Στρογγυλή τράπεζα-Συμπόσιο
Η αποκατάσταση ασθενών με σχιζοφρένεια. Βιολογικές παρεμβάσεις σε
συνδυασμό με γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία και αποκατάσταση.
Το συμπόσιο διοργανώνεται από το ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων του ΓΝΑ Γ.
Γεννηματάς και την Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών στην
Αθήνα.
http://cbt.edu.gr/erg/).
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Νεώτερες εξελίξεις στα depot (ενέσιμα φάρμακα).
Σταυρούλα Ρακιτζή
Η ψυχοθεραπευτική αποκατάσταση ασθενών με σχιζοφρένεια. Η εφαρμογή της
ατομικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας. Η εφαρμογή και η
αποτελεσματικότητα του προγράμματος αποκατάστασης ΙΡΤ (Integrated
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Περίληψη
Η αποκατάσταση ασθενών με σχιζοφρένεια προϋποθέτει την εφαρμογή
εμπειρικά τεκμηριωμένων μεθόδων. Ο συνδυασμός κατάλληλων βιολογικών
παρεμβάσεων με εξειδικευμένες παρεμβάσεις από το χώρο της ΓΣΘ θα
παρουσιαστούν στο συμπόσιο. Η πλούσια κλινική και ερευνητική εμπειρία με το
πρόγραμμα ΙΡΤ στο ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς θα
παρουσιαστεί και θα συζητηθεί.
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1. Πολυξένη Γεωργιλά
Βιολογικές παρεμβάσεις στους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Η κατάλληλη
προετοιμασία των ασθενών με σχιζοφρένεια για τη συμμετοχή τους σε
ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις
Περίληψη
Η εφαρμογή εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στους ασθενείς με
σχιζοφρένεια αποτελεί στις μέρες μας κάτι το αυτονόητο και επιβεβλημένο. Η
διεπιστημονική συνεργασία με σκοπό τη συμμετοχή ασθενών με σχιζοφρένεια σε
εμπειρικά τεκμηριωμένες ψυχοθεραπείες και προγράμματα αποκατάστασης είναι
πολύ σημαντική. Θα παρουσιαστούν τα τελευταία δεδομένα των βιολογικών
παρεμβάσεων στους ασθενείς με σχιζοφρένεια και η κλινική εμπειρία στο ψυχιατρικό
τμήμα ενηλίκων του ΓΝΑ Γεννηματάς Αθηνών. Οι κατάλληλες βιολογικές
παρεμβάσεις, με σκοπό την αύξηση της πιθανότητας για τη συμμετοχή των ασθενών
με σχιζοφρένεια σε εμπειρικά τεκμηριωμένες ψυχοθεραπείες θα συζητηθούν.
2. Ηλίας Παπαδημητρίου
Νεώτερες εξελίξεις στα depot (ενέσιμα φάρμακα).
Περίληψη
Οι νεώτερες εξελίξεις στα ενέσιμα φάρμακα και η εμπειρία μας στο ψυχιατρικό
τμήμα ενηλίκων του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς Αθηνών θα παρουσιαστούν και θα
συζητηθούν.
3. Σταυρούλα Ρακιτζή
Η ψυχοθεραπευτική αποκατάσταση ασθενών με σχιζοφρένεια. Η εφαρμογή της
ατομικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας. Η εφαρμογή και η
αποτελεσματικότητα του προγράμματος αποκατάστασης ΙΡΤ (Integrated
Psychological Therapy) στο ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων του Γ. Γεννηματάς. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΡΤ στην Εταιρεία Γνωσιακών
Συμπεριφοριστικών Σπουδών στην Αθήνα.
Περίληψη
Η εφαρμογή της ατομικής ΓΣΘ στους ασθενείς με σχιζοφρένεια θα παρουσιαστεί και
θα συζητηθεί. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος ΙΡΤ, το οποίο εφαρμόστηκε
στο ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, θα παρουσιαστεί και θα
συζητηθεί ως προς τη σημασία του σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΙΡΤ της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών
στην Αθήνα θα παρουσιαστεί.
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4. Σταυρούλα Ρακιτζή & Πολυξένη Γεωργιλά
A case study. Ο συνδυασμός ΙΡΤ με ατομική γνωσιακή συμπεριφοριστική
ψυχοθεραπεία.
Περίληψη
Ο συνδυασμός ατομικής ΓΣΘ με το πρόγραμμα αποκατάστασης ΙΡΤ σε ασθενή με
σχιζοφρένεια θα συζητηθεί. Ο συνδυασμός εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων
(βιολογικών και ψυχοθεραπευτικών) αποτελεί τη θεραπεία εκλογής.
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