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Με τη συνεργασία της:
Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.)

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά αλλά και ξεχωριστό προνόμιο, να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στις εργασίες του
5ου Ψυχιατρικού Συνεδρίου, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που οργανώνεται από την Ψυχιατρική Κλινική του
Πανεπιστημίου Πατρών και θα πραγματοποιηθεί στην Κυλλήνη, στις 25- 28 Οκτωβρίου 2013.
Πιστεύουμε ότι το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, που αποτελείται από διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια,
αντιπαραθέσεις (debates), κλινικά φροντιστήρια, ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) καθώς
επίσης και συναντήσεις με τους ειδικούς (meet the experts), είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και εξυπηρετεί τις
επιστημονικές ανάγκες των ιατρών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Η συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από διαφορετικές ειδικότητες, που εμπλέκονται στη φροντίδα υγείας των
ψυχιατρικών ασθενών, προάγει την περαιτέρω συνεργασία στο κλινικό επίπεδο, ενδυναμώνει τους ιατρούς της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) δίνοντας τους την ευκαιρία, μέσα από ένα πολυθεματικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης, να διευρύνουν το επιστημονικό τους πεδίο και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις.
Ο πρόεδρος και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, προσβλέπουμε στη συνεργασία και στην ενεργό υποστήριξή σας
η οποία, παρά τις κοινωνικές και οικονομικές αντιξοότητες, θα αποδείξει ότι η ένωση των προσπαθειών όλων μας
δύναται να συμβάλλει στην αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών με ψυχικά νοσήματα.
Ευελπιστώντας στην συμμετοχή όλων σας, περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στη σημαντική αυτή επιστημονική
εκδήλωση.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,
Ο Πρόεδρος,
Φίλιππος Γουρζής
Αν. Καθηγητής
Δ/ντης Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΓΝΠ
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