
 

Ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία οι εργαςίεσ του 5
ου

 Πανελλινιου 

Συνεδρίου Κλινικισ Φαρμακολογίασ που διοργάνωςε, όπωσ κάκε 

χρόνο, θ Ελλθνικι Εταιρεία Κλινικισ Ψυχοφαρμακολογίασ 

(ΕΛ.Ε.ΨΥ.) ςτισ 5-8 Μαΐου 2016 ςτισ ςυνεδριακζσ εγκαταςτάςεισ 

του ξενοδοχειακοφ ςυγκροτιματοσ Barcelo’ Hydra Beach ςτθν 

Ερμιονίδα.  

 Ήταν ζνα ακόμα πολφ επιτυχθμζνο ςυνζδριο, το οποίο 

παρακολοφκθςαν περιςςότεροι από 410 Ζλλθνεσ ψυχίατροι με 

ςυμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κακϊσ και ομιλθτζσ, από 

τθν Ελλάδα και το Εξωτερικό, καταξιωμζνοι ςτθ διεκνι 

επιςτθμονικι κοινότθτα για το ερευνθτικό τουσ ζργο και 

γενικότερα για τον τρόπο τθσ επιςτθμονικισ τουσ δουλειάσ. 

 

Η πολυκεματικότθτα του ςυνεδρίου κάλυψε ζνα μεγάλο μζροσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των ςυνζδρων,  οι οποίοι με τθν 

παρουςία τουσ και το γόνιμο και παραγωγικό διάλογο, επιβεβαίωςαν τθν ικανοποίθςι τουσ για τθ κεματολογία του ςυνεδρίου.  

 

  

Μερικζσ από τισ κεματικζσ ενότθτεσ που ςυηθτικθκαν ιταν και οι εξισ:  
 

Φαρμακολογικζσ παρεμβάςεισ ςτα γνωςτικά ελλείμματα τθσ  ςχιηοφρζνειασ και των ςυναιςκθματικϊν διαταραχϊν 

 Ψυχικζσ Διαταραχζσ κατά τθν κφθςθ και τθ λοχεία 

 Ανίχνευςθ και αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ψυχικισ υγείασ κατά τθν εφθβικι θλικία 

 Αντιμετϊπιςθ τθσ Ψυχωτικισ κατάκλιψθσ 

 Προβλθματιςμοί ςτθν αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν ψυχικϊν διαταραχϊν 

 Πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ  Οριακισ Διαταραχισ Προςωπικότθτασ 

 Θεραπείεσ εγκεφαλικισ διζγερςθσ ςτθν Ψυχιατρικι 

 Νεότερεσ εξελίξεισ ςτθν Ψυχιατρικι Γενετικι 

 Οι Νευροεξελικτικοί - Νευροτοξικοί μθχανιςμοί  ςτθν Σχιηοφρζνεια 

 Η Κατάκλιψθ ςτθ νόςο του Alzheimer 

 Η κζςθ των «Nutraceuticals» ςτθ κεραπευτικι τθσ μείηονοσ Κατάκλιψθσ και τθσ Διπολικισ Διαταραχισ 

 Φαρμακευτικζσ εξελίξεισ ςτθν κεραπεία τθσ Σχιηοφρζνειασ 

 

 



 

Το ςυνζδριο ςτιριξαν με τθν ευγενικι χορθγία τουσ οι φαρμακευτικζσ εταιρείεσ PFIZER ΗELLAS Α.Ε. , ΦΑΡΜΑΕΡΒ-ΛΙΛΛΤ Α.Ε.Β.Ε., SPECIFAR 

PHARMACEUTICALS, ΒΙΑΝΕΞ A.E., ΕΛΠΕΝ Α.Ε. , PHARMATHEN HELLAS Α.Ε.Β.Ε. , SANOFI, RAFARM Α.Ε.Β.Ε., JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICAL,  

BRAIN THERAPEUTICS , SERVIER HELLAS, GAP PHARMACEUTICALS, ANABIOSIS PHARMACEUTICALS , . PHARMANEL PHARMACEUTICALS S.A., 

GENEPHARM A.E, GALENICA , LYOFIN, MEDICAL PHARMAQUALITY, FARMASYN S.A. PHARMACEUTICALS, , PHARMAZAC, οι οποίεσ άφθςαν τισ 

καλφτερεσ των εντυπϊςεων με τθν παρουςίαςθ των περιπτζρων τουσ ςτον εκκεςιακό χϊρο του ςυνεδρίου. 

  

Τθν πολφ πετυχθμζνθ διοργάνωςθ του ςυνεδρίου, είχε και φζτοσ  η εταιρεία ONE TO ONE Α.Ε., θ προςφορά τθσ οποίασ 

αναγνωρίςτθκε από όλουσ τουσ ςυνζδρουσ, αλλά και από τισ φαρμακευτικζσ εταιρείεσ, ωσ μοναδικι. 
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