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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙKΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ   HΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
 

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ-ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 
Η νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας συνοδεύει πλέον πολύ συχνά τους 

τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη ιατρική αντιμετωπίζει δύσκολες έως και οριακές 

καταστάσεις ασθενών. Για το λόγο αυτό συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο το 

κοινωνικό ενδιαφέρον καθώς κάθε άτομο μπορεί δυνητικά να υποβληθεί σε μία 

ανάλογη δοκιμασία που αφορά τη βιολογική και ψυχική του υπόσταση. Αυτή είναι και η 

αφορμή που προσδιορίζει το ενδιαφέρον της κλινικά προσανατολισμένης ψυχανάλυσης 

να διερευνήσει τα βιώματα τόσο των νοσηλευομένων όσο και των εμπλεκόμενων 

ιατρών και νοσηλευτών. 

Μολονότι οι συνθήκες που υπαγορεύονται από την ακολουθούμενη εντατική 

θεραπεία οδηγούν πολλές φορές το νοσηλευόμενο άτομο σε ακραίες απειλητικές 

βιωματικές καταστάσεις, εντούτοις η αντιμετώπισή και η διεργασία τους μπορεί να 

οδηγήσει στην υπέρβασή τους. Οι ασθενείς, υποκείμενοι σε συνθήκες stress τόσο 

έντονες, έτσι  ώστε η εμπειρία τους να έχει έντονο τραυματικό χαρακτήρα, υφίστανται 

πλήγμα στους μηχανισμούς λειτουργίας του « ΕΓΩ», οι οποίοι καθίστανται ανενεργοί. 

Διαρρηγνύονται τόσο το αίσθημα του χρόνου και της υπαρξιακής συνέχειας, όσο και 

κυρίως, η υποκειμενικότητα αυτών των ασθενών. Πρόκειται για μια εμπειρία που 

ενεργοποιεί πολύ βαθιές αρχαϊκές αγωνίες αν-υπαρξίας. 

Οι θεραπευτές, γιατροί και νοσηλευτές, καλούνται να λειτουργήσουν υπο 

συνθήκες υπερ-επείγοντος, έντασης και χρονικών περιορισμών. Είναι υποχρεωμένοι να 

ασκούν  έλεγχο των σωματικών  λειτουργιών των  ασθενών, προκειμένου να χειριστούν 

περίπλοκα προβλήματα, να ανακόψουν τη πορεία προς το θάνατο και να διασφαλίσουν 

τη συνέχιση της ζωής. Τι μέσα διαθέτουν, προς το σκοπό αυτό, εκτός από την  ειδική 

γνώση του αντικειμένου και την υπερσύγχρονη ιατρική τεχνολογία; Υπάρχουν 

παράγοντες που μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ή/και  την ένταση της έκθεσης των 

ασθενών στους στρεσογόνους παράγοντες της νοσηλείας τους  και να ενισχύσουν τη 

διαδικασία επανασυγκρότησης των αμυντικών μηχανισμών; Ποιες είναι οι διαδικασίες 

και οι δίαυλοι μέσα από τους οποίους περνά η επικοινωνία γιατρού και νοσηλευτή με 

τους  ασθενείς  της Μ.Ε.Θ; Με ποιους  τρόπους οι θεραπευτές προστατεύονται από την 

επαγγελματική εξουθένωση, στην οποία  αναπόδραστα τους οδηγεί η άσκηση αυτού 

του επαγγέλματος υψηλού κινδύνου; Πώς οι ίδιοι επεξεργάζονται τις καθημερινές τους 

αναπόδραστες υποκειμενικές συγκρίσεις και ταυτίσεις με τα σώματα και το ψυχικό 



άλγος των ασθενών τους; Όμως και αντιστρόφως ποιά είναι εκείνα τα μοναδικά και – 

όπως εξομολογούνται – αισθήματα βαθειάς ικανοποίησης όταν επιτυγχάνουν τους 

στόχους τους; Γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο ιδιαίτερος κόσμος της 

εντατικής θεραπείας διακρίνεται ολοένα και περισσότερο από εποπτεύσιμους και 

διαφανείς όρους μιας επιστήμης εξαιρετικά δύσκολης και παράλληλα ελπιδοφόρας. 

 

 

 

 

Σάββατο 28 Απριλίου 2012 

09.30-10.00 Εγγραφές 

10.00-12.30 

Συντονίστρια Ε. Ζαχαρακοπούλου 

Σωματική απειλή και ψυχική 
δοκιμασία 

Ν. Τζαβάρας 

O εντατικολόγος δίπλα στο βαρέως 
πάσχοντα 

Κ. Μαραθιά 

Ζητήματα ζωής και θανάτου: 
Βιοηθικοί προβληματισμοί 

Π. Τσινόρεμα 
 

Το όριο ως «τόπος», «εκτός ζωής» και 
«εκτός θανάτου»                                                                                                  

Ι. Παναγιωτοπούλου-
Αχειμάστου 

12.30-13.00 Διάλειμμα – Καφές 

13.00-15.00 

Συντονίστρια Μ. Μιχαλέλη 

Η βιολογική έκφραση του stress Γ. Χρούσος 

Βιώνοντας το όριο ζωής και θανάτου Ν. Μαγγίνα 

Συζητητής Φ. Μπόμπος 

 
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:  

• Ζαχαρακοπούλου Εύη, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια, Μέλος της 

Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ενώσεως. 

• Μαγκίνα Νίνα, Εντατικολόγος. Διευθύντρια ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου 

Ν.Ιωνίας. 

• Μαραθιά Κατερίνα, Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος. Υποδιευθύντρια ΜΕΘ 

Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. 

• Μιχαλέλη Μερόπη, Ph.D, Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια, Μέλος της Ελληνικής 

Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ενώσεως. 

• Μπόμπος Φώτης, Ψυχίατρος, Διδάσκων Αναλυτής, Μέλος της Ελληνικής 

Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ενώσεως. 

• Παναγιωτοπούλου-Αχειμάστου Ιωάννα, Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια, Μέλος της 

Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ενώσεως. 

• Τζαβάρας Νικόλαος, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διδάσκων Αναλυτής , Μέλος της 

Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ενώσεως, 

Πρόεδρος της  Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. 

• Tσινόρεμα Παρασκευή, Αν. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Διευθύντρια Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Βιοηθικής Πανεπιστημίου Κρήτης. 

• Xρούσος Γεώργιος, Καθηγητής Παιδιατρικής,  Διευθυντής Α’ Παιδιατρικής Κλινικής 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκ. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

 



1. Τόπος: Αμφιθέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα 

2. Πληροφορίες: 

- Τηλ.: 210-7214662 

- Fax: 210-7212828 

- E-mail: administration@psychoanalysis.gr Website: www.psychoanalysis.gr 

3. Συμμετοχή: Η παρακολούθηση της Ημερίδας είναι ελεύθερη 

 
 

Επιτροπή Κοινοτικών Δραστηριοτήτων: 
Μ. Μιχαλέλη, Χ. Μωρίκης, Δ. Παπαδοπούλου, Μ. Πέτρου, Χ. Χατζή 


