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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμπέδωση της αναγκαιότητας μιας 

ολοκληρωμένης βιο-ψυχο-κοινωνικής προσέγγισης στην διάγνωση και θεραπεία τόσο 

των σωματικών νοσημάτων όσο και των επονομαζόμενων «λειτουργικών» 

(«ψυχοσωματικών») διαταραχών.  

 Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διδασκαλία του τρόπου με τον οποίο θα 

πρέπει να προσεγγίζεται ψυχολογικά και ψυχιατρικά ο σωματικά πάσχων ασθενής είτε 

στο Γενικό Νοσοκομείο είτε στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καθώς και η 

διδασκαλία των μέσων και των διαγνωστικών εργαλείων με τα οποία μπορεί να τεθεί η 

διάγνωση συνδρόμων που προκαλούν σχετική σύγχυση στην κλινική πράξη (Λειτουργικά 

Σωματικά Σύνδρομα, Σωματοποίηση, Υποχονδρίαση, Ιατρικώς «Ανεξήγητα» Σωματικά 

Συμπτώματα). 

Αντικείμενο επίσης του μαθήματος είναι η διδασκαλία των μέσων κατανόησης 

των αντιδράσεων του ασθενούς στην σωματική νόσο, του ρόλου που διαδραματίζει η 

προσωπικότητά του στην προσαρμογή του στη νόσο, του τρόπου με τον οποίο 

σχετίζεται ο ιατρός με τον ασθενή του και τις παραμέτρους που διαμεσολαβούν αυτή τη 

σχέση, του τρόπου με τον οποίο μεταφέρει ο ιατρός κακά νέα ή που προσεγγίζει τον 

ασθενή που πονά ή που πεθαίνει, καθώς και της δυναμικής που διέπει την σχέση της 

παρούσας σωματικής νόσου με το αφήγημα ζωής του ασθενούς.  

Διδάσκονται επίσης Βασικές Ψυχοθεραπευτικές Αρχές με έμφαση στην 

Ψυχαναλυτική Προσέγγιση και εστιάζοντας στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής-

Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, ειδικά θέματα (Ο ρόλος του δέρματος στη διαμόρφωση του 

ψυχισμού, Επιλόχεια Κατάθλιψη κ.α.) και γίνεται αναφορά στο πολύ εύφορο πεδίο για 

έρευνα που παρέχει το γνωστικό αντικείμενο της Ψυχοσωματικής Ιατρικής.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
 

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015, 17.00-19.00  

Σώμα και Ψυχισμός – Ο αντίκτυπος της έλευσης μιας σωματικής νόσου στον ψυχισμό – 
Κατάθλιψη και Σωματική Νόσος. 
 

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015, 17.00-19.00  

H Σχέση Γιατρού-Ασθενούς - Φέρνοντας κακά νέα - Ο ασθενής που πεθαίνει – Πένθος  
 

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, 17.00-19.00  

Άγχος και Κατάθλιψη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Η κάρτα «τσέπης» για την σύντομη 
εκτίμηση των διαταραχών της διάθεσης, του κινδύνου αυτοκτονίας, των ανώτερων νοητικών 
λειτουργιών και της κατάχρησης οινοπνευματωδών. 
 

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, 17.00-19.00  

Βασικές ψυχοθεραπευτικές αρχές Ι – Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση – Ψυχανάλυση και Αρχαία 
Ελλάδα  

 

Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, 17.00-19.00  

Λειτουργικά Σωματικά Σύνδρομα – Επιδημιολογικά και Διαγνωστικά θέματα 
 

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, 17.00-19.00  

Βασικές ψυχοθεραπευτικές αρχές ΙΙ - Ψυχαναλυτικό πλαίσιο – Ο ρόλος του θεραπευτικού 
πλαισίου στη Συμβουλευτική-Διασυνδετική Ψυχιατρική 
 

Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, 17.00-20.00  

Ψυχοσωματικές δυσκολίες της παιδικής ηλικίας  
 

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015, 17.00-19.00  

Ο όρος και τα όρια της έννοιας της Σωματοποίησης 
 

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015, 17.00-20.00  

Ειδικά θέματα: Επιλόχεια Κατάθλιψη - Ακρωτηριασμός  
 

Σάββατο 23 Μαΐου 2015, 09.00-19.00: Ημερίδα στο Αμφιθέατρο του ΠΓΝ Ιωαννίνων 

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ABREVIATE 
"Εφαρμόζοντας αποτελεσματικές και επωφελείς στρατηγικές ώστε να μειωθούν οι έκτακτες 
και επείγουσες επισκέψεις ασθενών με χρόνιες σωματικές νόσους στα Τμήματα Επειγόντων 
Περιστατικών". 

 Διάλεξη του Andre F. Carvalho, Associate Professor of Psychiatry, University of Ceara, 
Fortaleza, Brazil. 

 Παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών των φοιτητών από το μάθημα της Ψυχοσωματικής 
Ιατρικής. 

 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ" ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

(1ο ΚΤΙΡΙΟ, ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ) 
_______________________________________________________________________________ 
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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής  

Πέτρος Σκαπινάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής 

Βασιλική Σιαφάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Υγείας 

Πέτρος Πετρίκης, Λέκτορας Ψυχιατρικής 

Κατερίνα Κώτση, Ψυχίατρος, Δρ. Ιατρικής, Επιμελήτρια Α' 

Κωνσταντίνος Κώτσης, Παιδοψυχίατρος, Δρ. Ιατρικής 

Βασιλική Πάϊκα, Ψυχολόγος, Δρ Ιατρικής, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια 

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Andre F. Carvalho, Associate Professor of Psychiatry, University of Ceara, Fortaleza, Brazil 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να επιλέξει τον τρόπο εξέτασής του: 
 

Η πρώτη επιλογή είναι να αναλάβει εργασία σχετική με το μάθημα της ψυχοσωματικής, 

σε συνεργασία με έναν ή το πολύ δυο ακόμη συναδέλφους του/της, εργασία η οποία θα 

παρουσιαστεί σε ειδική για το σκοπό αυτό εκδήλωση η οποία έχει τον χαρακτήρα 

μικρού συνεδρίου, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές που πήραν το μάθημα και 

είναι ανοιχτή σε όποιον ενδιαφέρεται (μέγιστος αριθμός εργασιών: 12).  
 

Η δεύτερη επιλογή είναι η γραπτή εξέταση η οποία βασίζεται σε ένα μικτό σύστημα 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε συνδυασμό με ερωτήσεις που απαιτούν σύντομη 

ανάπτυξη, με περιεχόμενο κατά βάση όσα διδάχθηκαν και κλινικό υλικό.     

 



 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» 

1. "The Role of Skin in Normal and Abnormal Development with a Note on the Poet Sylvia Plath" (2-3 Φοιτητές) 

2. "Teaching Psychoanalytic concepts, skills, and attitudes to medical students" (2 φοιτητές). 

3. «Delirium: An evidence-based medicine monograph for psychosomatic medicine practice, commissioned by the Academy of Psychosomatic Medicine 

(APM) and the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP)» & «Detecting and treating delirium: key  

interventions you may be missing» (2-3 φοιτητές). 

4. "Does depression predict the use of urgent and unscheduled care by people with long term conditions? A systematic review with meta-analysis" (1-2  

φοιτητές). 

5. "Optimal cut-off score for diagnosing depression with the Patient Health Questionnaire (PHQ-9): a meta-analysis (1-2 φοιτητές). 

6. "Literature-based recommendations for suicide assessment in the emergency department - A review" (1-2 φοιτητές). 

7. "Countertransference hate in the treatment of suicidal patients"(1-2 φοιτητές). 

8. "Adaptive midlife defense mechanisms and late-life health" (1 φοιτητής/τρια). 

9. "Use of a Psychodynamic Life Narrative in the Treatment of Depression in the Physically Ill" (1-2 φοιτητές). 

10.  Phenomenological Features of Psychosomatic Disorders (1 φοιτητής/τρια) 

11.  The Psychology of Ulcerative Colitis and Crohn's Disease (1 φοιτητής/τρια) 

12.  Acting-Out Behaviour and Psychosomatic Symptoms (1 φοιτητής/τρια) 

 

Όσοι φοιτητές δήλωσαν το μάθημα της Ψυχοσωματικής Ιατρικής και επιθυμούν να κάνουν εργασία σε κάποιο από αυτά τα θέματα θα πρέπει να το 
δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: thomashyphantis@outlook.com. Καθώς ο αριθμός των εργασιών είναι περιορισμένος (12), θα τηρηθεί αυστηρά 
σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που δηλώθηκε η εργασία στο παραπάνω e-mail. 
 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος 
Θωμάς Υφαντής 

Καθηγητής Ψυχιατρικής 
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