Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.),
η Α’ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,

και
η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΕΕΕΣ)
oργανώνουν
∆ΙΕΤΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
µε θέµα
“ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ –
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ”
Το σεµινάριο απευθύνεται σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας

1ο έτος
∆ιεξάγεται από Οκτώβριο 2010 έως Ιούνιο 2011
κάθε Τετάρτη, ώρα 16:00 – 20:00
1. Ενδεικτική Θεµατολογία θεωρητικής εκπαίδευσης
Αρχές,
φιλοσοφία,
στόχοι,
στρατηγικές
και
εφαρµογές
της
ψυχοεκπαιδευτικής προσέγγισης.
Βασικές έννοιες θεωρίας και θεραπείας της συµπεριφοράς (εκπαίδευση σε
δεξιότητες επικοινωνίας και σε τεχνικές επίλυσης προβληµάτων).
Εκπαίδευση στην απόκτηση εκπαιδευτικών δεξιοτήτων του θεραπευτή σε
σχέση µε τον ασθενή και την οικογένεια. Η τέχνη της ενηµέρωσης για τη
νόσο και οι τεχνικές της ψυχοεκπαίδευσης.
Ολιστική προσέγγιση για τις ψυχικές διαταραχές και η σηµασία της για τον
ασθενή και την οικογένειά του.
Εφαρµογή ψυχοεκπαιδευτικών παρεµβάσεων στο σύστηµα ψυχικής υγείας Μοντέλο Ian Falloοn.
Ψυχοπαθολογικές οντότητες και ψυχοεκπαίδευση.
Ψυχωσικές διαταραχές (σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή), αιτιολογία,
κλινική εικόνα, ειδικά χαρακτηριστικά και θεραπευτική αντιµετώπιση από τη
σκοπιά της ψυχοεκπαιδευτικής προσέγγισης.
Ο ρόλος της οικογένειας στην ψύχωση.
Παρεµβάσεις ψυχοεκπαιδευτικού τύπου στην οικογένεια και παρουσίαση
µοντέλων εφαρµογής (σε µεµονωµένη οικογένεια, οµάδες συγγενών, οµάδες
ασθενών, οµάδες γονιών, οµάδες αδελφών, οµάδες πολλαπλών
οικογενειών).
Υποστηρικτικές παρεµβάσεις και παρουσίαση µοντέλων υποστηρικτικών
οµάδων για συγγενείς.
Παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών δεδοµένων και βιβλιογραφίας.

2. Παρακολούθηση
ψυχοεκπαιδευτικής
παρέµβασης
σε
οµάδες
οικογενειών που έχουν ένα µέλος που πάσχει από σχιζοφρένεια, διπολική
διαταραχή ή άλλη σοβαρή ψυχική διαταραχή και συζήτηση – εποπτεία µετά το
πέρας των οµαδικών συνεδριών (οι οικογένειες που συµµετέχουν στις οµάδες
είναι µέλη του Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία- Σ.Ο.Ψ.Υ.).

3. Παρακολούθηση υποστηρικτικής οµάδας συγγενών που έχουν ένα µέλος
που πάσχει από σχιζοφρένεια ή άλλη σοβαρή ψυχική διαταραχή και συζήτησηεποπτεία µετά το πέρας της συνεδρίας.

Στους εκπαιδευόµενους θα δίδεται εκπαιδευτικό υλικό (οι παρουσιάσεις όλων των
εκπαιδευτών,
επιστηµονικά άρθρα, βιβλιογραφία, οδηγοί και βιβλία ειδικά
προσαρµοσµένα για ασθενείς και οικογένειες).

Στο τέλος του 1ου έτους θα διενεργηθεί εξεταστική αξιολόγηση των
εκπαιδευοµένων προκειµένου να προχωρήσουν στο 2ο έτος.

Τόπος διεξαγωγής: Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής,
Σωρανού του Εφεσίου 2, Παπάγου
Πληροφορίες-Αιτήσεις συµµετοχής : www.epipsi.gr , e-mail: stigma@epipsi.gr
(Πλαζοµίτη Γεωργία) τηλ. 210.6170810-822, φαξ: 210.6519796
Υποβολή αιτήσεων
Συνεντεύξεις επιλογής*/ εγγραφές
Έναρξη µαθηµάτων
∆ίδακτρα Α’ έτους

:
:
:
:

έως 24 Σεπτεµβρίου 2010
27 Σεπτεµβρίου - 5 Οκτωβρίου 2010
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010
1.600,00€

* Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων (κατόπιν αξιολόγησης)

2ο έτος
∆ιεξάγεται από Οκτώβριο 2010 έως Ιούνιο 2011

Περιλαµβάνει:

1.

Ανάληψη οικογένειας ανά δύο εκπαιδευόµενους υπό εποπτεία (προτείνεται η
παρακολούθηση στο σπίτι της οικογένειας / σε περίπτωση δυσκολίας η
παρακολούθηση θα γίνεται σε χώρο του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.).

2.

Συνεχιζόµενη εκπαίδευση στην εφαρµογή της ψυχοεκπαιδευτικής
παρέµβασης και συµπεριφορικής θεραπείας οικογένειας µέσα από
προσοµοιώσεις οικογενειών και παίξιµο ρόλων.

3.

Παρουσιάσεις και αναλύσεις περιστατικών-οικογενειών.

4.

Επιλεκτική παρακολούθηση υποστηρικτικών οµάδων οικογενειών στον
Σ.Ο.Ψ.Υ.

5.

Βιβλιογραφική ενηµέρωση. Κριτική ανασκόπηση θεωρητικών θεµάτων
σχετικών µε την ψυχοεκπαίδευση και τις παρεµβάσεις στην οικογένεια.

Η εποπτεία θα έχει ατοµική και οµαδική µορφή.
Η οµαδική συνάντηση εποπτείας και συνεχιζόµενης εκπαίδευσης θα γίνεται κάθε
τρίτη Τετάρτη (κυλιόµενα), ώρα 16:00 – 20:00 στο χώρο του ΕΠΙΨΥ. Στο
ενδιάµεσο θα γίνονται ατοµικές εποπτείες οι οποίες θα ρυθµίζονται µε τον επόπτη.
Στο δεύτερο έτος επόπτες θα είναι :
•
Μαρίνα Οικονόµου (επίκ.καθηγήτρια Ψυχιατρικής, επιστηµονικά υπεύθυνη του
Προγράµµατος)
•
Αλεξάνδρα Πάλλη (Ψυχολόγος, συντονίστρια του Προγράµµατος)
•
Ελένη Λουκή (Ψυχολόγος, επιστηµονική συνεργάτης Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., απόφοιτη του
Προγράµµατος, συντονίστρια υποστηρικτικών οµάδων Σ.Ο.Ψ.Υ. )
•
Στέλλα Σηφάκη (Ψυχολόγος, απόφοιτη του Προγράµµατος, υπεύθυνη κλειστής
υποστηρικτικής οµάδας Σ.Ο.Ψ.Υ.)

Στο τέλος του δευτέρου έτους θα πρέπει να υποβληθεί προεπιλεγµένη
εργασία υπό εποπτεία, θα ακολουθήσει γραπτή και προφορική εξέταση
προκειµένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό κλινικής εκπαίδευσης.

Τόπος διεξαγωγής: Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής,
Σωρανού του Εφεσίου 2, Παπάγου
Πληροφορίες-Αιτήσεις συµµετοχής : www.epipsi.gr , e-mail: stigma@epipsi.gr
(Πλαζοµίτη Γεωργία) τηλ. 210.6170810-822, φαξ: 210.6519796
Εγγραφές
Έναρξη µαθηµάτων
∆ίδακτρα Β’ έτους

: 27 Σεπτεµβρίου - 5 Οκτωβρίου 2010
: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010
: 1.200,00€

