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«Καινοτόμες λύσεις και 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση»

Μήνυμα των Προέδρων του Συνεδρίου
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Eπιτροπής, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή 
σας προσκαλούμε στο 5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Ιατρικό Συνέδριο με τίτλο 
«Καινοτόμες λύσεις και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση», που πραγματοποιείται στο Ξενο-
δοχείο Elite στην Καλαμάτα, από 21 έως 24 Ιουνίου 2018.

Η τεχνολογία συνεισφέρει σημαντικά στην ανεύρεση τόσο διαγνωστικών, όσο και 
θεραπευτικών λύσεων στην ιατρική. Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη των τηλεματικών 
εφαρμογών συμβάλλει ουσιαστικά στη διασύνδεση ατόμων και υπηρεσιών, παρέχοντας 
τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, πληροφόρησης και εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο.

Πιστεύουμε ότι οι καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν οι τεχνολογικές επιστήμες μπο-
ρούν να αποτελέσουν το αντίβαρο στις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης στην υγεία. 
Καινοτόμες ιδέες, εφαρμογές, θεραπείες, υπηρεσίες, επικοινωνίες, συσκευές και φάρ-
μακα μπορούν να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα στους 
τομείς ενημέρωσης, έρευνας, εκπαίδευσης, διάγνωσης και θεραπείας.
Στα πλαίσια αυτά, ειδικοί από όλους τους χώρους της ιατρικής, της νευροεπιστήμης, της 
βιολογίας, της φαρμακολογίας, καθώς και επιστήμονες από τους χώρους των οικονομι-
κών, της υγείας και των τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας της πληροφορίας θα παρουσι-
άσουν στο συνέδριο αυτό τις νεότερες εξελίξεις που σχετίζονται με τον ευρύ τομέα της 
υγείας.

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών, μέσα από στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, 
κλινικά φροντιστήρια και δορυφορικά συμπόσια δίνεται η δυνατότητα στους συνέδρους 
διαφόρων ειδικοτήτων της ιατρικής να διευρύνουν το επιστημονικό τους πεδίο και να 
ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις. Σας προσκαλούμε να συμβάλετε με τη συνερ-
γασία και τις προτάσεις σας, την ενεργό συμμετοχή και την εποικοδομητική αξιολόγησή 
σας στο πολυθεματικό αυτό πρόγραμμα εκπαίδευσης και στην επιτυχία του συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Ορέστης Γιωτάκος

MD, MSc, Ph.D

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Ρίζος

MD, Ph.D,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής,

Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	 ΠΕΜΠΤΗ	21	ΙΟΥΝΙΟΥ	2018

17:00-21:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ – 
 INTERACTIVE RAPID RESPONSE WORKSHOP (IRRW) 2018
 Συντονιστής: Μπαχτής Κ.

 • Καλωσόρισμα από τον συντονιστή
 • Στόχοι του φροντιστηρίου, επεξήγηση της διαδικασίας, χωρισμός
      σε ομάδες και ανάπτυξη διαδραστικών σεναρίων
 • Κυκλική εναλλαγή ομάδων ανά σενάριο
 
 ΑΣΘΜΑ & ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ Κουτραφούρη Δ.

 ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΙΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ, Δεμπονέρας Χ.

 ΚΩΜΑ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, Μπαχτής Κ.

21:00   ΔΕΙΠΝΟ

 
 
	 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	22	ΙΟΥΝΙΟΥ	2018

10:00-14:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 Συντονιστής: Μπαχτής Κ., Θεοχάρης Γ.
 Εισηγητές: Μπαχτής Κ., Δεμπονέρας Χ., Κουτραφούρη Δ.
 
 ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
 

14:00-17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
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17:00-20:00   ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΕΙΟ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 Προεδρείο: Γιωτάκος Ο., Παρίδης Δ.
 
 ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 (ΔΙΑΙΩΝΙΣΗΣ) ΤΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ,  Γιωτάκος Ο.
 ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, Λιοζίδου Α.
 
 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ,
 Κούβελας Η.

 H ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ  
 ΚΟΣΜΟ, Φουντουλάκης Κ.

20:00-21:00 ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗ
 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ   
 Προεδρείο: Γαλάρης Π.  
 Εισηγητής: Παπανικολάου Ο.
	 Με	την	ευγενική	χορηγία	της	ΒΙΑΝΕΞ	

21:00  ΔΕΙΠΝΟ

 

	 ΣΑΒΒΑΤΟ	23	ΙΟΥΝΙΟΥ	2018

09:00-10:00  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  ΙΑΤΡΩΝ  ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  
 ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (GDPR) 
 Προεδρείο: Γιωτάκος Ο.
 Εισηγήτρια: Τσιλιάκου Μ.

10:00-11:00  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
 ΣΤΗΝ ΠΦΥ
 Προεδρείο: Σφακιανούδης Γ., Μανδηλάρης Η. 
 Εισηγητής: Πρωτογέρου Β.

11:00-11:45 Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (BIG DATA)  
 ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 Προεδρείο: Γιωτάκος Ο., Φαρμάκας Ν.  
 Εισηγητής: Δαφούλας Γ.
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11:45-12:30  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
 ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ
 Προεδρείο: Τουλούμης Χ., Πέππας Μ.
 Εισηγητής: Κωνσταντακόπουλος Γ.

12:30-13:15 PTSD: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
 Προεδρείο: Κωνσταντακόπουλος Γ., Αντωνιάδης Α.
 Εισηγητής: Τουλούμης Χ.

13:15-14:00 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ  
 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ
 Προεδρείο: Κωνσταντόπουλος Κ., Καραγιαννίδης Κ.
 Εισηγητής: Δολιανίτης K.
	 Με	την	ευγενική	χορηγία	της	ΒΙΑΝΕΞ	

14:00-17:00 ΔΙΑΛEIMMA 

17:00-18:30 ΧΡΟΝΙΟ ΑΓΧΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΑ 
 ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΜΙΑ ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ;
 Προεδρείο: Ρίζος Ε.

 ΑΓΧΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ, Ρίζος Ε.

 ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ 
 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ,  Φουντουλάκη Κ.

 Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΟΧΟΣ, Πέππα Μ.

18:30-19:30  ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ    
 ΑΣΘΕΝΩΝ
 Προεδρείο: Γιωτάκος Ο.

 ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ: Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ  
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ, Κόντης Δ.

  ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ  
 ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, Παπασπυρόπουλος Σ.
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19:30-20:15 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ
 Προεδρείο: Γιωτάκος Ο., Κοντορίγα Α.
 Εισηγητής: Βαϊδάκης Ν.

20:15-21:00  ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΙΔΙΩΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  
 ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Η ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ  
 ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 
 Προεδρείο: Βασιλόπουλος Β., Δημητρόπουλος Δ.
 Εισηγήτρια: Μακίνα Α. 
	 Με	την	ευγενική	χορηγία	της	RECORDATI

21:00  ΔΕΙΠΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ	24	ΙΟΥΝΙΟΥ	2018

09:00-12:00 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 Προεδρείο: Γιωτάκος Ο., Μανδηλάρης Κ.

 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΡΟΥ ΓΛOΥΤΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ BDNF  
 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΛΟΖΑΠΙΝΗ, 
 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑ, Σελάκοβιτς Μ.
 
 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (CARERS,   
 CAREGIVERS) ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, Ζορμπάς Σ.

 Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ   
 PSYCHOLOGYNOW.GR, Πίσχος Χ.

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ «ΕΞΥΠΝΗ»  ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  
 ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ –  
 ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.  
 VIDAΨ Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ & ΑΣΘΕΝΩΝ   
 Πατσιούρα Ε. 

7



12:00-14:00  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTER)
 Προεδρείο: Ρίζος Ε., Γιωτάκος Ο.

14:00 ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟY

ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αντωνιάδης Α.,	Πνευμονολόγος,	Διευθυντής	ΚΥ	Ευόσμου,	Θεσσαλονίκη
Βαϊδάκης Ν.,	Ψυχίατρος,	Αναπληρωτής	Καθηγητής,	Αιγινήτειο	Νοσοκομείο,	Αθήνα
Βασιλόπουλος Β.,	Παθολόγος,	Ναύπλιο
Γαλάρης Π., 	Ορθοπαιδικός,	Αθήνα
Γιωτάκος Ο.,	Ψυχίατρος,	MSc	Neuroscience,	PhD,	Ιδρυτής	της	ΑΜΚΕ	«Obrela,	Neuroscience	and	
Mental	Health»
Δαφούλας Γ., Παθολόγος,	Επιστημονικός	Συνεργάτης	ΕΛΚΕ	Ιατρικής	Σχολής	ΕΚΠΑ
Δεμπονέρας Χ.,	Καρδιολόγος	-	Εντατικολόγος,	Επιμελητής	Μ.Ε.Θ.	ΓΟΝΚ	«Άγιοι	Ανάργυροι»,	Αθήνα
Δημητρόπουλος Δ.,	Παθολόγος,	Πάτρα
Δολιανίτης K., Παθολόγος,	Αθήνα
Ζορμπάς Σ.,	Ιδρυτής	και	Πρόεδρος	του	Ελληνικού	Δικτύου	Φροντιστών	«ΕΠΙΟΝΗ»,	World	
Federation	for	Mental	Health	Board	Member
Θεοχάρης Γ., Γαστρεντερολόγος,	Επιμελητής	ΠΓΝ	Πατρών	
Καραγιαννίδης Κ., Γενικός	Ιατρός,	Καλαμάτα
Κόντης Δ., Διευθυντής	Ψυχίατρος,	Μονάδα	Γνωστικής	Αποκατάστασης,	Ψυχιατρικό	Νοσοκομείο	
Αττικής
Κοντορίγα Α.,	Παθολόγος,	Αθήνα
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΦ: (81867/19-11-2012)
Όλοι οι σύνεδροι κατά την εγγραφή τους θα παραλαμβάνουν από τη γραμμα-
τεία κάρτα με το ονοματεπώνυμό τους και γραμμωτό κώδικα (barcode).  Στην 
είσοδο της αίθουσας θα υπάρχει σαρωτής για την σάρωση της κάρτας κατά 
την είσοδο και έξοδο και θα καταγράφει τις ώρες παρακολούθησης.

Σημαντική σημείωση: Για την παραλαβή μοριοδοτημένου πιστοποιητικού 
παρακολούθησης απαραίτητη είναι η παρακολούθηση του 60% του επιστημο-
νικού προγράμματος.
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P1. Δ
ΙΕΡΕΥΝ

Η
ΣΗ

 Χ
ΡΗ
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ΕΥΩ
Ν

 Α
Ν

ΙΧ
Ν

ΕΥΣΗ
Σ Π

ΤΩ
ΣΗ

Σ ΣΕ Α
Ν

Ο
ΪΚΟ

ΥΣ Α
ΣΘ

ΕΝ
ΕΙΣ

Εισαγω
γή Ο

ι Τεχνολογίες Π
ληροφ

ορίας και Επικοινω
νίας (ΤΠ

Ε) έχει αποδειχθεί ότι συνεισφ
έρουν στη δημιουργία κατάλληλω

ν εξατομικευμένω
ν πε-

ριβαλλόντω
ν υποβοηθούμενης διαβίω

σης, μέσα στα οποία ο ηλικιω
μένος με άνοια μπορεί να ζει με ασφ

άλεια, παρατείνοντας τη διαβίω
σή του στην 

κοινότητα και βελτιστοποιώ
ντας την ποιότητα ζω

ής του. Ο
ι ΤΠ

Ε μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες τηλεϊατρικής, έξυπνου σπιτιού, ανιχνευτές καπνού – 
νερού, ανιχνευτές πτώ

σης, κ.α.
Σκοπός Η

 διερεύνηση της χρήσης συσκευώ
ν ανίχνευσης πτώ

σης σε ανοϊκούς ασθενείς. 
Υλικό-Μ

έθοδος Η
 αρχική μελέτη, από την οποία αντλήθηκαν τα δεδομένα, σχεδιάστηκε για να εξετάσει τους δημογραφ

ικούς, κοινω
νικούς, οικονομικούς, 

παράγοντες, δηλαδή το προφ
ίλ τω

ν ασθενώ
ν με άνοια, που διαμένουν στην κοινότητα και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της δευτεροβάθμιας φ

ροντίδας. 
Το δείγμα της έρευνας απετέλεσαν ασθενείς, ηλικίας από 61 ετώ

ν και άνω
, και συλλέχθηκε από τα εξω

τερικά νευρολογικά ιατρεία δημοσίω
ν νοσοκομεί-

ω
ν της 6ης υγειονομικής περιφ

έρειας. 
Αποτελέσματα Δ

ιερευνώ
ντας το προφ

ίλ τω
ν ασθενώ

ν που χρησιμοποιούσαν τις ΤΠ
Ε, εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα: από τους ασθενείς τω

ν Γενικώ
ν 

Ν
οσοκομείω

ν (Γ.Ν
.) Π

άτρας, Π
ύργου, Τρίπολης και Καλαμάτας, έκαναν χρήση μεμονω

μένω
ν συσκευώ

ν ΤΠ
Ε, το 9,1%

 (n=37), το 11,6%
 (n= 13), το 8,3%

 
(n= 10) και το 8,5%

 (n= 12) αντίστοιχα. Συσκευές ανίχνευσης πτώ
σης χρησιμοποίησαν 4 ασθενείς από το Γ.Ν

. Π
άτρας, 1 ασθενής από το Γ.Ν

. Π
ύργου, 1 

ασθενής από το Γ.Ν
. Τρίπολης και 1 ασθενής από το Γ.Ν

. Καλαμάτας. 
Συμπεράσματα Η

 χρήση συσκευώ
ν ανίχνευσης πτώ

σης και άλλω
ν μεμονω

μένω
ν συσκευώ

ν ΤΠ
Ε είναι αρκετά περιορισμένη. Π

ροηγούμενες μελέτες έχουν 
δείξει, ότι τα άτομα με ήπια έω

ς μέτρια άνοια είναι σε θέση να χειρίζονται απλές ηλεκτρονικές συσκευές και μπορούν να επω
φ

εληθούν. Π
ιθανόν η έλλει-

ψ
η ενημέρω

σης, οικονομικώ
ν πόρω

ν αλλά και ηθικώ
ν διλημμάτω

ν σχετικά με τη χρήση τω
ν ΤΠ

Ε, να συμβάλλει στην περιορισμένη διάδοσή τους, κάτι 
που πρέπει κινητοποιήσει τους φ

ορείς λήψ
ης αποφ

άσεω
ν, δεδομένου ότι τα συστήματα υγείας και κοινω

νικής φ
ροντίδας θα βρεθούν αντιμέτω

πα με το 
συνεχώ

ς αυξανόμενο κόστος περίθαλψ
ης τω

ν χρονίω
ς πασχόντω

ν σε ένα πληθυσμό που γηράσκει.
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γή Ο
ι πτώ

σεις στους ηλικιω
μένους οδηγούν σε υψ

ηλή νοσηρότητα, θνησιμότητα και επιβάρυνση, κυρίω
ς από την άποψ

η της χρήσης και του κό-
στους τω

ν υπηρεσιώ
ν υγειονομικής περίθαλψ

ης.
Σκοπός Η

 αναζήτηση Τεχνολογιώ
ν Π

ληροφ
ορίας και Επικοινω

νίας (ΤΠ
Ε) για την ανίχνευση τω

ν πτώ
σεω

ν σε ηλικιω
μένους ανοϊκούς ασθενείς. 

Υλικό-Μ
έθοδος Αναζητήθηκαν μελέτες, στην Αγγλική γλώ

σσα, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένω
ν PubM

ed, Em
base, για εκδόσεις από το 2005 έω

ς 
2016, που αφ

ορούν τις ΤΠ
Ε για την ανίχνευση πτώ

σεω
ν. 

Αποτελέσματα Λύσεις πρόληψ
ης πτώ

σεω
ν βασίζονται στην ανίχνευση μέσω

 αισθητήρω
ν–δεικτώ

ν κινδύνου στη βάδιση τω
ν ηλικιω

μένω
ν με αντίμετρα, 

όταν μια κατάσταση χαρακτηριστεί επικίνδυνη (περιορίζεται σε αλληλεπίδραση με τον χρήστη). Στην οικία του ασθενούς, το σύστημα λαμβάνει υπόψ
η την 

αλληλεπίδρασή με το οικιακό περιβάλλον ω
ς πιθανή αιτία πτώ

σης και μπορεί να έχει προληπτική λειτουργία. Τα συστήματα πρόληψ
ης και ανίχνευσης 

πτώ
σης, συνδυάζονται με ενεργητικό ή παθητικό σύστημα συναγερμού, συνδεδεμένο με ιατρικό κέντρο και τον φ

ροντιστή. Για πτώ
σεις και περιπλάνηση 

έξω
 από το σπίτι, έχουν αναπτυχθεί συστήματα, όπω

ς αυτό που συνδυάζει G
PS και κινητό τηλέφ

ω
νο σε μία συσκευή, με δυνατότητα να ανιχνεύει το 

γεω
γραφ

ικό στίγμα και να ειδοποιεί με SM
S, ενσω

ματω
μένο κουμπί πανικού, ανίχνευση θέσης και ειδοποίηση κατά την απομάκρυνση, την εκτεταμένη 

αδράνεια και την πτώ
ση. Ο

ι ειδοποιήσεις στέλνονται απευθείας στο κινητό και τον υπολογιστή του φ
ροντιστή, αφ

ού πρώ
τα καταγραφ

ούν σε μία βάση 
δεδομένω

ν, ενώ
 έπειτα με τη βοήθεια αυτής και του G

oogle M
aps είναι προσβάσιμη η θέση του ασθενούς.

Συμπεράσματα Ο
ι ΤΠ

Ε όντας εύκολα εφ
αρμόσιμες σε μεγάλη κλίμακα μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψ

η τω
ν πτώ

σεω
ν και στην εξοικονόμηση 

πόρω
ν για τα υγειονομικά συστήματα. 
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γή: Η
 συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στο να διερευνήσει το ζήτημα του εθισμού στην πορνογραφ

ία του διαδικτύου. Αν και η ύπαρξη της πορνο-
γραφ

ίας δεν είναι πρόσφ
ατη, η τεχνολογική πρόοδος και ανάπτυξη του διαδικτύου της έχουν δώ

σει διαφ
ορετική δυναμική. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά 

του διαδικτύου διεύρυναν το «καταναλω
τικό κοινό» της και διαφ

οροποίησαν το πορνογραφ
ικό υλικό, τους χρήστες και την μεταξύ τους διάδραση. 

Σκοπός: Η
 διερεύνηση του εύρους του φ

αινομένου αυτού στη σύγχρονη εποχή, του προφ
ίλ τω

ν ατόμω
ν που επηρεάζει, τω

ν συμπτω
μάτω

ν που προκαλεί 
καθώ

ς και πιθανώ
ν τρόπω

ν αντιμετώ
πισης τω

ν αρνητικώ
ν συνεπειώ

ν που συνεπάγεται. 
Μ

έθοδος: Βιβλιογραφ
ική ανασκόπηση

Αποτελέσματα: Η
 υπερβολική ενασχόληση με αυτό το είδος αυτοϊκανοποίησης και η συνεξάρτηση της διέγερσης με την διαδικτυακή πορνογραφ

ία οδη-
γούν πολλά άτομα στο να εθιστούν σε αυτή. Π

αρ’ όλο που ο εθισμός στην πορνογραφ
ία του διαδικτύου δεν είναι επίσημα αναγνω

ρισμένη διαταραχή, οι 
περισσότεροι χρήστες αναφ

έρουν κοινά προβλήματα που τους επηρεάζουν αρνητικά σε πολλαπλούς τομείς της ζω
ής τους. Μ

άλιστα, κάποιοι από αυτούς 
έχουν σχεδιάσει και μια μέθοδο παρέμβασης (την ονομάζουν rebooting), με στόχο την βελτίω

ση τω
ν συμπτω

μάτω
ν τους. 

Συμπεράσματα: Π
αρά την αμφ

ιλεγόμενη φ
ύση της διαταραχής, τα κοινώ

ς αναφ
ερόμενα συμπτώ

ματα προσιδιάζουν αυτά άλλω
ν μορφ

ώ
ν εθισμού. Γι’ 

αυτό, περαιτέρω
 έρευνα είναι αναγκαία ώ

στε να εξαχθούν έγκυρα συμπεράσματα σχετικά με την ακριβή επίδραση της πορνογραφ
ίας του διαδικτύου 

στους χρήστες της και την αποτελεσματική διαχείριση εθιστικώ
ν συμπεριφ

ορώ
ν.    
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γή: Στις μέρες μας, όλο και αναγκαιότερη φ
αίνεται να είναι η ενασχόληση με το διαδίκτυο τόσο για ενημέρω

ση , όσο και για εκπαίδευση και 
κοινω

νικοποίηση. Ω
στόσο, πρόσφ

ατες έρευνες δείχνουν αρνητικές συνέπειες της παθολογικής ενασχόλησης με αυτό. Το διαδίκτυο και κυρίω
ς οι ιστοσελί-

δες κοινω
νικής δικτύω

σης προσφ
έρουν εύκολη πρόσβαση στις σελίδες διαδικτυακού τζόγου. Ο

 ταχέω
ς αναπτυσσόμενος διαδικτυακός τζόγος οδηγεί σε 

αύξηση του αριθμού τω
ν παθολογικώ

ν παικτώ
ν, οι οποίοι φ

αίνεται να πάσχουν από  ψ
υχικές διαταραχές ή τείνουν να προσβληθούν απ’ αυτές.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διαπιστώ
σει αν υπάρχει σημαντική συσχέτιση της ανάπτυξης ή της επιδείνω

σης τω
ν ψ

υχικώ
ν διαταραχώ

ν 
στους διαδικτυακούς παίκτες τζόγου.
Μ

εθοδολογία: Π
ρόκειται για μια μελέτη συστηματικής ανασκόπησης. Αναζητήθηκε σχετική ελληνική και διεθνής βιβλιογραφ

ία( Pubm
ed, M

edline, Ελληνι-
κή Ψ

υχιατρική Εταιρεία). Στις περισσότερες μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν στην ανασκόπηση ω
ς διαγνω

στικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερω
τηματο-

λόγιο PSG
I (Problem

 G
am

bling Severity Index) που καθόρισε το δείκτη σοβαρότητας του παθολογικού τζόγου. Ο
ι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι: com
pulsive online gam

bling, pathological gam
bling, depression, personality disorders, internet addiction, anxiety, gam

bling behavior.
Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφ

ίας, οι παθολογικοί χρήστες του διαδικτυακού τζόγου φ
αίνεται να έχουν ιδιαίτερο προφ

ίλ προσω
-

πικότητας άρρητα συνδεδεμένο με την αυξημένη κατανάλω
ση αλκοόλ, την κατάθλιψ

η, το άγχος, το κοινω
νικό στίγμα και τις διαταραχές προσω

πικότη-
τας(οριακές και ναρκισσιστικές). Τέλος, ενδιαφ

έρον αποτελεί το γεγονός ότι η 1η επαφ
ή με τον διαδικτυακό τζόγο γίνεται στην ηλικία τω

ν 13-14 ετώ
ν με 

το ανδρικό φ
ύλο να είναι πιο ευάλω

το στη χρήση.  
Συμπεράσματα: Η

 επιβάρυνση της ψ
υχικής υγείας εξαιτίας της ενασχόλησης με διαδικτυακά παιχνίδια τζόγου αποτελεί πραγματικότητα, αφ

ού οι συνέ-
πειες του παθολογικού παιχνιδιού δεν είναι μόνο οικονομικές αλλά κοινω

νικές και κυρίω
ς συναισθηματικές. Γι’ αυτό απαιτείται περισσότερη έρευνα και 

μελέτη για την προάσπιση της πρόληψ
ης αλλά και της αναζήτησης βοήθειας που προορίζεται για τους διαδικτυακούς παθολογικούς παίκτες. 
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γή: Στην Ελλάδα ευδοκιμεί πληθώ
ρα αρω

ματικώ
ν και φ

αρμακευτικώ
ν φ

υτικώ
ν ειδώ

ν (Α.Φ
.Φ

.). Η
 βιοποικιλότητα αυτή αποδίδεται στις εδαφ

ικές 
και κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στη χώ

ρας μας. Π
ολλά από τα Α.Φ

.Φ
. είναι καλλιεργήσιμα, άλλα αυτοφ

υή και άλλα ενδογενή. Εκχυλίσματα και 
αιθέρια έλαια τω

ν Α.Φ
.Φ

. αποτελούν αντικείμενο εντατικής μελέτης και βρίσκουν πολυάριθμες βιοτεχνολογικές εφ
αρμογές.

Σκοπός: Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν επιλεγμένα αιθέρια έλαια Α.Φ
.Φ

. ω
ς προς την παρουσία βιοενεργώ

ν μορίω
ν με αντιμικροβιακή δράση. Τα 

εξεταζόμενα αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνται ω
ς φ

υσικά συντηρητικά συστήματα στον Τομέα Κοσμητολογίας. 
Υλικά και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν πρότυπα βακτηριακά στελέχη τα οποία αναπτύχθηκαν σε στερεές και υγρές καλλιέργειες. Η

 αντιμικροβιακή δράση 
προσδιορίστηκε μέσω

 τω
ν τεχνικώ

ν: Δ
ιάχυση Αντιμικροβιακής Ο

υσίας σε Στερεό Θ
ρεπτικό Υπόστρω

μα (D
isk D

iff
usion Assay) και προσδιορισμός Ελάχι-

στης Ανασταλτικής Συγκέντρω
σης (M

inim
um

 Inhibitory Concentration). Εφ
αρμόστηκαν οι οδηγίες από το Clinical and Laboratory Standards Institute. 

Χρησιμοποιήθηκαν αιθέρια έλαια Α.Φ
.Φ

. από τα γένη D
ianthus, Laurus, Salvia, Pinus, Citrus, Juniperus και M

atricaria.
Αποτελέσματα: Π

αρατηρήθηκε αναστολή ανάπτυξης τόσο τω
ν αρνητικώ

ν όσο και τω
ν θετικώ

ν κατά G
ram

 βακτηρίω
ν. 

Συμπεράσματα: Τα υπό μελέτη αιθέρια έλαια παρουσίασαν αντιμικροβιακή δράση και με τις δύο χρησιμοποιούμενες τεχνικές. Η
 Δ

ιάχυση Αντιμικροβιακής 
Ο

υσίας σε Στερεό Θ
ρεπτικό Υπόστρω

μα παρουσίασε περισσότερα πλεονεκτήματα από τον προσδιορισμό της Ελάχιστης Ανασταλτικής Συγκέντρω
σης. 

Σημαντικότερη ήταν η αναστολή ανάπτυξης τω
ν θετικώ

ν κατά G
ram

 μικροοργανισμώ
ν. Τα πιο δραστικά αιθέρια έλαια ήταν από τα είδη του γένους Citrus 

και D
ianthus.
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Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη συνάφ

εια ανάμεσα στα πρώ
ιμα δυσλειτουργικά σχήματα και την κακοποίηση/ παραμέληση σε 

παιδιά που παραπέμφ
θηκαν στο Κέντρο Η

μέρας «το Σπίτι του Π
αιδιού» του Χαμόγελου του Π

αιδιού. Στη μελέτη συμμετείχαν 30 παιδιά (13 αγόρια, 17 
κορίτσια) ηλικίας 11 έω

ς 17 ετώ
ν (Μ

 = 13,3, SD
 = 1,95). Χορηγήθηκε η κλίμακα Schem

a Q
uestionnaire for Children (Stallard &

 Rayner, 2005). Ό
πω

ς 
προκύπτει από το ιστορικό τω

ν παιδιώ
ν 6 (20%

) είχαν δεχθεί σοβαρή σω
ματική κακοποίηση, 4 (13,3%

) σεξουαλική κακοποίηση ενώ
 όλα τα παιδιά είχαν 

υποστεί παραμέληση από τους γονείς/φ
ροντιστές τους κατά το παρελθόν. Τα πρώ

ιμα δυσλειτουργικά σχήματα που εμφ
άνισαν τους υψ

ηλότερους δείκτες 
ήταν της ευαλω

τότητας (Μ
 = 7,47, SD

 = 2,81), της συναισθηματικής αναστολής (Μ
 = 4,17, SD

 = 3,45), τω
ν ανελαστικώ

ν στάνταρτς (Μ
 = 4,10, SD

 = 
3,48), της εξάρτησης (Μ

 = 4,10, SD
 = 3,27) και της υποταγής (Μ

 = 3,53, SD
 = 2,84). Τα πρώ

ιμα δυσλειτουργικά σχήματα που εμφ
άνισαν τους χαμηλό-

τερους δείκτες ήταν η συναισθηματική στέρηση (Μ
 = 2,07, SD

 = 2,46), η αποτυχία (Μ
 = 1,70, SD

 = 1,95) και η εγκατάλειψ
η (Μ

 = 1,67, SD
 = 1,83). Ο

 
δείκτης της σω

ματικής κακοποίησης φ
άνηκε να συνδέεται με το αυτονόητο δικαίω

μα (r =0,38, p = 0,04) και ο δείκτης της σεξουαλικής κακοποίησης με το 
σχήμα της εγκατάλειψ

ης (r =0,35, p = 0,06). Δ
εν προέκυψ

αν συστηματικές διαφ
ορές ω

ς προς το φ
ύλο και τα πρώ

ιμα δυσλειτουργικά σχήματα. Ω
στόσο, 

προέκυψ
ε αρνητική συνάφ

εια ανάμεσα στο σχήμα της υποταγής και την ηλικία τω
ν παιδιώ

ν (r =-0,45, p = 0,04). Αντίστοιχα ευρήματα εντοπίζουμε και 
στη μελέτη του Stallard (2007) σε κλινικό δείγμα. Π

ροτείνεται η μελέτη της σχέσης τω
ν πρώ

ιμω
ν δυσλειτουργικώ

ν σχημάτω
ν με εμπειρίες κακοποίησης-

παραμέλησης σε ευρύτερα δείγματα.
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Η
 θεραπευτική παρέμβαση EM

D
R αποτελεί μια τεκμηριω

μένη θεραπευτική παρέμβαση σε οξέα και χρόνια στρεσογόνα συμπτώ
ματα. Στόχος της παρού-

σας παρέμβασης ήταν η μείω
ση τω

ν συμπτω
μάτω

ν άγχους που προέρχονταν από πρόσφ
ατο στρεσογόνο γεγονός στο χώ

ρο εργασίας. Στο πλαίσιο της 
παρούσας παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε η ομαδική παρέμβαση πρόσφ

ατου τραυματικού γεγονότος όπω
ς αναπτύχθηκε από τον Elan Shapiro (EM

D
R 

G
roup Traum

atic Episode Protocol). Η
 παρέμβαση υλοποιήθηκε σε συμμετέχοντες/εργαζόμενους στην διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Η

μέρας «Το 
Σπίτι Του Π

αιδιού» που αποτελεί καινοτόμου διαγνω
στική και θεραπευτική μονάδα για παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση-παραμέληση. Π

ραγματο-
ποιήθηκαν 3 συνεδρίες σταθεροποίησης και 1 συνεδρία επεξεργασίας στρεσογόνου γεγονότος που πραγματοποιήθηκε στο χώ

ρο εργασίας. Σύμφ
ω

να 
με τον πρω

τόκολλο κάθε συμμετέχοντας μπορούσε να επιλέξει ένα πρόσφ
ατο στρεσογόνο γεγονός στο χώ

ρο εργασίας. Ο
ι συνεδρίες σταθεροποίησης 

είχαν διάρκεια 45 λεπτά και η φ
άση της επεξεργασίας 90 λεπτά. Στην παρέμβαση υπήρχαν 2 συντονιστές και 6 συμμετέχοντες/εργαζόμενοι του Κέντρου 

Η
μέρας. Χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες οι κλίμακες Job Aff

ect Scale (Brief, et al., 1988), Im
pact of Event Scale (H

orow
itz et al. 1979) και State-

Trait Anxiety Inventory (Spielberger, 1970). Η
 χορήγηση τω

ν ερω
τηματολογίω

ν πριν έγινε πριν από την ώ
ρα της διεπιστημονικής ομάδας, ακολούθησε 

μέτρηση μετά την επεξεργασία και υλοποιήθηκε μέτρηση μία εβδομάδα μετά την παρέμβαση στην ώ
ρα της διεπιστημονικής ομάδας. Η

 παρούσα πιλοτική 
παρέμβαση παρείχε κάποιες ενδείξεις για την χρησιμότητα παρεμβάσεω

ν στο χώ
ρο εργασίας με σκοπό τη μείω

ση του εργασιακού άγχους και την βελτί-
ω

ση της επικοινω
νίας της διεπιστημονικής ομάδας. Χρειάζονται επόμενες παρεμβάσεις σε μεγαλύτερα δείγματα προκειμένου να τεκμηριω

θεί η συμβολή 
του ομαδικού πρω

τοκόλλου για το πρόσφ
ατο τραύμα G

-TEP στην μείω
ση του εργασιακού στρες.
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γή. Τα φ

ύλα είναι, βεβαίω
ς, διακριτά, αλλ’ αυτό πολύ λίγο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώ

ς, ακόμα και μέσα στην ομάδα τω
ν αντρώ

ν 
και τω

ν γυναικώ
ν, παρατηρούνται πλείστες όσες αποκλίσεις, όσον αφ

ορά σε σω
ματικούς χαρακτήρες [πρω

τεύοντες (γεννητικά μέρη: σπερματικό επιθήλιο, 
πόροι, γεννητικός ύβος, γεννητική σχισμή), δευτερεύοντες (στήθος / μαστός, τρίχω

μα, καρω
τίδα / φ

ω
νή, λεκάνη, σκελετός / μύες)], σεξουαλικό ένστικτο 

(τάση, τρόπος πλησιάσματος, αισθήσεις, ενεργητικότης) και συμπεριφ
ορά (αισθηματική ζω

ή, νοητικές ικανότητες, απασχόληση, ντύσιμο) τω
ν ανθρώ

πω
ν. 

Σκοπός. Στόχος μας ήταν να έχουμε ασφ
αλέστερη άποψ

η, για την ψ
υχοβιοπαθολογία τω

ν προσώ
πω

ν, τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο της μηνι-
αίας περιοδικής σειράς μας «Η

 Ψ
υχοβιοπαθολογία στην Ιστορία». 

Υλικό. Εκατοντάδες προσω
πικότητες, ιδιαίτερου ψ

υχοφ
υλοβιοπαθολογικού ενδιαφ

έροντος, από την παγκόσμια ιστορία.  
Μ

έθοδος. Π
εριγραφ

ική / στατιστική / ερμηνευτική, πάνω
 στα ευρήματα του M

agnus H
irschfeld. Αποτελέσματα. Ευρέθηκε, ότι η, κατά το φ

ύλο, συμπε-
ριφ

ορά φ
τάνει (κατά τα ανάμικτα, ψ

υχοσω
ματικά, ιδιώ

ματα του ατόμου) τους 43.046.721 τύπους, οι οποίοι μπορούν να συμποσω
θούν, αδρομερώ

ς, 
σε 81 συνδυασμούς, επιφ

ανειακά, μόνον, διαφ
οροποιούμενοι στα δύο φ

ύλα. Π
ρόσφ

ατες ερευνητικές διαπιστώ
σεις επιβεβαιώ

νουν ότι το πλήθος της 
διαφ

οροποίηση εδράζεται στους γεννητικούς βιολογικούς παράγοντες (χρω
μοσω

μικό μω
σαϊκό), που εκφ

ράζονται μέσω
 τω

ν ορμονώ
ν του φ

ύλου, σε μίξη, 
ανάμεσά τους. 
Συμπεράσματα. Δ

εν υπάρχουν δύο φ
ύλα, αλλ’ ο «άνθρω

πος», που συμβαίνει να εκτελεί λειτουργίες, που, κατά το φ
ύλο, κινούνται σε ένα συνεχές, τα δύο 

άκρα του οποίου καταλαμβάνουν το  (θεω
ρητικά) απόλυτα αρσενικό και το (θεω

ρητικά) απόλυτα θηλυκό, μεταξύ τω
ν οποίω

ν υπάρχει η μίξη του αρσενι-
κού προς το θηλυκό και του θηλυκού προς το αρσενικό. Ο

 φ
αινομενικός διαχω

ρισμός τω
ν ανθρώ

πω
ν σε δύο φ

ύλα πολύ λίγο φ
αίνεται να ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα, όπω
ς αυτή υπαγορεύεται από το βιοψ

υχολογικό υπόστρω
μα του καθενός. Η

 διάκριση «άντρας – γυναίκα» πρέπει να αντικαταστα-
θεί από το συνεχές «αρσενικό – θηλυκό». Μ

όνον η γνώ
ση, σε ποιο, ακριβώ

ς, σημείο του continuum
 τω

ν φ
ύλω

ν, βρίσκεται ο άνθρω
πος, μπορεί να μας 

βοηθήσει στην καλύτερη ερμηνεία της έκφ
ρασης της γονοτυπικά υπαγορευόμενης συμπεριφ

οράς του.
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γή. Το επίπεδο τω
ν ορμονώ

ν  του φ
ύλου, που, κατ’ εξοχήν, ενέχονται στην σεξουαλική  συμπεριφ

ορά, δεν είναι σταθερό, αλλά υπόκειται σε αυξο-
μειώ

σεις, ανάλογα και με τα σχετικά, με αυτήν, ερεθίσματα, που λαμβάνουμε, αν συνεχή, ανοίγοντας τον φ
αύλο κύκλο, προς τα κάτω

 ή άνω
. 

Σκοπός. Στόχος μας ήταν να διερευνηθούν οι πιθανές ψ
υχοσεξουαλικές επιπτώ

σεις, στον ψ
υχισμό, από την (καθʼ έξιν)   θέαση σεξουαλικώ

ν σκηνώ
ν στο 

Δ
ιαδίκτυο.  Υλικό. Έλαβαν μέρος, κατόπιν συνέντευξης και εξέτασης, με Μ

.M
.P.I. και Τ.Α.Τ., δεκατέσσερα (8 γυναίκες και 6 άντρες) άτομα, 20 - 30 ετώ

ν 
(οπόταν θα είχε κατασταλάξει ο σεξουαλικός τω

ν προσανατολισμός), με, σαφ
ώ

ς, κυρίαρχα, ετεροφ
υλόφ

ιλο προσανατολισμό.  
Μ

έθοδος. Δ
έκα φ

ω
τογραφ

ίες, με ζευγάρι σε σεξουαλική δραστηριότητα, διαβαθμίστηκαν, από (Α – Γ):  σχεδόν,  απλά,  αισθησιακές, σε (Δ
 - Ε): προσεξου-

αλικές  και, εν τέλει (ΣΤ – Ι):, έκδηλα, ακραία, σεξουαλικές, και δόθηκαν, διά μιας, στα Υποκείμενα, για το τι βλέπουν, σʼ αυτές. Δ
ύο κριτές (ένας άντρας 

και μία γυναίκα), ίδιας ηλικίας, με εκείνα, μετά από ίδιες, με τα Υποκείμενα, εξετάσεις και  κατόπιν προπαιδείας, πώ
ς πρέπει να εξετάσουν τα κείμενά τους, 

χω
ρίς, όμω

ς, καμία, άλλη, διευκρίνιση, παρά, μόνο, ότι πρόκειται για έρευνα της σεξουαλικότητας τω
ν νέω

ν, ανέλυσαν τις εκθέσεις τω
ν Υποκειμένω

ν και 
πέρασαν την στάση του κάθε Υποκειμένου («άντρας», «γυναίκα», «περιβάλλον»), σε δεκατετράβαθμη [-7: «κατά» (ένθεν) (με ενδιάμεσο σταθμό το ουδέτε-
ρο σημείο 0)  έω

ς (εκείθεν) «υπέρ»: +7] κλίμακα. 
Αποτελέσματα. Ό

λα τα Υποκείμενα (οι άντρες πιο ενεργά) «μπήκαν», στην σκηνή, βρίσκοντας, ότι η γυναίκα είναι, που έβγαινε η (περισσότερον) κερδισμέ-
νη, στην ηδονή της συνεύρεσης, και με αυτήν είναι, που, κυρίω

ς, ταυτίστηκαν οι άντρες, ενώ
 στις γυναίκες, παίρνοντας, μάλλον, το μέρος τω

ν ανδρώ
ν, 

αυτό ήταν λιγότερο εμφ
ανές. Συμπεράσματα. Μ

ε την καθʼ έξιν θέαση φ
ω

τογραφ
ιώ

ν sex, με την ευκολία, που αυτό δίνεται, στο Δ
ιαδίκτυο,  σπάει το 

φ
ράγμα της καταστάλαξης του σεξουαλικού προσανατολισμού, κυρίω

ς στον άντρα, με υποτροπή, από τον (φ
υσιολογικό, κοινό, σε όλους τους ανθρώ

-
πους) ομοερω

τισμό, στην ομοφ
υλοφ

ιλία.
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γή: Συχνά καταθλιπτικοί ασθενείς παραπονούνται για δυσπαρευνία. Τα συμπτώ
ματα αυτά μπορεί να οφ

είλονται στην ίδια την νόσο, σε οργανική 
αιτία ή να είναι Ιατρογενής.
Σκοπός: Η

 δυσπαρευνία όταν συνυπάρχει με την Κατάθλιψ
η κατά κανόνα, επιδεινώ

νει την κλινική της εικόνα, ενώ
 πολλοί ασθενείς την αναφ

έρουν κατά 
την κλινική εξέταση ω

ς προς προεξάρχον ενόχλημα. Σκοπός της παρούσας εργασίας λοιπόν, είναι η συμβολή στην εύρεση της βέλτιστης φ
αρμακευτικής 

αγω
γής για την αποφ

υγή της ιατρογενούς δυσπαρευνίας.
Υλικό: Γίνεται παρουσίαση δύο περιστατικώ

ν στα οποία συνυπήρχε Κατάθλιψ
η και δυσπαρευνία.

Μ
έθοδος: Π

εριστατικό 1. Γυναίκα 44 ετώ
ν με ιστορικό υποτροπιάζουσας Κατάθλιψ

ης από πενταετίας, παρουσιάζεται λόγω
 υποτροπής. Η

 ασθενής λαμβά-
νει από διμήνου φ

αρμακευτική αγω
γή με παροξετίνη 20m

g.
Κατά την Ψ

υχιατρική εξέταση διαπιστώ
θηκε καταθλιπτικό συναίσθημα, μειω

μένο ενδιαφ
έρον για τις καθημερινές δραστηριότητες και επιπλέον μειω

μένη 
libido. Το τελευταίο σύμπτω

μα δημιουργούσε ιδιαίτερο άγχος στην ασθενή, ενώ
 αποδόθηκε σε δυσπαρευνία λόγω

 ξηρότητας του κόλπου.  
Π

εριστατικό 2. Γυναίκα 42 ετώ
ν με ιστορικό χρόνιας Κατάθλιψ

ης υπό φ
αρμακευτική αγω

γή τελευταία μιρταζαπίνη 30m
g, προσήλθε λόγω

 ατελούς 
ύφ

εσης. Κατά την ψ
υχιατρική εξέταση εκτός από την κλασική Καταθλιπτική συμπτω

ματολογία αναφ
έρθηκε και δυσπαρευνία η οποία επιβάρυνε πολύ 

την συναισθηματική κατάσταση της ασθενούς. Και στα δύο περιστατικά, ακολούθησε Γυναικολογικός έλεγχος, υπερηχογράφ
ημα πυέλου, καλλιέργεια 

κολπικού υγρού και ορμονολογικός έλεγχος έμμηνου ρύσεω
ς χω

ρίς να προκύψ
ει παθολογικό εύρημα, που να μπορούσε να εξηγήσει τη δυσπαρευνία. Η

 
διακοπή της παρούσας φ

αρμακευτικής αγω
γής και η έναρξη αγω

γής με αγομελατίνη, κρίθηκε σκόπιμη τόσο λόγω
 αποτυχίας της προηγούμενης θεραπείας 

με (SS’RI), όσο και κυρίω
ς λόγω

 τω
ν εμφ

ανιζόμενω
ν παρενεργειώ

ν.    
Αποτελέσματα: Μ

ε τη χορήγηση αγομελατίνης και στις δύο περιπτώ
σεις, τα συμπτώ

ματα δυσπαρευνίας υποχώ
ρησαν, ενώ

 η κλινική τους εικόνα βελτιώ
θη-

κε.
Συμπεράσματα: Σε Καταθλιπτικούς ασθενείς με  δυσπαρευνία, αρχικά θα πρέπει να διερευνάται η οργανικότητα του ενοχλήματος ενώ

 όταν αυτό δεν είναι 
οργανικό μπορεί να λαμβάνονται υπ’ όψ

ιν άλλες θεραπευτικές επιλογές όπω
ς η  αγομελατίνη.



P11. Μ
ΕΤΑ

Β
Ο

Λ
Ο

Μ
ΙΚ

Η
 Π

ΡΟ
ΣΕΓΓΙΣΗ

, ΕΦ
Α

ΡΜ
Ο

ΓΗ
 ΣΤΗ

Ν
 Ο

ΣΤΕΟ
Π

Ο
ΡΩ

ΣΗ
Εισαγω

γή:  Η
 Ο

στεοπόρω
ση, είναι η συχνότερη νόσος τω

ν οστώ
ν που εμφ

ανίζεται σε ενήλικες και κυρίω
ς σε γυναίκες μετά την εμμη-

νόπαυση. Είναι μία πολυπαραγοντική ασθένεια με πολύπλοκη παθοφ
υσιολογία που οδηγεί σε μείω

ση της οστικής μάζας και της μηχανικής αντοχής του 
οστού με αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου εμφ

άνισης καταγμάτω
ν. 

Σκοπός: Η
 διάγνω

σή της, σήμερα, πραγματοποιείται με την μέτρηση της οστικής πυκνότητας (ΒΜ
D

) με την τεχνική D
ual-energy X-ray Αbsorptiom

etry 
(D

XA ή D
EXA). Ω

στόσο, ο έλεγχος της ΒM
D

  αδυνατεί να προβλέψ
ει με ικανοποιητική ευαισθησία σε πρώ

ιμο στάδιο την εμφ
άνισή της, καθώ

ς και τον 
βαθμό επικινδυνότητας. Είναι λοιπόν αναγκαία η εύρεση απόλυτω

ν βιοδεικτώ
ν και τιμώ

ν, ώ
στε να βελτιω

θεί η ταυτοποίηση τω
ν ασθενώ

ν που διατρέχουν 
υψ

ηλό κίνδυνο κατάγματος. 
Υλικά-Μ

έθοδος: Η
 Μ

εταβολομική είναι η επιστήμη που μελετά τη σύσταση και τις αλληλεπιδράσεις τω
ν μεταβολιτώ

ν, σε σχέση με αλλαγές στο περι-
βάλλον τους, τα κύτταρα, ιστούς και βιολογικά υγρά. Δ

εδομένου ότι αρκετές ασθένειες έχουν αποδειχθεί να σχετίζονται με μεταβολές στο προφ
ίλ τω

ν 
μεταβολιτώ

ν, όπω
ς οι μεταβολικές παθήσεις τω

ν οστώ
ν, ο νεοεμφ

ανιζόμενος αυτός κλάδος, έχει δυναμικό ρόλο ω
ς μέσο της έγκαιρης πρόγνω

σης και 
διάγνω

σης. Χρησιμοποιώ
ντας τεχνικές φ

ασματομετρίας μαζώ
ν (M

S) ή πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (N
M

R), γίνεται μελέτη χαρτογράφ
ησης του 

μεταβολικού προφ
ίλ και προσδιορισμός σημαντικώ

ν μεταβολιτώ
ν όπω

ς και τω
ν μεταβολικώ

ν μονοπατιώ
ν που σχετίζονται με την  ανάπτυξη της νόσου.

Αποτελέσματα: Ενώ
σεις του μεταβολισμού τω

ν λιπιδίω
ν, όπω

ς τα λινολείκό, ολεϊκό, αραχιδονικό οξύ και η λεπτίνη  καθώ
ς και μόρια φ

ω
σφ

ατιδιλο-χο-
λινώ

ν εμφ
ανίζουν μεταβολές που μπορούν να τις κατατάξουν στους πιθανούς βιοδείκτες. Ακόμα, παράγω

γα του μεταβολισμού τω
ν πρω

τεϊνώ
ν όπω

ς η 
γλουταμίνη φ

αίνεται να σχετίζονται με την εμφ
άνιση της νόσου.

Συμπεράσματα: Η
 εφ

αρμογή σύγχρονω
ν αναλυτικώ

ν τεχνικώ
ν, στο πεδίο  της Μ

εταβολομικής μπορεί να  συμβάλει καθοριστικά 1) στην πρόγνω
ση εμφ

ά-
νισης οστεοπόρω

σης  και παθολογικώ
ν καταγμάτω

ν 2) στην εξατομικευμένη θεραπευτική αγω
γή και 3) στην ορθότερη  παρακολούθηση του ασθενή.
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