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Πρoτεραιότητα Κανονική

Αν δεν εμφανίζεται σωστά, κάντε κλικ εδώ

Αγαπητοί συνεργάτες και φίλοι

Σας προσκαλούμε στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στην Κω, 17-20

Μαΐου 2018, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Κω.

Η επιλογή των Ιωαννίνων, της Λάρισας, της Αλεξανδρούπολης και της Κέρκυρας ως

τόπων διεξαγωγής των  τεσσάρων  προηγούμενων  συνεδρίων  μας  έγινε  με  κριτήριο  την

ιδιαίτερη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της ψυχιατρικής.

Η επιλογή της Κω συνδυάζει την Ιπποκρατική παράδοση με την ανάγκη της μελέτης

και των λύσεων στα προβλήματα που γεννά η παρουσία χιλιάδων προσφύγων στη χώρα

μας.

Ένα  Πανελλήνιο  συνέδριο  οφείλει  να  θέσει  και  να  μελετήσει  προβλήματα  που

αφορούν τόσο την ίδια την ψυχιατρική,  όσο  και  την γενικότερη πρόσληψη της

ψυχικής  υγιεινής  από  την  κοινωνία.  Παράλληλα  επιχειρεί  την  κάλυψη  επιλεγμένων

αντικειμένων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

Όπως πάντα συμβαίνει, η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει όλους τους τομείς

της σύγχρονης ψυχιατρικής, θα κινηθεί όμως ιδιαίτερα στους εξής άξονες:

Ανθρωπογενείς καταστροφές (οικονομική κρίση, προσφυγική κρίση, και

μετανάστευση), φυσικές καταστροφές και η αντιμετώπιση τους

Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση στη Ψυχιατρική
Επαγγελματικά προβλήματα στην άσκηση της Ψυχιατρικής

Η τέχνη στην ψυχιατρική και τις ψυχοθεραπείες

Κλινική Ψυχιατρική

Πρωτοπόρες προσεγγίσεις στην Ψυχιατρική
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Σύγχρονη δικτύωση / τομεοποίηση των ψυχιατρικών υπηρεσιών

Σύγχρονες ψυχοφαρμακολογικές προσεγγίσεις
Ψυχογηριατρική

Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις

Ψυχιατρική των παιδιών και των εφήβων

Προσδοκούμε στην ενεργό συμμετοχή σας και εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η

οργάνωση  του  συνεδρίου  να  ανταποκριθεί  στον  πολύπλευρο  χαρακτήρα  της  κύριας

επιστημονικής εκδήλωσης της Εταιρείας μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Δ. Πλουμπίδης

Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα  του

συνεδρίου www.psychiatriccongress.gr

Για την Α΄ Ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε εδώ

Για τις Οδηγίες και την Υποβολή Περίληψης παρακαλώ πατήστε εδώ

Για το Δελτίο Συμμετοχής παρακαλώ πατήστε εδώ

Με εκτίμηση

Χρήστος Μωραΐτης

Senior Project Manager
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