Αγαπητοί συνάδελφοι
Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας (ΕΛ.Ε.ΨΥ.), στοχεύοντας πάντα στη σωστή δια
βίου εκπαίδευση των Ελλήνων ψυχιάτρων, διοργανώνει και φέτος το ετήσιο της συνέδριο, σε ένα
ιστορικό νησί, που η ενδιαφέρουσα παραδοσιακή του αρχιτεκτονική συνυπάρχει με τις μυρωδιές που
αποπνέει η φύση για αυτό και η ονομασία του «Νησί των Αρωμάτων».
Σκοπός του συνέδριου μας είναι να ανιχνεύσουμε, στο βαθμό του δυνατού, τα δύσβατα
μονοπάτια της ψυχιατρικής θεραπευτικής και να δοθούν απαντήσεις και λύσεις σε καίρια, κυρίως
πρακτικά θέματα που μας αφορούν, αναβαθμίζοντας έτσι τις γνώσεις μας, με ότι σύγχρονο υπάρχει στον
διεθνή ορίζοντα.
Στο συνέδριο, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συμμετέχουν όχι μόνο καταξιωμένοι στο χώρο μας
Έλληνες ψυχίατροι, αλλά και διακεκριμένοι εγνωσμένης αξίας ξένοι καθηγητές Πανεπιστημίων, με βαθιά
γνώση του αντικειμένου που θα μας αναπτύξουν.
Σε μια εποχή, αγαπητοί συνάδελφοι, που η ψυχοφαρμακολογική έρευνα διεισδύει όλο και
περισσότερο στο μέχρι προ ολίγων ετών άβατο της μοριακής βιολογίας και γενετικής και οι
προβληματισμοί που αφορούν τη φαρμακευτική αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων, διαδέχονται ο ένας
τον άλλον, οι ψυχίατροι καλούνται να τοποθετηθούν απέναντι σε πολλά και σοβαρά διλήμματα που
έχουν σχέση με τη φαρμακευτική θεραπεία των ασθενών τους. Έτσι λοιπόν διερωτάται κανείς, αν στην
άσκηση της καθημερινής ψυχιατρικής, θα πρέπει να υιοθετήσουν κάποιες από τις κλασικές πετυχημένες
από το παρελθόν θεραπευτικές πρακτικές ή αν θα πρέπει να προσεγγίσουν τις νέες καινοτόμες και
πρωτοπόρες θεραπευτικές λύσεις που προσφέρονται από τη φαρμακευτική βιομηχανία.
Στο δίλημμα αυτό, θα πρέπει να δοθούν κατά το δυνατόν απαντήσεις στο συνέδριο μας, που να
ικανοποιούν όχι μόνο τους θεράποντες ιατρούς, αλλά και τους αποδέκτες των θεραπειών, δηλαδή τους
ασθενείς.
Προσδοκώντας λοιπόν σε ένα ακόμη πετυχημένο συνεδριακό τριήμερο, η ΕΛ.Ε.ΨΥ., σας καλεί
όλους να έχετε ενεργό παρουσία και συμμετοχή, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα
της συγκεκριμένης εκδήλωσης, που μέσα σε λίγα χρόνια πέτυχε να γίνει θεσμός στο χώρο της
ψυχιατρικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
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