


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
παρατεταμέ αμένης αποδέσμευσης, INVEGA12 mg δισκία παρατεταμένης 
αποδέσμευσης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχ
παλιπεριδόνης.  Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 6 mg παλιπεριδόνης.  Κάθε δισκίο παρατεταμένης 
αποδέσμευσης περιέχ αμένης αποδέσμευσης περιέχ
Έκδοχο με γνωστή δράση: Κάθε δισκίο των 3 mg περιέχει 13,2 mg λακτόζης. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Δισκίo 
παρατεταμένης αποδέσμευσης, Λευκά δισκία σχήματος καψακίου, τριών στρώσεων, με μήκος 11 mm και διάμετρο 5 mm και 
εκτυπωμένη την ένδειξη “PAL 3”, Μπεζ δισκία σχήματος καψακίου, τριών στρώσεων, με μήκος 11 mm και διάμετρο 5 mm και 
εκτυπωμένη την ένδειξη “PAL 6”, Ροζ δισκία σχήματος καψακίου, τριών στρώσεων, με μήκος 11 mm και διάμετρο 5 mm και 
εκτυπωμένη την ένδειξη “PAL 9”, Κίτρινα δισκία σχήματος καψακίου, τριών στρώσεων, με μήκος 11 mm και διάμετρο 5 mm και 
εκτυπωμένη την ένδειξη “PAL 12” ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 

, Βέλγιο  ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 3 mg EU/1/07/395/001, 6 mg EU/1/07/395/006, 9 mg 
EU/1/07/395/011, 12 mg EU/1/07/395/016  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 24 Αυγούστου 2017. 
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προιόν για το οποίο απαιτείται 
ιατρική συνταγή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ

Περιεκτικότητα Συσκευασία Νοσοκομειακή Τιμή Λιανική Τιμή 

3 mg/TAB BT x 28 71,12 1€ 04,00 €

6 mg / TAB BT x 28 73,12 1€ 06,92 €
9 mg/TAB BT x 28 79,48 1€ 16,21 €
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Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε 
στο «1ο Συνέδριο Οργανικής Ψυχιατρικής», που διοργανώνεται από 
την Ελληνική Νευροψυχιατρική Εταιρεία, σε συνεργασία με την Παν. 
Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. Πατρών, και θα πραγματοποιηθεί από τις               
12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2017, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πολλές παθήσεις του εγκεφάλου και συστηματικές παθήσεις που 
επηρεάζουν τον εγκέφαλο εμφανίζονται με διαταραχές της σκέψης και της 
αντίληψης, διαταραχές της διάθεσης και διαταραχές της συμπεριφοράς. 
Περαιτέρω, θεραπείες που χορηγούνται για συστηματικές, νευρολογικές και 
ψυχιατρικές παθήσεις δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν συναισθηματικές, 
γνωστικές και συμπεριφορικές διαταραχές. Άλλες φορές η προκαλούμενη 
από τη νόσο καταπόνηση και αναπηρία επιφέρουν αναμενόμενες 
διαταραχές από τη διάθεση, τη σκέψη και τη συμπεριφορά. 

Η Οργανική Ψυχιατρική ή Νευροψυχιατρική, όπως πλέον αποκαλείται, 
αναπτύσσεται ταχέως ωθούμενη από την αυξανόμενη γήρανση του 
πληθυσμού και την επακόλουθη νευροψυχιατρική νοσηρότητα, την 
αλματώδη ανάπτυξη των νευροαπεικονιστικών τεχνικών που καθιστούν 
ορατές, πλέον, όψεις της εγκεφαλικής λειτουργίας και δομής, και την έλευση 
νέων θεραπειών, όπως οι ανταγωνιστές επαναπρόσληψης, σεροτονίνης 
για τη θεραπεία της κατάθλιψης και οι αναστολείς της χολινεστεράσης 
για τη θεραπεία των ανοιών, οι οποίες μεταβάλλουν τη λειτουργία του 
εγκεφάλου άρα και της συμπεριφοράς. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η μελέτη και ανάδειξη όλων των παθήσεων 
του εγκεφάλου και των παθήσεων και παραγόντων που επηρεάζουν τον 
εγκέφαλο και εκδηλώνονται με ψυχιατρικά, ψυχολογικά και συμπεριφορικά 
συμπτώματα. 
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Το Συνέδριο απευθύνεται πανελλήνια σε ψυχιάτρους, νευρολόγους, 
παθολόγους, γενικούς ιατρούς και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, άλλους 
επαγγελματίες υγείας και φοιτητές.

Η παρουσία όλων σας θα μας τιμήσει και θα συμβάλλει καθοριστικά στον 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα του συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,

Ο Πρόεδρος της Ε.ΝΨ.Ε.

Φίλιππος Γουρζής 
Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών,
Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πατρών
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Οργανωτική Eπιτροπή

Πρόεδρος: Φ. Γουρζής

Μέλη
Σ. Ακουρή
Π. Αλεξόπουλος
Ι. Ανδριόπουλος
Γ. Ανζαούλ
Κ. Ασημακόπουλος
Ι. Γραμμένου
Ε. Γεωργίλα-Φαλτσέτα
Χ. Δημητροπούλου

Α. Θεοδωροπούλου
Ι. Ιωαννίδου
Α. Καρβέλας
Α. Κατριβάνου
Β. Λάγαρη
Β. Λαζάρου
Μ. Λαμπροπούλου
Κ. Μπακαλίδου

Ι. Νινιός
Κ. Παπαδόπουλος
Π. Πολυχρονόπουλος
Ι. Σαλεσιώτης
Μ. Σκώκου
Ε. Σούμπαση
Θ. Στεργίου

Επιστημονική Eπιτροπή

Πρόεδρος: K. Φωκάς

Μέλη
Η. Αγγελόπουλος
Ν. Αγγελόπουλος
Λ. Αθανασιάδης
Γ. Αλεβιζόπουλος
Β. Αλεβίζος
Γ. Αμπατζόγλου
Δ. Αναγνωστόπουλος
Σ. Αργυριάδου
Ν. Βαϊδάκης
Χ. Βαρουχάκης
Ι. Βαρτζόπουλος

Γ. Βασλαματζής
Α. Βγόντζας
Α. Βιδάλης
Γ. Γαρύφαλλος
Ε. Γελαστοπούλου
Ι. Γκιουζέπας
Ρ. Γουρνέλλης
Χ. Γώγος
Ι. Διακογιάννης
Μ. Διαλλινά
Δ. Δικαίος

Ν. Δόξας
Α. Δουζένης
Ι. Ελλούλ
Ι. Ζέρβας
Ν. Ζηλίκης
Β. Μ. Ηλιάδου
Π. Θεοδωρόπουλος
Α. Ιακωβίδης
Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου
Σ. Καπρίνης
Α. Καράβατος
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Μ. Β. Καρύδη
Ν. Κατσάνου
Α. Κοκκέβη
Μ. Κοκκώση
Γ. Κολαΐτης
Κ. Κόλλιας
Β. Κονταξάκης
Δ. Κόντης
Κ. Κόντης
Σ. Κούλης
Κ. Κωνσταντογιάννης
Σ. Κωτσόπουλος
Α. Κωσταλάμπρου
Β. Λάγαρη
Ε. Λαζαράτου
Γ. Λαζαρίδης
Μ. Λειβαδίτης
Γ. Λέντζας
Α. Λιάκος
Δ. Λιάνας
Ι. Λιάππας
Γ. Λυμπεράκη
Μ. Μαδιανός
Α. Μαΐλλης
Μ. Μαλλιώρη
Γ. Μαντζουράνης
Ε. Μαραγκουδάκη
Μ. Μαργαρίτη

Σ. Μάρκου
Α. Μάτσα
Β. Μαυρέας
Γ. Μουσσάς
Σ. Μπεράτη
Ι. Μπεργιαννάκη-
Δερμιτζάκη
Ν. Μπιλανάκης
Μ. Μποδοσάκης
Β. Μποζίκας
Φ. Μωρόγιαννης
Ζ. Νασίκα
Μ. Οικονόμου
Μ. Παναγιωτακοπούλου
Γ. Πάνος
Δ. Παντελεάκης
Γ. Παπαδημητρίου
Χ. Παπαγεωργίου
Π. Παπαθανασόπουλος
Ι. Παπακώστας
Θ. Παπαρρηγόπουλος
Α. Πεχλιβανίδης
Δ. Πλουμπίδης
Α. Πολίτης
Ν. Ραζής
Α. Ραμπαβίλας
Ε. Ρίζος
Π. Σακκάς

Μ. Σαμακουρή
Χ. Σαμπαζιώτου
Α. Σερντάρη
Ν. Σμυρνής
Κ. Σολδάτος
Ε. Σουμάκη
Ν. Στεφανής
Σ. Στυλιανίδης
Α. Συμεωνίδης
Ν. Τζαβάρας
Ε. Τζεμπελίκος
Β. Τομαράς
Ε. Τσάλτα
Ι. Τσιάντης
Γ. Τσίρος
Ι. Τσολάκης
Α. Υφαντής
Θ. Υφαντής
Κ. Φουντουλάκης
Θ. Χαμογεωργάκης
Μ. Χαβάκη-Κονταξάκη
Ι. Χατζημανώλης
Σ. Χοϊδάς
Γ. Χριστοδούλου
Χ. Χριστοδούλου
Ε. Χρόνη
Κ. Ψάρρος
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Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
20:00 - 20:15

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
20:15 - 20:45

Προεδρείο: Φ. Γουρζής

Language and Schizophrenia
Μ. Καμπανάρου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογοπαθολογίας, Τμήμα Επιστημών 
Αποκατάστασης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
21:00
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Eπιστημονικό Πρόγραμμα
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

12:00 - 13:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

13:00 - 14:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

14:30 -16:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 Αντιψυχωτική θεραπεία: Οξείες και Χρόνιες παρενέργειες 
 Προεδρείο. Κ. Ασημακόπουλος, Κ. Σωτηριάδου 

 Οξείες νευρολογικές και καρδιαγγειακές παρενέργειες 
 Μ. Σκώκου 

 Μεταβολικό σύνδρομο 
 Ε. Σούμπαση

 Όψιμες παρενέργειες
 Φ. Γουρζής 

16:00 - 16:30  ΔΙΑΛΕΞΗ 
 Προεδρείο: Π. Αλεξόπουλος

 Νευροψυχολογική αποκατάσταση στην σχιζοφρένεια
 Λ. Μεσσήνης

16:30 - 17:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 
 Προεδρείο: Φ. Γουρζής

 Διάγνωση Νόσου Alzheimer Βάσει των βιοδεικτών: 
Αβεβαιότητες και Προκλήσεις

 Π. Αλεξόπουλος

17:00 - 17:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

17:30 - 18:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 
 Προεδρείο: Φ. Γουρζής

 Εξαρτήσεις: Νέα δεδομένα
 Μ. Μαλλιώρη
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18:00 - 20:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 Αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer στο σπίτι μέσω 

ενός εξειδικευμένου προγράμματος
 Προεδρείο: Μ. Μαλλιώρη, Κ. Ασημακόπουλος

 Περιγραφή ενός εξειδικευμένου προγράμματος κατ’ οίκον 
αντιμετώπισης της νόσου του Alzheimer

 Μ. Μούγιας

 Αποτελεσματικότητα του προγράμματος στους 12 μήνες 
 Α. Μούγιας

 Επιβάρυνση και Κατάθλιψη σε φροντιστές ασθενών με άνοια
 Ε. Κοντογιάννη 

 Δυσλειτουργικές γνωσίες στη φροντίδα ασθενών με νόσο 
του Alzheimer

 Ι. Μ. Κερώση 

 Η Γνωσιακή Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία για τη μείωση 
της επιβάρυνσης των φροντιστών ασθενών με άνοια 

 Γ. Κιοστεράκης

 Η αυτοαποτελεσματικότητα στη φροντίδα και η σχέση της 
με την επιβάρυνση του φροντιστή

 Ε. Σκαλτσουνάκη 

20:00 - 20:15 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
 Προσφωνήσεις

20:15 - 20:45 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
 Προεδρείο: Φ. Γουρζής

  Language and Schizophrenia
 Μ. Καμπανάρου

21:00 ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ



11

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

09:00 - 10:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 Νόσος Niemann Pick τύπου C: Νεότερα δεδομένα
 Προεδρείο: Π. Παπαθανασόπουλος, Α. Ντινόπουλος

 Αξιολογώντας τις κινητικές διαταραχές στην κλινική πράξη. 
Θα μπορούσε να είναι νόσος Niemann Pick τύπου C (NP-C);

 Α. Γκίκα 

 Οργανική ψύχωση: Ψυχιατρικές εκδηλώσεις της νόσου 
Niemann Pick τύπου C (NP-C)

 Π. Αλεξόπουλος 

 Θεραπευτική Προσέγγιση της νόσου Niemann Pick τύπου 
C (NP-C)

 Α. Ντινόπουλος

10:30 - 11:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
 Προεδρείο: Φ. Γουρζής

 Ιπποκράτης: Θεμελιωτής της Οργανικής Ψυχιατρικής 
 Π. Παπαθανασόπουλος

11:00 -11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

11:30 - 13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 Εξατομικευμένη Ιατρική και Φαρμακογονιδιωματική
 Προεδρείο: Φ. Γουρζής, Κ. Ασημακόπουλος 

 Εξατομικευμένη αγωγή και δημόσια υγεία
 Γ. Π. Πατρινός

 Φαρμακογονιδιωματική και Ψυχιατρική
 Ε. Τσερμπίνι

 Η εξατομίκευση της θεραπείας στα ψυχιατρικά νοσήματα
 Κ. Ασημακόπουλος

 Προοπτικές εφαρμογής της φαρμακογονιδιωματικής στην 
κλινική πράξη

 Μ. Σκώκου
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13:00 - 13:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
 Προεδρείο: Κ. Ασημακόπουλος

 Ο πιθανός πόλος των ορμονών του φύλου στη σχιζοφρένεια
 Π. Πετρίκης

13:30 - 14:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 
 Προεδρείο: Β. Μαυρέας

 Προσδοκίες και Πραγματικότητα των 2ης γενιάς 
αντιψυχωτικών

 Ι. Νηματούδης

14:00 -15:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15:00 - 17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 Κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία 
 Προεδρείο: Α. Πολίτης, Ρ. Γουρνέλης 

 Η αναγκαιότητα κατευθυντήριων θεραπευτικών οδηγιών 
στη Γηριατρική Κατάθλιψη

 Α. Πολίτης

 Φαρμακευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης 
 Α. Κώνστα

 Συμπτώματα της κατάθλιψης στους ηλικιωμένους και ΔΔ 
διλήμματα

 Θ. Βορβολάκος

 Ψυχωσική Κατάθλιψη στους Ηλικιωμένους
 Ρ. Γουρνέλλης 

 Κατάθλιψη και Άνοια
 Π. Αλεξόπουλος

17:00 - 17:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ (χορηγούμενο από Φαρμακευτική Εταιρία σελ. 18)
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17:30 - 18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 Νεότερα δεδομένα στη διπολική διαταραχή
 Προεδρείο: Π. Φερεντίνος, I. Σαλεσιώτης

 Το διπολικό φάσμα: Ξεφεύγοντας από τη μια διάσταση 
 Π. Φερεντίνος

 Πλαστικότητα του εγκεφάλου και η σταθεροποίηση ως 
θεραπευτικός στόχος στη διπολική διαταραχή

 Μ. Σκώκου

18:30 - 19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (χορηγούμενο από Φαρμακευτική Εταιρία σελ. 18)
 Προεδρείο: Φ. Γουρζής 

 Η αξία της κλοζαπίνης στην αντιμετώπιση της Ανθεκτικής 
στη θεραπεία Σχιζοφρένειας & Σχιζοσυναισθηματικής 
Διαταραχής.

 Νέα δεδομένα για μία θεραπεία αναγνωρισμένης 
αποτελεσματικότητας αλλά περιορισμένης αξιοποίησης

 Ι. Ανδριόπουλος

19:00 - 19:30 ΔΙΑΛΕΞΗ 
 Προεδρείο: Φ. Γουρζής

 Προαγωγή υγείας για την όραση, ακοή και τις νοητικές 
λειτουργίες: The Sense - Cog Project

 Α. Πολίτης

19:30 - 20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 
 Προεδρείο: Ι. Νηματούδης

 Ψύχωση και αυτοάνοσα νοσήματα: Με αφορμή δύο 
περιπτώσεις

 Β. Μαυρέας

20:00 - 20:30  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (χορηγούμενο από Φαρμακευτική Εταιρία σελ. 18)
 Προεδρείο: Φ. Γουρζής

 Η επαναφορά του ασθενή με ΜΚΔ στην προ της νόσου 
λειτουργική κατάσταση - Ο ρόλος της Βορτιοξετίνης  
Δ. Ρούκας
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Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

09:00 - 10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 Πρώιμη Ψύχωση
 Προεδρείο: Β. Μαυρέας

 Πρόδρομη Ψύχωση ή πρώιμη παρέμβαση
 Φ. Γουρζής 

 Βιολογικοί Δείκτες πρώιμης ψύχωσης
 Ε. Ρίζος 

10:00 - 11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 Γνωστικές διαταραχές επικοινωνίας στην Άνοια: 

Αξιολόγηση, Διαφορική Διάγνωση και αντιμετώπιση
 Προεδρείο: Γ. Νάσιος, Λ. Μεσσήνης 

 Αξιολόγηση των γνωστικών διαταραχών επικοινωνίας στην 
Άνοια

 Λ. Μεσσήνης 

 Διαφορική Διάγνωση Άνοιας - Απεικονιστικά ευρήματα
 Χ. Μπακιρτζής 

 Διαταραχές επικοινωνίας στις άνοιες: διαγνωστικές και 
θεραπευτικές προεκτάσεις

 Γ. Νάσιος

11:30 - 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ (χορηγούμενο από Φαρμακευτική Εταιρία σελ. 19)
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12:00 - 12:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (χορηγούμενο από Φαρμακευτική Εταιρία σελ. 19)

 Προεδρείο: Φ. Γουρζής 

 Παλιπεριδόνη παρατεταμένης αποδέσμευσης: 
 Από το 1ο ψυχωσικό επεισόδιο ως την αποκατάσταση της 

λειτουργικότητας του σχιζοφρενούς ασθενούς
  Ε. Σούμπαση

12:30 - 13:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 
 Προεδρείο: Μ. Οικονόμου

 Αυτοκτονία και καρκίνος
 Κ. Ασημακόπουλος

13:00 - 13:30  ΔΙΑΛΕΞΗ
 Προεδρείο: Γ. Παπαδημητρίου 

 Κοινωνικό στίγμα: Οι σύγχρονες εκδοχές του
 Μ. Οικονόμου

13:30 - 14:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (χορηγούμενο από Φαρμακευτική Εταιρία σελ. 19)

 Μετάβαση σε αντιψυχωσική αγωγή τριμηνιαίας 
χορήγησης: Μία σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση 
στη σχιζοφρένεια 

 Προεδρείο: Κ. Aσημακόπουλος 

 Εισαγωγή: Η θέση των αγωγών μακράς δράσης στην 
πρόληψη υποτροπών

 Κ. Ασημακόπουλος

 Αντιψυχωσική αγωγή τριμηνιαίας χορήγησης: Δεδομένα 
αποτελεσματικότητας, ανοχής και ασφάλειας

 Μ. Σκώκου

14:00 - 15:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
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15:00 - 17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 Oδηγική συμπεριφορά στα νευροεκφυλιστικά 

νοσήματα που συνοδεύονται από νοητικές διαταραχές
 Προεδρείο: Σ. Παπαγεωργίου, Ι. Παπατριανταφύλλου

 Εισαγωγή: η σημασία της μελέτης της οδηγικής 
συμπεριφοράς σε ασθενείς με νευρολογικά νοσήματα 

 Σ. Παπαγεωργίου

 Η μεθοδολογία της μελέτης της οδηγικής συμπεριφοράς
 Π. Παπαντωνίου

 Η προβλεπτική της αξία της νευροψυχολογικής 
αξιολόγησης για την οδηγική συμπεριφορά 

 Ί. Μπεράτης

 Οι νευροψυχιατρικές διαταραχές και η σχέση τους με την 
οδηγική συμπεριφορά 

 Ι. Παπατριανταφύλλου

 Οδήγηση και Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Η αξία της 
Νευροψυχολογικής αξιολόγησης

 Λ. Μεσσήνης

 Συμπεράσματα - Συζήτηση 
 Σ. Παπαγεωργίου

17:00 - 17:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

17:30 - 18:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
 Προεδρείο: Β. Μαυρέας

 Ναρκοληψία, Ανήσυχα άκρα, RBD, και άλλες οργανικές 
διαταραχές του ύπνου

 Δ. Δικαίος
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18:00 - 18:30 ΔΙΑΛΕΞΗ 
 Προεδρείο: Χ. Παπαγεωργίου

 Κληρονομικότητα και ψυχική υγεία
 Γ. Παπαδημητρίου

18:30 - 19:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 
 Προεδρείο: Φ. Γουρζής

 Το συναπάντημα της λογικής και του παραδόξου: 
Ο Αριστοτέλης συναντά τον Ζήνωνα τον Ελεάτη. 
Ψυχοφυσιολογικές ενδείξεις

 Χ. Παπαγεωργίου

19:00 - 20:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 Νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις της HIV λοίμωξης
 Προεδρείο: Χ. Γώγος, Φ. Γουρζής 

 Παθογένεια HIV λοίμωξης στο ΚΝΣ
 Κ. Ακινόσογλου 

 Νευρογνωσιακές εκδηλώσεις HIV λοίμωξης
 Λ. Λεωνίδου

 Ψυχιατρικές εκδηλώσεις HIV λοίμωξης
 Κ. Ασημακόπουλος
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Xορηγούμενες Δορυφορικές Ομιλίες 
& Διαλείμματα Καφέ

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

17:00 - 17:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ (με την ευγενική χορηγία της 
 Φαρμ. Εταιρίας VALEANT)

18:30 - 19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (με την ευγενική χορηγία της 
 Φαρμ. Εταιρίας MYLAN)

 Προεδρείο: Φ. Γουρζής 

 Η αξία της κλοζαπίνης στην αντιμετώπιση της Ανθεκτικής 
στη θεραπεία Σχιζοφρένειας & Σχιζοσυναισθηματικής 
Διαταραχής.

 Νέα δεδομένα για μία θεραπεία αναγνωρισμένης 
αποτελεσματικότητας αλλά περιορισμένης αξιοποίησης

 Ι. Ανδριόπουλος

20:00 - 20:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (με την ευγενική χορηγία της 
 Φαρμ. Εταιρίας  LUNDBECK HELLAS)

 Προεδρείο: Φ. Γουρζής

 Η επαναφορά του ασθενή με ΜΚΔ στην προ της νόσου 
λειτουργική κατάσταση - Ο ρόλος της Βορτιοξετίνης

 Δ. Ρούκας
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Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017  

11:30 - 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ (με την ευγενική χορηγία της 
 Φαρμ. Εταιρίας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.)

12:00 - 12:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (με την ευγενική χορηγία της 
 Φαρμ. Εταιρίας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.)

 Προεδρείο: Φ. Γουρζής

 Παλιπεριδόνη παρατεταμένης αποδέσμευσης: 
 Από το 1ο ψυχωσικό επεισόδιο ως την αποκατάσταση της 

λειτουργικότητας του σχιζοφρενούς ασθενούς
 Ε. Σούμπαση 

13:30 - 14:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (με την ευγενική χορηγία της 
 Φαρμ. Εταιρίας Janssen)

 Μετάβαση σε αντιψυχωσική αγωγή τριμηνιαίας 
χορήγησης: Μία σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση 
στη σχιζοφρένεια

 Προεδρείο: Κ. Aσημακόπουλος 

 Εισαγωγή: Η θέση των αγωγών μακράς δράσης στην 
πρόληψη υποτροπών

 Κ. Ασημακόπουλος

 Αντιψυχωσική αγωγή τριμηνιαίας χορήγησης:
 Δεδομένα αποτελεσματικότητας, ανοχής και ασφάλειας
 Μ. Σκώκου
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Προσκεκλημένοι Πρόεδροι - Ομιλητές

Ακινόσογλου Κ. Παθολόγος - Εξειδικευόμενη Λοιμώξεων, 
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστημίου 
Πατρών, Π.Γ.Ν. Πατρών

Ανδριόπουλος Ι. Ψυχίατρος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών

Αλεξόπουλος Π. Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής 
Πανεπιστημίου Πατρών, Υφηγητής Ψυχιατρικής 
Τεχνικού Πανεπιστημίου Μονάχου

Ασημακόπουλος Κ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής,  
Π.Γ.Ν. Πατρών

Βορβολάκος Θ. Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,   
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Γκίκα Α. Νευρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Α' Νευρολογικής Κλινικής, 
«Αιγινήτειο» Νοσοκομείο, Αθήνα

Γουρζής Φ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής 
Π.Γ.Ν. Πατρών, Πρόεδρος Ελληνικής 
Νευροψυχιατρικής Εταιρείας

Γουρνέλλης Ρ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,   
Β’ Ψυχιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Γώγος Χ. Καθηγητής Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 
∆ιευθυντής Παθολογικής Κλινικής,   
Π.Γ.Ν. Πατρών
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Δικαίος Δ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  

 A’ Ψυχιατρική Κλινική, «Αιγινήτειο» 
Νοσοκομείο, Αθήνα

Καμπανάρου Μ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογοπαθολογίας, 
Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κερώση Ι.Μ. Ψυχολόγος, Ψυχογηριατρική Εταιρεία 
 «Ο Νέστωρ», Αθήνα

Κιοστεράκης Γ. Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Επιστημονικός 
Συνεργάτης στην Ψυχιατρική Μονάδα του 
Ευγενίδειου Νοσοκομείου, Αθήνα

Κοντογιάννη Ε. Ψυχολόγος, Ψυχογηριατρική Εταιρεία 
 «Ο Νέστωρ», Αθήνα

Κώνστα Α. Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Α.Π.Θ., 
Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. Παπαγεωργίου, 
Θεσσαλονίκη

Λεωνίδου Λ. Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Μονάδα 
Λοίμωξης, Π.Γ.Ν. Πατρών

Μαυρέας Β. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή
 Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής 

Ψυχιατρικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Μαλλιώρη Μ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική, «Αιγινήτειο» 
Νοσοκομείο, Αθήνα

Μεσσήνης Λ. Κλινικός Νευροψυχολόγος, Π.Γ.Ν. Πατρών
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Μούγιας Α.  Ψυχίατρος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 Επιστημονικά Υπεύθυνος κέντρου Alzheimer 

Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»

Μούγιας Μ. Ψυχίατρος, Ψυχογηριατρική Εταιρεία 
 «Ο Νέστωρ», Αθήνα

Μπακιρτζής Χ. Νευρολόγος, MD,MSc, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Β’ Νευρολογικής κλινικής Α.Π.Θ., 
Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Μπεράτης Ι. Ψυχολόγος-Νευροψυχολόγος, Διδάκτωρ 
Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτης της Β’ 
Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του 
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Νάσιος Γ. Νευρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήματος Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου

Νηματούδης Ι. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής 
 Γ’ Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Αναπληρωτής 

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 
Θεσσαλονίκη

Ντινόπουλος Α. Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής 
Νευρολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Νοσοκομείο Αθηνών, Γ’ Παιδιατρική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Οικονόμου Μ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, «Αιγινήτειο» 
Νοσοκομείο, Αθήνα

Παπαγεωργίου Σ. Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας και 
Νευροψυχολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  

 Β’ Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
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Παπαγεωργίου Χ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Εθνικό & 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Διευθυντής Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, 
«Αιγινήτειο» Νοσοκομείο, Αθήνα

Παπαδημητρίου Γ.  Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πρόεδρος του Κολλεγίου Εκπαίδευσης, 
Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας 
Ψυχιατρικών Διαταραχών, Αθήνα

Παπαντωνίου Π. Πολιτικός Μηχανικός, Διδάκτωρ 
Συγκοινωνιολογίας ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Πατρών

Παπαθανασόπουλος Π.  Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας 
Πανεπιστημίου Πατρών

Παπατριανταφύλλου Ι.  Ψυχίατρος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 
Άνοιας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου 
Τρίτης Ηλικίας IASIS, Αθήνα

Πατρινός Γ.Π. Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακευτικής 
Βιοτεχνολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής 
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τακτικό Μέλος και 
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Αναρτημένες Ανακοινώσεις

PO.01
Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑΛΜΕΦΕΝΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
Χ. Ιστίκογλου2, Ι. Λιάππας1, Μ. Οικονόμου1, Δ. Πλουμπίδης1, Ε. Ανδρέου2, 
Ν. Πολονύφης2, Ε. Λιάπης2, Ρ. Μαλάμου2, Δ. Καραμάνης2, Κ. Βλάχος3, 
Π. Αθανασόπουλος4, Γ. Παπαδημητρίου1

1Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο
2Ψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
3ΠΕΔΥ Ν. Φιλαδέλφειας
4Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου

Εισαγωγή: Ως γνωστόν η Ναλμεφένη είναι ανταγωνιστής των υποδοχέων 
των οπιοειδών μ, κ και σ, ενώ η Τοπιραμάτη έχει ευοδωτική και ενισχυτική 
δράση στο GABA και έχει χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία της καταναγκαστι-
κής αναζήτησης (craving) του αλκοόλ.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναδειχθεί η συνεργική 
δράση της Ναλμεφένης και Τοπιραμάτης στην απεξάρτηση από το αλκοόλ.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν δώδεκα ασθενείς (n=12) από τα Εξωτερικά 
Ψυχιατρικά Ιατρεία καθώς και από τη Μονάδα Νοσηλείας του Ψυχιατρικού 
Τμήματος του Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας. Στους ασθενείς αυτούς 
χορηγήθηκε η Κλίμακα Κατάθλιψης Hamilton HAM-D-24 την 1η ημέρα έναρ-
ξης της αγωγής με συνδυασμό Τοπιραμάτης σε δόση 2000mg και Ναλμεφέ-
νη 18mg ημερησίως, και επανεκτιμήθηκε η κατάστασή τους μετά 6 μήνες 
και στους οποίους επαναχορηγήθηκε η Κλίμακα Κατάθλιψης HAM-D-24.
Αποτελέσματα: Από τους 12 ασθενείς (n=12) οι 8 (n=8) παρουσίασαν 
υψηλό ποσοστό κατάθλιψης (κατώφλι HAM-D-24 ≈ 8) σε ποσοστό 80%. 
Στους 6 μήνες και οι 12 ασθενείς (n=12) ανέφεραν μείωση της ποσότητας 
του αλκοόλ, ενώ οι 6 ασθενείς (n=6), ποσοστό 50%, απείχαν πλήρως από 
την κατανάλωση αλκοόλ.
Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός Ναλμεφένης και Τοπιραμάτης συνδυ-
αστικά βοηθά αρχικά τη μείωση και μεταγενέστερα μπορεί να συμβάλει 
στον πλήρη απεθισμό από το αλκοόλ.
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Βιβλιογραφικές Παραπομπές:
1. Mason BJ, Ritvo EC, Salvato F, Zimmec E, Goldberg G and Welch B. 
Nalmefene modification of alcohol dependence: a pilot study. Proceedings 
of American Psychiatric Association Annual Meeting, San Francisco CA, 
May 1993, p.170.
2. Mason B. Dosing issues in the pharmacotherapy of alcoholism. 
Alcoholism: clinical and experimental research 1996; 20:10A-16A.
3. Bankole A. Johnson, Nassim Aitband. Topiramate in the new generation 
of drugs: efficacy in the treatment of alcoholic patients. Curr Pharm Des 
2010; 16(19):2105-2112.
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PO.02
ΑΣΕΝΑΠΙΝΗ ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Χ. Ιστίκογλου2, Ε. Ανδρέου2, Κ. Βλάχος3, Π. Αθανασόπουλος4, Ι. Λιάππας1, 
Μ. Οικονόμου1, Δ. Πλουμπίδης1, Δ. Καραμάνης2, Ρ. Μαλάμου2, Ε. Λιάπης2, 
Ν. Πολονύφης2

1Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο
2Ψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
3ΠΕΔΥ Ν. Φιλαδέλφειας
4Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου

Εισαγωγή: Ως γνωστόν η Ασεναπίνη είναι αποκλειστής των ντοπαμινερ-
γικών D καθώς και των σεροτονινεργικών 5ΗΤ υποδοχέων. Στη χώρα μας 
έχει λάβει ένδειξη μόνο για τη θεραπεία της Διπολικής Διαταραχής, ενώ 
στις ΗΠΑ από τον FDA έχει ένδειξη τόσο για σχιζοφρένεια όσο και για Δι-
πολική Διαταραχή.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνηθεί ο ρόλος της 
Ασεναπίνης στη θεραπεία της σχιζοφρένειας.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 25 ασθενείς (n=25) που είχαν τη διάγνω-
ση F20 και ICD-10 Σχιζοφρένεια, οι οποίοι έλαβαν αγωγή με Ασεναπίνη σε 
δόση 20mg και οι οποίοι όλοι ανεξαιρέτως ελάμβαναν άλλο άτυπο αντι-
ψυχωτικό σε προηγούμενες θεραπείες. Η πηγή άντλησης όλων αυτών των 
περιπτώσεων ήταν τα Εξωτερικά Ιατρεία και η Μονάδα Νοσηλείας του Ψυ-
χιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας. Και στους 
25 ασθενείς δόθηκε η Κλίμακα PANSS (Positive and Negative Symptoms of 
Schizophrenia) τόσο στην έναρξη της θεραπείας όσο και μετά από 6 μήνες 
τακτικής παρακολούθησης στα Εξωτερικά Ψυχιατρικά Ιατρεία.
Αποτελέσματα: Από τους 25 ασθενείς (n=25) οι 18 (n=18), ποσοστό 79%, 
παρουσίασαν σημαντικού βαθμού μείωση της PANSS. Στο 90% παρατη-
ρήθηκε μείωση στα αρνητικά συμπτώματα ενώ σε ποσοστό 40% παρατη-
ρήθηκε μείωση στα θετικά (παραγωγικά) συμπτώματα της Σχιζοφρένειας.
Συμπεράσματα: Η Ασεναπίνη μπορεί να προστεθεί στη θεραπευτική φα-
ρέτρα των Άτυπων Αντιψυχωσικών στη θεραπεία της Σχιζοφρένειας.
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PO.03
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΙΣ 
ΕΜΒΟΕΣ ΩΤΩΝ
Χ. Ιστίκογλου2, Ρ. Μαλάμου2, Ε. Λιάπης2, Δ. Καραμάνης2, Ν. Πολονύφης2, 
Π. Αθανασόπουλος5, Ε. Ανδρέου2, Δ. Κοτζαμπασάκης3, Ν. Μαρουδιάς3, 
Ι. Λιάππας1, Κ. Βλάχος4, Μ. Οικονόμου1, Γ. Παπαδημητρίου1, Δ. Πλουμπίδης1

1Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο
2 Ψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
3 ΩΡΛ Τμήμα Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
4 ΠΕΔΥ Ν. Φιλαδέλφειας
5 Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με εμβοές ώτων παρουσιάζουν σημαντικού βαθ-
μού άγχος και κατάθλιψη (Belli et al, 2012). Επίσης αποτελούν ένα σοβαρό 
θεραπευτικό ζήτημα για την αντιμετώπισή τους, κυρίως όταν δεν οφείλο-
νται σε οργανικά αίτια (π.χ. βλάβη λαβυρίνθου, ακουστική νευρίτις κλπ.).
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η θεραπευ-
τική συμβολή της Εσιταλοπράμης στους ασθενείς με εμβοές ώτων.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 51 ασθενείς (n=51) με εμβοές ώτων 
που παραπέμφθηκαν από τα Εξωτερικά Ιατρεία του ΩΡΛ Τμήματος στα 
Εξωτερικά Ψυχιατρικά Ιατρεία του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. «Κων-
σταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας. Και στους 51 ασθενείς δόθηκαν το Ερω-
τηματολόγιο της Κατάθλιψης MADRS (Montgomery-Asberg Depression 
Rating Scale) και το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας GHQ (General Health 
Questionnaire) που είναι σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό (Μ. Βασι-
λειάδου, D. Goldberg). Ως γνωστόν το κατώφλι της Κλίμακας MADRS είναι 
ο 12. Οι ασθενείς συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια στην έναρξη της θε-
ραπείας και τα επανέλαβαν μετά 6 μήνες. Όλοι οι ανωτέρω ασθενείς έλα-
βαν αγωγή με Εσιταλοπράμη 20mg ημερησίως.
Αποτελέσματα: Και οι 51 ασθενείς (35 γυναίκες, 16 άνδρες) παρουσίασαν 
υψηλό σκορ ≥12 στην Κλίμακα MADRS και σημαντικές μεταβολές στην 
GHQ προ της θεραπείας. Μετά από 6 μήνες οι 42 ασθενείς (n=42) παρου-
σίασαν σημαντική αλλαγή τόσο στην MADRS ≤12 και στην GHQ (30 γυναί-
κες και 12 άνδρες), ποσοστό ≈ 80%. Από τους λοιπούς 9 ασθενείς (n=9) οι 
οποίοι δεν παρουσίασαν μεταβολή τόσο στην MADRS όσο και στη GHQ 
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χρειάσθηκε να χρησιμοποιήσουν ακουστικά βαρηκοΐας που έχουν ένδει-
ξη για την ανωτέρω ευπαθή κατηγορία ασθενών.
Συμπεράσματα: Η Εσιταλοπράμη μπορεί να αποτελέσει σημαντική θε-
ραπευτική πρόταση στην ευπαθή ομάδα των καταθλιπτικών ασθενών με 
κλινικό χαρακτηριστικό τις εμβοές ώτων.

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:
1. Kennedy SH, Andersen HF and Thase ME. Escitalopram in the treatment 
of major depression disorder: a meta-analysis. H. Lundbeck A/S 2010.
2. Vassiliadou M, Goldberg D. A Questionnaire to help General Practitioners 
plan Cognitive Behaviour Therapy, Primary Care Mental Health 2006; 
4:265-271.
3. Belli H, Belli S, Oktey MF, Ural C. Psychopathological dimensions of 
tinnitus and psychopharmacologic approaches in its treatment. Gen Hosp 
Psychiatry, May-June 2012; 34(3):282-289.
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PO.04 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Φ. Παπούλη, R. Lingam
Oswin Unit, Bamburgh Clinic, St Nicholas Hospital, Northumberland Tyne 
and Wear NHS Foundation Trust. Newcastle upon Tyne, Ηνωμένο Βασίλειο

Εισαγωγή - Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξημένο ενδια-
φέρον για τη σχέση μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης D και αυξημένου 
κινδύνου για ιατρικά συμβάματα όπως καρδιαγγειακές νόσοι, διαβήτης, 
πολλαπλή σκλήρυνση καθώς και για ψυχικές νόσους, όπως κατάθλιψη και 
ψυχώσεις. Άτομα τα οποία θεωρούνται υψηλού κινδύνου να αναπτύξουν 
τα τελευταία είναι έγκλειστοι φυλακών.
Υλικό και Μέθοδοι: To Oswin Unit είναι μια μέσης ασφαλείας μονάδα για 
παραβάτες με διαταραχή προσωπικότητας, στη ΒΑ Αγγλία. 
Αναδρομική συλλογή στοιχείων σχετικά με τον επιπολασμό της έλλειψης 
βιταμίνης D στους ασθενείς που εισήχθησαν στην κλινική μεταξύ 1 Φε-
βρουαρίου 2014 και 8 Αυγούστου 2017. 23 ενήλικες άρρενες ασθενείς, 
νοσηλευόμενοι για διαταραχή προσωπικότητας προσήλθαν για εξέταση 
της συγκέντρωσης hydroxyvitamin (25(OHD)) στο αίμα. Σύμφωνα με τις 
τοπικές οδηγίες, συγκέντρωση >50 nmol/L υποδηλώνει επάρκεια βιτα-
μίνης D και ο ασθενής λαμβάνει μόνο διαιτητικές οδηγίες. Συγκέντρωση 
μεταξύ 25 και 50 nmol/L υποδηλώνει ανεπάρκεια βιταμίνης D και φαρμα-
κευτική θεραπεία μαζί με διαιτητικές οδηγίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν. 
Συγκέντρωση <25 nmol/L υποδηλώνει σοβαρή ανεπάρκεια και οδηγεί σε 
θεραπεία αναπλήρωσης από του στόματος. 
Αποτελέσματα: Μόνο 13% των ασθενών βρέθηκαν με επαρκή επίπεδα 
βιταμής D. 30.5% των ασθενών είχαν ανεπάρκεια και 56.5% σοβαρή ανε-
πάρκεια. Όλοι οι ασθενείς με ανεπάρκεια δέχθηκαν από του στόματος συ-
μπληρώματα. Όλοι οι ασθενείς δέχθηκαν διαιτητική παρέμβαση.
Συμπεράσματα: Υπολογίζοντας τα οφέλη και το κόστος της εξέτασης 
αίματος στην εισαγωγή, την παραπομπή σε διαιτολόγους και το κόστος 
των συμπληρωμάτων, το τμήμα αποφάσισε να συνεχίσει την εξέταση των 
ασθενών προκειμένουν να ελαττώσει τον κίνδυνο μακροχρόνιων διατα-
ραχών σχετιζόμενων με την ανεπάρκεια βιταμίνης D.
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PO.05
ΣΥΝΔΡΟΜΟ CAPGRAS ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ: 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ε. Αγγελοπούλου1, Κ. Μπαλακατούνης2

1Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Νευρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

Εισαγωγή: Το σύνδρομο Capgras ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των 
συνδρόμων παραληρητικής παραγνώρισης, χαρακτηριζόμενο από την 
παραίσθηση ότι ένα οικείο συνήθως πρόσωπο έχει αντικατασταθεί από 
έναν σωσία, ο οποίος συνήθως έχει την ίδια εξωτερική εμφάνιση αλλά δι-
αφορετική ταυτότητα από αυτό. Η εμφάνιση του έχει αρχικά περιγραφεί 
στην παρανοειδή σχιζοφρένεια και τις σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές, 
καθώς και σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα, με κυρίαρχα τη νόσο Αλτσχάι-
μερ και την άνοια με σωμάτια Lewy.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανασκόπηση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας σχετικά με την εμφάνιση του συνδρόμου Capgras στην 
ιδιοπαθή ΝΠ, το ψυχοπαθολογικό υπόστρωμα κάτω από το οποίο ανα-
πτύσσεται καθώς και το ρόλο της ντοπαμινεργικής αγωγής σε αυτή. 
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε αναζήτηση των σχετικών μελετών στη βάση 
δεδομένων της Pubmed και έπειτα συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν 
τα διαθέσιμα δεδομένα.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Αναδείχθηκαν 15 περιστατικά εμφάνι-
σης νόσου Capgras στην ιδιοπαθή ΝΠ, στα περισσότερα εκ των οποίων 
συνυπήρχε νοητική διαταραχή και οπτικές ψευδαισθήσεις, και η εμφάνιση 
τους ήταν συχνότερα σε περίοδο «on». Για την αντιμετώπιση της διαταρα-
χής χορηγήθηκαν συχνότερα άτυπα αντιψυχωσικά. Σαν παθοφυσιολογι-
κός μηχανισμός προτείνεται η δυσλειτουργία του ντοπαμινεργικού συστή-
ματος στο μεταιχμιακό σύστημα, η δυσλειτουργία του μετωπιαίου λοβού, 
η πιθανή αύξηση της δοσολογίας της λεβοντόπα καθώς και στρεσσογόνοι 
παράγοντες που οδηγούν σε υπερδραστηριότητα του ντοπαμινεργικού 
συστήματος. Η αντιμετώπιση του συνδρόμου είναι δύσκολη, και θα πρέπει 
να συνδυάζεται με πιθανή μείωση της χορηγούμενης δόσης λεβοντόπα, 
άτυπα αντιψυχωσικά και ψυχοθεραπευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
των στρεσσογόνων καταστάσεων.
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PO.06
ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΚΙΝΙΝΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ε. Αγγελοπούλου
Ιατρική σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Εισαγωγή: Εκτός από τις κινητικές εκδηλώσεις, στη ΝΠ εμφανίζονται επι-
πλέον μη κινητικές διαταραχές, όπως άνοια, κατάθλιψη και ψυχωσικά συ-
μπτώματα, που περιλαμβάνουν κυρίως τις οπτικές ψευδαισθήσεις. Αν και οι 
γνωστικές διαταραχές και η μακράς διάρκειας ντοπαμινεργική αγωγή απο-
τελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη ψυχωσικών εκ-
δηλώσεων, έχει βρεθεί ότι συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί γονιδίων, όπως η 
απολιποπρωτείνη Ε, το σύστημα της χολοκυστοκινίνης και των υποδοχέων 
και μεταφορέων ντοπαμίνης πιθανόν συσχετίζονται με την εμφάνιση τους. 
Σκοπός: Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανασκόπηση της 
διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τη διερεύνηση της σχέσης γενετικών 
πολυμορφισμών στο σύστημα της χολοκυστοκινίνης και την εμφάνιση 
ψυχωσικών εκδηλώσεων στη ΝΠ.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναζητήθηκαν σχετικές μελέτες στη βάση δεδομέ-
νων της Pubmed και έπειτα συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν τα δια-
θέσιμα δεδομένα.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Τρεις από τις τέσσερεις μελέτες που 
έχουν διερευνήσει τη σχέση συγκεκριμένων πολυμορφισμών στον υποκι-
νητή της χολοκυστοκινίνης με την εμφάνιση ψυχωσικών εκδηλώσεων στη 
ΝΠ, έχουν καταλήξει σε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Επομένως, 
θεωρείται σκόπιμη η μετέπειτα διερεύνηση του ρόλου του γονιδίου της 
χολοκυστοκινίνης στις ψυχωσικές εκδηλώσεις της ΝΠ και η επιβεβαίωση 
των ευρημάτων με μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού, γεγονός που ίσως οδη-
γήσει σε ανάπτυξη μελλοντικών θεραπευτικών προσεγγίσεων.
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PO.07
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Α. Πογιατζή, Κ. Ασημακόπουλος, Φ. Γουρζής, Α. Βανταράκης
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εισαγωγή: Ραγδαία αύξηση της ανεργίας παρατηρήθηκε στις χώρες της Νό-
τιας Ευρώπης, αφότου εισήλθαν στη κρίση χρέους της Ευρωζώνης. Η εξά-
ντληση των υλικών και κοινωνικών πόρων, αλλά και η αδυναμία συγκρότησης 
κρατών πρόνοιας είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη ψυχική υγεία των ανέργων.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπολασμού του άγχους, 
της κατάθλιψης και της απόγνωσης στους ανέργους στην πόλη της Πάτρας. 
Υλικά - μέθοδοι: Σχεδιάστηκε μία επιδημιολογική, συγχρονική, ασθενών 
- μαρτύρων μελέτη, με δείγμα 222 ανέργων και 221 εργαζομένων. Η εκτί-
μηση του άγχους και της κατάθλιψης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της 
«Νοσοκομειακής Κλίμακας Άγχους και Κατάθλιψης» (Hospital Anxiety and 
Depression Scale, HADS) και η εκτίμηση της απόγνωσης με τη χρήση της 
«Κλίμακας Απόγνωσης» (Beck Hopelessness Scale). 
Αποτελέσματα: Το 43,2% των ανέργων συμπεριλήφθηκαν στην παθο-
λογική κατηγορία του άγχους, το αντίστοιχο ποσοστό των απασχολού-
μενων ήταν 13,2% (p-value=0.000). Το 36,7% των ανέργων και μόλις το 
12,2% των απασχολούμενων εντάχθηκαν στην παθολογική κατηγορία της 
κατάθλιψης ν (p-value=0.000). Το 42,1% των ανέργων και μόνο το 16,6% 
των απασχολούμενων εμφάνισαν μέτρια και υψηλά επίπεδα απελπισίας 
(p-value=0.00). Επίσης, συμπεραίνεται πως όσο χειρότερη είναι η αξιο-
λόγηση της τωρινής οικονομικής κατάστασης των ανέργων σε σχέση με 
αυτή που βίωναν προ πενταετίας, τόσο υψηλότερα τα επίπεδα κατάθλι-
ψης (p-value=0,01) και απόγνωσης (p-value=0,04) για τους ίδιους. Ειδικό-
τερα, οι μακροχρόνιοι άνεργοι εμφανίζουν μεγαλύτερα επίπεδα άγχους 
(p-value=0.01) κατάθλιψης (p-value=0.02) και απόγνωσης (p-value=0.01) 
συγκριτικά με τους βραχυπρόθεσμα άνεργους.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας ταυτίζονται με δε-
δομένα προγενέστερων μελετών στην Ελλάδα και δίνουν τη δυνατότητα 
σχεδιασμού και υλοποίησης στοχευόμενων παρεμβάσεων προαγωγής της 
ψυχικής υγείας στους ανέργους.
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PO.08
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ 
SCREENING TEST
Α. Καραμίνη1, Δ. Κολά2, Ε. Τασίκα3

1Προπτυχιακή φοιτήτρια ιατρικής ΑΠΘ, οδοντίατρος
2Προπτυχιακός φοιτητής ιατρικής ΑΠΘ
3Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδο-
λογία», Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Εισαγωγή: Ο αυτισμός είναι μια πολύπλοκη νευροαναπτυξιακή διαταρα-
χή με μέση ηλικία διάγνωσης τα 5,5 έτη. Το ποσοστό των παιδιών που δι-
αγιγνώσκονται πριν τα 3 έτη αγγίζει το 20%. Η μείωση της ηλικίας της δι-
άγνωσης έχει γίνει μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες στο πεδίο, 
καθώς η πρώιμη εντόπιση και παρέμβαση επικαθορίζουν το αποτέλεσμα.
Σκοπός: Η ευαισθητοποίηση των γονέων και των επαγγελματιών υγείας 
στη σημασία της πρώιμης ανίχνευσης του αυτισμού και η ενημέρωση για 
τα διαγνωστικά μέσα που είναι καταλληλότερα για κάθε ηλικία με σκοπό 
την έγκαιρη διάγνωση.
Υλικά/Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση 17 
μελετών της τελευταίας 5ετίας οι οποίες επιλέχθηκαν με τις εξής λέξεις-
κλειδιά: screening test, age, ASD. 
Αποτελέσματα: Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στην ηλικία ανίχνευσης 
συμπτωμάτων αυτισμού εξαιτίας της ετερογένειας που παρουσιάζει η δι-
αταραχή ανάλογα με τη σοβαρότητα της. Τα τεστ για να τεθεί η διάγνωση 
του αυτισμού πρέπει να γίνονται στην κατάλληλη ηλικία όπου ορισμέ-
νες συμπεριφορές αναμένονται να εμφανιστούν. Η Αμερικανική εταιρεία 
παιδιατρικής συστήνει προ-συμπτωματικό έλεγχο στους 18 και 24 μήνες. 
Υπάρχει ανάγκη περαιτέρω κατανόησης των χαρακτηριστικών των αυτι-
στικών παιδιών και ανάπτυξης νέων δοκιμασιών με σκοπό τη διάγνωση 
σε πρώιμη ηλικία.
Συμπέρασμα: Η έγκαιρη παρέμβαση θα βοηθήσει στη βελτίωση γνωστι-
κών, γλωσσικών και προσαρμοστικών λειτουργιών και θα προλάβει τις συ-
νέπειες μιας μη κανονικής ανάπτυξης. Η επίδραση στους κεντρικούς άξονες 
της συμπεριφοράς και της επικοινωνίας την κατάλληλη χρονική περίοδο θα 
ελαχιστοποιήσει τις λειτουργικές βλάβες και τις συνέπειες στην κοινωνία.
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PO.09
ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Γ. Σολδάτος1, Λ. Ε. Μαρέτση2

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
2Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ
 
Σκοπός: Είναι η κατάδειξη της σχέσης του άγχους και των καρδιακών πα-
θήσεων.
Υλικό και Μέθοδος: Μελέτη ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Σε μελέτες ασθενών με αγχώδεις διαταραχές έχει βρεθεί 
υψηλό ποσοστό καρδιακών παθήσεων στη γενικευμένη αγχώδη διαταρα-
χή και στη διαταραχή πανικού σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Αυξη-
μένη συννοσηρότητα υπάρχει μεταξύ διαταραχής πανικού και στηθάγχης, 
εμφράγματος μυοκαρδίου, πρόπτωσης μιτροειδούς, ιδιοπαθούς μυοκαρ-
διοπάθειας και υπέρτασης. Ασθενείς με κρίση πανικού έχουν τετραπλάσια 
πιθανότητα να υποστούν έμφραγμα μυοκαρδίου σε σχέση με αυτούς που 
δεν έχουν κρίση. Ασθενείς με καρδιακές παθήσεις όπως στηθάγχη και έμ-
φραγμα μυοκαρδίου εμφανίζουν έντονο άγχος ως αντίδραση στο καρδιο-
λογικό τους πρόβλημα, τον πόνο και τον φόβο θανάτου.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που πάσχουν από αγχώδεις διαταραχές 
έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής πάθησης. Οι καρδιακές 
νόσοι προκαλούν άγχος και το άγχος επιδεινώνει την εξέλιξη και πορεία 
τους.
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PO.10
Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Γ. Σολδάτος1, Λ. Ε. Μαρέτση2

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
2Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ
 
Σκοπός: Είναι η κατάδειξη της σχέσης κατάθλιψης και νοσημάτων του 
καρδιαγγειακού συστήματος.
Υλικό και Μέθοδος: Μελέτη ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Η κατάθλιψη φαίνεται να αποτελεί σοβαρό παράγοντα 
καρδιολογικού κινδύνου. Επίσης η παρουσία καρδιολογικού νοσήματος 
συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης που είναι σαφώς 
μεγαλύτερος σε σύγκριση με άλλες παθήσεις όπως ο καρκίνος. Οι ασθενείς 
με κατάθλιψη εμφανίζουν 1,5-3,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφράγμα-
τος του μυοκαρδίου σε σύγκριση με εκείνους χωρίς καταθλιπτική συμπτω-
ματολογία. Σε νοσηλευόμενους για έμφραγμα μυοκαρδίου, μείζων κατά-
θλιψη υπάρχει στο 15-30%,ενώ 65% παρουσιάζουν ελάσσονα κατάθλιψη
Συμπεράσματα: Η κατάθλιψη φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο νέων καρ-
διακών επεισοδίων σε καρδιολογικούς ασθενείς. Επίσης αυξάνει τον κίν-
δυνο καρδιολογικής νόσου και στον υγιή πληθυσμό.
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PO.11
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Γ. Σολδάτος1, Λ. Ε. Μαρέτση2

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
2Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ
 
Σκοπός: Είναι η κατάδειξη των ψυχιατρικών επιπλοκών του σακχαρώδη 
διαβήτη και η σημασία αντιμετώπισης τους.
Υλικό και Μέθοδος: Μελέτη ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Η κατάθλιψη αποτελεί τη συχνότερη και σοβαρότερη 
ψυχιατρική επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη. Το άγχος αποτελεί ένα 
σύνηθες σύμπτωμα ενώ αγχώδεις διαταραχές εμφανίζονται σε αυξημένη 
συχνότητα σε διαβητικούς κυρίως γυναίκες. Επίσης μπορεί να παρουσι-
αστούν διαταραχές λήψης τροφής σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 1 ή 2. 
Συμπεράσματα: Η συμβολή του ψυχιάτρου είναι απαραίτητη όταν συνυ-
πάρχουν ψυχικές διαταραχές. Σημαντική είναι και η συνεργασία του θε-
ράποντος παθολόγου ή διαβητολόγου με τον ψυχίατρο για μια συνολική 
θεραπευτική στρατηγική.
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PO.12
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ
Γ. Σολδάτος1, Λ. Ε. Μαρέτση2

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
2Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ
 
Σκοπός: Είναι η κατάδειξη των ψυχιατρικών επιπλοκών του υποθυρεοει-
δισμού και η σημασία αντιμετώπισης τους.
Υλικό και Μέθοδος: Μελέτη ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Οι ψυχιατρικές επιπλοκές του υποθυρεοειδισμού περι-
λαμβάνουν συναισθηματικές διαταραχές, ψύχωση παρανοϊκού τύπου, μα-
νία, ανοϊκά σύνδρομα ή συνδυασμούς των ανωτέρω. Άγχος εμφανίζεται σε 
ποσοστό 30-40% των ασθενών. Η συχνότερη ψυχιατρική επιπλοκή είναι η 
κατάθλιψη που τις περισσότερες φορές είναι η αρχική αιτία προσέλευσης. 
Ψύχωση ή αλλιώς «μυξοιδηματική τρέλα» εμφανίζεται σε ποσοστό 1-15% 
των υποθυρεοειδικών ασθενών. Σε χρόνιες ή παραμελημένες καταστάσεις 
η παρουσία ανοϊκού συνδρόμου είναι αρκετά συχνή. 
Συμπεράσματα: Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση των 
ψυχιατρικών επιπλοκών στους ασθενείς με υποθυρεοειδισμό, τόσο για 
την πορεία της νόσου αυτή καθαυτή όσο και για την ποιότητα ζωής των 
ασθενών.
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PO. 13
ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑΣ
Λ. Ε. Μαρέτση2, Γ. Σολδάτος1

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
2Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε. Ε. Σ
 
Σκοπός: Είναι η κατάδειξη των ψυχιατρικών διαταραχών στους ασθενείς 
με νοσήματα της παρεγκεφαλίδας
Υλικό και Μέθοδος: Μελέτη ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. 
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός των διαταραχών της παρεγκεφαλίδας 
είναι άγνωστος. Η συνηθέστερη αιτία παρεγκεφαλιδικών ανωμαλιών πι-
θανόν να είναι η σοβαρού βαθμού χρήση αλκοόλ. Η παρεγκεφαλίδα προ-
σβάλλεται στο 1,5-8% όλων των εγκεφαλικών επεισοδίων. Παράγοντες 
όπως η ηλικία του ασθενούς,η διάρκεια των εκφυλιστικών ασθενειών και 
το χρονικό διάστημα από το εγκεφαλικό επεισόδιο ή την εκτομή του όγκου 
είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Η παρεγκεφαλίδα εμπλέκεται στη νοητική λει-
τουργία, στο συναίσθημα, στις λειτουργίες του λόγου, στις εκτελεστικές 
λειτουργίες όπως εκτέλεση πολλαπλών ταυτόχρονων εργασιών και στην 
προσοχή. Νοητικά ελλείμματα έχουν αναφερθεί στο 35-100% των ασθε-
νών μετά από παρεγκεφαλιδικά επεισόδια. Εγκεφαλικά επεισόδια που 
εμπλέκουν την παρεγκεφαλίδα ή το στέλεχος οδηγούν σε ήπια κατάθλι-
ψη. Αλλαγές συμπεριφοράς, παραληρήματα, ψυχωσιόμορφες εκδηλώσεις 
και συναισθηματικές διαταραχές παρουσιάζονται σε ασθενείς με εστιακές 
βλάβες, φλεγμονώδεις ή μολυσματικές διεργασίες και εκφυλιστικές ασθέ-
νειες που επηρεάζουν την παρεγκεφαλίδα. Τουλάχιστον το 40% των ασθε-
νών με εκφυλιστική νόσο παρεγκεφαλίδας έχει ψυχιατρικά συμπτώματα. 
Συμπεράσματα: Ο καθορισμός της αιτίας της παρεγκεφαλιδικής βλάβης 
ή δυσλειτουργίας είναι σημαντικός γιατί η εκφυλιστική διεργασία εξαιτίας 
διατροφικών, διαιτητικών και μερικών μεταβολικών διαταραχών είναι θε-
ραπεύσιμη και εν μέρει αναστρέψιμη. Ο νευροψυχολογικός έλεγχος είναι 
πολύτιμος σε ασθενείς με νοητικές διαταραχές. Υποστηρικτική, διαπρο-
σωπική και συμπεριφορική ψυχοθεραπεία βελτιώνουν την κατάθλιψη και 
το άγχος των ασθενών όπως και η φαρμακοθεραπεία όπου είναι απαραί-
τητη. 
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PO.14
ΨΥΧΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Γ. Κυριάκου, Σ. Γεωργίου
Πανεπιστήμιο Πατρών

Εισαγωγή: Ο όρος ψυχοδερματολογία περιλαμβάνει διαταραχές οι οποί-
ες εδρεύουν στη γκρίζα ζώνη μεταξύ ψυχιατρικής και δερματολογίας και 
πραγματεύεται τη διαντίδραση μεταξύ τους. 
Η συσχέτιση μεταξύ ψυχιατρικών και δερματολογικών νοσημάτων είναι 
στενή, καθώς το δέρμα είναι ορατό και άμεσα προσβάσιμο, και κατά συνέ-
πεια αποτελεί εύκολο στόχο για τους ψυχιατρικούς ασθενείς, συσχετίζεται 
με την αντίληψη για τον εαυτό μας, ενώ τα συμπτώματα από αυτό είναι συ-
χνά, εύκολα αντιληπτά, με μεγάλη ποικιλία και χαμηλό ουδό εμφάνισης.
Οι δερματολογικοί ασθενείς σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό εν σχέ-
σει με το γενικό πληθυσμό πάσχουν από υποκείμενο ψυχιατρικό νόσημα, 
το οποίο δύναται είτε να εκλύει είτε να επιδεινώνει μία ήδη υπάρχουσα 
δερματολογική νόσο. Παρά όμως τη μεγάλη επίπτωση των ψυχοδερμα-
τολογικών παθήσεων παρατηρείται διστακτικότητα των ασθενών να επι-
σκεφθούν ιατρούς ειδικούς στις ψυχικές παθήσεις, γεγονός το οποίο σε 
συνδυασμό με τη μικρή εμπειρία και γνώση των δερματολόγων στην αντι-
μετώπιση αυτών των παθήσεων οδηγεί σε ελλιπή και αναποτελεσματική 
θεραπεία τους. 
Σκοπός: Η ανάδειξη της σπουδαιότητας της συνεργασίας ψυχιάτρων - 
δερματολόγων και η ενημέρωση αμφοτέρων των ιατρικών ειδικοτήτων 
όσον αφορά το νέο πεδίο της ψυχοδερματολογίας προκειμένου να αυξη-
θεί το θεραπευτικό όφελος για τον ασθενή.
Υλικό και Μέθοδοι: Ανασκόπηση των τεσσάρων κυρίων κατηγοριών των 
ψυχοδερματολογικών νοσημάτων, που περιλαμβάνουν τις ψυχοφυσιολο-
γικές διαταραχές, τις πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς ψυχιατρικές διατα-
ραχές, καθώς και τις δερματικές αισθητηριακές διαταραχές.  
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Η θεραπευτική αντιμετώπιση των 
συνυπαρχόντων ψυχιατρικών νοσημάτων επηρεάζει θετικά την κλινική 
εικόνα των δερματολογικών παθήσεων νοσημάτων και αντίστροφα.
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PO.15
ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
Κ. Αλεξοπούλου
Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή: Ο επιπολασμός της ψύχωσης στους ασθενείς με πολλαπλή σκλή-
ρυνση είναι 2-3 φορές υψηλότερος σχετικά με το γενικό πληθυσμό. Η αιτι-
οπαθογένεια της συννοσηρότητας συνοψίζεται στις εξής υποθέσεις α) η ΠΣ 
και η σχιζοφρένεια μοιράζονται κοινό παθοφυσιολογικό υπόστρωμα, β) τα 
ψυχωτικά συμπτώματα οφείλονται στην τοπική απομυελίνωση και γ) πρό-
κειται για ανεπιθύμητη ενέργεια των κορτικοειδών και της ιντερφερόνης-β.
Σκοπός: Η παρουσίαση των κλινικών και νευροαπεικονιστικών δεδομέ-
νων που συσχετίζουν την ΠΣ με την ψύχωση και η επισήμανση της θερα-
πευτικής πρόκλησης.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναζητήθηκαν άρθρα και ερευνητικές μελέτες από τη 
βάση δεδομένων “PubMed’’ και από τα περιοδικά “Neurology’’, “Progress in 
Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry’’.
Αποτελέσματα: Στους πάσχοντες κυριαρχούν τα θετικά συμπτώματα, με 
συχνότερα τα: παραληρητικές ιδέες δίωξης (87%), αναφοράς-συσχέτισης 
(53%), ακουστικές ψευδαισθήσεις στο δεύτερο πρόσωπο (50%), ιδέες με-
γαλείου, ακουστικές ψευδαισθήσεις στο τρίτο πρόσωπο και ανησυχία ( 
27%), οπτικές και κιναισθητικές ψευδαισθήσεις σε μικρότερο ποσοστό. Οι 
διαγνώσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της σχιζοφρένειας, των σχιζοφρενι-
κόμορφων και παραληρητικών διαταραχών. Τα συμπτώματα φαίνεται να 
συσχετίζονται με βλάβες στην περικοιλιακή λευκή ουσία στην πλειονότη-
τα των ασθενών.
Λίγες κλινικές δοκιμές έχουν γίνει όσον αφορά την αντιψυχωτική αγωγή, 
με την κλοζαπίνη να προτιμάται, λόγω της μικρότερης συχνότητας εξω-
πυραμιδικών συμπτωμάτων. Η ζιπρασιδόνη αποδείχθηκε καλά ανεκτή και 
αποτελεσματική, όπως και η αριπιπραζόλη σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
Συμπεράσματα: Οι ψυχωσικές διαταραχές υποβαθμίζουν σημαντικά την 
ποιότητα ζωής των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση και απαιτούν έγκαι-
ρη διάγνωση και αντιμετώπιση. Η διερεύνηση της παθοφυσιολογικής συ-
σχέτισης της ΠΣ και σχιζοφρένειας είναι πολλά υποσχόμενη.
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PO.16
ΣΥΝΝΟΣΗΣΗ ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ: 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Η. Λέντζαρη, Ε. Σούμπαση, Φ. Γουρζής
Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Εισαγωγή: Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ποσοστό συννόσησης έως και 
15%, της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής (ΙΨΔ) με Διπολική Διαταραχή 
(ΔΔ).
Μέθοδος: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας μέσω Pubmed έως το 2017.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με ΙΨΔ έχουν σχετικά υψηλό ποσοστό συννό-
σησης με ΔΔ, κυρίως τύπου ΙΙ. Η ΙΨΔ είναι κυρίως δευτερογενής σε επει-
σόδια διάθεσης, ιδιαίτερα στην κατάθλιψη και η πορεία της είναι επεισο-
διακή με επιδείνωση στις καταθλιπτικές φάσεις και βελτίωση ή ύφεση σε 
μανιακές φάσεις. Η ΙΨΔ φαίνεται να έχει προστατευτική επίδραση έναντι 
της εμφάνισης ψυχωσικών συμπτωμάτων στην ΔΔ τύπου Ι. Η συννόσηση 
ΔΔ-ΙΨΔ σχετίζεται με χειρότερη ποιότητα ζωής, μειωμένη λειτουργικότη-
τα, πτωχότερη εναισθησία των ιδεοψυχαναγκαστικών συμπτωμάτων κα-
θώς και μεγαλύτερη θνησιμότητα, λόγω αύξησης της αυτοκτονικότητας. 
Καταγράφεται συχνά χρήση πολλαπλών φαρμάκων και κακή ανταπόκριση 
στη θεραπεία. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην θεραπευτική προσέγγι-
ση καθώς οι Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs), 
οι οποίοι αποτελούν θεραπεία πρώτης επιλογής για την ΙΨΔ, μπορούν να 
προκαλέσουν συναισθηματική αστάθεια, υπομανία και μανία στην ΔΔ. Εί-
ναι πιθανό κάποιες μορφές ΙΨΔ και ΔΔ να σχετίζονται παθοφυσιολογικά.
Συμπεράσματα: Τα άτομα με ΙΨΔ-ΔΔ αντιπροσωπεύουν μία κλινικά δύ-
σκολη ομάδα ασθενών. Είναι απαραίτητη η προσοχή στον εντοπισμό των 
συμπτωμάτων και στοιχείων συννόσησης, καθώς παρουσιάζονται σημα-
ντικές θεραπευτικές επιπτώσεις.
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PO.17
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥΣ
Ι. Παυλίδου¹, Ε. Σούμπαση¹, Ε. Γεωργίλα¹, Η. Λέντζαρη¹, 
Μ. Καλογεροπούλου¹, Α. Θεοδωροπούλου¹, Θ. Βεσκούκης², Φ. Γουρζής¹
¹Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
²Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών 

Εισαγωγή: Οι θεραπείες που χρησιμοποιούνται στους ογκολογικούς 
ασθενείς όπως η χορήγηση INF-a, η ακτινοθεραπεία κτλ προκαλούν συχνά 
ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες που επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής 
του ασθενούς, κάνουν πιο δύσκολη τη φροντίδα του και θέτουν σε κίνδυ-
νο τη συνέχιση της θεραπείας
Σκοπός: Η διερεύνηση των ανεπιθύμητων ενεργειών που πιθανόν να πα-
ρουσιαστούν κατά τη θεραπεία των ογκολογικών ασθενών, και πώς αυ-
τές θα μπορέσουν να αντιμετωπισθούν ή, ακόμα καλύτερα, να αποφευ-
χθούν.
Υλικό και μέθοδος: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας μέσω Pubmed έως 
το 2017
Αποτελέσματα: Η θεραπεία με INF-a μπορεί να προκαλέσει μια πληθώ-
ρα ψυχιατρικών ανεπιθύμητων ενεργειών όπως σύγχυση που μπορεί να 
εμφανιστεί ραγδαία μετά από την έναρξη θεραπείας με υψηλές δόσεις, 
κατάθλιψη που μπορεί να αναπτυχθεί μετά από εβδομάδες ή και μήνες θε-
ραπείας, μανιακόμορφα συμπτώματα. Η εκτίμηση του ογκολογικού ασθε-
νούς από ψυχίατρο τόσο πριν την έναρξη, όσο και κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας με INF-a είναι απαραίτητη. Η ακτινοθεραπεία, και κυρίως αυτή 
που αφορά στην περιοχή της κεφαλής και τον τραχήλου, μπορεί να επι-
φέρει δυσφορία, άγχος, κατάθλιψη, νευρογνωστική έκπτωση. Ψυχιατρικές 
εκδηλώσεις σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία μπορεί 
να παρουσιαστούν και στο έδαφος επιπλοκών της θεραπείας όπως πχ σε 
νέκρωση ή ενδοκρινοπάθειες. 
Συμπεράσματα: Η πρόληψη ή η έγκαιρη αναγνώριση των ψυχιατρικών 
παρενεργειών που προκαλούνται από τις θεραπείες και η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση τους, είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η καλύτερη θερα-
πεία και η βελτίωση της υγείας του ογκολογικού ασθενούς.



47

PO.18
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Η. Λέντζαρη¹, Ε. Σούμπαση¹, Ε. Γεωργίλα¹, Μ. Καλογεροπούλου¹, 
Ι. Παυλίδου¹, Α. Θεοδωροπούλου¹, Φ. Γουρζής¹
Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Εισαγωγή: Καταθλιπτικά συμπτώματα εμφανίζονται συχνά, και σε όλες τις 
φάσεις της Σχιζοφρένειας, καθώς η συχνότητά τους κυμαίνεται από 7-75%. 
Μελέτες ατόμων υψηλού κινδύνου εμφάνισης Σχιζοφρένειας δείχνουν ση-
μαντικό βαθμό καταθλιπτικών συμπτωμάτων πριν και κατά τη διάρκεια 
εμφάνισης ψυχωτικών συμπτωμάτων.
Μέθοδος: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας μέσω Pubmed έως το 2017.
Αποτελέσματα: Η εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε άτομα με 
Σχιζοφρένεια σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση, αυξημένη χρήση φαρ-
μάκων, βαρύτερη κλινική εικόνα, αυξημένα ποσοστά επανεισαγωγών, 
νωρίτερη υποτροπή και υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας. Τα καταθλιπτικά 
συμπτώματα πρέπει να διαφοροδιαγνωστούν από πρωτογενή αρνητικά 
συμπτώματα και φαρμακευτικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η αλληλεπικάλυ-
ψη συμπτωμάτων και γενετικών παραγόντων κινδύνου ανάμεσα στις δύο 
διαταραχές μπορεί να υποδηλώνει έναν πιθανό κοινό αιτιολογικό μηχανι-
σμό στη συννοσηρότητα Κατάθλιψης στη Σχιζοφρένεια. Τα αντιψυχωτικά 
δεύτερης γενιάς πιθανόν να έχουν θεραπευτικό όφελος. Περιορισμένα 
δεδομένα επίσης υπάρχουν για την αποτελεσματικότητα των αντικαταθλι-
πτικών, με περισσότερο δοκιμασμένα τα Τρικυκλικά (ΤΚΑ) και τους Εκλε-
κτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) με τα τελευταία 
να αποτελούν μάλλον πρώτη επιλογή. Παρόλα αυτά είναι απαραίτητη η 
προσοχή σε πιθανές φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις με αντιψυχωτικά 
λόγω ενζυμικής αναστολής του CYP450 συστήματος από κάποιους SSRIs.
Συμπεράσματα: Τα καταθλιπτικά συμπτώματα στη Σχιζοφρένεια είναι 
συχνά και σχετίζονται με σοβαρότερα θετικά και αρνητικά συμπτώματα. 
Άτομα με συννόσηση έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής και αυξημένο ρίσκο 
για υποτροπή. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να δοθεί έμφαση στην αποτελε-
σματική αντιμετώπιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων.
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PO.19
ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ 
ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μ. Καλογεροπούλου¹, Ε. Σούμπαση¹, Ε. Γεωργίλα¹, Η. Λέντζαρη¹, 
Ι. Παυλίδου¹, Α. Θεοδωροπούλου¹, Θ. Βεσκούκης², Φ. Γουρζής¹
¹Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
²Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή: Ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης «καρδιαγγειακών» ανεπιθύ-
μητων παρενεργειών από τα ψυχοτρόπα φάρμακα θα πρέπει να συνυπολο-
γιστεί στη θεραπευτική αποτελεσματικότητα τους και στη συνεπακόλουθη 
ανακούφιση που προσφέρουν στους πάσχοντες από ψυχική διαταραχή 
Σκοπός και μέθοδοι: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω αναζήτησης 
στο pub med έως το 2017
Αποτελέσματα: Η ορθοστατική υπόταση συνιστά τη συνηθέστερη ανε-
πιθύμητη ενέργεια των αντιψυχωσικών φαρμάκων, με την κλοζαπίνη να 
κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των άτυπων αντιψυχωσικών σκευασμά-
των. Η μυοκαρδίτιδα και η μυοκαρδιοπάθεια, εμφανίζονται συχνότερα 
στους ηλικιωμένους ως χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Η παράταση του 
QTc διαστήματος στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, δείκτη κινδύνου εμφάνι-
σης καρδιακών αρρυθμιών, ενδέχεται να συμβεί με όλα τα αντιψυχωσικά 
Η συχνότητα παράτασης του QTc σε ψυχιατρικούς ασθενείς εκτιμάται ότι 
ανέρχεται στο 8%. Ως σημαντικοί παράγοντες κινδύνου παράτασης του 
QTc αναδείχθηκαν η ηλικία άνω των 65 ετών, η χορήγηση τρικυκλικών 
αντικαταθλιπτικών, η θειοριδαζίνη, η αλοπεριδόλη, η ολανζαπίνη, και γε-
νικά οι υψηλές δόσεις αντιψυχωτικών. Αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου θανά-
του κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο εμφάνισαν οι ασθενείς στους οποίους 
χορηγήθηκαν τυπικά, άτυπα και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Το Torsade 
de Pointe (TdP) δύναται να οδηγήσει σε συγκοπή, ζάλη, κοιλιακή μαρμα-
ρυγή ακόμη και αιφνίδιο θάνατο 
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με σοβαρή ψυχική νόσο συνιστούν πληθυ-
σμό υψηλού κινδύνου καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας. 
Ωστόσο, πρόσθετοι μηχανισμοί μεταξύ των οποίων τα ψυχοτρόπα φάρ-
μακα, δύναται να επηρεάσουν δυσμενώς και αυξητικά τον κίνδυνο εμφά-
νισης παρενεργειών στην ευάλωτη αυτή ομάδα. Η προσεκτική επιλογή 
του ψυχοτρόπου σκευάσματος και η εξατομικευμένη ταυτοποίηση των 
παραγόντων κινδύνου του ασθενούς θα πρέπει αδιαμφισβήτητα να είναι 
εφαρμόσιμες στην τρέχουσα κλινική πρακτική.
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PO.20
ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΚΛΟΖΑΠΙΝΗ: 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ε. Γεωργίλα¹, Ε. Σούμπαση¹, Ι. Παυλίδου¹, Η. Λέντζαρη¹, 
Μ. Καλογεροπούλου¹, Α. Θεοδωροπούλου¹, Θ. Βεσκούκης², Φ. Γουρζής¹
¹Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
²Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή: Το κακοήθες νευροληπτικό σύνδρομο αποτελεί μια επείγουσα 
ιατρική κατάσταση (0.07-2.2%) που σχετίζεται με τη χρήση ψυχιατρικής 
αγωγής και κυρίως των αντιψυχωτικών φαρμάκων, με θνησιμότητα που 
φτάνει το 10%. Ο αποκλεισμός των υποδοχέων ντοπαμίνης φαίνεται να 
είναι ο κεντρικός μηχανισμός παθογένεσης. 
Η Κλοζαπίνη είναι άτυπο αντιψυχωτικό και κατάλληλη επιλογή για ασθε-
νείς με ανθεκτική στη θεραπεία σχιζοφρένεια. Έχει χαμηλότερη επικινδυ-
νότητα για εξωπυραμιδικά συμπτώματα και κακόηθες νευροληπτικό σύν-
δρομο.
Σκοπός: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση των περιπτώσεων με κακοήθες 
νευροληπτικό σύνδρομο επαγόμενο από κλοζαπίνη 
Υλικό και Μέθοδοι: Η αναζήτηση από PubMed έως 2017 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Το κακόηθες νευροληπτικό σύνδρο-
μο υπό κλοζαπίνη έχει μεγαλύτερη συνολική διάρκεια αλλά χαμηλότερη 
κλινική επικινδυνότητα. Η σπανιότητα της ύπαρξης των εξωπυραμιδικών 
συμπτωμάτων και η μη εμφάνιση εμπύρετου δείχνει την ανάγκη να δια-
γιγνώσκεται ακόμα και εάν εμφανίζεται με άτυπα χαρακτηριστικά. Είναι 
μια διάγνωση αποκλεισμού και πρέπει να διαγιγνώσκεται ακόμα και εάν 
απουσιάζει η πλήρης κλινική εικόνα, καθώς η χαμηλή κλινική υποψία μπο-
ρεί να έχει μοιραία κατάληξη.
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PO.21
Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
Γ. Κωνσταντοπούλου1, Θ. Παναγιωτακόπουλος2, Φ. Γουρζής3, 

Δ. Λυμπερόπουλος4, Κ. Ασημακόπουλος5

1Ειδικό Γραφείο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών 
2Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέ-
ουσας Νοημοσύνης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
3Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών4Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών
5Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
  
Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μεγάλη πρόοδος όσον αφορά τόσο τη διά-
γνωση και τα κλινικά χαρακτηριστικά των ψυχιατρικών ασθενειών, όσο και 
τους παράγοντες κινδύνου, τα αίτια και την παθοφυσιολογία τους. Μια βα-
σική κατηγορία Ψυχικών Διαταραχών είναι οι Συναισθηματικές Διαταρα-
χές ή Διαταραχές Διάθεσης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαταραχή της 
συναισθηματικής διάθεσης. Περισσότερο από το 14% του πληθυσμού έχει 
διαταραχή της διάθεσης και περισσότερο από 50% δεν λαμβάνει θερα-
πεία. Σε απάντηση ενός πλήθους προκλήσεων της παροχής ιατρικής φρο-
ντίδας σε ασθενείς που πάσχουν από τις διαταραχές αυτές, οι Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να δώσουν νέες 
προοπτικές και σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης στην περίθαλψη της 
υγείας. Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων διευκολύνει με-
ταξύ άλλων την απομακρυσμένη διάγνωση, τη διαρκή παρακολούθηση, 
την έγκαιρη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και την άμεση και εύκολη 
επικοινωνία μεταξύ ιατρών και ασθενών. Ειδικότερα, η αξιοπιστία των εξ’ 
αποστάσεως διαγνώσεων μέσω τηλεψυχιατρικής έχει τύχει εκτενούς διε-
ρεύνησης και έχει βρεθεί ότι σχετίζεται σημαντικά με την ποιότητα της χρη-
σιμοποιούμενης τεχνολογίας, με την πλειοψηφία των ερευνών να υποστη-
ρίζει ότι οι διαγνώσεις μέσω τηλεψυχιατρικής δεν στερούνται αξιοπιστίας 
συγκριτικά με δια ζώσης αξιολογήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, της παρούσας 
εργασίας είναι η ανάπτυξη και χρήση μίας διαδικτυακής εφαρμογής που 
θα επιτρέπει μία αρχική εξ’ αποστάσεως αξιολόγηση της κατάστασης της 
υγείας ατόμων που αισθάνονται δυσφορία λόγω άγχους, ή συμπτωμάτων 
κατάθλιψης. Η εφαρμογή αυτή χορηγεί βηματικά τις κλίμακες HADS, STAI, 
BECK και RASS και βάσει των απαντήσεών τους, οι χρήστες ενημερώνονται 
για την κατάσταση της ψυχικής τους υγείας και ενθαρρύνονται να επισκε-
φθούν κάποιο ειδικό εφόσον κριθεί απαραίτητο.
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PO.22
ΧΡΗΣΗ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ε. Γεωργίλα¹, Ε. Σούμπαση¹, Η. Λέντζαρη¹, Ι. Παυλίδου¹, 
Μ. Καλογεροπούλου¹, Θ. Βεσκούκης², Α. Θεοδωροπούλου¹, Φ. Γουρζής¹
¹Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
²Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών 

Εισαγωγή: Η χρήση ουσιών σχετίζεται με την ύπαρξη ψυχοπαθολογίας και 
αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι καταφεύγουν στα πλαίσια της αυτοθε-
ραπείας, επιλέγοντας την ουσία που επιδρά ρυθμιστικά στα σωματικά και 
ψυχολογικά τους προβλήματα. Πολλοί αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν την 
ινδική κάνναβη για να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του άγχους και 
η χρήση της έχει αναφερθεί ως μηχανισμός αντιμετώπισης περισσότερο 
από οποιοδήποτε άλλη ουσία, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ. Επίσης 
αρκετές μελέτες υποστηρίζουν την ύπαρξη αξιόπιστης συσχέτισης μεταξύ 
της σοβαρότητας της κατάθλιψης και της κατάχρησης κάνναβης. Είναι εν-
διαφέρον ότι παρόλο που υπάρχουν πολλά προγράμματα θεραπείας ΙΨΔ 
την τελευταία δεκαετία, λίγα δέχονται ασθενείς με συννοσηρότητα χρήσης 
ουσιών. Επίσης είναι λίγες οι μελέτες σχετικά με τη χρήση μαριχουάνας και 
την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη χρήση ινδικής κάνναβης 
και της ΙΨΔ.
Υλικό και Μέθοδος: Η αναζήτηση στο PubMed έως 2017 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Υπάρχουν ερευνητές που υποστηρί-
ζουν ότι άτομα με βαριά χρήση εμφάνισαν μειωμένη αύξηση της κορτιζό-
λης και του υποκειμενικού άγχους, και ως εκ τούτου μείωση του φόβου και 
των εμμονών. Αλλά και μελέτες που αποδεικνύουν ότι η κατάχρηση κάν-
ναβης επάγει τα συμπτώματα της ΙΨΔ, άμεσα και έμμεσα. Αποδεικνύεται 
έτσι μια πιθανή αμφίδρομη σχέση μεταξύ της κατάχρησης κάνναβης και 
της ΙΨΔ. Άτομα με ΙΨΔ πρέπει να αποφεύγουν την χρήση ινδικής κάνναβης 
καθώς δεν έχει θεραπευτική επίδραση στα συμπτώματα της και επιπλέον 
είναι πιθανόν να οδηγήσει σε διαταραχή χρήσης κάνναβης (CUD). Εφιστά-
ται η επαγρύπνηση από την ψυχιατρική κοινότητα σε ένα πιθανώς αυξανό-
μενο φαινόμενο υπό το πρίσμα της πρόσβασης στην ιατρική μαριχουάνα.
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Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής 
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου - Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

Τόπος 
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Kέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστημιούπολη T.K. 265 04 Ρίο Πατρών
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2610 993999

Οργάνωση Συνεδρίου - Γραμματεία - Πληροφορίες 
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
E-mail: info@praxicon.gr Website: www.praxicon.gr

Τελετή έναρξης
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 
Οκτωβρίου 2017 στο χώρο του Συνεδρίου.

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και 
ιατρικών προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, για την 
ενημέρωση των συμμετεχόντων.

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 σε ειδικό μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του 
από τη συνεδριακή αίθουσα. 
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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 εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων. 

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. 

Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται προ-
βολές με data video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint για τις 
ανάγκες των ομιλητών. 
Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρουσία-
σης τους έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) 
στη γραμματεία του προβολικού εξοπλισμού.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία την τε-
λευταία ημέρα του Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής 
και της κάρτας barcode και παράδοσης του Εντύπου Αξιολόγησης του Συ-
νεδρίου. 
Ελάχιστες ώρες παρακολούθησης: το 60% των συνολικών ωρών του 
Επιστημονικού Προγράμματος. 
Στο Συνέδριο χορηγούνται 23 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 
(CME-CPD credits)

Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:

Μέχρι 14/9/2017 Από 15/9/2017
Ειδικοί ιατροί 80€ 100€
Ειδικευόμενοι ιατροί 20€ 30€
Λοιπά Επαγγέλματα 10€ 20€
Προπτυχιακοί Φοιτητές Δωρεάν
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Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου•	
Παραλαβή της τσάντας και του υλικού του Συνεδρίου•	
Παραλαβή κονκάρδας•	
Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης (κατόπιν συμπλήρωσης •	
του απαραίτητου χρόνου παρακολούθησης)
Καφέ στα διαλείμματα•	
Συμμετοχή στα Light Lunch & την Δεξίωση Υποδοχής•	

To Δικαίωμα Συμμετοχής για τους Προπτυχιακούς Φοιτητές 
περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου•	
Παραλαβή κονκάρδας & πρόγραμμα του Συνεδρίου•	
Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης (κατόπιν συμπλήρωσης •	
του απαραίτητου χρόνου παρακολούθησης)
Καφέ στα διαλείμματα•	

Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.praxicon.gr/neuropsych17.html

Παρουσίαση Εργασιών
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή 
(e-posters). 

Εγγραφές
Εγγραφές θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Νομική Ευθύνη
Οι οργανωτές 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. 
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Ευχαριστίες

Ο Πρόεδρος και η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Συνεδρίου Οργανικής 
Ψυχιατρικής ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρίες για την ευγενική 
υποστήριξη και συμβολή τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου.
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Ευρετήριο Συγγραφέων
Αναρτημένων Ανακοινώσεων

ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ X. PO.01, PO.02, PO.03

ΠΑΠΟΥΛΗ Φ. PO.04

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. PO.05, PO.06

ΠΟΓΙΑΤΖΗ Α. PO.07

ΚΑΡΑΜΙΝΗ Α. PO.08

ΣΟΛΔΑΤΟΣ Γ. PO.09, PO.10, PO.11, PO.12

ΜΑΡΕΤΣΗ Λ.Ε. PO.13

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Γ. PO.14

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Κ. PO.15

ΛΕΝΤΖΑΡΗ Η. PO.16

ΣΟΥΜΠΑΣΗ Ε. PO.17, PO.18, PO.19

ΓΕΩΡΓΙΛΑ Ε. PO.20, PO.22

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. PO.21
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις



62

Σημειώσεις






