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Πρόλογος

Μας τιμά ιδιαίτερα η πρόσκληση του Ψυχιάτρου Ορέστη Γιωτάκου να 
προλογίσουμε ένα πόνημα που σίγουρα έλειπε από τη φαρέτρα των 
Γενικών Οικογενειακών Ιατρών.

Διαβάζοντας, μας συνεπαίρνει η απλότητα αλλά και η 
εμπεριστατωμένη ιατρική αναφορά στην ψυχική νόσο, την πρακτική 
αντιμετώπιση, την προσέγγιση με ενσυναίσθηση, τη συμβουλευτική και 
τελικά την αναλυτική φαρμακευτική θεραπεία.

Αυτό το βιβλίο περιέχει πολύτιμες γνώσεις της Ψυχιατρικής 
προσαρμοσμένης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 
συγκερασμένες με νεότερες πληροφορίες που καταγράφει ο 
συγγραφέας σε μια προσπάθεια να αποδώσει σε όλους τους 
αναγνώστες ένα καθόλα ολοκληρωμένο μοντέρνο σύγγραμμα. 

Απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στον σημερινό Γενικό 
Οικογενειακό Ιατρό αρχίζοντας από τη νόσο και την αντιμετώπιση 
της μη ανταπόκρισης στη θεραπεία, στις πρακτικές οδηγίες για 
την αντιμετώπιση της βίαιης συμπεριφοράς των ασθενών, στην 
επαγγελματική εξουθένωση των γιατρών, στο ψυχοκοινωνικό στρες 
στις μαζικές καταστροφές, στην τηλε-ψυχιατρική, στην απλή σύνταξη 
ενός πιστοποιητικού έως στις σύγχρονες αλλαγές στη νομοθεσία για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Η μεθοδολογία, η διάρθρωση και το ύφος του βιβλίου το καθιστούν 
ευχάριστο, εύχρηστο και πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του γιατρού 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον 
ασθενή του σε καθημερινή βάση και ανά πάσα στιγμή μπορεί να κληθεί 
να αντιμετωπίσει έναν ψυχιατρικά ασθενή χωρίς την άμεση υποστήριξη 
ενός ειδικού ψυχιάτρου. 
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Είμαστε σίγουροι ότι ο επιστημονικός συγγραφικός χώρος της Γενικής 
Οικογενειακής Ιατρικής εμπλουτίζεται με ένα εξαιρετικό σύγγραμμα 
το οποίο με ολοκληρωμένο, απλό και πρακτικό τρόπο μεταφέρει στον 
αναγνώστη τις γνώσεις και την πλούσια εμπειρία του συγγραφέα στον 
τομέα αυτόν.

Κατά τη γνώμη μας, πρόκειται για ένα μοναδικό και εξαιρετικό Βιβλίο 
της Ψυχιατρικής που μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ χρήσιμο και 
πολύτιμο οδηγό για κάθε Γενικό Οικογενειακό Ιατρό. 

 • Πηγή Περδικάκη: Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών 
Ιατρών (ΕΚΟΓΕΝΙΑ), Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Άστρους. 

 • Ευστάθιος Σκληρός: Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας  
και Εκπαίδευσης στην ΠΦΥ, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Νεμέας.

 • Αθανάσιος Συμεωνίδης: Πρόεδρος Εταιρείας Γενικής-
Οικογενειακής Ιατρικής-Ιπποκράτης,  
Διευθυντής Κέντρου Υγείας Μηχανιώνας.


