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Ειδικό Ιατρείο ΨυχιαΤΡdιιδικαστΙΚήςστο Π.Γ.Ν. Αττικόν
Η Ψυχιατροδικαστική είναι, στην E~,
μια διαρκώ; και ταχέω; αναπτυσσόμενη
συνιστώσα του ευρύτερου χώρου της '1(ΡΧΙΑτρικής.Μέσα σε ένα σχετικά σύντομο
χρονικό διάστημα, οι δραστηριότητες ~ι>υκλάδου έχουν πολλαπλασιαστεί και
περιλαμβάνουν: α) Ενημερωτικέ; διdlΑξεις και ημερίδες, β) Διαδραστικές παρουσιάσεις,
γ) Διεπιστημονικές συναντήσεις, δ) Eξ~μηνιαίo περιοδικό ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης γύρω από ΨυχιαΤΡ9δικαστικά θέματα. Η ανταπόκριση της
επιστημονική; κοινότηταξ έχει υπάρξειl!ιδιαίτερα θερμή, γεγονός που αποτελεί για του;
ανθρώπου; που ασχολούνται με τον κ1,(tδo αυτό, ισχυρό κίνητρο και κινητήριο ς δύναμη
για καλύτερες και πολυδιάστατες παρε μβάσευ; και δράσεις.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, η θέσπιση
οργάνωση ενός σταθερού κλινικού πλαισίου
αναφοράς για τους ψυχιατρικού; παΡ~Ιάτες κι εγκληματίεξ, ήταν μια επιβεβλημένη
κίνηση. Η ίδρυση και λειτουργία, λο :όν, του Ειδικού Ιατρείου Ψυχιατροδικαστική;
έρχεται να προστεθεί στην συνολική ; οσπάθεια των επιστημόνων του
Ψυχιατροδικαστικού κλάδου, για καλ ~τερη κατανόηση, στήριξη και εμπερίεξη των
ψυχιατροδικαστικών ασθενών.
Ι;
Το Ειδικό Ιατρείο Ψυχιατροδικαστικήί; είναι οργανικό κομμάτι της Β' Πανεπιστημιακή;
Ψυχιατρική; Κλινική; Ε.κ.π.Α., με δ'fευθυντή τον Καθηγητή Ψυχιατρική; κ. Ελευθέριο
Λύκουρα.και λειτουργεί στους xώρolιrς του Νοσοκομείου «Αττικόν», κάθε Παρασκευή
μεταξύ 13.00 και 15.00. Eπιστημoνι~φς υπεύθυνος του Ιατρείου είναι ο ΕmΚΟΡρος 0"_
Καθηγητής Ψυχιατροδικαστική; κ. ιΥβανάσιος Δουζένης. Ραντεβού μπορεί να κλείσει
κάποιοξ στην Γραμματεία της κλινιΚΙΙς στο τηλέφωνο 2105832426, ενώ μπορεί να έρθει
σε επαφή με το Ιατρείο και μέσω ηλι!,'!cτΡOνικήςαλληλογραφίας στην διεύθυνση:
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gtzeferak@med.uoa.gr

Στόχος του ειδικού αυτού εξωτερι,~l.oύ ιατρείου είναι η ψυχιατρική υποστήριξη και
παρακολούθηση ατόμων με ψυχικΙς διαταραχές και ιστορικό παραρατικής
συμπεριφοράς. Τα άτομα αυτά μετq,[την απεμπλοκή τους από το δικαστικό σύστημα
αντιμετωπίζουν τον διπλό στιγματισ!ι ό του ψυχικά πάσχοντα και του παραβάτη με
αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν ΙKα~ι~πoιηΤΙKέςυπηρεσίες ψυχική; υγείας. Το
Ψυχιατροδικαστικό εξωτερικό ιατρ~'IOΔΕΝ χορηγεί ψυχιατρκές πραγματογνωμοσύνεξ
για αδικήματα αλλά μόνο ψυχιατρι~~r αξιολόγηση, παρακολούθηση και υποστήριξη.
Με τη ίδρυση αυτού του Ειδικού Iαι,ι~είoυ, που έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό
στην Ελλάδα, προσβλέπουμε στην l,ιαροχή ενός σταθερού θεραπευτικού πλαισίου, για
~αν ιδιαίτ~ρo κλινικό πληθυσμό, 111 ι, σ' αυτήν μας την προσπάθεια, κάθε είδους αρωγή
ειναι ευπρόσδεκτη.
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