di, χωρίς να γίνει άλλη αλλαγή.
Τέλος στις 19/10/21 πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος PRL (ίδιο εργαστήριο) με αποτέλεσμα 8,4 ng/ml με 
φυσιολογικές τιμές 4,6-21,4.

Συμπέρασμα: η προσθήκη αριπιπραζόλης σε άτομα με υψηλή τιμή προλακτίνης οφειλομένη σε χορήγηση 
αντιψυχωτικών επανέφερε σε φυσιολογικά επίπεδα την τιμή της προλακτίνης εντός  μηνός...
Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε βελτίωση του θυμικού, προφανώς λόγω της επίδρασης στους 5HT2 υποδοχείς.

Ερ3.

άγχώδης διαταραχή και λιπίδια (χορήγηση ω3, ω6)
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ

ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

Το άγχος είναι το τελικό προϊόν αλληλεπιδράσεων μεταξύ συστημάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πυρήνες 
του στελέχους, το μεταιχμιακό σύστημα, ο προμετωπιαίος φλοιός και η παρεγκεφαλίδα.
Οι αγχώδεις διαταραχές ήταν γνωστές από την εποχή του Ιπποκράτη.

Το 1866 συνδέθηκαν για πρώτη φορά τα διάφορα υποκειμενικά και αντικειμενικά συμπτώματα του άγχους ως 
προερχόμενα από  μια νεύρωση του αυτόνομου νευρικού συστήματος.
Ο Freud πρότεινε ότι το άγχος είναι το αποτέλεσμα ασυνείδητης ενδοψυχικής σύγκρουσης.
Ο εγκέφαλος είναι το όργανο με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε  λιπίδια.
Μια χημικά ετερογενής ομάδα, είναι στην πλειονότητα τους εστέρες.  Διακρίνονται σε κορεσμένα, μονοακόρεστα 
και πολυακόρεστα.  Τα πολυακόρεστα (PUFA) αναφέρονται ω-3 (λινολεικό) και ω-6 (λινελαικό).
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Παράγοντες που τροποποιούν τη συγκέντρωση  χοληστερόλης (λιπαρή στερόλη που βρίσκεται στη μεμβράνη 
των κυττάρων όλων των ιστών του σώματος), στη κυτταρική μεμβράνη των νευρώνων είναι ενδεχόμενο να 
επηρεάζουν τις λειτουργίες των σεροτονινενεργικού, ντοπαμινενεργικού και νοραδρενεργικού συστήματος.

Πιθανοί μηχανισμοί δράσης
Οι αγχώδεις διαταραχές συνυπάρχουν με απορρύθμιση νευρογένεσης στον ιππόκαμπο.
Έτσι αρκετές εργασίες μελετούν τον ρόλο των λιπιδίων στις αγχώδεις διαταραχές.
Σε σχετικές μελέτες ζώα που τεθήκαν σε δίαιτα πτωχή σε ω-3  εκδήλωσαν συμπεριφορές συμβατές με 
αυξημένο άγχος.
Σε ασθενείς με κοινωνική φοβία διαπιστώθηκε μειωμένη συγκέντρωση EPA και DHA στην ερυθροκυτταρική 
μεμβράνη.
Ο βαθμός της μείωσης συσχετιζόταν με τη σοβαρότητα της διαταραχής.
Πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η χορήγηση ω-3 μειώνει τα επίπεδα αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης στο 
πλάσμα άρα την ενεργοποίηση του υποθάλαμο-υποφυσιακού άξονα, εύρημα συμβατό με αγχολυτική δράση.

Συμπερασματικά: 
Δίαιτα πλούσια σε EPA μπορεί  να μειώσει την εκδήλωση αγχώδους συμπεριφοράς.
Ο αριθμός των μελετών συσχέτισης αγχωδών διαταραχών και ω-3 συνεχώς αυξάνεται, με ιδανική αναλογία 
1:1.Ελπίζουμε σύντομα να έρθουν στο φως περισσότερα διασταυρούμενα στοιχεία όσον αφορά στη πρόληψη 
ακόμα και τη θεραπεία.

Ερ4.

άριπιπραζόλη -προλακτιναιμία 

Νέα δεδομένα -Case report
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ

ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

H αριπιπραζόλη (aripiprazole) είναι ένα άτυπο αντιψυχωτικό φάρμακο, πιο συγκεκριμένα μονοαμινεργικός 
ανταγωνιστής με υψηλή συγγένεια με την σεροτονίνη τύπου 2 (5HT2), την ντοπαμίνη τύπου 2(D2), τους 
αδρενεργικούς υποδοχείς 1 και 2 και τους ισταμινεργικούς υποδοχείς Η1.
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Πρόσφατες εγκεκριμένες μελέτες συσχέτισαν τη δράση της με την προλακτίνη, γονίδιο που παράγεται στην 
υπόφυση , στον φθαρτό υμένα ,στο μυομήτριο, στο μαστό, στα λεμφοκύτταρα και στον προστάτη.  Ελέγχεται απο 
τον pit-1 μεταγραφικό παράγοντα και από την ντοπαμίνη.
Κατά την εγκυμοσύνη οι υψηλές συγκεντρώσεις των οιστρογόνων που κυκλοφορούν αυξάνουν τα επίπεδα 
προλακτίνης κατά 10 έως 20 φορές,
Φθάνουν στο ζενίθ κατά τη διάρκεια του ύπνου REM.
Η υπέρβαση των φυσιολογικών τιμών της ορμόνης ονομάζεται υπερπρολακτιναιμία  (25ng/ml για τις γυναίκες 
και 20ng/ml για τους άνδρες). Αντίθετα  υποπρολακτιναιμία κατώτερο φυσιολογικό όριο   3ng/ml   και  5ng/ml 
αντίστοιχα.
Ανάμεσα στους παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένη έκκριση προλακτινης ειναι η χορήγηση νευροληπτικής/ 
αντιψυχωτικής αγωγής.
Σύμφωνα με αποτελέσματα προσφάτων αναλύσεων η αριπιπραζόλη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα προλακτίνης 
στον οργανισμό.

Case report: Ασθενής θήλυ γεννηθείσα το 1958, πάσχουσα από σοβαρή ψυχοπαθολογία με συννοσηρότητα 
αρτηριακής υπέρτασης, υπερχοληστιναιμίας, ανεπάρκειας φυλλικού οξέος, βιταμίνης Β12 και λαμβάνουσα την 
κάτωθι φαρμακευτική αγωγή.
Tb Risperidone 4mg  S: 1-0-1 ½
Tb Quetapine 100mg S: 0-0-1
Caps Sertraline 50mg S:1-0-0
Tb Lobivon 5mg        S:1-0-0
Tb Filicine 5mg         S:1-0-0
Amp Articlox 1mg καθε 15 ήμερες
Tb Lipidil 145            S:1-0–0
Στις 29/09/21 είχε τιμή αποτελέσματος PRL 39,2ng/ml.
Στις 30/09/21 πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, συγκεκριμένα:
Tb Risperidone 4mg     S: ½-0-1(μείωση)
Tb Aripiprazole 30mg  S:0-1-0 (προσθήκη)
Η ασθενής βρισκόταν σε συνεχή ψυχιατρική παρακολούθηση. Η κλινική της εικόνα δέχθηκε περαιτέρω 
βελτίωση.
Στις 18/10/21 πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος  PRL στο ίδιο εργαστήριο με αποτέλεσμα 6,7ng/ml.

Συμπέρασμα: Η συστηματική χορήγηση αριπιπραζόλης σε ασθενείς με φαρμακοεπαγόμενη υπερπρολακτιναιμία 
επέφερε επιστροφή επίπεδων PRL εντός φυσιολογικών ορίων σε χρονικό διάστημα 20 ημερών.

Ερ5.

Ο  ρόλος των  Ω3 ως θεραπεία  ενίσχυσης στην  σχιζοφρένεια
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ

ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα 

ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

Μεταβολές στη λιπιδική σύσταση της κυτταρικής μεμβράνης του  εγκεφάλου μπορούν να τροποποιήσουν το 
μικροπεριβάλλον και άρα τις λειτουργίες των πρωτεϊνών, όπως η νευροδιαβιβαση. 
Ο ρόλος των Ω3 στο πλάσμα ή τη μεμβράνη αποδίδεται στην επίδραση τους στη νευροδιαβίβαση και την 
νευροπλαστικότητα καθώς και τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες.
Ανεπαρκής διατροφή σε Ω3  αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης  σχιζοφρένειας   ενώ δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας 
σε αυτά μπορεί να έχει προστατευτικό ρόλο. 
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Υπάρχουν τρία είδη Ω3 λιπαρών οξέων. Το Άλφα λινολεικό οξύ (ΑLA)  το εικοσιδιεξενικό οξύ ( DHA) και το 
εικοσιπεντανοικό οξύ ( EPA)  ζωικής και φυτικής προέλευσης αντίστοιχα.

Αρκετές εγκεκριμένες μελέτες διαπίστωσαν μεταβολές ορισμένων κυτταροκινών, ευρεία κατηγορία μικρών 
πρωτεϊνών στον ορό και στο  ΕΝΥ ασθενών με σχιζοφρένεια.
Σε έδαφος των συγκεκριμένων δεδομένων διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η σχιζοφρένεια μπορεί να είναι μια 
ήπια συστηματική φλεγμονώδης νόσος πιθανώς πυροδοτούμενη από μητρική λοίμωξη που οδηγεί σε αυξημένη 
παραγωγή προ φλεγμονωδών κυτταροκινών στη μητέρα και το έμβρυο. Οι κυτταροκίνες βλάπτουν τον εμβρυακό 
εγκέφαλο προκαλώντας μεταβολή της ισορροπίας ντοπαμινεργικών και σεροτονινεργικών νευρώνων. 

Πρόσφατη έρευνα επεσήμανε ότι ανεπαρκής διατροφή σε Ω3 ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης 
σχιζοφρένειας ή να χειροτερεύει την πορεία της λόγω μείωσης του DHA στον εγκέφαλο ,ενώ δίαιτα υψηλής 
περιεκτικότητας σε αυτά μπορεί να έχει προστατευτικό ρόλο έναντι της νόσου και θετική επίδραση στην πορεία της. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπληρωματική χορήγηση έχοντας στόχο την φυσιολογική ανάπτυξη και εξέλιξη 
του εμβρυικού εγκεφάλου. 
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Συμπερασματικά  τα Ω3 δεν έχουν μόνο αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές δράσεις αλλά παίζουν πιθανώς 
ρόλο στην πρόληψη και στην θεραπεία των ψυχικών διαταραχών σε συνιστώμενη ελάχιστη δοσολογία 1000mg.
Παρά τον ιδιαίτερο υψηλό  αριθμό μελετών, αναλύσεως της σχέσης και της επίδρασης των Ω3 στην ψύχωση 
διάφορα σημεία παραμένουν ακόμα αμφιλεγόμενα.

Ερ6.

πανδημία, οξειδωτικό στρες, θωράκιση του οργανισμού
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ

ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

Η πανδημία της νόσου COVID-19 είναι μια τρέχουσα πανδημία που προκλήθηκε από τον  κορωνοιό SARS-COV-2 
και πρωτοαναγνωρίστηκε  στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2019. Ως και σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερα 
από 240 εκατομμύρια κρούσματα σε 215 χώρες και περιοχές. 

Η απειλή της λοίμωξης COVID-19 σε συνδυασμό με τα αυστηρά μέτρα περιορισμού και την οικονομική 
ανασφάλεια έφεραν περαιτέρω βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες  παθολογικές επιπτώσεις  (βιολογικές, 
ψυχικές, κοινωνικές).
Ανάμεσα τους είναι και το οξειδωτικό στρες .

Αντιπροσωπεύει μια διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής δραστικών μορφών οξυγόνου(reacting 
oxygen species-ROS)  και της ικανότητας ενός βιολογικού συστήματος να αδρανοποιεί τα τοξικά αυτά μόρια.
Οι ελεύθερες ρίζες είναι προϊόντα του φυσιολογικοί μεταβολισμού , πιο συγκεκριμένα  είναι μόρια με ένα 
ασύζευκτο , υψηλά ενεργό ηλεκτρόνιο.
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Για να εξισορροπήσουν την δομή τους αποσπούν ηλεκτρόνια από γειτονικά μόρια , μετατρέποντας τα σε 
ελεύθερες ρίζες.
Υπέρμετρη παραγωγή ROS έχουμε σε πολλές καταστάσεις όπως περιβαλλοντική μόλυνση , διαταραχές χρόνιου 
άγχους , διαταραχές του θυμικού, κατάχρηση αλκοόλ , καθιστική ζωή, τοξικές ουσίες , κάπνισμα,  διαταραχές  
διατροφής  κ.α.
Οι οξειδωτικές βλάβες  μπορεί να οδηγήσουν σε  υψηλό  αριθμό παθολογικών καταστάσεων όπως; καρδιαγγειακά 
νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, εκφυλιστικές νόσους, φλεγμονώδεις καταστάσεις, χρονιά κόπωση κ.α.
Η ύπαρξη της οξειδωτικής βλάβης στις ψυχώσεις καταδεικνύεται ολοένα και περισσότερο.
Ιδιαίτερα εξετάζεται η υπόθεση που αποδίδει στις κυτοκίνες (μεσολαβητής φλεμονής) την εκδήλωση ψύχωσης.
Μπορεί να εκτιμηθεί μετρώντας: 
l Ολική αντιοξειδωτική ικανότητα 
l Ολικό αντιοξειδωτικό στρες 
l Αντιοξειδωτικά συστήματα  
l Οξειδωτικές βλάβες βιομορίων

Συμπερασματικά υπάρχει  τρόπος να αντιμετωπίσουμε ολιστικά τις επιπτώσεις του οξειδωτικού στρες  
πραγματοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις (όπως πρόσληψη συμπληρωμάτων  Α,C,E,  σελήνιο(Se), ψευ-
δάργυρος(Zn) ,λυκοπένιο, φλαβονοειδή. κουρκουμίνη,  ρεσβερατρόλη) , ακόμα και λήψη αντίστοιχης φαρμα-
κευτικής αγωγής (π.χ στις διαταραχές ύπνου)  που έχουν ως στόχο όχι μόνο την αντιμετώπιση  άλλα και την 
θωράκιση του οργανισμού.

Ερ7.

ςυσχέτιση ψύχωσης- χοληστερόλης

Νεότερα δεδομένα
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ

ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

Τα λιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης επηρεάζουν τη θέση και τη λειτουργία των μεμβρανικών πρωτεϊνών και 
με αυτό τον τρόπο ρυθμίζουν διάφορες λειτουργίες τους.
Επομένως μεταβολές στη λιπιδική σύσταση της κυτταρικής μεμβράνης μπορεί να τροποποιούν το 
μικροπεριβάλλον και άρα λειτουργίες των πρωτεϊνών, όπως η νευροδιαβίβαση.
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Η πιθανή συσχέτιση της συγκέντρωσης διάφορων λιπιδίων στον εγκέφαλο ασθενών με ψυχικές διαταραχές 
απασχολεί τους ερευνητές από αρκετές δεκαετίες.
Η χοληστερόλη είναι ένα ιδιόμορφο μόριο. Συχνά ονομάζεται λιπίδιο, ωστόσο ο χημικός όρος για ένα μόριο 
όπως η χοληστερόλη είναι αλκοόλη.

Γενικά η υψηλότερη συγκέντρωση χοληστερόλης στο σωμα βρίσκεται στον εγκέφαλο και σε άλλα μέρη του 
νευρικού συστήματος.
 Το μεγαλύτερο μέρος της χοληστερόλης στο αίμα (μεταξύ 60% με 80%) μεταφέρεται από την LDL (Low Density 
Liporotein) χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεινη. Μεταφέρεται απο το ήπαρ στους περιφερειακούς ιστούς. Μόνο 
ένα 15%-20% μεταφέρεται από την  HDL (High Density Liporotein) υψηλής πυκνότητας λιποπρωτείνη από τους 
περιφερειακούς ιστούς στο ήπαρ.
Σχιζοφρένεια από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις “σχίζειν” δηλαδή διαχωρισμός και “φρένα” δηλαδή λογική, 
μυαλό αποτελεί ψυχιατρική νόσο που ανήκει στην ομάδα των ψυχώσεων με έναρξη στην εφηβική και νεανική 
ηλικία.

Τα αίτια της σχιζοφρένειας δεν έχουν εντοπιστεί πλήρως άλλα είναι κυρίως βιολογικής, ψυχολογικής και 
κοινωνικής φύσεως.

Συμπέρασμα: Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο αριθμός των μελετών, ακόμη και μεταναλύσεων που ασχολούνται 
με τη συσχέτιση των λιπιδίων με τις ψυχικές διαταραχές. Έχουν αναφερθεί σημαντικά μειωμένα επίπεδα 
ολικής CHOL και LDL χοληστερόλης σε ασθενείς με πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο καθώς και σε ανθιστάμενους 
στη θεραπεία σε σύγκριση με ανταποκρινόμενους.
Επίσης χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης έχουν “κατηγορηθεί” ως δείκτης αυτοκτονικότητας των ασθενών με 
σχιζοφρένεια. Υπάρχουν σημεία που παραμένουν ακόμη σκοτεινά, αλλά σταθερό σχετικά σημείο είναι ότι οι 
χαμηλές τιμές χοληστερόλης  συνδέονται με τις διάφορες μορφές  ψυχώσεων.
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Ερ8.

Χορήγηση διατροφικών συμπληρωμάτων με σκοπό τη ρύθμιση κορτιζόλης 

(ορμόνη του stress)-ςυσχέτιση με λιπώδη ιστό
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ

ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

Η κορτιζόλη είναι μια στεροειδής ορμόνη και ανήκει στα γλυκοκορτικοειδή. Συντίθεται στο φλοιό των επινε-
φριδίων και  μεταφέρεται μέσω του αίματος.
Σχεδόν κάθε κύτταρο διαθέτει υποδοχείς κορτιζόλης, έτσι μπορεί να αποκτήσει πολλές δράσεις ανάλογα με το 
είδος των κυττάρων στα οποία ενεργεί.

Ο λιπώδης ιστός θεωρείται ως ένας πλέον ενδοκρινής αδένας,η κατανόηση της  λειτουργίας του  θα επιτρέψει την 
αιτιολογική θεραπεία των μεταβολικών διαταραχών που προκύπτουν είτε σε περίσσεια η σε έλλειψη του ιστού αυτού.
Τα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα αυξομειώνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά γενικά είναι 
υψηλότερα όταν ξυπνάμε.
Καταλήγοντας η έκκριση κορτιζόλης συνδέεται άμεσα με τα πρότυπα των δραστηριοτήτων.
Επιπλέον απελευθερώνεται σε καταστάσεις άγχους με σκοπό να κινητοποιήσει τον μεταβολισμό του οργανισμού 
προς την κατεύθυνση της προσαρμογής του.
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Γίνεται όμως εχθρός του οργανισμού όταν πρόκειται για καταστάσεις χρόνιου άγχους.
Μακροχρόνια υψηλά επίπεδα κορτιζόλης προκαλούν μεταξύ άλλων αύξηση κοιλιακού λίπους.

Αυξημένη περίμετρος της μέσης (<89 cm στις γυναίκες και <102 στους άνδρες) προμηνύει παθολογική 
συσσώρευση λίπους. Το κοιλιακό ή αλλιώς σπλαχνικό λίπος είναι μεταβολικά ενεργό πιο συγκεκριμένα μπορεί 
να οδηγήσει μεταξύ άλλων σε χρόνια φλεγμονή με συνέπειες την αύξηση της Α.Π, τη μείωση της HDL, αύξηση 
της GLU-ανάπτυξη αντοχής στην ινσουλίνη.
Συμπερασματικά έγκριτες μελέτες απέδειξαν την άμεση σύνδεση της κορτιζόλης με τον λιπώδη ιστό. Μπορούμε 
να μειώσουμε τα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα όχι μόνο ελέγχοντας τη διατροφή και  διατηρώντας επαρκή 
ποσοτικό και ποιοτικό ύπνο και συστηματική άσκηση, αλλά και με τη λήψη συμπληρωμάτων όπως σύμπλεγμα 
Β, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, άλφα-λιποικό οξύ(ALA).
Τέλος τα ω-3 βοηθούν στη μείωση των επίπεδων κορτιζόλης μειώνοντας τη φλεγμονή, καθώς μπορούν να 
μετατραπούν σε αντιφλεγμονώδεις προσταγλαδίνες που με τη σειρά τους περιορίζουν τα προφλεγμονώδη στοιχεία.

Ερ9.

ψυχική υγεία και πανδημία. Ο ρόλος της βιταμίνης D
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ

ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

Η βιταμίνη D ολοένα και συγκεντρώνει πιο έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον καθώς ανακύπτουν συνεχώς 
νέα δεδομένα. Ανήκει στην ομάδα των λιποδιαλυτών βιταμινών. Είναι σύμπλεγμα δυο βιταμινών , της 
εργοκαλσιφερόλης (D2)  (φυτικής προέλευσης) και της χοληκαλσιφερόλης (D3)  ζωική προέλευση και σχημα-
τίζεται στο δέρμα υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. 
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Η ενδογενής σύνθεση της βιταμίνης D επηρεάζεται απο διάφορους παράγοντες όπως η χροιά του δέρματος ,  η 
εποχή του χρόνου,  το κλίμα , η ηλικία κ.α.

Η μέτρηση επίπεδων στο αίμα πραγματοποιείται με τη μέτρηση της hydroxyvitamin D [25(ΟΗ)D].
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ενδοκρινολογική Εταιρεία επαρκείς θεωρούνται οι τιμές άνω των 30mg/ml,ενώ 
σύμφωνα με άλλες έγκριτες έρευνες άνω των 50mg/ml.
Ρυθμίζει πάνω απο 5% του ανθρώπινου γονιδιώματος( <2200 γονιδια).
Κάπουα απο αυτά συνδέονται με τον κορωνοιό SARS-COV-2 που πρωτοεμφανίστηκε το φθινόπωρο του 2019 
και εξελίχθηκε σε πανδημία. Έχει αρκετά υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα  βαριές λοιμώξεις αναπνευστικού 
κ.α.
Από τα πάμπολα γονίδια που επηρεάζει ολοένα και περισσότερες έρευνες τη συσχετίζουν με τη λειτουργία του 
κεντρικού νευρικού συστήματος.
Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο “Journal of Neural Transmission” συμπεραίνει οι υποδοχείς VDR βρίσκονται σε 
όλο τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Συμπερασματικά η D διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση εγκεφαλικών λειτουργιών.
Χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης αποτελούν παράγοντα εμφάνισης διαταραχών της διάθεσης . Υποδοχείς 
της βιταμίνης ανιχνεύονται στις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την κατάθλιψη. Οι 
τελευταίοι”συναντούνται¨ στους νευρώνες και στα γλοιακά κύτταρα που αποτελούν πάνω από το ήμισυ του 
εγκεφάλου, συμπεριλαμβανόμενου του φλοιού του προσαγωγίου (congulate cortex).
Πρόσφατη μετανάλυση    έφερε στο φως ότι ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ατόμων με κατάθλιψη είχαν χαμηλά 
επίπεδα βιταμίνης. Η συνολική υγεία (σωματική και ψυχική) εξαρτάται άμεσα η έμμεσα από τη διαθεσιμότητα 
αυτής της “πυρηνικής” βιταμίνης .
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Ερ10.

η πρεγΚάμπάλιΝη Ως ςτάΘερΟπΟιητης ςύΝάιςΘημάτΟς ςτη ΔιπΟλιΚη 

ΔιάτάράΧη – μάΝιάΚη φάςη
Ιστίκογλου Χ.1, Ριζάβας Ι.2, παναγιωτόπουλος Ν.1, Λιάπης Ε.1, Ανδρέου Ε.1, Κεντρωτή Δ.1, 

παπαδάκη ά.1, Καραμέρη Ε.1, Μπάλλας Α.1, Κανελλάκος π.1

1Ψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων
2Ψυχιατρικό Νοσοκομείο αττικής (ΨΝα) «Δαφνί»

Εισαγωγή: Η Πρεγκαμπαλίνη είναι από τα τελευταία αντιεπιληπτικά φάρμακα και χρησιμοποιείται και για τη 
Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή. Ωστόσο έχει μελετηθεί και σε ποικίλες άλλες εφαρμογές.

ςκοπός-μέθοδος: Μελετήθηκαν 20 ασθενείς (n=20), εκ των οποίων 10 άνδρες και 10 γυναίκες, με διά-
γνωση F31 κατά ICD-10 Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή, τόσο από τα Εξωτερικά Ιατρεία όσο και από 
τους νοσηλευόμενους στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων. Όλοι 
ανεξαιρέτως οι ασθενείς έλαβαν πρεγκαμπαλίνη σε δόση 600-800mg σε συνδυασμό με άτυπα αντιψυχωσικά: 
ολανζαπίνη, ρισπεριδόνη, κουετιαπίνη και αριπιπραζόλη. Σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς δόθηκε η Κλί-
μακα Young (Young Mania Rating Scale) ή άλλως YMRS. Όλοι ανεξαιρέτως οι προαναφερθέντες ασθενείς 
βρίσκονταν σε Μανιακή Φάση.

Αποτελέσματα: Από τους προαναφερθέντες οι 16 ασθενείς (n=16), εκ των οποίων 10 γυναίκες και 6 άν-
δρες, παρουσίασαν αισθητή μείωση της Κλίμακας YMRS και συνέχισαν να λαμβάνουν πρεγκαμπαλίνη και στη 
θεραπεία συντήρησης της Διπολικής Διαταραχής.

Συμπεράσματα: Παρότι ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός, η παρούσα έρευνα χρήζει περαιτέρω συνέχισης 
από μεγαλύτερη δεξαμενή ασθενών με Διπολική Διαταραχή σε φάση Οξέος Μανιακού Επεισοδίου.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:
1. Schaffer LC, Schaffer CB, Miller AR, Manley JL, Piekut JA, Nordahl TE. An open trial of pregabalin as an acute and maintenance 

adjunctive treatment for outpatients with treatment resistant bipolar disorder. J Affect Disord 2013; 147:407-10.

2. Tedeschini E, Fava M, Papakostas GI. Placebo-controlled, antidepressant clinical trials cannot be shortened to less than 4 weeks 
duration: a pooled analysis of randomized clinical trials employing a diagnostic odds ratio-based approach. J Clin Psychiatry 
2011; 72:98-113.

Ερ11.

η πρΟςΘηΚη άριπιπράΖΟλης ςτη μειΩςη της πρΟλάΚτιΝης 

πρΟΚάλΟύμεΝης άπΟ ΚλάςιΚά Κάι άτύπά άΝτιψύΧΩςιΚά
Ιστίκογλου Χ.1, Ριζάβας Ι.2, παναγιωτόπουλος Ν.1, Λιάπης Ε.1, Ανδρέου Ε.1, Κεντρωτή Δ.1, 

παπαδάκη ά.1, Καραμέρη Ε.1, Μπάλλας Α.1, Κανελλάκος π.1

1Ψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων
2Ψυχιατρικό Νοσοκομείο αττικής (ΨΝα) «Δαφνί»

Εισαγωγή: Είναι ευρέως γνωστό και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο ότι από τα άτυπα αντιψυχωσικά τόσο 
η Αριπιπραζόλη όσο και η Ζιπρασιδόνη δεν αυξάνουν την Προλακτίνη σε σύγκριση με τα άλλα άτυπα και τα 
κλασικά αντιψυχωσικά.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schaffer%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23040739
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23040739
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manley%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23040739
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Piekut%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23040739
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordahl%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23040739
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23040739
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tedeschini%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21208576
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fava%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21208576
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Papakostas%20GI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21208576
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21208576/
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ςκοπός-μέθοδος: Μελετήθηκαν 100 ασθενείς (n=100), 50 άνδρες και 50 γυναίκες, που νοσηλεύθηκαν κατά 
την τριετία 2015-2018 στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων, οι 
οποίοι έλαβαν διάφορες αγωγές με τυπικά και άτυπα αντιψυχωσικά, είτε συνδυασμό τους. Όλοι ανεξαιρέτως 
οι προαναφερθέντες ασθενείς παρουσίασαν αύξηση Προλακτίνης πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Σε όλους τους 
ανωτέρω ασθενείς προστέθηκε Αριπιπραζόλη σε δόση 5 mg.

Αποτελέσματα: Από τα ανωτέρω δεδομένα ασθενών αποκλείσθηκαν όσοι ελάμβαναν Αριπιπραζόλη διότι 
υπάρχει σχετική αντένδειξη στη συγχορήγηση με Αριπιπραζόλη, δεδομένου ότι η Αριπιπραζόλη έχει ως δράση 
μερικού αγωνιστή της Ντοπαμίνης. Από τους ανωτέρω ασθενείς οι 80 (n=80), 60 γυναίκες και 20 άνδρες, ήτοι 
σε ποσοστό 80%, με την προσθήκη 5 mg Αριπιπραζόλης, τα επίπεδα Προλακτίνης σε διάστημα 3 μηνών περίπου 
επανήλθαν στο φυσιολογικό επίπεδο.

Συμπεράσματα: Με βάση τα αποτελέσματα η προσθήκη μικρής δόσης Αριπιπραζόλης μειώνει τα επίπεδα της 
Προλακτίνης που προκαλούν τα άλλα τυπικά και άτυπα αντιψυχωσικά.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:
1. Byerly MJ, Marcus RN, Tran QV, Eudicone JM, Whitehead R, Baker RA. Effects of aripiprazole on prolactin levels in subjects with 

schizophrenia during cross-titration with risperidone or olanzapine: analysis of a randomized, open-label study. Schizophr Res 
2009 Feb; 107(2-3):218-22.

2. Cutler AJ, Marcus RN, Hardy SA, O’Donnell A, Carson WH, McQuade RD. The efficacy and safety of lower doses of aripiprazole for 
the treatment of patients with acute exacerbation of schizophrenia. CNS Spectr 2006 Sep; 11(9):691-702.

Ερ12. 

Ο ςύΝΔύάςμΟς πρεγΚάμπάλιΝης Κάι ΒΟρτιΟξετιΝης ςτη Θεράπειά  

της γεΝιΚεύμεΝης άγΧΩΔΟύς ΔιάτάράΧης
Ιστίκογλου Χ.1, Ριζάβας Ι.2, παναγιωτόπουλος Ν.1, Λιάπης Ε.1, Ανδρέου Ε.1, Κεντρωτή Δ.1, 

παπαδάκη ά.1, Καραμέρη Ε.1, Μπάλλας Α.1, Κανελλάκος π.1

1Ψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων
2Ψυχιατρικό Νοσοκομείο αττικής (ΨΝα) «Δαφνί»

Εισαγωγή: Η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή είναι μια από τις πλέον δυσεπίλυτες ψυχιατρικές διαγνώσεις, 
δεδομένου ότι έχουν δοκιμαστεί πολλαπλές θεραπείες με αντικρουόμενα αποτελέσματα.

ςκοπός-μέθοδος: Μελετήθηκαν 10 ασθενείς (n=10), εκ των οποίων 5 άνδρες και 5 γυναίκες, από τη δεξα-
μενή των Εξωτερικών Ψυχιατρικών Ιατρείων του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων, όπου 
έλαβαν τη διάγνωση της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής. Σε όλους τους ασθενείς δόθηκαν οι Κλίμακες 
Hamilton για το Άγχος (HAM-A) και η Κλίμακα SCL-90R. Οι προαναφερθέντες ασθενείς έλαβαν ως θεραπεία το 
συνδυασμό Πρεγκαμπαλίνης από 150-600 mg σε συνδυασμό με τη Βορτιοξετίνη σε δόση των 20 mg.

Αποτελέσματα: Από τους προαναφερθέντες ασθενείς οι 6 (n=6), 4 άνδρες και 2 γυναίκες, ποσοστό 60%, πα-
ρουσίασαν βελτίωση μετά από 45 ημέρες στις Κλίμακες HAM-A και SCL-90R. Οι υπόλοιποι 4 δεν απάντησαν 
στη θεραπεία και χορηγήθηκε άλλος συνδυασμός.

Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός Πρεγκαμπαλίνης και Βορτιοξετίνης χρήση περαιτέρω διερεύνησης με 
εμπλουτισμό με περισσότερα περιστατικά Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής διότι υπάρχει η ασφαλής 
διαπίστωση ότι μπορεί να αποβεί αποτελεσματικός.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marcus%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19038534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tran%20QV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19038534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eudicone%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19038534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitehead%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19038534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19038534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19038534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cutler%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16946694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marcus%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16946694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hardy%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16946694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Donnell%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16946694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carson%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16946694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McQuade%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16946694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16946694
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Βιβλιογραφικές παραπομπές:
1. Mahableshwarkar AR, Jacobsen PL, Serenko M, Chen Y. A randomized, double-blind, fixed-dose study comparing the efficacy and 

tolerability of vortioxetine 2.5 and 10 mg in acute treatment of adults with generalized anxiety disorder. Hum Psychopharmacol 
2014 Jan; 29(1):64-72.

2. Mitte K, Noack P, Steil R, Hautzinger M. A meta-analytic review of the efficacy of drug treatment in generalized anxiety disorder. 
J Clin Psychopharmacol 2005 Apr; 25(2):141-50.

3. Feltner D, Wittchen HU, Kavoussi R, Brock J, Baldinetti F, Pande AC. Long-term efficacy of pregabalin in generalized anxiety 
disorder. Int Clin Psychopharmacol 2008 Jan; 23(1):18-28.

Ερ13. 

άςεΝάπιΝη Κάι ςΧιΖΟφρεΝειά
Ιστίκογλου Χ.1, Ριζάβας Ι.2, παναγιωτόπουλος Ν.1, Λιάπης Ε.1, Ανδρέου Ε.1, Κεντρωτή Δ.1, 

παπαδάκη ά.1, Καραμέρη Ε.1, Μπάλλας Α.1, Κανελλάκος π.1

1Ψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων
2Ψυχιατρικό Νοσοκομείο αττικής (ΨΝα) «Δαφνί»

Σκοπός: Ως γνωστόν η Ασεναπίνη είναι αποκλειστής των ντοπαμινεργικών D καθώς και των σεροτονινεργικών 
5ΗΤ υποδοχέων. Στη χώρα μας έχει λάβει ένδειξη μόνο για τη θεραπεία της Διπολικής Διαταραχής, ενώ στις 
ΗΠΑ από τον FDA έχει ένδειξη τόσο για σχιζοφρένεια όσο και για Διπολική Διαταραχή. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι να ερευνηθεί ο ρόλος της Ασεναπίνης στη θεραπεία της σχιζοφρένειας.

ύλικό & μέθοδοι: Μελετήθηκαν 25 ασθενείς (n=25) που είχαν τη διάγνωση F20 κατά ICD-10 Σχιζοφρένεια, 
οι οποίοι έλαβαν αγωγή με Ασεναπίνη σε δόση 20mg και οι οποίοι όλοι ανεξαιρέτως ελάμβαναν άλλο άτυπο 
αντιψυχωτικό σε προηγούμενες θεραπείες. Η πηγή άντλησης όλων αυτών των περιπτώσεων ήταν τα Εξωτερικά 
Ιατρεία και η Μονάδα Νοσηλείας του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας. Και 
στους 25 ασθενείς δόθηκε η Κλίμακα PANSS (Positive and Negative Symptoms of Schizophrenia) τόσο στην 
έναρξη της θεραπείας όσο και μετά από 6 μήνες τακτικής παρακολούθησης στα Εξωτερικά Ψυχιατρικά Ιατρεία.

Αποτελέσματα: Από τους 25 ασθενείς (n=25) οι 18 (n=18), ποσοστό 79%, παρουσίασαν σημαντικού βαθμού 
μείωση της PANSS. Στο 90% παρατηρήθηκε μείωση στα αρνητικά συμπτώματα ενώ σε ποσοστό 40% παρατηρή-
θηκε μείωση στα θετικά (παραγωγικά) συμπτώματα της Σχιζοφρένειας.

Συμπεράσματα: Η Ασεναπίνη μπορεί να προστεθεί στη θεραπευτική φαρέτρα των Άτυπων Αντιψυχωσικών στη 
θεραπεία της Σχιζοφρένειας.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:
1.  Roger S McIntyre, Rosary Wong. Asenapine: a synthesis of efficacy data in Bipolar Mania and Schizophrenia. Clinical Schizophrenia 

and Related Psychoses 2012; p. 217-220.

2.  Choi YK, Wong EH, Henry R, Sahid M, Tazozi FI. Repeated effects of Asenapine in adrenergic and cholinergic muscarinic receptors. 
Int J Neuro & Psychopharmacol 2010; 13(3):405-410.

3.  Kane JM, Mackie M, Snow-Adams J, Zhun I, Sregedi A, Panagides K. A randomized placebo controlled trial of Asenapine for the 
prevention of relapse of schizophrenia after long-term treatment. J Clin Psychiatry 2011; 72(3):349-355.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobsen%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24424707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serenko%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24424707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24424707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24424707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mitte%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15738745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noack%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15738745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steil%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15738745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hautzinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15738745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15738745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feltner%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18090504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wittchen%20HU%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18090504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kavoussi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18090504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brock%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18090504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baldinetti%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18090504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pande%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18090504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18090504
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Ερ14. 

πανδημία, οξειδωτικό στρες, θωράκιση του οργανισμού
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ

ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

Η πανδημία της νόσου COVID-19 είναι μια τρέχουσα πανδημία που προκλήθηκε από τον  κορωνοιό SARS-COV-2 
και πρωτοαναγνωρίστηκε  στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2019. Ως και σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερα 
από 240 εκατομμύρια κρούσματα σε 215 χώρες και περιοχές. 
Η απειλή της λοίμωξης COVID-19 σε συνδυασμό με τα αυστηρά μέτρα περιορισμού και την οικονομική 
ανασφάλεια έφεραν περαιτέρω βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες  παθολογικές επιπτώσεις  (βιολογικές, 
ψυχικές, κοινωνικές).
Ανάμεσα τους είναι και το οξειδωτικό στρες .

Αντιπροσωπεύει μια διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής δραστικών μορφών οξυγόνου(reacting 
oxygen species-ROS)  και της ικανότητας ενός βιολογικού συστήματος να αδρανοποιεί τα τοξικά αυτά μόρια.
Οι ελεύθερες ρίζες είναι προϊόντα του φυσιολογικοί μεταβολισμού , πιο συγκεκριμένα  είναι μόρια με ένα 
ασύζευκτο , υψηλά ενεργό ηλεκτρόνιο.
Για να εξισορροπήσουν την δομή τους αποσπούν ηλεκτρόνια από γειτονικά μόρια , μετατρέποντας τα σε 
ελεύθερες ρίζες.
Υπέρμετρη παραγωγή ROS έχουμε σε πολλές καταστάσεις όπως περιβαλλοντική μόλυνση , διαταραχές χρόνιου 
άγχους , διαταραχές του θυμικού, κατάχρηση αλκοόλ , καθιστική ζωή, τοξικές ουσίες , κάπνισμα,  διαταραχές  
διατροφής  κ.α.
Οι οξειδωτικές βλάβες  μπορεί να οδηγήσουν σε  υψηλό  αριθμό παθολογικών καταστάσεων όπως; καρδιαγγειακά 
νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, εκφυλιστικές νόσους, φλεγμονώδεις καταστάσεις, χρονιά κόπωση κ.α.
Η ύπαρξη της οξειδωτικής βλάβης στις ψυχώσεις καταδεικνύεται ολοένα και περισσότερο.
Ιδιαίτερα εξετάζεται η υπόθεση που αποδίδει στις κυτοκίνες (μεσολαβητής φλεμονής) την εκδήλωση ψύχωσης.
Μπορεί να εκτιμηθεί μετρώντας: 
l Ολική αντιοξειδωτική ικανότητα 
l Ολικό αντιοξειδωτικό στρες 
l Αντιοξειδωτικά συστήματα  
l Οξειδωτικές βλάβες βιομορίων

Συμπερασματικά υπάρχει  τρόπος να αντιμετωπίσουμε ολιστικά τις επιπτώσεις του οξειδωτικού στρες  
πραγματοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις (όπως πρόσληψη συμπληρωμάτων  Α,C,E,  σελήνιο(Se), ψευ-
δάργυρος(Zn) ,λυκοπένιο, φλαβονοειδή. κουρκουμίνη,  ρεσβερατρόλη) , ακόμα και λήψη αντίστοιχης φαρμα-
κευτικής αγωγής (π.χ στις διαταραχές ύπνου)  που έχουν ως στόχο όχι μόνο την αντιμετώπιση  άλλα και την 
θωράκιση του οργανισμού.
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Ερ15.

Χρόνια φλεγμονή -συσχέτιση με ντοπαμίνη
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ

ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

Η φλεγμονή είναι ένας αμυντικός μηχανισμός, ο οποίος αποτελεί μια προστατευτική ανταπόκριση ενάντια 
στην επιβλαβή δράση φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων του οποίου ο τελικός στόχος είναι η 
εξάλειψη της αρχικής αιτίας της κυτταρικής βλάβης καθώς και η έναρξη της θεραπευτικής διαδικασίας. Ωστόσο  
σε ορισμένες ασθένειες το ανοσοποιητικό σύστημα προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση ακόμη και όταν δεν 
διαπιστώνονται βλαπτικοί παράγοντες.
Η χρόνια  φλεγμονή δεν θεωρείται υγιής.

Ο εργαστηριακός τρόπος έλεγχου για αξιολόγηση και διάγνωση δεν είναι δυστυχώς ιδιαίτερα πλούσιος.
Μια καλή προσέγγιση για την επιβεβαίωση μιας κλινικά ύποπτης χρόνιας φλεγμονής είναι η ηλεκτροφόρηση 
πρωτεϊνών του ορού- λευκοματίνες (αλβουμίνες).
Ορισμενες εξετάσεις αίματος είναι δείκτες συστημικής φλεγμονής:
α) C-αντιδρώσα πρωτεΐνη CRP
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β) ινωδογόνο.
γ)Η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών ΤΚΕ (Erythrocyte Sedimation Rate η ESR)   όταν αυξάνει δείχνει ότι υπάρχει 

οξεία η χρόνια φλεγμονή, λοίμωξη η καρκίνος 
δ) Επίσης παρατηρείται αύξηση  των λευκών αιμοσφαιρίων.
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο Emory εξηγεί την σύνδεση ανάμεσα στη μειωμένη 
απελευθέρωση ντοπαμίνης στον εγκέφαλο και την παρουσία φλεγμονώδους αντίδρασης στο σώμα.

Συμπερασματικά βασική υπόθεση είναι ότι το σώμα χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να θεραπεύσει μια 
πληγή η να ξεπεράσει μια μόλυνση.
Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί μια προσαρμοστική τεχνική μειώνοντας την τάση να εκτελεί άλλες εργασίες οι οποίες 
θα μπορούσαν να “σπαταλήσουν” την τόσο απαραίτητη για ανάρρωση ενέργεια.  Προκειμένου να διατηρήσει 
ενέργεια για την ανάρρωση από την ασθένεια προχωρά σε αναρρύθμιση των εξειδικευμένων νευρώνων 
ανταμοιβής στο κέντρο κινήτρων, έτσι ώστε οι συνηθισμένες δραστηρίοτητες να μην αντιμετωπίζονται ως οι 
πλέον σημαντικές.
Ο μηχανισμός εμποδίζει την έκκριση ντοπαμίνης μειώνοντας την απελευθέρωση της.
Το τελευταίο μας βοηθάει να να κατανοήσουμε πως οι χρόνιες φλεγμονές μειώνουν τα κίνητρα σε διάφορες 
ψυχιατρικές παθήσεις.
Τα αποτελέσματα αυτά ανοίγουν νέους θεραπευτικούς δρόμους στις διαταραχές του μεσομεταιχμιακού 
συστήματος.

Ερ16.

μαγνήσιο- ψυχική υγεία

Νεότερα δεδομένα
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ

ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο μεταλλικό στοιχείο για τον  οργανισμό, συμμετέχει σε πολλές βιοχημικές 
αντιδράσεις όπως η λειτουργία των μυών, των νεύρων, τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης,  της γλυκόζης στο 
αίμα κ.α.
Παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη ψυχική υγεία επιδρώντας άμεσα στη χημεία του εγκεφάλου.
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Η ορμονική ισορροπία είναι αναγκαία για την καλή διάθεση και συνολική ευεξία. Συντελεί ρυθμίζοντας τα 
επίπεδα κορτιζόλης, προγεστερόνης ,  τεστοστερόνης, και οιστρογόνων. 
Ο θυρεοειδής όταν υπολειτουργεί, συμβάλλει στην εμφάνιση κατάθλιψης, το Mg επιδρά στη παραγωγή των 
ορμονών του, αλλά και στη προστασία του λόγω τις αντιφλεγμονώδους δράσης του.

Ελέγχει την παραγωγή ινσουλίνης και βοηθά στην ισορροπία της γλυκόζης.
Βοηθά στη διατήρηση των επίπεδων του γ-αμινοβουτυριακού οξεος (GABA). Η ενεργοποίηση των 
GABA υποδοχέων είναι σημαντική για την προαγωγή του ύπνου.
Συντελεί στη σταθεροποίηση της διάθεσης αυξάνοντας τα επίπεδα σεροτονίνης.
Αντιθέτως χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης έχουν παρατηρηθεί σε άτομα με ανεπάρκεια μαγνησίου. 
Η χορήγηση του συντελεί στην βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών όπως η μνήμη,  η συγκέντρωση 
ενισχύοντας την πλαστικότητα των συνάψεων.( δυνατότητα    αρμονικής ανάπτυξης η ανάρρωσης μετά από 
βλάβη).
Επιπλέον συντελεί στη χαλάρωση των αγγείων.(αντιμετώπιση κεφαλαλγίας τάσης).
Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει πως 50- 150 mg  Mg μείωσαν την ένταση των εμβοών των αυτιών.
Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη (ΣΗΠ) για τους ενήλικες είναι  320 mg (γυναίκες) και  420 mg  (άνδρες). 
Η βιοδιαθεσιμότητα του αυξάνεται με την ταυτόχρονη πρόσληψη βιταμίνης D,ενώ μειώνεται με την πρόσληψη 
φυτικών ινών.
Το καλύτερο για την λήψη του είναι να μην καταναλώνεται  με τελείως άδειο στομάχι.
Η υπερμαγνησιαιμία μπορεί να προκαλέσει διάρροια, ναυτία, πόνο στο στομάχι.

Συμπερασματικά  διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε επίπεδο όχι μόνο πρόληψης αλλά και θεραπείας ψυχικών 
διαταραχών, συμμετέχοντας ενεργά στη μεταφορά σήματος νευροδιαβιβαστών (ντοπαμίνη, κατεχολαμίνες, 
σεροτονίνη, GABA κ.α), αλλά και στη ρύθμιση ορμονών.
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Ερ17.

η ςύμΒΟύλεύτιΚη ςε φρΟΝτιςτες άτΟμΩΝ με ΧρΟΝιά ψύΧιΚη ΔιάτάράΧη

Ως μερΟς της Θεράπειάς
Ζαχαριάδη φ.1, Κορίνθιου Μ.2, λαζάρου γ.3, πουλής Ν.4

1 MSc κοινωνική Λειτουργός, Β΄ Ψυχιατρική κλινική  Π.Γ.Ν. αΤΤΙκΟΝ
2 Ψυχολόγος -Γνωσιακή Ψυχοθεραπεύτρια, κέντρο Ημέρας ΠεΨαεε

3 κοινωνική Λειτουργός - Ψυχιατρική Νοσηλεύτρια, ΨΝα (Δαφνί) 
4 επισκέπτης Υγείας , κέντρο Ημέρας ΠεΨαεε

· Εισαγωγή

Οι ψυχικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή χαρακτηρίζονται από χρονιότητα, 
έχουν ποικίλη συμπτωματολογία και διαταράσσουν τη σκέψη, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά του ατόμου, 
δημιουργώντας προβλήματα στην αλληλεπίδραση με τους γύρω του. 
Με την έλευση της αποϊδρυματοποίησης, η οικογένεια αποτελεί το κύριο σύστημα φροντίδας για τον ασθενή. 
Το βάρος της φροντίδας είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, που επηρεάζει τους φροντιστές, τόσο στις αναπτυγμένες, 
όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες (Chan, 2011). 

· Σκοπός
Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το θεωρητικό υπόβαθρο της υποστήριξης των ενήλικων μελών του 
οικογενειακού περιβάλλοντος του ασθενή με διάγνωση σχιζοφρένειας ή διπολικής διαταραχής. Συγκεκριμένα, 
τις παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην οικογενειακή ευημερία και την υποστήριξη του ασθενή. 

· Μέθοδος
Η εργασία εστιάζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση ελληνικών και ξενόγλωσσων μελετών.

· Αποτελέσματα
Μέσω της προληπτικής συμβουλευτικής γίνεται μια προσπάθεια πληροφόρησης, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των ανθρώπων σε διάφορα θέματα υγείας και στον τρόπο αντιμετώπισης. Στόχος είναι η 
αναγνώριση προειδοποιητικών σημείων ενός συμβάντος που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους ανθρώπους 
(Μαλικιώση – Λοϊζου, 1994). 
Ωστόσο, αναλόγως τη συμπτωματολογία των ασθενών, κυρίως με θετικά συμπτώματα νόσου (επιθετικότητα) 
και επιβάρυνση στη λειτουργικότητα τους θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η συμβουλευτική για την αντιμετώπιση 
κρίσιμων καταστάσεων ώστε να νιώσει ασφάλεια ο φροντιστής και να ξεπεράσει βαθμιαία την κρίση που 
αντιμετωπίζει (Cooper and McLeod, 2011).

· Συμπεράσματα
Η εκπαίδευση της οικογένειας, σχετικά με την φύση της ψυχικής διαταραχής, αποτελεί βασική μέθοδο 
προκειμένου το εκφραζόμενο συναίσθημα να καταστεί χαμηλότερο και θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν 
και να αναγνωρίσουν ορισμένες συμπεριφορές. Οι οικογενειακές συγκρούσεις θα μειωθούν πολύ και οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και των ασθενών θα είναι περισσότερο υγιείς. Κρίνεται 
σημαντικό να τονιστεί, πως η συμμετοχή των φροντιστών ασθενών σε προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής 
Υγείας, παράλληλα με τη θεραπεία των ασθενών, αποτελεί ένα ουσιαστικό μέσο ενίσχυσης της ψυχικής υγείας 
τους με στόχο να αναπτύξουν δεξιότητες και να περιορισθεί η εξουθένωση. 
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Ερ18.                       

 ςύμπλεγμά ΒιτάμιΝΩΝ Β -άρΩγΟς της ψύΧιΚης ύγειάς
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ
ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

Ο όρος σύμπλεγμα βιταμινών Β αναφέρεται σε ένα συνδυασμό 8 βιταμινών:

| B1-θειαμίνη 
| Β2-ριβοφλαβίνη 
| Β3-νιασίνη 
| Β5-παντοθενικό οξύ  
| Β6-πυριδοξίνη 
| Β7-βιοτίνη 
| Β9- φολικό οξύ
| Β12- κοβαλαμίνη 

Τα επίπεδα τους εξαρτώνται από την καθημερινή πρόσληψη. Καταστρέφονται από το αλκοόλ, τη ζάχαρη, τη 
νικοτίνη, την καφεΐνη.
Περισσότερο από το ένα τρίτο των ψυχιατρικών περιστατικών υποφέρουν από ελλείψεις  βιταμινών του 
ως άνω συμπλέγματος βοηθώντας τον οργανισμό να συντηρήσει το αμινοξυτρυπτοφάνη που παράγει την 
5-υδροξυτρυπτοφάνη (5-HTP) που με τη σειρά της μετατρέπεται σε  σεροτονίνη.
Νευροδιαβιβαστής που εντοπίζεται στο ανώτερο εγκεφαλικό στέλεχος και ιδιαίτερα στη γέφυρα και τον προμήκη 
μυελό, ακόμα στο έντερο και στα αιμοπετάλια.  Είναι γνωστό ότι χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης εμπλέκονται στην 
εμφάνιση κατάθλιψης.
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Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες   (πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) ανακάλυψαν ότι οι βιταμίνες Β6, Β9, Β12 
μπορεί να μειώσουν κατά πολύ τα επίπεδα ομοκυστείνης.
Η αμοκυστείνη είναι ένα αμινοξύ που σχετίζεται με την ατροφία του εγκεφάλου.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
έκπτωση εκτελεστικών λειτουργιών, αλλαγές συμπεροφοράς, αφασία.
Σύμφωνα με την επιστημονική επιθεώρηση “Proceeding of the National Academy of Sciences” (PNAS) η 
συστηματική χορήγηση βιταμινών του συμπλέγματος Β ελαττώνει ως και 7 φορές   τον αριθμού των νευρώνων 
της φαιάς ουσίας οι οποίοι είναι ευάλωτοι στη διεργασία του Αλτσχάιμερ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επίπεδα κοβαλαμίνης είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα επίπεδα μεθυλμαλονικού 
οξέος (ΜΜΑ) που αποτελεί βιοδείκτη οξειδωτικού στρες. 
Ωστόσο πραγματοποιούνται νέες έρευνες (μεγαλύτερου εύρους) ώστε να συστηθούν με ασφάλεια ως θεραπεία 
των νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Συμπερασματικά: Είναι γνωστή πλέον η συνεισφορά των βιταμινών του συμπλέγματος Β στη σωματική υγεία 
(απαραίτητη στη σύνθεση ερυθρών αιμοσφαιρίων,  σύνθεση DNA και RNA και πολλά άλλα), νεότερα ευρήματα 
έγκριτων μελετών  μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι και ένας σημαντικός αρωγός ψυχικής υγείας.

Ερ19.

               ενδοκανναβινοειδές ςύστημα (endocannavoid system)

Ψυχική υγεία
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ

ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

Το σώμα μας παράγει  κανναβινοειδή που είναι όμοια με την κανναβιδόλη CBD και την τετραυδροκανναβινόλη 
THC (ενδοκανναβινοειδή).
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Υποδοχείς συναντώνται στον  εγκέφαλο, ζωτικά όργανα,στους συνδετικούς ιστούς, στα κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήματος και των αδένων.
CB1 ο οποίος βρίσκεται σε αδένες,συνδετικούς ιστούς, δομές νεύρων.
CB2 που είναι πιο κοινός στο ανοσοποιητικό. Αυτοί οι υποδοχείς διεγείρονται από τα ενδοκανναβινοειδή.
Η πιο γνωστες  είναι η ανανδομίδη και η αραχιδονουλογλυκερόλη που παράγονται απο παράγωγα του 
αραχιδονικού οξέος.
Είναι  επίσης δυνατή η παραγωγή κανναβινοειδών σε εργαστήριο. Η ναμπιλόνη (συνθετική THC) έχει εγκριθεί 
από την FDA (Αμερικάνικο οργανισμό φάρμακων) για χρήση στη θεραπεία της ναυτίας.

Έχει αποδειχθεί η χρησιμότητα τους στην ημικρανία και στον χρόνιο πόνο.
Σχετίζονται με την αλληλοεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον, προωθούν ιδιότητες όπως το χιούμορ, την 
δημιουργικότητα σε συνδυασμό με την επιθυμία να μοιραστούμε.
Έχει χαρακτηριστεί ως το σημαντικότερο φυσιολογικό σύστημα που εμπλέκεται στη διατήρηση της ανθρώπινης 
υγείας.
Έγκριτες μελέτες καθημερινά φωτίζουν όλο και περισσότερο τις λειτουργίες του ΕΚΣ.
Εκτελεί πολλαπλές λειτουργίες αλλά κύριο και βασικό του μέλημα είναι η ομοιόσταση (διατήρηση ενός 
σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος στον οργανισμό παρά τις εξωτερικές διακυμάνσεις).
Μια ακόμη ζωτικής σημασίας λειτουργία που εκτελούν τα ενδοκανναβινοειδή ειναι η αυτοφαγία-Διαδικασία 
όπου τα κύτταρα καταστρέφουν ένα κομμάτι του εαυτού τους ώστε να δημιουργηθούν νέα κύτταρα πιο δυνατά 
και υγιή, διαδικασία ανακύκλωσης, διαδικασία μακροζωίας).
Λόγω των περίπλοκων λειτουργιών, τόσο στο ανοσοποιητικό όσο και στο νευρικό σύστημα είναι μια γέφυρα 
μεταξύ του μυαλού και του σώματος.
Επηρεάζοντας την νευρωνική πλαστικότητα μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα ενός ατόμου στο να είναι 
ανοιχτόμυαλο και να βγαίνει από παγιωμένες συμπεριφορές.
Συμπερασματικά η επιστήμη των κανναβινοειδών κάνει ανακαλύψεις, είναι σαφές ότι ένα σύστημα 
κανναβινοειδών είναι ένα ουσιαστικό συστατικό για την ευημερία. Αναμένουμε με αγωνία φαρμακευτικά 
πρωτόκολλα.
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Ερ20.

ςυστηματική ανασκόπηση της επίδρασης του CoVID 19  

στην ψυχική Υγεία των ασθενών με καρκίνο
λυράκος γ.1,2, Ασλάνη Ε.3, Σπινάρης Β.2

1 Ψυχιατρικός Τομέας, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας ‘Άγιος Παντελεήμων’, Νίκαια
2μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας της Υγείας City Unity College-Cardiff MU, αθήνα
3Β Παθολογική κλινική COVID, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας ‘Άγιος Παντελεήμων’, Νίκαια

Εισαγωγή: Οι ψυχολογικές επιπτώσεις σε επιδημίες μολυσματικών ασθενειών στο γενικό πληθυσμό, σε 
επιζώντες από λοίμωξη και υγειονομικούς είναι καλά τεκμηριωμένες από τις μελέτες του SARS. Έλλειμα  
υπάρχει στην επίδραση τέτοιων επιδημιών σε χρόνιους πάσχοντες και ειδικά στους καρκινοπαθείς. 

Σκοπός:  Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για την 
ανεύρεση της  επίδρασης του COVID 19 στη ψυχική υγεία των ασθενών με καρκίνο.

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων PUBMED, Cochrane, 
Psychmed, και Google scholar με τις λέξεις κλειδιά Covid-19, psychological burden, mental health, stress, 
anxiety, depression, cancer και cancer therapy. 

Αποτελέσματα: Συνολικά βρέθηκαν 6 μελέτες από τις οποίες οι 5 αφορούσαν την ψυχική επίδραση του 
COVID-19 στους ασθενείς με καρκίνο  και 1 αφορούσε την εφαρμογή θεραπευτικού πρωτοκόλλου αντιμε-
τώπισης της ψυχικής επιβάρυνσης των καρκινοπαθών από τον COVID-19. Οι χώρες προέλευσης ήταν Κίνα, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ιταλία, Τουρκία, Αυστραλία και Καναδάς. Η  πλειοψηφία των μελετών αυτών 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ασθενείς με καρκίνο επιβαρύνθηκαν με συμπτώματα άγχους λόγω της διά-
γνωσης και του του κινδύνου μόλυνσης από COVID-19, κατάθλιψη λόγω της μεγάλης συνοσηρότητας με τον 
καρκίνο, φόβος για τη ζωή και τη μόλυνση από COVID-19  και αίσθημα απομόνωσης από τις υπηρεσίες και το 
κοινωνικό πλαίσιο στήριξης.  

Συμπεράσματα: Στην  περίοδο που διανύουμε, οι ανάγκες ψυχικής υγείας των ασθενών με καρκίνο σύμφωνα 
με τις μελέτες αυξήθηκαν. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες περιορίστηκε λόγω των μέτρων αντιμετώπισης 
του COVID-19. Αυτό δημιούργησε ένα κρίσιμο κενό στην παροχή υπηρεσιών και τη φροντίδα για αυτούς 
τους ασθενείς. Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, υπάρχει μια παγκόσμια έκκληση να υιοθετήσουμε και να 
εφαρμόσουμε μη παραδοσιακά μέσα για την εξυπηρέτηση των αναγκών ψυχικής υγείας των ευάλωτων 
πληθυσμών. Οι επιλογές περιλαμβάνουν ενσωμάτωση υφιστάμενων τεχνολογιών όπως τηλε-ψυχιατρική και 
θεραπεία γνωστικής συμπεριφοράς που βασίζεται στο Διαδίκτυο (CBT).
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Ερ21.

ςυστηματική ανασκόπηση της επίδρασης του CoVID 19   

στην ψυχική Υγεία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
λυράκος γ.1,2, Ασλάνη Ε.3, Σπινάρης Β.2

1 Ψυχιατρικός Τομέας, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας ‘Άγιος Παντελεήμων’, Νίκαια
2μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας της Υγείας City Unity College-Cardiff MU, αθήνα
3Β Παθολογική κλινική COVID, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας ‘Άγιος Παντελεήμων’, Νίκαια

Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι οι επαγγελματίες υγείας έχουν μεγαλύτερο ρίσκο για ανάπτυξη συναισθηματικών 
διαταραχών και επαγγελματικής εξουθένωσης λόγω της ποιότητας εργασίας μέσα στο νοσοκομείο. Όμως δεν 
έχει μετρηθεί η επίδραση της παρούσας επιδημίας λόγω του  COVID-19. 

Σκοπός:  Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για την 
ανεύρεση της  επίδρασης του COVID 19 στη ψυχική υγεία των υγειονομικών.

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων PUBMED, Cochrane, 
Psychmed, και Google scholar με τις λέξεις κλειδιά Covid-19, psychological burden, mental health, stress, 
anxiety, depression, burnout healthcare proffessionals, healthcare practitioners, doctor και nurses από τις 
αρχές του 2020 έως και σήμερα. 

Αποτελέσματα: Συνολικά βρέθηκαν 16 μελέτες από τις οποίες οι 15 αφορούσαν την ψυχική επίδραση του 
COVID-19 στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και 1 αφορούσε ανασκόπηση παλαιότερων μελετών. Και οι 15 
μελέτες τηρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναφορικά με το δείγμα, τη χρήση  ψυχομετρικών εργαλείων για 
τη μέτρηση της ψυχικής επιβάρυνσης, την αγγλική γλώσσα και την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της μελέτης. 
Το σύνολο των μελετών αφορούσε χώρες του εξωτερικού ενώ μόνο μία μελέτη αφορούσε τη χώρα μας. Η  
πλειοψηφία των μελετών αυτών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης και οι εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή ως ομάδα εργασίας έχουν υψηλότερο κίνδυνο να 
αναπτύξουν διάφορα ψυχολογικά και ψυχοσωματικά συμπτώματα.  Τα κυριότερα από αυτά ήταν άγχος, 
κατάθλιψη, σωματικό στρες, διαταραχές ύπνου, κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών, συμπτώματα διαταραχής 
μετατραυματικού στρες (PTSD) και σκέψεις αυτοκτονίας.

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η εφαρμογή ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων 
για την αντιμετώπιση των ψυχικών  επιπτώσεων της πανδημίας στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που 
εργάζεται με ασθενείς με Covid-19 θα πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικούς στόχους των ψυχιατρι-
κών κλινικών που βρίσκονται σε νοσοκομεία στα οποία νοσηλεύονται τέτοιοι ασθενείς. Οι ομάδες στήριξης του 
προσωπικού αποτελούν μία από τις μεθόδους που προτείνεται από τη βιβλιογραφία.
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Ερ22.

άΝτιπάρΚιΝςΟΝιΚη άγΩγη Κάι ύπΟτρΟπη μάΝιάς ςε άςΘεΝεις 

 με ΔιπΟλιΚη ΔιάτάράΧη Κάι ιΔιΟπάΘη ΝΟςΟ pArKINsoN-πάρΟύςιάςη 

ςειράς άςΘεΝΩΝ
Κ. Κοντόκωστας1, Κ. γιαννακοπούλου1, 2, Δ. ξεκούκη3, Ο. Τσίκα4

1Ιδιωτικό Νευρολογικό Ιατρείο, αθήνα
2Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας, αθήνα

3Γ.Ν.α. “ευαγγελισμός”, αθήνα
4Γ.Ν.α. “Παμμακάριστος”,  αθήνα

Εισαγωγή: Η Διπολική Διαταραχή (BD τύπου Ι και ΙΙ) έχει προσφάτως αναγνωριστεί, μετά την εκπόνηση πλη-
θυσμιακών μελετών και μελετών λειτουργικής απεικόνισης, ως παράγοντας που τριπλασιάζει τον κίνδυνο 
εκδήλωσης ιδιοπαθούς νόσου Parkinson (iPD). Η νευροτοξική δράση λιθίου και βαλπροϊκού, η αναδιαμόρφω-
ση των υποδοχέων ντοπαμίνης, η αυξημένη έκλυση φλεγμονωδών παραγόντων, η δυσλειτουργία των σερο-
τονινεργικών/γλουταμινεργικών κυκλωμάτων και του Default Mode Network, η παρουσία κοινών γενετικών 
επιτόπων είναι ορισμένες μόνο παθοφυσιολογικές συνιστώσες της συννοσηρότητας αυτής. Η διαχείριση των 
συγκεκριμένων ασθενών από την αρχική διάγνωση (διαφοροδιάγνωση μεταξύ iPD και φαρμακευτικού παρκιν-
σονισμού), μέχρι το θεραπευτικό σχεδιασμό και την πρόληψη των υποτροπών της BD αποτελεί πρόκληση, ενώ 
ελλείπουν πλήρως οι σαφείς θεραπευτικές κατευθύνσεις. 

Σκοπός/Μέθοδος: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση σειράς ασθενών με BD και iPD και η καταγραφή 
των φαρμακευτικών χειρισμών που προδιαθέτουν σε εκδήλωση επεισοδίων μανίας. Τα αρχεία 7 ασθενών με 
συννοσηρότητα BD-iPD που παρακολουθούνται για την iPD σε ιδιωτικό ιατρείο μεταξύ 1ου/2019-11ου/2021 
μελετήθηκαν και αναλύθηκαν μετά από πλήρη ενημέρωση και συγκατάθεση .

Αποτελέσματα: Βασικά δημογραφικά στοιχεία: 5 άνδρες-2 γυναίκες με διάμεση ηλικία 61 έτη. Βασικά κλινικά 
στοιχεία: α) BD: 6 τύπου Ι-1 τύπου ΙΙ, β) iPD: 2 ασθενείς σε στάδιο 1.5 κατά modified Hoehn&Yarh Scale, 4 σε 
στάδιο 3 και 1 σε στάδιο 5, γ) όλοι είχαν παθολογικό DaTSCAN, δ) 2 ασθενείς ελάμβαναν ντοπαμινεργικούς 
αγωνιστές (ροπιρινόλη 10mg, πραμιπεξόλη 3mg), 4 λεβοντόπα/βενζεραζίδη (διάμεση δοσολογία 600/150mg) 
και 1 λεβοντόπα/καρβιντόπα/εντακαπόνη (800/20/800mg). Στο σύνολο των ασθενών τιτλοποιήθηκε/τροπο-
ποιήθηκε η αντιπαρκινσονική αγωγή και 3 εξ αυτών παρουσίασαν σε άμεση χρονική συσχέτιση  (διάμεσος 4 
ημέρες) εκδήλωση μανίας, 1 υπό ροπιρινόλη (8g σε 10mg), 1 υπό λεβοντόπα (800/200mg σε 900/225mg) και 
1 υπό λεβοντόπα με την προσθήκη αμανταδίνης (χρειάστηκε να αποσυρθεί).

Συμπεράσματα: Ορισμένοι ντοπαμινεργικοί αγωνιστές, η αμανταδίνη ακόμα και η λεβοντόπα σε υψηλές δόσεις 
δύνανται να προκαλέσουν επεισόδιο μανίας. Η εκτενής έρευνα στον τομέα και η στοιχειοθέτηση σαφών θερα-
πευτικών οδηγιών είναι επιβεβλημένη.
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Ερ23.  

προβιοτικά-ςύμμαχος ψυχικής ύγείας
γιούσμης Ν. Βασίλειος, παπανδρέου γ. άνδρέας

Γ.Ν.Θ  “Γ. ΠαΠαΝΙκΟΛαΟΥ”-Ψ.Ν.Θ

ΟΡΓαΝΙκΗ μΟΝαΔα ΨΥΧΙαΤΡΙκΟ ΝΟΣΟκΟμεΙΟ ΘεΣΣαΛΟΝΙκΗΣ

Το έντερο έχει το δικό του νευρικό σύστημα γνωστό και ως “δεύτερος εγκέφαλος”. Αποτελείται από 100.000.000 
νευρικά κύτταρα από τον οισοφάγο μέχρι το τέλος του παχέος εντέρου.

Ο δεύτερος αυτός εγκέφαλος χρησιμοποιεί τους ίδιους νευροδιαβιβαστές και συνδέονται μέσω του 
νευρικού,ενδοκρινικού και ανοσοποιητικού συστήματος.
Ο Dr. Emesar Mayer κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του εντέρου και των συνθηκών 
ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη.
Μελέτες του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας διαπίστωσαν ότι τα βακτήρια του εντέρου παράγουν 
νευροδιαβιβαστές, όπως η σεροτονίνη,η ντοπαμίνη και το GABA.
Περισσότερο από το 95% της σεροτονίνης παράγεται σε εντεροχρωμιόφιλα κύτταρα.
Το Μικροβίωμα είναι ένα περίπλοκο οικοσύστημα που αποτελείται από 100.000.000.000  μικροοργανισμούς 
εκ των οποίων το 90% βρίσκεται στο έντερο (500-1000 διαφορετικά είδη). Τα γονιδιώματα των βακτηρίων και 
των ιών στο ανθρώπινο έντερο κωδικοποιούν 3,3 εκατομμύρια γονίδια. Αυτά τα βακτήρια παίζουν ρόλο στην 
νόσο του Αλτσχάιμερ (Πανεπιστήμιο Lund,Σουηδία). Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ποντίκια που δεν είχαν 
καθόλου εντερικά μικρόβια δημιούργησαν πολύ λιγότερες πλάκες στον εγκέφαλο.
Προβιοτικά ορίζονται οι μη παθογόνοι μκροργανισμοί, συνήθως βακτήρια, που μοιάζουν με τα ωφέλιμα βακτή-
ρια του εντέρου και επιβιώνουν κατά την παραμονή και την διάβαση τους από την γαστρεντερική οδό. Εισέρχο-
νται στον οργανισμό μέσω της διατροφής και είναι ωφέλιμα όταν καταναλώνονται σε επαρκής ποσότητες και 
συμβάλλουν στην ισορροπία της χλωρίδας του εντέρου.
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Εγκεκριμένες επιστημονικές έρευνες εισηγούνται ότι βοηθούν σε παθολογικές καταστάσεις, φλεγμονές ή 
ασθένειες, όπως: πρόληψη αλλεργιών,καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού, παραγωγή αντιοξειδωτικών, 
βελτιώση  απορρόφησης  βιταμινών,πρόληψη  καρκίνου του εντέρου,νόσος του Crohn, ελκώδης κολίτιδα κ.α.
Συμπερασματικά η αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στον εγκέφαλο και στο πεπτικό σύστημα (άξονας εγκεφάλου-
εντέρου) βοηθά στην αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών.
Δεν έχουν εξαχθεί ακόμα οριστικά αποτελέσματα (διάρκεια πρόσληψης,δοσολογίας,πιθανές ανεπιθύμητες 
παρενέργειες). Η θεραπεία με προβιοτικά με βάση τα μέχρι τώρα ευρήματα αξίζει να μελετηθεί περαιτέρω.
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γενικεΣ ΠλήρόφόριεΣ

εγγράφη   

EΓΓΡΑΦΗ (Οι τιμές των εγγραφών επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ) Κόστος  
Ειδικευμένοι Ψυχίατροι (& άλλες ιατρικές ειδικότητες) €180
  
Ειδικευόμενοι ιατροί €80
  
Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας €100
  
Φοιτητές* Δωρεάν 
 
Η Εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση Επιστημονικών Συνεδριάσεων, Διαλείμματα καφέ, Ελαφριά γεύματα, ηλεκτρονικό πιστοποιητικό 
Συμμετοχής και διαδικτυακή παρακολούθηση συνεδρίου (όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν κωδικούς για να 
παρακολουθούν και διαδικτυακά το συνέδριο εφόσον το επιθυμούν).
*Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής φοιτητών-προπτυχιακών είναι η υποβολή αντιγράφου της φοιτητικής τους ταυτότητας.

ΧρΟΝΟς-τΟπΟς

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 26- 28 Νοεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza στην Αθήνα.

MΟριά πάράΚΟλΟύΘηςης (CMe CreDIts)

Το συνέδριο έχει λάβει 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια 
της EACCME-UEMS.

πρΩτΟΚΟλλά γιά τηΝ πρΟςτάςιά άπΟ CoVID-19

Στους σύνεδρους θα δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις επιστημονικές συνεδριάσεις είτε διαδικτυακά 
είτε με φυσική παρουσία. 
Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας συνέδρων απαιτείται 
επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης (έως 6 μηνών) στη Γραμματεία του Συνεδρίου 
πριν την είσοδο στο χώρο του συνεδρίου. 
Για την Διαδικτυακή παρακολούθηση θα σταλούν κωδικοί προσωπικοί λίγες μέρες πριν το συνέδριο.

επιςτημΟΝιΚη γράμμάτειά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Παπαδιαμαντοπούλου 11, 115 28 Αθήνα • Τ 210 7214148, F 210 7242032, 
E-mail: psych@psych.gr • Website: www.psych.gr

γράμμάτειά ςύΝεΔριΟύ

ERA Ltd -CONGRESSES • EVENTS • BUSINESS TRAVEL • INCENTIVES • TOURISM 
Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα 
T 210 3634944, F 210 3631690, E-mail: info@era.gr • Website: www.era.gr
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EυχαριΣΤιεΣ

Οι εταιρείες αναφέρονται με αλφαβητική σειρά.
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Απεικόνιση σίλφιου -εξαφανισμένου σκιαδοφόρου φυτού της Κυρηναϊκής με ιαματικές ιδιότητες


