
   
   
              

 

                                ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας (ΕΛ.Ε.ΨΥ.), διοργανώνει το 
ετήσιο της συνέδριο και με χαρά σας καλωσορίζει στις συνεδριακές εγκαταστάσεις του BARCELÓ HYDRA BEACH 
στην Ερμιονίδα. 

 
Η παρουσία σας, μας τιμά ιδιαίτερα και ελπίζουμε να σας ανταμείψουμε με την κατά το δυνατόν άρτια, όπως 
πάντα, οργάνωση ενός συνεδρίου που έγινε πλέον θεσμός στον ψυχιατρικό κόσμο της χώρας μας, κυρίως για την 
εκπαιδευτική του πληρότητα. 

 
Όπως όλοι γνωρίζετε οι ψυχικές παθήσεις αποτελούν σήμερα τη μεγάλη πρόκληση για όλα τα συστήματα υγείας   
παγκοσμίως. 

 
Η Παγκόσμια  Οργάνωση Υγείας, θεωρεί ότι μέχρι το 2030 τα ψυχικά νοσήματα θα καταλαμβάνουν διεθνώς τη 
πρώτη θέση, σε σχέση με το φορτίο της νόσου, ενώ στις χώρες μέλη του Ο.Α.Σ.Α. το 30% – 40% των προβλημάτων 
αναπηρίας θα σχετίζονται με την ψυχική υγεία. 

 
Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια, οι σημαντικές επιστημονικές ιατρικές ανακαλύψεις, σε συνδυασμό με 
τις σύγχρονες ψυχοφαρμακολογικές προσεγγίσεις, δημιουργούν ελπίδες για μια περισσότερο πετυχημένη 
αντιμετώπιση, ενός μεγάλου αριθμού ψυχικά ασθενών, με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

 
Το συνέδριο λοιπόν αυτό, έχει ως στόχο του να θέσει τα θέματα της ψυχικής υγείας και κυρίως της 
φαρμακολογικής αντιμετώπισης των ψυχικών διαταραχών, στο επίκεντρο του διαλόγου, μεταξύ της ακαδημαϊκής 
κοινότητας και των ειδικών επιστημόνων υγείας, δηλαδή των ψυχιάτρων, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τις 
ανάγκες για ολοκληρωμένες φαρμακολογικές και όχι μόνο λύσεις των ψυχικών νόσων. 

 
Γίνεται επομένως κατανοητό ότι, ο πλουραλισμός των φαρμακευτικών παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με τις 
κατάλληλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, εκεί όπου απαιτούνται και με προϋπόθεση πάντα μια σωστή 
διάγνωση, αποτελούν τους δύο ισχυρούς θεραπευτικούς πυλώνες, για μια ολοκληρωμένη και σφαιρική 
αντιμετώπιση της ψυχοπαθολογίας των ψυχικά ασθενών. Η στόχευση αυτή προσβλέπει, όχι μόνο στη 
τροποποίηση του κοινωνικού πλαισίου για τον υπάρχοντα ακόμη και σήμερα στιγματισμό, αλλά και στη 
δικαιωματική κοινωνική επανένταξη και εργασιακή αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων. 

 
Τέλος, κλείνοντας τον εισαγωγικό αυτό πρόλογο, εύχομαι σε όλους σας καλή και ευχάριστη διαμονή, με μια 
ταυτόχρονα παραγωγική μέσω διαλόγων, προβληματισμών και αμφισβητήσεων, ενεργό συνεδριακή συμμετοχή,  
αφήνοντας στην κρίση σας κάθε καλοπροαίρετη παρατήρηση για οργανωτικά και εκπαιδευτικά θέματα που 
πιθανόν θα προκύψουν. 

 
Με συναδελφικούς 

χαιρετισμούς 
Ο Πρόεδρος του  

Συνεδρίου 
 

 
 
 

 

 

 

Ιωάννης 
Χατζημανώλης 


