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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Μελέτης Σοβαρών και Επιμενουσών Ψυχικών Διαταραχών,
«ΑΝΑΚΤΗΣΗ» με χαρά και ιδιαίτερη υπερηφάνεια σας προσκαλεί στο «9ο Πανελλήνιο
Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και 7ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό
Συνέδριο Διαχείρισης Σοβαρών και Επιμενουσών Ψυχικών Διαταραχών» που θα πραγματοποιηθεί
στις 12-14 Μαρτίου 2020 στο Βόλο, και σας καλεί να συμμετάσχετε ενεργά στην προσπάθεια
καθημερινής διαχείρισης της σοβαρής ψυχικής διαταραχής.
Η προσπάθεια ξεκίνησε δειλά και διστακτικά το 2012 ως μια προσπάθεια  να έχουν βήμα τα ειδικά
ψυχιατρικά νοσοκομεία και να δίνουμε πρακτικές απαντήσεις σε θέματα που μας απασχολούν στην
καθημερινή πρακτική σχετικά με την φροντίδα και νοσηλεία της σοβαρής ψυχικής διαταραχής,
ενισχύοντας τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε κλινικούς ιατρούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας,
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τους φροντιστές τους.
Τα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία, ακολουθώντας την εξέλιξη της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας
που παρουσιάζεται προσανατολισμένη στην κοινότητα και με σεβασμό στα δικαιώματα των ψυχικά
πασχόντων, αλλάζουν και μετασχηματίζονται με δημιουργία κέντρων ψυχικής υγείας, κινητών
μονάδων, ειδικών ιατρειών στην κοινότητα, εφαρμογή ψυχολογικών θεραπειών ποικίλων
κατευθύνσεων και σχολών.
Θεωρούμε το συνέδριο αυτό συνέδριο όλων μας, μια ευκαιρία να μοιραστούμε ανησυχίες,
προσδοκίες και επιθυμίες σε μια μοναδική ευκαιρία να τα συζητάμε όλα αυτά σε πλαίσιο φιλικό και
συνεργατικό. Γι’ αυτό τον λόγο δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα σε σεμινάρια και στρογγυλά τραπέζια
με λίγους εισηγητές για να ενισχύουμε τον διάλογο μέσα στην αίθουσα.
Ευελπιστούμε ότι το συνέδριο μας θα συνεχίσει να αποτελεί φιλόξενο τόπο για δημιουργικό και
γόνιμο διάλογο για την πολυποίκιλη, ουσιαστικά ολιστική φροντίδα του ασθενούς με σοβαρή και
επίμονη ψυχική διαταραχή, με σεβασμό στα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων.
Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας, να μας βοηθήσετε να γίνουμε καλύτεροι.
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