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Πρόγραμμα

Με τη συνεργασία του
Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου

Μέρος Πρώτο
Η συμπεριφορά των ζώων στην κτηνιατρική πράξη
Η διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς των ζώων συντροφιάς είναι
αναγνωρισμένη και καταξιωμένη κτηνιατρική ειδικότητα, που όχι σπάνια
συγκρίνεται με την ψυχολογία ή και την ψυχιατρική. Τα σχετικά
περιστατικά στην καθημερινή κλινική πράξη είναι αρκετά συχνά, λόγω της
έγκαιρης πλέον αναγνώρισής τους από τους κτηνιάτρους και της
ευαισθητοποίησης των κηδεμόνων των ζώων που αναζητούν άμεσα τη
συνδρομή τους.
Η συμπεριφορά όμως των ζώων δεν περιορίζεται στο σπίτι, αλλά
μεταφέρεται και στο κτηνιατρείο, όπου πολλές φορές η επιθετική
συμπεριφορά ενός ζώου δυσκολεύει το έργο του κτηνιάτρου και
ταυτόχρονα ελλοχεύουν κίνδυνοι τόσο για τον κτηνίατρο και το προσωπικό
του όσο και για τους κηδεμόνες του ζώου.
Επιπλέον, η ενίσχυση του κτηνιάτρου και σε αυτόν τον ρόλο όχι μόνο μέσω
της επιστημονικής του κατάρτισης, αλλά και μέσω της ψυχικής του στήριξης
αποτελούν ζητούμενο στις μέρες μας.
Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία αναγνωρίζοντας τη σημασία,
τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις
τους στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ζώων συντροφιάς,
των κηδεμόνων και των κτηνιάτρων μέσα από αυτή τη σχέση, οργανώνει το
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ψυχολογία και
Κτηνιατρική» με βασικό προσκεκλημένο ομιλητή τον Δρ. Gary Landsberg,
έναν από τους θεμελιωτές της κτηνιατρικής ειδικότητας που διαχειρίζεται
τα προβλήματα συμπεριφοράς στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Η θεματολογία του πρώτου μέρους της ημερίδας επικεντρώνεται στην
ολοκληρωμένη διαχείριση των περιστατικών από την πλευρά του
κτηνιάτρου και του κηδεμόνα, πάντα με γνώμονα το τελικό αποτέλεσμα που
είναι η ποιότητα ζωής του ζώου.

Μέρος Δεύτερο
Ο Κτηνίατρος: Η ανθρώπινη διάσταση του
επαγγελματικού ρόλου
Εργαστήριο από το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, κεντρικό θέμα είναι ο κτηνίατρος και η
ποιότητα ζωής του μέσα από τον επαγγελματικό του ρόλο. Στην καθημερινή
μας δουλειά γεννιούνται συναισθήματα, εγείρονται προσδοκίες και νέα
νοήματα που όσο καταφέρνουμε να τα αναγνωρίζουμε και να τα
αξιοποιούμε, λειτουργούν ως πυξίδα και δύναμη για τη συνέχεια, ενώ όσο
μένουν αναξιοποίητα, ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκες πιεσμένου χρόνου και
μοναχικής εργασίας, μας βαραίνουν και μας καταπονούν.
Στο δίωρο αυτό Βιωματικό Εργαστήριο θα δοθεί η ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να αφουγκραστούν τις διαφορετικές πλευρές που
αναδύονται στο πλαίσιο της καθημερινής εμπειρίας του επαγγελματικού
ρόλου, ανοίγοντας νέες δυνατότητες αξιοποίησής τους και διαφορετικές
οπτικές. Η συνάντηση θα έχει βιωματικό χαρακτήρα που αξιοποιεί τον
διάλογο, τις διαφορετικές οπτικές και την ομαδική δουλειά, μέσα από την
εστίαση στον πλούτο των δυνάμεων που αναδύονται από την μεταξύ μας
συνεργασία.
Το σχεδιασμό και την υλοποίηση έχει αναλάβει ομάδα συνεργατών του
Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (AKMA) με την επιστημονική
ευθύνη του Γιώργου Γουρνά, ψυχίατρου-ψυχοθεραπευτή και της Μίνας
Τοδούλου, ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας και το συντονισμό και ευθύνη
υλοποίησης της Πέπης Μπελέκου και του Νίκου Καΐτσα ψυχολόγωνψυχοθεραπευτών. Το ΑΚΜΑ (www.akma.gr) στην 55χρονη πορεία του έχει
συστηματικά επεξεργαστεί θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του
ανθρώπου και των σχέσεών του, στα σημαντικά πλαίσια της
καθημερινότητάς του καθώς και τους νέους τρόπους με τους οποίους
χρειάζεται να φροντίζονται αυτές οι σχέσεις, μέσα στην ρευστότητα και την
πολυπλοκότητα του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου της
εποχής μας.
Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Σας προσκαλούμε να προεγγραφείτε ως τις 18/2/2020. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

Πρόγραμμα Ημερίδας
Εγγραφές 15:00-15:30
Πρώτο Μέρος
Τα προβλήματα συμπεριφοράς των ζώων συντροφιάς
στην ελληνική κτηνιατρική πράξη
Χρήστος Καραγιάννης
15:30-15:40

Happy hospitals- Fear Free Veterinary Visits- The problem,
the evidence and the solution
Gary Landsberg
15:40-16:25

Fearful patients- Fear Free Management and Medicating
Gary Landsberg
16:25-17:10

Πώς η ανθρώπινη ψυχολογία μπορεί να φανεί χρήσιμη στην
καθημερινή κλινική κτηνιατρική πράξη;
Χρήστος Καραγιάννης
17:10-17:20

Ο κτηνίατρος και η ποιότητα ζωής του μέσα από τον
επαγγελματικό του ρόλο
Έλλη Καλεμτζάκη
17:20-17:30

Διάλειμμα για καφέ 17:30-18:00
Δεύτερο Μέρος
Βιωματικό Εργαστήριο από το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του
Ανθρώπου: «Ο Κτηνίατρος: Η ανθρώπινη διάσταση του
επαγγελματικού ρόλου»
Συνεργάτες του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου
18:00-20:30

Dr. Gary Landsberg DVM, Dip.
ACVB, Dip. ECAWBM (ΒΜ)

O Gary Landsberg αποτελεί έναν από τους θεμελιωτές της κτηνιατρικής ειδικότητας που
ασχολείται με τα προβλήματα συμπεριφοράς των ζώων συντροφιάς και ήταν από τους
πρώτους διπλωματούχους τόσο του αντίστοιχου Αμερικάνικου Κτηνιατρικού Κολλεγίου
(American College of Veterinary Behaviorists) όσο και του Ευρωπαϊκού (European College of
Animal Welfare and Behavioural Medicine). Eίναι συγγραφέας βιβλίων και δεκάδων
επιστημονικών άρθρων που αφορούν τα προβλήματα συμπεριφοράς και έχει
πραγματοποιήσει ομιλίες σε ολόκληρο τον κόσμο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Για πολλές
δεκαετίες είχε τη δική του κλινική δεύτερης γνώμης στο Οντάριο του Καναδά (North Toronto
Veterinary Behaviour Specialty Clinic), ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στην
επιμόρφωση των κτηνιάτρων πάνω σε θέματα συμπεριφοράς και κυρίως σε θέματα που
αφορούν τη συμπεριφορά των ζώων στις επισκέψεις τους στον κτηνίατρο.

Δρ. Χρήστος Καραγιάννης DVM,
MSc, Dip. ECAWBM (ΒM), MRCVS
Ο Χρήστος Καραγιάννης είναι Διπλωματούχος του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου
Ευζωίας και Συμπεριφοράς. Αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Αγγλία,
όπου και έμεινε για 5 χρόνια δουλεύοντας τόσο σε κλινικές πρώτης γνώμης όσο και σε
κλινικές παραπομπής για προβλήματα συμπεριφοράς. Είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένος
ειδικός κτηνίατρος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς και είναι ένας από
τους 38 κτηνίατρους στην Ευρώπη με την ειδικότητα αυτή. Eίναι ο επιστημονικά υπεύθυνος
του Ελληνικού Ινστιτούτου Συμπεριφοράς & Εκπαίδευσης Σκύλου & Γάτας και ασχολείται
αποκλειστικά με την αντιμετώπιση περιστατικών προβλημάτων συμπεριφοράς σε σκύλους
και γάτες.

Έλλη Καλεμτζάκη DVM
Certified Coach & NLP Practitioner
Μετά από 20 χρόνια εργασίας στον τομέα διατροφής των ζώων
συντροφιάς και στο κτηνιατρικό μάρκετινγκ και πολυετή εμπειρία στην
διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Έλλη Καλεμτζάκη
αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση για να βοηθήσει τους κλινικούς
κτηνιάτρους να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, να αποκτήσουν περισσότερους και
καλύτερους πελάτες, να εμπνέουν και να οδηγούν στην επιτυχία την ομάδα τους και να
απολαμβάνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία τους. Η Έλλη Καλεμτζάκη είναι
πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Δημόσια Υγεία από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στην
Αθήνα. Είναι επίσης επαγγελματίας Coach διαπιστευμένη από 2010, και Certified Practitioner
του Nευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού από το 2012.

Το Βιωματικό Εργαστήριο θα πραγματοποιήσει Επιστημονική
Ομάδα συνεργατών του ΑΚΜΑ, με συντονιστές τους Πέπη Μπελέκου
και Νίκο Καΐτσα και την επιστημονική ευθύνη/εποπτεία του
Γιώργου Γουρνά και της Μίνας Πολέμη-Τοδούλου.

Πέπη Μπελέκου, MSc, E.C.P.
Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Ομάδας και Οικογένειας, με επιπλέον
εξειδίκευση στην Ψυχολογία της Υγείας, στην Κοινοτική Ψυχιατρική και στο πεδίο
της Συμβουλευτικής στην Τοξικοεξάρτηση.
Εκπαιδεύτηκε στη Συστημική Επιστημολογία-Προσέγγιση στο Αθηναϊκό Κέντρο
Μελέτης του Ανθρώπου, στους τομείς της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και στη
Θεραπείας Οικογένειας και Ζεύγους. Εργάστηκε αρκετά έτη στο Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων και την τελευταία 10ετία στο πεδίο της Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης, έχοντας την Επιστημονική ευθύνη Μονάδας της Εταιρείας
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.). Την τελευταία 5ετία έχει
το ρόλο της Εκπαιδεύτριας σπουδαστών στο Εργαστήριο Διεργασίας Ομάδας του
Α.Κ.Μ.Α. και υπό την εποπτεία της σπουδαστές που πραγματοποιούν δράσεις σε
συστήματα-πλαίσια-οργανισμούς στην ευρύτερη κοινότητα.

Νίκος Καΐτσας, ΒSc E.C.P.
Ψυχολόγος με πολυετή εμπειρία στη δουλειά με εφήβους και παιδιά.
Έχει εργαστεί σε πλαίσια παιδικής προστασίας, έχοντας την ευθύνη επιλογής και
εκπαίδευσης επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά και εφήβους, καθώς και ως
επόπτης επαγγελματικού ρόλου. Εκπαιδεύτηκε στη συστημική, διαλεκτική,
πολυεστιακή Ψυχοθεραπεία-Προσέγγγιση στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του
Ανθρώπου στον τομέα της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει το
ρόλο του Εκπαιδευτή σπουδαστών στο Εργαστήριο Διεργασίας Ομάδας του Α.Κ.Μ.Α
και υπό την εποπτεία του σπουδαστές που πραγματοποιούν δράσεις σε συστήματαπλαίσια-οργανισμούς στην ευρύτερη κοινότητα.

Γιώργος Γουρνάς, M.D., PhD
Ψυχίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε
συντονιστής του Προγράμματος Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας που διοργάνωσε το
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Βορειοανατολικής Περιφέρειας Αθήνας, καθώς επίσης και
συντονιστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του
Ανθρώπου. Είναι μέλος της Αμερικανικής και Διεθνούς Εταιρίας Ψυχοθεραπείας
Ομάδας, και της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας,
μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, της Νευρολογικής Εταιρείας και της
Ελληνικής Εταιρείας για την Αποϊδρυματοποίηση και την Ψυχική Υγεία.

Μίνα Πολέμη-Τοδούλου, PhD, C.G.P., E.C.P.
Ψυχολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Bryn Mawr, Pennsylvania πτυχιούχος του
Πανεπιστημίου Columbia, N.Y. Από το 1976 είναι συνεργάτης και στη συνέχεια μέλος
του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΑΚΜΑ και της κεντρικής ομάδας Θεραπευτών,
Εκπαιδευτών, Συμβούλων και Εποπτών με κεντρική ευθύνη στην εκπαίδευση για τη
θεραπεία και διεργασία ομάδας και παρεμβάσεις σε σχολεία, κοινότητες και
οργανισμούς. Το έργο της εστιάζεται στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και στη
δημιουργική ανάπτυξη του ανθρώπου μέσα από την προώθηση λειτουργικών
διεργασιών σε κοινωνικά συστήματα-όπως οικογένεια, ζευγάρι, ομάδα, σχολείο,
ίδρυμα, κέντρο πρόληψης, κοινότητα, εργασία- σε πλαίσιο θεραπείας, επιμόρφωσης ή
εποπτείας και μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων σε
οργανισμούς και ευρύτερα συστήματα που αξιοποιούν πολυεπίπεδες ομαδικές
διεργασίες.

