ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων
διοργανώνει το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριό της μέσα σε ένα πρωτόγνωρο για τις γενιές μας και
ιδιαίτερα δυσμενές κλίμα, αυτό μιας σοβαρής κρίσης η οποία, εκτός από οικονομική, είναι
και βαθιά κοινωνική, πολιτισμική, αλλά και με διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης. Τα παιδιά
και οι έφηβοι γενικότερα, ιδιαίτερα όμως αυτά με ανάγκες ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής
φροντίδας, αλλά και οι οικογένειές τους, υφίστανται τις συνέπειες αυτής της κρίσης πολύ
περισσότερο ως πλέον ευάλωτος πληθυσμός.
Το Συνέδριό μας δεν μπορούσε παρά να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στα ζητήματα
που ανακύπτουν από την κατάσταση αυτή και έτσι έγινε και η επιλογή του κεντρικού
θέματος: «Ψυχική οδύνη και ανθεκτικότητα σε συνθήκες κρίσης». Στην ειδική θεματολογία
συμπεριλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν στην ψυχοπαθολογία, τις ψυχοκοινωνικές
επιπτώσεις, τις επιπτώσεις στις σχέσεις, τα παιδιά των μεταναστών κλπ. Η κρίση πλήττει
όμως και τις υπηρεσίες, μαζί και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά και τη σχέση με
τους λήπτες υπηρεσιών, ζητήματα που θα συζητηθούν στο γενικότερο πλαίσιο της πορείας
της Μεταρρύθμισης.
Ωστόσο, πέραν της συγκυρίας, υπάρχουν και διαχρονικά ζητήματα τα οποία και
αυτά συμπεριλάβαμε ως γενική θεματολογία και αφορούν στην εκπαίδευση, τη
δικαστική ψυχιατρική παιδιού-εφήβου, την ψυχοφαρμακολογία αλλά και το ζήτημα της
ψυχοθεραπείας, τη δια-πολιτισμική προσέγγιση, τα ΜΜΕ και τις νέες τεχνολογίες σε
σχέση με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, καθώς και το καίριο ζήτημα της
συνεργασίας και ταυτόχρονα των ορίων και της ταυτότητας της Παιδοψυχιατρικής σε σχέση
με την Παιδική και Εφηβική Ιατρική.
Όλα αυτά τα θέματα θα αναπτυχθούν από προσκεκλημένους ομιλητές και διακεκριμένους
ειδικούς στις γενικές συνεδρίες και στα συμπόσια. Παράλληλα, θα υπάρξουν ομάδες
εργασίας και εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενώ σε ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις θα
δοθεί η ευκαιρία παρουσίασης εργασιών από υπηρεσίες και νεότερους συναδέλφους.
Τέλος, καθώς το 2013 συμπληρώνονται «επίσημα» 30 χρόνια ζωής της Παιδοψυχιατρικής
Εταιρείας, θα γίνει αναφορά στην πορεία αυτή σε ένα ειδικό πανηγυρικό συμπόσιο.
Σας καλούμε να συμβάλετε με την ενεργό συμμετοχή και επιστημονική συμβολή σας στο
να αποτελέσει το 8ο Συνέδριό μας ένα σταθμό μέσα στις δύσκολες συνθήκες. Οι τελευταίες
μας αναγκάζουν να περιορίσουμε τη διάρκειά του σε δύο ημέρες, κατά τις οποίες όμως θα
καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να υπάρξει ένα πλούσιο και ουσιαστικό πρόγραμμα
εργασιών. Σας περιμένουμε, λοιπόν, στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2013 στο Ξενοδοχείο
Μετροπόλιταν της Αθήνας.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Νίκος Ζηλίκης
Πρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος
Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:
Νίκος Ζηλίκης
Αντιπρόεδρος: Μάνος Τσαλαμανιός
Γραμματέας:
Γιώργος Γκριτζέλας
Ταμίας:
Κωνσταντία Λαδοπούλου
Μέλη:
Ελένη Μεσσήνη
Αργυρώ Καλτσά
Αθανασία Χαροκόπου
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Ζηλίκης Ν.
Γραμματέας:
Χαροκόπου Α.
Ταμίας:
Λαδοπούλου Κ.
Μέλη:
Αντωνίου Ξ.
Αποστολοπούλου Κ.
Αστεριάδου Φ.
Βαγιωνής Γ.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθανασοπούλου Ε.
Ανδρούτσος Χ.
Γκριτζέλας Γ.
Γρηγοριάδου Α.

Καλτσά Α.
Κατσικά Α.
Ορφανάκη Α.
Νταφούλης Β.

Κουμούλα Α.
Λαζαράτου Ε.
Μαγριπλής Δ.
Μεσσήνη Ε.

Σερντάρη Α.
Ταγγούλη Ε.
Τζιάκης Ν.
Τσακίρη Α.

Μπέκα Α.
Μπιτζαράκη Κ.
Σουμάκη Ε.
Στρούθος Μ.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιωσαφάτ Μ.
Μαρκοβίτης Μ.
Ιεροδιακόνου Χ.
Μαχαίρα Ο.
Μπεράτη Σ.
Καραντάνος Γ.
Κωτσόπουλος Σ.
Παπαθεοφίλου Π.

Ρούσσου Α.
Σακελλαρόπουλος Π.
Τσιάντης Ι.
Χριστιανόπουλος Κ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αλεξανδρίδης Α.
Αμπατζόγλου Γ.
Αναγνωστόπουλος Δ.
Αναστασόπουλος Δ.
Βλαχάκη Ε.
Γεωργιάδης Δ.
Γιαννοπούλου Ι.
Ζερβής Χ.
Καραγιαννάκη Ι.

Μπαζαρίδης Κ.
Μπαρδάνη Ε.
Παπαγεωργίου Β.
Παπανικολάου Α.
Στεφανάτος Γ.
Τσανίρα Ε.
Φωτοπούλου Ε.
Χαντζαρά Β.
Χριστογιώργος Στ.

Καραγιάννη Σ.
Καραγιάννης Δ.
Κατριβάνου Α.
Κολαΐτης Γ.
Κόρπα Τ.
Κυπριανός Σ.
Κυριαζής Δ.
Λιακοπούλου Μ.
Μανωλόπουλος Σ.

3

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α. Ειδική θεματολογία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ψυχική οδύνη και κλινική έκφραση
Επιπτώσεις στο δεσμό και τις σχέσεις
Ψυχική ανθεκτικότητα
Συναισθηματικές διαταραχές
Τραύμα - μετατραυματικές διαταραχές
Ψυχοσωματικές διαταραχές
Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις
Αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές
Διαταραχές διαγωγής - παραβατικότητα
Χρήση - κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών
Παιδί/έφηβος με ψυχικά πάσχοντες γονείς
Παιδί-έφηβος και σχολείο
Παιδιά μεταναστών
Επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών
Θεραπευτική φροντίδα
Πρόληψη
Κοινωνικά υποστηρικτικά συστήματα
Μεταρρύθμιση και Τομεοποίηση στη δοκιμασία της κρίσης
Κρίση και ενδιάμεσες δομές

Β. Γενική θεματολογία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκπαίδευση στην Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου (ΨΠΕ)
Δικαστική Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου
Ψυχοφαρμακολογία Παιδιού και Εφήβου
Επιδημιολογία
Διαγνωστικά και ταξινομικά συστήματα στην Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου
Δια-πολιτισμική ψυχιατρική παιδιού-εφήβου
Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υπηρεσιών στην Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και Ψυχική Υγεία παιδιών-εφήβων
Πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο στην ΨΠΕ
Παιδιατρική - Εφηβική Ιατρική και ΨΠΕ: ζητήματα συνεργασίας, ορίων και ταυτότητας
Το ζήτημα της «ψυχοθεραπείας» στην Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου

Γ. Ειδικό συμπόσιο
«Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος 1983-2013. Τριάντα χρόνια ιστορίας και προοπτικές»
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Παρασκευή 31 Μαΐου - Σάββατο 1 Ιουνίου 2013
Τόπος
Metropolitan Hotel, Αθήνα
Λεωφ. Συγγρού 385, 175 64, Αθήνα
Τηλ. 210 947 1000 Fax 210 947 1010
Διοργάνωση
Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων
Τελετή έναρξης
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013
ώρα 21.00 στο χώρο του Συνεδρίου.
Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών
και εκδοτικών οίκων.
Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο να
φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται από τη γραμματεία on site και
παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Επίσης, με την εγγραφή του ο κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει από τη γραμματεία on site
κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την οποία θα σκανάρει στο ειδικό μηχάνημα κάθε
φορά κατά την είσοδο και έξοδό του από τη συνεδριακή αίθουσα.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης κάθε συνέδρου
και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος θα δίνεται το
πιστοποιητικό παρακολούθησης, σύμφωνα με την τελευταία υπ’ αρ. 81867/19.11.2012
εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία την τελευταία ημέρα του
Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής.
Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD
credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Για τις παρουσιάσεις των ξένων ομιλητών
θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.
Προβολικός Εξοπλισμός
Στις αίθουσες των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται προβολές με data video
projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint για τις ανάγκες των ομιλητών.
Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης τους έγκαιρα
(τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) στη γραμματεία του προβολικού
εξοπλισμού.
5

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μέχρι 30/4/2013
Μέλη ΠΕΕ (ταμ. τακτ.)
100€
Ιατροί, μη Μέλη ΠΕΕ
160€
Άλλοι Επιστήμονες Ψυχικής Υγείας
80€
Ειδικευόμενοι ιατροί
60€
Ομαδική 10 και πλέον ατόμων
70€/άτομο
Φοιτητές
20€

Από 01/05/2013
130€
190€
100€
80€
20€

Με την κοπή τιμολογίου το ποσό επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου • Επίσκεψη στον Εκθεσιακό χώρο
• Παραλαβή κονκάρδας και συνεδριακού υλικού • Καφέ στα διαλείμματα
• Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης
• Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις
Οργάνωση Συνεδρίου - Γραμματεία - Πληροφορίες
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
E-mail: info@praxicon.gr Website: www.praxicon.gr
Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.praxicon.gr/paidopsychiatriko.html
Εγγραφές
Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, παρακαλούνται να
συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Εγγραφής στο www.praxicon.gr/paidopsychiatriko.html
και να στείλουν το καταθετήριο με fax στο 2310 435 064 το αργότερο μέχρι 27/05/2013.
Μετά την ημερομηνία αυτή εγγραφές θα γίνονται επί τόπου, την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου,
μέχρι τη μεσημβρινή διακοπή.
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.
Διαμονή - Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων
Η PRAXICON για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων έχει προβεί στην κράτηση ικανού
αριθμού δωματίων στο Ξενοδοχείο Metropolitan Hotel όπου πραγματοποιείται και το
συνέδριο. Για τις κρατήσεις δωματίων και την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μπορείτε να
απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συνεδρίου PRAXICON, τηλ.: +30 2310 460 682, fax: 2310
435 064, E-mail: info@praxicon.gr
Νομική Ευθύνη
Οι διοργανωτές καθώς και το γραφείο οργάνωσης του Συνεδρίου δεν έχουν καμία ευθύνη
για προσωπική βλάβη ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως στους συμμετέχοντες, τα συνοδά
μέλη ή για την καταστροφή, απώλεια και κλοπή των προσωπικών τους αντικειμένων.
Σημαντικές Ημερομηνίες
Λήξη υποβολής προτάσεων Συμποσίων
Λήξη υποβολής περιλήψεων εργασιών
Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών μέσω e-mail
Λήξη της δυνατότητας ομαδικών εγγραφών
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08/03/2013
31/03/2013
30/04/2013
30/04/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Παρουσίαση Εργασιών & Υποβολή των Περιλήψεων
Παρουσίαση Εργασιών
Η παρουσίαση εργασιών θα γίνει με τη μορφή αναρτημένων (posters) και ελεύθερων (προφορικών) ανακοινώσεων.
Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 31/03/2013
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού
Εντύπου Περίληψης στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.praxicon.gr/paidopsychiatriko.html
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013.

Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών
Παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών:
• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός.
• Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα ολόκληρο το μικρό όνομα και στη
συνέχεια το επώνυμο (με πεζά γράμματα).
• Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με πεζά γράμματα.
• Το κείμενο της περίληψης να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Arial 10 και να μην
υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
• Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδοι,
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
• Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός τα στοιχεία
του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης.
• Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων ο τίτλος, οι συγγραφείς
και τα κέντρα προέλευσής τους καθώς και το σώμα της περίληψης θα πρέπει να έχουν
δημιουργηθεί σε αρχείο word.
• Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον επιστημονικά
υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο
Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης. Εάν δεν λάβετε επιστολή περί αποδοχής ή μη
της εργασίας μέχρι τις 30 Απριλίου 2013, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη
Γραμματεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.
Σημειώνεται ότι:
1. Εφόσον κατατεθεί η εργασία διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
2. Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτή.
3. Η Επιστημονική Γραμματεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες
για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
4. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα
γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail info@praxicon.gr.
5. Αμέσως μετά την ειδοποίηση αποδοχής της εργασίας από την επιστημονική γραμματεία,
απαραίτητος όρος για την ένταξή της στο πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι να έχει
καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής από έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς και
να έχει αποσταλεί το καταθετήριο με fax στο 2310 435 064.
ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι σχετικές προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 8 Μαρτίου 2013, σε συνεννόηση
με την Επιστημονική Γραμματεία η οποία θα καταρτίσει το τελικό πρόγραμμα.
Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε πρότασης θα πρέπει να φροντίσει για την λεπτομερή
και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας του, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα
στην ηλεκτρονική αλληλογραφία με την επιστημονική γραμματεία και το γραφείο
οργάνωσης του συνεδρίου.
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