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Σεµινάριο µε θέµα:
«’Έχει ο ασθενής µου µε χρόνιο πόνο ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη;
πως το αναγνωρίζω, πως το διαχειρίζοµαι;
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Η Μαίρη Γκούβα είναι ψυχολόγος και ειδικεύτηκε στην Κοινωνική Ψυχιατρική και
στην ψυχολογία των ασθενών και των οικογενειών τους.
Το κλινικό της έργο έχει ψυχοδυναµική κατεύθυνση και περιλαµβάνει ψυχολογική στήριξη και
συµβουλευτική παρέµβαση ασθενών και µελών της οικογένειάς τους καθώς και συµµετοχή σε
θεραπευτικές οµάδες νοσοκοµειακών κλινικών του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων.
Το δηµοσιευµένο της έργο αφορά σε βιβλία, επιστηµονικά συγγράµµατα, άρθρα και ανακοινώσεις σχετικά
µε τη διερεύνηση των ψυχολογικών παραγόντων στις σωµατικές ασθένειες, την ψυχολογία των ασθενών
και των οικογενειών τους αλλά και την ψυχολογία των επαγγελµατιών υγείας. Είναι Διευθύντρια του
Ερευνητικού Εργαστηρίου Ψυχολογία Ασθενών και έχει διδάξει στα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα
Αντιµετώπιση του Πόνου, Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων
Νοσηµάτων, Φροντίδα Ενηλίκων. Δηµιούργησε και ήταν υπεύθυνη της Εξειδίκευσης στην Ψυχολογία
Ασθενών, πρόγραµµα που εκπαιδεύτηκαν 48 άτοµα (πιο συγκεκριµένα: 5 καθηγητές Ιατρικής του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, 5 καθηγητές Νοσηλευτικής των ΤΕΙ, 1
λέκτορας Φυσικοθεραπείας, 3 ιατροί νεφρολογικής ειδικότητας µε PhD, 2 γενικοί ιατροί µε PhD, 2 ιατροί
αναισθησιολόγοι µε PhD, 1 βιολόγος µε PhD, 6 νοσηλευτές µε PhD, 2 ψυχίατροι, 6 ψυχολόγοι µε MSc, 2
φυσιοθεραπευτές µε MSc, 2 επισκέπτες υγείας µε MSc, 3 κοινωνικοί λειτουργοί µε MSc και 8
νοσηλευτές µε MSc.

Σηµεία στα οποία θα εστιάσουµε:
▪

Μια Ψυχολογική Προεισαγωγή του Πόνου και της νοηµατοδότησής του

▪

Ο Πόνος και ο Ενδιάµεσος χώρος µεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής
πραγµατικότητας

▪

Τελικά, ο Πόνος κατοικεί στον Τόπο του Άλλου;

▪

Ο Πόνος και το Εγώδερµα

▪

Ο Πόνος ως µεταβατικό αντικείµενο

▪

Προς ένα ψυχαναλυτικό επαναπροσδιορισµό του του πόνου: Οι Μηχανισµοί άµυνας
του Εγώ στη διαχείριση του πόνου

▪

Το βίωµα και η διαχείριση του πόνου – Κλινικές Ιστορίες
▪

Ιστορία Πρώτη: Η αυτοβιογραφία ενός πονοκεφάλου

▪

Ιστορία Δεύτερη: {Χωρίς} - Κι αν µου τον πάρεις τον πόνο, ποιος θα είµαι;

▪

Ιστορία Τρίτη: Ο πόνος δεν αντέχει τα µυστικά

▪

Το άγχος του Πόνου και η µέτρησή του

▪

Στην αρχή ενός Πόνου: Η αξία της πρώτης συνάντησης και τα follow-ups’

