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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

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

Πρόσκληση Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής
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 Πρόεδρος: Δ. Πλουμπίδης

 Αντιπρόεδρος: Γ. Αλεβιζόπουλος

 Γεν. Γραμματέας:  Χρ. Τσόπελας

 Ταμίας: Λ. Μαρκάκη

 Σύμβουλοι:  Σ. Κρασανάκης

  Β. Μποζίκας

  Χρ. Τουλούμης

Γ.Ν. Χριστοδούλου

Ν. Τζαβάρας

Ι. Γκιουζέπας

Ελ. Γκρέτσα

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΨΕ

Επίτιμοι Πρόεδροι ΕΨΕ

Επιστημονική Γραμματεία
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•  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

•  Σύγχρονη δικτύωση / τομεοποίηση των ψυχιατρικών υπηρεσιών

•  Σύγχρονες ψυχοφαρμακολογικές  προσεγγίσεις

•  Ψυχογηριατρική

•  Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 

•  Ψυχιατρική των παιδιών και των εφήβων

Θεματολογία
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Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής

17-20 Μαΐου 2018
Κως, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο 
(Ψαλίδι, 85300, Τηλ.: +30 22420 57000,Fax: +30 22420 23590, www.kipriotis.gr/el/sunedria)

Σημαντικές ημερομηνίες 
Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων εργασιών: 20 Μαρτίου 2018 

Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών: 15 Απριλίου 2018

Οδηγίες υποβολής εργασιών 
Για τις οδηγίες υποβολής εργασιών, καλό είναι να αναγράφεται το γνωστικό  αντικείμενο αναφοράς της 
εργασίας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://psychiatriccongress.gr/site/ 

Βραβεία

Στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής προκηρύσσονται:

•	 Ένα	βραβείο	εις	μνήμην	Μαρίας	Ζαούση	με	θέμα	«Διπολική	Συναισθηματική	Διαταραχή», 
 ύψους 1.000 ευρώ
•	 Ένα	βραβείο	εις	μνήμην	Καθηγητού	Α.	Παράσχου	με	θέμα	«Διαταραχές	του	Σχιζοφρενικού	 
	 Φάσματος»,	ύψους	1.000	ευρώ

Οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική περίληψη ώστε να καταχωρηθούν στα πρακτικά του 
συνεδρίου ως προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση. Στην πρώτη σελίδα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη 
«Εργασία	υποψήφια	για	βραβείο	της	ΕΨΕ».	Οι	βραβευμένες	εργασίες	έχουν	τη	δυνατότητα	δημοσίευσης	στο	
περιοδικό	«ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ»	εφ’	όσον	έχουν	συγγραφεί	σύμφωνα	με	τις	προδιαγραφές	του	περιοδικού

Επίσημη γλώσσα
 Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική για τις διαλέξεις των προσκεκλημένων 
ομιλητών από το εξωτερικό.

Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME) 

Στο συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή 
του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού 
προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά 
συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις. Θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης (barcode). 
Τα πιστοποιητικά θα δοθούν την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και αφού πρώτα κατατεθεί στη γραμματεία το 
έντυπο αξιολόγησής του.
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Γενικές Πληροφορίες

Κονκάρδα συνέδρων

Όλο οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του συνεδρίου την ειδική κονκάρδα, την οποία 
είναι	υποχρεωμένοι	να	φορούν	καθ’	όλη	τη	διάρκειά	του.

Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία 
Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις παρουσιάσεις μέσω   
H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση 
στην ειδική τεχνική γραμματεία. 

Εμπορική έκθεση 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών 
μηχανημάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής

Κατηγορία Κόστος

Ειδικοί Ψυχίατροι 200 € 

Ειδικοί Ιατροί άλλων ειδικοτήτων 140 € 

Ειδικευόμενοι / Ψυχολόγοι 120 € 

Άλλοι	Επαγγελματίες	Ψυχικής	Υγείας	(Νοσηλευτές,	Κ/Λ,	Εργοθεραπευτές,	Λογοθεραπευτές) 60 € 

Φοιτητές 20 € 

Το δικαίωμα συμμετοχής για Ειδικούς, Ειδικευόμενους, Ψυχολόγους & Άλλους Επαγγελματίες 
Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει:

•	Παρακολούθηση	συνεδρίου	
•	Συνεδριακό	υλικό	

•	Πιστοποιητικό	συμμετοχής
•	Επίσκεψη	στον	εκθεσιακό	χώρο

Το δικαίωμα συμμετοχής για Φοιτητές περιλαμβάνει:

•	Παρακολούθηση	συνεδρίου		
•	Πιστοποιητικό	συμμετοχής

•	Επίσκεψη	στον	εκθεσιακό	χώρο

Διαμονή

Ξενοδοχείο Δωμάτιο για μονόκλινη χρήση

Kipriotis Hotels  150,00 €

Για να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το δελτίο συμμετοχής καθώς  
και για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  

http://psychiatriccongress.gr/site/ 
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Διοργάνωση Συνεδρίου

Γραμματεία Συνεδρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

Παπαδιαμαντοπούλου 11, 115 28 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7214184, Fax: 210 7242032,

Website: www.psych.gr • E-mail: psych@psych.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία.

Τ 2310 247743, 2310 247734,  F 2310 247746, E info@globalevents.gr 

ΑΘΗΝΑ.  Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Καλλιθέα

Τ  210 3250260, E athens@globalevents.gr

w w w . g l o b a l e v e n t s . g r




