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Κλινική Ψυχιατρική 2η έκδ.
Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση ενός επιτυχηµένου µονότοµου εγχειριδίου, το
οποίο τιµάει την µακροχρόνια και παραγωγική, κλινική και ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία του Καθηγητή Μιχάλη Μαδιανού. Το βιβλίο καταφέρνει επιτυχώς να αναφερθεί στο σύνολο των πεδίων της Ψυχιατρικής Επιστήµης και είναι χρήσιµο και καινοτόµο. Εµπλουτίστηκε για να συµπεριλάβει το Μέλλον της Ψυχιατρικής.
Το εγχειρίδιο είναι καλά οργανωµένο σε δέκα µέρη και περιλαµβάνει 48 κεφάλαια. Η πλειοψηφία των κεφαλαίων θα µπορούσα να σχολιαστεί ξεχωριστά. Το
βιβλίο εισάγει νέα θέµατα που συνδυάζουν την πληροφόρηση και το ενδιαφέρον.
Το πρώτο µέρος το οποίο περιλαµβάνει την Ιστορική Εξέλιξη της Ψυχιατρικής
παρουσιάζει µία συνοπτική αναφορά της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης και προσφέρει στον αναγνώστη µια γρήγορη µατιά στην εξέλιξη της ψυχιατρικής στην
Ελλάδα. ∆οθέντος ότι η ιστορία της φροντίδας της Ψυχικής υγείας δεν περιορίζεται σε γεωγραφικά όρια, αυτό το κεφάλαιο µπορεί να αποτελέσει αναφορά για
Έλληνες αλλά και ξένους επαγγελµατίες υγείας. Τα «Άνθρωπος και η Συµπεριφορά
του», «Μίκρο - µάκρο περιβάλλον και ψυχική υγεία», «Επιδηµιολογία των ψυχικών
διαταραχών» παρουσιάζουν τους γενετικούς κα περιβαλλοντολογικούς παράγοντες οι οποίοι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διαµόρφωση
της προσωπικότητας σε σχέση µε την παθογένεση των ψυχικών διαταραχών. Σε
αυτό το µέρος πραγµατοποιείται µία σύντοµη ανασκόπηση των ρόλων και των
καθηκόντων ολόκληρης της θεραπευτικής οµάδας.
Το δεύτερο µέρος παρουσιάζει τις νοσολογικές οντότητες του συνόλου των
ψυχιατρικών διαταραχών και προσφέρει πληροφορίες βασισµένες σε ενδείξεις σε
σχέση µε την αιτιολογία, την επιδηµιολογία, τις διαγνώσεις, την πρόληψη και τη διαχείριση των ψυχικών διαταραχών. Η παρουσίαση των ψυχικών διαταραχών βασίζεται στα διαγνωστικά κριτήρια των DSM IV και ICD 10. Πρέπει να επισηµανθεί
ότι αφιερώνεται ένα σηµαντικό κοµµάτι στην Παιδοψυχιατρική.
Το τρίτο µέρος ασχολείται µε µερικά πραγµατικά ενδιαφέροντα θέµατα που
αφορούν σε ειδικούς τοµείς όπως η ∆ιαφορική ∆ιαγνωστική, η Συννόσηση, Ο
Χρόνος και η Ψυχοπαθολογία και η Ψυχιατρική στην Τρίτη ηλικία.
Το τέταρτο µέρος επιχειρεί µία ανασκόπηση των φαρµακευτικών, ψυχολογικών
και ψυχοσωµατικών θεραπειών. Τα κεφάλαια επικεντρώνονται στην παρουσίαση
των θεραπειών και περιλαµβάνουν την αναφορά σε φαρµακοκινητικά, φαρµακοδυναµικά θέµατα, στα ψυχοφάρµακα και στη σωµατική θεραπεία. Ο Καθηγητής Κος
Μαδιανός επιτυγχάνει να συνθέσει το σύνολο των πληροφοριών και να τις αναπαραστήσει σε εύχρηστους πίνακες.
Το πέµπτο µέρος περιγράφει την Ενδονοσοκοµειακή, την Επείγουσα, την
Άµεση φροντίδα και τη ∆ιασυνδετική ψυχιατρική. Οι πληροφορίες δίνονται µε
ακριβή και καλά οργανωµένο σε πίνακες τρόπο, ο οποίος βοηθά τον επαγγελµατία υγείας στην αντιµετώπιση των κρίσιµων περιστατικών. Ο συγγραφέας παρουσιάζει βοηθητικές οδηγίες µε στόχο την εκτίµηση και τη µείωση της επικινδυνότητας των βίαιων επεισοδίων.
Το έκτο µέρος επιχειρεί µία ανασκόπηση της Κοινωνικής και Κοινοτικής
Ψυχιατρικής, της Προληπτικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ο συγγραφέας παρουσιάζει επίσης την Ψυχιατρική µεταρρύθµιση γενικά
αλλά και στην Ελλάδα. Ειδικά το κεφάλαιο που αναφέρεται στην πρόληψη προβάλλει την ανάγκη της πρόληψης των διαταραχών της Ψυχικής Υγείας ως το επόµενο βήµα στην έρευνα.
To έβδοµο µέρος αναφέρεται σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα που αφορά στην
ποιότητα ζωής του αρρώστου µε ψυχικό νόσηµα. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει
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µία ευρύτερη αντίληψη σε σχέση µε τη φροντίδα του ψυχικά αρρώστου ως ένα
κοινωνικό ον.
Το όγδοο και ένατο µέρος ασχολείται µε την έρευνα στην ψυχιατρική, δίνει
έµφαση στην ψυχιατρική βασισµένη σε ενδείξεις και στα νέα θέµατα της πληροφορικής και της τηλεψυχιατρικής. Τα κεφάλαια αυτά αποτελούν µία στοχαστική
διατύπωση µελλοντικών θεµάτων.
Το τελευταίο µέρος αναφέρεται σε κλινικά, νοµικά και ηθικά θέµατα της
Ψυχιατρικής.
Υπάρχει επίσης ένα εκτεταµένο παράρτηµα µε λεπτοµερείς πληροφορίες για
τη συνταγογράφηση των ψυχοφαρµάκων στην Ελλάδα, ένα δείγµα διαγνωστικής
και κλινικής ψυχιατρικής εκτίµησης, ένα αντίγραφο της Σύντοµης Εξέτασης της
∆ιανοητικής Κατάστασης, ένα αντίγραφο της Κλίµακας Ολικής Εκτίµησης της
Λειτουργικότητας και η ∆οµηµένη Κλινική Συνέντευξη του DSM IV (SCID I).
Σε αυτό το εγχειρίδιο υπάρχουν µερικά εξαιρετικά κεφάλαια. Το µέρος που
αφορά στις «Ψυχικές ∆ιαταραχές» καταφέρνει να προσφέρει µία εύχρηστη και
χρήσιµη δοµή γνώσεων για τους φοιτητές αλλά και τους επαγγελµατίες. Τα κεφάλαια είναι καλογραµµένα και ακριβή.
Οι «Ψυχικές ∆ιαταραχές και ∆ιαταραχές Συµπεροφοράς από τη Χρήση
Οινοπνευµατωδών» αποτελούν µία χρήσιµη σύνοψη µίας οµάδας διαταραχών που
είχαν προσελκύσει ανεπαρκή προσοχή αλλά που αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό θέµα της ανησυχίας της κοινής γνώµης.
Η «Κοινωνική και Κοινοτική Ψυχιατρική» αποτελεί µία ολοκληρωµένη παρουσίαση που αντανακλά την εξειδίκευση του συγγραφέα.
Κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει έναν αριθµό αναφορών, ειδικά για τους φοιτητές
που ενδιαφέρονται για επιπρόσθετες πληροφορίες. Γίνεται επίσης µια προσεκτική
παρουσίαση της ορολογίας. Οι έννοιες παρουσιάζονται αποτελεσµατικά σε επεξηγηµατικούς πίνακες και σχήµατα. Το βιβλίο µπορεί να χρησιµεύσει ως ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο εισαγωγικών γνώσεων αλλά και ως ένα περιεκτικό εργαλείο κλινικών ψυχιατρικών θεµάτων για ειδικούς αλλά και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται
για την ψυχιατρική επιστήµη.
Ο στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρει στον αναγνώστη µία γενική αλλά
περιεκτική εικόνα της ψυχιατρικής. Η πρόθεση του Καθηγητή Κου Μαδιανού είναι
το βιβλίο να αποτελέσει εγχειρίδιο κλινικής ψυχιατρικής που θα προσελκύσει το
ενδιαφέρον τόσο των φοιτητών όσο και των επαγγελµατιών υγείας.
Αποτελεί βοηθητικό και πληροφοριακό εγχειρίδιο για επαγγελµατίες ψυχικής
υγείας, ψυχιάτρους ή µη, ή για όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριµένο πεδίο. Η
«Κλινική Ψυχιατρική» είναι ένα πολύτιµο εγχειρίδιο και οφείλουµε να συγχαρούµε
τον Καθηγητή Κο Μαδιανό για την πλούσια συνεισφορά του στο πεδίο της ψυχιατρικής.
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