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SYMPOSIA

SPS2  SPONSORED SYMPOSIUM  AUTISM & ASPERGER SYNDROME

Lecture: INTERMODAL PERCEPTION OF SPEECH IN HIGH-FUNCTIONING AUTISM AND ASPERGER SYNDROME
Bebko, J.M.1, J.H. Schroeder, J.H.3, J.A. Weiss, J.A.2, K. Wells, K.3, L. Hancock, L.3 and McMorris, C.3
1 Dir. of Clinical Training, Prof. of Clinical & Developmental Psychology, Faculty of Health, York University, Torondo, CANADA
2 Postdoctoral Fellow, Psychology Dpt., Faculty of Health, York University, Torondo, CANADA
3 Graduate Student, Psychology Dpt., Faculty of Health, York University, Torondo, CANADA
Impairment in language and communication is one of the core deficits in Autism Spectrum Disorders (ASDs). Comprehension and production of 
language require integration of the auditory and visual components of speech.  Bebko and colleagues (2006) concluded that deficits in this intermodal 
processing (IMP) of auditory-visual input may be related to some of the language impairments that characterize autism. These impairments may be 
associated with independently-reported neurological differences. This project investigated IMP in a group of more able children with ASDs, those with 
Asperger Syndrome (AS) or HFA, to determine if impairments in IMP of speech are related to all ASDs. Weiss and Bebko (submitted) einvestigated the 
McGurk effect and found 80% of children with autism did not report the expected common auditory-visual illusion, thus corroborating difficulties with 
IMP of speech sounds.  The remaining 20% were those with ASDs and higher levels of language.  In the present study, we tested twenty HFA/AS
children, age 6-16 years, using the McGurk effect. Data collection is still in progress. This HFA/AS data will be compared to typical and autism (non-
HFA) controls. This research will help to determine whether individuals with AS/HFA are protected from deficits in integrating auditory-visual information 
compared to other ASDs. Neurological implications are discussed.

Invited Lecture: ASSOCIATED PSYCHIATRIC CONDITIONS IN AUTISM AND ASPERGER SYNDROME
Prof. Ghaziuddin, M., MD.
Director, Autism Spectrum Disorders Program, Clinical Professor, Psychiatry Dpt., Michigan State University, USA
Assoc. Professor, Child & Adolescent Psychiatry Dpt., University of Michigan, Ann Arbor, USA
Autism and Asperger syndrome (AS) are autistic developmental disorders (ASD) characterized by social and communication deficits with rigid ritualistic 
interests. Clinic-based studies suggest that at least 10-20% of patients with ASD suffer from additional psychiatric symptoms. The purpose of this 
presentation is to focus on the presentation, diagnosis, and assessment of psychiatric disorders in persons with autism and AS.  The first part of the 
presentation will provide an overview of ASD and discuss the problems that limit the detection of psychopathology in this population.  Risk factors, such 
as seizure disorder and other medical complications, will be discussed. The second part of the presentation will focus on the occurrence of individual 
psychiatric disorders in this population, in particular, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and depression.  Many high-functioning patients with 
autism and AS are initially diagnosed with ADHD.  After puberty, ADHD is often replaced by depression.  Across the life span, mood disorders 
(depression and anxiety) seem to be the most common psychiatric conditions in persons with ASD.  A few cases of catatonia have also been 
described.  While there is no specific link with schizophrenia, psychotic disorders are often seen in higher-functioning persons, especially in late 
adolescence and early adulthood. Special characteristics and symptoms these disorders in the setting of autism will be underscored; rating scales and 
assessment techniques outlined; and treatment aspects discussed.  

S1 SYMPOSIUM  PSYCHOTHERAPY TODAY

Invited Lecture: NEURAL INSHIFTING: THE NEXT GENERATION OF PSYCHIATRIC WELLNESS AND RECOVERY
Prof. Skolnick, J.S., MD.
Clinical Assistant Professor of Psychiatry, University of Washington, U.S.
Locum Consultant Psychiatrist, Taranaki District Health Board, N. ZEALAND
Mindfulness is a time-honored, empirically proven and widely used method of healing and advanced development. This lecture will present a new 
model of psychiatric wellness and recovery, centered around a newly described skill called “neural inshifting.” Neural inshifting expands the mindfulness 
skill into ten steps. It then attaches it to a mind/brain model of human behavior and experience that describes abnormal to highly advanced, so-called 
“spiritual,” states. Using a total life approach in six areas of wellness, when geared specifically to the neural inshifting skill, makes the it easier to 
achieve and able to happen naturally. Therefore, the result is a conceptual framework that integrates multiple disciplines and takes into account a 
person’s whole life, as it helps clients advance in their psychiatric healing and in their psychospiritual development. 

EMOTIONS AND FEELINGS AS THE BODY’S COMMENTS TO PERSONAL RELATIONSHIPS: IMPLICATIONS FOR PSYCHOTHERAPY 
PRACTICE.
Prof. Willert, S.
Assoc. Professor, Education, Learning and Philosophy Dpt., Aalborg University, DENMARK
Modern neurobiological research on emotions (Damasio, LeDoux, Panksepp etc.) is changing our conceptions of emotional life. Rather than viewing 
emotions as belonging to an irrational realm, separated from cognition proper, (as in Freud’s original hydraulic metaphor), emotions are understood as 
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reflections of phylogenetically evolved, evaluative and apperceptively based action systems helping organisms to structure and relate in adaptive 
fashion to their species-specific Umwelt. One special feature of humans’ emotional life, setting our species apart from all other, is that emotions not only 
guide us in our relational exchanges with our external surroundings (or Umwelt). Felt emotions, or feelings, also show up in our perceptual fields as 
distinguishable objects of attention constituting an important subset of phenomena belonging to our bodily-inside-as-Umwelt. This is the rationale 
behind describing – as the title does – emotions and feelings as the body’s (subjectively experienced) comments to personal relationships. A model of 
human self- or second order consciousness, consistent with the described theoretical framework, will be presented. Implications of the model for the 
understanding and handling of the psychotherapeutic encounter will be discussed.

Invited Lecture: PSYCHOTHERAPISTS’ HANDLING OF SEXUAL ATTRACTION TO CLIENTS: A GROUNDED THEORY
Dr. Arcuri, A.¹ and Dr. McIlwain, D.²
¹ Senior Research Officer, National Cannabis Prevention & Information Centre
National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales, Sydney, AUSTRALIA
² Senior Lecturer, Psychology Dpt., Macquarie University, Sydney, AUSTRALIA
Following 20 years of progressive yet sporadic research, the literature relating to psychotherapists’ handling of sexual attraction to clients remains 
underdeveloped and fragmented.  The current qualitative research attempts to reignite this flagging literature via interviews with 11 psychotherapists, 
which were analysed to develop a grounded theory of psychotherapists’ handling of sexual attraction to clients.  The resulting theory explains the 
development of sexual attraction to clients via the combined influences of the client, the psychotherapist and the therapeutic relationship.  In addition, it 
explains the process of handling such sexual attraction via decision-making influenced by numerous characteristics of the psychotherapist, and based 
on various qualities of the sexual attraction, its perceived manageability, and the ethicality and consequences of handling it in certain ways.  Such 
handling strategies include: implementation of psychic and/or behavioural management techniques; therapeutic use of the sexual attraction (including 
therapeutic self-disclosure); guidance-seeking; privileging the sexual attraction; and discontinuation of psychotherapy.  Implementation of these 
strategies is theorised to result in cessation of psychotherapy, successfully managed sexual attraction, or incompletely or unsuccessfully managed 
sexual attraction, the last of which would require further attempts at handling it.  Implications for psychotherapists, supervisors, educators and future 
research are discussed.

MEANING MAKING IN SHAME AND GUILT
Chan, R.¹ and Prof. Chan, C.²
¹ Applied Social Studies Dpt., City University of Hong Kong, CHINA
² University of Hong Kong, CHINA
Shame and guilt have been the focus in mental health studies, not many concerns about their relations with meaning making. The purpose of this study 
is to explore this gap. A total of 193 university students were invited to fill in structured questionnaires. Results of multiple regressions showed that 
people in guilt were more ready to make meaning out of their loss experience (beta = 0.180, p = 0.033), but not in shame (beta = -0.013, p = 0.877). In 
low self-esteem group, the difference was more significant in guilt (beta = 0.455, p = 0.000) than in shame (beta = -0.148, p = 0.179), and similar 
situation applied in guilt (beta = 0.256, p = 0.029) than in shame (beta = 0.074, p = 0.521) in high perceived controllability group. It concludes that under 
condition of being low self-esteem, guilt favors but shame hinders cognitive processing.

WHO DROPS OUT FROM PSYCHOTHERAPY?
Prof. Pattakou Parassiri, V.
Social Work Dpt., TEI of Crete, Iraklio-Crete, GREECE
Psychotherapy is a multifactorial process interwoven with a great number of interaction and variables. A number of patients that withdraw from 
psychotherapy manifest disturbance in many areas of their personality and functioning. It is not surprising that these patients are difficult to engage in 
treatment. It has been reported that defensive patients dropped out because of their lack of willingness to engage in therapy (Gomes-Schwartz, et. al, 
1978). Engaging and providing effective therapy for these individuals will be a continuing challenge to professionals (Kline & King, 1973). The aim in 
the present study is a) to develop a scale applicable to all schools of psychotherapy according to the new tendency for psychotherapy integration, and 
b) based on this scale to predict patients’ ability to engage in the psychotherapeutic process before they are actively involved in the psychotherapy. 
Methodology: The sample consisted of 117 out-patients, 61 women and 56 men, aged from 17 to 62 with an educational level of at least primary 
school. The patients were suffering from a wide range of psychological disorders (for example anxiety disorders, affective disorders, psychosis) and 
they were undergoing integrative individual psychotherapy with the same psychotherapist. At the beginning of psychotherapy all patients were 
administered the scale that predicts their ability to engage in the psychotherapeutic process (Assessment of the Ability to Engage in the 
Psychotherapeutic Process, AAEPP Scale). Because the aim of individual psychotherapy is both the intraphysic change and the change of 
interpersonal interactions, the combination of patient’ self-report assessment and therapist’s evaluation was considered more advantageous. 
Consequently, patients were discriminated as engaged, non-engaged and dropouts according to therapists’ evaluation. Results indicated that the 
newly developed scale could reliably discriminate between the patients that engage in the psychotherapy those who do not engage and those who are 
dropouts (they quit psychotherapy before its termination). In this presentation the results and their implications are further discussed.
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S2  SYMPOSIUM  MEDICAL CONDITIONS & MENTAL HEALTH

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CONFRONTING WITH HIV/AIDS AMONG IRANIAN PERSONS: A PHENOMENOLOGICAL STUDY
Mohammad pour A.¹, Prof. Parsa Yekta Z.², Prof. Nikbakht Nasrabadi A.³ and Prof. Mohraz M.
¹ Ph.D student, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, IRAN
² Associate Professor of Tums, Nursing & Midwifery Dpt., Medical Sciences /Tehran University, Tehran, IRAN.
³ Associate Professor of Tums, Nursing & Midwifery Dpt., Medical Sciences /Tehran University, Tehran, IRAN.
 MD, MpH, Prof. of Infectious Disease, Iranian Research Center for HIV/AIDS, Medical Sciences /Tehran University, Tehran, IRAN.
The Confronting with stressful diagnosis of HIV/AIDS may be an important individual trend and traumatic psychological experience. This interpretative 
phenomenological study was carried out to describe and understand the lived experience of Iranian persons living with HIV/AIDS (their feelings, 
concerns, reactions and behaviors) through the period of initial HIV/AIDS diagnosis. Audio taped semi-structure interview with participants, and field 
notes utilized to data collection in infectious wards and counseling centers. The data were analyzed. Findings were classified into three main themes, 
including certain sub themes. The themes emerged were: (1) doubt and delay to exposing: disclosure, death/premature death, being blamed or 
judged, discrimination, stigma, and being labeled, lack of support, uncertainty about the future, lack of knowledge and insight about HIV, fear of 
rejection, (2)Testing: stressful waiting, receiving result. (3) Impacts and reactions: feelings and reactions were experienced on the range from shock, 
disbelief, fear and, isolation …to depression, suicide and acceptance. Therefore with understanding of these lived experiences and focus on specific 
sociocultural Iranian context, the persons need more counseling, educational and supportive programs in period of initial HIV/AIDS.

Lecture: AFRICAN AMERICAN ELDERS ADAPTING TO DIABETES: AN ADAPTATION AND TEST OF THE ILLNESS INTRUSIVENESS MODEL.
Prof. DeCoster, V.A.¹ and Prof. Killian, T.²
¹ PhD, LCSW, ACSW Associate Professor, University of Arkansas, U.S.
² PhD, Associate Professor - University of Arkansas
Background. African American elders are twice as likely to be diagnosed, experience complications, and die from diabetes. Research demonstrates 
the failure of traditional treatment, noting aging insensitivity, a-theoretical basis, and poor life-style changes. To address these deficits, this study 
developed and tested a theory on the biopsychosocial process of living with diabetes, a three-tier recursive model based on Devin’s (1984) Illness 
Intrusiveness Model.  Methods. Using a cross-sectional design, 145 older adults in the Southern United States completed an extensive battery of 
instruments measuring physical, psychological, and social variables as well as diabetes self-care behaviors. Results. Structural equation modeling 
demonstrated the strength of the model and the role of diabetes self-efficacy and outcome expectations in mediating biopsychosocial factors 
influencing diabetes self-management behavior. Conclusions. This study offers a unique comprehensive theoretical framework for psychosocial 
adjustment to diabetes, with empirical findings identifying targets for interventions with older adults with diabetes. 

Lecture: NEUROPSYCHIATRIC FINDINGS ARISING FROM LEUKOCYTOCLASTIC VASCULITIS CASE REPORT
Prof. Surti, B., MD
Psychiatrist, St.Thomas Psychiatric Hospital, Ontario, Assist. Prof., Psychiatry Dpt. University of Western Ontario, CANADA
Vasculitis is an infrequent disorder – the overall annual incidence (excluding giant cell arteritis) is estimated to be 31-47/million.  Leukocytoclastic 
vasculitis (LCV), also known as hypersensitivity or “allergic” angiitis, is a small vessel vasculitis according to the Chapel Hill classification system (1-7).  
In this disorder, immune complex deposition along post-capillary venules generates an inflammatory cascade. This typically results in extravasation of 
red blood cells, generating the palpable purpura that is pathognomic of LCV (4). The current consensus is that LCV has many causative agents, 
including certain drugs, infections, and autoimmune disorders (2,3,6).  However, it is also idiopathic in fifty percent of biopsy-identified cases (2-7).  
Central nervous system involvement of LCV, however, has not received much attention in the literature.  Perhaps this stems from the difficulty in 
diagnosis, as CNS vasculitis is a rare syndrome that can present with almost any complex of symptoms and signs, including headache, meningeal 
signs, seizures, strokes, encephalopathy, and rarely, psychiatric syndromes (7). Moreover, there are no pathognomic findings of CNS vasculitis on CT 
or MRI (7).  The present report describes a case of a forty year old woman who was presented with psychosis but was found to have CNS 
complications secondary to leukocytoclastic vasculitis.  

CAUSES OF HYPERPROLACTINAEMIA IN MALE PATIENTS WITH ERECTILE DYSFUNCTION
Prof. Venetikou, M.S.¹ Dr. Lampou, T.² and Gizani, D.³
¹MD, DipEndo, PhD, Endocrinologist/Neuroendocrinologist, the Athens Medical Sex Institute, Athens, GREECE
Prof. Essential Medical Lessons Dpt., Faculty of Health and Caring Professions, Technological Educational Institute of Athens, GR.
² Urologist, the Athens Medical Sex Institute, Athens, GREECE
³ Clinical Psychologist, the Athens Medical Sex Institute, Athens, GREECE
Introduction: Erectile dysfunction is a common complain with variable aetiology. Aim : We assessed 165 patients with erectile dysfunction in order to 
investigate the percentage of organic (vascular and endocrine) and psychogenic aetiology.  Methods : All patients had been diagnostically evaluated 
using an integrated three – team approach, involving the psychologist, endocrinologist and the urologist as specialists in order to uncover any 
underlying andrological disorder.  After this evaluation, all erectile patients, together with therapists and physicians had an extended meeting where the 
diagnosis and possibility of treatment (s) were presented. Results : 60 patients (36.4%) considered their condition as organic, 52 (31.5%) rated it as 
mostly psychogenic.  45 (27.2%) thought it could be of mixed aetiology and 8 (4.8%) could not comment at all as to the aetiology.  No psychologist 
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considered the erectile dysfunction as purely (100%) organic.  After the urological and endocrine evaluation, vascular disorder was considered in 30 
patients (18.2%), endocrine dysfunction (prolactin – PRL related) in 16 patients (9.7%) and psychogenic in 109 patients (66.1%). 16 of the above 
patients had definite hyperprolactinaemia.  2 had big – sized prolactinomas as revealed by MRI and pituitary function tests.  4 had non – functioning 
pituitary tumours also based on MRI and pituitary tests.  4 had small PRL adenomas.  Drug – induced hyperprolactinaemia was suspected in 6 patients, 
who used medications affecting PRL secretion, and had no evidence of tumour on radiological evaluation. Conclusions : Data in this sample of males 
with erectile dysfunction show that hyperprolactinaemia may affect a number of patients and needs to be evaluated before considering any other 
treatment.

ORGANIC AND PSYCHOGENIC ERECTILE DYSFUNCTION IN MALE PATIENTS
Prof. Venetikou, M.S.¹ Dr. Lampou, T.² and Gizani, D.³
¹MD, DipEndo, PhD, Endocrinologist/Neuroendocrinologist, the Athens Medical Sex Institute, Athens, GREECE
Prof. Essential Medical Lessons Dpt., Faculty of Health and Caring Professions, Technological Educational Institute of Athens, GR.
² Urologist, the Athens Medical Sex Institute, Athens, GREECE
³ Clinical Psychologist, the Athens Medical Sex Institute, Athens, GREECE
Introduction : Erectile dysfunction is a common underdiagnosed disorder with a variable aetiology. Aim : We studied 165 male patients with erectile 
dysfunction in order to assess psychogenic and organic diagnosis. Methods :  The diagnostic evaluation of all erectile dysfunction patients used an 
integrated three – team approach, involving the psychologist, endocrinologist and urologist as specialists.  After their evaluation, erectile patients, had 
an extended meeting with their therapists, where the diagnosis and treatment(s) were presented. Results : Among 165 male patients with erectile 
dysfunction, 60 (36.4%) considered their condition as organic, 52 (31.5%) rated it as psychogenic, 54 (27.2%) thought it could be of mixed aetiology 
and 8 patients (4.8%) could not comment as to the possible cause. Of these165 patients with erectile dysfunction after the diagnostic work–up, 30 
(18.2%) had vascular erectile dysfunction, while 16 (9.7%) had endocrine disorder (non-diabetes). 109 patients (66.1%) were diagnosed as having 
psychogenic erectile dysfunction.  Psychogenic involvement irrespectively of concomitant organic pathology was found in 153 patients (92.7%). 
Conclusions :  Our data suggest that the three-team integrated approach we used can definitely differentiate those men they need further organic 
(urological/endocrine) work up, while it takes into consideration the psychological parameters in all cases studied.

PREVALENCE RATE AND PREDICTORS OF PANIC DISORDER AMONG CHEST PAIN PATIENTS
Prof. Elsayed, O., MD.¹ and Prof. Abdullah, G., MD.²
¹ Zayed Military Hospital, Abu Dhabi, UAE
Psychiatry Dpt., Faculty of Medicine, Sues Canal University, EGYPT
² Cardiology Dpt., Faculty of Medicine, Sues Canal University, EGYPT
Background: Many patients with chest pain who come to hospital emergency departments have panic disorder. Rates of panic disorder are higher 
among those who present for cardiological outpatient evaluation of their chest pain. Unfortunately, panic disorder remains largely undiagnosed and 
untreated in these settings. Objectives: The aims of the present study were to 1) determine the prevalence rate of panic disorder 2) to explore factors 
predictive of panic disorder among outpatient cardiological chest pain population. Design: A cross-sectional study based on psychiatric and 
cardiological investigation. Setting: Cardiological unit in Sues Canal University Hospital, Ismailia, Egypt. Subjects: 140 consecutive outpatients 
referred for the evaluation of chest pain of unknown etiology at cardiology unit. Main outcome measures. Psychiatric state diagnosis (axis I); scores 
on self-assessment rating scales of psychological factors and cardiological diagnosis. Results: The PD prevalence (with or without agoraphobia) was 
estimated at 37.1% in the total chest pain population, 44.4% in patients without coronary artery disease vs. 24% in those with coronary artery disease 
(p < 0.001). PD patients, were significantly younger, more likely to be females and single than the non PD group. Also, Panic disorder was significantly 
associated with psychological distress and co morbid psychiatric disorders (P < 0.05). Using stepwise logistic regression analysis; negative diagnosis of 
coronary heart diseases, atypical quality of chest pain, a high level of self reported anxiety symptoms, female sex and young age were the best 
predictive indicators of PD. The overall predictability was 84.6%. Conclusion: PD commonly occurs in chest pain population. Thus, there is a need to 
educate physicians caring for these patients about PD identification and treatment. The predictive factors in the study appear to improve recognition of 
this disabling but treatable cause of chest pain.

S4  SYMPOSIUM  PSYCHOMETRIC TOOLS OF EARLY IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF LEARNING DISABILITIES

Lecture: PRESENTATION OF “FO.T.A.DY.S.”: PHONOLOGICAL TEST OF EARLY IDENTIFICATION OF DYSLEXIA (5-6, 6-8 Y. OLD).
Dr. Karvounis, M.¹ and Prof. Stavrou, L.²
¹ Special Education Researcher, Laboratory of Special and Curative Education (LAB.E.SPE.C.), University of Ioannina
² Prof. of Psychopathology, Doctor of the University of Sorbonne, Director of Laboratory of Special & Curative Education 
(LAB.E.SPE.C.), Editor of Journal of Curative and Intercultural Psychopedagogy, University of Ioannina
Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται το Φωνολογικό Τεστ Δυσλεξικής συμπεριφοράς σε παιδιά ηλικίας 5-8 (ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ 5-6, ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ 6-8). Το
ΦΩΤΑΔΥΣ 5-6 και το ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ 6-8 αποτελούν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία συνεκτίμησης πολλών πληροφοριών και στηρίζεται σε 
ένα θεωρητικό σχήμα ερμηνείας του τρόπου μάθησης των παραμέτρων του γραπτού λόγου. Η εφαρμογή του ΦΩΤΑΔΥΣ 5-6 αφορά στον έγκαιρο 
εντοπισμό παιδιών προσχολικής ηλικίας με τάσεις εμφάνισης δυσλεξικής συμπεριφοράς, δηλαδή παιδιών που μπορεί να εμφανίσουν δυσκολίες στη 
μάθηση της ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής κατά τη φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο. Το ΦΩ.Τ.Α.ΔΥΣ 5-6 περιλαμβάνει οκτώ 
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ψυχομετρικές υποκλίμακες για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, οι οποίες αποτυπώνουν τους τρεις επιμέρους τομείς της φωνολογικής επεξεργασίας των 
πληροφοριών και της οπτικής προσοχής. Οι επιμέρους τομείς της φωνολογικής επεξεργασίας των πληροφοριών και της οπτικής προσοχής είναι οι 
ακόλουθοι: επανάληψη ψευδολέξεων, φωνημική σύνθεση, αναγνώριση ομοιοκαταληξίας, απαλοιφή αρχ. Τμήματος, ταχεία ονοματοθεσία, ταχεία 
ονοματοθεσία χρωμάτων, σύγκριση   ψευδολέξεων, συλλαβική/ φωνημική κατάτμηση.  Το ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ 6-8 αποτελεί συνέχεια του ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ 5-6.

ASSESSMENT TOOL FOR PRESCHOOLERS: EARLY IDENTIFICATION OF LINGUISTIC CAPACITIES AND DIFFICULTIES
Yanneli, P.¹ and Stavrou, P.D.²
¹ Researcher, PhD Candidate, Laboratory of Special and Curative Education (LAB.E.SPE.C.), University of Ioannina.
² Clinical Psychologist, Université Paris V – Sorbonne, Laboratoire de Psychologie Clinique et de Psychopathologie
Κατά τη νηπιακή ηλικία ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη γλωσσική έκφραση του νηπίου και κυρίως στην ανάπτυξη του προφορικού του λόγου, 
δεδομένου ότι αυτός αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο έκφρασης του νηπίου και συμβάλλει τόσο στην ύφανση του ιστού των  κοινωνικών συναλλαγών 
του όσο και στην προετοιμασία πρόσκτησης και απόκτησης της γραφής. Η κατάκτηση της προφορικής γλώσσας στηρίζεται στην κατανόηση, στην 
παραγωγή λόγου, στην κυριαρχία του γλωσσικού κώδικα (προφορά, λεξιλόγιο, σύνταξη) και στη χρήση της γλώσσας (λαμβάνοντας υπόψη τα 
ποικίλα χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής κατάστασης: γνωριμία των συνομιλητών, στόχοι επικοινωνίας, κ.ά.).  Η εισήγηση αυτή αποσκοπεί στην 
παρουσίαση ενός εργαλείου που έχει ως στόχο την  πρώιμη ανίχνευση των γλωσσικών δυσκολιών του μαθητή και τον εντοπισμό των γλωσσικών 
ικανοτήτων του. Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον παιδαγωγό προκειμένου να σχεδιάσει προγράμματα παρέμβασης για 
την τάξη του αξιολογώντας το πεδίο των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του κάθε μαθητή και της ομάδας – τάξης.  Στη μελέτη αυτή παρουσιάζουμε τα 
αποτελέσματα μιας πιλοτικής έρευνας που έγινε σε ένα δείγμα 100 μαθητών ηλικίας 5-6 ετών που φοιτούν σε νηπιαγωγεία της περιφέρειας Αττικής. 
Στο δείγμα χορηγήθηκε ένα εργαλείο που αποτελείται από 12 υπο-κλίμακες, επτά από τις οποίες χορηγούνται ατομικά και οι υπόλοιπες πέντε 
ομαδικά. Αναλυτικότερα: (i) κατά την ατομική χορήγηση εξετάζεται: η λεξιλογική ικανότητα του παιδιού (ικανότητα δείξης και κατoνομασίας 
αντικειμένων καθημερινής ζωής, ήτοι προσληπτικό και εκφραστικό λεξιλόγιο), η ικανότητα αφήγησης του  παιδιού (λεκτική παραγωγή ενός πολύ 
γνωστού παραμυθιού), η κατανόηση παραμυθιού (η εύρεση σχετικών σημαντικών πληροφοριών με την κατάλληλη επιχειρηματολογία και η επιλογή 
εικόνων σχετικών με το παραμύθι), η ικανότητα κατονομασίας επαγγελμάτων και η φωνολογική ενημερότητα, και  (ii) κατά την ομαδική χορήγηση 
εξετάζεται:η γνώση βασικών χωρικών εννοιών, η μνήμη, η προσοχή, η κατανόηση απλών και σύνθετων οδηγιών, η γνώση εννοιών χρόνου.
   

ASSESSMENT TOOL FOR PRESCHOOLERS: IDENTIFICATION OF VISUAL DISCRIMINATION DISORDERS
Koutras, St.¹ and Prof. Stavrou, L.²
¹ Researcher, PhD Candidate, Laboratory of Special and Curative Education (LAB.E.SPE.C.), University of Ioannina.
² Prof. of Psychopathology, Doctor of the University of Sorbonne, Director of Laboratory of Special & Curative Education
Η αντίληψη περιλαμβάνει τις λειτουργίες με τις οποίες το άτομο προσλαμβάνει και κατανοεί ερεθίσματα που προσπίπτουν στις αισθήσεις του και 
αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο στη μεταβίβαση των πληροφοριών από τα αισθητήρια όργανα στις εσωτερικές νοητικές λειτουργίες. Οι διαταραχές της 
οπτικής αντίληψης είναι ένα σύμπτωμα που παρουσιάζουν συχνά παιδιά με δυσκολίες μάθησης και παρεμποδίζουν τη σχολική επίδοση. Η περίοδος 
κατά την οποία κατ’ εξοχήν αναπτύσσεται η οπτική αντίληψη στο φυσιολογικό παιδί είναι η ηλικία από 3,5 έως 7,5 ετών, δηλαδή χρονολογική ηλικία 
που συμπίπτει με τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Για τη μέτρηση της οπτικής αντίληψης έχουν 
κατασκευαστεί διάφορα εργαλεία μέτρησης. Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και τα πιο γνωστά σταθμισμένα τεστ οπτικής 
αντίληψης, κατασκευάσαμε μια ψυχομετρική δοκιμασία για παιδιά προσχολικής ηλικίας με σκοπό να δομηθεί μια κλείδα πρώιμης ανίχνευσης 
μαθησιακών δυσκολιών σε συνάρτηση με τις διαταραχές της οπτικής αντίληψης. Η κλείδα αυτή είναι προσαρμοσμένη στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, είναι εύχρηστη για τον εκπαιδευτικό αλλά και ευχάριστη κατά τη χορήγησή της στους μαθητές. 

PSYCHOMOTOR ASSESSMENT BATTERY FOR THE DEAF AND HARD OF HEARING CHILDREN 3-8 YEARS OLD
Skafida, F.¹ and Prof. Stavrou, L.²
¹ Researcher, PhD Candidate, Laboratory of Special and Curative Education (LAB.E.SPE.C.), University of Ioannina
² Prof. of Psychopathology, Doctor of the University of Sorbonne, Director of Laboratory of Special & Curative Education 
Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται μια δέσμη δοκιμασιών αξιολόγησης της ψυχοκινητικής ανάπτυξης για κωφά και βαρήκοα παιδιά ηλικίας 4-10 
ετών, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις γλωσσικές και γνωστικές ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτών. Τα αποτελέσματά της αξιοποιούνται για τη 
δημιουργία προσαρμοσμένων προγραμμάτων που στοχεύουν στην ποιοτική βελτίωση επιμέρους δεξιοτήτων, όπου παρατηρήθηκε δυσχέρεια 
(Goodway, Crowe, & Ward, 2003). Η δέσμη δημιουργήθηκε έχοντας ως θεωρητική βάση την ταξινομία εκπαιδευτικών στόχων για τον ψυχοκινητικό 
τομέα της Harrow (1972) και εμπλουτίσθηκε με δοκιμασίες που σχετίζονται με τις ελλείψεις των κωφών παιδιών στην ισορροπία, τον κινητικό 
συντονισμό και το ρυθμό (Bilir, et al., 1995; Butterfield, Van de Maars, & Chase, 1993; Butterfield, & Ersing, 1987, 1988; Butterfield, 1986, 1989). Η 
δέσμη αποτελείται από τέσσερις υπο-ομάδες δοκιμασιών, όπου κάθε ομάδα ελέγχει τη σύνθεση των δεξιοτήτων αδρής ή λεπτής κινητικότητας. Η 
δέσμη αυτή είναι προσβάσιμη στα παιδιά αυτά, δεδομένου ότι είναι μεταφρασμένη στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (οδηγίες στην Ε.Ν.Γ. με οπτικά 
παραδείγματα επίδειξης των δοκιμασιών),  εξασφαλίζει πλήρη κατανόηση των δοκιμασιών,   ελαχιστοποεί σφάλματα μέτρησης, χωρίς να 
παραγνωρίζεται ο ελκυστικός χαρακτήρας του εξεταστικού υλικού. Περιγράφονται τα στάδια κατασκευής της δέσμης καθώς και οι νοητικοί, 
ψυχοκοινωνικοί και σωματικοί-βιολογικοί παράγοντες που συνυπολογίζονται για την εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων σχετικά με την 
ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών. Η δέσμη βρίσκεται στο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής της σε παιδιά που φοιτούν σε Ειδικό Νηπιαγωγείο και 
Δημοτικό κωφών και βαρηκόων της περιοχής Αττικής.
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S5 SYMPOSIUM CHILDREN’S PSYCHO-PHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT

WAYS OF ENHANCING COMMUNICATION SKILLS TO SMALL CHILDREN
Prof. Sidiropoulou, F.¹, Shiza, M. ², Νanouri, Μ. ³ and Magoula, E.³
¹ Ass. Prof. of Psychopedagogics, Early-Childhood Dpt., Technological Educational Institution (TEI) of Athens.
² MSc in Pedagogy, Infant School Teacher
³ Nursery School Teacher
Η οικογένεια είναι η πρώτη ομάδα ένταξης του ατόμου και σημαντικός φορέας για την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Η ανάπτυξη της κοινωνικής 
κατανόησης αρχίζει με το ενδιαφέρον που δείχνουν τα παιδιά να είναι αποτελεσματικά στις σχέσεις τους με τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Στο 
πλαίσιο των προβλημάτων της σύγχρονης εποχής, όπου οι γονείς δεν έχουν το χρόνο να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους, το κάθε παιδί 
διαμορφώνει την δική του προσωπικότητα με τον δικό του δρόμο εξέλιξης και αντιμετώπισης προβλημάτων και την δική του δημιουργική φαντασία. 
Έρευνες παρουσιάζουν, πιο συχνά σήμερα, περιπτώσεις προβλημάτων ψυχικής υγείας που έχουν σαν αιτία τους την ελλιπή επικοινωνία στο 
πλαίσιο της οικογένειας. Στην προσχολική ηλικία, η αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται όταν το παιδί δρα σε ομάδες παίζει σημαντικό ρόλο στην 
ολόπλευρη εξέλιξη του (Cresas). Ο χώρος αγωγής και φροντίδας του μικρού παιδιού, ο παιδικός σταθμός, συμπληρώνει ή και διορθώνει το έργο της 
οικογένειας στην κατάκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Αποτελεί κοινωνικό περιβάλλον  που δίνει ευκαιρίες στο παιδί αυτής της μικρότερης ηλικίας 
-με ποιοτικά ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα - να πειραματιστεί στην «δυναμική της ομάδας» αφού αποτελεί το πρώτο εξωοικογενειακό χώρο στον 
οποίο το παιδί βιώνει κοινωνικές εμπειρίες. Στο χώρο προσχολικής αγωγής, μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο κοινωνικών ανταλλαγών και δρόμο για 
την κατανόηση της λειτουργίας της ομάδας η επαφή και ενασχόληση  του παιδιού με την τέχνη. Η ζωγραφική, για παράδειγμα, είναι αποδεκτό ότι 
αποτελεί μέσο έκφρασης που  βοηθάει τον άνθρωπο να εξωτερικεύσει συναισθήματα που δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια. Ένα έργο τέχνης 
ανταποκρίνεται σε μια διπλή ανάγκη του ανθρώπου. Έτσι η ανάγκη του «καλλιτέχνη» να πλάσει έναν νέο φανταστικό κόσμο κατασκευασμένο από τα 
χέρια του συνδυάζεται με την ανάγκη του κοινού, που ανταποκρινόμενο στο έργο τέχνης δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να αναγνωρίσει κάτι από τον 
εαυτό του και να τον κατανοήσει καλύτερα. Με τις παραπάνω σκέψεις, υλοποιήσαμε παρέμβαση με άξονα τη ζωγραφική σε ομάδα παιδιών 
προσχολικής ηλικίας στο χώρο του παιδικού σταθμού, με τη μέθοδο της έρευνας-δράσης. Σκοπός ήταν να ενταχθούν τα παιδιά σε κλίμα ομάδας, 
επικοινωνίας, συνεργασίας, κατανόησης και αποδοχής. Το κάθε παιδί να κατακτήσει επικοινωνιακές δεξιότητες, να εμπλουτίσει τις δυνατότητες του 
στο να εκφράζει με διαφορετικούς τρόπους και μέσα τη σκέψη του και τα συναισθήματα του και να μάθει να χρησιμοποιεί τη «γλώσσα» που δηλώνει 
διάθεση συνεργασίας και αποδοχή των άλλων. Με συστηματική παρατήρηση κωδικοποιήθηκαν δεδομένα των βασικών χαρακτηριστικών μιας 
ομάδας και έδωσαν αποτελέσματα λειτουργίας της. Τα θετικά αποτελέσματα προέκυψαν σταδιακά, η διαφορά ηλικίας αλλά και η χρονική διάρκεια 
παρέμβασης επηρέαζε θετικά, η λεκτικοποίηση διευκόλυνε την επικοινωνία και οι κανόνες υιοθετήθηκαν. Τα παιδιά με συναισθηματικούς δεσμούς, 
μέσα από τις κοινές τους εμπειρίες, κατάφεραν ελεύθερα να χρησιμοποιούν τις ιδέες τους και τη δημιουργική τους φαντασία. Αποδέχονταν σιγά-σιγά 
την κριτική ή την αναγνώριση της, επηρεάζοντας προσωπικά την ομάδα τους σε διαφορετικές περιπτώσεις. Η αποδοχή στο πλαίσιο της ομάδας 
ενδυνάμωσε την αυτοεκτίμηση των παιδιών και συνέβαλλε στην τόνωση της αυτοπεποίθησης τους. Έγινε κατανοητό, ότι η ομαδική εργασία στο 
πλαίσιο ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων ευνοεί την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, καθώς τονώνει το αίσθημα του «ανήκειν» που είναι 
πολύτιμο για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. 

THE MOSAIC GRAFIC AS COMMUNICATION MEANS FOR CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE.
Prof. Sidiropoulou, F.¹, Nanouri, M. ², Vourla, P. ³ and Bourha, D.³
¹ Ass. Prof. of Psychopedagogics, Early-Childhood Dpt., Technological Educational Institution (TEI) of Athens.
² Nursery School Teacher                
³ Infant School Teacher
Ο σκοπός της εργασίας είναι να διαπιστώσουμε αν η «ψηφιδογραφική» προσέγγιση αποτελεί μέθοδο καλύτερης γνώσης επικοινωνίας με τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας.  Η προσέγγιση αυτή, περιλαμβάνει παρατήρηση παιδιών, ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση και διερεύνηση της σχέσης των 
παιδαγωγών - των γονέων και των παιδιών και το όνομά της απορρέει από το γεγονός ότι κάθε μία από τις μεθόδους αποτελεί «ψηφίδα» στην 
συνολική προσέγγιση (Alison Clark, 2003). Η πολυμεθοδική της προσέγγιση υλοποιήθηκε σε χώρο παιδικού σταθμού της περιοχής της Αθήνας και 
Κύπρου. Συνολικά τριάντα τρία παιδιά δύο ομάδων αποτέλεσαν το δείγμα μας. Με την «ψηφιδογραφική» προσέγγιση, μπορούμε να διαμορφώσουμε 
μία ζωντανή εικόνα της καθημερινότητας των παιδιών, μέσα από την δική τους σκοπιά, στο κοινωνικό τους περιβάλλον - τον παιδικό σταθμό. Η 
μελέτη μας βοήθησε, κυρίως, να αποκτήσουμε μία καλή σχέση-συνεργασία με τους γονείς των παιδιών, να διαπραγματευτούμε και συνεργαστούμε με 
τη παιδαγωγό των παιδιών και, τέλος, να κατανοήσουμε καλύτερα τα παιδιά. Να τα πλησιάσουμε, να μας δείξουν εμπιστοσύνη και να δημιουργηθούν 
νέοι κώδικες επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα της έρέυνας ανέδειξαν ότι η «ψηφιδογραφική» προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους 
αγωγής-εκπαίδευσης και φροντίδας μικρών παιδιών (παιδικού σταθμούς). Είναι μία πολυεπίπεδη μέθοδος «αφουγκρασμού» των παιδιών η οποία 
μπορεί να συμβάλει στο σχεδιασμό αλλαγών του περιβάλλοντος, να μας βοηθήσει να συλλέξουμε τις γνώμες και τις εμπειρίες των παιδιών μικρής 
ηλικίας όσον αφορά γεγονότα, σχέσεις, παιχνίδια ή έναν εξωτερικό χώρο. Η μέθοδος μπορεί να βοηθήσει μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά, ιδιαίτερα 
αυτά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην επικοινωνία. 

SCHOOL CONTRIBUTION IN PHYSICAL AND EMOTIONAL CHILD DEVELOPMENT. THE EXAMPLE OF DAY CARE CENTRE’S YARD.
Zerva, M.¹, Simitzi, A.², Fanouraki, M.² and Tsakmaka, D.²
¹ Research Fellow,  MSc Health & Safety at Work Conditions , Infant School Teacher, Early Childhood Education Dpt., TEI of Athens 
² Infant School Teacher
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Το κτίριο και οι χώροι ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος αποτελούν μια βασική παράμετρο η οποία συμβάλλει, ενισχύει ή ακόμη εμποδίζει την ομαλή 
ανάπτυξη και την καλή υγεία των μικρών παιδιών ανάλογα με τις δυνατότητες για κινητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και γνωστικό παιχνίδι. Στις 
μέρες μας οι σχολικές αυλές αποτελούν ουσιαστικά τις τελευταίες ευκαιρίες ανοιχτών χώρων που έχουν απομείνει στη σύγχρονη ελληνική πόλη 
για να φιλοξενηθούν χώροι φύσης, ενώ για μεγάλο αριθμό παιδιών αποτελούν τους μοναδικούς χώρους υπαίθριων δραστηριοτήτων. Η αυλή και ο 
κήπος είναι η προέκταση των αιθουσών  και  ως εκ τούτου αποτελούν εκπαιδευτικό εργαλείο ενώ παράλληλα εκφράζουν την κυρίαρχη αντίληψη της 
πολιτείας για την ποιότητα του χώρου που αρμόζει στην αγωγή, παράλληλα προσφέρονται στο παιδί δυνατότητες εκτόνωσης της κινητικότητας και 
της συναισθηματικής φόρτισης καθώς και ευκαιρίες χαλάρωσης της πνευματικής έντασης. Σκοπός της εργασίας μας ήταν η διερεύνηση των 
συνθηκών που επικρατούν στον προαύλιο χώρο στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς και με άμεσο ή έμμεσο τρόπο συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη του μικρού παιδιού. Το υλικό μας αποτέλεσαν οι δημόσιοι βρεφονηπιακοί σταθμοί 20 δήμων της Αθήνας όπου και επιχειρήθηκε η 
καταγραφή παραμέτρων όπως πρόληψη, φύλαξη, επικινδυνότητα, κανόνες υγιεινής αλλά και  ευκαιρίες για κινητικό παιχνίδι, καταλληλότητα 
παιδαγωγικού υλικού, σωματική άσκηση. Από τις απαντήσεις των παιδαγωγών, διαπιστώνουμε  ότι ενώ στη βιβλιογραφία, ο εξωτερικός χώρος ενός 
εκπαιδευτικού ιδρύματος θεωρείται το ίδιο σημαντικός με τις αίθουσες των διδακτηρίων, στα ημερήσια ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα αλλά και στις 
επιλογές των εργαζομένων προβάλουν παραλήψεις, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ομαλή ανάπτυξη του μικρού παιδιού. Η απουσία 
χαρακτηριστικών όπως η καταλληλότητα των χώρων, η επάρκεια του παιδαγωγικού υλικού αλλά και η οργάνωση δράσεων με έμφαση στο κινητικό 
παιχνίδι, έχουν ως αποτέλεσμα τις περιορισμένες δυνατότητες του μικρού παιδιού ως προς  τη σωματική ανάπτυξη και την έμμεση επίδραση σε 
συναισθηματική, κοινωνική και νοητική εξέλιξη. 

CHILDREN’S BOOKS AND INFANT’S EMOTIONAL DEVELOPMENT AND PSYCHIC HEALTH.
Zerva, M.¹, Koutsokeri, M.² and Stamouli, P.²
¹ Research Fellow,  MSc Health & Safety at Work Conditions , Infant School Teacher, Early Childhood Education Dpt., TEI of Athens.
² Infant School Teacher
Το παιδικό βιβλίο, τόσο στις τάξεις των ιδρυμάτων προσχολικής αγωγής όσο και στην κατοικία του μικρού παιδιού αποτελεί το παιδαγωγικό μέσο 
που με τη βοήθεια εικόνας  και κειμένου συνδέει το νήπιο με τον ευρύτερο κόσμο και το ενισχύει να αποκτήσει πιο ισχυρά γνωστικά σχήματα. 
Επιπλέον είναι το μέσο που βοηθά τον ενήλικα σε μια διαλογική ανάγνωση, όπου εκείνος ακούει ενεργά υποβάλλοντας ερωτήσεις, προσθέτοντας 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες και παροτρύνοντας το παιδί να εκφράσει τις δικές του ιδέες. Ο Bettelheim (1977) μάλιστα αναφέρει, ότι οι ιστορίες εκτός 
από το ότι γοητεύουν και διδάσκουν, το κάνουν με τρόπο που μιλάει άμεσα στα παιδιά, επίσης ο ίδιος ο εξωπραγματικός χαρακτήρας των ιστοριών 
επιτρέπει να βρίσκουν λύσεις στις δικές τους εσωτερικές συγκρούσεις. Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή  βιβλίων που απευθύνονται στο μικρό 
παιδί και πραγματεύονται θέματα συναισθηματικής ανάπτυξης και ψυχικής υγείας. Το υλικό μας αποτέλεσαν 25 παιδικά βιβλία, τα οποία εντοπίσαμε 
στις προθήκες των βιβλιοπωλείων 18 εκδοτικών οίκων στην Αθήνα. Βάση πρωτοκόλλου που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 
έρευνας, καταγράψαμε το είδος του βιβλίου, στοιχεία από την έκδοση, τη θεματολογία κ.ά. Η κυρίαρχη θεματολογία αφορά τους φόβους του μικρού 
παιδιού  (σκοτάδι, τέρατα, νοσοκομείο, σεισμοί), τη ζήλια (κυρίως με τον ερχομό ενός άλλου παιδιού στην οικογένεια), την κοινωνικοποίηση – καλούς 
τρόπους, τον θυμό - επιθετικότητα,  τον εγωκεντρισμό, την απώλεια αγαπημένων προσώπων, την υιοθεσία, τα άτομα με ιδιαιτερότητες. 
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το παιδικό βιβλίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο παιδαγωγικό υλικό καθώς θίγει ζητήματα που αφορούν 
την καθημερινότητα του μικρού παιδιού. Στους ενήλικες (γονείς και παιδαγωγούς) προσφέρει αφορμές ώστε να χειριστούν μια δύσκολη 
συναισθηματική κατάσταση όσο και στα ίδια τα παιδιά μπορεί να δράσει λυτρωτικά προσφέροντας απαντήσεις τόσο μέσα από το κείμενο αλλά και 
με τη βοήθεια των εικόνων.

PARENTS OF DISABLED CHILDREN CHARACTERIZED BY INTELLECTUAL DELAY AND THEIR COPING STRATEGIES
Dr. Theodoratou, M.¹, Katzani,S.¹, Kottikas, P.¹, Bekos,V.² and Manteli, D.³
¹ Speech Therapy Dpt., A.T.E.I. Patras, Greece
² Nursing Dpt., T.E.I.Patras                        
³ Psychologist
PURPOSE: The purpose of this research study is to help us to distinguish how much, certain factors can influence ‘coping strategies' that parents of 
disabled children use. MATERIALS AND METHODS: For carrying on this research, Toulouse's "scale for coping", was used, that relate three areas: 
Behavioral, Cognitive and Emotional. The chosen method was interviewing disabled children's parents. RESULTS: Data show that more important 
problems with the management of sentiments face: mothers, older parents, with less education, girl's parents, parents with older related children with 
intellectual delay, parents of children with lower indicator of intelligence and smaller self-service rate, and those that when was given birth the child 
were older than 30's. On the contrary, parameters which are not affect the coping strategies, are: residence, origin place, time moment that parents 
informed for child's difficulties, subgroup of genetic disease that child were diagnosed with, the existence of other children in the family as well as the 
follow-up of department of school from the child. CONCLUSIONS: The knowledge of sentimental changes from which the parents go through is a 
valuable tool which if therapists utilize properly, they can achieve the maximum results, for the level best child's therapeutic confrontation, as the 
disabled child is a unit of total which mainly constitutes his family. That makes imperative the need for collaboration of parents and therapists because 
without support and help from the parents, even most distinguished pedagogic and therapeutic programs are frequent minimal useful to special child.



10

S6  SYMPOSIUM  ENVIRONMENT AND ADDICTIVE BEHAVIOURS

FAMILY STRUCTURE AND FUNCTION AMONG HEROIN ADDICTS: A CASE CONTROL STUDY
Prof. Elmahdy , M.¹, Dr. Elsayed , O., MD.² and Prof. Elgamal , R.³
¹ Head of Psychiatry Dpt., Damietta College of Medicine, Al-Azhar University, Cairo, EGYPT
² Psychiatry Dpt., Swiss Canal University, EGYPT
³ Professor of Psychiatry, Mansoura University, EGYPT
Background: Heroin dependency (addiction) represents the deepest bottom for addicts where most psychosocial deterioration became evident. It 
seems that the family of heroin addicts carries certain characteristics which constitute the base for the indulgence in such level of breakdown. 
Objectives: To clarify the elements constituting family structure and family function in heroin addicts and to compare it with that of non addict group. 
Methodology: A sample of 80 Egyptian heroin dependents (addicts) diagnosed according to DSM IV TR was studied and compared to a control (non 
dependent) group composed of 20 persons. Data were collected using a pre-designed questionnaire including socio-demographic data, questions and 
statements related to family structure and function. Results: parental separation/divorce was higher in the group of dependents compared to control 
group (18.8%: 10%), and also existence of mother in law (31.35: 15%). Comparing the main caring person among the two groups revealed : father 
(11.3% : 0%) , mother (8.8% : 35%) , both parents (33.8% : 60%) , Heroin addicts were moved to grandparents in 6.3% of cases (0% in non addicts) , 
to other relatives in 11.3% of cases (0% in non addicts) , and to others (non relatives) in 7.5% of cases (5% in non addicts) , which reflect the instability 
and change of caring persons for heroin addict  i.e. he is handled by different persons with different attitudes . Positive family history for substance 
abuse was higher in the group of addicts compared to non addicts  as follow :(Siblings 12.5% : 5% , father 6.3% : 5% , parents' family (15% : 5%) , 
mother (3.8%:0%). Negative feelings towards father and mother were more predominant in heroin addicts' group and also perception of negative 
attitude from parents, accordingly the conflicts in interfamily relations were also higher. When doing a mistake addict is usually exposed to harsh family 
responses more than non addict as follow: verbal aggression (12.5: 0%), beating (10%: 0%), and expulsion out of house (6.3%: 0%). Religious 
commitment proved to be weaker in addicts' families as only 61.3% of them encourage their children to pray compared to 85% of non addicts' families. 
Conclusion: The family of heroin addict involves some structural and functional aspects which need to be considered and highlighted in all therapeutic 
programs designed for such patients.

Lecture: ADDRESSING 3RD VARIABLE CONFOUNDS IN WITHIN-FAMILY ANALYSIS OF DISCORDANT CO-TWINS
Prof. Rose, R.J.
Prof. Emeritus, Psychological and Brain Sciences, Indiana University, Bloomington, Indiana, U.S.
Visiting Prof., Faculty of Medicine, University of Helsinki, FINLAND
With sufficiently large samples, behavioral correlations of apparent psychological importance are found readily; seemingly, “everything relates to 
everything else”. When lagged over time, the meaning of behavioral correlations often remains uncertain, for many reflect 3rd variable between-family 
confounds. Thus, early menarche associates with early onset substance use, but both are more likely among girls reared in father-absent households; 
adolescent alcohol abuse associates with problem behaviors in early adulthood, but both correlate with social/economic differences between families 
and between neighborhoods; similarly for the association of childhood physical inactivity and adult obesity. Twin siblings, matched on age and birth 
cohort, sharing half or all their segregating genes as well as their familial childhood environments, yet discordant for specific behavior outcomes, offer 
an incisive test of such confounds. This presentation illustrates the approach with data from longitudinal twin studies conducted in Finland. The 
associations between age-at-menarche and adolescent drinking, alcohol abstinence in adolescence and sexual abstinence in early adulthood, alcohol 
problems at 18 and adjustment at 25, and physical inactivity in adolescence and smoking and obesity in early adulthood are established in study of 
large samples of individual twins, and then tested for replication in within-family comparisons of discordant co-twins. 

THE PURPOSE OF RESEARCH FOR THERAPY WITH SUBSTANCE DEPENDENT INDIVIDUALS
Akrivos, P.D.   B.Sc., M.A. Psychology

HOW THE DRY AND DISEASE APPROACH OF DEPENDENCE AID ME TO LEAD A SOBER LIFE
Xanthoghiorgou, S.  Alcoholic in Recovery (22 years), President of Nifalioi N.G.O.

S7  SYMPOSIUM  ADHD, FAMILY SUPPORT, COMMUNICATION & EMOTIONAL DEVELOPMENT

Lecture: CONTEMPORARY APPROACHES TO THE STUDY OF IMPULSIVITY IN ADHD AND ADDICTIVE BEHAVIORS
Prof. Fillmore, M.T. and Prof. Milich, R.
Psychology Dpt., University of Kentucky, Lexington KY, U.S.
Studies find that childhood externalizing disorders are associated with increased risk for the development of substance abuse disorders in adulthood. 
Impulsivity is considered to be a core characteristic of both childhood externalizing disorders and adult substance abuse disorders. However, for many 
years impulsivity was assessed based on self-reports and clinical observations. Consequently, the construct and its etiological role in these disorders 
were poorly understood. The authors describe recent advances in cognitive neuroscience whereby impulsivity is conceptualized as a specific 
impairment of inhibitory control over pre-potent (i.e., instigated) actions. Specific measures are described that assess inhibitory control over behavioral 
impulses and the allocation of attention. The authors describe how these measures have become increasingly applied to the investigation of behavioral 



11

problems associated with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and with substance abuse disorders in adults. Findings show 
considerable similarity among these populations in terms of the specific inhibitory control deficits displayed. The evidence is discussed in relation to the 
strong link between childhood externalizing disorders and the risk for substance abuse in adulthood, and the authors point to impairments of inhibitory 
control as a potentially important underlying mechanism.

PRELINGUISTIC COMMUNICATION AND EARLY LANGUAGE SKILLS AS PREDICTORS OF KINDERGARTEN-AGE SELF-REGULATION AND 
SOCIAL SKILLS
Prof. Laakso, M-L.1, Dr. Aro, T.2, Eklund, K.3. and Poikkeus, A-M.4

1 University of Jyväskylä, Department of Educational Sciences, FINLAND
2 Clinical Neuropsychologist, Niilo Mäki Institute, FINLAND
3 University of Jyväskylä, Department of Psychology, FINLAND
4 University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, FINLAND
The important role of language for the development of both self regulation and social skills has a well-built theoretical basis (i.e., Luria, 1982; Vygotsky, 
1978). However, research on their relations in the early phase of development is scant. In the present study the associations and predictive relations 
between early communication and language and child’s later self-regulation and social skills were investigated using follow-up data from infancy up to 
five years of age. Of specific interest was to examine whether children with early communicational risk show signs of less optimal social development 
and self-regulation. Children’s prelinguistic communication was followed between 6 and 24 months by having parents fill out the Infant-Toddler 
Checklists (Wetherby & Prizant, 2002) at three or more age phases. Children’s receptive and productive language skills were assessed at two years (n 
= 143) using the MCDI (Fenson et al., 1994) and at three years of age (n = 110) using the PPVT (Dunn & Dunn, 1997) and the BNT (Kaplan, Goodlass 
& Weintraub, 1983). As children turn five years of age (presently 119 children) questionnaires concerning the children’s self regulation and social skills 
are filled out by their parents. According to our preliminary findings the children’s development in prelinguistic communication and early language skills 
have interesting bearings on the mastery of later self-regulation and social skills.   

A FAMILY TREATMENT PROGRAM FOR ADHD CHILDREN & THEIR FAMILIES: EFFICACY STUDY ON TREATMENT OUTCOMES.  
Dr. Aro, T.1, Prof. Laakso, M.L.2, Eklund, K.3 and Poikkeus, A-M.4

1 Clinical Neuropsychologist, Niilo Mäki Institute, FINLAND 
2 Educational Sciences Dpt., University of Jyväskylä, FINLAND
3 Psychology Dpt., University of Jyväskylä, FINLAND
4 Teacher Education Dpt., University of Jyväskylä, FINLAND
Parent-child interaction influence child behaviour and development of self-regulation. The interaction between children with ADHD and their mothers is 
known to be negative and contain conflicts. The results indicating that parents of children with ADHD feel more stress and fatigue and are less satisfied 
with their parenthood than parents on average call for supportive interventions that are directed to the whole family. The Pre-school Overactivity 
Programme is developed for families with children who show excessive overactivity, impulsivity or non-compliance. This program has been applied in a 
slightly modified form in Jyväskylä since 2001. The treatment consists of 10 + 1 meetings of both children's and parents' group. Parents’ discussions 
and home-assignments concern causes and consequences of ADHD, behaviour management, interaction with child and parental wellbeing. To study 
the efficacy of the treatment parents’ experiences on their parenthood, child management techniques as well as interaction with their child were 
assessed before and after the treatment. Child behaviour was rated by parents and day-care personnel before and after the treatment as well as in the 
follow-up.  About 50 families participated in the treatment. Their results were compared to a population based control group. The results show changes 
in the parents' experiences of their parenthood and in child behaviour. They suggest the importance of interventions focusing on parent-child interaction 
and child management techniques for parents of ADHD children.

Lecture: PERFORMANCE DIFFERENCES IN INHIBITORY CONTROL BETWEEN THE INATTENTIVE AND COMBINED SUBTYPES OF 
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
Prof. Milich, R., Prof. Fillmore, M. and Adams, Z.
Psychology Dpt., University of Kentucky, Lexington, KY, U.S.
Milich, Balentine, and Lynam (2001) have argued that the combined and inattentive subtypes of attention deficit hyperactivity disorder are, in reality, 
distinct and unrelated disorders. Specifically, Milich et al. argue that the combined type (ADHD/C) is primarily characterized by problems in inhibitory 
control, whereas the inattentive type (ADHD/I) is primarily characterized by problems sustaining attention in the absence of any inhibitory control 
problems. The present study was designed to test this argument by utilizing three theoretically-based tasks to study inhibitory impairments associated 
with the two subtypes of ADHD. The participants in the study were children between the ages of 9 and 12 who were classified as either 
ADHD/combined type (n = 37), ADHD/inattentive type (n  = 17), or a typically developing comparison group (n  = 21). The results revealed that children 
in the ADHD/C group exhibited no reflexively-controlled inhibition, whereas the children with ADHD/I did show this inhibitory control. In contrast, the 
responses of children in the ADHD/I group were slower and overly inhibited, as evidenced by increased reaction times and higher errors of omission. 
The dramatically different performance of the two in the two ADHD groups challenges the idea that the ADHD/I group is a subtype of ADHD.
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SUPPORTING CHILDREN WITH LEARNING DIFFERENCES WITH EFFECTIVE PSYCHOLOGICAL COUNSELING & ACADEMIC SUPPORT : KEY 
FACTORS FOR THEIR HEALTHY EMOTIONAL DEVELOPMENT
Dr. Thanopoulou-Papakonstantinou, G.G.¹ and Protopapa, M.²
¹ PhD. Ed.M., M.A, Harvard University, Counseling Psychologist, Dir. of the Counseling Center, ISA former TASIS, Athens, GR.
² M.Sc., Counseling Psychologist, The International School of Athens, (ISA, former TASIS), Athens, GREECE
This paper/presentation we will analyze & focus on the Psychological & Academic profile of Children with Learning Differences, (Disabilities such as 
Dyslexia, Attention Deficit, Hyperactivity etc.), and how these children are marginalized and stigmatized at school, in their every day lives and especially 
during their interpersonal relations. We will present, also, how, ‘WE’, the Educational psychologists, Counselors and Special Educators can support 
these children psychologically and academically to overcome their difficulties by giving them Psycho-educational Support, Emotional Care and Hope for 
Well being and Growth. In this presentation we will present the Vicious Cycle these children have to face that blocks their learning and limits their 
everyday relationships with their own self and with others. We will explain how these children, esp. in adolescence, often feel ‘inadequate’ and are 
labeled ‘lazy’, ‘indifferent’ and even that they end up believing that they have low IQ, although very often we have observed that they have average IQs 
and highly developed E Qs, (Emotional Intelligence). Finally we will emphasize how these young individuals develop low self-esteem, confused sense 
of self-identity, they are lacking the ability to set healthy goals and as a result they adopt delinquent/ extreme behaviors and use ‘masks’ in order to 
cover up for their academic inabilities. Our belief as Counseling Psychologists and Special Educators that ‘BELIEVE IN THESE CHILDREN & THEIR 
UNIQUE ABILITIES’, is that these children need, Psychological and Academic Intervention & Support in order to understand that their low scholastic 
performance is not a result of lower intelligence or indifference but a result of a difference in learning due to neurological or emotional disturbances, 
speech difficulties, and sensory deficit within their brain or heredity. In this paper we will present the psychological and academic work that we do at the 
Counseling/Resource/ Learning Center of the International School of Athens(ISA), where an organized team of Counseling Psychologists, Special 
Educators, School Psychologists. Speech Pathologists, Play/ Occupational Therapists and Sensitive Teachers support these students in order to build 
a strong faith in themselves and their real, unique abilities, to learn to appreciate themselves as they are, to build on their strengths and to work around 
their weaknesses and finally to grow emotionally and academically. As a result, our students are able to learn better and become well balanced, 
satisfied, mature, life-long learners and empathic human beings that have abilities and rights to develop into healthy and happy human beings.

S8  SYMPOSIUM  DEMENTIA AND ALZHEIMER’S DISEASE

Lecture: AMYLOID IMAGING IN VIVO: THE CLINICAL EXPERIENCE WITH PITTSBURGH COMPOUND B (PIB).
Prof. Tsopelas, N., MD
Ass. Professor of Psychiatry, Psychiatry Dpr.
University of Pittsburgh Medical School, Western Psychiatric Institute and Clinic, Pittsburgh, U.S.
Introduction: Alzheimer’s disease (AD) is a devastating neurodegenerative disorder of unclear aetiology.  Amyloid- beta (Aβ) peptides are implicated 
in the pathogenesis of AD. Discussion: The development of radiotracers allowing detection of amyloid protein aggregates has been an area of active 
research over the last two decades.  (11C-6-OH benzothiazole ) or 11C - PiB is one of the leading compounds capable of imaging in vivo  amyloid beta 
deposition in the brains of research subjects , including healthy controls, patients with clinical AD and subjects at high risk for developing AD. In 
preliminary studies PiB has shown its ability to identify patients with probable AD. However amyloid deposition precedes the clinical diagnosis of AD 
and detection of amyloid in preclinical stages presents a major diagnostic and therapeutic challenge. The role of PiB in discriminating between AD and 
other forms of dementia is under investigation. Conclusion: Application of amyloid imaging technology will help to detect cerebral β-amyloidosis in 
living subjects and will be important in early diagnosis of AD. In addition, Aβ radioligands can serve as surrogate markers of efficacy of various anti-
amyloid treatments and provide an in vivo test for the “amyloid cascade hypothesis” of AD.

ACTUAL TENDENCIES IN THE STUDY OF DEMENTIAS IN SPANISH
Prof. Peñaranda-Ortega, M.¹, Garcia-Sevilla, J.², and Quiñones-Vidal, E.²
¹ Basic Psychology and Methodology Dpt., Psychology Faculty, University of Murcia, SPAIN
² Psychology Faculty, University of Murcia, SPAIN
The field of dementias has experienced, during the last years, a great advance. It has been possible due to the great development of the 
Neuropsicologia and thanks to the effort made by many professionals devoted to the understanding of the implied cerebral mechanisms in the 
behaviour, the rehabilitation in patients with brain damage or the possibility of responding to the evaluation necessities. Authors indicate the most active 
fields in the research on dementia in general, and on the influences of the neurocognitives factors in particular through the specialized publications in 
psychology and psychiatry. The studied aspects are referred to the areas which more interesting to the researchers, measured by the descriptors 
appearing in the specialized journals. The analysis of the distributed authors regarding their productivity, and the collaboration established by the most 
outstanding authors, are the data reviewed by the authors. On the other hand, a relation of the published articles is offered, as much in which it talks 
about its distribution by subjects, and also a degree of the updated bibliography they use.

SNOEZELEN AS A BRAND NEW THERAPY IN DEMENTIA’S TREATMENT: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS
Prof. Peñaranda-Ortega, M.¹, Garcia-Sevilla, J.², and Quiñones-Vidal, E.²
¹ Basic Psychology and Methodology Dpt., Psychology Faculty, University of Murcia, SPAIN
² Psychology Faculty, University of Murcia, SPAIN
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In recent years, the Snoezelen has been revealed like quite and effective therapy in the treatment of dementias, especially in Alzheimer. This therapy 
consists of the creation of an interactive environment where all senses are stimulated, establishing a communication between patients and the world 
around them. Although it is a new therapy, the applications carried out in dementias present it as a new alternative in the work with demented patients.  
They are few articles appearing in Snoezelen research , but we can see thanks to a bibliometric analysis, the ways this therapy is being carried out.

COLOUR FACILITATES NAMING OF REAL WORLD OBJECTS IN HEALTHY AND APHASIC SUBJECTS
Dr. Mohr, E.
Department of Psychology, Science Laboratories, University of Durham, U.K. 
Adding chromatic information to pictures of objects shows only a small effect in verification and categorisation tasks. However, when observers are 
required to name objects, colour speeds performance and enhances accuracy. The present study contrasts two different theories as to why colour may 
benefit object naming. The first is that colour simply aids the segmentation of the object from its background. For example, cherries pop out amongst 
the leaves of a cherry tree by their redness when presented as a coloured photograph, but not on a grey-scaled picture, where they must be 
segmented by differences in brightness and form. The second is that colour may help to elicit a wider range of associations with the object, thereby 
enhancing lexical access. To distinguish between these processes an equal number of pictures containing high and low colour diagnostic objects were 
presented against either fractal noise or uniform backgrounds in a naming task to aphasic subjects with anomia and to healthy controls. Performance 
for chromatic stimuli was compared with that for monochrome stimuli equated in luminance.  Results show that colour facilitates naming significantly. 
Object segmentation and the lexical access seem to occur in parallel processes, rather than in an additive way.

DEMENTIA COGNITIVE REHABILITATION: POSITIVE RESULTS IN COMBINATION WITH ANTICHOLINERGIC TREATMENT: 2 CLINICAL CASES.
Dr. Kingsley, K.T.
Staff Psychologist, New York University Medical Center, Rusk Institute of Rehabilitation Medicine, U.S.
American Board Certified in Rehabilitation Psychology
Pharmacological intervention (anticholinergic drugs) commonly is used to treat cognitive manifestations of dementia such as memory impairment.  
Cognitive remediation for individuals with conditions that produce progressive cognitive decline (e.g. Mild Cognitive Impairment, Dementia) consists of 
optimizing the individual’s functioning:  this is done mainly by exploiting the preserved abilities at each stage of the illness. In addition, specific 
instruction of compensation techniques is often introduced, selecting deficit areas such as attention, concentration and memory.  In memory training, 
specific cognitive and behavioral impairments are targeted by enhancing patient’s awareness and self-monitoring, encouraging the use of note-taking 
and external aides as well as frequently introducing techniques of learning such as errorless training and repeated exposure via spaced retrieval.  This 
paper is to present whether there are potential value-added benefits to combining a systematic program of drug intervention and cognitive rehabilitation 
in maintaining improvement in performance on specific cognitive and functional tasks in mildly impaired AD patients.  Two clinical cases and their 
treatment summary are presented (the cases of MM and LV) for further discussion.

Lecture: CAN THE TRAINING FOR A SPECIFIC COGNITIVE DISORDER IMPROVE THE GLOBAL MENTAL STATE OF THE PATIENT?
Dr. Tsantali, E.2,1  and Dr. Economides, D.1
1 Memory and Dementia Clinic, Geriatric Unit, 2nd Dept. Internal Medicine, Αristotle University of Thessaloniki, Hippocration 
Hospital, Thessaloniki, GREECE
2  University of Patras, Patra, GREECE
Cognitive disorders in aging people need individualized cognitive rehabilitation programs in order to be improved and to facilitate persons’ s everyday 
life. The recent literature and our clinical experience suggest that cognitive training for a specific cognitive disorder in aged persons improves both the 
specific disorder and   the global mental state as well. While the expert trains a specific cognitive disorder e.g., attention, memory or language for a 
considerable time (at least 4 months), the patient may also experience progress in his/her global mental state, as measured in terms of 
neuropsychological evaluation. We report our experience with a series of patients with different cognitive disorders (semantic memory disorders, 
episodic memory disorders, naming disorders), their individual cognitive rehabilitation programs, constructed with types of exercises specific for their 
cognitive disorder and   modified to match the age and the educational level of each patient.  Our patients, after training, showed a statistically 
significant improvement not only in the mainly impaired specific cognitive function but also in other, marginally impaired, cooperative cognitive 
functions, directly or indirectly involved in the primary cognitive deficit.    

S9  SYMPOSIUM  MODELS OF PSYCHOEDUCATIONAL INTERVENTION FOR CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES

Lecture: A CASE STUDY OF INCLUSION OF A BLIND-AUTISTIC PRESCHOOLER IN A NORMAL CLASS: PSYCHOLOGICAL, 
PSYCHOPEDAGOGICAL AND PSYCHOTHERAPEUTIC APPROACH.
Prof. Stavrou, L.¹, Prof. Sarris, D.² and Kourkoutas, I.³
¹ Prof. of Psychopathology, Doctor of the University of Sorbonne, Director of Laboratory of Special & Curative Education 
(LAB.E.SPE.C.), Editor of Journal of Curative and Intercultural Psychopedagogy, University of Ioannina
² Assoc. Professor of Clinical Psychopathology – Special Education, Laboratory of Special and Curative Education, Univ. of Ioannina
³ Assoc. Professor of Psychology, University of Crete, Greece
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Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται: (i)ένα εννοιολογικό μοντέλο επεξεργασίας μιας θεωρίας της παιδείας για την ένταξη των Ατόμων με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες (α.με.ε.ε.α.) στο γενικό σχολείο και λαμβάνεται κυρίαρχα υπόψη ο κάθε φορά εντασσόμενος μαθητής, ως ξεχωριστό –
ιδιοπρόσωπο ψυχολογικό υποκείμενο και ως ξεχωριστή ψυχοκοινωνική οντότητα (από ψυχολογική, ιατρική, παιδαγωγική και κοινωνική – οικονομική 
– μορφωσιακή άποψη). Ειδικότερα στη δόμηση του μοντέλου αυτού λαμβάνονται υπόψη πολυεπίπεδες επιστημολογικές και επιστημονικές 
προσεγγίσεις (παιδαγωγική, ψυχολογία, ψυχοπαιδαγωγική, ψυχαναλυτική ψυχολογία, ψυχοθεραπεία), και (ii) μία μελέτη περίπτωσης (έρευνα 
δράσης) ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης για την αγωγή, εκπαίδευση και σχολική ένταξη του τυφλού–αυτιστικού νηπίου στο κανονικό νηπιαγωγείο. 
Το επιχειρησιακό αυτό μοντέλο συναρθρώθηκε από στοιχεία θεραπευτικής προσέγγισης του αυτιστικού συνδρόμου της ψυχαναλυτικής, της 
συμπεριφοριστικής και των γνωσιακών θεωριών. Ιδιαίτερα τονίζεται η εξατομικευμένη διερεύνηση της χαρακτηρολογικής ιδιοπροσωπίας (κατατομή-
profile) και των δυσκολιών μάθησης του κάθε μαθητή χωριστά και της ομάδας των εντασσόμενων στο γενικό σχολείο Α.με.Ε.Ε.Α., ως εκφάνσεων των 
ψυχολογικών συμπτωμάτων παρατηρούμενων κατά τη διαδικασία ένταξης : εμφάνιση, δομή, λειτουργία των συμπτωμάτων, ρόλος των εμπλεκόμενων 
μηχανισμών άμυνας του Εγώ του μαθητή ως υποκειμένου και της σχολικής τάξης ως ομάδας, και, τέλος, της πολυδιάστατης διαχείρισής τους  από την 
ψυχοπαιδαγωγική ομάδα. 

REHABILITATION PROGRAM OF LEARN. DISABILITIES THROUGH TALES & MARIONETTES: COGNITIVE & PSYCHOANALYTIC APPROACH.
Prof. Sarris, D.
Ass. Prof. of Clinical Psychopathology, Special Education, Lab. of Special & Curative Education (LAB.E.SPE.C.), Univ. of Ioannina
Στην εισήγηση αυτή διερευνάται ο παιδαγωγικός και διαμεσολαβητικός ρόλος του συμβολικού παιχνιδιού σε παιδιά  5 -12 ετών. Από 
την ανάλυση περιεχομένου των συνεδριών συμβολικού παιχνιδιού διαπιστώθηκε ότι: Το συμβολικό παιχνίδι αποτέλεσε προνομιακό 
διαμεσολαβητικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών, διότι αυτό (το συμβολικό παιχνίδι) αποτελεί 
μία ελεύθερη και αυθόρμητη δραστηριότητα, στη διάρκεια της οποίας το παιδί εκφράζεται όπως θέλει ή όπως μπορεί, χωρίς να 
υπόκειται σε άμεση ή έμμεση «κριτική» από την ομάδα αναφοράς του. Το συμβολικό παιχνίδι συνέβαλε στη βελτίωση των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών, την αυτονόμησή τους και τη σταδιακή πρόσκτηση ιδιαίτερων ικανοτήτων αφαιρετικού και 
μεταγνωστικού τύπου, ήτοι: ( i) τη λεπτομερή περιγραφή της ιστορίας, διαμέσου της κίνησης στο χώρο, ( ii) την ακρίβεια και σαφήνεια 
στη κίνηση, με την έννοια ότι η τελευταία αντιστοιχεί στη «σκέψη» (παίζω αυτό που σκέπτομαι), ( iii) την πρωτοτυπία στην παρουσίαση, 
καθώς κάθε παιδί παρουσιάζει διαφορετική θεματολογία για να εκφράσει τη σκέψη του.

PROGRAM OF PSYCHO EDUCATIONAL INTERVENTION FOR DEAF-BLIND CHILDREN. DEVELPMNT OF THE CONCEPT OF TIME.
Zeza, M.¹ and Prof. Stavrou, L.²
¹ Researcher, PhD Candidate, Laboratory of Special and Curative Education (LAB.E.SPE.C.), University of Ioannina.
² Prof. of Psychopathology, Doctor of the University of Sorbonne, Director of Laboratory of Special & Curative Education.
Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο, δομούν τη γνώση και  κατανοούν τις έννοιες μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον.Τα παιδιά με δυσκολίες στην όραση και δυσκολίες στην ακοή δέχονται περιορισμένα ερεθίσματα και συγκεχυμένες πληροφορίες από την 
επενέργειά τους στο περιβάλλον. Η απουσία οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην αντίληψη και δόμηση των 
εννοιών για το φυσικό κόσμο. Η έννοια του χρόνου είναι μια από τις πιο δύσκολες στην κατανόηση έννοια γιατί είναι αφηρημένη και η δόμησή  της 
προϋποθέτει τη δυνατότητα του παιδιού να αντιλαμβάνεται την κυκλική ανανέωση και τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων και να 
προσανατολίζεται χρονικά. Στην περίπτωση των μαθητών με τυφλοκώφωση χρειάζεται η οργάνωση ενός περιβάλλοντος δομημένου, κατανοητού και 
ελεγχόμενου. Ο στόχος αυτού του προγράμματος ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης συνίσταται στην αντίληψη και συνειδητοποίηση από τους 
τυφλοκωφούς μαθητές της βιωμένης χρονικής αλληλουχίας και διαδοχής των γεγονότων  και της συνακόλουθης ενεργητικής παρέμβασής τους στο 
περιβάλλον τους. 

PHONOLOGICAL AWARENESS AND LEARNING DISABILITIES
Lekka, N.¹ and Prof. Stavrou, L.²
¹ Researcher, PhD Candidate, Laboratory of Special and Curative Education (LAB.E.SPE.C.), University of Ioannina.
² Prof. of Psychopathology, Doctor of the University of Sorbonne, Director of Laboratory of Special & Curative Education
Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα, ελληνική και διεθνής έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στη φωνολογική επίγνωση του 
προφορικού λόγου και τη μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής.  Θεωρώντας ότι η δυσλεξία αφορά σε ειδικές δυσκολίες στη 
μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πιθανόν η ελλειπτική φωνολογική επίγνωση αποτελεί μια 
από τις αιτίες που οδηγούν στη δυσλεξική συμπεριφορά.  Φωνολογική επίγνωση ονομάζουμε τη γνώση για τη φωνολογική δομή των λέξεων, δομή 
που προκύπτει από το συνδυασμό ενός μικρού αριθμού φωνολογικών στοιχείων με βάση τους κανόνες της φωνολογίας.  Η ικανότητα του παιδιού να 
αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί λέξεις με διαφορετική φωνολογική δομή επηρεάζεται τόσο από εγγενείς παράγοντες όσο και από το γλωσσικό 
περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπτύσσεται. Όταν το παιδί με φυσιολογική ανάπτυξη εισέρχεται για πρώτη φορά στο σχολείο έχει  σε κάποιο βαθμό 
επίγνωση της δομής και λειτουργίας της γλώσσας.   Η φωνολογική επίγνωση στην ελληνική γλώσσα απαρτίζεται από δύο επίπεδα (i) την επίγνωση 
της φωνημικής δομής του λόγου και (ii) την επίγνωση της συλλαβικής δομής του λόγου. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δυσκολεύονται 
περισσότερο στη φωνημική επίγνωση από ό,τι στη συλλαβική επίγνωση. Με βάση τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι: (i) η φωνολογική επίγνωση μπορεί να αναπτυχθεί πριν από την μάθηση της ανάγνωσης και ανεξάρτητα από την ανάγνωση, (ii) αποτελεί ευνοϊκή 
προϋπόθεση για την ανάγνωση και την ορθογραφημένη γραφή, και (iii) είναι δυνατή η εξάσκηση και βελτίωση του επιπέδου της φωνολογικής 
επίγνωσης στην προσχολική ηλικία. Συνεπώς, είναι απαραίτητο στην προσχολική ηλικία να γίνεται ανίχνευση των ελλειμμάτων φωνολογικής 
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επίγνωσης με ψυχομετρικά εργαλεία, όπως ειδικότερα το "Φωνολογικό Τεστ Ανίχνευσης Δυσλεξικής Συμπεριφοράς σε παιδιά ηλικίας 5-6 
(ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ. 5-6)", το οποίο σταθμίστηκε και συγκροτήθηκε από το ΕΡ.Ε.Θ.Α. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

INCLUSION MODEL FOR CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES AND/OR SPECIAL NEEDS
Simopoulou, A.¹ and Prof. Stavrou, L.²
¹ Researcher, PhD Candidate, Laboratory of Special and Curative Education (LAB.E.SPE.C.), University of Ioannina.
² Prof. of Psychopathology, Doctor of the University of Sorbonne, Director of Laboratory of Special & Curative Education 
(LAB.E.SPE.C.), Editor of Journal of Curative and Intercultural Psychopedagogy, University of Ioannina

S10  SYMPOSIUM BIOLOGICAL & PSYCHOLOGICAL FACTORS OF VISUAL ATTENTION DEVELOPMENT IN MIDDLE CHILDHOOD:
USE OF CLASSIC NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS & MODERN ELECTROPHYSIOLOGICAL METHODS

THE ORGANISATIONAL EVOLUTIONARY COURSE OF VISUAL ATTENTION IN CHILDREN: RELEVANT BRAIN AREAS AND ITS 
DEVELOPMENT. 
Prof. Karapetsas, A.B.
Professor of Neuropsychology – Neurolinguistics, Special Education Dpt., University of Thessaly, Volos, GREECE
The visual attention is controlled by the executive system which is activated by organising behaviour when cognitive and emotional goals are dealt with. 
Of all the executive abilities, visual attention functions and matures earlier, where as there is the assumption that it is controlled by the brain’s prefrontal 
areas. However, the substantial forms of visual attention are present in birth, while they undergo a rapid development during childhood. Many of these 
changes in visual attention are considered to take place due to neuromatureness of the brain’s prefrontal areas which facilitate controlling visual 
attention. These particular views will be developed in this lecture, aiming at facilitating not only the intervention but also the rehabilitation of the child 
with visual attention disorders.

EVALUATION OF VISUAL ATTENTION USING CLASSICAL NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
Ladopoulos, E.D.
Phd. Candidate of Neuropsychology, Special Education Dpt., University of Thessaly, Volos, GREECE
So as to further understand the development of executive functions, in particular that of visual attention and record their evolution in middle childhood, 
we administered a Visual Attention evaluation test to 60 pupils of the First, Third and Fifth Grade of Elementary school (N=180), which was recently 
created aiming to evaluate the Greek pupils' executive functions. This research project was specifically realised to recognise the age maturation of 
superior cognitive functions on the one hand, and evaluate the visual attention maturation in certain age groups on the other hand. We observed that 
visual attention is rapidly developed in childhood, especially in children between 7 and 9 years old, while its development plan is directly influenced by 
the development of the prefrontal brain areas in childhood.

EVALUATION OF VISUAL ATTENTION USING EVENT RELATED POTENTIALS (ERPS)
Zygouris, N.C.
Phd. Candidate of Clinical Neuropsychology, Special Education Dpt., University of Thessaly, Volos, GREECE
By the term Cognitive Event Related Potentials is considered the brain function recording in time fluctuating from milliseconds (ms) to some seconds. 
The main advantage of this specific electrophysiological recording method of brain activity is the ability of recognising changes in brain activity in real 
time. By this particular research project we aim at investigating the relation between brain and behaviour, therefore we additionally evaluated 10 pupils 
from each grade (N=30) using the electrophysiological method of Cognitive Event Related Potentials with auditory stimuli in Fp1 and Fp2 brain areas of 
the left and right prefrontal lobe respectively. At the same time, our goal was to evaluate the credibility of this particular classic neuropsychological test. 
The results not only confirmed this test's credibility but also enabled us to determine, in terms of time, the development period of visual attention in child 
and the prefrontal lobes maturation in parallel.

S11  SYMPOSIUM DEMENTIA

CREUTZFIELDT JACOB AND DEMENTIA
Parava, Μ. 
Neurology Trainee, Psychiatric Hospital Petras Olympou
Εισαγωγή: Ο όρος ¨Creutzfeldt – Jacob¨ ή ¨υποξεία σπογγιόμορφη (σπογγώδης) εγκεφαλοπάθεια (SSE)¨ αναφέρεται σε μία χαρακτηριστική 
εγκεφαλική νόσο με ταχέως εξελισσόμενη και σοβαρού βαθμού άνοια, παρεγκεφαλιδική αταξία, διάχυτες μυοκλονίες και ποικίλες οπτικές και 
νευρολογικές διαταραχές. Η νόσος εμφανίζει παγκόσμια κατανομή και μέση ηλικία έναρξης  μεταξύ 5ης και 6ης δεκαετίας, χωρίς ιδιαίτερη προτίμηση 
σε κάποιο από τα δύο φύλα.  Μελέτη-Ανασκόπηση: Ο μόνος απόλυτα τεκμηριωμένος μηχανισμός μετάδοσης είναι ο ιατρογενής (μεταμόσχευση 
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κερατοειδούς ή σκληράς μήνιγγας από μολυσμένους δότες, εμφύτευση μολυσμένων εν τω βάθει ηλεκτροδίων κ.ά.). Η μετάδοση στις οικογενείς 
μορφές θεωρείται αποτέλεσμα γονιδιακής μετάλλαξης στην περιοχή κωδικοποίησης της PrPc (βραχύ σκέλος χρωμοσώματος 20). Ο φλοιός του 
εγκεφάλου και της παρεγκεφαλίδας φέρουν το μέγιστο βάρος των νευροπαθολογοανατομικών αλλοιώσεων. Χαρακτηριστικότερες είναι η διάσπαρτη 
νευρωνική απώλεια και η γλοίωση σε συνδυασμό με εκσεσημασμένη κενοτοπιώδη εκφύλιση των προσβεβλημένων περιοχών. Στους περισσότερους 
ασθενείς το ΗΕΓ εμφανίζει τυπικά επαναλαμβανόμενα βραχείας διάρκειας πολυφασικά αιχμηρά συμπλέγματα, ενώ σε πλήρως εγκατεστημένη νόσο 
δυνατόν να παρουσιάζεται απεικονιστικά αυξημένης έντασης σήμα στο φακοειδή πυρήνα στις Τ2 ακολουθίες, Συζήτηση: Το γεγονός ότι η επιβίωση 
δεν ξεπερνά τα 4 έτη καθιστά επιτακτική την αποτελεσματικότερη θεραπευτική προσέγγιση της νόσου. Καθώς τα αντιϊικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί 
ανεπαρκή, το ερευνητικό ενδιαφέρον προσανατολίζεται στην παθητική ανοσοποίηση με μονοκλωνικά αντισώματα. Απώτερο στόχο συνιστά η 
αντιμετώπιση της νόσου σε μοριακό επίπεδο, με μπλοκάρισμα της παθολογικής μετατροπής της PrPC σε PrPSc και των οδών μεταφοράς της 
τελευταίας στο νευρικό σύστημα.

MILD COGNITIVE DISORDER
Μaglaras, Ch.  Psychiatrist, Psychiatric Hospital Petras Olympou
Εισαγωγή:  Η ήπια γνωστική διαταραχή (ΗΓΔ) αποτελεί διαγνωστικό σύνδρομο που εισήχθη με σκοπό να καθορίσει το μεταβατικό στάδιο γνωστικής 
έκπτωσης μεταξύ του φυσιολογικού γήρατος και της άνοιας. Περιλαμβάνει ένα ετερογενή πληθυσμό ασθενών με κύριο χαρακτηριστικό την έκπτωση 
μιας ή περισσότερων γνωστικών λειτουργιών, χωρίς όμως να πληρούνται τα κριτήρια της άνοιας. Σκοπός: Η παρούσα ανασκόπηση έχει σκοπό να 
παρουσιάσει αφενός τις απόψεις που αφορούν στην οριοθέτηση της έννοιας της ΗΓΔ και αφετέρου να αναδείξει τα τρέχοντα δεδομένα διαγνωστικής 
προσπέλασης, πρόγνωσης και θεραπευτικής προσέγγισης του συνδρόμου. Μελέτη-Ανασκόπηση: Οι ασθενείς με ΗΓΔ εμπίπτουν στο στάδιο 0.5 
κατά CDR και στο στάδιο 3 της GDS.Τα περισσότερο συχνά χρησιμοποιούμενα διαγνωστικά κριτήρια είναι: 1)διαταραχή μνήμης , ιδιαίτερα 
επιβεβαιωμένη από τρίτο πρόσωπο 2)φυσιολογική γενική γνωστική λειτουργία 3) έκπτωση μνημονικής λειτουργίας επιβεβαιωμένη αντικειμενικά με 
ψυχομετρικές δοκιμασίες 4) ανεπηρέαστες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και 5) απουσία άνοιας. Οι τεχνικές νευροαπεικόνισης αναδεικνύουν 
ανωμαλίες ενδιάμεσης βαρύτητας μεταξύ φυσιολογικών ατόμων και ασθενών με άνοια. Η ατροφία του ιππόκαμπου αποτελεί το συχνότερο εύρημα. Οι 
αναφερόμενοι ρυθμοί μετάπτωσης σε άνοια ποικίλουν στις διάφορες μελέτες (2-31%) κατ’έτος, αλλά σε μεγάλης διάρκειας παρακολούθηση ενας 
σημαντικός αριθμός ασθενών δεν αναπτύσσει άνοια. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προγνωστική παράμετρος μετάπτωσης σε άνοια, αλλά μια 
πολυπαραγοντική προσέγγιση όπως ο PAS μπορεί να παράσχει μια καλή προγνωστική ακρίβεια.Θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν 
χρησιμοποιηθεί στην άνοια δεν φαίνεται ,μέχρι σήμερα, να έχουν ευεργετική επίδραση σε ασθενείς με ΗΓΔ.    Συμπέρασμα: Η ήπια γνωστική 
διαταραχή θα πρέπει να θεωρείται ως ένας περιγραφικός όρος γνωστικών διαταραχών παρά μια ειδική πάθηση.Ο κίνδυνος ανάπτυξης άνοιας σε 
άτομα με ΗΓΔ είναι υψηλός, χωρίς να έχει διασαφηνιστεί πλήρως αν πρόκειται για ενιαία κλινική οντότητα ή πρόδρομη μορφή άνοιας. Οι μελέτες για 
την ΗΓΔ είναι σήμερα μείζονος σημασίας για την κατανόηση των αρχικών σταδίων της νόσου Alzheimer, για την ανάπτυξη πρώιμων διαγνωστικών 
δεικτών και για την αξιολόγηση θεραπειών που μπορούν να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν την εξέλιξη του συνδρόμου.        

HIV AND DEMENTIA
Papadopoulos, P.  Psychiatrist, Psychiatric Hospital Petras Olympou
Εισαγωγή:  Το σύμπλεγμα AIDS-άνοιας είναι μια συχνή νευρολογική επιπλοκή που προκαλείται από τον ιό της ανοσοανεπαρκειας του ανθρώπου 
τυπου 1 και παρατηρείται κυρίως στα τελευταία στάδια της νόσου. Η διαταραχή αυτή ονομάστηκε ADC (AIDS Dementia Complex) για να περιγράψει 
μια ξεχωριστή νοσολογική οντότητα με ένα ευρύ φάσμα νευροψυχιατρικών διαταραχών. Σκοπός:  Η παρούσα ανασκόπηση έχει σκοπό νά 
παρουσιάσει τη σχέση του ΑΙDS με την άνοια ως μία από τις πιο συχνές και κλινικά σημαντικές επιπλοκές της όψιμης λοίμωξης απο τον HIV-1. 
Μελέτη-Ανασκόπηση: Από μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι το σύνδρομο ADC προκαλείται από τον ίδιο τον HIV-1 και όχι από ευκαιριακές λοιμώξεις 
που συναντούνται κατά την πορεία της νόσου. Η συχνότητα της ADC σε ασθενείς σε προχωρημένα στάδια της νόσου κυμαίνεται από 7 εώς 27% ενώ 
πιο ήπιες μορφές ADC αφορούν σε  ένα επιπλέον ποσοστό 30 με 40% των ασθενών. Οι παθολογικές αλλοιώσεις είναι κυρίως υποφλοιώδεις 
συμπεριλαμβανομένης  της εν τω βάθει φαιάς ουσίας (κυρίως βασικά γάγγλια και θάλαμος) καθώς και της περικοιλιακής λευκής ουσίας. Ο ιός 
εισερχεται στο ΚΝΣ κατά την διάρκεια της συστηματικής HIV-1 λοίμωξης μέσω προσβεβλημένων μονοκύτταρων και μακροφάγων και προσβάλλει 
κυρίως τα μικρογλοιακά κύτταρα.Η έναρξη των συμπτωμάτων είναι συνήθως λανθάνουσα και συνδέεται με γνωσιακές και συμπεριφορικές 
διαταραχές.Κατά την πορεία της νόσου οι κινητικές ανωμαλίες επιδεινώνονται.Στα τελικά στάδια εμφανίζονται υπερτονία, ακράτεια ούρων κοπράνων, 
επιληπτικές κρίσεις, τετραπάρεση, παραληρητικες ιδέες ,αλαλία και θάνατος. Συμπέρασμα: Η ADC αποτελεί μια σημαντική επιπλοκή της πορείας της 
νόσου του AIDS, η οποία σε προχωρημένα στάδια συνδέεται με αυξημένη θνησιμότητα.Η αντιρετροϊκή θεραπεία στα πρώιμα στάδια πιθανόν 
σταθεροποιεί ή βελτιώνει τις γνωσιακές διαταραχές.

FRONTOTEMPORAL DEMENTIA
Beredimas, P.  Neurologist, Psychiatrist, Com. of the Psychiatric Hospital Petras Olympou
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WORKSHOPS

W2  TEST OF EARLY IDENTIFICATION OF PSYCHOMOTOR COORDINATION DEVELOPMENTAL DISORDERS FOR CHILDREN AGE 4-8 
Dr. Karabatzaki, Z.¹, and Prof. Stavrou, L.S.²
¹ Special Education Researcher, Laboratory of Special and Curative Education (LAB.E.SPE.C.), University of Ioannina
² Prof. of Psychopathology, Doctor of the University of Sorbonne, Director of Laboratory of Special & Curative Education 
(LAB.E.SPE.C.), Editor of Journal of Curative and Intercultural Psychopedagogy, University of Ioannina
Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται  το τεστ πρώιμης  ανίχνευσης της αναπτυξιακής διαταραχής συντονισμού των κινήσεων σε παιδιά ηλικίας 4-8 ετών. 
Πρόκειται για μια μέθοδο πρώιμης ανίχνευσης η οποία αποσκοπεί στην έγκυρη και έγκαιρη πρώιμη ανίχνευση και διορθωτική παρέμβαση διαμέσου 
κατάλληλων προγραμμάτων. Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο αλληλοσυμπληρούμενα μέρη, ήτοι ένα τεστ και ένα ερωτηματολόγιο με δύο τύπους. Το 
τεστ, το οποίο ελέγχει άμεσα το συντονισμό τόσο της αδρής όσο και της λεπτής κινητικότητας, αποτελείται από δέκα (10) υποτέστ: σχέδιο ενός 
ανθρωπάκου, αντιγραφή σχημάτων, πέρασμα χαντρών σε κλωστή, λαβύρινθος, στατική ισορροπία, περπάτημα στις μύτες και πτέρνες, τύλιγμα 
νήματος σε καρούλι, χτίσιμο γέφυρας με τα δύο χέρια, περπάτημα στο ρυθμό εμβατηρίου, ευκινησία στο τρέξιμο. Όσον αφορά στον πρώτο τύπος του 
ερωτηματολογίου, αυτός αποτελείται από 56 ερωτήσεις και αναφέρεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Ο δεύτερος τύπος αποτελείται από 35 ερωτήσεις
και αναφέρεται σε παιδιά 6-8 ετών. Και οι δύο τύποι του ερωτηματολογίου απαντώνται από τον εκπαιδευτικό. Το τεστ αυτό σταθμίστηκε κατά τη 
διεξαγωγή έρευνας πανελλαδικού τύπου από το Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής (ΕΡ.Ε.Θ.Α.), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το δείγμα 
της έρευνάς μας αποτέλεσαν 1200 παιδιά, ηλικίας 4-8 ετών, από 33 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία της χώρας, η επιλογή των οποίων έγινε με 
τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας δύο σταδίων.

W4  THE WORKSHOP OF TALE (ATELIER – CONTE) AS AN INSTRUMENT – MEDIATOR FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN AGE 5-8 
WITH LEARNING DISABILITIES. COGNITIVE AND PSYCHOANALYTIC APPROACH. 
Prof. Sarris, D.¹ and Stavrou, P.D.²
¹ Ass. Professor of Clinical Psychopathology – Special Education, Laboratory of Special and Curative Education, University of Ioannina
² Psychologist, Doctorate Candidate, University of Sorbonne-Paris V, Researcher, Laboratory of Clinical Psychology and
Psychopathology
Το εργαστήριο παραμυθιού αποτελεί έναν πραγματικό και συνάμα συμβολικό/ φανταστικό/ φαντασιακό χώρο, ο οποίος συγκροτείται από το σκηνικό 
χώρο, όπου τα παιδιά δραματοποιούν, με τη βοήθεια της μαριονέτας, το περιεχόμενο του παραμυθιού, το χώρο των θεατών και τον ενδιάμεσο 
συμβολικό χώρο. Ως κύρια εργαλεία ανάλυσης του περιεχομένου της ιστορίας χρησιμοποιούνται η δημιουργικότητα των παιδιών, η φαντασία, η 
αναπαράσταση της ιστορίας του παραμυθιού με τη χρήση της συμβολικής λειτουργίας – Piaget, Vygotsky -  (μίμηση, ετεροχρονισμένη μίμηση, 
ιχνογράφημα, συμβολικό παιχνίδι, παίξιμο ρόλων). H χρήση του παραμυθιού συμβάλλει: α. στην επικαιροποίηση προσωπικών εμπειριών και στη 
διαμέσου του Εγώ-Δέρματος (Moi-Peau) συγκρότηση ενός ενδιάμεσου συμβολικού δυνητικού χώρου. Ο χώρος του εργαστηρίου αποτελεί χώρο 
ψευδαίσθησης κατά Winnicott, και πεδίο οριοθέτησης του σωματικού σχήματος των παιδιών ως εμπράγματου σημείου αναφοράς τους στο χώρο. β. 
στη βελτιστοποίηση των συμβολικών και γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων 
διαμέσου της μεταγνωστικής διαμεσολάβησης του παραμυθιού και της ανάδειξης του  εμψυχωτή-παιδαγωγού ως διαμεσολαβούντος ερείσματος 
(étayage médiateur) για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων συμβολοποίησης. Το Εργαστήριο παραμυθιού - ψυχοδράματος 
απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της κανονικής τάξης, ειδικούς παιδαγωγούς, σχολικούς συμβούλους, σχολικούς ψυχολόγους, 
παιδοψυχιάτρους, λογοπεδικούς, ειδικό προσωπικό διαγνωστικών μονάδων (ΚΔΑΥ, ΚΨΥ …) και σε ερευνητές, τόσο για χρήση στην έρευνα και στην 
αξιολόγηση όσο και στην καθημερινή πρακτική μέσα και έξω από το χώρο του σχολείου. 

W5  IDENTIFYING AND UNDERSTANDING EATING DISORDERS
Farleigh, L.¹ and Blacker, Sh.²
¹ Integrative Arts Psychotherapist, Trainer & Group Facilitator 
U.K. Council for Psychotherapy, British Association for Counselling & Psychotherapy
² M.B.A.C.P, Psychodynamic Counsellor, Trainer and Group Facilitator, London, U.K.
A half-day creative and therapeutic workshop to explore the difference between an eating disorder and disordered eating.
• Structure of the Day
• Introductions and Expectations
• The Collage of Insight
Before a therapist can work with the issues of disordered eating, they must first explore their own relationship between their own body and food. The 
collage is a creative work for the participant’s understanding/association of an eating disorder. This will lead to a group discussion about body 
awareness due to the pressures of social constructs. We ask how current demands of exaggerated importance to weight and shape may affect our 
body ego.
• Theory Input

Uncovering that an eating disorder is an addiction to defend and protect the ego by: Anaesthetizing, Omnipotence, Control. Identifying: 
Emotional, Behavioural and Physical characteristics of eating disorders. Clinical definitions and personal accounts from past sufferers
• What causes an Eating Disorder?

Small group work to explore the possible causes of eating disorders.
• How can I help?
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• Publications and useful contacts
• Tree of Support
• S.M.A.R.T. Goals
• Group reflections

W6  ADMINISTRATION OF “FO.T.A.DY.S.”: PHONOLOGICAL TEST OF EARLY IDENTIFICATION OF DYSLEXIA (5-6 & 6-8 YEARS OLD)
Dr. Karvounis, M.¹ and Prof. Stavrou, L.²
¹ Special Education Researcher, Laboratory of Special and Curative Education (LAB.E.SPE.C.), University of Ioannina
² Prof. of Psychopathology, Doctor of the University of Sorbonne, Director of Laboratory of Special & Curative Education 
(LAB.E.SPE.C.), Editor of Journal of Curative and Intercultural Psychopedagogy, University of Ioannina
Στις σύγχρονες κοινωνίες, η σπουδαιότητα της απόκτησης των δεξιοτήτων που συνδέονται με το γραπτό λόγο αποτελεί sine qua non προϋπόθεση για 
την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική αυτοπραγμάτωση του ατόμου. Η πρώιμη ανίχνευση και πρώιμη παρέμβαση τόσο στο νηπιαγωγείο όσο 
και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού είναι καθοριστικές για την κανονική μαθησιακή διαδικασία. Το Φωνολογικό Τεστ Ανίχνευσης Δυσλεξικής 
Συμπεριφοράς παιδιών ηλικίας 5-6 (ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ  5-6) και το Φωνολογικό Τεστ Ανίχνευσης Δυσλεξικής Συμπεριφοράς παιδιών ηλικίας 6-8 
(ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ  6-8)  είναι ψυχομετρικά ανιχνευτικά – διαγνωστικά μέσα εντοπισμού των παιδιών του Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του 
Δημοτικού Σχολείου με τάση εμφάνισης δυσκολιών στην ανάγνωση και ορθογραφημένη γραφή.  Η κατασκευή και στάθμιση του ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ είναι 
αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολυετούς έρευνας, η οποία υλοποίηθηκε στο Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής (ΕΡ.Ε.Θ.Α) του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ περιλαμβάνει οκτώ έως 10 ψυχομετρικές υποκλίμακες για τα παιδιά ηλικίας 5-6 και 6-8 ετών, οι οποίες 
αποτυπώνουν τους τρεις επιμέρους τομείς της φωνολογικής επεξεργασίας των πληροφοριών και της οπτικής προσοχής. Στόχος του ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ 
είναι ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με τάσεις εμφάνισης δυσλεξικής συμπεριφοράς, δηλαδή παιδιών που 
μπορεί να εμφανίσουν δυσκολίες στη μάθηση της ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής κατά τη φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο και η έγκυρη 
και έγκαιρη ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση. Το ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ απευθύνεται στον εκπαιδευτικό της κανονικής τάξης, τον ειδικό παιδαγωγό, τον σχολικό 
ψυχολόγο, του παιδοψυχίατρο, τον αναπτυξιολόγο, το λογοθεραπευτή, το γλωσσολόγο τόσο για την έρευνα όσο και για την καθημερινή πρακτική, 
μέσα και έξω από το χώρο του σχολείου. Το ΦΩΤΑΔΥΣ αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία συνεκτίμησης πολλών πληροφοριών και 
στηρίζεται σε ένα θεωρητικό σχήμα ερμηνείας του τρόπου μάθησης των παραμέτρων του γραπτού λόγου. 

W8  FINDING UNITY IN INNER PLURALITY
Prof. Ahmad, S.S.
Behavioural Sciences Dpt., Institute of Management Technology, Nagpur, India
Research in contemporary times has shown that the self has become and is experienced as increasingly plural, that the ‘centre’ no longer holds. Post-
modern thinking even posits the complete disappearance of the subject. Whilst these concepts do reflect certain experiences in the phenomenology of 
self, the problem of finding meaning in this increasingly decentred experience of self remains a major issue, especially in the therapeutic process. The 
workshop explores the various sources of inner plurality as well as its consequences and attendant problems. It also demonstrates strategies 
developed through an integration of contemporary theories of self and identity and the ancient Indian psychology of Rajayoga to address the issue of 
development of meaning held necessary in order to bring unity within the inner plurality. These strategies are aimed at identifying common themes in 
the life-narratives of individuals in order to enable individuals to develop a symbolic centre that would hold the plurality of their experiences together. 
These strategies will be demonstrated through experiential exercises that the participants can then use in their own therapeutic work or intervention 
programmes.

W9  Η ΤΕΧΝΙΚΗ «ΆΔΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ» ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ
Σωτήρχου, Α.
Μ.Α, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος, Κέντρο Ψυχολογικών Εφαρμογών, Αθήνα
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η θεωρητική και βιωματική επεξεργασία της τεχνικής «Άδεια καρέκλα» κατά την οποία ο θεραπευόμενος/η συνομιλεί με 
τον εαυτό του/της. Στη διάρκεια του εργαστηρίου μέσα από θεωρητικές επισημάνσεις δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό, το στόχο και τον 
τρόπο που αυτή η τεχνική εφαρμόζεται. Στη συνέχεια, η βιωματική επεξεργασία που ακολουθεί περιλαμβάνει εξάσκηση της τεχνικής από τους ίδιους 
τους συμμετέχοντες και συζήτηση. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να βιώσουν τις δυναμικές και την αποτελεσματικότητα που 
προκύπτει από την τεχνική αυτή, όταν εφαρμόζεται σε μια συμβουλευτική ή/και θεραπευτική διαδικασία. 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ «ΤΟ ΓΛΥΠΤΟ» ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
Σωτήρχου, Α.
Μ.Α, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος, Κέντρο Ψυχολογικών Εφαρμογών, Αθήνα
Σκοπός του  εργαστηρίου είναι η βιωματική επεξεργασία της τεχνικής "Το Γλυπτό". Στόχος της τεχνικής αυτής είναι το υπό θεραπεία μέλος της 
οικογένειας αφ’ ενός να μπορέσει να κατανοήσει την ψυχολογική του θέση μέσα στην οικογένειά του και αφ’ ετέρου να συνειδητοποιήσει πως αυτή η 
θέση καθορίζεται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των μελών της. Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα γίνουν θεωρητικές επισημάνσεις σχετικά με τον 
σκοπό, το στόχο και τον τρόπο που εφαρμόζεται η συγκεκριμένη τεχνική.  Η βιωματική επεξεργασία που ακολουθεί περιλαμβάνει προσομοίωση της 
τεχνικής και συζήτηση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να βιώσουν τόσο την αποτελεσματικότητα αυτής της τεχνικής όσο και την δυναμική 
που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών μίας οικογένειας. 
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SPECIAL SESSIONS

SS1 SPECIAL SESSION SOCIAL PSYCHIATRY AROUND THE WORLD

Lecture: 40 YEARS OF PSYCHIATRY’S REMARKABLE JOURNEY
Dr. Sourpi, Z.A.
Ph.D. in Clinical Neuroscience, Life Sciences Dpt., University of Surrey, U.K.
The past 40 years in psychiatry has allowed a remarkable journey. To reflect back on the primitive nature of the field circa 1960 and to see where it has 
gone and how much good it can do is inspiring. Medicine – and psychiatry as a branch of medicine - has always been a marvellous field with a 
marvellous mission. We should be proud. The longevity of human beings has increased dramatically and so has the overall quality of life of people 
around the world. We should continue that progress. If psychiatric illness is such a prominent cause of disability, we should make its treatment as 
effective, as patient-centred and as productive as possible. This may mean that 50 years from now, the nature of our understanding of the brain and 
behavior and of psychiatric treatment will have changed as dramatically as it has changed over the past 40 years. We will see people living into their 
80’s and 90’s and even into their 100’s while experiencing less pain, less loss of function and less indignity. We can give a large number of people real 
help. We should work to enhance still further psychiatry’s role as a critical part of our society for the benefit of our industry, our economy and most 
important, our people. 

THE EMERGENCE OF GLOBAL CULTURE AND ITS IMPACT ON SUSTAINING AND PRESERVING IDENTITY: PREVENTIVE AND ALTERNATIVE 
STRATEGIES TO THE ORIGINS OF DESTRUCTIVENESS IN NARCISSISTIC TRAUMATISED –ORGANISED SOCIETIES
Parmenidou, A.V.
MMedSci Psychiatry, Sheffield, UK, The British Psychological Society - E.F.T.A. Member
BACKGROUND: Health is a multidimensional concept. In basic documents from UN, WHO and EU social well-being is an integrated part of health and 
also a human right (Council of Europe, 2000). All over the world however, approximately 50 million people are still suffering from mental disorders. 
More than half of these disorders could be prevented or treated adequately, if simple methods aiming at prevention or early identification of these 
disorders would be used. OBJECTIVES: This paper emphasizes ways of healing and recovery through self-knowledge and understanding related to 
culture, identity and personality, biology and society (Evangelista, M., 2003). Communication and expression of deep aspects of cultural self and of 
connections between the conscious and collective world reveal what is benevolent and nurturing and essential for recovery and wellbeing. METHOD: 
We undertook a metacognitive study to current facts, challenges and cultural changes that shape families and social institutions in Europe for early 
identification in terms of availability of resources to provide effective interventions (Shimamura, A. P., 2000, Matsaganis M., et al., 2003, Odom, S. L. 
and Kaul, S. 2003).  RESULTS: There are undoubtedly considerable differences of the mental health services between developed and developing 
countries and the problem of inadequate usefulness of provisional services is common. Even when mental health services are available, less than half, 
of those who really need them, are turning to them. This is also related with the stigmatization of people with mental disorders as well as with the 
inadequacy of the services provided (W.H.O., Report for Global Health, 2001). CONCLUSION: In Greece, the existing number of community based 
alternatives to inpatient psychiatric care is considered to still be inadequate to reduce admissions in public mental hospitals and to accommodate to yet-
to-be deinstitutionalized long-stay patients (Madianos et al., 2000). International scientific collaboration between developed and developing countries 
will fail to cope if there is asymmetry in resources and infrastructure between these two sets of countries; a) Strong scientific and technical skills must 
be complemented with strong leadership skills, b) Management skills, c) Interpersonal skills; d) Increase infrastructure and materials for research e) 
Research activities more combined with socio-economic requirements, f) Information sharing mechanism.

COMMUNITY FAMILY CARE INTERVENTION MODEL FOR FAMILIES LIVING WITH SEVERE MENTAL ILLNESS IN A COMMUNITY IN THE 
ETHEKWINI DISTRICT IN KWAZULU-NATAL.
Engelbrecht, C.¹, Prof. Kasiram, M.I.²
¹PhD Student, lecturer School of Nursing, Medical Sciences Faculty, University of KwaZulu-Natal, S. AFRICA
² School of Social Work & Community Development, Humanities Faculty, Univer. of KwaZulu-Natal, S. AFRICA
The family as the core and centre of the social structure of contemporary society is globally emphazised. The healthy functioning of individuals as well 
as communities is developed and nurtured within the cradle of the family (Sewpaul, 2005:310). This study is concerned with helping both the family and 
the community to manage and care for the Mental Health Care User living with Severe Mental Illness. Both Sewpaul (2005:310) and Hochfeld (2007) 
critically discuss the political and social power discources as reflected in the Draft South African Family Policy (Department of Social Development, 
2006). The discourse of self-reliance for both individuals and families illustrates a paradigm shift towards neo-liberalism since the transition to 
democracy in South Africa in the last decade. This neo liberalism is a global shift where the family is seen as an autonomous unit responsible for its 
own maintenance (Henderson, 2005: 242). This is opposite to the way of living and thinking in our African communities where “we are because you 
are” and “your child is my child” enshrined in the philosophy of Ubuntu (White Paper for Welfare, 1997). In this, community is important with family 
needs coming before individual needs. This paper will report back to the academic community the first phase of the above mentioned study, where 
families were invited to tell their stories of their experiences of living with severe mental illness in the community of the Durban district, KwaZulu-Natal, 
South Africa.
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PRIMARY CARE AND MENTAL HEALTH IN LIBERIA
Adefabi, F.
Liberian National Association for Suicide Prevention Inc., Monrovia, LIBERIA
The Primary Care and Mental Health Situation in post-war Liberia has tremendously increased due to the traumatic and tragic events during the 
fourteen years of civil war. The posttraumatic stress disorder, presently experience by the survivors of the victim with no primary care (Psychiatric 
attention). Studies have revealed that the continuous abuse of illicit drugs is a prime risk factor for the increase in mental health illness in Liberia. 
Mentally ill youths ex-combatants are patrolling around the cities with violent and life threatening behaviors. Aim of our organization, Liberian National 
Association for Suicide Prevention (LNASP) is to increase awareness, to call public attention on mental health situations and address primary care 
situation within the mental health sector. LNASP, conducted a survey on the mental health situation, by volunteers, contacted with hospitals and cases 
of mental health were reported. The patients were diagnosed with drug abuse, and resulting to mental illness. The risk factor of the drug abuse resulted 
to suicide according to hospitals reports. LNASP realized that drug abuse has increase during and after the civil war. In conclusion, Liberia does not yet 
has official strategies for mental health, and LNASP is working on a blueprint for this strategy.

FROM SOUL TO BRAIN AND BACK AGAIN? THE PROBLEM OF ‘SELF’ IN PSYCHOLOGY
Prof. Ahmad, S.S.
Behavioural Sciences Dpt., Institute of Management Technology, Nagpur, INDIA
From our basic experience and phenomenology, the naive experience of the self is the most obvious source of facts about the personality. The notion 
is as simple and powerful as our sight or visual experience: just as the eye sees the world by means of attention. In a similar way we are led to the 
notion that an ‘I’ or a subject experiences the world or an object. However, throughout the history of psychology up to modern times, the ‘self’ remains 
among the most abstract, troublesome and yet lingering concepts in psychology, philosophy, and human sciences. The paper is a sketch of the place 
of self in psychology and the attempts to define it and describe its experience as well as a critical examination of the important perspectives to the self –
the biological, psychodynamic, social constructionist, symbolic interactionist, cognitive, humanistic and transpersonal. The problem of language and 
semantics in psychological discourse on the self are also explored leading to the important issues that emerge from such discourse and the gaps in the 
discourse that need to be addressed before we can arrive at a clear understanding of this most elusive concept.

DEATH AND MEANING FROM MUSLIM NURSES’ PERSPECTIVE: A QUALITATIVE RESEARCH
Dr. Zargham, A., Mohammadi, R., Oskuei, F.H.
Pediatric Nursing Dpt., Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
Introduction: Despite tremendous progressions in medical science and technology, there is no way yet to escape death. Positive attitudes of Nurses 
toward death could increase quality of care for dying patients and their families. So, it seems the first step toward designing an appropriate care and 
support system for dying patients and their families is exploring Nurses’ believes and point of views. So, this study aimed to determine concept of death 
from nurses’ perspective to reach an explanation for this concept in Iran. Methods: This study conducted by Grounded Theory approach. Data 
collection was done via semi structured interviews with 12 Nurses from 4 hospitals. They had 2 to 18 years of practice in Emergency departments, 
ICUs, CCUs and Oncology wards. Data analyzed using Strauss and Corbin method. Results: Four categories have been emerged through this study 
including: Non avoidable ending, Ambiguity and uncertainty, Feedback for personal behaviors, and Changing attitudes toward Life and Death. 
Conclusion: Findings showed that one of the most important ideas which help nurses to deal better with death is belief in life after death. The 
perspective of death which emerged from nurses in this research is a spiritual one. They belief their occupation with nursing reinforced this attitude as 
decreased their uncertainty about life after death. This study provides a deep understanding about nurses’ point of view about death which could be a 
base for nursing education about death and dying.

Lecture: FAMILY SOCIAL SUPPORT: LESSONS LEARNED FROM PRACTICE
Grillakis, E.
Psychiatric Nurse, Child Psychiatry Dpt.,Sir Mortimer B. Davis - Jewish General Hospital, Montreal, CANADA
It has been previously suggested that family social support is a valuable process which strengthens families’ well being by increasing their versatility 
and resourcefulness. The Division of Child Psychiatry of the Sir Mortimer B Davis- Jewish General Hospital has a child centered, family focused 
philosophy and multimodal treatment program. It has provided care for children and families in the community for 35 years with an emphasis on 
collaborative approaches with families. Interventions include multiple family group therapy, parenting groups, family therapy, psycho educational groups 
and social skills training. Innovative clinical interventions have been organized and consisted of family weekend retreats in an attempt to expose 
families to a supportive network. Thirteen families of children being treated within the Division of Child Psychiatry attended the first family weekend 
retreat. The role of the staff and the family group process will be discussed as well as the benefits of this therapeutic intervention on the families’ social 
support network. 

THE LANDSCAPE OF WORK ENGAGEMENT IN BRAIN INJURY REHABILITATION
Georgiou, G.
Clinical Manager, Hamilton H.Sciences, Acquired Brain Injury Program, St. Joseph’s H/Care Mountain Campus, Ontario, CANADA
This study examined work engagement among brain injury rehabilitation professionals with attention to how they engage with their work (the extent to 
which they experience vigor, dedication, and absorption while working) and how they engage with people (the degree to which they are welcoming 



21

towards others and demonstrate integrity, responsibility, transparency). This study also tested a theoretical model of work engagement that predicted a 
relationship between engagement and personal, interpersonal, and organizational capacity. Eighty-one staff employed in a hospital-based brain injury 
program participated in the study. A quantitative self-report survey was used to measure capacity and engagement and a qualitative question was 
included to identify initiatives that could be introduced to enhance job performance. As predicted by the model, there were statistically significant 
positive correlations between all three capacity variables and engagement with work. The results of the qualitative data analysis revealed three broad 
categories of recommendations for improving job performance (more learning opportunities, more resources to support professional development, and 
the need to build greater team cohesion).  These findings provide initial support for a theoretical model that emphasizes the link between capacity and 
engagement, which could be used to guide theory-driven interventions aimed at improving the rehabilitation work environment.

SS2 SPECIAL SESSION  ADOLESCENCE

Invited Lecture: ADOLESCENT ANXIETY: A CASE STUDY WITH PSYCHOLOGICAL EXPLORATION
Prof. Kumaraswamy, N.
PhD,Mphil(clin.Psy)M.S,FIACP,FISCP,FBMSI, 2006 President of International Society of Clinical Psychology
Head, Community Based Medicine, Prof. of Clinical Psychology, School of Medicine, Univ. Malaysia Sabah, Kotakinabalu, MALAYSIA
Ms A, aged 17 yrs, a student of ' O' level Chinese refereed from a GP with complaints of, Fearful Increased Palpitation, breathlessness, Indecisive and 
fear of travelling in the bus, since 2 months of duration  and difficulty in socialising since 5 years. She was advised to take anti anxiety drug by GP, but 
felt not much better. During follow-up with her Complaints persisted, hence referred for Psychological evaluation. She was seen at our clinic with 
detailed history & mental status examination. She underwent Psychological tests such as Bender Gestalt test, State Trait Anxiety inventory(STAI) 
Eyesenck Personality inventory(EPI)Rorschach Ink Blot Test, Thematic apperception test(TAT), subsequently she was taken for Psychological 
treatment. She underwent Jacobson's Progressive muscle relaxation with systematic desensitisation. She attended 15 sessions of therapy combined 
with Counselling. She felt 90% better at the end of our therapy. A regular follow-up advised and at the end of 6 month follow up she was maintaining 
the improvement. Her Psychological tests results, self evaluation, treatment modality adopted suiting to Asian culture will be discussed in detail.

Invited Lecture: DO YOUNG CANNABIS USERS REQUIRE RESIDENTIAL TREATMENT?
Dr. Arcuri, A., Prof. Copeland, J. and Dr. Howard, J.
National Cannabis Prevention & Info Centre, National Drug & Alcohol Research Centre, Univ. of New South Wales, AUSTRALIA
Although cannabis is the most common drug for which young people present to specialist substance use treatment in Australia, the prevailing sentiment 
is that young cannabis users do not require residential treatment.  To test this assumption, the current study comparatively examined the clinical 
profiles of 1221 admissions to an Australian residential treatment program for substance-dependent adolescents. Young people who nominated 
cannabis as their substance of primary concern were younger and more likely to be male than those who presented primarily with psychostimulant, 
alcohol or opioid use.  After controlling for potentially confounding variables, the cannabis group demonstrated less physical ill-health and criminal 
involvement than the other groups, but their mental health was as poor as that of the psychostimulant group, and poorer than that of the alcohol and 
opioid groups.  Also, the cannabis group demonstrated less sexually unsafe behaviour than the psychostimulant group, but had poorer social 
functioning than the alcohol and opioid groups. Finally, the cannabis group was retained in treatment for longer than the psychostimulant and opioid 
groups. These findings support the need for the provision of residential services for at least some young cannabis users: those who are dependent, 
have complex needs, and may be poly-substance users.

DEPENDENCE FROM DRUGS AND THERAPEUTIC CONFRONTATION IN THE FRAMES OF THE PSYCHOLOGICAL PURGATION OF DRUG-
ADDICTION UNIT FOR ADDICTED IN «18 ΑΝΩ»
Ammari, N.A.
Psychologist
Η χρήση των τοξικών ουσιών, που διαφοροποιούν τη σκέψη, είναι τόσο παλιά όσο και η ανθρωπότητα. Ακόμα και στους αρχαίους καιρούς, ήταν 
γνωστό ότι η χρήση μιας τοξικής ουσίας, είτε για ιατρικούς λόγους, είτε για ψυχαγωγία, είχε καμιά φορά ανεπιθύμητες επιδράσεις. Τα ναρκωτικά είναι 
ουσίες που επιδρούν στον εγκέφαλο και για αυτό προκαλούν εθισμό. Οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν θέλουν να βιώσουν τις συνέπειες των 
ναρκωτικών. Η επανειλημμένη χρήση μερικών τοξικών ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή του τρόπου, με τον οποίο συναλλάσσονται ο 
τοξικομανής και η ουσία. Η ικανότητα του τοξικομανούς να διαλέξει τον τόπο και το χρόνο της χρήσης της τοξικής ουσίας μειώνεται βαθμιαία. Η 
προσαρμοστικότητα και η αυτονομία χάνονται. Στις ακραίες περιπτώσεις, ο τοξικομανής φαίνεται να είναι τελείως ανήμπορος να ελέγξει τη χρήση της 
τοξικής ουσίας, είναι ολοκληρωτικά αφοσιωμένος στον τρόπο, που χρησιμοποιεί την τοξική ουσία και στο πώς θα εξασφαλίσει την προμήθεια της. 
Είναι ευρέως γνωστός ο ρόλος της θεραπευτικής ομάδας και η σημασία του στη διαδικασία της απεξάρτησης. Η θεραπευτική ομάδα πλαισιώνεται 
από επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων και ρόλων, όπως ψυχίατροι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και ειδικοί θεραπευτές. Η 
Μονάδα Ψυχολογικής Απεξάρτησης Τοξικομανών <<18 ΑΝΩ>> αποτελεί το μοναδικό Κλειστό Πρόγραμμα Απεξάρτησης από ουσίες, χωρίς τη 
χορήγηση υποκατάστατων. Ο τρόπος με τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του στους χρήστες και τις οικογένειες τους, είναι το προϊόν μιας 
ολοκληρωμένης προσπάθειας των επιστημόνων και θεραπευτών που το πλαισιώνουν (Ζαγανιάρης & Μακρογιάννη, 2000). 
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THE IMPACT OF STRESS, COPYING STRATEGIES, SOCIAL SUPPORT, SELF-ESTEEM AND UNIVERSITY SATISFACTION ON UNIVERSITY 
STUDENTS FROM 7 DIFFERENT EUROPEAN COUNTRIES, A12 MONTH FOLLOW UP STUDY.
Lyrakos, D.G.
Clinical Psychologist and Psychotherapist Lyrakou Clinic, Scientific Director in Elpis Care, Athens.
Η παρούσα έρευνα είναι μια follow up 562 φοιτητών μέσα σε μια περίοδο 12 μηνών από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από το Η.Β , τη Γερμανία, τη
Γαλλία, την Αυστρία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Οι φοιτητές συμπλήρωσαν στο 1ο στάδιο της έρευνας μια σειρά από ερωτηματολόγια 
για το στρες , τη αυτοεκτίμηση και την κοινωνική υποστήριξη. Μετά το πέρας των 12 μηνών, οι ίδιοι οι φοιτητές συμπλήρωσαν τα ίδια ερωτηματολόγια 
καθώς επίσης και κομμάτια για το πόσο ικανοποιημένοι ήταν από το πανεπιστήμιο και για τρόπους αντιμετώπισης του στρες. Από τη στατιστική 
ανάλυση βγήκε το συμπέρασμα πως τα επίπεδα του στρες είχαν μειωθεί αισθητά μέσα στην περίοδο των 12 μηνών, όπως και είχε ειπωθεί στις 
υποθέσεις της έρευνας. Από την άλλη μεριά, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα η κοινωνική υποστήριξη είχε μια στατιστικά σημαντική μείωση παρά τις 
υποθέσεις μας. Επίσης, φάνηκε πως τα επίπεδα του άγχους είναι αρνητικά συσχετιζόμενα με θετικούς τρόπους αντιμετώπισης με την κοινωνική 
υποστήριξη , με την αυτοεκτίμηση και με μια υψηλή ικανοποίηση για τη λειτουργία του Πανεπιστήμιου. Στον αντίποδα, το στρες είναι θετικά 
συσχετισμένο με αρνητικούς τρόπους επίλυσης. Όλοι οι παραπάνω συσχετισμοί είναι στατιστικά σημαντικοί. Τέλος, υπήρχαν διαφοροποιήσεις στα 
επίπεδα άγχους ανάλογα με τις χώρες που συμμετείχαν.

Lecture: ADOLESCENTS´ CONCERNS: MENTAL HEALTH, FAMILY FUNCTIONING AND ATTITUDES ABOUT LIFE ISSUES IN SWEDISH AND 
GREEK ADOLESCENTS
Prof. Lekkou, Sp.¹, Prof. Åström, T.², Prof. Hägglöf, B.³, M.D. and Prof. Lennart Nygren.
¹ S.Worker – Psychologist, EFTA / Ass Prof TEI of Athens, Social Welfare Dpt., GREECE
² Emeritus Prof. Social Welfare Dpt., Umeå University, SWEDEN
³ Clinical Science Division of Child and Adolescent Psychiatry Dpt., Umeå University, SWEDEN
 Social Welfare Dpt., Umeå University, SWEDEN
Objectives: The aims were to investigate and compare adolescents’ mental health in relation to family functioning and socio cultural variables in 
Sweden and Greece. Furthermore, Swedish and Greek adolescents’ attitudes about life issues are studied. For Greek youths, mental health and 
gender variations in attitudes were studied as well. Populations and Methods: The study included 583 Swedish and 238 Greek school-aged 
adolescents aged 13 through 18 years. The Swedish sample was recruited from students of a Junior High and a High School in the town of Lycksele 
close to the University town of Umeå and the Greek sample was selected from three High schools and three Lyceums in Patras. The two samples were 
selected to be representative for the socio demographic strata in the study areas. Achenbach’s Youth Self Report (YSR), Rosenberg’s Self-Esteem, 
Antonovsky’s Sense of Coherence (SOC) and Beavers (SFI) scales were used. Out of the large sample, adolescents who reported either high or low 
on Achenbach’s Youth Self Report –47 Greeks and 47 Swedes—were selected for semi-structured interviews. An Ainterview guide with semi-
structured questions was was created and used by the researchers for gathering information about youths’ life attitudes aiming and were designed to 
provide information about attitudes on how youths oriented themselves to life, central themes of an adolescent life, and basic codes of behavior related 
to mental health, family and culture. Results and discussion: Results revealed, Theathat  Swedish adolescent population had less mental health 
problems measured by YSR than the Greek sample, most evident for internalized problems but also shown for externalized problems. These 
differences were seen for both sexes in most problem areas of YSR. In both countries girls had higher problem scores than boys. Age groups 
comparisons followed the same national differences mostly obvious for the two oldest age groups. In sense of coherence the Greek total group had 
higher scores. In Fself-esteem no difference was found in the comparison between total group scoring, but Greek girls and Swedish boys had better 
self-esteem compared to their counterparts. Greek adolescents scored their families higher on family health competence. Attitudes on life issues 
revealed that Greek youths reported more problems related to self, more fears of social dangers, losses, and illness and they turned more often to their 
family for support during difficult times. More Greek youths believed in God than their Swedish counterparts. The two groups identified similar family 
problems. The Swedes reported more fear about their future, and tended to trust on public authorities more during times of difficulty. Greek 
adolescents’ interview data revealed social concerns fears of future and social dangers and using own coping and family support to face these issues. 
Mental-health and gender patterns influenced some attitudes. Greek Adolescents’ attitudes about education, and messages sent to their parents are 
also presented. Counselling opportunities to adolescents in schools providing them with life skills, to improve communication with their parents 
providing them with support to face relational and behavioural issues of of their children and adolescents are recommended. More support is also 
recommended for Greek youths to face educational supportissues.

SS3 SPECIAL SESSION  CHILDREN’S LEARNING & PERCEPTION

« MINERVA II » AS MODEL OF MEMORY TO UNDERSTAND CHILDREN’S LEARNING DEVELOPMENT IN MULTICULTURAL AND 
PLURILINGUAL SITUATION ?
Hoareau, Y.V.¹ and Prof. Legros, D.²
¹ Psychologist, PhD Student in Cognitive Psychology
Laboratoire CHArt (Cognitions Humaine & Artificielle), Université Paris 8 - 2, Paris, FRANCE
² Professeur des Universités in Cognitive Psychology
Laboratoire CHArt (Cognitions Humaine & Artificielle), Université Paris 8 - 2, Paris, FRANCE
This research evaluates the role of culture in the construction of knowledge in multilingual and/or multicultural situations (Hoareau & Legros, 2006). 
Experimental results allow to analyze the effects of the interaction between culture and language through comprehension and text production. The 
three reported experiments tests the effect of the activation of cultural knowledge in first language on the construction of knowledge in L2 (experiment 1 
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realised in Togo and experiment 2 realised in Burkina Faso) and, particularly, on the inferential process involved in comprehension of text in L2 
(experiment 3 realised at Réunion Island). We assume that those results can be explained by the model of memory used in classical research about 
comprehension (Kintsch 1998) as well as global matching models like Minerva 2 (Hinztman, 1984, 1988) used in neuropsychology (Rousset, 2000). 
The consequences of this change of paradigm’s proposition could be the starting point of new developments in the field of education in areas 
concerned by multiculturalism and plurilinguism.

THE KIDS DRAWS THEMSELVES. INTEGRONOMIA: ERGONOMICS AND SCHOOL INTEGRATION.
Dr. Marino, S., Donisi, M. and Fiori, M.
Instituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), Ciampino, ITALY.
The integration, from the social to physical, is of fundamental importance for the psychophysical health of the child, apart of disability. The objective of 
the project is to verify integration among children and possible correlations between environment and socialization, apart of disability and respect to 
disability. The project was conducted in a primary school of Rome, where there is a child with mental retardation. The methodology used is that of 
drawing. To draws allows to freely express emotions or desires, without conditioning and reticence, so from the drawings it is possible to observe as 
pupils live and see the school. Improving the schools making them ergonomic may lead to substantial improvements in pupils psychophysical 
conditions, with consequent benefits of socializing and greater integration. In addition, an analysis of the classroom was made: the acquisition of the 
major dimensional and structural characteristics, orientation to sunlight, provision of the workstations and ergonomic and postural assessment during 
their use in order to correlate the environment to any inconvenience expressed through the drawings. All acquired data were then subject of a timely 
and thorough analytical examination by the interdisciplinary work group, with its technical, psycho-sociological and medical skills.

ARTIFICIAL GRAMMAR LEARNING IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH AND WITHOUT DEVELOPMENTAL DYSLEXIA
Pavlidou, E.V1., Williams, J.2 and Kelly, M.L.3
1 PhD Student in Moray House School of Education, University of Edinburgh, UK
2 Lecturer in Moray House School of Education, University of Edinburgh, UK
3 Lecturer in Psychology (PPLS), University of Edinburgh, UK.
We explored implicit learning in 66 typically developing and developmental dyslexic primary school children (9-12 years old) using an Artificial Grammar 
Learning (AGL) task. Two experiments were conducted, which differed in time of presentation and nature of the instructional set (Experiment 1: Implicit 
instructions vs Experiment 2: Explicit instructions). Typically developing children’s overall classification performance in the task was better than 
dyslexics’ in both experiments revealing intact implicit learning. By contrast implicit learning was found impaired among children with dyslexia. We 
argue that there are possibly mediating cognitive developmental factors that might inhibit implicit learning in developmental dyslexic children and which 
should be the focus of further investigation. At theoretical level important inferences were made on implicit rule learning in childhood. In addition, the 
practical implications this research has in terms of effectively conveying highly complex information to children with and without dyslexia are discussed. 

INVESTIGATING TEMPORAL PERCEPTION IN INFANTS USING COMPLEX STIMULI
Dr. Vatakis, A.
Experimental Psychology Dpt., University of Oxford, UK., Centre for Research and Technology, GREECE
In order for an infant to successfully perceive the talking face of his/her mother, the human perceptual system must not only process each sensory input 
but also integrate those inputs into a unified percept (i.e., the talking mother). Successful integration of multiple sensory inputs into a unified percept 
depends on both temporal and spatial factors (e.g., Lewkowicz, 1996; Vatakis & Spence, 2007, 2008). Given that the mechanisms governing temporal 
perception are still unknown and the fact that time is considered to be one of the fundamental categories of the infants’ mental experience (the others 
being: space, object, and causality; Piaget, 1954), it is pertinent to examine and define the temporal resolution in infants. Research has shown that the 
temporal resolution of infants is poorer as compared to that of adults. This difference is attributed to the slower processing of information in infants as 
compared to adults, which is due to the immaturity of the infants’ nervous system and due to the low levels of exposure/experience of the infant with 
audiovisual events. It has been shown, however, that infants are able: at 4 weeks of age to discriminate synchronous from asynchronous events, at one 
month of age to exhibit sensitivity to audiovisual discrepancies, and at 4 months of age to make audiovisual matching in a paired-preference task (e.g., 
Lewkowicz, 1996, 2000). These findings were based on studies using simple audiovisual events. It is important, therefore, to examine the infants’ 
abilities utilizing natural, ecological valid stimuli in order to get an accurate estimate of the infants’ temporal discrimination abilities. Utilizing the ideas 
introduced in recent adult temporal perception literature (see Vatakis & Spence, 2007, 2008), we propose a series of experiments utilizing naturalistic 
speech and non-speech events. Such investigations will allow for the further examination of the actual mechanisms governing temporal perception and 
the developmental changes that affect these mechanisms. 

SS4 SPECIAL SESSION  MULTIPLE SCLEROSIS

LIVED EXPERIENCE OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS: A GUIDELINE FOR CARE PLAN DEVELOPMENT
Mazloum, S.¹, Dr. Nasrabadi, A.N.², Dr. Joolaee, S.³ and Kahnooji, H., MD
¹ PhD candidate, Nursing and Midwifery Dpt., Medical Sciences/Tehran University, IRAN.
² Nursing and Midwifery Dpt., Medical Sciences/Tehran University, IRAN.
³ Nursing and Midwifery Dpt., Iran University of Medical Sciences, IRAN.
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 Neurologist, Neuroscience Research Centre, Medical Sciences/Tehran University, IRAN.
Multiple sclerosis (MS) is a heterogeneous progressive neurological disorder that can result in a broad range of physical, psychological and social 

problems. As importance of these problems may be different to patients, this study was conducted to explore lived experience of MS patients and to set 
their care plan priorities according it. This is an interpretive phenomenological study. Eleven MS patients were chosen purposefully. Data were 
gathered by deep face to face semi structured interviews, observation, field notes and memories. Benner’s interpretive method was used to data 
analysis. Trustworthiness was maintained by use of consistent yet reflexive approaches. Five main themes emerged including ambiguity about future, 
fear about disability, feel of being a superfluous family member, look for knowing and spiritual promotion. Other themes were try to accept disease, deal 
with physical complications, look for mental and physical engagement and satisfy with not being worse. According these essences, care plan for MS 
patients was revised subsequently. Despite wide ranges of physical problems, MS patients emphasis mainly on psychological and affective aspects. By 
including patient’s considerations on care plan development, it may improve effectiveness and ensure holistic nature of developed care plane.

COPING STRATEGIES: ARE THEY INFLUENCED BY THE COGNITIVE STATE IN MULTIPLE SCLEROSIS?
Dr. Montel S.¹, Lubetzki C.² and Bungener C.¹
¹ Lab of Clinical Psychopathology and Neuropsychology, Paris Descartes University, FRANCE
² Federation of Neurology, La Pitié-Salpêtrière Hospital, FRANCE
OBJECTIVE: The objective of this study was to answer the question: to what extent the coping style and the mood are influenced by cognitive 
disorders in MS? METHOD: 135 PWMS were divided into two groups in function of their cognitive states (“with or without cognitive disorders”). All were 
seen for a semi-structured interview in order to collect socio-demographic and clinical information, after which there was an assessment of their mental 
and cognitive states (MADRS, HAMA, FAB). Then, all subjects completed two self-report questionnaires of coping strategies (WCC, CHIP). RESULTS: 
No significant differences were observed between the two groups concerning coping strategies and mood. However, patients with cognitive disorders 
tended to use more emotional coping strategies, especially self-blamed (t (133) = 1.62 ; P=.10) and diversion (t (133) = 0.98 ; P=.32) than patients 
without cognitive disorders. Excepted for positive re-evaluation, patients with cognitive disorders tended to use more coping strategies whatever the 
type they are. DISCUSSION: Our study demonstrated that cognitive disorders didn’t affect the capacity of PWMS to cope with their disease. These 
results encourage us to develop general interventions focused on coping strategies applicable to every PWMS and adapted to the limitations of patients 
with cognitive disorders.

SS5 SPECIAL SESSION  CANCER

Lecture: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ-ΝΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
Γραμματόγλου, Ζ.
Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντων, Φίλων, Ιατρων «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών
Η διάγνωση του καρκίνου θέτει σε μεγάλη δοκιμασία τον ίδιο τον ασθενή αλλά και ολόκληρη την οικογένεια, που καλείται να βρει νέες ισορροπίες για 
να ανταπεξέλθει. Όλοι βιώνουν ακραία και αντιφατικά συναισθήματα. Το αρχικό σοκ, η άρνηση, ο θυμός, η θλίψη και οι ενοχές δεν αργούν να 
φωλιάσουν και ο φόβος γίνεται ο καθημερινός σύντροφος. Ο ίδιος ο ασθενής αντιδρά πάντα ανάλογα με την ηλικία και την προσωπικότητά του, αλλά 
και στο βαθμό που υπάρχει η δυνατότητα ανοιχτής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Ο ρόλος του ειδικού στην πορεία από τη διάγνωση, στη 
θεραπεία μέχρι την προσδοκώμενη αποκατάσταση είναι να γνωρίσει τον ασθενή και το περιβάλλον του απαντώντας σε ερωτήματα «Ποιοι  είναι οι 
μύθοι και οι αντιλήψεις για τη ζωή και το θάνατο, τα όρια και τα ζωντανά κομμάτια που την εντείνουν και τη διαφοροποιούν ταυτόχρονα», «τα 
συναισθήματα αναγνωρίζονται και κυκλοφορούν ή κυριαρχεί ένας κώδικας σιωπής και αμοιβαίας αυταπάτης». Ένα από τα σημαντικότερα 
προγράμματα του Συλλόγου μας είναι το εθελοντικό. Οι ασθενείς εθελοντές αποτελούν τη σπονδυλική και ταυτόχρονα την κινητήρια δύναμη του 
Συλλόγου. Οι εθελοντές-ντριες έχοντας βιώσει τις ίδιες ακριβώς καταστάσεις, γνωρίζουν εκ πείρας πώς να ακούν με προσοχή και υπομονή τους 
ασθενείς και να τους προσφέρουν τη ζεστασιά που χρειάζονται, έχουν εκπαιδευτεί να δείχνουν το σεβασμό και να εμπνέουν την εμπιστοσύνη που 
απαιτείται ώστε οι καινούργιοι ασθενείς να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι απέναντι στο πρόβλημά τους. Ξεπαγώνοντας τον πόνο και ξεπερνώντας το 
φόβο του πόνου, δίνοντας φωνή στη σιωπή, όλα γίνονται ευκολότερα και ο ίδιος ο ασθενής και οι δικοί του σημαντικοί άνθρωποι νιώθουν λιγότερο 
μόνοι τους μέσα σε μία δύσκολη πορεία… για ένα ταξίδι μέσα στη ζωή…

CANCER: COMMUNICATION BETWEEN DOCTORS AND CANCER PATIENTS
Ammari, N.A.
Psychologist
Ο καρκίνος είναι μια κατηγορία ασθενειών ή διαταραχών που χαρακτηρίζονται από ανεξέλεγκτη διαίρεση κυττάρων και την δυνατότητα αυτών των 
κυττάρων να εισβάλουν σε άλλους ιστούς. Ο Ιπποκράτης ήταν αυτός που έδωσε στην πάθηση του καρκίνου το όνομα της και αυτός που την 
ανακάλυψε. Οι κυριότερες αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν το καρκίνο είναι: η καθιστική ζωή, το αλκοόλ, η διατροφή, το κάπνισμα, η πολύωρη 
έκθεση στον ήλιο και η κληρονομικότητα. Η διάγνωση του καρκίνου καθώς και οι παρενέργειες από την θεραπεία επιδρούν στον ψυχισμό του 
ασθενούς προκαλώντας πληθώρα αρνητικών συναισθημάτων όπως η αίσθηση απώλειας ελέγχου, οργή, απόγνωση και κατάθλιψη. Κάθε άνθρωπος 
χρειάζεται υποστήριξη από το περιβάλλον του. Πόσο μάλλον,  όταν οι καταστάσεις είναι δύσκολες όπως αυτή της διάγνωσης μίας σωματικής νόσου 
όπως η καρκινική νόσος. Η υποστήριξη που χρειάζεται κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι πρακτική όπως οικονομικής φύσεως, ιατρικής, ασφαλιστικής 
και νομικής κάλυψης. Παρόλο που ο καρκίνος είναι μία σωματική νόσος, και συνεπώς δίνεται έμφαση στην ιατρονοσηλευτική υποστήριξη, δεν πρέπει 
να αγνοείται η συναισθηματική υποστήριξη, καθώς η φύση της νόσου αλλά και οι θεραπείες έχουν ποικίλες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις τόσο  στον 
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ίδιο τον ασθενή όσο και για την οικογένειά του. Η σχέση του γιατρού με τον ασθενή του έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία οποιασδήποτε 
θεραπείας. Για τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα ή με καρκίνο, η σχέση με το γιατρό αποκτά μια άλλη διάσταση. Η συνεχής και μακρόχρονη σχέση 
που επιβάλλεται μεταξύ τους λόγω της φύσης της ασθένειας παράλληλα με το γεγονός ότι η ζωή του ασθενούς μπορεί να απειλείται, περιέχει μια 
ξεχωριστή συναισθηματική ιδιομορφία που χρήζει μεγάλης προσοχής. Δυστυχώς συχνά πολλοί γιατροί δεν επικοινωνούν με σωστό τρόπο με τους 
ασθενείς τους. Αυτό συμβαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό όταν πρόκειται για ασθενείς με καρκίνο. Η ανακοίνωση της διάγνωσης είναι τραυματική και οι 
ασθενείς δεν λαμβάνουν όλη την αναγκαία βοήθεια για να καταλάβουν τις θεραπευτικές επιλογές που έχουν. 

SS6 SPECIAL SESSION  AGGRESSIVE BEHAVIOUR IN CHILDHOOD

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.
Prof. Pattakou Parassiri, V.
Social Work Dpt., TEI of Crete, Iraklio-Crete, GREECE
Εισαγωγή Η επιθετικότητα των παιδιών σχολικής ηλικίας αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, με πεδίο μελέτης αλληλοδιαπλεκόμενους 
παράγοντες, που αφορούν την ψυχοπαθολογία παιδιών και οικογένειας. Παράγοντες που αφορούν το σχολικό, πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο του 
κάθε παιδιού αλλά και τις δυνατότητες παρέμβασης. Αναφέρεται ότι η επιθετικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αρκετών ψυχολογικών 
διαταραχών και διαταραχών της συμπεριφοράς. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί ο βαθμός της επιθετικότητας σε παιδιά ηλικίας 
10-15 ετών στους τέσσερις νομούς της Κρήτης σε αστικές και αγροτικές περιοχές και β) να αναζητηθεί η συσχέτιση της επιθετικότητας με διάφορες 
δημογραφικές (π.χ. φύλο, ηλικία) και άλλες μεταβλητές. Υλικό και Μέθοδος:  Έγινε έρευνα σε είκοσι ένα δημοτικά και δώδεκα γυμνάσια αγροτικών 
και αστικών περιοχών και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Το συνολικό δείγμα ήταν 1.177 παιδιά, 604 αγόρια και 573 κορίτσια με μέσο όρο 
ηλικίας 12,97 ±1,5 ετών. 526 μαθητές /τριες ήταν από αστικές περιοχές και 651 από αγροτικές περιοχές. Για τη συλλογή των στοιχείων 
χρησιμοποιήσαμε τα παρακάτω εργαλεία:  1) ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων των μαθητών /τριων που το συμπλήρωναν στην τάξη, με 
την παρουσία του ερευνητή και 2) το ερωτηματολόγιο για την επιθετικότητα των Buss και Warren (2000). Αποτελέσματα: Το συνολικό σκορ της 
επιθετικότητας βρέθηκε να είναι εξίσου υψηλό τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές,  Η επιθετικότητα των μαθητών /τριων ανάμεσα στις 
αγροτικές - αστικές  περιοχές δεν είναι στατιστικά σημαντική μεταξύ τους. Στατιστικά σημαντικές διαφορές φαίνεται να υπάρχουν μεταξύ των νομών, 
ανάμεσα  στο φύλο, το μορφωτικό επίπεδο των γονιών, κλπ. Συζήτηση Η συνεχής αύξηση του φαινομένου της επιθετικότητας που οδηγεί τους νέους, 
σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία, σε μελλοντικούς ενήλικους εγκληματίες πρέπει να κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε όλα τα 
επίπεδα πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης.

Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
Διαμαντοπούλου, Ε.¹ και Καθ. Γουδήρας, Δ.Β.²
¹ Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής, Πτυχιούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
² Αναπλ. Καθηγητής Ψυχοπαιδαγωγικής, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Ο σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορίσει το είδος, τη συχνότητα και την σοβαρότητα της επιθετικής συμπεριφοράς σε παιδιά, τα οποία έχουν  
μέτρια και ελαφρά νοητική υστέρηση. Επίσης συγκρίναμε την επιθετική συμπεριφορά σε τρεις κατηγορίες παιδιών: στα παιδιά με νοητική υστέρηση 
(NY), σε παιδιά με αυτισμό και σε παιδιά με σύνδρομο Down, που έχουν είτε μέτρια ή ελαφρά NY. Tο Δείγμα ήταν 54 παιδιά ηλικίας από 9-23 ετών. 
Από αυτά τα 24 κορίτσια και 30 αγόρια. 28 παιδιά ήταν με ελαφρά ΝΥ και 26 με μέτρια ΝΥ, 19 παιδιά είχαν σύνδρομο Down, 13 είχαν αυτισμό και 23 
παιδιά είχαν  ΝΥ. Το Εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το BPI (Behavior Problems Inventory) του J. Rojahn (2001). Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι τα παιδιά που εκδηλώνουν συχνότητα μιας συμπεριφοράς, εκδηλώνουν και σοβαρότητα αυτής της συμπεριφοράς. Όσο αυξάνεται η ηλικία 
αυξάνεται και η στερεοτυπική συχνότητα και σοβαρότητα στα κορίτσια  ενώ στα αγόρια η στερεοτυπική συμπεριφορά σχετίζεται  με την 
αυτοτραυματιστική (ΑΤΣ) συχνότητα.  και ΑΤΣ σοβαρότητα. Τα αγόρια εκδήλωναν περισσότερη στερεοτυπική συχνότητα και σοβαρότητα 
συμπτωμάτων σε σχέση με τα κορίτσια. Παιδιά με μέτρια ΝΥ είχαν περισσότερα ποσοστά ΑΤΣ και σε συχνότητα και σοβαρότητα από ότι τα παιδιά 
με ελαφρά ΝΥ. Τα παιδιά με αυτισμό είχαν περισσότερες στερεοτυπίες σε σχέση με τα παιδιά με ΝΥ και παιδιά με σύνδρομο Down. Τα παιδιά με ΝΥ 
είχαν περισσότερη επιθετική συμπεριφορά σε σχέση με τα παιδιά με αυτισμό και σύνδρομο Down. Από την έρευνα φάνηκε ότι τα παιδιά με ΝΥ 
αντιμετωπίζουν προβλήματα επιθετικής συμπεριφοράς και χρειάζεται έλεγχος της επιθετικότητας και σε άλλες μορφές ΝΥ καθώς και σύγκριση 
ψυχοπαθολογικών και οργανικών προβλημάτων που συνυπάρχουν. Χρειάζεται μια πλήρης «λειτουργική ανάλυση», η οποία να δείχνει ότι δεν 
αξιολογείται μόνο η συμπεριφορά αλλά και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Εκτός από τα συνωδά προβλήματα των παιδιών με ΝΥ θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα περιβάλλοντα όπου εκπαιδεύονται και διαμένουν.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (BULLYING) ΣΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ
Κιοσσές, Ν.Β.¹ και Γιοβαζολιάς, Θ.²
¹ Συμβουλευτικός Ψυχολόγος
² Λέκτορας, Τμήμα Συμβ. Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Η παρούσα αναδρομική μελέτη εστίασε στο κατά πόσο επηρεάζει η εμπειρία πειράγματος κατά την παιδική ηλικία, τη συναισθηματική κατάσταση 
κατά την ενήλικη ζωή. Συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 632 φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης με μέσο όρο ηλικίας τα 20,35 έτη. Πιο συγκεκριμένα 
υποθέσαμε πως όσο συχνότερα είναι τα επεισόδια εκφοβισμού κατά την παιδική ηλικία, τόσο περισσότερο τα θύματα θα εκδηλώνουν αισθήματα 
μοναξιάς και χαμηλής αυτοπεποίθησης στην ενήλικη ζωή. Οι αναλύσεις επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση με στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα.. 
Επιπλέον εξετάστηκαν η ηλικία, ο τόπος και η συχνότητα θυματοποίησης. Ακόμα έγιναν συγκριτικές αναλύσεις αναφορικά με την αυτοπεποίθηση και 
τα αισθήματα μοναξιάς ανάμεσα σε θύτες και θύματα.
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Lecture: COPING WITH BULLYING IN ELEMENTARY SCHOOL
Tsiolka, E.¹ and Prof. Goudiras, D.B.²
¹ PhD Student, Educational & Social policy Dpt., University of Macedonia, GREECE
² Associate Prof., Educational & Social policy Dpt., University of Macedonia, GREECE
Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις στρατηγικές αντιμετώπισης της θυματοποίησης που χρησιμοποιούνται από μαθητές Δημοτικού και να 
διαπιστώσει εάν υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το ρόλο των παιδιών στη θυματοποίηση, το φύλο, την ηλικία και την ύπαρξη Μαθησιακών 
Δυσκολιών (Μ.Δ.). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 280 μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης (136 κορίτσια και 144 αγόρια), εκ των οποίων οι 36 είχαν 
Μαθησιακές Δυσκολίες. Για την κατάταξη των μαθητών σε ρόλους αναφορικά με τη θυματοποίηση (θύτες, θύματα, θύτες-θύματα) χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο Peer Relations Questionnaire (Slee & Rigby, 1993, Rigby & Slee, 1993) και για τη διερεύνηση των στρατηγικών αντιμετώπισης της 
θυματοποίησης το Self-Report Coping Measure (Causey & Dubow, 1992). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές με ΜΔ εμπλέκονται 
συχνότερα στη θυματοποίηση ως θύματα και θύτες-θύματα σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους χωρίς ΜΔ, ενώ χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο 
βαθμό στρατηγικές αποφυγής, (αποστασιοποίησης, εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης). Επιπλέον, επιλέγουν στρατηγικές επίλυσης προβλήματος σε 
μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες. Στο σύνολο του δείγματος οι θύτες όσο και τα θύματα και οι θύτες-
θύματα διαφέρουν στην επιλογή στρατηγικών από τα παιδιά που δεν εμπλέκονται στη θυματοποίηση. Διαφορές υπάρχουν, όμως, και μεταξύ των 
τριών αυτών ομάδων. Βρέθηκε, επίσης, ότι τα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό στρατηγικές προσέγγισης 
(επίλυσης προβλήματος, αναζήτησης κοινωνικής υποστήριξης). Διαπιστώθηκε, επίσης, σε ένα υποθετικό περιστατικό θυματοποίησης, ότι το φύλο και 
ο ρόλος των παιδιών στη θυματοποίηση επηρεάζουν την επιλογή στρατηγικών αντιμετώπισης. Επίσης, τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες φαίνεται 
πως βρίσκονται σε επικινδυνότητα, αφ’ ενός εξαιτίας της μεγαλύτερης συχνότητας με την οποία θυματοποιούνται και αφ’ ετέρου εξαιτίας της επιλογής 
στρατηγικών που δεν εστιάζουν στην επίλυση της σύγκρουσης. 

SS7 SPECIAL SESSION THE IMAGE & PERCEPTION OF SELF: FOCUS ON AESTHETICS

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ: ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Prof. Papanis, Ε.¹, Τraka, Μ.², Paraskeuopoulos, D.² and Fragiadaki, Ch.²
¹ Em. Professor, Sociology Dpt., Aegean University
² Student, Sociology Dpt., Aegean University
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει τις στάσεις των φοιτητών απέναντι στις έννοιες της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας, όπως 
αυτές διαμορφώνονται στη σύγχρονη εποχή. 500 φοιτητές που κατάγονταν από διαφορετικές περιοχές ( αστικές, ημιαστικές, αγροτικές) και  από 
ποικίλα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα εξετάστηκαν στην προσαρμοσμένη για τα ελληνικά δεδομένα  Κλίμακα για το ρόλο του 
Φύλου (BSRI,  1974).  Η κλίμακα περιλαμβάνει σειρές επιθέτων και χαρακτηριστικών, που, ανάλογα με τα κοινωνικά στερεότυπα, μπορούν να 
αποδοθούν είτε σε άνδρες, είτε σε γυναίκες ή και στα δύο φύλα (androgyny). Βρέθηκε ότι η αντίληψη του ρόλου των φύλων διαφοροποιείται ανάλογα 
με την ηλικία, τη σχολή φοίτησης, το φύλο και τον τόπο καταγωγής, ενώ η διάκριση της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας καθίσταται ολοένα και 
δυσχερέστερη, αναδεικνύοντας έναν νέο τύπο με μεικτά χαρακτηριστικά.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΚΟΠΌ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ
Σιδηροπούλου, M.
ΜSc. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τα τελευταία χρόνια οι πρακτικές της αισθητικής χειρουργικής  έχουν εμπορευματοποιηθεί και διαδοθεί ευρέως στην αγορά, έχουν μάλιστα γίνει 
ακόμα πιο προσβάσιμες και εγγυής μέσα από σχετικά τηλεοπτικά ριάλιτι. Το κείμενο διερευνά θεωρητικά τον ανθιστάμενο ρόλο των σωμάτων στις 
νέες τεχνικές τροποποίησης και  συγκεκριμένα στην αισθητική χειρουργική. Η αντίσταση ερευνάται από την οπτική μιας συγκεκριμένης περίπτωσης, 
της καλλιτέχνιδας Orlan η οποία είναι η πρώτη που χρησιμοποίησε την αισθητική χειρουργική ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης νοηματοδοτώντας 
διαφορετικά τις πρακτικές της. Σ’ αυτά τα συμφραζόμενα, η προθετικότητα της τέχνης της εστιάζει στην κριτική στάση απέναντι στις κατεξουσιαστικές 
κανονιστικές νόρμες που επιβάλλονται στα υποκείμενα από τον ηγεμονικό λόγο παράγοντας αυστηρά οριοθετημένα έμφυλα και αδιαφοροποίητα 
σώματα. Εκτίθενται εν συντομία οι μοντέρνες και μεταμοντέρνες προσλήψεις του σώματος, της σωματικότητας, του φύλου που διατρέχουν της 
θεωρήσεις της πολιτισμικής κατασκευής και κλείνουν με προσέγγιση της θεωρίας της επιτελεστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το σώμα νοείται ως πεδίο 
πολιτικής δράσης και αμφισβήτησης των κυρίαρχων αξιών και νοημάτων. Στη συζήτηση εμπλέκονται θεωρητικά ζητήματα που προκύπτουν από την 
αισθητική χειρουργική σχετικά με  τον κατακερματισμό του σώματος όπως «αποδομείται» από τις τρέχουσες τεχνικές οπτικοποίησης και την 
ιατρικοποίηση του. Θα αναζητηθούν οι λόγοι που επιτρέπουν στους μηχανισμούς πολιτισμικού ελέγχου (επιστημονική βιοεξουσία  κατά το Foucault) 
να ενσωματωθούν στο ατομικό και κοινωνικό σώμα. Θα επιχειρηθεί, ακόμα, μια προβληματοποίηση της ταυτότητας και του εαυτού ως ενδεχομενικού, 
όπως απορρέει από τη δυνατότητα της αισθητικής χειρουργικής. Η πιθανότητα να μετακινείται κανείς από μια εικόνα σώματος σε κάποια άλλη, της 
επιθυμίας του, συνδέεται αφενός με την ευκινησία και η ρευστότητα της σωματικότητας, αλλά επιπλέον καθιστά ικανό το υποκείμενο να διαμορφώσει 
το σώμα επιλογής του, να μεταβεί από ένα σώμα σε ένα διαφορετικό καθιστώντας πληθυντική  την ταυτότητά του. Παρακολουθώντας το θεωρητικό 
στοχασμό που αναπτύσσεται με επίκεντρο το σώμα θα δούμε πώς το σώμα αποτελεί σημείο συνεύρεσης ηγεμονικών λόγων και αντιτιθέμενων 
πρακτικών, επιβολής και απείθειας, εξουσίας και ανατροπών. Θα παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το σώμα, άλλοτε θεωρημένο ως 
οριοθετημένο «ανθρώπινο πλαίσιο», δίνει πλέον πρόταγμα στην έννοια της σωματικότητας και προεκτείνεται πέραν του ανθρώπινου οργανισμού. 
Προς επίρρωση της άποψης ορισμένων φεμινιστριών ότι η αισθητική χειρουργική μπορεί να αποτελέσει μέσο για  αντίσταση και ανατροπή, όπως το 
σώμα εν γένει, θα ακολουθήσουμε την καλλιτεχνική πολεμική της καλλιτέχνιδας Orlan -ακραία μορφή κριτικής στον ηγεμονικό λόγο της αισθητικής 
χειρουργικής και στο σύστημα της ομορφιάς που εξυπηρετεί
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Lecture: THE SOSIAL REPRESENTATIONS OF THE COSMETIC PLASTIC SURGERY. A FIRST APPROACH.
Prof. Rigas, A.V.¹ and Kriekouki, M.²
¹ Professor of Social - Clinical Psychology and Qualitative Methodology, Psychology Dpt., School of Social Sciences, University of Crete
² Psychologist, Psychology Dpt., School of Social Sciences, University of Crete
Στην έρευνα αυτή πήραν μέρος 86 άτομα και των δύο φύλων ηλικίας 20 – 45 ετών με μέση ηλικία 30 ετών. Επιλέχθηκαν με την μέθοδο της 
χιονοστιβάδας (snow ball). Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των ερωτώμενων για την αυτοεικόνα τους και τις 
αναπαραστάσεις που έχουν για την πλαστική – κοσμητική χειρουργική. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν τα ερωτηματολόγια ανοικτών και 
κλειστών ερωτήσεων, τα οποία αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο (SPSS). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 65% των υποκειμένων θεωρούν ότι η 
εξωτερική εμφάνιση του άλλου παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική του άνοδο και επηρεάζει την αυτοεκτίμησή του. Το 43% απήντησε ότι δεν κρίνει 
τους άλλους με τους οποίους επιθυμούν να κάνουν συντροφιά, με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση ενώ το 55% δείχνει μια θετική στάση για τα 
άτομα με σωματικές ατέλειες. 52% των ερωτώμενων απήντησε επίσης ότι αλλάζει η συμπεριφορά τους προς το καλύτερο όταν τα ίδια βιώνουν 
σωματικές αλλαγές αισθητικής φύσεως π.χ. αδυνάτισμα, περιποίηση προσώπου / σώματος. Οι δε συνήθεις τρόποι που θα επέλεγαν για την 
βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης είναι η γυμναστική, η δίαιτα, η αισθητική περιποίηση προσώπου / σώματος, η υγιεινή διατροφή ενώ ως 
τελευταία λύση βλέπουν την πλαστική – κοσμητική χειρουργική για ακραίες αισθητικές διορθώσεις ή σε περίπτωση ατυχήματος όταν χρειαστεί να 
επανορθώσουν την σωματική ανωμαλία που προέκυψε μετά το ατύχημα. 

SS8 SPECIAL SESSION  EATING DISORDERS

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND DISORDERED EATING ATTITUDES AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Vlachaki C.¹ and Prof. Maridaki-Kassotaki K.²
¹ Clinical Dietician-Nutritionist Cancer Hospital Saint Savvas, Athens, GREECE
² Psychology Professor, Charokopio University, Athens GREECE
Objective: The aim of this work is to examine the relation between disordered eating attitudes and emotions in a sample of university students. 
Method: Participants were 315 undergraduate students aged between 18 and 20 years. Students were asked to complete two questionnaires: a) the 
Eating Attitudes Test in order for their eating attitudes to be assessed, and b) the Greek version of the Bar-On EQ-i test for the evaluation of their 
emotions. Results: The results indicated that low self-regard and stress tolerance, lack of happiness and optimism, are associated with disordered 
eating attitudes. They also showed that self-regard and stress tolerance are good predictors of disordered eating attitudes. Discussion: The present 
study supports and expands previous evidence indicating similar relations among participants suffering from eating disorders. 

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Dr. Papanikolaou, D.¹, Dr. Topa, E.², Christodoulou, Ch.³, Kalligeri, E.³, Theodoropoulou, O., Gasparidou, M. and Prof. 
Tzebelikos, E.6

¹ Psychiatrist, Sup. Director of the M.Health Centre of “Agios Andreas” Hospital, Patras / Former Sup.Director of the Psychiatric Dpt., 
Sismanogleio Hospital, Athens.
² Psychologist, Psychiatric Dpt., Sismanogleio Hospital, Athens.
³ Nurse, Psychiatric Dpt., Sismanogleio Hospital, Athens.
 Psychologist, Research Fellow of the Psychiatric Dpt., Sismanogleio Hospital, Athens.
 Psychiatry Trainee, Psychiatric Dpt., Sismanogleio Hospital, Athens.
6 Psychiatrist, Director of the Psychiatric Dpt., Sismanogleio Hospital, Athens.
Στη χώρα μας, η δημιουργία ψυχιατρικών δομών στα Γενικά Νοσοκομεία, τα τελευταία είκοσι χρόνια, έδωσε την δυνατότητα στις νέες δομές να 
έλθουν πιο κοντά στο πρόβλημα της ψυχογενούς ανορεξίας, αρχικά μέσω της διασυνδετικής υπηρεσίας και στη συνέχεια με εξωτερικά ιατρεία και με 
νοσηλεία. Στον Ψυχιατρικό Τομέα, του Σισμανογλείου, αναπτύχθηκε από το 1994 εξωτερικό ιατρείο με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστότερη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών αυτών. Σύντομα, από το 1995 άρχισε η νοσηλεία ασθενών με ψυχογενή ανορεξία, εφόσον πληρούσαν τα 
κριτήρια εισαγωγής στην ψυχιατρική κλινική. Αυτό δημιούργησε νέες ανάγκες οργάνωσης στο προσωπικό του τομέα (ψυχιατρικοί νοσηλευτές, 
ψυχολόγοι και ψυχίατροι) αλλά και του Γενικού Νοσοκομείου (παθολόγοι, διατροφολόγοι) για την αντιμετώπιση αυτού του αρκετά διαφορετικού 
προβλήματος, σε σχέση με το συνηθισμένο τρόπο αντιμετώπισης άλλων ασθενών με ψυχιατρικά ή άλλα παθολογικά προβλήματα. Η θεραπευτική 
προσέγγιση του προβλήματος έγινε με ολιστικό τρόπο, ταυτόχρονη δηλαδή αντιμετώπιση του σωματικού-βιολογικού, του ψυχολογικού αλλά και του 
κοινωνικού προβλήματος. Οι οικογένειες κλήθηκαν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα οικογενειακής θεραπείας, δεδομένου ότι η συμμετοχή τους και 
ιδιαίτερα αυτή της μητέρας, στην ψυχοπαθολογία της διαταραχής είναι σημαντική. Συμπερασματικά, τα γενικά νοσοκομεία με ψυχιατρικό κλινική 
μπορούν να καλύψουν σε σημαντικό βαθμό την έλλειψη ειδικών δομών για την πλήρη και ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος της ψυχογενούς 
ανορεξίας. Επίσης υπάρχει το πλεονέκτημα της ευκολότερης πρόσβασης και αναζήτησης λύσεων από τους ασθενείς στα νοσοκομεία αυτά. 

SS9 SPECIAL SESSION  DOMESTIC VIOLENCE

Lecture: CHILD ABUSE, BORDERLINE PERSONALITY DISORDER, AND THE COMPLEXITY OF SOCIAL REPRESENTATIONS
Prof. Kristiansen, C.K.
Professor, Psychology Dpt., Carleton University, Ottawa, Ontario, CANADA
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Correlational and experimental paradigms assessed the relations between 189 women's experiences of child abuse, Borderline Personality Disorder 
(BPD), and the complexity of their cognitive social representations.  Consistent with much clinical theory, correlational analyses indicated that abuse 
scores had both direct effects on the extent to which women 'split' their representations of themselves and others (Gould et al., 1996) and indirect 
effects mediated by BPD.  The experimental findings, however, were more consistent with trauma theory and the vigilance hypothesis: women who had 
been primed to think of a person's hurtful behaviors expressed significantly more negative and more ambivalent affect toward the person, relative to 
women who had not been primed or who had been primed to think of a person's helpful behaviors.  Further, while women's abuse scores were 
unrelated to their experimental affect and ambivalence, women with higher BPD scores reported more negative affect, especially in the no prime 
condition, and more ambivalence regardless of prime.  The discrepancy between the correlational and experimental findings is reconciled by the 
confounding of abuse and 'splitting' in Gould et al.'s Splitting Index.  Implications for research, theory and practice will be discussed.  

PSYCHOTHERAPY & DOMESTIC VIOLENCE: THE POSSIBILITIES & LIMITATIONS OF THERAPY OF PARENTS WHO ABUSE THEIR CHILDREN
Dr. Dyjakon, D.¹ and Prof. Widera-Wysoczańska, A.²
¹ University of Lower Silesia, Wroclaw, POLAND
² Institute of Psychology, University of Wroclaw, POLAND
The study presented here describes the therapeutic process of a group of parents who abused their children. It included 67 couples who participated in 
psychotherapy adjusted to work with behaviors which disturb the boundaries of the child's emotional, physical, and sexual sphere. Phases of the 
psychotherapy: The first phase involved the patient's identifying the domestic violence he had perpetrated and was still perpetrating and defusing the 
mechanisms of denial. The second phase was devoted to accepting responsibility for the effects of the violence. Important stages in this phase were 
1) working on the feelings which do not permit accepting this responsibility. The third phase was redressing and compensating for the harm done. The 
method consisted of an autobiographical interview constructed for the needs of the study. The collected material underwent qualitative was analysis. 
This study is part of a broader analysis concerning therapy of changes in family functioning, including particularly children.  The changes which 
occurred in the lives of the participants of the therapy can be described as follows:
1. The became more aware of their own needs, desires, and intentions, which means that the number of behaviors in family relations increased
2. They rearranged their value systems, which allowed them to behave more in accord with their principles and to experience appropriate feelings of 
guilt when they violate norms
3. In their relations with children they apply constructive behaviors more often, caring for the child's social development and safety.

THE CYCLE OF CHILD SEXUAL ABUSE: LINKS BETWEEN BEING A VICTIM AND BECOMING A PERPETRATOR
Dr. Sourpi, Z.A.
Ph.D. in Clinical Neuroscience, Life Sciences Dpt., University of Surrey, U.K.
There is a widespread belief in a “cycle” of child sexual abuse, but little empirical evidence for this belief. The aim of this paper is to identify perpetrators 
of such abuse who had been victims of paedophilia and/or incest, in order to ascertain whether subjects who had been victims become perpetrators of 
such abuse. Based on the studies of Glasser et al., the authors remind us that about half of fathers and stepfathers referred for treatment to clinics for 
having abused children outside their home, had at the same time been abusing their own children. The “cycle of violence” is a theory for explaining and 
understanding the contributing factors and causal relationships that connect childhood abuse with adolescent and adult male perpetrators. It was found 
that sexually victimised child abusers were significantly more likely to have a range of psychosexual difficulties; to report greater levels of deviant 
offence-related attitudes on psychometric measure, to be recidivists, and to offend against boys. Both emotional abuse/ physical neglect in childhood 
and having homosexual contacts in adulthood significantly contributed to a predictive model, reliably distinguishing between sexually victimised and 
non-sexually victimised child sexual abusers. The implication of these findings for treatment approaches for sex offenders is discussed. Finally, I intend 
in this paper to cover future avenues for research, including research aimed at improving the validity and reliability of assessment of sex offenders and 
the development of non-invasive investigational procedures that make use of new information technology. We do not have all the answers.  In fact, this 
topic gives rise to more questions than answers. It is, however, an issue that needs to be addressed for the sake of tomorrow’s victims. 

SS10 SPECIAL SESSION  DEPRESSION AND SCHIZOID DISORDERS

STUDY OF SELF-DESTRUCTIVE PHENOMENA
Prof. Sokolova, E.T.
Clinical Psychology Dpt., M.V. Lomonosov, Moscow State University, RUSSIAN FEDERATION
Theoretical analysis of suicide and parasuicide phenomena in psychological and sociocultural context is presented; their motivational, regulatory, 
communicative and cultural determinants have been studied. The object relationship representation  is  considered   as  a  «relict»  part  of   infantile  
experience  of  the  most  powerful  and  affective  relationships  with  the  paternal  figures. This  representation  is  introduced  by  system-organized 
pattern  of  percepts   and   images, notions, communicative  attitudes, intentions  and  emotions,  which  implicitly  and  unconsciously  influences  the  
qualitative  features  of  feeling,  interpretation  and  the  means  of  emotional  regulation  of  actual  social  communications, stability  of  the  world  
view  and  self-identity  under  crisis  and  uncertainty. Diagnostic programme is elaborated and applied, including the Rorschach inkblot test, TAT, with 
content-analysis scales for estimation of the level and type of actualized  defenses (Lerner, Exner),  the structure of mental representations (Blatt, Ilizur, 
Urist, Westen), cognitive style (Marlens-Witkin); test  for coping strategies diagnostics – “Life Style Index” (Plutchik and Kellerman), ISPS (Yaltonski-
Sirota), symptomatic questionnaire SCL-90 (Beck). Two groups of patients were examined - with diagnoses “depressive disorder” and “adaptation 
disorder with  repeated suicide attempts” (200subjects). It  was  established  the  statistically  valid  relationship  between  the  style  of   object relations  
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representations, degree of  differentiation - integration, dependency - autonomy, hostility – cooperation  and  the  degree  of  cognitive  differentiation, 
structural and functional organization of the defense mechanisms  and  coping  patterns,  type  of  the  personality   disorder. The  two  styles  of  object  
representations    with   different  degree  of  deficiency  in   analytic-synthetical, reflexive  and  symbolical mental operations,   defense and coping self-
regulation systems,  efficiency and accuracy  of  empathy, cooperation – hostility  balance  of  emotional  communicational  component   are   reliably  
differentiated. These  styles  of  representations  distinguish  the borderline and the narcissistic types of  personality organization  and  can  predict  the  
suicide and parasuicide  style  of  life,  which  is  associated  with  the  addictive  and  autodestructive   behavior, with  the  abusive self-perfection   
technologies  and  surgical  improvement  of the  body. According to the preliminary results, the proposed clinical- psychological model of suicide 
behavior can be useful for the study of psychological regularities of a wide range of contemporary clinical and paranormal phenomena genesis, such as 
narcissism and perfectionism with the attendant self- and hetero-destructive behavior in the form of addictions, self-mutilation, plastic surgery abuse 
and some other kinds of «absorption» sociocultural pathology. The reliability of the experimental data and their interpretation is ensured by means of 
combination of humanitarian methods in cognition (hermeneutical and dialogical analysis of projective texts), and mathematical statistics.

Invited Lecture: USE OF SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS IN CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY: CLINICAL PRACTICE AND 
ADVERSE EVENTS
Prof. Ghaziuddin, N., MD
Cheryl King, Ph.D., Psychiatry Assoc. Prof., Child & Adolescent Faculty, University of Michigan, Ann Arbor, US
Aim: Describe the use of serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in current child and adolescent practice and related safety concerns.  Additionally, 
present adverse event data from adolescents assigned naturalistically to SSRIs. Method: Medline search was performed. Additionally, we identified 84 
inpatient adolescents (13-17 years), from a larger suicide prevention intervention study, who were depressed, suicidal at study-entry, and prescribed a 
SSRI alone (n=38), non-SSRI with mood stabilizer (n=13), SSRI with a neuroleptic agent (n=20), or SSRI with mood stabilizer and neuroleptic (n=13). 
Results: SSRI prescriptions steadily increased until 2003, but, declined since 2004. For reasons which are unclear, suicidal incidents (for some age-
groups were noted to increase between 2004-2005). Using our data, we examined any adverse event, suicidal incidents alone, and severity of suicidal 
ideation at 3 months.  Adverse events differed significantly between the 4 groups (Chi square=13.2, p=.004), with highest number among participants 
receiving a SSRI with a neuroleptic (50%).  Severity of suicidality, (SIQ-Jr. a self rated measure of suicidality) at 3 months was associated with baseline 
SIQ-Jr and recurrent suicidal ideation; but, it did not differ by medication-groups. Conclusion:  Complex clinical reasons are associated with the 
occurrence of adverse events during SSRI treatment.  Implications will be discussed.

MORE THAN JUST SURVIVAL: GETTING YOUR LIFE BACK WITH EXCITALOPRIM
Dr. Kaludjerovic, S.
Spec of Psychiatry and Neurology / Lazarevic Hospital, Belgrade, SERBIA
According to a report by  the Clinical centre of Belgrade(oncology ,imunology, endocrinology departments)almost all patients treated for cancers, AIDS, 
Hachimoto tyreoiditis, colitis ulcerosa, experience episodes of perzistent depression. Which is the most terrible moment? The moment patients hear 
their diagnosis? The moments when they sufer while getting chemotheraphy, radiotheraphy? The moment they become isolated expecting recurrence 
of disease? The moment when their relatives give upon them? The moment when mirror reflected damaged body, face? In my study, I followed results 
the excitaloprim treatment on 30 patients (20 females, 10 males, age 20+_7 years old). A woman has AIDS diagnosis, 20 persons have dg of cancer 
(colon, breasts), 4 persons have Hachimoto tyreoiditis, a man hardly survived infarcus myocardii, a man colitis ulcerosa, 3 persons have insulin depend 
diabetes mell with complications. Using Hamiltons scale for depression and becks scale they got the worst number of points on 24 items. 20 patients 
got 20 mg excitaloprim pro die another 10  patients got 10 mg  excitaloprim pro die.After 2 months follow up study showed that all patients felt better 
despite their hopeless diagnosis. On Hamiltons scale and becks scale still show statistically important improvement. They began to smile, they got their 
hope back. With supportive psychotherapy and excitaloprim results show important alterations toward quality of life, for getting life and hope back.

IN SEARCH OF ENDOPHENOTYPES IN SCHIZOPHRENIA: THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHIZOTYPY AND THEORY OF MIND IN FAMILIES 
WITH SCHIZOPHRENIA
Pentaraki, A.D.1, Stefanis, N.K.1,4,5,  Toulopoulou, T.1,3, Stahl, D.2, Roukas, D.K.5, Kaliora, S.K.5, Theleritis, Ch.5, 
Hatzimanolis, I.5, Smyrnis, N.5, Russell, T.1, Kravariti, E.1 and Murray, R.1
1 Division of Psychological Medicine, Institute of Psychiatry, King's College London, U.K.
2 Biostatistics Dpt., Institute of Psychiatry, King's College London, U.K.
3 Psychiatry Dpt., Harvard Medical School, U.S.
4 University Mental Health Research Institute, Athens, GREECE
5 Aeginition Hospital, Department of Psychiatry, National and Kapodistrian University of Athens, GREECE
ΣΚΟΠΟΣ:   Η σχιζοτυπία αποτελεί μια διαταραχή προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από ιδέες αναφοράς, υπερβολικό κοινωνικό άγχος, 
παράξενες πεποιθήσεις, ασυνήθιστες αισθητηριακές εμπειρίες, παράξενο λόγο και παράξενη συμπεριφορά, απρόσφορο συναίσθημα και καχυποψία 
(Raine, 1991).  Οι υγιείς συγγενείς των ασθενών με σχιζοφρένεια παρουσιάζουν αυξημένα χαρακτηριστικά σχιζοτυπίας σε σύγκριση με την ομάδα 
ελέγχου-μάρτυρες.  Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η σχιζοτυπία μπορεί να αντικατοπτρίζει γεννητικά χαρακτηριστικά που προδιαθέτουν στην εμφάνιση 
της σχιζοφρένειας.  Επίσης  μια πρόσφατη οικογενειακή μελέτη ανέφερε ότι οι υγιείς συγγενείς των ασθενών με σχιζοφρένεια με υψηλή σχιζοτυπία 
παρουσιάζουν ελλείμματα στον γνωστικό μηχανισμό της Θεωρίας του Νου (ΘΤΝ) υποστηρίζοντας ότι τα ελλείμματα αυτά μπορεί να αποτελούν 
πιθανούς ενδοφαινότυπους της νόσου.  Ο σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει την επιρροή της σχιζοτυπίας στην ΘΤΝ των υγιών γονέων των 
ασθενών με σχιζοφρένεια έτσι ώστε να ερευνηθεί αν η σχιζοτυπία, ως μια πιο ήπια έκφραση της σχιζοφρένειας, σε συνδυασμό με ελλείμματα στην 
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ΘΤΝ αποτελούν πιθανό ενδοφαινότυπο της διαταραχής. ΜΕΘΟΔΟΙ-ΥΛΙΚΟ: 19 ασθενείς με σχιζοφρένεια, οι 18 υγιείς πατέρες και οι 17 υγιείς 
μητέρες τους εξετάστηκαν στο “Αναθεωρημένο Τεστ των Ματιών” (Δοκιμασία εξέτασης της ΘΤΝ) (Baron-Cohen et al., 2001).  Ο δείκτης νοημοσύνης 
εξετάστηκε με το  Raven’s Standard  Progressive Matrices Test Plus (Raven et al., 2004).  Η ομάδα ελέγχου-μάρτυρες αποτελούντων από 21 υγιείς 
άρρενες, τους 21 υγιείς πατέρες τους και τις 21 υγιείς μητέρες τους.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς παρουσίασαν έλλειμμα στην ΘΤΝ όπως αυτή 
αξιολογήθηκε από το  “Αναθεωρημένο Τεστ των Ματιών” σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου-μάρτυρες αλλά το έλλειμμα συσχετιζόταν με τον δείκτη 
νοημοσύνης.  Η σχιζοτυπία των γονέων των ασθενών δεν είχε καμία επιρροή στην κατανόηση της ΘΤΝ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρόλο που οι ασθενείς 
με σχιζοφρένεια παρουσιάζουν έλλειμμα στην ΘΤΝ το έλλειμμα αυτό δεν αποτελεί χρήσιμο ενδοφαινότυπο για την σχιζοφρένεια αφού: α. το έλλειμμα 
δεν αποτελεί πρωτεύων φαινόμενο αλλά συσχετίζεται με τον δείκτη νοημοσύνης, β.  η σχιζοτυπία των υγειών γονέων των ασθενών δεν συσχετίζεται 
με την κατανόηση της ΘΤΝ.  

AFFECTIVE STABILIZERS IN BORDERLINE PATIENTS
Dr. Floudas, G.¹ and Lyrakos, D.²
¹ Psychiatrist, “Lyrakos Clinic”, Athens, GREECE
² Clinical Psychologist and Psychotherapist Lyrakou Clinic / Scientific Director in Elpis Care, Athens, GREECE

SS11 SPECIAL SESSION THERAPEUTIC APPROACHES

Lecture: ANALYSING THE SYMBOLIC MEANING OF THE DRAWINGS OF CHILDREN
Dimopoulou, E.
Child Art Psychotherapist, Founded member of Ηellenic Εcopsychology Society
Η   Langer  (1958) είπε: Υπάρχει ένα σημαντκό κομμάτι της πραγματικότητας στο οποίο δεν έχει πρόσβαση η διαπλαστική επιρροή της γλώσσας: 
είναι ο κόσμος των αισθημάτων και των συναισθημάτων. Η βασική λειτουργία της τέχνης είναι η αντικειμενοποίηση των αισθημάτων ώστε να 
μπορούμε να τα παρατηρήσουμε και να τα κατανοήσουμε. Ο ρόλος του εικαστικού ψυχοθεραπευτή είναι να κατανοήση την ανθρώπινη εμπειρία 
(διάγνωση) και να ανυψώσει την ψυχή των ανθρώπων (θεραπεία). Μέσω της τέχνης, το παιδί μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατα. Μπορεί να 
εκπληρώσει συμβολικά καλές επιθυμίες και κακές παρορμήσεις, χωρίς να φοβάται τις πραγματικές συνέπειες. Μπορεί να μάθει να ελέγχει τον 
πραγματικό κόσμο, εξερευνόντας με τα εργαλεία.  Μπορεί συμβολικά να αποκτήσει πρόσβαση και να αναβιώσει παλαιότερες τραυματικές εμπειρίες, 
να δοκιμάζει πράγματα και να εξασκείται για το μέλλον. Μπορεί να μάθει να είναι υπεύθυνο και να αισθανθεί ικανό να κυριαρχήσει στην 
πραγματικότητα. Θα υπάρξει παρουσιαση κλινικών περιστατικών. 

MUSIC THERAPY AND THE GIM (GUIDED IMAGERY& MUSIC) METHOD AS A CREATIVE PSYCHOTHERAPEUTIC APPROACH.
Papanikolaou, E.
MA, Msc Music Therapist -GIM Psychotherapist, "Anelixi"  Adult Psychiatric Rehabilitation and Counseling Day Centre & 
"Erisma"-Centre for Developmental, Speech and Language Disorders
Το GIM (Guided Imagery and Music) είναι μια μέθοδος μουσικά υποβοηθούμενης ψυχοθεραπείας που έχει χρησιμοποιηθεί σε ατομικό και ομαδικό 
επίπεδο με διαφορετικούς πληθυσμούς και σε ποικίλα κλινικά πλαίσια. Ο σκοπός της παρουσίασης είναι η στοιχειώδης κατανόηση της μεθόδου 
καθώς και η λειτουργικότητά και ο ρόλος της στη θεραπευτική διαδικασία στηριζόμενη κυρίως σε θεωρητική βάση. Αυτό το μοντέλο ψυχοθεραπείας 
στηρίζεται στην βιωματική εμπειρία των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της ακρόασης συγκεκριμένων μουσικών προγραμμάτων.  Η μέθοδος 
αξιοποιεί τη δύναμη της μουσικής να «ξυπνά»  (να διεγείρει) μέσα μας νοητές εικόνες, αναμνήσεις, σκέψεις, σωματικές αισθήσεις ή συναισθήματα, 
ενώ ο θεραπευτής έχει υποστηρικτικό ρόλο, επεμβαίνοντας λεκτικά προκειμένου να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εστιάσουν. Η συνεδρία κλείνει με 
την επεξεργασία του υλικού και του συμβολισμού των εικόνων όπως έχουν προκύψει μέσα από το μουσικό ταξίδι, το οποίο υλικό αξιολογείται πάντα 
μέσα στη θεραπευτική πορεία. Θα συζητηθεί πώς το GIM συναντά τους θεραπευτικούς στόχους, συνδέοντας το ασυνείδητο με το συνειδητό με 
συμβολικό τρόπο,  και προσφέρει δημιουργικό διέξοδο στην έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων και προβληματισμών. συνεισφέροντας έτσι στην 
βελτίωση της ψυχικής υγείας.

ΟΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Η ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Αποστολάκη, Κ.
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Οικοψυχολογίας, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια.
Ο τομέας της ψυχολογίας εξελίσσεται και αναπτύσσεται συνεχώς σε συνάρτηση με την ανθρώπινη κουλτούρα και κοινωνία. Έχουμε δει την 
ψυχολογία λοιπόν να αναμειγνύεται και να συνεργάζεται και με άλλες επιστήμες προκειμένου να πετύχει μια πιο ολιστική και ολοκληρωμένη αντίληψη 
της ανθρώπινης φύσης. Παρόλ’ αυτά ένας τομέας που η ψυχολογία δεν συνεργάστηκε τουλάχιστον στα αρχικά της βήματα είναι η οικολογία.. Μετά 
από τόσα χρόνια ψυχοθεραπείας και ανάπτυξη θεωριών για την ανθρώπινη ψυχή και τη δομή της, μας κάνει και αναρωτιόμαστε γιατί αφού έχουμε τη 
λύση συνεχώς παρατηρείται μια αύξηση στα προβλήματα ψυχικής υγείας στο ανθρώπινο είδος. Μήπως η ανισορροπία του πλανήτη δεν περιορίζεται 
μόνο στο φόβο μας επιβίωσης πάνω σε αυτόν αλλά μας συμπαρασύρει σε μια βιολογική και  ψυχική ανισορροπία; Πάνω σε αυτά τα ερωτηματικά 
γεννήθηκε  η οικοψυχολογία ως ένα πάντρεμα της οικολογίας με την ψυχολογία.  Βασίζεται στην έννοια του οικολογικού ασυνειδήτου που εισήγαγε ο  
Theodore Roszak, καθηγητής ιστορίας στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και συγγραφέας, στο βιβλίο του «Η φωνή της γης» αλλά και σε αρχαίες 
αντιλήψεις σχετικά με την άμεση σύνδεση της ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς του ατόμου με το  φυσικό περιβάλλον. Σύγχρονες διεπιστημονικές 
έρευνες δίνουν το βήμα στην ανάπτυξη του κλάδου της οικοψυχολογίας και την συμβολή της σε μια σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. 
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CAN PSYCHOTHERAPY BECOME HARMFUL?
Lyrakos, D.G.
Clinical Psychologist and Psychotherapist Lyrakou Clinic, Scientific Director in Elpis Care, Athens.
The psychotherapy, for decades, has proved that it can help substantially and effectively in a big range from mental diseases, as depression, stress, 
fury Mr a. the last however two years [psychotherapeytiki] community in the [I].[P].[A]. and the [I].[B]. it begins and it wonders if and how many the 
psychotherapy can also harm. In this frame institutions of big prestige as the American Association of Psychologists, the institution [Gnosiakis] of 
psychotherapy of [Bepsk] and universities as her Minnesota and [Bostonis] have begun to collaborate also with private healers with aim to create a list 
with diseases or symptoms and in who [psychotherapeytiki] technical [antedeiknetai]. The all this undertaking  it is not certainly without difficulties. 
More important these it is the determination what fixes as generally speaking a technique detrimental, apart from certain reasons that are obvious. 
Irrelevantly however with the difficulties that have resulted and can result in the future, the necessity of such list is particularly important for the safety, 
the fast and effective [iasi] of patients that they go in any psychotherapist for help.  

SS12 SPECIAL SESSION WOMEN’S MENTAL HEALTH

MOTHERHOOD: MYTHS AND REALITY
Gaitani, T.
Psychologist, D.E.S.S. Social Psychology
ΜΥΘΟΙ (ενδεικτικα): α. η γυναικα ολοκληρωνεται ΜΟΝΟ μεσα σπο τη μητροτητα, ακομα και στη σημερινη εποχη της οικονομικης και σεξουαλικης 
απελευθερωσης  β. η μητερα ειναι ενα «ξεχωριστο ον», προορισμενη να θετει τις προτεραιοτητες των αλλων πριν απο τις δικες της γ.ταυτιζεται με τα 
απεριοριστα ορια αντοχης  δ. εργασια = απελευθερωση-αλλα χωρις αξιολογη αλλαγη ρολων  ε. μητροτητα=κοινωνικη επιτυχια.Το αντιθετο= 
κοινωνικη αποτυχια...κλπ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:  (ενδεικτικα) α. η μητερα  ειναι ενα ανθρωπινο ον, οπως ολοι οι αλλοι ανθρωποι, με αναγκες,  ορια 
αντοχης, αδυναμιες που μπορει να προβαλλονται στην υπολοιπη οικογενεια  β. μητροτητα σημαινει επιλογη  κι οχι  κοινωνικη καταξιωση  γ. 
μητροτητα=ασπιδα προστασιας απεναντι  σε δυσαρεστες καταστασεις που δεν μπορει ν’αντιμετωπισει μονη: τοτε ευκολα το παιδι γινεται «κτημα»  
χωρις ζωτικο χωρο και για τα δυο μελη της δυαδας. Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ :α. η αναγκαια  συγκρουση αναμεσα στο ρολο και την ανθρωπινη φυση 
της  β. η αποδοχη και των δυο μερων της. Προϋποθεση των παραπανω: η διαθεση χρονου για τον εαυτο της, η αυτοπαρατηρηση, η επικεντρωση στο 
σωμα-«σηματοδοτη» των οριων αντοχης της / η υπαρξη συστηματων στηριξης ωστε να μη νιωθει μονη στην προσπαθεια της. Αυτη η φαση θα την 
οδηγησει στη συνειδητοποιηση (ανακαλυψη/επανευρευρεση) των προσωπικων της αναγκων και, τελος, στη διεκδικηση αυτων των αναγκων: μαζι 
μ’αυτη θα μαθει και να διαχωριζει την αρνηση μιας αναγκης τωρα, απο την ολικη απορριψη του ατομου της. Μ’αυτο τον τροπο, μαθαινει επισης 
ν’απομακρυνεται απο τις παλιες  «κασετες» που της  υπαγορευουν δρασεις/σκεψειες/στασεις  μη- ικανοποιητικες γι’αυτη (π.χ. «δε μ’αγαπανε») και 
την επαναφερουν στο εδω και τωρα, δηλ. στην ενηλικη, σημερινη  πραγματικοτητα.

THE PERSONALITY OF WOMAN FROM MITILENE AND THE REFLECTION OF THIS IN THE DEMAND OF ATTENDANCE IN PSYCHOLOGIST.
Spyrou, St.¹ and Schinaraki, G.²
¹ Clinical Psychologist, General Hospital of Mitilini
² Dipl. Psychology, General Hospital of Mitilini
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η συσχέτιση των αιτημάτων προσέλευσης των γυναικών της Μυτιλήνης, στο γραφείο ψυχολόγων του 
νοσοκομείου , με τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους,  όπως  αναδεικνύονται  στη κλίμακα του τεστ προσωπικότητας IPDE, καθώς και η εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Μέθοδος: Το υλικό  προέρχεται : 1) από τα γενικά  στατιστικά στοιχεία  του γραφείου Ψυχολόγων,  2) τον αριθμό επισκέψεων 
γυναικών  που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη χρονική περίοδο 2003-2007, 3) τον αριθμό των καινούριων περιστατικών  γυναικών που έχουν 
καταχωρηθεί στο παραπάνω χρονικό διάστημα,  4)αποτελέσματα από την αξιολόγηση του test προσωπικότητας IPDE γυναικών από τη Μυτιλήνη. 
Αποτελέσματα :  Στο γραφείο ψυχολόγων, από το 2003 έως το  2007, έχουν γίνει  5621 επισκέψεις (2192 άνδρες και 3429 γυναίκες) και έχουν 
εξεταστεί 1943 καινούρια περιστατικά, (853 άνδρες και 1090 γυναίκες ). Ειδικότερα το 2006 έχουν εξεταστεί 493 νέες περιπτώσεις  ( 207 άνδρες και 
286 γυναίκες) και το 2007 εξετάστηκαν 421 (181 άνδρες και 240 γυναίκες). Τα κυριότερα  αίτημα προσέλευσης τους  είναι προβλήματα μέσα στο 
γάμο, διαζύγιο (18), βελτίωση σχέσεων (51) προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών(34), αγχώδη καταθλιπτική σημειολογία με κρίσεις πανικού 
(113), σοβαρή Ψυχική Νόσος (73) κλπ . Η προσωπικότητα της γυναίκας  σύμφωνα με το IPDE δίνει υψηλά ποσοστά στη  οιστρονική, ναρκισιστική, 
ιδεοψυχαναγκαστική   κλίμακας  με προφίλ ατόμου, που   αισθάνεται άσχημα αν δεν είναι το επίκεντρο της προσοχής, αυτοδραματοποίηση, 
θεατρινισμός,  υπερεκτίμηση των ικανοτήτων του, απαιτεί  τον θαυμασμό , είναι  τελειοθηρικό, εργασιομανή. Συμπεράσματα :  1)Το ποσοστό των 
γυναικών που επισκέπτονται τον  ψυχολόγο είναι πολύ  υψηλότερο  από αυτό των ανδρών. 2) Υπάρχει σημαντική υπεροχή στο ποσοστό γυναικών, 
που επισκέπτονται τον ψυχολόγο, με αίτημα προσέλευσης  προβλήματα γάμου,  θέματα παιδιών, αγχώδη καταθλιπτική σημειολογία,  πανικούς,  που 
συσχετίζονται άμεσα με τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στις κλίμακες του test προσωπικότητας  IPDE. 

SS13 SPECIAL SESSION  SCHOOL ENVIRONMENT & ITS IMPACT TO STUDENTS

STRESS AND HOW IT INFLUENCES SUCCESSFUL SCHOOL LEADERSHIP
Simopoulou, A.¹  and Kiomourtzis, K.²
¹ Psychologist, KDAY Rethymno, Greece
² MSc in Education,  Ministry of Justice, Chania, GREECE
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Η παρουσίαση  αποτελεί  μέρος πιλοτικής έρευνας με στόχο  να μελετήσει  την επίδραση του άγχους στους  διευθυντές των σχολείων και την 
σχέση της επίδρασης με το διαμορφωθέν  σχολικό κλίμα αλλά και την αποτελεσματικότερη και παραγωγικότερη διοίκηση των σχολικών μονάδων. 
Πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 2007. Το δείγμα της αποτέλεσαν 139 δάσκαλοι και 30 διευθυντές ή υποδιευθυντές 15 δημοτικών σχολείων 
στην πόλη του Ρεθύμνου. Χρησιμοποιώντας την κλινική στρατηγική ( Hoy & Miskel, 2007, σελ. 187) καταγράφηκαν τα περισσότερα σχετικά 
στοιχεία  για το κλίμα (εργασιακό και ψυχολογικό) της κάθε σχολικής μονάδας. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 
ατομικές συνεντεύξεις, το PANAS  (Watson & Clark, 1984) αλλά και το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας ΜΒΤΙ.  Βασικά πορίσματα της 
έρευνας ήταν ότι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, επικοινωνίας αλλά και συνεργασίας με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον αλλά και το 
ενδοσχολικό, εξαρτάται άμεσα από ιδιοσυστασιακά στοιχεία της   προσωπικότητας  του διευθυντή. Στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν τις 
συμπεριφορές που εμφανίζει υπό την επίδραση αγχογόνων καταστάσεων. Επίσης το διαμορφωθέν κλίμα  που επικρατεί στη σχολική μονάδα αλλά 
και το μοντέλο διοίκησης που εφαρμόζεται έχει άμεση σχέση με την κατάρτιση σε θέματα διοίκησης και την περαιτέρω επιμόρφωση του διευθυντή, 
γνώσεις οι οποίες τον καθιστούν πιο σίγουρο στην τέλεση των καθηκόντων του και μειώνουν το αίσθημα του άγχους. Τέλος, φάνηκε  η επιτακτική 
ανάγκη για περαιτέρω εμβάθυνση του τρόπου δράσης  και  εξωτερίκευσης των συναισθημάτων μέσα στην ομάδα των εμπλεκομένων. 

KNOWLEDGES AND ASPECTS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE REGION OF ACHAIA  ABOUT LEARNING DIFFICULTIES AND THE 
EMERGED ATTENDAND PROBLEMS.
Dr, Theodoratou-Bekou, M.¹, Michailidi, M.² , Kortzia, A.², Bekos, V. ³ and Mandeli, D.
¹ Speech Therapy Dpt., Scientific Fellow of the Patras Α.Τ.Ε.Ι.                
² Speech Therapists

³ Nursing Dpt., A.T.E.I. of Patras                                                             
 Psychologist
Σκοπός: O σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στο νομό Αχαΐας σχετικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τα συνοδά γνωστικά, ψυχολογικά/ ψυχοκοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν. Τελικός 
στόχος της μελέτης αυτής ήταν, με βάση τα αποτελέσματα να προταθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ώστε να ενημερωθούν καλύτερα και 
ουσιαστικότερα οι εκπαιδευτικοί για σωστότερη αντιμετώπιση των παιδιών με Μ.Δ..  Υλικό: το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα 
ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε 39 ερωτήσεις κλειστού τύπου, από αυτές οι 26 ήταν διχοτομικές (ΝΑΙ-ΟΧΙ) και οι υπόλοιπες 13 εναλλακτικών 
απαντήσεων. Οι βασικοί άξονες του ερωτηματολογίου ήταν : 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά, 2. Γνώσεις για τις Μ.Δ., 3. Στάσεις / απόψεις και 
αντιλήψεις. Το δείγμα αποτελούνταν από 90 εκπαιδευτικούς της Πρώτης και Δευτέρας Δημοτικού του νομού Αχαΐας και η επιλογή έγινε ανεξαρτήτου 
καταγωγής, οικογενειακής και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Μέθοδος: H μέθοδος στηρίχθηκε στο περιγραφικό μοντέλο έρευνας με βάση το 
οποίο περιγράφονται μεταβλητές και συγκρίνονται ομάδες ατόμων για κάποια μεταβλητή. Αποτελέσματα: Δεν υπάρχει επαρκής γνώση των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τις Μ.Δ. και τα συνοδά τους συμπτώματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών είναι 
ικανοποιητικά ενημερωμένο με τις Μ.Δ. κάτι το οποίο φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την παραπάνω υπόθεση. Οι εκπαιδευτικοί που ο μέσος όρος 
ηλικίας τους είναι άνω των 40 ετών, έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη διάκριση και αντιμετώπιση των Μ.Δ. Τα αποτελέσματα όμως έδειξαν πως οι 
εκπαιδευτικοί με μέσο όρο ηλικίας κάτω των 40 είναι περισσότερο ενημερωμένοι, κάτι το οποίο ήρθε σε αντίθεση με την αρχική μας υπόθεση. Όσο 
πιο καταρτισμένος είναι ο εκπαιδευτικός, τόσες περισσότερες και οι γνώσεις του για τις Μ.Δ.. Ο παράγοντας ‘εκπαιδευτική κατάρτιση’ φάνηκε να μην 
παίζει τελικά μεγάλο ρόλο στο τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τις Μ.Δ. κάτι το οποίο φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την παραπάνω 
υπόθεση. Οι εκπαιδευτικοί με μέσο όρο διδασκαλίας πάνω από 10 έτη έχουν τις γνώσεις να διακρίνουν και να αντιμετωπίσουν τις Μ.Δ.  Συζήτηση: 
ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή θα θέλαμε να επισημάνουμε μια κοινή άποψη που επικρατεί σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, ότι η ευθύνη 
για τις δυσκολίες διανέμεται σε όλους όσους ασχολούνται με την αγωγή του παιδιού και θετικά αποτελέσματα θα υπάρξουν όταν υπάρχει συνεργασία 
της διεπιστημονικής ομάδας, τόσο κατά τη διάγνωση όσο και κατά την αντιμετώπιση των Μ.Δ.. 

RESEARCH – ACTION FOR THE CHILDRENS’ DRAWING IN INFANT SCHOOL.
Dr. Theodoratou-Bekou, M.¹, Petroutsou, P.² , Naziri, M.², Polizoidou, V.² and Mandeli, D.³
¹ Speech Therapy Dpt., Scientific Fellow of the Patras Α.Τ.Ε.Ι.
² Social Worker
³ Psychologist
Μελετώντας το παιδικό σχέδιο θελήσαμε να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα του ως μέσο απόκτησης σημαντικών και χρήσιμων πληροφοριών γύρω 
από τα παιδιά. Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε ήταν βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς και η ακόλουθη ερευνητική  διαδικασία, που  διεξήχθη 
σε ένα νηπιαγωγείο της Πάτρας, μέσα από εβδομαδιαίες συναντήσεις - ομάδες με τα παιδιά. Τα παιδιά καλούνταν να σχεδιάσουν διάφορα θέματα, 
τα οποία συλλέχθηκαν και παρατίθενται στην παρούσα εργασία. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών που ζωγράφισαν τα παιδιά, παρατηρήθηκαν 
ποικίλες αντιδράσεις όπως: κάποια παιδιά ζωγράφιζαν με χαρά και ενθουσιασμό, κάποια αλλά δίσταζαν ή χρειάζονταν προτροπή, ενώ κάποια άλλα 
έδειχναν περισσότερο ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Παρατηρήθηκαν επίσης, μεγάλες διαφορές στον τρόπο έκφρασης απ’ το ένα παιδί στο άλλο, οι 
οποίες οφείλονται στις ιδιομορφίες της προσωπικότητας του καθενός. Υπήρχαν παιδιά που κάλυπταν όλο το μέρος της σελίδας, αλλά τα οποία 
έκαναν μουτζούρες, αλλά δεν ανταποκρίνονταν στο θέμα, αλλά πάλι ζωγράφιζαν πολύ προσεκτικά. Τέλος, στη διάρκεια ενός εξαμήνου παρατηρήθηκε 
ότι η ομάδα έκανε τη δική της πορεία με ενδιαφέροντα βήματα. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη μας, καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα. Τα πιο 
σημαντικά είναι : 1) το παιδικό σχέδιο αποτελεί σημαντικό μέσο έκφρασης των συναισθημάτων και του εσωτερικού κόσμου του παιδιού. 2) Το 
παιδικό σχέδιο αποτελεί σημαντικό μέσο επικοινωνίας αφού ο λόγος σε αυτή την ηλικία είναι περιορισμένος. 3) Τα παιδιά θα πρέπει να αφήνονται 
να σχεδιάζουν ελεύθερα και αβίαστα χωρίς να μιμούνται πρότυπα. Στόχος μέσα από τη ζωγραφική του παιδιού είναι η ψυχική του εκτόνωση και όχι η 
δημιουργία έργων που θα αρέσουν στους μεγάλους. Στο παιδικό σχέδιο δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. 
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LECTURES

L1   YOGA AS PSYCHOTHERAPY IN MODERN PERSPECTIVES
Prof.  Shankar, G.
Dean and Prof. of the Human Consciousness & Yogic Science Dpt., University of Sagar, Madhya Pradesh, INDIA
President of Yoga and Psychotherapy Association of India / Vice President of the World Council for Psychotherapy (Asian Chapter)
Psychotherapy- Meaning and Implications: Psychotherapy in its appropriate specifications and elucidations refers to the justice and ordering of the 
mind brought externally to it through some kind of treatment. Some important visualization of the ancient Indian seers on the influence of the mind on 
the functioning of the body parts can be summarized in correspondence with twelve categories of dispositions. Yoga as Psychotherapy: The ancient 
science and art of yoga is the cultural heritage of India and finds its echo in the development of progressive technology in Yoga- Sutra of Patanjali. 
Pursuance of social abstinences (Yama) and personal observances (Niyama) lead to social harmony, which is conducive for higher practices. Next are 
the practices of Asana (Postural Patterns) and Pranayamas (Regulation and Control of Breath) which immensely contribute not only to one’s physical 
fitness but to have soothing effect on emotional being also leading further to concentrated attention and facilitation withdrawal of senses (Pratyahara) 
from their respective objects. The last three practices of concentration (Dharna) meditation (Dhyana) and contemplation (Samadhi) provide experience 
of  illumination and bliss as token of the awareness of the spirit (Aatma-Jeeva) and its merger with the universal spirit or cosmic consciousness. Yoga is 
a perfect system evolved by ancient Indian Sages and Saints for the coordinated and sound development of our body, mind and spirit. Now a days, the 
Yoga is not merely the system of exercise for physical health, but is considered a way of life for attainment of ultimate bliss at spiritual level; and all 
round balanced and integrated personality at physical, mental, emotional and social levels to lead a peaceful life in the form of its bye-product.

L2   FROM THE INCOMPLETENESS OF EUKLIDIAN-ARISTOTELIAN WORLD TO THE OPENING OF NON LINEAR DYNAMICS: THE PERSON' S 
HYPOSTASIS AND HIS ONTOLOGY.
Dr. Geroukalis, D.¹, Farkonas, N.², Drossou, M.³, Sergentani, E.² and Lambrou, M.²
Civil Society “HIPPOKRATES” Center for the prevention of Addictive Drugs, Kos Island, GREECE
¹ N/Ps, Vice President of B.D. and Scientific Director
² Sociologist
³ Psychologist
«ΣΥ ΕΚ ΤΟΥ ΜΗ ΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΜΑΣ ΠΑΡΗΓΑΓΕΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΣΟΝΤΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣΑΣ ΠΑΛΙΝ, ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΠΕΣΤΗΣ ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΩΝ, ΕΩΣ
ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΑΝΗΓΑΓΕΣ». Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι, δυστυχώς ακόμα, εγκλωβισμένος στην Αριστοτέλεια λογική, στην Ευκλείδεια 
Γεωμετρία και Νευτώνεια φυσική. Είναι δηλαδή εγκλωβισμένος στον χώρο και στον κόσμο του αισθητού. «Βλέπουμε» το περιβάλλον μας όχι όπως 
είναι στην πραγματικότητα, αλλά όπως οι αισθήσεις μας επιτρέπουν να το αντιληφθούμε (η ύλη στα πλαίσια του χωροχρόνου της θεωρίας
σχετικότητας, δεν αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα, αλλά μία ιδιομορφία πεδίου). Οι αισθήσεις μας μπορούν να καταγράψουν και να 
συγκεκριμενοποιήσουν σχήματα που μορφοποιούνται μόνον σε χώρους μέχρι τριών (3) διαστάσεων, όπως αυτοί περιγράφονται από την Ευκλείδεια 
γεωμετρία. Τα σχήματα τα οποία μορφοποιούνται μέσα σε χώρους που περιγράφονται από μη ευκλείδειες γεωμετρίες, όπως αυτές του Lobatschewski
και του Riemann, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Η αδυναμία αυτή των αισθήσεων μας αναγκάζει να 
περιορίζουμε τον κόσμο των αισθητών εντυπώσεων μας σε ένα πολύ μικρό υποσύνολο του συμπαντικού χώρου. Να σχηματίζουμε δηλαδή 
αυθαίρετα, μέσω των αισθήσεων μας, μία ελαχιστότατη ευκλείδεια υποκειμενική τομή στο συνεχές μη ευκλείδειο χωροχρονικό γίγνεσθαι. Η 
πραγματική φύση του τετραδιάστατου μη Ευκλείδειου Σύμπαντος είναι μη αισθητή και περιγράφεται μόνον μέσω μαθηματικών σχέσεων.

DEGENERATIVE PSYCHO-PHYSIO-SOCIAL EFFECTS ON THE PURSUIT OF EASINESS
Hintzoglou, Th.G.
Social Psychologist, OAKA, National Centre of Athletic Research
Στους μοντέρνους καιρούς προσπαθούμε με μεγάλο κόστος να προσαρμοσθούμε σε τεχνολογικές παραμέτρους με μη φυσιολογικές συνθήκες ζωής, 
προσθέτοντας όλο και μεγαλύτερες ευκολίες. Η μη φυσιολογική λειτουργία του πέλματος αποδυναμώνει και την ευρύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, 
προκαλώντας  ψυχοφυσιολογικές διαταραχές διαθέσεως. Ο σύγχρονος Ολυμπισμός με το εισαχθέν  Sitius – Altius- Fortius, προτρέπει και την 
υπερβολή ως πρότυπο πολιτισμού για καταναλωτικές, ατομιστικές προσδοκίες και κάθε είδους έως θανατηφόρες κακώσεις, χωρίς κυρίαρχος στόχος 
της άσκησης να είναι ο κοινωνικά ενάρετος αγώνας. Η τεκμηρίωση πως ΄΄τα πάντα ρεί…΄΄ του Ηράκλειτου ενώ στην πραγματικότητα  είναι: ΄΄τα 
πάντα χωρεί και ουδέν μένει..΄΄. (Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας  TLG) συνεχίζει να εκτρέπει  την φαντασία σε βάρος  της ανθρώπινης  
ψυχοφυσιολογίας και του κοινωνικού γίγνεσθαι μετατρέποντας  το περιβάλλον σε εχθρικό. Κυριολεκτικά προσδιοριζόμενες οι επιστήμες της Φυσικής 
Αγωγής,  Φυσικοθεραπείας,  και Αθλητιατρικής, δυνητικά θεραπεύουν  το εύχαρες, το υγιές και τον άθλο προς το συμφέρον του ανθρώπου και 
συνολικά του περιβάλλοντος. Αν θα υπήρχε υγειονομικά αποδεκτότερη ιεράρχηση αξιών στους μοντέρνους καιρούς  και οι επιθυμίες μας πάψουν να 
είναι έωλες καταναλωτικά, η αποτελεσματικότητα των επιστημών ψυχικής υγείας πιθανόν δεν θα αντιμετώπιζε το άγχος και την κατάθλιψη σε τόσο 
αυξανόμενους ρυθμούς νοσηρότητας. Ο επαγγελματισμός μας θα έχαιρε την δημιουργικότητά του με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά, αντί αυτά να 
σπανίζουν κοινωνικά. Η παρατηρούμενη αύξηση βίας, ιδιαίτερα στις μικρότερες γενιές, είναι σοβαρότατο γεγονός που αποδεικνύει λανθασμένες 
ατομικές και κοινωνικές υποδείξεις ιεραρχήσεων αξιών. 

PS1  THE ROLE OF EARLY DIAGNOSIS AND INTERVENTION IN SPECIFIC LEARNING DISABILITIES IN CHILDREN WITH NEUROLOGICAL 
PROBLEMS (PILOT STUDY)
Prof. Zakopoulou, V.1, Tzoufi, M.2, Verbi, H.2, Nakou, I.2, Mavreas, V.3, Siamopoulou–Mavridou, A.2 .
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1 Speech and Language Therapy Dpt, Technological Institute of Epirus, GREECE
2 Child Health Dpt, Medical School, University of Ioannina
3 Psychiatry Dpt, Medical School, University of Ioannina
18 children (10B/8G) 5.6-7.6 years old, with various neurological diseases were studied. The main symptoms of specific learning disabilities were found 
in 12 children from the initial testing. This group of children was divided into the study group and the control group and an intervention program was 
applied to the study group. Furthermore, six children with neurological diseases but without learning disabilities were grouped for external criterion 
validity. This group was tested in the initial testing as well as in the third re-testing phase. After 8 months of participation in the program, the 
performance of the study group was statistically significant (p<0.05) as compared to the performance of the control group. In the final re-testing phase, 
the performance of the study group had come up to the performance of the external criterion validity group (p= ,240). The performance of the control 
group in comparison to the performance of the external criterion validity group, was statistically significant (p<0.05),  The above findings suggest that 
the early diagnosis and particularly the early intervention in children with various neurological problems and specific developmental dyslexia contribute 
to the reduction of learning difficulties and the positive development of their psycho-emotional status and their social adaptation.

ORAL SESSIONS

OS1 ORAL SESSION  WOMEN, FAMILIAL ISSUES AND MENTAL HEALTH

THE COMPARISON OF RELATIONSHIP BELIEFS IN WOMEN WHO WANT TO DIVORCE AND WOMEN WHO WANT TO CONTINUE THEIR 
MARITAL LIFE
Prof. Nastaran, A.
Education & Psychology Dpt., Shahid Beheshti University, Tehran, IRAN
This study compares the Relationship Beliefs of women who want to divorce with that of women who wanted to continue their marital life. This research 
was done on 100 women(50 women who wanted to divorce and 50 women who want to continue their marital life) who responded to the Relationship 
Beliefs Inventory (RBI) The results of study showed that there was a significant difference between the total scores on the RBI (t=2/71, p<0/008). With 
regard to specific Relationship Beliefs of “Partner Can not Change” and “ Disagreement is Destructive”& “Mind reading is expected” there  was a 
significant difference between the two groups of women (t=3/14, P<0/002 & t=3/37, P< 0/001 respectively & t= 3/59’ p<0/002).Support was not found 
for hypotheses predicting a significant difference in beliefs related to “ Mindreading” “ Sexual Perfectionism”, and Gender Differences” Finding did not 
indicate a significant correlation between the demographic characteristics of subjects and their relationship beliefs in marital life. The results support 
previous research findings about the important role of Relationship Beliefs in marital adjustment. 

AN INTEGRATIVE DIVORCE TRANSITION AND ADJUSTMENT MODEL: A PERSPECTIVE FROM THE CHANGES IN FESTIVE RITUALS AMONG 
CHINESE DIVORCED MOTHER FAMILIES
Zhong, X.F., Chow, Y. M. and Leung, C. B.
Social Work & Social Administration Dpt.,  The University of Hong Kong, Hong Kong, CHINA
Divorce is a stressful experience to women, especially to Chinese women. Cultural emphasis on intact family as well as life-long marriage induces 
enormous pressure to push women to stay away from this choice of ending the marriage. When they finally choose to divorce, they have to face many 
challenges. Divorced women shared that festivals that emphasize family reunion were their difficult times. This exploratory study, using semi-structured 
interview, tries to explore the changes in festive rituals among Chinese divorced mother families, in both structure and meaning. Subsequently, the 
determinants influencing Chinese divorced women’s adjustment will be identified. Adopting purposive sampling to include informants diversified in age, 
education, economic status, length of divorce and with or without the custody of children, it presents a complete picture of the changes in family life, 
specifically in festive rituals, and divorced mothers’ successful adjustment. Preliminary findings indicated that the structural changes include discarding, 
transforming and maintaining. Besides structural change, divorced parent concerned more about the meaning change of family rituals. The perceived 
meaning changes can be categorized into the changes of festive atmosphere, familial affection, and responsibilities. Despite of these changes, the 
informants are found to be resilient in this transition. Culturally relevant determinants are shared by this group. These determinants can be categorized 
into “FACES”. This presentation is hoped to offer insights for the international audiences who might work with Chinese divorced women as well as 
develop better understanding of the challenges faced by this special target group.  

WATCHING TV WITH FAMILY
Prof. Pinto da Mota Matos, A.
Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Coimbra, PORTUGAL
Nowadays television plays an important role in the socialization of children and adolescents, by making available a wide range of models of behaviour. 
However, watching television is an activity that takes place, mainly, in a familiar context. Therefore, family has an important mediating role that 
influences the link between exposure to television and attitudes and behaviours of young viewers. Based on a study conducted with 820 male and 
female students from the 4th, 6th and 8th grades selected from several schools in Coimbra district, we discuss the role of parents as mediators of 
television. The results of this study suggest that television still occupies an important place in young viewers’ daily life and that family mediation should 
be more intentional and more frequent, in order to promote the development of active and critical TV viewers.
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A QUALITATIVE STUDY ON SOCIAL PREDISPOSING FACTORS ON WOMEN'S HEALTH
Dr. Parvizy, S., Kiani, K. and Fatemi, N.S.
Nursing Faculty, University of Medical Sciences, Tehran, IRAN
This study aimed to describe and explain the social predisposing factors on women's health in Iran. A qualitative content analysis has been conducted. 
Open deep interactional Interviews were conducted with twenty-two women. These two main categories have been emerged: the social barrier's of 
women's health (gender inequalities, burden of responsibilities & social problems) and social health prerequisites (job opportunities, physical activity, & 
cultural and educational growth). Social predisposing factors have crucial role in women's and their health. The social aspect of health which is related 
to the family, employment, welfare and development could be useful to develop the social aspect of women's health. Understanding women's 
perspectives is not only important but is useful for maintaining a healthy society. Therefore, NGOs, societies, families, spouses, health workers and 
policy makers should develop prevention and intervention programs based on woman developmental processes especially tending to social factors.

OS2 ORAL SESSION  ADOLESCENCE: STRESS , COPING & THE FACEBOOK PHENOMENON

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ FACEBOOK.
Prof. Papanis, Ε.¹, Μavrou, Ζ.², Νikolaou, Μ.², Dede, Ε.²,  Κatharospori, P.², Papadopoulou, Μ.² and Karaiskou, Α.²
¹ Em. Professor, Sociology Dpt., Aegean University
² Student, Sociology Dpt., Aegean University
Η έρευνα αυτή αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια αποδελτίωσης των δημογραφικών, κοινωνικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών των Ελλήνων 
χρηστών του διαδικτύου, που εμπλέκονται σε διαδικτυακές κοινότητες και συγκεκριμένα στο διαδεδομένο facebook.  Οι ερευνητές κατέγραψαν τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των προφίλ των μελών (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, τόπος διαμονής κλπ), τις εφαρμογές του facebook που 
συνηθέστερα χρησιμοποιούν και τις προσδοκίες τους από αυτό. Παράλληλα οι ερευνητές δημιούργησαν προφίλ στη διαδικτυακή αυτή κοινότητα με 
καθορισμένα δημογραφικά στοιχεία ( φύλο, εμφάνιση, ηλικία, ενδιαφέροντα, κλπ)  και πήραν συνεντεύξεις από τα μέλη που τις πλησίαζαν με 
θεματικές που αφορούσαν την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την κοινωνική  ζωή των χρηστών, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά τους, τα προσωπεία που 
χρησιμοποιούν συνηθέστερα κλπ.

CYBERBULLYING AT THE TERTIARY EDUCATION
Gountsidou, V.¹ and Prof. Polatoglou, H.M.²
Members of the Social Policy Committee of Aristoteles University of Thessaloniki
¹ M.Sc., Physics Department of Aristoteles University of Thessaloniki
² Associate Professor, Physics Department of Aristoteles University of Thessaloniki
Βullying είναι ο επαναλαμβανόμενος εκφοβισμός ατόμων με πραγματική ή απειλούμενη μαρτυρική ποινή φυσικής, προφορικής, γραπτής, ή 
συναισθηματικής κακομεταχείρισής τους ή της διάδοσης φημών με απώτερο σκοπό τον κοινωνικό τους αποκλεισμό, ή της αρπαγής της περιουσίας  
τους. Τα θύματα του bullying είναι δυνατόν να παρουσιάσουν εκτός από διαταραχές συμπεριφοράς και ψυχολογικά καθώς και ψυχοσωματικά 
προβλήματα. Νεότερη μορφή είναι το  cyberbullying δηλαδή  το bullying μέσω της νέας τεχνολογίας. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες cyberbullying
όπως: flaming (καυτός) , denigration (δυσφήμιση), bash boards (τελειωτικό χτύπημα), impersonation (χρήση του προσωπικού σου λογαριασμού), 
outing (αποστολή προσωπικών μηνυμάτων), trickery (γνωστοποίηση), exclusion, harassment, happy slapping, text wars, online polls, αποστολή 
εικόνων και βίντεο κ.λ.π.. Ξεκινώντας την έρευνα σe φοιτητές των τμημάτων Φυσικής και Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. διανείμαμε ένα πρώτο 
ερωτηματολόγιο στο οποίο έπρεπε να δηλώσουν σε ποια ηλικία απέκτησαν κινητό και άρχισαν να χρησιμοποιούν Η/Υ και στη συνέχεια ένα δεύτερο 
στο οποίο συμπλήρωναν  το φύλο τους, αν γεννήθηκαν σε πόλη ή χωριό, αν φοίτησαν σε ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο, το μορφωτικό επίπεδο και των 
δύο γονέων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση) και να απαντήσουν αν υπήρξαν θύματα θύτες ή παρατηρητές σε 7 
προεπιλεγμένες και συνηθέστερες μορφές cyberbullying. Η επιλογή ανάμεσα στα δύο τμήματα έγινε γιατί στο πρώτο οι φοιτητές λόγω της φύσης των 
σπουδών τους χρησιμοποιούν ποιο πολύ χρόνο  τον υπολογιστή, ενώ στο δεύτερο ασχολούνται κυρίως με τον αθλητισμό. Σκοπός της έρευνας αυτής 
είναι η ενημέρωση των φοιτητών για το cyberbullying, η καταγραφή των προβλημάτων στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο εντοπισμός των 
διαφορών στις επιμέρους ομάδες και κατηγορίες των φοιτητών. 

OS3 ORAL SESSION  EMPLOYEE  & STUDENTS’ STRESS & BURNOUT

 STUDENTS’ COUNSELING: RESEARCH UPON 1000 GREEK STUDENTS’ COPING STRATEGIES
Dr. Theodoratou, M.¹, Plitsi, A.², Evagelatou, M. ², Kiritsi, V.², Pistola, D.², Bekos, V.³ and Michailidi, M.
¹ Speech Therapy Dpt., A.T.E.I. Patras, GREECE                         
² Social Worker
³ Nursing Dpt., T.E.I. Patras, GREECE                     
 Speech Therapist
It is well known, that in our stressful societies research upon coping is challenging (Billings & Moos, 1981, Cohen,1991, Folkman & Lazarus,1980,1985, 
Bezevegis,2001, Roussi,P. 2001). However, greek interventions and researches on the students’ coping strategies are quite few. In order to measure 
and evaluate the coping strategies that 1000 students from five greek cities choose, we used the Echelle Toulousaine de Coping (Ε.T.C.) Instrument, 
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constructed by Esparbès, Sordes & Tap (1993). This scale was translated into Greek, adapted and used by Theodoratou Maria et 
al.(1999,2001,2002,2003,2005) and renamed as ‘Coping Strategies’ Evaluation Scale’  (Stalikas et al. ,2003) . The ‘Coping Strategies’ Evaluation 
Scale’ refers to three different aspects: Action, Information Seeking and Emotion and mentions six different Coping Strategies: Focus, Social Support, 
Withdrawal, Change of Attitude, Control and Denial each one of which has three dimensions which are examined. According to the combination of 
these aspects and dimensions, the subject is found to have positive and negative coping strategies according to the way in which they help him 
function adequately or not in stressful situations. In general, our findings showed that both females and males of our sample used a variety of coping 
strategies. Social support is used by the majority of students (86%).Our findings are presented in detail in our paper, as they are different according to 
sex, age and city, interests, hobbies, financial level and School of the subject.  As a result, the importance of students’ counselling is underlined.

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB BURNOUT AND COUPLE BURNOUT AMONG MARRIED COUNSELORS
Prof. Abadi, A.S., Ahmadi, M.R.
Education & Psychology Dpt, Allame Tabatabaee University, IRAN
The purpose of the present research is to investigate the relationship between job burnout and couple burnout among married counselors of Qom 
province. The ample was selected randomly through stratified sampling from among 450 counselors employed by the ministry of education. It included 
122 women and 84 men. Two questionnaires couple burnout inventory and job burnout inventory were used to gather requested information. Two 
major and eleven minor hypotheses were tested using Person’s correlation, one way analysis variance and regression analysis.  In regard to the main 
hypothesis the result showed a significant relationship between job burnout and couple burnout. In addition separate components of couple burnout 
and job burnout were also found to be significant. In respect to the nine minor hypotheses the following results were obtained: The relation between 
emotional exhaustion and couple burnout, degree of involvement and couple burnout, exhaustion and couple burnout, emotion of exhaustion and job 
burnout, mental exhaustion and job burnout, couple exhaustion and the number of working hours, Job burnout and the number of children and finally 
job burnout job burnout and the number of working hours were all found to be significantly significant.   
  

OCCUPATIONAL STRESS AND ITS CONSEQUENCES ON EMPLOYEES AND ORGANIZATION
Prof. Sadeghi, M.R.
Clinical & Health Psychologist, Psychiatry & Behavioural Sciences Dpt., Faculty of Medicine & Health Sciences, Un. Arab Emirates Univ., UAE.
This study is interested in how stress, strain, and coping resources affect the health of employees. Of secondary interest are to study the relationships 
between stress, strain, coping resources, and various demographic variables. The Occupational Stress Inventory Revised Edition (OSI-R) and an 
Individual Data Form were used to determine the relationship of occupational stress, strain and coping resources of a company employees based on 
the occupation category. They were also examined in relationship with various demographic variables collected from a sample of 1266 of the company 
employees. Data were collected through an online survey and based on the usable data (N = 328), the mean age of respondents was 41.51 ± 10.9 
years (range, 20 to 65 years), with 11% being female. The respondents’ occupational group categorization was as follow: executive, professional, 
technical, administrative, public service, and production/laborer. The respondents worked an average of 40 hours per week. The results suggest that 
the occupational stress produced the largest significant effect (β = .334) & had the most influence on employees stress level. Therefore the company 
should examine the roles that they place employees in, versus the individual characteristics of employees in order to reduce occupational stress in the 
company.

OS4 ORAL SESSION  HEALTH CARE ISSUES

PROFESSIONAL ATTITUDES IN PRIMARY HEALTH CARE: AN ORGAN DONATION PROGRAM IS NEEDED?
Dr. Villaescusa Pedemonte, M.¹, Conesa Bernal, C.¹, Alarcón González, JA.¹, Gómez Ruiz, M.¹, Soler García, R.¹, Valdés 
Belmar, J.L.²
¹ Servicios Sanitarios, Murcia Primary Care Management Unit, SPAIN.
² Servicios Sanitarios, Vistalegre Health Center, SPAIN.
INTRODUCTION: Collaboration and participation of health primary care professionals in organ donation and transplantation process became essential 
and their attitude influences the population attitude towards this issue. AIM: Accepting their important role in this area, we present our professionals 
attitudes in order to introduce a health program in our context, using means of health education and the development of training activities. METHOD: 
Cross- sectional study, descriptive analysis and Chi2 in a stratified s by sex and labour category sample (n = 428)in our area. RESULTS:  A 54% (n = 
233) consider that could be useful to create a training activity on organ donation, with no differences by job category (p = 0.181). Regarding the 
establishment of a complete programme to promote donation in Primary Health Care,  as an activity in the daily work, up to a third of the professionals 
do not consider useful at the present time the implementation of a health program for promoting donation. CONCLUSIONS: Prior to introduce a new 
health program to promote organ donation, we should sensitize and train our professionals. Continued education about this matter should consider 
specific needings. 

HUMAN COMMUNICATION IN LIVED EXPERIENCE OF ACCESS TO PRIMARY HEALTH CARE: A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH
Radjati, F.¹, Dr. Parvisy, S.², Dr. Kamali, M.³ and Fard-Azar, E.F. ²
¹ Health Education Dpt., Faculty of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IRAN
² Health Dpt., Faculty of Nursing & Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IRAN
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³ Rehabilitation Management Dpt., Iran University of Medical Sciences, Tehran, IRAN
Introduction: A joint report of Alma-Ata declaration, identified Primary Health Care as the key to the attainment of the goal of Health For All 
(WHO,1978), stated PHC was to “accessible” to all(WHO, 1997). Evaluation of “access to sustainable health systems and services” as a target of 
"HFA" has been relied solely on indicators of WHO(WHO,1985). This approach dose not provides insight into the human issues of gaining access from 
the consumers' perspectives. Aim: The Goal of this study was to use a phenomenological approach to gain a deeper understanding of consumers' 
experience of access to primary health care. Method: The researchers analyzed the verbatim transcripts using Van Manes' phenomenological 
methodology; keeping in mind recommended six research activities as a philosophical base of study (Van Manen,1990). Finding: "The client- based 
Communication" emerged as a theme by which the phenomenon of access experience could be illustrated. Physical and mental comfort, 
communication skills, interactional and motivational relationship was three subthemes expanding and clarifying the meaning of this theme. Conclusion: 
The findings showed that optimally access to PHC is beyond of availability. Human relationships and pay attention to interaction with clients is an 
inseparable part of gaining access to PHC. It is more beneficial to educate personnel of health center in order to motivate personal participation.

FOCUS ON PSYCHIATRIC INTENSIVE CARE UNITS (PICU’S)
Hawkins, J.L.¹, Davies, C.² and Dr. Rosenberg, M.³
¹ Associate, NHS Institute for Innovation and Improvement, U.K.
² Co-Production Manager, NHS Institute for Innovation and Improvement
³ Consultant Psychiatrist, NHS Institute for Innovation and Improvement
A short term, rapid cycle change project has been undertaken by the NHS Institute for Innovation and Improvement’s Delivering Quality and Value team 
to answer the following question: ‘What therapeutic and managerial interventions, actions and processes contribute to the patient’s journey through 
PICU that demonstrate a safe, effective, cost efficient pathway which delivers a high quality service?’ The team conducted detailed observational visits 
to PICU’s, covering a wide geographical spectrum and different clinical organisations to answer the question and will share their findings. During the 
visits the following areas were investigated: 1. Mode of admission  2. How care is escalated / de-escalated to meet the patient needs  3. Planning for 
discharge 4. User and carer involvement  5. Appropriate use of clinical area  6. The organisation of processes and information throughout the patient 
journey. Following the visits clinical teams and service users spent a day with the team to validate findings and agree key themes of high quality care. 
This involvement is core to the project and has provided knowledge to aid the development of supporting tools which can be used to improve services. 
This presentation will show the process and outcomes achieved so far by this rapid cycle change project.

0S5  ORAL SESSION PRACTICE STRUCTURES & MANAGEMENT

RELIABILITY STUDY OF THE COPING STRATEGIES SCALE ASSESSMENT QUESTIONNAIRE
Dr. Theodoratou-Bekou, M.¹, Manteli, D.² and Bekos, V.³
¹ Speech Therapy Dpt., Scientific Fellow of the Patras Α.Τ.Ε.Ι.
² Psychologist
³ Nursing Dpt., A.T.E.I. of Patras
Υλικό και Μέθοδος: Στην έρευνα έλαβαν μέρος 990 άτομα, μέσου όρου ηλικίας 20,27 ετών. Η επιλογή του δείγματος έγινε ανεξάρτητα από καταγωγή, 
οικογενειακή και κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Για την μελέτη της αξιοπιστίας – εσωτερικής συνάφειας του ερωτηματολογίου που 
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος του Cronbach και υπολογίστηκε ο δείκτης αξιοπιστίας Alpha. Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω αναλυτικά: (Reliability Coefficients 12 items.  Alpha = 0,9047  Standardized item alpha = 0,9206. N of Cases = 
990). Ο συνολικός δείκτης αξιοπιστίας Alpha υπολογίστηκε για το σύνολο των δεικτών στο: a=0,9206 δεικνύοντας πολύ υψηλή συνάφεια μεταξύ των 
ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και συνεπώς υψηλή αξιοπιστία του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε. Αναλυτικότερα οι επιμέρους δείκτες 
αξιοπιστίας Alpha όπως υπολογίστηκαν για κάθε έναν από τους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Δείκτης
Scale Mean if Item 
Deleted

Scale Variance if 
Item Deleted

Corrected Item–Total 
Correlation

Alpha if Item Deleted

Δείκτης δράσης 583,9030 4704,7186 0,8153 0,8903
Δείκτης ελέγχου 582,8838 4642,7094 0,8053 0,8897
Δείκτης μεταστροφής 587,9182 4699,2643 0,7797 0,8912
Δείκτης συναισθήματος 548,4545 4341,2350 0,7057 0,8939
Δείκτης εστίασης 568,1929 4266,6432 0,7233 0,8932
Δείκτης πληροφόρησης 478,5465 3123,7931 0,9996 0,8885
Δείκτης αρνητικών στρατηγικών 609,2919 5114,8459 0,5957 0,9013
Δείκτης θετικών στρατηγικών 609,4364 5094,1309 0,5146 0,9026
Δείκτης άρνησης 616,6899 5135,4457 0,5357 0,9026
Δείκτης απόσυρσης 611,0141 5043,4942 0,6937 0,8986
Δείκτης κοινωνικής στήριξης 609,1394 5187,8976 0,5103 0,9037
Σύνολο στρατηγικών διαχείρισης 613,3071 5114,0249 0,5660 0,9018

Συζήτηση-Συμπεράσματα: Είναι προφανές ότι κανένας από τους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα δεν αφαιρείται από την 
μελέτη μας λόγω έλλειψης συνάφειας με το σύνολο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΟΥΤΟΠΙΑ;
Φρέρης, Γ.
Παιδοψυχίατρος, Υπεύθυνος  Παιδοψυχιατρικού Γ.Ν. Μυτιλήνης
M.Sc. Κοινωνικής Παιδοψυχιατρικής, Μ.Α. Διοίκησης Οργανισμών Υγείας, Μέλος Δ.Σ. Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
Μάρκετιγκ Πλάν  (Μarketing plan) είναι ένα σχέδιο δράσης, που έχει στόχο να είναι διαθέσιμο το σωστό προϊόν ή υπηρεσία, στο σωστό μέρος, τη 
σωστή ώρα, γνωρίζοντας ο καταναλωτής την ύπαρξή τους. Είναι απαραίτητη η  πρόβλεψη των αναγκών και των επιθυμιών του πελάτη και ο 
σχεδιασμός με τέτοιο τρόπο των υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του και να υπάρχει τουλάχιστον οικονομικό ισοζύγιο. Αυτές οι  
επιστημονικές πρακτικές   στον δημόσιο τομέα  και ειδικότερα στην ψυχική υγεία δεν έχουν ποτέ εφαρμοστεί.    Με αφορμή την ανάπτυξη μιας νέας 
μονάδας ψυχικής υγείας στο Ν. Λέσβου , ήτοι του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Μυτιλήνης, διερευνήθηκαν τα εργαλεία εκείνα που χρειάζεται μια 
«εμπορική επιχείρηση» για την ανάπτυξή της  και η δυνατότητα εφαρμογής τους στο χώρο των υπηρεσιών    ψυχικής υγείας.     Διερευνούνται κατ’ 
αρχήν : 1ον) η παρούσα κατάσταση μέσα από εργαλεία όπως SWOT analysis κ.ά. 2ον) η στρατηγική μάρκετιγκ (7P) (υπηρεσίες, τιμολόγηση, 
επικοινωνία, τοποθεσία, εσωτερικό περιβάλλον, διαδικασίες, ανθρώπινοι πόροι) και τέλος 3ον) ο έλεγχος των δραστηριοτήτων. Η πιλοτική εμπειρία 
και η έναρξη λειτουργίας του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Μυτιλήνης το 2008, δείχνει ότι τα επιστημονικά εργαλεία του μάρκετινκ πλάν δεν είναι 
πλέον ουτοπία, αλλά η κατεύθυνση που, αργά ή γρήγορα, θα οδηγηθούν αναγκαστικά όλοι οι φορείς παροχής ψυχικής υγείας. 

ROUND TABLES

RT2 ROUND TABLE PSYCHOLOGICAL SUPPORT & MENTAL HEALTH UNITS

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ
Φρέρης Γ.
Παιδοψυχίατρος, Υπεύθυνος  Παιδοψυχιατρικού Γ.Ν. Μυτιλήνης
M.Sc. Κοινωνικής Παιδοψυχιατρικής, Μ.A. Διοίκησης Οργανισμών Υγείας, Μέλος Δ.Σ. Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
Σκοπός της εργασίας είναι ο εντοπισμός, η περιγραφή και οι συνέπειες που υφίστανται    οι χρήστες   μέσα από τη δυσλειτουργία θεσμών, 
υπηρεσιών και φορέων που «τρέχουν» κακές διοικητικές, επιστημονικές και δεοντολογικές πρακτικές  στην    παιδοψυχιατρική του 2008. Πρόκειται 
για ένα φαινομενικά ανομοιογενές υλικό, που διατρέχει     μη τεμνόμενες λεωφόρους,  υλικό που όμως έχει έναν κοινό παρανομαστή: μια 
προδιαγεγραμμένη διαχρονικά και πολύπλευρα υποβαθμισμένη πορεία  της ποιότητας των παιδοψυχιατρικών  υπηρεσιών.  Το υλικό βασίζεται στα 
στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από: 1. τα στατιστικά και τα κλινικά δεδομένα του Παιδοψυχιατρικού  Γ.Ν.  Μυτιλήνης (2005-2007) 2. τα newsletters
της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας 3. το υλικό της Μ.Υ.Π.ΕΠ (α. site www.msu.gr & www.msu.gr/mapsite β. περιοδική έκδοση «Εμψύχωση») 4. 
τα πακέτα οδηγιών του ΥΥ&ΚΑ για την πολιτική και τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 5. τα επίσημα κρατικά έγγραφα (εισηγητικές εκθέσεις, αποφάσεις 
συμβουλίων κρίσεων, γνωμοδοτήσεις, αιτήματα για δικαστική συνδρομή, εγκυκλίους φορέων και ασφαλιστικών ταμείων κ.ά.). Έγινε προσέγγιση των  
κάτωθι ενοτήτων, όπου  η παιδοψυχιατρική και οι επαγγελματίες της εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε μια ποιοτική υποβάθμιση των υπηρεσιών: α)   
ασφαλιστικοί οργανισμοί (π.χ. ΙΚΑ) β)  ελλείψεις και ανάγκες της επαρχίας σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιού και εφήβου γ)  ελλειμματική 
παιδοψυχιατρική μεταρρύθμιση δ) σοβαρές καθυστερήσεις στις προσλήψεις – κριτήρια επιλογής  γιατρών από τα συμβούλια κρίσης. ε) ρόλος μέσων 
μαζικής ενημέρωσης. Διαπιστώθηκαν σοβαρές θεσμικές δυσλειτουργίες  που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
βραχυπρόθεσμα ή/και μεσοπρόθεσμα όπως:  1ον) 2.000.000 ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. είναι υποχρεωμένοι με οικονομικό και ψυχολογικό κόστος να 
συρρέουν  από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα για οποιαδήποτε τύπου  παιδοψυχιατρική γνωμάτευση-βεβαίωση,  μη αναγνωρίζοντας εκείνες των 
Δημόσιων φορέων! (Γενικών Νοσοκομείων, Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, Κέντρων Ψυχικής Υγείας κ.ά)  2ον) μεγάλες καθυστερήσεις στην ανάπτυξη 
παιδοψυχιατρικών δομών και υποδομών στα πλαίσια της μεταρρύθμισης συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας κατάργησης της Μονάδας 
Επειγόντων Περιστατικών  του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, που λειτουργεί στα όρια της επικινδυνότητας και έχει κατ’ επανάληψη 
καταγγελθεί ως κακοποιητική για ασθενείς και εργαζόμενους  3ον) η καταχρηστική χρησιμοποίηση των παιδοψυχιάτρων, όλο και πιο συχνά σε μια 
«παιδοψυχιατρικοποίηση» τόσο του φυσιολογικού (βλ. Δ.Ε.Η, με αιτήματα προληπτικών παιδοψυχιατρικών ελέγχων) όσο και του νομικού κλάδου 
(π.χ. παράσταση σε νομικές συγκρούσεις μεταξύ διαζευγμένων γονέων,  εισαγγελικές εντολές, παραγγελίες, κλήσεις για  καταθέσεις στον ανακριτή, 
κλήσεις για παράσταση ως μάρτυρας σε δίκες κ.ο.κ.). Συμπερασματικά: η υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων παιδοψυχιατρικών 
υπηρεσιών στηρίζεται σε μια  υπολειτουργούσα  διαχείριση ενός πολυδαίδαλου «δικτύου», του οποίου ζητείται η ολική γνώση – έκταση, ενώ 
απαιτείται πλέον η ολική παρέμβαση - πρόληψη της παιδοψυχιατρικής μέσα από τα θεσμικά της όργανα.

THE NEED FOR PSYCHOLOGICAL SUPPORT TO THE ENVIRONMENT OF THE MENTALLY ILL PATIENT
Theodoropoulou, O.¹, Papadatou, N.², Evmolpidou, A.³ and Prof. Tzebelikos, E.
¹ Psychologist, Research Fellow of the Psychiatric Dpt., Sismanogleio Hospital, Athens.
² Psychologist.
³ Psychiatrist, Psychiatric Dpt., Sismanogleio Hospital, Athens.
 Psychiatrist, Director of the Psychiatric Dpt., Sismanogleio Hospital, Athens.
Η οικογένεια κατέχει σημαντικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του ασθενή γιατί αποτελεί το βασικό υποστηρικτικό του σύστημα, καθώς 
και το περιβάλλον στο οποίο θα επιστρέψει μετά τη νοσηλεία, αντιμετωπίζοντας τα ίδια προβλήματα στη συμβίωση και την επικοινωνία με εκείνα που 
προϋπήρχαν της έναρξης της νόσου. Οι σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως οι ψυχώσεις, η διπολική διαταραχή, η μείζων κατάθλιψη, καθώς και 
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άλλες διαταραχές του άξονα Ι, έχουν αποδιοργανωτικές συνέπειες τόσο στον ίδιο τον ασθενή, όσο και στο άμεσο οικογενειακό πλαίσιο επειδή 
επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικής τους ζωής, όπως και τις μεταξύ τους σχέσεις. Το βάρος της φροντίδας που 
αναλαμβάνουν οι συγγενείς πλήττει την ποιότητα ζωής όλης της οικογένειας και συχνά αυξάνει το αρνητικό κλίμα ανάμεσά τους και ενισχύει το ήδη 
υπάρχον υψηλά εκφραζόμενο συναίσθημα, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη αύξηση των υποτροπών. Επίσης καθοριστικό ρόλο στην 
ψυχοκοινωνική προσαρμογή του ψυχικά πάσχοντα κατέχουν και τα άλλα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του, όπως ο σύντροφος ή η σύντροφος και οι 
στενοί φίλοι, που αποτελούσαν το κοινωνικό του πλαίσιο πριν νοσήσει. Η διατάραξη αυτών των σχέσεων δυσχεραίνει σημαντικά την αποκατάσταση 
της ψυχικής του υγείας και την ικανότητα επανόδου σε μια συνολικά επαρκή λειτουργικότητα.  Η ψυχολογική υποστήριξη του άμεσου οικογενειακού 
και φιλικού περιβάλλοντος των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, είναι αναγκαία για τη διατήρηση των ισορροπιών στις διαπροσωπικές 
σχέσεις συμβάλλοντας στη συναισθηματική ανακούφιση σε ατομικό και συνολικό επίπεδο, καθώς και στην προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα με 
το μικρότερο δυνατό ψυχολογικό κόστος.    

QUALITY OF LIFE AFTER BRAIN INJURY IN RELATION TO PSYCHOPATHOLOGY, COPING STRATEGIES AND NEW IDENTITY OF PERSONS 
WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY
Tazopoulou, E.¹, Prof. Montreuil, M.² and Prof. Truelle, J.L.³
¹ Clinicial Psychologist, Doctorant, University Paris 8,  F.A.M. « La Maison de l’Alisier »,  Pierrefitte, FRANCE
² Professor in Psychology, Université Paris 8, FRANCE
³ Professor in Neurology, Hôpital Raymond Poincaré de Garches, FRANCE
The traumatic brain injury (TBI) is a sudden traumatic event often concerning young adults. Following the accident and their exit from the hospital, 
patients experience a true rupture of their lives. In the most severe brain injury, patients present disabilities like physical disorders, but it’s the "hidden 
(invisible)" handicap that causes more difficulties in their daily life, which means disabilities such as cognitive (memory, attention, anosognosia), 
emotional (depression, anxiety, alexithymia, self-esteem) and behavioural (aggressiveness, disinhibition). Our research is part of an international 
project (15 countries and 13 languages: France, America, Germany, UK, the USA, China) of construction and validation of a tool of quality of life after 
traumatic brain injury (QOLIBRI), inspired of 4 international tools, of which the French one (QOLBI), is specific measure to persons with traumatic brain 
injury. The objective of our research is to identify the coping strategies of the individual after traumatic brain injury and its consequences. In this 
direction, it is necessary to know the subjective quality of life in post-traumatic situation by highlighting its relation to the psychopathology of patients 
suffering from cerebral lesions and the new identity of those. The results show that there exist relationships between quality of life, psychopathology 
and coping strategies. With this study we wish to demonstrate the real impact of this questionnaire in the therapeutic approach of the traumatic brain 
injury. We also identify the prognostic factors of a new identity, which in certain cases will bring along a good rehabilitation. Our objective is to build an 
operational model of psychotherapy for the TBI.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΣΤΗΝ  ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Φρέρης, Γ.¹, Σχοιναράκη, Γ.¹, Kουρελλά, Ο.², Σπύρου, Σ.³ και Ανδρεαδέλλη, Β.¹
¹ Παιδοψυχιατρικό, Γ.Ν.Μυτιλήνης
² Παιδοψυχιατρικό Νοσ. Αττικής
³ Γραφείο Ψυχολόγων Γ.Ν.Μυτιλήνης
H εργασία θέτει σε μια κλινική, τεχνική, αλλά κυρίως διεπιστημονική βάση τις σχέσεις θεσμικών οργάνων (νομικού και παιδοψυχιατρικού), που
εμπλέκονται συχνά με την ψυχική υγεία του παιδιού και του εφήβου. Εκτιμώνται, αξιολογούνται και παρατίθεται  κλινικές περιπτώσεις  που αφορούν: 
α. την  παραπομπή και την έκβαση εισαγγελικών εντολών, σχετικά με  παιδοψυχιατρικά θέματα   κατά την διάρκεια της τριετίας  2005-2007, στο 
Παιδοψυχιατρικό του Γ. Ν. Μυτιλήνης, β. την Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών  και γ. τις εξωνοσοκομειακές δομές (Ξενώνας, Προστατευμένο Σπίτι, ) 
του Παιδοψυχιατρικού Νοσ. .Αττικής, μέσα από μια  αλληλοεπίδραση που εμπλέκει νομικούς, γονείς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας κοινωνικούς 
φορείς και γραφειοκράτες δημόσιους υπαλλήλους.   Η εμπλοκή των φορέων και των ειδικοτήτων οδηγεί στις κάτωθι διαπιστώσεις: 1η) η επιπόλαιη 
προσέγγιση της παιδοψυχιατρική εκτίμησης από τους νομικούς (δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς), συχνά έχει επώδυνες συνέπιες  για το παιδί 2η) 
αντιμετωπίζονται σοβαρές κλινικές περιπτώσεις, που αγγίζουν φαινόμενα επικινδυνότητας ετεροκαταστροφής ή/και αυτοκαταστροφής. Τέτοιες 
περιπτώσεις απαντώνται: α) στα επιπεπλεγμένα διαζύγια στα οποία χρησιμοποιείται το παιδί στην ενδοσυζυγική διαμάχη, β) στις σεξουαλικές 
κακοποιήσεις, γ) σε εφήβους με παραβατικές συμπεριφορές που  παραπέμπονται αυτεπάγγελτα σε εξωνοσοκομειακές κοινοτικές δομές,  χωρίς 
προηγούμενη διεπιστημονική συνεργασία και εκτίμηση και τέλος 3η)   η αυστηρότητα και η δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ συχνά δύσκαμπτων  
εμπλεκομένων δημόσιων λειτουργών, σαν κατάληξη των τυπικών και απρόσωπων  σχέσεών τους. Η νομική εμπλοκή της παιδοψυχιατρικής είτε 
ακούσια είτε εκούσια αποτελεί πλέον συχνό ζητούμενο, που απαιτεί  συνεργασία στη βάση  των θεσμών (δικαστικό, υγείας, πρόνοιας ) και όχι στη 
βάση γραφειοκρατικών διοικητικών διαδικασιών, που συχνά οδηγούν σε ένα  παράδοξο αποτέλεσμα: εκείνου που είναι ενάντια στο συμφέρον του 
παιδιού. 
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PREVALENCE AND CORRELATES OF CONDUCT DISORDER AMONG JUVENILE DELINQUENTS IN THE UNITED ARAB EMIRATES
Dr. Albanna, A.¹, Albedwawi, S.², Alsadi, A.², Almaskari, F.² and Eapen, V.²
¹ The Royal Victoria Hospital, Psychiatry Dpt., Verdun, Quebec, CANADA
² UAE University, Al Ain, UNITED ARAB EMIRATES
The prevalence of Conduct Disorder (CD) was assessed in 77 young people from the Juvenile Delinquency Centers in the United Arab Emirates. The 
prevalence of CD was found to be 24.7%, and recidivism as indicated by repeat admissions to the Center was found to be associated with CD. Having 
a diagnosis of CD was associated with a lower educational and occupational level of father, as well as living with a single parent or relatives. Among 
UAE national subjects, CD was also noted to be associated with having a mother who was a non-UAE national, perhaps suggesting weaker community 
ties and support.

REPRESENTATION AND CHANGE IN THE INSTITUTIONAL THERAPY
Berruti, B.², Dr. Barbera, G.¹, Fiscella, F.², Pardini, M.² and Ferro, A.M.²
¹ Mental Health Dpt., Comunitu e Strutture intermedie, Pietra Ligure, ITALY
² Comunitu e Strutture intermedie, Pietra Ligure, ITALY
Institutional Therapy has its focus on daily life as a vehicle of the cure, and Sassolas's “free association of acts”: it is the implicit individual psychic 
frame expressing and evolving itself in the institutional field. Institutional setting with its peculiar aspects allows approaching non symbolic aspects of 
the patient’s mind. The main point of the subject is the somato-psychic dimension of experience and interpersonal interaction, which we call implicit 
dimension, that could be able to structure and evolve in the institutional setting. Implicit dimension refers to a way of communicating and  learning not 
belonging to the pair concrete vs symbolic, but it  seems rather could be  approached with a participation and imitation of theatrical kind, close to the 
Aristotelian view of drama, where it is not the text (narration) to guide, but the actions. This model of this therapeutic work is introduced by some clinical 
sketches that are to show the style of working of three therapeutic communities Units in Liguria, Italy: Via Amendola, Villa Frascaroli and Villa Bugna.

BASIC EMOTIONS: DIFFERENCES IN TIME SEQUENCE AND FUNCTIONAL IMAGING WITH LOW RESOLUTION BRAIN ELECTRICAL 
TOMOGRAPHY (LORETA)
Costa T., Galati D., Crini M. and Rognoni E.
Psychology Dpt., University of Turin, Torino, ITALY
The aim of this study is to investigate brain regions involved in the emotional experience and the time course of the emotional process using emotional 
picture stimuli (IAPS) and utilizing low resolution brain electromagnetic tomography (LORETA). Further we investigated if  different pleasantness and 
arousal  experiences elicited by the stimuli produced  different activation of brain areas.  Twenty-nine right-handed volunteers (17 male, 12 female; 
mean age 24.6 years) took part in the study. The subjects viewed passively the images in the block. No cognitive demand task were required. EEG was 
recorded from 19 sites (Fp1, Fp2, F7, F8, F3, F4, Fz, C3, C4, Cz, T3, T4, T5,T6, P3, P4, Pz, O1, O2). The results of the present study show 
significantly higher left hemispheric activation for all emotional conditions versus neutral condition. Considering the approach withdrawal model, we 
have found a coherence of the our and previous results that both show an involvement of the prefrontal cortex and the anterior cingulate cortex. This 
results are also in agreement with fMRI literatures that highlight the importance of these two brain area for the emotional process. 

DIFFERENTIAL RELATIONSHIP BETWEEN ATTENTION DEFICIT AND RECOGNITION OF POSITIVE/ NEGATIVE AFFECT IN ATTENTION 
DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
Prof. Dong-Won, S., M.D.
Associate Professor, Child and Adolescent Psychiatrist
Sungkyunkwan University School of Medicine Kangbuk Samsung Hospital, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Introduction: Children with ADHD commonly accompany social dysfunction and interpersonal impairment.[1] Accurate identification of negative affect 
predicts pro-social behavior.[2] The purpose of the present study is to examine whether there is differential relationship between attention deficit and 
recognition of positive/ negative affect in children with ADHD. Method: Fifty-six children with ADHD were included in this study. Emotional Recognition 
Test – Revised (ERT) was used to evaluate the subject’s ability to recognize positive and negative emotions. A computerized continuous performance 
test was used to evaluate the attention and general intellectual ability. Stepwise linear regression analysis was performed to test the hypothesis. 
Results: The number of the visual omission error significantly contributes to the inaccurate recognition of negative affect (ES, 7.4%, P<0.05). On the 
contrary, IQ score significantly explains the accurate recognition of positive affect (ES, 10%, P<0.05). Conclusion: Attention deficit contributes to the 
inaccurate recognition of the negative affect. Accurate recognition of the positive affect may be related to the more general intellectual ability.

OCULAR MOTOR FUNCTION IN AUTISM AND ASPERGER’S DISORDER: DISSOCIATION OF MOTOR DEFICITS.
Dr. Fielding, J.¹, Dr. Rinehart, N.², Stanley-Carey, C.³, Prof. Tonge, B. and Prof. Bradshaw, J. 
Monash University, Clayton, Victoria, Australia
¹ Experimental Neuropsychologist, Post-doctoral Research Fellow
² Clinical Psychologist, Senior Lecturer
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³ Psychology Student
 Head of School: Psychology, Psychiatry, and Psychological  Medicine, Professor, Psychiatrist 
 Professor Emeritus, Experimental Neuropsychologist
INTRODUCTION: Disordered movement constitutes a significant clinical feature of both autism and Asperger’s disorder (AD), yet clinical descriptions 
of motor dysfunction remain imprecise, and it is unclear whether deficits are dissociable in these disorders. Also unclear is whether autism and AD exist 
on a symptom continuum, or are distinct disorders with separate neurobiological underpinnings. Previous investigations by our group suggest that while 
motor deficits in AD appear to reflect fronto-striatal dysfunction, those in autism reflect both fronto-striatal and cerebellar dysfunction. AIM: To use 
ocular motor technology to profile motor deficits in these groups, and explore the integrity of cerebellar and fronto-striatal regions.  METHOD: Tasks 
evaluating saccadic and smooth pursuit eye movements were presented to young, high functioning individuals with autism and AD. RESULTS: 
Analysis of one of these tasks, self-paced saccades, revealed that compared to control and AD subjects, movements by autistic individuals exhibited 
altered acceleration profiles and an altered main sequence (peak velocity/amplitude relationship). Further, greater variability was found for peak 
acceleration times and intersaccadic intervals, with asymmetry of function evident in increased acceleration times for leftward movements. 
CONCLUSION: These results are consistent with the proposed dissociation of function in autism and AD, and reflect cerebellar-type deficits in autism.

NEUROMOTOR DYSFUNCTION IN AUTISM AND ASPERGER’S DISORDER
Dr. Fielding, J.¹, Dr. Nayate, A.², Dr. Rinehart, N.³, Prof. Bradshaw J., Dr. McGinley, J, Prof. Tonge, B.6 & Dr. Iansek, R.
Monash University, Clayton, Victoria, Australia
¹ Experimental Neuropsychologist, Post-doctoral Research Fellow
² Clinical Psychologist, Post-doctoral Research Fellow
³ Clinical Psychologist, Senior Lecturer
 Professor Emeritus, Experimental Neuropsychologist
 Physiotherapist, Murdoch Children’s Research Institute
6 Psychiatrist, Head of School: Psychology, Psychiatry and Psych Medicine,  Kingston Centre
Introduction: Autism and Asperger’s disorder (AD) are currently diagnosed on the basis of a ‘clinical triad’ of social difficulties, stereotyped behaviours 
or circumscribed interests, and impaired communication. As yet, there is no single feature that fully accounts for the behavioural presentation of these 
disorders, or that can reliably distinguish between them. However, there is promising evidence that characteristics of gait may provide a neurobiological 
marker that may differentiate these disorders and may potentially assist in early detection. Aim: This study investigated the neurobiological basis of 
autism and AD through a neurobehavioural analysis of gait functioning. Method: Eleven children with high-functioning autism, 11 children with AD, and 
11 normally-developing controls completed a series of walking tasks of increasing complexity. Kinematic gait analysis was performed using the 
GAITRite™ system to measure gait.  Results: There was evidence of qualitatively distinct gait anomalies in autism and AD, with both groups displaying 
features of striatal and cerebellar gait that were differentially influenced by external demands.  Conclusion: These findings implicate both cerebellar 
and striatal involvement in autism and AD, but with subtle qualitative differences in their underlying neurobiology. Early brain maldevelopment may 
explain behavioural similarities in the two disorders, while subtle differences in the timing of this maldevelopment may explain the qualitative differences 
in neuromotor presentation, cognitive profile, and social functioning. 

PARANEOPLASTIC SYNDROMES PRESENTING WITH DEPRESSION AND PSYCHOSIS: TWO CASE STUDIES
Prof. Gable, M.
MD, MBA, MPH, University of California, San Francisco/Fresno, U.S.
Background:  Isolated personality changes, depression, dementia and frank psychosis, often common manifestations of new-onset psychiatric 
disorders, may be associated with limbic and brainstem involvement in paraneoplastic syndromes. Methods: Two distinct patients with depression and 
psychosis who received primarily psychiatric intervention initially, with subsequent atypical responses to treatment, are examined. Results: Two 
patients with paraneoplastic syndromes, presenting primarily with psychiatric symptomatology, received considerable psychiatric care with poor 
response to treatment. Ultimately, paraneoplastic syndromes were considered as potential causal entities.  In both cases, extensive antibody testing, 
CSF analysis, and cranial imaging were required to make the diagnosis.  Treatment in one case consisted of tumor excision, while in the other, a tumor 
has not been found.  However, a combination of steroids, plasmapheresis, and IVIG has returned the patient to near baseline cognitive function and 
improved the patient’s mental health. Conclusion:  The diagnosis of paraneoplastic syndrome should form part of the differential in all patients with 
sudden or new-onset psychiatric illness; otherwise, it may be missed as it poses a diagnostic challenge because the symptoms are likely to be 
inconsistent from one patient to the next and are frequently unrelated to the primary tumor which may not be discovered for months to years.

SUBJECTIVE AND SOMATIC ASPECT OF THE EMOTION IN EVERYDAY LIFE
Galati D., Costa T., Rognoni E. and Crini M.
Psychology Dpt., University of Turin, Torino, ITALY
Researches on emotions in everyday life focused mainly on the subjective experience and leave aside the physiological components given a partial 
view of the phenomena. The Aim of the study was to investigate the emotional experiences in everyday life considering both subjective and 
physiological components. The subjective experience was recorded by a diary (scales of intensity and pleasantness of emotional experience and 
typology of emotion) and the psychophysiological aspects were measured registering the electrocardiogram (ECG) by a Holter. From the ECG we have 
extracted the following measures: the power at low frequency (LF) between 0.04-0.15 Hz and at high frequency (HF) between  0.15-0.4 Hz and the 
ratio (LF/HF). The subjective results showed a difference in the intensity and frequency of the different emotional experiences. Positive emotions 
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resulted more frequent followed by anger, fear and sadness respectively (p<.05). Differences emerged in the LF and in the LF/HF balance. The fear 
showed lower value of LF respect to the anger and higher value respect to the sadness (p<.05). The sadness showed lower value of LF/HF respect to 
happiness, fear and anger (p<.05). A general linear model with the subjective intensity and pleasure and the LF and LF/HF as variables showed that 
the later are good predictor of the former (p<.05).

MUSIC THERAPY FOR DEMENTIA: A DOCUMENTAL ANALYSIS
Garcia-Sevilla, J.², Prof. Peñaranda-Ortega, M.¹ and Quiñones-Vidal, E.²
¹ Basic Psychology and Methodology Dpt., Psychology Faculty, University of Murcia, SPAIN
² Psychology Faculty, University of Murcia, SPAIN
During the last years the number of researches done in the field of the non pharmacological intervention in delaying the outcomes of progression in 
patients with dementia has rapidly increased. One of these therapies is Music therapy. Music therapy activity is used frequently in dementia for 
achieving cognitive and behavioural improvements. The aim of this work is to review the documental research about this therapy and to determine the 
characteristics of scientific productivity generated within this field by several extracted bibliometric indicators: general productivity, temporary evolution, 
analysis of topics, most used scientific Journals, index of coauthory and most productive thematic areas and authors. For this, we make an international 
data bases PsyInfo and Medline search of journal abstracts from the first extracted study to 2007, and the descriptors “dementia”, “Alzheimer” and 
“Music therapy” were used as keywords.

ORIENTATION REALITY THERAPY FOR DEMENTIA: A DOCUMENTAL ANALYSIS
Garcia-Sevilla, J.², Prof. Peñaranda-Ortega, M.¹ and Quiñones-Vidal, E.²
¹ Basic Psychology and Methodology Dpt., Psychology Faculty, University of Murcia, SPAIN
² Psychology Faculty, University of Murcia, SPAIN
During the last years the number of researches done in the field of the non pharmacological intervention in delaying the outcomes of progression in 
patients with dementia has rapidly increased. One of these therapies is Orientation Reality. Orientation Reality activity is used frequently in dementia for 
achieving symptoms as wandering and spatial and temporal desorientation. The aim of this work is to review the documental research about this 
therapy and to determine the characteristics of scientific productivity generated within this field by several extracted bibliometric indicators: general 
productivity, temporary evolution, analysis of topics, most used scientific Journals, index of coauthory and most productive thematic areas and authors. 
For this, we make an international data bases PsyInfo and Medline search of journal abstracts from the first extracted study to 2007, and the 
descriptors “dementia”, “Alzheimer” and “Orientation Reality” were used as keywords. 

REMINISCENCE THERAPY FOR DEMENTIA: A DOCUMENTAL ANALYSIS
Garcia-Sevilla, J.², Prof. Peñaranda-Ortega, M.¹ and Quiñones-Vidal, E.²
¹ Basic Psychology and Methodology Dpt., Psychology Faculty, University of Murcia, SPAIN
² Psychology Faculty, University of Murcia, SPAIN
During the last years the number of researches done in the field of the non pharmacological intervention in delaying the outcomes of progression in 
patients with dementia has rapidly increased. One of these therapies is reminiscence. Reminiscence activity is used frequently in dementia for 
achieving cognitive and behavioural improvements. The aim of this work is to review the documental research about this therapy and to determine the 
characteristics of scientific productivity generated within this field by several extracted bibliometric indicators: general productivity, temporary evolution, 
analysis of topics, most used scientific Journals, index of coauthory and most productive thematic areas and authors. For this, we make an international 
data bases PsyInfo and Medline search of journal abstracts from the first extracted study to 2007, and the descriptors “dementia”, “Alzheimer” and 
“reminiscence” were used as keywords

ASSESSMENT AND TREATMENT OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER IN MDS PATIENTS
Prof. Heras, P., Dr. Hatzopoulos, A. and Dr. Kritikos, K.
Hellenic Medical Society for the Study of Psychosomatic Problems, HELLAS
Background: Major depressive disorder is a major cause of suffering among patients with MDS and is highly correlated with poor quality of life. 
However, major depressive disorder is underestimated and untreated in MDS patients. The aim of the present study was to examine the effectiveness 
of combined supportive psychotherapy, patient and family education and paroxetine in improving major depressive disorder and quality of life patients 
with MDS. Patients and Methods: 36 patients with MDS, ages 40 το 65, took part in research in 2005-2006. All participants were assessed within 2 
weeks of the completion in a common protocol via a psychiatric interview and standardized psychological tests (Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS), a 14-item self-assessment questionnaire). The patients' personality traits and quality of life (Cancer Quality οf Life Questionnaire) were also 
evaluated. MDS patients with major depressive disorder were included in the clinical group. Patients with other adjustment disorders have received 
traditional treatment. The patients of the clinical group participated in a 12-week program that combined supportive psychotherapy, patient and family 
education and paroxetine. Each patient with major depressive disorder was assessed in a common protocol at the follow up interview which took place 
3 months after baseline. Results: Preliminary analyses showed, adjustment disorders were diagnosed in 36 patients (depressed mood in 28,1%, 
anxious mood in 10%, mixed emotional (features in 20%), major depression in 15 patients (41,9%). At the follow-up investigation of patients of the 
clinical group (n = 15), 13,4% of the patients were diagnosed with major depression. Conclusion: This study has demonstrated that combined 
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supportive psychotherapy, patient and family education and paroxetine, is effective and useful in reducing depressive symptoms in patients with MDS. 
Comprehensive care, including  psychiatric, physical and psychological  dimensions, is indispensable for patients with MDS.

IMPROVED DOCTOR/PATIENT COMMUNICATION INDICES IN HAEMATOLOGY. RESULTS OF A PROSPECTIVE CONTROLLED EVALUATION  
AND INTERVETION BASED ON THE E4 MODEL.
Prof. Heras, P., Dr. Hatzopoulos, Α. and Dr. Kritikos, K.
Hellenic Medical Society for the Study of Psychosomatic Problems, HELLAS
Introduction: Inadquate doctor/patient communications can result in comprehension difficulties and psychological morbidity for patients with 
haematological malignancies. Training in communication skills is not universal in hematology training programmes. Patients and Method: We 
conducted a prospective controlled evaluation of an educational intervention for doctors, based on the E4 model of physician/patient communication
(Miles Institute, New Haven). Α cohort of 40 patients (20 with NHL, 15 with MDS and 5 with HL) were seen in private consultation by one of the study 
doctors. Αll patients answered a standard questionnaire which dealt with satisfaction, anxiety, uncertainty about illness and treatment, intent to adhere 
to treatment protocol and recall of information. The interviews were also tape-recorded. The study doctors subsequently participated in a one-day 
educational seminar based on the Ε4 model. The same parameters were evaluated in a subsequent postintervention cohort of 40 patients. Results: 
Compared with the pre-intervention base-line, doctor/patient interviews conducted following the intervention resulted in statistically significantly higher 
values for patient satisfaction, and lower values of patients post- consultation anxiety, and showed nοn-significant trends suggesting reduced 
uncertainty and increased intention to adhere to treatment regime. Conclusions: Α structured educational intervention can improve doctor/patient 
communication skills, resulting in meaningful psychological and cognitive patient input.

MEASURING RELIGIOUS FAITH ΙΝ BREAST CANCER PATIENTS
Prof. Heras, P., Dr. Kritikos, K. and Dr. Hatzopoulos, A.
Hellenic Medical Society for the Study of Psychosomatic Problems, HELLAS
Growing attention has focused on associations between religious involvement and health outcomes for breast cancer patients. Unfortunately, research 
has been hampered by lack of measures suitable for use in oncology settings. This study examined the performance of one recently developed 
measure, the Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire (SCSORF). Initial investigations with breast cancer patients in a bone marrow 
transplant program and with non-oncology patients yielded promising results. This study provided additional information about temporal stability and 
convergent validity. The measure was evaluated in two well-defined samples: (1) 95 breast cancer patients, and (2) 53 healthy yοung adults. Most of 
the breast cancer patients had recent diagnoses and localized or regional disease. Ιn each sample, the instrument demonstrated high test-retest 
reliability (r's = 0,82-0,93) and internal consistency (r's = 0,95-0,97). It displayed strong correlations with measures of intrinsic religiosity (r's = 0,67-0,82 
p< 0,0001), and moderate correlations with organizational religiosity (r's = 0,61-0,69 p< 0,0001), non-organizational religiosity (r's = 0,52 - 0,55, p< 
0,0001), comfort from religion (r = 0,58, p< 0,0001), and rarings of self as religious (r = 0,58 p< 0,0001). Among breast cancer patients, scores were 
significantly associated with optimism (r = 0,30, p< 0,01), but not with openness of family communication about cancer or perceived social support. 
These data build οn previous findings with breast cancer patients, and suggest that the SCSORF may be a useful measure of religious faith in 
oncology settings.

THE ROLE OF PSYCHOSOMATIC FACTORS IN NON HODGKIN LYMPHOMA INITIATION
Prof. Heras, P., Dr. Hatzopoulos, A., Dr. Kritikos, K., Dr. Fragioudaki, E. and Dr. Xourafas, V.
Hellenic Medical Society for the Study of Psychosomatic Problems, HELLAS
The aim of this study was tο assess Non Hodgkin Lymphoma (NHL)  initiation dependence from various stressful life events. Patients and Methods: 
20 NHL patients filled out the Holmes and Reigh questionnaire during 2004-2006 years. Results: The study has shown that 32% of the patients had 
150 το 300 points which means 50% stressful events role probability in NHL initiation. 35.3% of the patients had more than 300 points which means 
90% probability. Close friend death, job loss, retirement and spousal conflicts were among most frequently mentioned events in the questionnaire. 
Conclusions: Thus, statistically proven data was obtained as a result of the study proving close dependence between stressful events and NHL 
initiation. More than 1/3 of the patients had 90% stress role probability in NHL initiation. Therefore, one of the main preventive tools against NHL is 
psychological condition correction in patients.

SATISFACTION IN THE WORK ENVIRONMENT OF HEALTH PERSONNEL DEALING WITH BREAST CANCER PATIENTS
Prof. Heras, P., Dr. Hatzopoulos, A. and Dr. Kritikos, K.
Hellenic Medical Society for the Study of Psychosomatic Problems, HELLAS
Aim: Taking care of breast cancer patients is an occupation full of stress. Job satisfaction of health care personnel is a factor directly  effecting their 
perception, conception and behaviour. In this present research, the professional satiety position as well as the influences being effective thereon, of 
health care personnel including  those (doctors, nurses and social workers) employed at 7 different centers. Patients and Methods:  Job satisfaction 
rate of health personnel has been determinated by means of injury format ae related to the age, sex, marital status, educational level, total period of 
time of employment, professional group and the number of assigned departments  during active duty term. Hackman and Oldham Job Satisfaction  
Survey has been used. Both tests have been realized by talking  face to face by total 202 persons  interested in the subject matter. Results: The mean 
of satisfaction score of health care  personnel has appeared to be as: 39,05 (founded score:15-63; normal range;0-70).    The mean of satisfaction 
score of doctors as: 40,31 (founded score:15-62), the mean of satisfaction score of nurses as: 44,68 (founded score:19-62) and mean job satisfaction 
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point of social workers as: 34,85 (founded score:21-58). It has been determinated that the job satisfaction rate of nurses was higher than others. It has 
been also clear that the rate of satisfaction earned  through their activities were higher than others within those three groups of proficiency. It also has 
been clear that there has been a relation among  the institution, professional group, sex, educational position, job-site changing number, term of 
employment and the mean score of satisfaction of health care personnel (p<0,05). Among the reasons for the lack of satisfaction regarding the health 
care personnel include excessive professional burden, monitoring, insufficiency of  patient’s feedback, increase their expectations, insufficient wages 
and their relations with colleagues. Conclusion:  It has been found that the job satisfaction level of health care personnel was at a medium level. 
Further, it has been also determinated that a connection was existing between such personnel and the institution of employment, proficiency group, 
sexuality, level of education, frequency of changing the place of work as well as the term of employment at currently of working place and that  of job 
satisfaction. Any kind of program, project and interference technique may become effective both for those who are being benefited from the services as 
well the job satisfaction  of personnel who are offering the service and consequently they also be effective on their family and social living conditions

SUPPORT FOR DEALING WITH THERAPEUTIC PROBLEM AREAS
Kimball, K.L.¹, Dr. Lambert, M.J.², Bailey, R.² and Shimokawa, K.²
¹ APA Student Affiliate, Clinical Psychology Dpt., Brigham Young University, Utah, U.S., AGPA Member
² Brigham Young University, Utah, U.S.
Consistent with the recommendations of the APA Taskforce on Evidence-Based Practice (2006), this study identifies best items to use in intervening 
with clients who are at risk for a negative therapeutic outcome.  Previous studies from the Counseling and Career Center at BYU have tested the 
usefulness of ongoing feedback to clinicians regarding their clients’ outcomes as measured by the Outcome Questionnaire-45.2 (Lambert, 1996) and 
the failing clients’ responses on the Clinical Support Tools (CSTs).  The CSTs, a set of self-report measures used in previous studies, measure the 
following aspects of clients who were predicted to have negative outcome: therapeutic alliance, social support, motivation for therapy, perfectionism, 
and critical life events.  The current study makes improvements to the previous CSTs by using a shortened measure, the Assessment for Signal Clients 
(ASC-E, shortened from over 100 items to 52 items).  After administering the full ASC-E to over 200 clients at a rural counseling center in Utah and 
relevant portions of the ASC-E to over 400 individuals selected at random from a non-therapeutic environment, the data were further evaluated using 
item analysis to come up with the “best” 40 items for use in intervening with clients at risk for negative therapeutic outcomes.  This less cumbersome 40 
item instrument will enable the measure to be administered and feedback given to the clinician on a session-by-session basis, thereby greatly 
enhancing its efficiency and utility.  

AFFECTIVE DISORDERS IN WOMEN WITH OVARIAN CANCER: THE ROLE OF TREATMENT
Prof. Kuznetsova, A.
Medical Psychologist, Head of Psychological Service 
Northern State Medical University, Arkhangelsk, RUSSIAN FEDERATION
The purpose of study was to examine depression, anxiety and its components in ovarian cancer patients. The participants were 80 women with ovarian 
cancer treated by different form of therapy (surgical operation, chemotherapy and combined cure). They were evaluated using psychological tests. The 
high level of anxiety was found in all patients, with tendency to be higher in group of combined cure. The most common components of anxiety were: 
fatigue, fear about future and nervousness about social contacts. Different components of anxiety were found in groups receiving different forms of 
therapy. The level of depression was moderate, with prevalence of somatic symptoms in combined cure group and cognitive symptoms in group of 
surgical operation. Some predictors of affective disorders were also found: such as an age, stage of disease, length of disease and number of 
hospitalizations. In this study the correlation between affective symptoms and type of cure was found. Agreeably, patients receiving different therapy 
need to get different type of psychological support.

THE EFFECT OF SELF-CARE PROGRAMS ON PSYCHO-SOCIAL AND COGNITIVE FUNCTIONING OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS
Pahlevanzadeh, S., Alimohammadi, N. and Soltani, M.H.
Psychiatric Nursing Department, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, IRAN
Introduction: psycho-social and cognitive signs of long term diseases affects various aspects of patients' life. Multiple sclerosis (MS) as a long-term life 
threatening disease can make acute disabilities affecting patients' life trend. Self care can well diminish the disease extension and complications; 
provides the patient with a better life quality and his family with a better coping ability against new conditions. So this study was carried out with the 
above title. Methods: This study was quasi-experimental. Twenty eight MS patients referring to private and clinic of Isfahan Alzahra hospital were 
selected by convenient sampling. The subjects were asked to attend three educational sessions. After that, the subjects started self-care programs for 
three weeks and then psycho-cognitive and social function questionnaire was filled with the patients. The findings were analyzed through descriptive 
and inferential statistics. Results: Findings showed a noticeable increase in mean score in psycho-cognitive (P<0.00l) and social function (P<0.00l) 
after self care program. Discussion: The findings showed that self-care activities result to promoting of psychological and social functions, because 
participating of patients in self-care behaviors may lead to improving self-esteem and enhancing mood status and eventually promoting the quality of 
life. It is hoped that by formation of educational supportive associations for the patients, the patients can be provided with facilities of self' care as well 
as a condition in which the patients themselves carry out their self care



45

DYSEXECUTIVE FEATURES IN THE MINIMAL HEPATIC ENCEPHALOPATHY
Dr. Peixoto, B.¹, Dr. Lopez, L.², Dr. Areias, J.³, Dr. Cerqueira, R. and Dr. Arias, J.²
¹ Sciences Dpt. Health Sciences Superior Institute – North, Gandra, PORTUGAL / Psychobiology Group of the Psychology and Health 
Research Unit (UnIPSa), PORTUGAL
² Psychology Dpt., Oviedo University, SPAIN
³ M.D., Gastroenterology Dpt., Saint Antonio General Hospital, Porto, PORTUGAL
 M.D., Gastroenterology Dpt., Saint Sebastian Hospital, Santa Maria da Feira, PORTUGAL
The minimal hepatic encephalopathy (MHE) is a condition from the same spectrum of the hepatic encephalopathy; hardly identified in a routine 
neurological examination. Nevertheless, trough a more detailed neuropsychological or neurophysiological assessment the deficits can be exposed. The 
study of the executive functioning (EF) in this condition have not been duly explored. Our Goal is to identify the distribution of the possible EF 
impairments, in the spectrum of the hepatic cirrhosis, since mild and moderated hepatic alterations to serious levels of the disease. Our study has three 
experimental groups, composed by subjects with hepatic cirrhosis with different severity levels of the disease (Child- Pugh classification): Child A group 
(n=20), Child B group (n=20) and Child C group (n=20), and a control group (n=20). The EF were assessed trough the Behavioural Assessment of the 
Dysexecutive Syndrome battery and by the Wisconsin Card Sorting Test. In accordance to the obtained results, executive profile of  the MHE in the 
spectrum of cirrhosis is traced.

PROFESSIONALS IMAGES OF OLD AGE
Ribeiro, A.¹, Mendes, A.¹, Figueiredo, D.², Vicente, H.¹, Patrão, M.¹, Guerra, S.¹, Rodrigues, S.¹ and Sousa, L.³
¹ PhD Students, Health Sciences Dpt., University of Aveiro, PORTUGAL
² Lecturer, Health Sciences Dpt., University of Aveiro, PORTUGAL
³ Auxiliary Professor, Health Sciences Dpt., University of Aveiro, PORTUGAL
The widespread use of negative images relating to old age affects the way the elderly live and the way professionals provide care for the elderly. The 
main objective of this exploratory study is to characterize the images of old age and aging in different professional groups (those more involved in 
elderly health and social care). In order to study this topic, a Likert scale (ImAges, Sousa, Galante & Cerqueira, 2002) was administered to a sample of 
240 subjects: 60 nurses, 60 doctors, 60 social workers and 60 engineers. Main findings suggest that: i) gender, age and years professional experience 
have little influence in the images; ii) negative images are predominant among engineers; iii) moderate images are prevalent for nurses and doctors; 
and iv) positives images  are predominant for social workers. Results suggest  that professional images are influenced by cultural and societal norms. 
The specific training and education are strategies that could support professionals on the adjustment of stereotypes towards ageing.

EFFECTS OF ACUPRESSURE ON LOW BACK PAIN
Sepahvand, F., Salsali, M., Pouresmaeil, Z. and Dr. Faghiehzadeh, S.
Clinic Management Dpt., Social Security Institute, Khorranabad Lorestan, IRAN
Low back pain is a very common condition as about %80 of people experience it throughout their life. Low back pain has negative effects on different 
aspects of the clients live . A single blind clinical trial study was conducted to evaluate the effects of acupressure on low back pain in Khorram Abad 
hospital . Ninety percent Patients were selected by convenience sampling and then they randomly divided into three groups : Experimental 
(acupressure was applied in real points) , Plasebo (sham acupressure was applied in four shampoints) and control (did not any Intervention) . The 
study subjects were 36 males and 54 females , Ranging in age from 20 - 50 years . It is worth mentioning that three groups used Acetaminophen tablet 
(325 mg) for pain relief . Data were collected by an structured questionnaire , pain assessment numerical scale and three self reported scale . The 
results of study indicated that acupressure , sham acupressure and medications could alleviate low back pain severity , but alleviation of pain was 
statistically significant only in experimental group (P < 0/0001) , Decline in the amount of medication usage in experimental group was statistically 
significant (P< 0/0001) . Use of acupressure was effective on pain relief, as a holistic and safe treatment.

CHILDHOOD SCHIZOPHRENIA: EPIDEMIOLOGY -SYMPTOMS -ETIOLOGY- -ASSESSMENT -TREATMENT
Dr. Sinanidou, M.D.
School and Clinical Psychologist
Childhood schizophrenia is a complex and difficult disorder. Although there appears to be a strong genetic and biological link to the development of 
schizophrenia, there also appear to be multiple factors that contribute to the ultimate development of schizophrenic symptoms. The diverse features of 
schizophrenia suggest that the disorder has multiple etiologies and various biological, psychosocial, and environ mental factors interact in dynamic 
ways, creating an interplay of vulnerabilities and challenges which can lead to the development of the disorder (Gooding, D. C., & Iacono, W. G. ,1995). 
Explanations for the disorder appear to fit a transactional model rather than a single “cause.” The disorder itself can be devastating to individuals and 
families when it manifests itself at any age. However, childhood-onset schizophrenia may represent a more severe variant of later onset adult 
schizophrenia and may have a more severe and lifelong course as well. Sparse empirical evidence is available for the assessment and treatment of 
childhood-onset schizophrenia. This is most likely due to the relative rarity  (.14 in 1000) of the disorder in children. However, current treatments focus 
on antipsychotic medication in conjunction with supportive family interventions and psychosocial education. The developmental perspective considers 
the transactions between an individual and his or her environment across the life span. This perspective allows for an examina tion of the dynamics and 
variations of a disorder in a comprehensive way. From a developmental perspective, it can be difficult to distinguish childhood schizophrenia from 
normal developmental fantasy, and a diagnosis of childhood schizophrenia prior to age seven is rare. 



46

STRESS: PSYCHOLOGICAL FACTORS WHICH INFLUENCES PHYSICAL ILLNESS NECESSITY OF PSYCHOTHERAPEUTIC INTERVENTION
Dr. Sinanidou, M.D.
School and Clinical Psychologist - Psychotherapist
Stress has been defined as α situation, where homeostasis of the human organism is threatened, provoking behavioral and bodily responses. The 
hypothalamo- pituitary-adrenal axis has been considered as the main operational way responding to stress.  All illness are psychosomatic, because all 
are atiopathogenetic and evolutionary with respect to biological, psychological, and psychosocial factors. Pressing   life events that provoke stress in 
general contribute to the development of psychosomatic illness. These psycho-pressing conditions usually are unpleasant life events. The loss of a 
loved person, the loss of employment, the reduction of the professional or social status, even the loss of material goods, all do constitute stressful life 
events. In addition, there are pleasant conditions which also constitute stressful life events. In situations where the adaptive responses to stress are   
perpetuated, or insufficient, or the stimulations of stress are multiple and insistent, there appears loss of adaptation, as well as damages in diverse 
body organs. Alexithymia represents a concrete disorder of individual mental function that is demonstrated mainly in the sphere of communication, 
which is characterized by total absence of symbolic thoughts, so that attitude, emotions, and desires of the individual are not expressed out.  
Alexithymia is a characteristic which is very difficult to tackle with treatment. A new element which concerns the group psychotherapy in which 
integrated techniques, where come to a successful end emotional expression, the focus to imaginations and dreams and in the ex-lexical expression. 
There are indications that such therapies bear positives results on alexithymia and on the physical symptoms or illness of the affected individuals. 
Historically, treatment of psychosomatic illnesses is linked with the psychodynamic type psychotherapy. Recently there have come to practice 
behavioral methods, such as bio-feedback. There have been also utilized diverse behavioral techniques, such as relaxation, control of breath, and 
hypnoses.

ILLNESS AND TREATMENT PERCEPTIONS AND MEDICATION ADHERENCE IN NHS PATIENTS WITH BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER OR 
DEPRESSION.
Smith-Wilson, N.
PhD Student, Centre for Clinical Applications of Health Psychology
School of Psychology, University of Southampton, U.K.
Background: Previous research has highlighted the importance of illness and treatment perceptions in patients’ engagement with treatment. Despite 
low levels of medication adherence in mental health populations, there is a lack of published longitudinal research investigating the potential role of 
these perceptions in their treatment adherence. Aims: This study aimed to investigate the relationship between illness and treatment perceptions and 
adherence to medication in patients experiencing bipolar disorder or unipolar depression. Methods: This longitudinal study recruited 139 patients 
experiencing bipolar affective disorder (n= 45) or depression (n= 94) from outpatient services within Hampshire Partnership NHS Trust. Questionnaires 
assessing demographics, illness and treatment perceptions, medication side effects, social support, affect and medication adherence were completed 
at baseline and 6 months later. Results: Greater medication non-adherence in the bipolar group was associated with greater concerns about the 
patients’ own prescribed medication, accounting for 18.4% of the variance in adherence scores at baseline. In the Depression group greater non 
adherence was associated with a greater belief that medication is overused in general, younger age and a weaker perception that emotional support is 
available, accounting for 24% of the variance in adherence scores. Conclusions: Results from the longitudinal analysis and conclusions will also be 
reported in the conference poster.

MANAGING OCCUPATIONAL STRESS AND PROBLEMS OF SOCIAL WORKERS
Theodoratou, M.1, Batistatou, E.2, Boura H.3, Sannas D. and  Tafiadis X.D.
1 PhD D.E.E.S.,Clinical Psychologist, Scientific Associate, A.T.E.I. of Patras, HELLAS
2 MSW Clinical Social Worker, Associate A.T.E.I. of Patras, HELLAS
3 Social Worker, Galini Mental Health Unit- Psychargos, HELLAS
 Speech Therapist
 Speech Therapist, Associate A.T.E.I. of Epirus, HELLAS
Objective: The present research project aims to examine the coping strategies used by the social workers in seven cities of Greece. Methodology: In 
this research participated 132 Greek social workers among the cities of Athens, Amaliada, Kalamata, Lechena, Patras, Pyrgos, and Filiatra, aged from 
22 to 58 years of age. The sample was taken in random order. The questionnaire administrated to the 132 social workers was the Toulouse Scale 
about coping, which was created by Tap, Esparbes and Sordes in 1993. Results: Statistical of the data revealed that the 59,09% of men and 35,45% 
of women has low rate of using negative strategies, the 40,91% of men and 63,64% of women has middle rate of using negative strategies and the 0% 
of men and the 0,91% of women has high rate of using negative strategies. Non-significant statistical differences were found in the results obtained by 
this research. Discussion: The analysis showed that the social workers are using a variety of managing strategies. It is encouraging that the majority 
of social workers use positive strategies to manage stress and work problems. The vast majority of the participants seem to have the occupational 
stress under control. However there is statistical difference in accordance to sex, age and the years working in the field. 

DEMENT SYNDROME AS A PRECLINICAL MANIFESTATION OF MALIGN DISEASE
Dr. Tomić, S. and Vrućinić, J.
Geronto-Psychiatry Dpt., Special Psychiatric Hospital Gornja Toponica, Nis, SERBIA
According to ICD – 10, dementia is a syndrome of brain disease of progressive or chronic nature with multiple impairments of higher cortical functions. 
Cognitive impairments are accompanied by deterioration of emotion control, social behavior and motivation. This syndrome is present in Alzheimer 



47

disease, cerebro-vascular disease, and in other conditions which primarily or secondarily affect brain, such as brain tumors, chronic inflammations of 
nervous system and toxic-metabolic disorder. In our materials accompanied diseases were generalized arteriosclerosis, hypertension, heartbeat 
disorder, anemia, kidney insufficiency. The malign process was diagnosed in the significant number of cases in which presentation is characterized by 
psychomotor agitation, insomnia which lasts for days, loss of need for food and water. The dement syndrome was of sub-cortical type with preserved 
vocabulary, but with incoherent thoughts and complete loss of memorization ability. Auto-psychic orientation is preserved, the memory of distant events 
is fragmented, anxiety is dominant affect with adequate emotional comprehension of current situation. In somatic status, dehydration and anemia were 
present, and in laboratory analyses - high sedimentation. With further diagnosis neoplasm of lungs, kidneys, digestive tract and prostate were found. 

ORGAN DONATION: PROFESSIONALS ATTITUDE IN PRIMARY HEALTH CARE
Dr.Villaescusa Pedemonte, M.¹, Conesa Bernal, C.¹, Alarcón González, JA.¹, Gómez Ruiz, M.¹, Soler García, R.¹, Valdés 
Belmar, J.L.²
¹ Servicios Sanitarios, Murcia Primary Care Management Unit, SPAIN.
² Servicios Sanitarios, Vistalegre Health Center, SPAIN.
INTRODUCTION: Primary health care attitude toward organ donation is a clear influence on the population attitude. AIMS:  Our aim is to know the 
psychosocial attitudes toward organ donation in our professionals. METHOD:  A descriptive crossed study stratified by professional category and sex 
was carried out along 2007 with 428 health primary care professionals working in Murcia Primary Care Department. Variables such as age, education 
level, information level, issue experience, PRO-SOCIAL activities and brain death concept knowledge were evaluated. RESULTS: 90% Physicians, 
78% nurses and 61% non sanitary personnel have positive attitude towards organ donation. Most of young people have a more positive attitude, 
regardless of gender or professional category. A low educational level is associated with a worse attitude towards the issue. Disagreement on the 
removal of organs has to do more with altruistic activities favouring a more favourable attitude. Non sanitary personnel use to ignore the real 
significance of brain death, so their attitude is less favourable. CONCLUSIONS: Our doctors have a very positive attitude towards organ donation. 
There should be an awareness campaign among non sanitary personnel explaining the brain death concept.

EXPERIENCES OF YOUTH ABOUT CAUSES OF SUBSTANCE DEPENDENCY
Yazdani, M., Moghadam, M.F. and Yazdannik, A.R.
Psychiatric Nursing Dpt., Faculty of Nursing & Midwifery, University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
Introduction: Substance dependency is a deviation that in many years exposed the human kind mainly youth, to the risk situation. In the recent years, 
young people are the main victims of this phenomenon. Regarding to character of our society that youth are majority of population and because this 
group is targeted in preventive programs of substances, so this research was done to describe the experiences of youth with substance dependency 
about causes of substance use. Methods: This is a qualitative- phenomenological study. Participants in this study were 12 youth with substance 
dependency with range of 18 to 30 years old that was selected with purposive sampling method. Data were collected with in-depth interview and 
analysis was done via Colaizzi method. Results: Three main concepts were derived from this study that each of these themes has any subthems. 
These are including Personal factors, Family factors and Social factors. Conclusion: The findings showed that people underlined of different factors 
such as personal, family and social factors refer to the consumption of opioid and finally depend to this substance. Regarding to findings of present 
study, in the first level of prevention, three approaches of individual centered, family centered and community centered suggested.

PSYCHOLOGICAL OUTCOMES OF ADDICTION IN YOUTH: A PHENOMENOLOGICAL APPROACH
Yazdannik, A.¹, Yazdani, M.F.², Moghadam, M.² and Nasiri M.²
¹ BSN, MSN, PhD Candidate, Adult Health Nursing Dpt.,  University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
² Psychiatric Nursing Dpt., Faculty of Nursing & Midwifery, University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
Introduction: Addiction in young people is one of the most challenges in world wide and they are the main victims of this social problem. This study 
was done to describe the experiences of youth about psychological outcomes of addiction. Methods: This research is a phenomenological study. 
Participants were addicted youth that was selected with purposive sampling method. Data were collected with in-depth interview and analysis was done 
via Colaizzi method. Results: One of the important themes that derived from this study was psychological outcomes that included four sub-themes: 
Mood changes, suicidal thoughts and attempts, thoughts alteration and self care deficit. Conclusions: The results indicated that youth after addiction 
have many negative outcomes. So there is a need to take holistic approach in tertiary levels of intervention (prevention, treatment and rehabilitation).

Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΤΗN
ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ
Δουλγεράκη Γ., Γραικιώτης Α., Θεοδόση Κ., Καββαδία Μ., Κοσμά Ν., Καββαδίας Ν., Μαλατρά Μ. και Πιτταρά Α.
3ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ( Δαφνί )
Εισαγωγή: Η διπολική διαταραχή  συνοδεύεται από ήπιες έως σοβαρές μεταβολές της διάθεσης, της γνωστικής λειτουργίας και της συμπεριφοράς, 
που μπορεί να οδηγήσουν σε πολλά προβλήματα όπως διαζύγιο, απώλεια της εργασίας, απώλεια στέγης, εξάρτηση από αλκοόλ ή ουσίες και 
ταλαιπωρία των μελών της οικογένειας. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να καταδείξουμε την πιθανή συσχέτιση της Διπολικής Διαταραχής στην 
ενήλικη ζωή με την ύπαρξη διαταραχών συμπεριφοράς ή παραβατικότητας κατά την εφηβεία. Μέθοδος: Μελετήσαμε 20 περιστατικά με Διπολική 
Διαταραχή. Ζητήθηκε από τα άτομα αυτά να συμπληρώσουν το MMPI  -τεστ πολλαπλής προσωπικότητας- και ακολούθησε μια σειρά συνεντεύξεων 
τόσο με τους ίδιους όσο και με τις οικογένειές τους προκειμένου να παρθεί ένα ολοκληρωμένο ιστορικό σχετικά με την εφηβική τους ηλικία. 
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Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την συγκεκριμένη μελέτη επιβεβαίωσαν την αρχική μας υπόθεση αφού διαπιστώθηκε 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ Διπολικής Διαταραχής και διαταραχών συμπεριφοράς στη εφηβική ηλικία. Και τα 20 αυτά περιστατικά κατά την εφηβική 
τους ηλικία παρουσίαζαν κάποιο είδος διαταραχών συμπεριφοράς, όπως κατάχρηση αλκοόλ, ουσιών ή παραπτωματικότητα. Τα παραπάνω 
αποτελέσματα φάνηκαν και από την ερμηνεία των κλινικών κλιμάκων του MMPI. Συμπεράσματα: Οι διαταραχές συμπεριφοράς κατά την εφηβεία 
μπορούν να αποτελέσουν ένα πιθανό προβλεπτικό παράγοντα για την εξέλιξη μιας μελλοντικής διπολικής διαταραχής. Η έγκαιρη ευαισθητοποίηση 
και η ψυχοθεραπευτική διεργασία τόσο του ατόμου, όσο και του οικογενειακού περιβάλλοντος μπορεί να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΩΝ 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.
Δρ. Θεοδωράτου-Μπέκου, Μ.¹, Γκέλη, Ε.² και Αλεξανδρή, Γ.³
¹ Επ. Συνεργάτης ΑΤΕΙ Πάτρας, Τμήμα Λογοθεραπείας
² Λογοθεραπεύτρια, Σύλλογος Γονέων-Φίλων ΑΜΕΑ Σαλαμίνας
³ Λογοθεραπεύτρια
Σκοπός της εργασίας μας είναι ο εντοπισμός των αιτιών που προκαλούν άγχος, μέσα στο εργασιακό περιβάλλον των λογοθεραπευτών, οι τρόποι που 
ενεργούν στις αγχογόνες καταστάσεις και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστούν τα αίτια αυτά. Το ερευνητικό εργαλείο που 
επιλέξαμε ήταν μια «λίστα ερωτήσεων» πάνω στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο ερωτώμενος και απαιτούσαν μια πληροφορία από 
αυτόν. Στη συγκεκριμένη έρευνα προσαρμόσαμε τα ερωτηματολόγια με βάση την Κλίμακα της Τουλούζης για τη διαχείριση. Ο πληθυσμός αφορούσε 
ένα τυχαίο δείγμα, επαγγελματιών Λογοθεραπευτών που εργάζονταν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και της Γερμανίας. Με την έρευνα μας αυτή, 
ελέγξαμε τη διαφορετικότητα στη λήψη, προσαρμογή και αντιμετώπιση των αγχογόνων καταστάσεων στις δύο χώρες (Ελλάδα-Γερμανία) και αν αυτό 
συμβαίνει, που μπορεί να οφείλεται. Κατά την συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, παρατηρήθηκε ότι και στις δυο χώρες γίνεται χρήση των 
«Θετικών Στρατηγικών» και συγκεκριμένα του τομέα της «Πληροφόρησης» .Σύμφωνα με τα περιγραφικά στατιστικά που ανέκυψαν, στην Ελλάδα 
όπως και στην Γερμανία, οι στρατηγικές που τείνουν να χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι ο «Έλεγχος», η «Κοινωνική Στήριξη» και η  «Εστίαση» 
Όσον αφορά τον φορέα εργασίας των ερωτηθέντων (δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα), στη Γερμανία, οι στρατηγικές δεν διαφέρουν ως προς την ένταση της 
χρήσης τους. Εν αντιθέσει, στην Ελλάδα ο τομέας του «Συναισθήματος» και οι Στρατηγικές «Άρνηση» και «Απόσυρση» τείνουν να χρησιμοποιούνται 
μόνο στο δημόσιο τομέα. Τέλος, όποιας ηλικίας και αν είναι τα περιστατικά-ασθενής, η στάση τον Λογοθεραπευτών ως προς την ένταση της χρήσης 
των στρατηγικών διαχείρισης παραμένει η ιδία.

Η ΕΠΙΛΟΧΕΙΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Καρακατσάνη, Κ.
Φοιτήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Η κατάθλιψη είναι μια από τις πιο συνηθισμένες ψυχικές ασθένειες της εποχής μας και σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο, ενώ ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συγκεκριμένης ασθένειας είναι και η σεξιστική της 
διάθεση: Οι γυναίκες υποφέρουν από κατάθλιψη δύο φορές συχνότερα απ' ότι οι άνδρες. Παράλληλα 1 στις 5 γυναίκες εμφανίζουν τουλάχιστον ένα 
καταθλιπτικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τι γίνεται όμως όταν η κατάθλιψη συνδυάζεται με την εγκυμοσύνη και ιδιαίτερα με την 
περίοδο της λοχείας, το χρονικό διάστημα δηλαδή από τη γέννηση του παιδιού και μετά; Οι περισσότεροι από εμάς περιμένουμε τη μητέρα να είναι 
πανευτυχής για τη γέννηση του παιδιού της και να επιδεικνύει ακλόνητο μητρικό ένστικτο. Εντούτοις, ένας σημαντικός αριθμός γυναικών δηλώνει πως 
το δέσιμο με το παιδί τους δεν είναι τόσο ακαριαίο και άμεσο όσο περιμένουμε και πως συχνά καταδυναστεύονται από τη σωματική κούραση και 
νιώθουν έντονες συναισθηματικές διαταραχές. Για παράδειγμα αρκετές γυναίκες βιώνουν αισθήματα αναξιότητας, στεναχώριας και έντονης λύπης, 
μετά από τη γέννηση του παιδιού τους. Για τις περισσότερες γυναίκες, τα συμπτώματα αυτά είναι ήπιας μορφής και υποχωρούν από μόνα τους. Αλλά 
περίπου 10% των γυναικών, αναπτύσσουν μια πιο σοβαρή μορφή συναισθηματικής διαταραχής που λέγεται "κατάθλιψη μετά τον τοκετό" ή 
"επιλόχειος κατάθλιψη". Ο στόχος λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι διττής φύσεως: να προσεγγίσει το θέμα όσο το δυνατόν αρτιότερα, δίνοντας 
έτσι στον αναγνώστη την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα την ψυχική αυτή νόσο και παράλληλα να τον προβληματίσει και να του παράσχει 
ερεθίσματα για περισσότερη προσωπική διερεύνηση

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΥ Χ (FRA (X) SYNDROME) ΩΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ
Δρ. Κατσούλας, Γ.¹, Κατσαλή, Μ.², Τσίχλης, Σ.², Δρ. Ακουαβίβα, Τ.³, Δρ. Γιασσάκης, Γ.¹ Δρ. Φλαμπουριάρη, Κ.¹, Καθ. 
Φρυσίρα, Ε. και Δρ. Τζαμουράνη, Ε.
¹ Επιμελητής Β, Νευρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θριάσιο
² Ειδικευόμενος/η, Νευρολογικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Θριάσιο
³ Επιμελήτρια Α, Νευρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θριάσιο
 Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο Γενετικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημ. Αθηνών
 Διευθύντρια, Νευρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θριάσιο
Εισαγωγή:Το σύνδρομο του Εύθραυστου Χ αποτελεί την συχνότερη αιτία γενετικά σχετιζόμενης νοητικής καθυστέρησης. Επιληψία εμφανίζεται σε 
ποσοστό 20-40% των περιπτώσεων. Τα ΗΕΓ γραφικά ευρήματα είναι ανάλογα με αυτά ιδιοπαθούς εστιακής επιληψίας. Εμφανίζεται κυρίως στην 
πρώτη δεκαετία της ζωής και μέχρι και το τέλος της εφηβείας. Περιγραφή περίπτωσης:Αγόρι ηλικίας 16 ετών παρουσίασε επεισόδιο απώλειας 
συνείδησης με επιληπτόμορφους χαρακτήρες. Η κλινική εξέταση ανέδειξε ήπια  νοητική καθυστέρηση χωρίς εστιακή νευρολογική σημειολογία. Το 
ΗΕΓ ήταν παθολογικό. Η MRI Εγκεφάλου ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα.Ο χρωμοσωμικός έλεγχος αποκάλυψε επανάληψη της αλληλουχίας CGG  
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στο γονίδιο FMR-1 που βρίσκεται στο χρωμόσωμα Χ(στη περιοχή Χq27).Ο αδερφός του ασθενούς υπέστη σε ηλικία 15 ετών ισχαιμικού τύπου ΑΕΕ. 
Ο εργαστηριακός έλεγχος αποκάλυψε ήπια αύξηση των αντικαρδιολιπινικών αντισωμάτων. Το ΑΕΕ. αποδόθηκε σε φλεγμονώδη αγγειοπάθεια στα 
πλαίσια αυτοάνοσης νόσου. Ο χρωμοσωμικός έλεγχος ανέδειξε επανάληψη της ίδιας αλληλουχίας στο FMR-1 γονίδιο. Ανάλογο εύρημα αποκάλυψε ο 
χρωμοσωμικός έλεγχος στην μητέρα των ασθενών(φυσιολογικού μήκους αλληλουχία στο ένα αλληλόμορφο και επανάληψη της αλληλουχίας στο άλλο 
αλληλόμορφο γονίδιο.). Συζήτηση:Το σύνδρομο του Εύθραυστου Χ είναι η πιο κοινή αιτία κληρονομικής νοητικής καθυστέρησης. Χαρακτηρίζεται 
από γνωστικές, συμπεριφορικές και νευροψυχολογικές δυσκολίες. Μερικοί από τους ασθενείς παρουσιάζουν επιληπτικές κρίσεις. Την τελευταία 
δεκαετία έχει ενισχυθεί η υπόθεση ότι γενετικοί παράγοντες, όπως το σύνδρομο του Εύθραυστου Χ, διαδραματίζουν ισχυρό ρόλο σε αυτοάνοσες 
παθήσεις. Συμπεράσματα:Η επανάληψη της αλληλουχίας CGG στο FMR-1γονίδιο του χρωμοσώματος Χ φαίνεται να εκδηλώνεται με διαφορετική 
κλινική εικόνα στο καθένα από τα δύο αδέρφια της οικογένειας που μελετήσαμε.

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Παπαδόπουλος, Κ.¹,  Κατσικανδαράκη, Ε.², Παναγιωτοπούλου, Ε.³ και Χρονοπούλου, Ε.³
¹ Δ/ντής Νευρολογικής Κλινικής Ψ.Ν.Τρίπολης
² Ειδικευόμενη Παιδοψυχιατρικής, Ψ.Ν.Τρίπολης, Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
³ Ψυχολόγος, Ψ.Ν.Τρίπολης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η κατάθλιψη αποτελεί τη συχνότερη ψυχική διαταραχή στην επιληψία. ΣΚΟΠΟΣ: Η αποτίμηση της κατάθλιψης στους ασθενείς με 
επιληψία και η ενδεχόμενη συσχέτισή της με βασικές παραμέτρους της τελευταίας, όπως το φύλο, τη μορφή των κρίσεων (γενικευμένη, εστιακή), το 
ελεύθερο κρίσεων μεσοδιάστημα (<1, >1 μήνα), το είδος της θεραπείας (μόνο-, πολυθεραπεία) καθώς και το επαγόμενο άγχος (άγχος καταστάσεως, 
χαρακτηρολογικό άγχος, εκτιμώμενα βάσει της STAI-1 και 2 κλίμακας, αντίστοιχα). ΜΕΘΟΔΟΣ: Εξετάστηκε δείγμα 69 ασθενών κατά το τελευταίο 
έτος. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση το t-κριτήριο, με επίπεδο σημαντικότητας p=0,05. Η σοβαρότητα της κατάθλιψης εκτιμήθηκε βάσει 
της κλίμακας Hamilton. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 90% των ασθενών εμφανίζει κατάθλιψη ηπίου βαθμού και άνω (8). Η μέση τιμή του βαθμού 
κατάθλιψης των ασθενών είναι 12 (με SD=4). Από τα χαρακτηριστικά του δείγματος δεν κατέστη δυνατή η συσχέτιση της κατάθλιψης με κάποια από 
τις εξεταζόμενες παραμέτρους της νόσου. ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Η πλειονότητα των ασθενών με επιληψία (90%) εμφανίζει κατάθλιψη, η οποία κατά μέσο όρο 
είναι ήπιου βαθμού. Το προηγούμενο ποσοστό απαντάται με ασήμαντες διαφοροποιήσεις σε όλα τα υποσύνολα του δείγματος, που αφορούν τις 
εξεταζόμενες παραμέτρους της νόσου. Συνεπώς, η ίδια η φύση της νόσου ή κάποια άλλη παράμετρός της είναι η γενεσιουργός αιτία της κατάθλιψης.   

ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΟΛΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Πέτσας Δ.1, Γουργούλη Β.1, Αθανασάκου Π.1, Παρασχάκης Κ.2, Κόντης Δ.2, Γκαρνέτας Χ.2, Κόντης Κ.2
1. Οικοτροφείο «ΓΑΛΗΝΗ Β΄» - Α.Μ.Κ.Ε. Προμηθέας
2. 4ο Ψυχιατρικό Τμήμα Επειγόντων - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί)
Εισαγωγή : ο ρόλος των  εργαζόμενων γενικών καθηκόντων σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης είναι πολύπλευρος και καθοριστικός για την 
εκπλήρωση των θεραπευτικών - για τους επωφελούμενους – στόχων. Σκοπός :  η διερεύνηση και καταγραφή των ωφελειών που προκύπτουν για 
τους εργαζόμενους γενικών καθηκόντων μέσα από την ανάθεση και ανάληψη ρόλου συντονιστή ομάδας ενοίκων σε δομή ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης Υλικό – Μέθοδος : ανατέθηκε σε επτά εργαζόμενους γενικών καθηκόντων του οικοτροφείου Γαλήνη Β΄ ο συντονισμός μιας ομάδας 
ενοίκων (αθλητικής ομάδας, ομάδας κηπουρικής, μαγειρικής, χορού, γυμναστικής, ζωγραφικής, φωτογραφίας). Την επιλογή της ομάδας έκανε ο 
εργαζόμενος σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας. Μετά την τρίμηνη λειτουργία των ομάδων χορηγήθηκε 
σύντομο ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου ζητήθηκε από τους εργαζόμενους να περιγράψουν τον τρόπο, με τον οποίο βίωσαν την διαδικασία, τι 
τους προσέφερε δηλαδή η ανάληψη του έργου του συντονισμού. Χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική μέθοδος. Αποτελέσματα : πέντε από τους επτά 
εργαζόμενους ανέφεραν πως αρχικά βίωσαν άγχος και αίσθημα φόβου, συνδεόμενα με πιθανή αποτυχία στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων που 
τους είχαν ανατεθεί, συναισθήματα των οποίων η ένταση σταδιακά και σχετικά γρήγορα υφέθη. Και οι επτά  συντονιστές τόνισαν την αύξηση του 
ενδιαφέροντος για εργασία, την ενίσχυση της αίσθησης ισότιμης και ουσιαστικής συμμετοχής στην ΠΘΟ. Μέσω του συντονισμού των ομάδων ήταν 
έντονη ή  αίσθηση των εργαζόμενων ότι παρέχουν ουσιαστικό θεραπευτικό έργο και κατ’επέκτασιν συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της 
ψυχοκοινωνικής επανένταξης, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και της απόκτησης θετικής αυτοεικόνας. Συμπεράσματα : η 
ανάληψη ομάδων ενοίκων από εργαζόμενους γενικών καθηκόντων συμβάλλει στην απόκτηση και εδραίωση της ταυτότητας τους ως θεραπευτών 
ψυχικής υγείας, στοιχείο που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στα πλαίσια της λειτουργίας 
μίας δομής ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙ(ΣΚΕΨΕΩΝ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ
Πέτσας Δ.1, Παρασχάκης Κ.2, Αθανασάκου Π.1, Κόντης Δ.2, Αναγνώστου Δ.2, Γκαρνέτας Χ.2, Κόντης Κ.2
¹ Οικοτροφείο «ΓΑΛΗΝΗ Β΄» - Α.Μ.Κ.Ε. Προμηθέας
² 4ο Ψυχιατρικό Τμήμα Επειγόντων - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί)
Εισαγωγή : η διασύνδεση – σε κάθε επίπεδο - μεταξύ  όλων των υπηρεσιών και φορέων (είτε πρόκειται για ΝΠΔΔ, είτε για ΝΠΙΔ), που συμμετέχουν 
στην  υλοποίηση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. 
Σκοπός : να καταγραφεί το αποτέλεσμα της επαφής και συνεργασίας που υπήρξε μεταξύ μίας εξωνοσοκομειακής στεγαστικής δομής μιας Αστικής μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε. Προμηθέας – Οικοτροφείο Γαλήνη Β΄, Ζευγολατιό Κορινθίας) και μιας αντίστοιχης δομής ΝΠΔΔ (Ξενώνας 
΄΄ΕΣΤΙΑ΄΄ - ΨΝΑ, Δαφνί) και η οποία εκφράστηκε αρχικά με μία μονοήμερη επίσκεψη και στη συνέχεια με μία τριήμερη παραμονή και φιλοξενία στο 
οικοτροφείο της Κορίνθου ενοίκων και προσωπικού της δομής του ΨΝΑ. Υλικό – Μέθοδος : χορηγήθηκε σύντομο ερωτηματολόγιο σε 10 ενοίκους και 
5 μέλη προσωπικού του ξενώνα ΄΄ΕΣΤΙΑ΄΄, που συμμετείχαν στη μονοήμερη επίσκεψη, σε 4 ενοίκους και δύο συνοδούς της ίδιας δομής που 
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συμμετείχαν στην τριήμερη εκδρομή, καθώς και στους 15 ενοίκους της φιλοξενούσας δομής και σε 21 άτομα του προσωπικού αυτής. Στο 
ερωτηματολόγιο κατεγράφησαν οι εντυπώσεις που απεκόμισαν οι ανωτέρω από το όλο εγχείρημα. Χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική μέθοδος. 
Αποτελέσματα : 11 ένοικοι – επισκέπτες δήλωσαν πολύ και 3 αρκετά ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή τους αυτή, ενώ πολύ ευχαριστημένοι 
δήλωσαν και οι 7 συνοδοί των ενοίκων. Αντίστοιχα, 13 ένοικοι του οικοτροφείου ΄΄Γαλήνη΄΄ δήλωσαν πολύ και 2 αρκετά ευχαριστημένοι από τις 
επισκέψεις που δέχτηκαν, ενώ καθολική αποδοχή υπήρξε εκ μέρους των 21 εργαζόμενων της δομής της Κορίνθου. Στο ερώτημα αν θα ήθελαν να 
επαναλάβουν στο μέλλον αυτή τη διαδικασία το σύνολο των ερωτηθέντων απάντησε καταφατικά. Συμπεράσματα : η αγαστή συνεργασία – σε ακόμα 
πιο διευρυμένο επίπεδο - μεταξύ φορέων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει και όπως προκύπτει από την 
προαναφερόμενη εμπειρία, ένοικοι και προσωπικό των δομών δείχνουν έτοιμοι να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Πέτσας Δ.1, Γουργούλη Β.1, Αθανασάκου Π.1, Παρασχάκης Κ.2, Κόντης Δ.2, Γκαρνέτας Χ.2, Κόντης Κ.2
¹ Οικοτροφεία «ΓΑΛΗΝΗ Α΄»  και «ΓΑΛΗΝΗ Β΄» - Α.Μ.Κ.Ε. Προμηθέας
² 4ο Ψυχιατρικό Τμήμα Επειγόντων - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί)
Εισαγωγή : η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, μέτρο ελέγχου του βαθμού στον οποίο ένα στέλεχος συμβάλλει στην επίτευξη των 
επιδιωκόμενων στόχων, ενδέχεται και σε δομές ψυχικής υγείας. να συμπληρώνεται από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης (self-assessment). Σκοπός : να 
ελεγχθεί η ικανότητα της ορθής ή μη αυτοαξιολόγησης των εργαζόμενων σε δύο εξωνοσοκομειακές στεγαστικές δομές - οικοτροφεία (του ίδιου φορέα, 
ήτοι τα οικοτροφεία Γαλήνη Α΄ και Β΄ της Α.Μ.Κ.Ε. Προμηθέας). Υλικό – Μέθοδος : η αξιολόγηση των εργαζόμενων της δομής γίνεται από τον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της δομής, βαθμολογώντας σε ειδικό έντυπο εικοσιπέντε επιμέρους 
χαρακτηριστικά έξι μήνες μετά την έναρξη εργασίας έκαστου εκ των εργαζόμενων. Δεκατρία από αυτά αφορούν σε ατομικά στοιχεία του εργαζόμενου, 
έξι στη δεοντολογία του επαγγέλματος και έξι στη συμμετοχή στη θεραπευτική διαδικασία. Κατά την πρώτη αξιολόγηση κάθε εργαζόμενος κλήθηκε να 
συμπληρώσει και ο ίδιος το αξιολογητικό έντυπο που τον αφορούσε. Ακολούθησε σύγκριση των δύο αξιολογήσεων. Βαθμολογώντας από 1 ως 4 
καθένα από τα εικοσιπέντε χαρακτηριστικά η βαθμολογία θα κυμαινόταν μεταξύ 25 και 100. Αποδέχτηκαν τη συμμετοχή και οι 36 εργαζόμενοι των 
οικοτροφείων Γαλήνη Α΄ και Β΄.  Χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική μέθοδος. Αποτελέσματα : σε σύνολο 36 αξιολογήσεων και των αντίστοιχων 
αυτοαξιολογήσεων στη συνολική βαθμολογία η μεγαλύτερη απόκλιση ήταν 14 μονάδες, η μικρότερη 0 και ο μέσος όρος 6,4. Η μεγαλύτερη απόκλιση, 
όσον αφορά στα επιμέρους χαρακτηριστικά, παρατηρήθηκε σε αυτό της ΄΄αποδοχής εποικοδομητικής κριτικής΄΄, ενώ η μικρότερη απόκλιση αφορούσε 
στο χαρακτηριστικό ΄΄ικανότητα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πλαισίου΄΄, με την αυτοαξιολόγηση και στις δύο περιπτώσεις να δίνει ελαφρώς 
καλύτερες βαθμολογίες. Συμπεράσματα : η δυσκολία στην αποδοχή της κριτικής και το συνοδό ναρκισσιστικό πλήγμα που βιώνουν οι εργαζόμενοι, 
αποτελεί, ίσως, το πιο δυσπρόσιτο κομμάτι στην πορεία μιας  εσωτερικής αναζήτησης, η οποία, εκ των πραγμάτων, προκύπτει ως απόρροια της 
συμμετοχής τους σε δυναμικές διαδικασίες στα πλαίσια της λειτουργίας μιας δομής. Οι εργαζόμενοι των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 
μπορούν και πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν και να αξιολογούν ορθά το βαθμό στον οποίο κατέχουν τα επιμέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που απαιτούνται, προκειμένου να λειτουργήσουν ικανοποιητικά ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η συνεχόμενη εκπαίδευση και η προοδευτική 
απόκτηση εμπειρίας σε ένα χώρο, όπου οι απαιτήσεις τόσο για σωματικές, όσο και για  ψυχικές δυνάμεις αποτελούν προαπαιτούμενο, είναι τα 
απαραίτητα εφόδια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Πέτσας Δ.1, Λαδοπούλου Μ.1, Κόσσιφα Ελ.1, Πέτσα Ι.1, Κόντης Δ.2, Παρασχάκης Κ.2, Γκαρνέτας Χ.2, Κόντης Κ.2
¹ Κέντρο Ημέρας «ΓΑΛΗΝΗ» - Α.Μ.Κ.Ε. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
² 4ο Ψυχιατρικό Τμήμα Επειγόντων - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί)
Εισαγωγή: δεδομένης της αυξημένης συχνότητας εμφάνισης καρδιολογικών νοσημάτων στην εποχή μας, η κάλυψη ψυχοκοινωνικών παραμέτρων 
που αφορούν στους καρδιολογικούς ασθενείς αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Σκοπός:  η καταγραφή των επιμέρους υποστηρικτικών και 
αποκαταστασιακών αναγκών, αλλά  και των προσδοκιών, που θα έπρεπε να καλύπτονται στα πλαίσια της λειτουργίας ενός Κέντρου Ημέρας, του 
οποίου ομάδα στόχο αποτελούν καρδιολογικοί ασθενείς, όπως αυτές εντοπίζονται από άτομα του γενικού πληθυσμού. Υλικό - Μέθοδος:
διενεργήθηκε διερευνητική, στατιστική μελέτη, προκαταρκτική, μικρής κλίμακας με ανιχνευτικό σκοπό. Θεωρείται πιλοτική διότι τα ευρήματά της θα 
χρησιμοποιηθούν ως βάση για μέλλουσα, κύρια έρευνα. Συμμετείχαν 120 άτομα, κάτοικοι Αχαρνών, ηλικίας 40 ως 60 ετών (60 άντρες και 60 
γυναίκες, τυχαίο δείγμα, συμμετοχή προαιρετική, ανώνυμη). Χορηγήθηκε αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο 4 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. 
Χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική μέθοδος. Αποτελέσματα: από το σύνολο των 120 ερωτηθέντων 82 (39 άντρες και 43 γυναίκες, ποσοστό 68,33%) 
δέχτηκαν να απαντήσουν. Ανάγκη για εμπεριστατωμένη, γενικότερη (αλλά και ειδικότερη επί καρδιολογικών θεμάτων) ιατρική ενημέρωση εξέφρασε 
ένα ποσοστό της τάξης του 75,61%, για ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη έκανε λόγο το 65,85%, για οικογενειακή στήριξη το 63,41%, για άρτια 
ενημέρωση σε θέματα εργασίας, διατροφής και σεξουαλικής δραστηριότητας το 47,56%. Το 67,07% θεώρησε σημαντική τη γνωριμία επαφή με άτομα 
που πάσχουν από την ίδια νόσο (πολύ υψηλά ποσοστά μεταξύ των ανδρών), ενώ το 69,51% του συνόλου (αλλά σχεδόν το σύνολο των γυναικών) 
αξιολόγησε ως πολύ σημαντική την πληροφόρηση σε γυναικολογικά θέματα, όπως εμμηνόπαυση και ορμονικές διαταραχές. Συμπέρασμα: η 
ψυχοκαρδιολογική υποστήριξη και αποκατάσταση προϋποθέτει την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, άρρηκτα συνδεδεμένων με τα αιτήματα των 
επωφελουμένων, η ικανοποίηση των οποίων αποτελεί κομβικό σημείο στην λειτουργία ενός αντίστοιχου Κέντρου Ημέρας.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΟΙ – ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ
Πέτσας Δ.1, Γουργούλη Β.1, Αθανασάκου Π.1, Παρασχάκης Κ.2, Κόντης Δ.2, Γκαρνέτας Χ.2, Κόντης Κ.2
¹ Οικοτροφεία «ΓΑΛΗΝΗ Α΄»  και «ΓΑΛΗΝΗ Β΄» - Α.Μ.Κ.Ε. Προμηθέας
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² 4ο Ψυχιατρικό Τμήμα Επειγόντων - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί)
Εισαγωγή : η πορεία των αποκαταστασιακών διαδικασιών, που αφορούν σε ενοίκους εξωνοσοκομειακών στεγαστικών δομών, εξαρτάται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από το βαθμό κάλυψης των ευθυνών που αναλαμβάνουν τα πρόσωπα αναφοράς. Σκοπός : να καταγράψουμε ποια είναι τα κριτήρια 
βάσει των οποίων τα ίδια τα πρόσωπα αναφοράς θεωρούν ότι θα επέλεγαν τους ενοίκους που θα επιθυμούσαν να αναλάβουν, ώστε κατ’ επέκταση 
να επιτυγχάνεται υψηλότερη απόδοση στο έργο τους. Υλικό – Μέθοδος : σε 36 εργαζόμενους δύο οικοτροφείων χορηγήθηκε λίστα με είκοσι κριτήρια, 
εκ των οποίων υπήρχε δυνατότητα 1 – 10 επιλογών. Επιπλέον, υπήρχε δυνατότητα αναφοράς κάποιων επιπλέον κριτηρίων εκτός λίστας. 
Χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική μέθοδος. Αποτελέσματα : απάντησαν και οι 36 εργαζόμενοι και τα κριτήρια που επιλέχθηκαν από το σύνολο 
περίπου των ερωτηθέντων (34/36, ποσοστό 94,44 %) ήταν ο βαθμός λειτουργικότητας και το επίπεδο λεκτικής επικοινωνίας. Ακολούθησαν, κατά 
σειρά επιλογής, η απουσία επιθετικότητας (32/36, 88,88 %), τα συναισθήματα αποδοχής που βιώνει ο ένοικος για τον εργαζόμενο (30/36, 83,33%), η 
πεποίθηση του εργαζόμενου ότι μπορεί να βοηθήσει το συγκεκριμένο ένοικο (29/36, 80,55%), η μικρή ηλικία (26/36, 72,22%), η διάγνωση (25/36, 
69,44%), η απουσία παθολογικών προβλημάτων (21/36, 58,33%), η δυνατότητα εκπλήρωσης προσδοκιών και η συνεργασία με το δεύτερο πρόσωπο 
αναφοράς (17/36, 47,22%). Δεν κατεγράφη κάποιο επιπλέον, εκτός λίστας, κριτήριο. Συμπεράσματα : οι επιλογές των εργαζόμενων, σε μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό, συνδέονται με - και παραπέμπουν σε -  έννοιες, όπως η αντιμεταβίβαση και η προβλητική ταύτιση. Η επεξεργασία των δεδομένων 
προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για τους εργαζόμενους και τους επωφελούμενους, αλλά και αποτρεπτικά όσον αφορά 
στην εμφάνιση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης.

Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ (ΨΥΧΙΚΗΣ) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ
Πέτσας Δ.1, Κόσσυφα Ελ.1, Λαδοπούλου Μ.1, Πέτσα Ι.1, Κόντης Δ.2, Παρασχάκης Κ.2, Γκαρνέτας Χ.2, Κόντης Κ.2
¹ Κέντρο Ημέρας «ΓΑΛΗΝΗ» - Α.Μ.Κ.Ε. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
² 4ο Ψυχιατρικό Τμήμα Επειγόντων - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί)
Εισαγωγή : ο ρόλος του ψυχιάτρου, αλλά και γενικότερα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, στις ημέρες μας διευρύνεται ολοένα και περισσότερο, 
καθώς διευρύνονται και οι – όχι τεχνητές, αλλά αβάσταχτα υπαρκτές- ανάγκες των ασθενών. Σκοπός : η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και τελικά η 
ενθάρρυνση για δυναμική συμμετοχή των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο ζήτημα της ολιστικής υποστήριξης των 
καρδιολογικών/καρδιοχειρουργικών ασθενών. Υλικό – Μέθοδος : έγινε καταγραφή των επιμέρους στόχων που έθεσε το Κέντρο Ημέρας «ΓΑΛΗΝΗ» 
της Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  κατά την πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του και που ως τελικό αποδέκτη έχουν τον καρδιολογικό ασθενή. Αποτελέσματα
: Κατεγράφησαν 10 στόχοι (γνώση και αποδοχή της ασθένειας, υποστήριξη και συμβολή στο έργο του θεράποντος Καρδιολόγου με σκοπό τη 
βελτίωση – ύφεση των συμπτωμάτων και την πρόληψη – αποτροπή εμφάνισης υποτροπών, διαχείριση ψυχολογικών παραμέτρων που συνδέονται με 
τη νόσο, τροποποίηση παραγόντων κινδύνου, επαναπροσδιορισμός της σχέσης με το οικογενειακό περιβάλλον, ανακούφιση – μείωση της 
επιβάρυνσης της οικογένειας, ομαλή εργασιακή επανένταξη, αποτροπή περιθωριοποίησης και κοινωνικής απομόνωσης, ενίσχυση της σταδιακής 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, διασφάλιση και διατήρηση της ποιότητας ζωής). Ξεχωριστή θέση κατέχει, βέβαια, η ευαισθητοποίηση της 
κοινότητας μέσω της οργάνωσης ενημερωτικών διαλέξεων και ημερίδων σε θέματα ψυχοκαρδιολογίας. Συμπεράσματα : η ύπαρξη πληθώρας 
ανεπίτευκτων – προς το παρόν - στόχων, που αφορούν στην πορεία της (ψυχικής) υγείας και στην ποιότητα ζωής των καρδιολογικών ασθενών, 
πρέπει να αναγκάσει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να στρέψουν την προσοχή, το βλέμμα  και το ενδιαφέρον τους και προς την κατεύθυνση
αυτή.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΠΕΝΘΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Δρ. Σινανίδου, Μ.Δ.
Σχολική & Κλινική Ψυχολόγος
Μεγάλη σημασία  έχει η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τις 
μικρές ή τις μεγάλες απώλειες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι τεράστια, καθώς αφ’ ενός με θα 
κληθούν να υποστηρίξουν, όχι μόνο το μαθητή που θρηνεί και την οικογένεια του, αλλά και  ολόκληρη την τάξη και αφ’ ετέρου να συμβάλλουν στη 
γενικότερη αγωγή των παιδιών σε θέματα που αφορούν τις απώλειες και το πένθος. Καθώς τα μικρά παιδιά είναι εξοικειωμένα με το συμβολικό λόγο 
των παραμυθιών μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα επιλεγμένα παραμύθια, τα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επεξεργαστούν με ένα 
βιωματικό τρόπο. Το γεγονός ότι πρόκειται για μια  κλειστή και σταθερή ομάδα εκτιμάται, ότι θα συμβάλει  στη δημιουργία ενός κλίματος οικειότητας 
και εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών. Όλοι οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, κάποια στιγμή στη ζωή τους θα έρθουν αντιμέτωποι με κάποιας μορφής 
απώλεια. Το σχολείο δεν πρέπει να περιορίζεται απλά στο να μάθει στα παιδιά γράμματα, αλλά να τα βοηθήσει να μάθουν για τη ζωή και να τα 
προετοιμάσει, ώστε να είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Όταν όλα στην καθημερινή ζωή του παιδιού αλλάζουν ξαφνικά και ριζικά, μετά 
το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου, το σχολείο μπορεί να προσφέρει ένα αίσθημα σταθερότητας και σιγουριάς, καθώς λειτουργεί ως σημείο 
αναφοράς για τα παιδιά. Για να βοηθήσει όμως  η σχολική κοινότητα το μαθητή που πενθεί και να τον στηρίξει στην πορεία του πένθους του πρέπει 
να αναγνωρίσει την απώλεια που βιώνει και όχι να προσποιηθεί, ότι δε συνέβη τίποτα. Για να βοηθηθεί το παιδί ή ο έφηβος που θρηνεί δεν 
υπάρχουν ενδεδειγμένες λύσεις, αφού η προσέγγιση των εκπαιδευτικών εξαρτάται, τόσο από το προσωπικό στυλ του δασκάλου ή του καθηγητή, όσο 
και από την προσωπικότητα  του μαθητή, αλλά και από τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι να αφήνει κανείς 
ανοιχτές τις πόρτες της επικοινωνίας και να μη διστάζει να δείξει και το ανθρώπινο του πρόσωπο, πέρα από τον επαγγελματικό του ρόλο.


