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Τηλ.: 210-80 75 792, Fax: 210-80 75 729
e-mail: kifisia@evripidis.gr

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Ι. & ΣΙΑ ΟΕ
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e-mail: info@sizacharopoulos.gr
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Μαυρομιχάλη 4, 106 79 Αθήνα
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ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΕ
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Τηλ: 210-33 06 880, Fax: 210-38 21 411 

Υποκατάστημα Α: 
Μ. Ασίας 76, 115 27 Γουδή
Τηλ.: 210-74 75 275

Ναυαρίνου 20, 106 80 Αθήνα
Τηλ.:  210-36 10 519, 210-36 15 047, 

210-36 16 424

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Ακαδημίας 65, 106 78 Αθήνα,
Tηλ.: 210-38 11 850, 210-38 11 740
Fax: 210-38 11 940, 
e-mail: bookstore@patakis.gr

«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 

ΛΙΒΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Ασκληπιού 1, 106 79 Αθήνα
Τηλ.: 210-36 00 235, Fax: 210-36 04 462
e-mail: politeia@otenet.gr

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΑΕΕΕ

Γραβιάς 3 -5, 106 78 Αθήνα
Τηλ.: 210-38 01 591, Fax: 210-33 02 648
e-mail: info@protoporia.gr

PUBLIC

Καραγεώργη Σερβίας 1, 
Πλατεία Συντάγματος, 10563 Αθήνα
Τηλ.: 801 11 40000, 210-81 81 333
e-mail: info@public.gr

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ

Ιπποκράτους 10–12, 106 79 Αθήνα 
Τηλ.: 210-36 39 336, 210-36 07 876 
Fax: 210-36 38 489
e-mail: xristaki@otenet.gr

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο  Κ Ρ Η Τ Η Σ

«ΛΕΞΙΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΈΒανς 56–58, 712 01 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-342 641, Fax: 2810-281 636
e-mail: info@lexis-bookshop.gr

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

ΧΑΒΑΛΕΣ Α.-ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ. ΟΕ

Καμβουνίων 8, 546 21 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310-285 785, Fax: 2310-280 287
e-mail: ipokratis@ipokratis.gr

ΙΑΝΟΣ

Αριστοτέλους 7, 546 24 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310-277 004, Fax: 2310-284 832
e-mail: info@ianos.gr 

25ης Μαρτίου 45, 
542 48 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310-886 090, Fax: 2310-887 418 

Μεταμορφώσεως 24, 
551 31 Καλαμαριά 
Τηλ.: 2310-426 780, Fax: 2310-426 780 

Φιλιππουπόλεως 57, 561 23 Αμπελόκηποι 
Τηλ./Fax: 2310-727 075

Λ Α Ρ Ι Σ Α

«ΠΑΙΔΕΙΑ» ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Κανάρη 11, 412 23 Λάρισα 
Τηλ.: 2410-284 304, Fax: 2410-284 541
e-mail: info@pediabooks.gr

Π Α Τ Ρ Α

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΚΟΤΣΗΣ 

Μαιζώνος 20–22, 262 23 Πάτρα
Τηλ.: 2610-226 453, Fax: 2610-226 690
e-mail: info@gotsis.net.gr

Κ Υ Π Ρ Ο Σ

«ΠΕΡΓΑΜΟΣ» Κ. ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ

Βασιλέως Παύλου 12–12Α,
Τ.Τ. 1096, 250 62 Λευκωσία
Τηλ.: 00357-22676343, Fax: 00357-22676773
e-mail: pergamosbookshop@cytanet.com.cy



3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 Αεροπορική Ιατρική .......................................................................... 4

 Αιματολογία ............................................................................................ 4

 Ακτινολογία-Ιατρική Απεικόνιση ................................................ 4

  Ανατομική-Κυτταρολογία-Ιστολογία-
   Παθολογική Ανατομική-Γενετική ........................................... 7

 Ανοσολογία ............................................................................................. 9

 Γαστρεντερολογία .............................................................................. 9

 Γυναικολογία-Μαιευτική ............................................................... 10

 Δερματολογία-Αισθητική Ιατρική ........................................... 11

 Διαιτητική-Διαιτολογία ................................................................... 12

 Ενδοκρινολογία .................................................................................. 14

 Επιδημιολογία-Υγιεινή .................................................................... 15

 Ιστορία-Λαογραφία-Πολιτισμός της Ιατρικής .................. 18

 Καρδιολογία-Υπέρταση-Καρδιοχειρουργική ................... 23

 Λεξικά-Ιατρική Επικοινωνία ......................................................... 26

 Νευρολογία ........................................................................................... 28

 Νεφρολογία .......................................................................................... 29

 Ογκολογία .............................................................................................. 30

 Οικονομία, Οργάνωση & Πολιτική της Υγείας ................. 32

 Ορθοπαιδική-Ρευματολογία-Φυσικοθεραπεία ............... 33

 Ουρολογία ............................................................................................. 34

 Οφθαλμολογία .................................................................................... 35

 Πνευμονολογία ................................................................................... 35

 Πυρηνική Ιατρική .............................................................................. 35

 Χειρουργική .......................................................................................... 36

 Ψυχιατρική-Ψυχολογία-Ψυχανάλυση .................................... 37

Κ Τ Η Ν Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6

Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7

Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6

Α Λ Λ Ε Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Μ Α Σ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 8
 Γαστρονομία  ......................................................................................  68

 Κοινωνική Εργασία ........................................................................... 68

 Λογοτεχνία ...........................................................................................  68

 Παιδαγωγική-Λογοθεραπεία  ...................................................  71

 Παραμύθια ...........................................................................................  72

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 3

Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 5

Τα βιβλία καταχωρούνται στην κατηγορία τους 
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Στις τιμές του καταλόγου περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι

Α. Ιωαννίδου-Παπακωνσταντίνου

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τα 
κεφάλαια της αιμοποίησης, των 

αναιμιών και των αντίστοιχων τεχνι-
κών εφαρμογών του αιματολογικού 
εργαστηρίου. Απευθύνεται κυρίως 
στους φοιτητές των ΤΕΙ, όπου και 
καλύπτει θεματικά ομώνυμο μάθημα, 
αλλά και στον φοιτητή της Ιατρικής, 
καθώς και σε όποιο ιατρό ενδιαφέρε-
ται για το αντικείμενο της Αιματολο-
γίας.

336 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2003

25 σχήματα, 35 εικόνες, 35 πίνακες
ISBN: 960-8071-57-7

Τιμή: 40,00 €

ΑΓΓΕΙΑΚΗ & ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 

Δ. Μουρίκης, Α. Χατζηιωάννου

H Επεμβατική Ακτινολογία απο-
τέλεσε θεραπευτική επανάστα-

ση των τελευταίων ετών, τόσο στις 
αγγειακές παθήσεις, όσο και στη δια-
δερμική παρέμβαση στα άλλα συστή-
ματα, βασιζόμενη στη χρήση των 
αγγειογράφων και νεότερων απεικο-
νιστικών μεθόδων. Στο βιβλίο αυτό 
περιγράφονται αναλυτικά όλες οι 
σύγχρονες τεχνικές της Επεμβατικής 
Ακτινολογίας, τόσο διαγνωστικές όσο 
και θεραπευτικές, πλαισιωμένες από 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πίνακες 
και σχήματα, που βοηθούν στην κατα-
νόηση του κειμένου.

xx+596 σελίδες 21 28
Σκληρό εξώφυλλο 2003
Ανατύπωση 2004, 2008

57 σχήματα, 562 εικόνες
116 πίνακες

ISBN: 978-960-8071-50-6

Τιμή: 120,00 €

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

J. Ernsting, A. Nicholson, 
D. Rainford
Επιμέλεια Απόδοσης στα Ελληνικά:
Ι. Διαμαντόπουλος

H ελληνική έκδοση αυτού του 
πρωτοποριακού εγχειριδίου 

αποτελεί μία απαραίτητη πηγή πλη-
ροφοριών για κάθε επαγγελματία της 
πολιτικής και πολεμικής Αεροπορικής 
Ιατρικής, για όλους τους επιστήμο-
νες του χώρου της υγείας που ασχο-
λούνται με την Αεροπορία, αλλά και 
γενικά για όσους έχουν ένα πλατύτε-
ρο ενδιαφέρον γύρω από τα ιατρικά 
προβλήματα της επαγγελματικής και 
ψυχαγωγικής πτήσης, των αερομετα-
φορών και γενικά της αεροπορικής 
βιομηχανίας.

xviii+830 σελίδες 19 25
Σκληρό εξώφυλλο 2003

289 σχήματα, 56 πίνακες
ISBN: 960-8071-62-3

Τιμή: 130,00 €

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙI

Α. Ιωαννίδου-Παπακωνσταντίνου

Το βιβλίο αυτό περιγράφει τις 
κακοήθεις νεοπλασίες του αιμο-

ποιητικού ιστού, τις αιμορραγικές 
νόσους και τις αντίστοιχες εφαρμο-
γές και μεθόδους του Αιματολογικού 
Εργαστηρίου, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην αξιοποίηση των σύγχρονων 
μεθόδων της μοριακής βιολογίας. 
Αποτελεί ένα έγκυρο και χρήσιμο 
βοήθημα για τον φοιτητή, αλλά και 
κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία 
της υγείας.

552 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2007

26 σχήματα, 44 εικόνες, 121 πίνακες
ISBN: 978-960-452-042-8

Τιμή: 60,00 €

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

Δ. Αλειφερόπουλος, Θ. Πάνου

Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθε-
νται γνώσεις Φυσικής και Μαθη-

ματικών που σχετίζονται με την ακτι-
νογραφική απεικόνιση. Στο δεύτερο 
κεφάλαιο περιγράφονται απεικονι-
στικά υλικά (το film με τη χημική επε-
ξεργασία του, οι ενισχυτικές πινακίδες 
κ.λπ.). Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρο-
νται παλαιότερες αλλά και σύγχρονες 
απεικονιστικές μέθοδοι. Τέλος, στο 
τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται το θέμα 
της ακτινοπροστασίας. 

128 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 2000

Ανατύπωση 2004
102 εικόνες, 17 πίνακες

ISBN: 960-8071-13-5

Τιμή: 15,00 €

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ε. Μπαρμπούνη-Κωνσταντάκου

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Αναλυτική παρουσίαση των σύγ-
χρονων κλινικών εφαρμογών 

της ακτινοθεραπευτικής, με έμφαση 
στην πρακτική και την ακτινοπρο-
στασία. Παρουσιάζονται οι αρχές και 
οι μέθοδοι της ακτινοθεραπείας, οι 
συσκευές και οι σύγχρονες τεχνικές. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ακτι-
νοπροστασία, τόσο του ασθενούς και 
των οικείων του όσο και του νοσηλευ-
τικού και λοιπού προσωπικού.

136 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2006

46 εικόνες, 4 πίνακες
ISBN: 960-452-015-6 

Τιμή: 15,00 €

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ
Επιλογή μεθόδων 

στην κλινική πράξη

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ)

Hαναφορά της ομάδας του ΠΟΥ 
καλύπτει τον θώρακα, την κοι-

λιά και την κεφαλή, καθώς και το 
καρδιαγγειακό, το μυοσκελετικό και 
το κεντρικό νευρικό σύστημα. Συζη-
τούνται οι ενδείξεις για τη διενέργεια 
απεικονιστικών εξετάσεων και γίνεται 
αναφορά στη βασική ακτινογραφία, 
στην υπερηχογραφία και σε τεχνι-
κές όπως η μαγνητική τομογραφία, η 
τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων 
και το ανοσοσπινθηρογράφημα. 

136 σελίδες 14 20
Μαλακό εξώφυλλο 1992

Ανατύπωση 2005
ISBN: 960-7308-22-0

Τιμή: 10,00 €

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

Δ. Μουρίκης

Ηδιαδερμική αγγειοπλαστική (PTA) 
αποτελεί διεθνώς καθιερωμέ-

νη θεραπευτική μέθοδο. Η εφαρμο-
γή της δίνει τη δυνατότητα αποκατά-
στασης της αιματικής ροής στα άκρα, 
διάνοιξης των νεφρικών αρτηριών ή 
αποκατάστασης του αυλού απομακρυ-
σμένων λεπτών αρτηριών. Το βιβλίο 
αυτό γράφτηκε με σκοπό την αναλυ-
τική περιγραφή των τεχνικών και των 
δυνατοτήτων της διαδερμικής αγγειο-
πλαστικής των περιφερικών αγγείων. 

x+110 σελίδες 19 26
Μαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 1991

71 εικόνες, 3 πίνακες
ISBN: 960-7308-09-3

Τιμή: 6,00 €
(Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 8,00 € 
(Σκληρό εξώφυλλο)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΔΙΟΡΘΙΚΗ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ 

ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ 

Σ.Γ. Κοριτσιάδης

Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται 
οι βασικές αρχές, στις οποίες 

στηρίζεται η υπερηχοτομογραφία και 
η τεχνική της διορθικής της εφαρμο-
γής και αναλύεται με λεπτομέρεια η 
ηχοανατομία, τόσο του φυσιολογικού, 
όσο και του πάσχοντος προστατι-
κού αδένα. Επιπλέον, γίνεται εκτενής 
αναφορά στη συμβολή της εξέτασης 
στον έλεγχο της λειτουργικότητας του 
κατώτερου ουροποιητικού, του ορθο-
πρωκτικού σωλήνα και της ανδρικής 
υπογονιμότητας.

xx+188 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 1999

173 εικόνες, 6 πίνακες
ISBN: 960-8071-06-2

Τιμή: 30,00 €

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 

ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

H. Bismuth, D. Castaing
Απόδοση στα Ελληνικά: 
Η. Καφετζής

Αυτό το βιβλίο είναι καρπός της 
εμπειρίας στο διεγχειρητικό 

υπερηχογράφημα μιας ομάδας ειδι-
κών στη χειρουργική του ήπατος και 
των χοληφόρων, που στο ξεκίνημα 
της ενασχόλησής τους με το συγκε-
κριμένο αντικείμενο ευνοήθηκαν από 
την πολύτιμη συνδρομή ειδικού υπε-
ρηχολόγου. Περιλαμβάνει υπερηχο-
γράφημα της ηπατικής χειρουργικής, 
χειρουργική των χοληφόρων και χει-
ρουργική της πυλαίας υπέρτασης.

vi+88 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 1992

69 εικόνες, 2 πίνακες
ISBN: 960-7308-17-4

Τιμή: 5,00 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδερμικές Μικροεπεμβατικές

Θεραπευτικές Μέθοδοι

Π.Α. Παππάς

Μια άρτια και λεπτομερής πα-
ρουσίαση του ευρύτατου φά-

σματος των εφαρμογών της σύγχρο-
νης Επεμβατικής Ακτινολογίας. Εύ-
χρηστο και με πλούσια εικονογράφη-
ση, το βιβλίο αυτό συμπληρώνει την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία έγκυρα και 
κατανοητά. Ένα χρήσιμο διδακτικό 
και πληροφοριακό βοήθημα για φοι-
τητές, ειδικευόμενους, αλλά και κλινι-
κούς ιατρούς.

208 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 2008

189 εικόνες
ISBN: 978-960-452-056-5

Τιμή: 45,00 €

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Φυσικές αρχές-

Ερμηνεία της εικόνας

Α.Χ. Καραντάνας

Απευθύνεται σε ευρύ ιατρικό 
κοινό και έχει σχεδιαστεί ώστε 

να έχει πλούσιο πληροφοριακό αλλά 
και επαρκή διδακτικό χαρακτήρα. Το 
βιβλίο απευθύνεται επίσης σε ιατρούς 
που κάνουν συχνή χρήση της μεθόδου, 
όπως νευρολόγους, νευροχειρουρ-
γούς, ορθοπαιδικούς, ρευματολόγους, 
ωτορινολαρυγγολόγους, στους τεχνο-
λόγους-ακτινολόγους, στους φυσικούς 
Ιατρικής και βέβαια στους φοιτητές. 

xvi+264 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 1997

Ανατύπωση 2003
164 εικόνες, 35 πίνακες

ISBN: 960-7308-74-3

Τιμή: 22,00 €

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι

Π. Δημάκης, Θ. Πάνου

Στο βιβλίο αυτό, οι θεωρητικές 
αναλύσεις της σύγχρονης τεχνο-

λογίας των απεικονιστικών συστημά-
των περιορίζονται στο ελάχιστο δυνα-
τό και η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται 
στην πρακτική εφαρμογή και στους 
παράγοντες από τους οποίους εξαρ-
τάται το βέλτιστο αποτέλεσμα, δηλαδή 
η άριστη ποιότητα της εικόνας, που θα 
εξασφαλίσει τη σωστή και έγκαιρη διά-
γνωση. 

120 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 2001

Ανατύπωση 2005
138 εικόνες, 7 πίνακες

ISBN: 960-8071-27-5

Τιμή: 15,00 €

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ

Π. Δημάκης, Θ. Πάνου

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται 
τα χαρακτηριστικά των σύγχρο-

νων απεικονιστικών συστημάτων, ο 
τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και το 
θεωρητικό υπόβαθρο της τεχνολογίας 
στην οποία βασίζονται, και παρέχει 
στον σπουδαστή και στον Τεχνολόγο-
Ακτινολόγο τις εξειδικευμένες γνώ-
σεις που απαιτούνται προκειμένου να 
χειρίζεται σωστά τον εξοπλισμό, αλλά 
και να εκμεταλλεύεται τις τεράστιες 
δυνατότητες της σύγχρονης ακτινο-
θεραπείας. 

136 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 2005
132 σχήματα, 5 πίνακες

ISBN: 960-8071-90-9

Τιμή: 25,00 €

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ 

ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ

Xρ. Κουμανίδου 

Τα θέματα που πραγματεύεται 
το παρόν σύγγραμμα στοχεύ-

ουν στην κάλυψη ενός κενού στον 
χώρο της ελληνικής βιβλιογραφίας και 
κυρίως στην παιδιατρική ακτινολογία. 
Απευθύνεται σ’ ένα ευρύ κοινό, αποτε-
λούμενο όχι μόνο από υψηλά εξειδι-
κευμένους παιδο-νευροακτινολόγους, 
αλλά και από νεογνολόγους και παιδι-
άτρους. Στόχος του είναι να καταστή-
σει τον υπερηχογραφικό έλεγχο του 
εγκεφάλου περισσότερο οικείο στον 
ιατρικό χώρο, επειδή τα κέντρα εκμά-
θησης στην Ελλάδα είναι περιορισμέ-
να, οι εξειδικευμένοι ιατροί λιγοστοί, 
και η ζήτηση υπερηχογραφημάτων 
βρεφικού εγκεφάλου αυξημένη ακό-
μη και στον ιδιωτικό χώρο.

xviii+222 σελίδες 21 27,7
260 εικόνες, 37 σχήματα, 15 πίνακες

1 διάγραμμα
Σκληρό εξώφυλλο 2011

ISBN: 978-960-452-113-5

Τιμή: 55,00 €

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

Β.Ε. Καλοδήμου

Στο παρόν βιβλίο αναλύονται 
συστηματικά η θεωρία και η 

τεχνική της κυτταρομετρίας ροής, η 
οποία κατέχει εδώ και δεκαετίες μια 
εξαιρετικά σημαντική θέση ανάμεσα 
στις τεχνολογίες της Κυτταρικής Βιο-
λογίας. Αναμένεται ότι θα αποδειχθεί 
εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο τόσο σε 
νέους ερευνητές που επιθυμούν να 
ασχοληθούν με την εν λόγω τεχνική, 
όσο και σε άλλους επαγγελματίες οι 
οποίοι μπορούν να εκμεταλλευτούν 
τις πολλές δυνατότητές της.

xiv+90 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2010

1 εικόνα, 55 σχήματα, 6 πίνακες
ISBN: 978-960-452-105-0

Τιμή: 20,00 €

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Δ. Βαγγέλη

Ένα συνοπτικό αλλά επαρκές 
εγχειρίδιο, που καλύπτει την 

απαραίτητη γνώση βασικών εννοιών 
Ιστοπαθολογίας με προσιτό και εύλη-
πτο τρόπο, συμβάλλοντας στην κατά-
κτηση ενός κατάλληλου υπόβαθρου 
για την κατανόηση εννοιών Ιστοπαθο-
λογίας. Θα καλύψει ικανοποιητικά τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των ΤΕΙ, αλλά 
και τις ανάγκες συνοπτικής ενημέρω-
σης κάθε επαγγελματία του χώρου. 

112 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2009

21 εικόνες, 2 πίνακες
CD με ασκήσεις

ISBN: 978-960-452-069-5

Τιμή: 20,00 €

ΕΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Δ. Βαγγέλη

Σε συνέχεια του εγχειριδίου της 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, από 

την ίδια συγγραφέα, όπου περιέχονται 
οι βασικές έννοιες και γνώσεις του 
τομέα της Ιστοπαθολογίας, το παρόν 
σύγγραμμα έρχεται να αναλύσει με 
συστηματικό τρόπο τα ιστολογικά 
ευρήματα σε παθολογικές και προπα-
θολογικές καταστάσεις στα διάφορα 
όργανα και συστήματα του ανθρώπι-
νου σώματος. Αναμένεται ότι θα απο-
δειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο 
πολλών σπουδαστών των Ιατροβιολο-
γικών Επιστημών ή Ιατρικών Τεχνολο-
γικών Εφαρμογών, καθώς και ενημε-
ρωτικό υλικό για κάθε επαγγελματία 
του χώρου της υγείας.

xx+324 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2010

151 έγχρωμες εικόνες, 7 πίνακες
ISBN: 978-960-452-092-3

Τιμή: 42,00 €

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 

Β. Τσακρακλίδης

∆΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Ένα έγκυρο, σύγχρονο και δοκι-
μασμένο εγχειρίδιο Λειτουρ-

γικής Ανατομίας, που υπηρετεί τον 
σπουδαστή αλλά και τον λειτουργό 
υγείας, ως διδακτικό σύγγραμμα ή και 
ως εγχειρίδιο αναφοράς στην καθημε-
ρινή κλινική πρακτική.

288 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2008

205 εικόνες, 15 πίνακες
ISBN: 978-960-452-048-0

Τιμή: 30,00 €

Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Κ. Δέλτας 

Η επιστήμη της Γενετικής και των 
κληρονομικών νοσημάτων απο-

τελούσε ανέκαθεν μία από τις πιο 
ενδιαφέρουσες πλευρές της Ιατρικής 
και της Βιολογίας. Η παρούσα μελέτη 
επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες 
της γονιδιακής δεξαμενής των Ελλη-
νοκυπρίων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο 
τη σύγχρονη βιβλιογραφία γύρω από 
κάποιες κληρονομικές παθήσεις, όσο 
και τοπικά φαινόμενα ενδημικών 
μεταλλάξεων κυρίως στην Κύπρο, 
αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα 
και την Κρήτη. Το βιβλίο απευθύνεται 
σε ειδικούς της γενετικής επιστήμης 
αλλά και σε όλους όσοι επιθυμούν να 
ενημερωθούν για τις σύγχρονες προό-
δους στη διάγνωση και θεραπεία των 
κληρονομικών ασθενειών, καθώς και 
για τις ιδιαίτερες εκφράσεις σε τοπικό 
επίπεδο νόσων όπως οι θαλασσαιμίες 
και η κυστική ίνωση.

xxx+194 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2014

35 εικόνες, 26 πίνακες
ISBN: 978-960-452-180-7 

Τιμή: 30,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
Κλινική προσέγγιση

A.Ε. Γερμενής

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται 
με σαφήνεια η βιοχημεία, η βιο-

λογία και η γενετική του συστήματος 
του συμπληρώματος, ακολουθούν οι 
διαταραχές αυτού σε διάφορες παθο-
λογικές καταστάσεις και με ευκρίνεια 
παρουσιάζονται οι μέθοδοι για την 
εργαστηριακή του διερεύνηση.

xii+192 σελίδες 20 25
Σκληρό εξώφυλλο 1993

76 εικόνες, 37 πίνακες
ISBN: 960-7308-27-1

Τιμή: 10,00 €

MEDICAL ETHICS 
Focus on Gastroenterology 

and Digestive Endoscopy 

C. Stanciu, S. Ladas

This book, compiled by Carol 
Stanciu and Spiros Ladas shares 

OMGE grobal perspective on Medical 
Ethics: its group of authors compris-
es eminent gastroenterologists from 
Europe, the Middle East, South Amer-
ica and the Far East. The first 12 chap-
ters are dealing with general issues of 
Ethics in Medicine, while the last 10 
chapters are targeted on specific ethi-
cal problems that are faced during the 
everyday practice in clinical Gastroen-
terology.

xii+202 pages 17 24
Soft/Hard cover 2002

3 figures, 8 tables
ISBN: 960-8071-40-2

Τιμή: 30,00 € 
(Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 35,00 € 
(Σκληρό εξώφυλλο)

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Βασικές αρχές

Κλινικές εφαρμογές

Περιενδοσκοπική φροντίδα

Χ.Κ. Μαυρογιάννης

Μια εποπτική εικόνα της ενδο-
σκοπίας, διαγνωστικής ή θερα-

πευτικής, με ανασκόπηση της εξέλιξης, 
των μεθοδολογιών και των σύγχρο-
νων και επερχόμενων κλινικών εφαρ-
μογών της ενδοσκόπησης. Ένα σημα-
ντικό βοήθημα για φοιτητές επαγγελ-
μάτων υγείας, αλλά και λειτουργούς 
της υγείας που χρειάζονται ένα κλινι-
κά προσανατολισμένο βοήθημα.

304 σελίδες 19 26
Mαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 2008

208 έγχρωμες εικόνες, 32 πίνακες
ISBN: 978-960-452-045-9

Τιμή: 60,00 €
(Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 70,00 € 
(Σκληρό εξώφυλλο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

Α. Καμμάς

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα 
ευσύνοπτο αλλά εμπεριστα-

τωμένο σύγγραμμα Ανατομικής, το 
οποίο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο και 
βοήθημα σε κάθε φοιτητή επαγγελ-
μάτων υγείας. Από τη μια ο σύγχρο-
νος τρόπος παρουσίασης της Ανα-
τομικής και από την άλλη οι κατατο-
πιστικές εικόνες, εξασφαλίζουν τον 
χρηστικό και διδακτικό σκοπό του 
βιβλίου.

304 σελίδες 21 29
Μαλακό εξώφυλλο 2010

Ανατύπωση 2012, 2016
143 σχήματα

ISBN: 978-960-452-107-4

Τιμή: 47,00 €

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ
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ΙΑΤΡΙΚΗ

OBSTRUCTIVE 

CALCULOUS JAUNDICE 

S.M. Constantinoiu, I.N. Mates, 
P. Voulgaris

The authors of this book present 
a worthy selection of topics 

regarding the calculous obstructive 
jaundice, a condition developed on 
an underlying calculous disease of 
the biliary system. They discuss the 
multitude of anatomical variants, the 
morphologic abnormalities of the 
gall bladder, cystic and common bile 
duct. Also the pathophysiology and 
diagnostic approach are discussed, 
together with information regarding 
the therapeutical approach, while sur-
gical or not, of the disease.

xiv+250 pages 17 24
Soft cover 2001

101 figures, 8 tables
ISBN: 960-8071-28-3

Τιμή: 10,00 €

ΒΑΣΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

Σ.Ε. Καρπάθιος

Το βιβλίο αυτό έρχεται να συζη-
τήσει τη νέα πολύπλοκη δια-

γνωστική και θεραπευτική μεθοδολο-
γία στον μαιευτικό τομέα της Περιγεν-
νητικής Ιατρικής, καθώς και τα γενι-
κότερα προβλήματα της φυσιολογίας 
και παθολογίας του αναπαραγωγικού 
συστήματος του ανθρώπου. Επιχειρεί-
ται ένας συγκερασμός της πρακτικής 
με τη θεωρητική γνώση, που δίνεται 
απλά και κατανοητά, ώστε να γίνεται 
αντιληπτός και από τον κλινικό ιατρό 
χωρίς τη σχετική εξειδίκευση. 

Μαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 1999
Ανατύπωση 2001

ISBN SET: 960-7308-99-9

Α΄ Τόμος: xxvi+462 σελίδες 17 24
208 εικόνες, 93 πίνακες, 56 διαγράμματα

ISBN: 960-7308-97-2

Β΄ Τόμος: xxvi+446 σελίδες 17 24
88 εικόνες, 115 πίνακες, 21 διαγράμματα

ISBN: 960-7308-98-0

Τιμή: 60,00 € 
(Μαλακό εξώφυλλο & οι 2 τόμοι)

Τιμή: 70,00 €
(Σκληρό εξώφυλλο & οι 2 τόμοι)

ΤΟ ΒΙΩΜΑ

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

Μ. Μωραΐτου

Το βιβλίο περιέχει όλες τις βασι-
κές πληροφορίες που χρειάζε-

ται να γνωρίζει κάθε γυναίκα για την 
εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία. 
Ακόμα, περιγράφει τις ψυχικές μετα-
βολές της εγκύου και της λεχωίδας 
και τις επιπτώσεις τους στο ζευγάρι, 
καθώς και την επίδραση της μητρό-
τητας στην προσωπικότητα της γυναί-
κας. Η επιστημονική επάρκεια και η 
θεματική πληρότητα του βιβλίου το 
καθιστούν πολύτιμο σύγγραμμα για 
τα τμήματα Μαιευτικής των Τ.Ε.Ι.

336 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2004

19 σχήματα, 31 έγχρωμες εικόνες
1 πίνακας

ISBN: 960-8071-68-2

Τιμή: 30,00 €

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ
Προστασία Μητρότητας

M. Μωραΐτου 

Ο  πολιτισμένος κόσμος προσπα-
θεί μέσω των διεθνών οργα-

νώσεων να προτείνει μέτρα για την 
προστασία της μητρότητας και του 
νεογνού. Στο βιβλίο αυτό συμπεριλαμ-
βάνονται οι κυριότερες προτάσεις των 
διεθνών οργανισμών που αφορούν 
στην προστασία της μητρότητας, οι 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προς τα κράτη-μέλη που αποτελούν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχετίζονται 
με θέματα που αφορούν στη μητρό-
τητα και ό,τι ισχύει στην Ελληνική 
Νομοθεσία σε σχέση με τη μητρότητα 
στο Σύνταγμα, στο Αστικό, Εργατικό 
και Ποινικό Δίκαιο. Εκτός των άλλων 
στην παρούσα έκδοση η συγγραφέας 
επιχειρεί μια πρώτη για τα ελληνικά 
πλαίσια καταγραφή της ιστορίας της 
Μαιευτικής.

xii+196 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2012, 6 εικόνες

ISBN: 978-960-452-156-2

Τιμή: 23,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Ι. Γκρεκ

Μια σύγχρονη και αναλυτική 
καταγραφή των δερματικών 

εκδηλώσεων ενδοκρινολογικών νοση-
μάτων, που βοηθά στην έγκαιρη και 
έγκυρη διάγνωση. Πολύτιμο στην κλι-
νική πράξη, καθοδηγεί στην επιλογή 
της καταλληλότερης αισθητικής αγω-
γής, ενώ διευκολύνει την αρμονική 
συνεργασία με άλλες ειδικότητες του 
χώρου της υγείας. 

240 σελίδες 17 24
Μαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 2005
22 σχήματα, 76 έγχρωμες εικόνες

7 πίνακες
ISBN: 960-8071-83-6

Τιμή: 35,00 €
(Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 45,00 € 
(Σκληρό εξώφυλλο)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

P.K. Buxton
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης:
Ιφ. Δανοπούλου

∆΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Το βιβλίο παρέχει μια περιεκτική 
σύνοψη των κυριότερων παθή-

σεων της Δερματολογίας. Αναμένεται 
ότι θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο 
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ 
θα αναδειχθεί σε αναντικατάστατο 
βοήθημα για φοιτητές, νοσηλευτές, 
γενικούς ιατρούς και ιατρούς άλλων 
ειδικοτήτων, που αντιμετωπίζουν δερ-
ματολογικές παθήσεις.

x+166 σελίδες 21 29,5
525 έγχρωμες εικόνες, 12 πίνακες

Μαλακό εξώφυλλο 2007
ΙSBN: 978-960-452-033-6

Τιμή: 55,00 €

ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ι. Ζαμπάκος

Το βιβλίο διαπραγματεύεται το 
φαινόμενο του σωματικού κάλ-

λους, της εξωτερικής ομορφιάς του 
ανθρώπου, μέσα από την ιστορική, 
εικαστική, φιλοσοφική και βιοαισθη-
τική του διάσταση, χωρίς ωστόσο 
να απορρίπτει ή να υποβαθμίζει το 
εσωτερικό κάλλος, την ομορφιά της 
ψυχής.

xvi+168 σελίδες 21 28
Μαλακό εξώφυλλο 2004

90 έγχρωμες εικόνες
ISBN: 960-8071-77-1

Τιμή: 30,00 €

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Συστατικά και Εφαρμογές 

Κ. Μουλοπούλου-Καρακίτσου
Δ. Ρηγόπουλος, Ι.Δ. Στρατηγός

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον πρώ-
το οδηγό καλλυντικών στην ελλη-

νική βιβλιογραφία. Γραμμένο από δερ-
ματολόγους, απευθύνεται σε όσους, 
με οποιονδήποτε τρόπο, ασχολούνται 
καθημερινά με αυτά τα προϊόντα. 
Περιγράφει βραχύτατα τις κυριότερες 
κατηγορίες καλλυντικών, τις μορφές, 
τις εφαρμογές και τις ανεπιθύμητες 
ενέργειές τους, αλλά και συναφείς 
έννοιες της Κοσμητολογίας. 

xii+676 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 1998
Ανατύπωση 2001, 2016

ISBN: 960-7308-87-5

Τιμή: 50,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

MOSBY

Μ. Courtney Moore
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: 
E. Μαγκλάρα-Κατσιλάμπρου, 
Α. Τσαρούχη, Θ. Κουρσουμπά, 
Ε. Λάππα

Γ΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ολο-
κληρωμένο βιβλίο, που αποτε-

λεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για 
την εκτίμηση της κατάστασης θρέψης 
αλλά και για τη λήψη αποφάσεων σχε-
τικά με τη διατροφική παρέμβαση σε 
μια μεγάλη κατηγορία νοσημάτων, 
όταν ενδείκνυται η θεραπεία μέσω 
της δίαιτας. Η ύλη της Γ΄ έκδοσης είναι 
κατάλληλα δομημένη, ώστε να καλύ-
πτει τις ανάγκες των φοιτητών στα 
αντίστοιχα μαθήματα.

xvi+384 σελίδες 16,5 24
Μαλακό εξώφυλλο 2000

Ανατύπωση 2005, 2014
30 εικόνες, 63 πίνακες

ISBN: 960-8071-24-0

Τιμή: 25,00 €

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ 

ΚΑΙ ΝΟΣΟΥ CROHN

I. Τριανταφυλλίδης
Β. Καραγιάννη, Κ. Τριανταφυλλίδη

Η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος 
Crohn –ιδιοπαθείς, φλεγμονώ-

δεις εντερικές νόσοι –είναι άγνωστης 
αιτιολογίας και δυσχερούς αντιμε-
τώπισης. Με δεδομένο ότι η σύγχρο-
νη «δυτική δίαιτα» φαίνεται να φέρει 
ευθύνη για την έξαρση των συμπτω-
μάτων τους τις τελευταίες δεκαετίες, 
προτείνονται στο παρόν βιβλίο συγκε-
κριμένες διατροφικές προσεγγίσεις, οι 
οποίες όπως έχει δειχθεί κλινικά και 
πειραματικά βελτιώνουν σημαντικά 
τα συμπτώματα των νόσων. Παρατί-
θενται επίσης τα αποτελέσματα των 
ερευνών για τον ρόλο των βοτάνων 
στην ολοκληρωμένη αντιμετώπισή 
τους. 

xvi+128 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2016

94 έγχρωμες εικόνες
ISBN: 978-960-452-222-4

Τιμή: 17,00 €

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

& ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ

Ι. Γκρεκ

Ένας χρήσιμος οδηγός για τον/
την νέο/α αισθητικό που επι-

θυμεί να διερευνήσει το αντικείμενό 
του/της με τα εργαλεία της επιστημο-
νικής έρευνας. Ο φιλόδοξος ερευνη-
τής καθοδηγείται στην επιλογή αντι-
κειμένου, στη βιβλιογραφική έρευνα, 
στην επιλογή υλικού και μεθόδου, 
μέχρι και στην επιλογή του βήματος 
και της μορφής παρουσίασης της 
εργασίας του.

200 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2006

ISBN: 960-452-013-x

Τιμή: 25,00 €

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ 

ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΥ 

Κ. Μουλοπούλου-Καρακίτσου

Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται 
με κατανοητό και επιμελημένο 

τρόπο στοιχεία της κατασκευής του 
δέρματος και των εξαρτημάτων του. 
Περιγράφονται επίσης η ιστορία, αλλά 
και η χρήση των καλλυντικών γενικώς. 
Αναλύονται οι διάφοροι τύποι του δέρ-
ματος σε φυσιολογικές, οριακές και 
παθολογικές συνθήκες και ο καθημε-
ρινός τρόπος φροντίδας τους, με αντί-
στοιχες βασικές, απλές, ουσιαστικές 
και τεκμηριωμένες συμβουλές. 

xvi+248 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2001

21 σχήματα, 65 εικόνες, 1 πίνακας
ISBN: 960-8071-31-3

Τιμή: 20,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Οδηγός Προαγωγής Υγείας για τον 

Μαθητή του Δημοτικού Σχολείου

Γρ. Ρίσβας, Ν. Ευσταθίου, 
Ν. Ορφανοπούλου

Μια σειρά από δραστηριότη-
τες που θα διδάξουν στους 

μαθητές βασικές γνώσεις για τα τρό-
φιμα και τους κινδύνους που κρύ-
βουν, κατευθύνοντάς τους προς μια 
υγιεινή διατροφική συμπεριφορά. Το 
βιβλίο προσφέρεται για την οργάνωση 
μαθημάτων στο επίπεδο του δημοτι-
κού σχολείου, που θα γνωρίσουν στα 
παιδιά το ανθρώπινο σώμα και τις δια-
τροφικές του ανάγκες, ώστε να απο-
φασίζουν συνειδητά τις διατροφικές 
τους επιλογές. Το βιβλίο επεκτείνεται 
ακόμα σε συναφή ζητήματα, όπως η 
συντήρηση και παρασκευή τροφί-
μων, η υγιεινή του στόματος, το σχο-
λικό κυλικείο, η διαφήμιση και η αγω-
γή του καταναλωτή.

144 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2006

ISBN: 960-452-012-1

Τιμή: 23,00 €

ΠΑΙΔΙΚH ΠΑΧΥΣΑΡΚIΑ
Ένας πλήρης οδηγός σχετικά 

με το βάρος, τη διατροφή 

και τη φυσική κατάσταση

RADCLIFFE

Dr R. Pryke
Επιμέλεια Έκδοσης:
Ε. Μαγκλάρα-Κατσιλάμπρου
Α. Τσαρούχη

Ένας ενημερωμένος, πλούσιος 
και τεκμηριωμένος οδηγός πρό-

ληψης και αντιμετώπισης της παιδικής 
παχυσαρκίας, που λαμβάνει υπόψη 
την πραγματικότητα της οικογενειακής 
ζωής, ώστε να είναι πρακτικά εφαρμό-
σιμος. Αντιμετωπίζει το ζήτημα πολύ-
πλευρα, από την οικονομική μέχρι την 
ψυχολογική πλευρά του, συμβάλλο-
ντας στην εγκατάσταση υγιεινών συνη-
θειών διατροφής και άσκησης, που αν 
εφαρμοστούν από την κατάλληλη ηλι-
κία, πιθανότατα θα συνοδεύουν το παι-
δί σε όλη του τη ζωή.

xvi+264 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2009

15 εικόνες, 22 πίνακες
ISBN: 978-960-452-066-4

Τιμή: 25,00 €

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ν. Κατσιλάμπρος
Συνεργάτες: Ε. Ρώμα-Γιαννίκου, 
Κ. Μακρυλάκης, Ι. Ιωαννίδης

B' ΕΚ∆ΟΣΗ

Μια ενδελεχής και ολόπλευρη 
παρουσίαση του πολυσύνθε-

του προβλήματος της κλινικής δια-
τροφής, που σήμερα αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία. Σύγχρονο και τεκμηριωμέ-
νο, το βιβλίο καλύπτει με επάρκεια τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών, 
αλλά προσφέρεται ιδιαίτερα και για 
την ενημέρωση κλινικών ιατρών και 
επαγγελματιών της υγείας.

xii+324 σελίδες 17 24
16 σχήματα, 1 εικόνα, 66 πίνακες

Μαλακό εξώφυλλο 2010
Ανατύπωση 2012

ΙSBN: 978-960-452-075-6

Τιμή: 40,00 €

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ 

ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Α.Δ. Τσαρούχη 

Στο πόνημα αυτό της κλινικού 
διατροφολόγου Α. Τσαρούχη 

παρατίθενται διατροφικές οδηγίες και 
συνταγές που αφορούν σε ασθενείς 
με νεφρική ανεπάρκεια. Σκοπός των 
συνταγών αυτών είναι να προσφέ-
ρουν μια καλή διατροφή, ενώ παράλ-
ληλα να απαλλάσσουν από συμπτώ-
ματα που ίσως προκαλούσε μια συνη-
θισμένη δίαιτα. Ο οδηγός αυτός δίνει 
την ακριβή ποσότητα αυτών των 
τόσο σημαντικών συστατικών στην 
κάθε συνταγή με την ελπίδα να είναι 
θεραπευτικά χρήσιμος και να ανοίγει 
ένα παράθυρο για καλύτερη ποιότητα 
ζωής των ασθενών με νεφρική ανε-
πάρκεια.

108 σελίδες 21 21
Μαλακό εξώφυλλο 2012

28 έγχρωμοι πίνακες ζωγραφικής, 
4 πίνακες

ISBN: 978-960-452-147-0 

Τιμή: 28,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα

Ν. Κατσιλάμπρος, Α. Κόκκινος, 
Χ. Κοσμίδης

Μια ενδιαφέρουσα και χρήσι-
μη συμπλήρωση της ελληνι-

κής βιβλιογραφίας στο θέμα της παχυ-
σαρκίας, της μάστιγας στην οποία η 
χώρα μας είναι δυστυχώς πρωτοπόρος. 
Οι ερωταπαντήσεις καλύπτουν με 
επαγωγικό τρόπο το αντικείμενο και 
συνάμα καθιστούν αυτό το βιβλίο ένα 
σημαντικό βοήθημα για τους ιατρούς, 
τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας 
αλλά και για το ευρύτερο κοινό.

xiv+178 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2010

15 έγχρωμες εικόνες 
8 έγχρωμα σχήματα, 8 πίνακες

ISBN: 978-960-452-085-5

Τιμή: 25,00 €

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
H Πρόληψη και η Αντιμετώπιση 

μιας Παγκόσμιας Επιδημίας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ)

Επιμέλεια Έκδοσης: 
Ν.Λ. Κατσιλάμπρος, Κ. Τσίγκος

Βασισμένο σε σχετική αναφο-
ρά μιας ομάδας εργασίας του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 
βιβλίο εξετάζει την κατάταξη της 
παχυσαρκίας, την επιδημιολογία της, 
τις συνέπειές της στην υγεία, το οικο-
νομικό της κόστος, τα οφέλη και τους 
κινδύνους από την απώλεια βάρους, 
τους παράγοντες που συντελούν στην 
εμφάνισή της, καθώς και τη στρατηγι-
κή της πρόληψης και της αντιμετώπι-
σής της. 

328 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2003

Ανατύπωση 2007, 2012, 2014
20 εικόνες, 30 πίνακες

ISBN: 978-960-8071-08-7

Τιμή: 40,00 €

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ
Πέρα από τα συνηθισμένα 

Π. Μάρκου

Τα τελευταία χρόνια παρατη-
ρείται στη χώρα μας μια αυξη-

μένη νοσηρότητα η οποία σχετίζεται 
χωρίς αμφιβολία με τις τροφές που 
καταναλώνουμε. Έτσι, ο σακχαρώδης 
διαβήτης, η παχυσαρκία, η υψηλή 
χοληστερίνη ή η στεφανιαία νόσος 
εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα, 
με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτα-
κτική η πρόληψή τους. Το βιβλίο αυτό 
αποτελεί έναν «οδηγό επιβίωσης» για 
το καθημερινό τραπέζι, ο οποίος προ-
τείνει μια ισορροπημένη, υγιεινή αλλά 
και γευστική διατροφή, και παράλλη-
λα μας προφυλάσσει από παθήσεις 
και διαταραχές.

xxii+86 σελίδες 21 21
Μαλακό εξώφυλλο 2008
ISBN: 978-960-452-061-9

Τιμή: 20,00 €

ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ & 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Προστατευτικός Ρόλος για Κακοήθεις 

Νεοπλασίες, Καρδιαγγειακές 

και Νευροεκφυλιστικές Παθήσεις 

Αθ. Βαλαβανίδης

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε 
ουσίες της διατροφής με αντι-

οξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιό-
τητες και στον προστατευτικό τους 
ρόλο για καρδιαγγειακές παθήσεις, 
κακοήθεις νεοπλασίες και νευροεκφυ-
λιστικές παθήσεις και είναι το τέταρτο 
στη σειρά των βιβλίων του συγγραφέα 
σχετικά με ελεύθερες ρίζες και δρα-
στικές οξυγονούχες ενώσεις. Το βιβλίο 
αυτό είναι χρήσιμο σε κάθε σκεπτόμε-
νο σύγχρονο άνθρωπο και απαραί-
τητο σε σπουδαστές και επιστήμονες 
του χώρου με ενδιαφέρον για τη σχέ-
ση διατροφής και υγείας.

xii+172 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 2011

53 σχήματα, 2 εικόνες, 5 πίνακες
ISBN: 978-960-452-126-5

Τιμή: 25,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 

ΤΥΠΟΥ 2
Αντιμετώπιση στην Κλινική Πράξη

Μετάφραση: Χ. Κολιάκη
Επιμέλεια μετάφρασης: 
Σ. Λιάτης, Χ. Κολιάκη
Επιστημονική επίβλεψη: 
Ν. Κατσιλάμπρος

Οι καταξιωμένοι συγγραφείς S. 
Levene και R. Donnely έγρα-

ψαν ένα σύγχρονο βιβλίο που μπορεί 
να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς 
και ως πρακτικός οδηγός για τον δια-
βήτη τύπου 2 στην κλινική πράξη. Τα 
δεδομένα στηρίζονται στις επίσημες 
συστάσεις και κατευθυντήριες οδη-
γίες μεγάλων διεθνών οργανισμών. 
Το παρόν εγχειρίδιο, με την υπεύθυνη 
απόδοση και επιμέλεια του Καθηγητή 
Νικoλάου Κατσιλάμπρου επιχειρεί να 
προβάλει με έμφαση την αναγκαιότη-
τα αντιμετώπισης του διαβήτη από τον 
ιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

xviii+382 σελίδες 12 18,5
Μαλακό εξώφυλλο 2011

37 πίνακες, 5 εικόνες
ISBN: 978-960-452-138-8

Τιμή: 28,00 €

HYPOTHALAMIC 

RELEASING HORMONES 

L.H. Duntas, R. Guillemin

Τhis book offers an overview of 
the history of TRH discovery, 

that created the path to the develop-
ment of Neuroendocrinology, togeth-
er with the latest reviews from Greek 
and foreign specialists regarding the 
current attitudes on laboratory and 
clinical research on the hypothalamic 
releasing hormones.

xiv+146 pages 17 24
Soft cover 2000

26 figures, 5 tables
ISBN: 960-8071-15-1

Τιμή: 18,00 €

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Α. Γαλάνης, Λ.Δ. Σπάρος

Δύο απόλυτα ειδήμονες Έλλη-
νες επιστήμονες και δάσκαλοι 

στο σύνθετο αντικείμενο της Επιδη-
μιολογίας, παρουσιάζουν μια σύντο-
μη, αλλά απόλυτα περιεκτική επιτομή 
του αντικειμένου, που σκοπό έχει την 
προαγωγή της γνωστικής βάσης όχι 
μόνο της κοινωνικής αλλά και της κλι-
νικής Ιατρικής στο σύνολό της. Είναι 
ένα βιβλίο ιδιαίτερα χρήσιμο στους 
επιστήμονες της υγείας που βασίζο-
νται στη γνώση και κατ’ επέκταση στις 
ενδείξεις που προέρχονται από ορθά 
σχεδιασμένες μελέτες για την εφαρ-
μογή ορθολογικής φροντίδας υγείας.

296 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2010

29 εικόνες, 59 πίνακες
ISBN: 978-960-452-090-9

Τιμή: 30,00 €

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Λ.Δ. Σπάρος, 
Π. Γαλάνης, Ι. Ζάχος, Κ. Τσιλίδης

Στο πρώτο βιβλίο αναπτύσσο-
νται τα κεφάλαια της αιτιότη-

τας, του σχεδιασμού μιας αιτιογνωστι-
κής επιδημιολογικής μελέτης και της 
αλληλεπίδρασης (ή συνεπίδρασης) 
των αιτιολογικών παραγόντων. 

184 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2004

13 εικόνες, 18 πίνακες
ISBN SET: 960-8071-75-5

ISBN: 960-8071-76-3

Τιμή: 25,00 €



16

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ II

Λ.Δ. Σπάρος, 
A. Λάμπρου, Κ. Μέλλου

Το βιβλίο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ περι-
γράφει και αναλύει τα στάδια 

του σχεδιασμού, της καταμέτρησης 
και της αξιολόγησης μιας επιδημιολογι-
κής έρευνας, συνεχίζοντας στην εκτί-
μηση και αντιμετώπιση των αναπόφευ-
κτων σφαλμάτων. Ιδιαίτερα χρήσιμο 
βοήθημα για όσους χρειάζονται να 
εμβαθύνουν στο αντικείμενο και τις 
μεθόδους των επιδημιολογικών μελε-
τών.

144 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2005

9 εικόνες, 17 πίνακες
ISBN SET: 960-8071-75-5

ISBN: 960-8071-84-4

Τιμή: 20,00 €

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
Διαγνωστική Έρευνα

Λ.Δ. Σπάρος, Ν. Πετρόγλου

Ο τρίτος τόμος της ΕΠΙΔΗΜΙΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ ολοκληρώνει την 

ανάλυση των τριών κύριων τομέων 
της επιδημιολογικής έρευνας, με την 
κριτική ανάλυση δύο καταξιωμένων 
μαθηματικών προτύπων, σε μια προ-
σπάθεια ορθολογικής προσέγγισης 
της διαγνωστικής διαδικασίας.

136 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2006

28 εικόνες, 29 πίνακες
ISBN SET: 960-8071-75-5 

ISBN: 960-452-002-4

Τιμή: 25,00 €

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Επιμέλεια Έκδοσης: 
Π. Χατζηπανταζή

Το βιβλίο αυτό το οποίο εκδόθη-
κε από τον Παγκόσμιο Οργανι-

σμό Υγείας και γράφτηκε από ειδικούς 
στον τομέα απ’ όλο τον κόσμο, είναι η 
παροχή οδηγιών σχετικά με τα μέτρα 
πρόληψης ή ελαχιστοποίησης των 
όποιων δυσμενών συνεπειών για την 
υγεία των ταξιδιωτών. Απευθύνεται 
πρωταρχικά σε ιατρούς και επαγγελ-
ματίες της δημόσιας υγείας, οι οποίοι 
παρέχουν συμβουλές υγειονομικού 
χαρακτήρα σε ταξιδιώτες, αλλά μπο-
ρεί επίσης να αποτελέσει οδηγό σε 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και οργανι-
σμούς, αεροπορικές και ναυτιλιακές 
εταιρείες. Οι πληροφορίες παρουσιά-
ζονται με τον απλούστερο τρόπο, 
ώστε να γίνονται κατανοητές από 
κάθε ενδιαφερόμενο.

xviii+358 σελίδες 14 20,7
Μαλακό εξώφυλλο 2010

10 χάρτες, 10 πίνακες
ISBN: 978-960-452-116-6

Τιμή: 27,00 €

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ 

ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Λ.Δ. Σπάρος

Το παρόν εγχειρίδιο συνοψίζει μια 
σειρά μαθημάτων που γίνονται 

στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και σεμιναρίων που 
οργανώθηκαν από την Ελληνική Εται-
ρεία Κοινωνικής Ιατρικής και σκοπεύ-
ει να διεγείρει το ενδιαφέρον των επι-
στημόνων υγείας στον νέο αυτόν κλά-
δο, που έχει ενταχθεί από 15ετίας και 
πλέον στο προπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών πολλών πανεπιστημίων της 
Ευρώπης και των ΗΠΑ.

x+118 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 1999

Ανατύπωση 2001
42 εικόνες, 25 πίνακες

ISBN: 960-8071-01-1

Τιμή: 15,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Γ. Παπαευαγγέλου, Κλ. Τσίμπος

Στο βιβλίο αυτό δίνονται ορι-
σμοί, έννοιες και πηγές δημο-

γραφικής πληροφόρησης, αναλύεται 
η κύρια δύναμη φθοράς του πληθυ-
σμού, η μεθοδολογία υπολογισμού 
του μεγέθους και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της θνησιμότητας 
και συζητούνται, μεταξύ των άλλων, 
οι έννοιες της γονιμότητας και της 
αναπαραγωγικότητας και η μεθοδο-
λογία μελέτης τους. 

x+156 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 1993

Ανατύπωση 2004, 2006
37 εικόνες, 55 πίνακες

ISBN: 960-7308-16-6

Τιμή: 18,00 €

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιδημιολογία και Πρόληψη

Α. Λινού

Μια αναλυτική και διεξοδική 
περιγραφή του κλάδου της 

Ιατρικής της Εργασίας, εμπλουτι-
σμένη με τα τελευταία πορίσματα 
της έρευνας και με ιδιαίτερη έμφα-
ση στην πρόληψη. Συγκεκριμένα 
αναφέρονται βλαπτικές επιδράσεις 
σε κάθε σύστημα του οργανισμού, 
εξετάζονται βλαπτικοί παράγοντες 
ευρείας χρήσης όπως τα φυτοφάρ-
μακα, διάφορες τοξικές ενώσεις, λοι-
μώδεις παράγοντες, ακόμα ατυχήμα-
τα και περιβαλλοντικοί παράγοντες. 
Αναλυτικά εξετάζεται μια σειρά από 
επικίνδυνους χημικούς παράγοντες, 
που χρησιμοποιούνται σε πολυάριθ-
μες εφαρμογές. Τέλος, μια σειρά από 
παραρτήματα καταγράφει τη σχετική 
νομοθεσία.

632 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2006

Ανατύπωση 2013, 2015
9 σχήματα, 45 εικόνες, 53 πίνακες

ISBN: 978-960-8071-91-9

Τιμή: 60,00 €

ΚΛΙΝΙΚΗ & 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Βασικές Έννοιες 

Π.Α. Γαλάνης, Λ.Δ. Σπάρος

Ο τόμος αυτός αποτελεί συνέ-
χιση μιας προσπάθειας, που 

άρχισε προ 30ετίας και πλέον, και επε-
δίωκε να γίνουν σαφείς, να διευκρινι-
σθούν δηλαδή, θεμελιώδεις έννοιες 
τόσο στην κλινική όσο και στην κοι-
νοτική Ιατρική (αλλά και ευρύτερα σ’ 
όλες τις «επιστήμες υγείας», Οδοντι-
ατρική, Νοσηλευτική). Στη συγγρα-
φή του συνέβαλλαν τα συγγράμματα 
Επιδημιολογίας, Επιστημολογίας και 
Γλωσσολογίας της Βιβλιοθήκης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, οι συζητήσεις κυρί-
ως με ομάδες μεταπτυχιακών φοιτη-
τών αλλά κυρίως τα συγγράμματα, 
τα δημοσιεύματα και οι παραδόσεις 
του Doctor Universalis, Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου McGill του Καναδά, 
Olli S. Miettinen. 

x+214 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2012

28 εικόνες, 46 πίνακες
ISBN: 978-960-452-148-7

Τιμή: 25,00 €

ΜΕΤΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

ή ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Αιτιο-γνωστική, Δια-γνωστική,

Προ-γνωστική

Λ.Δ. Σπάρος

Η σύγχρονη Επιδημιολογία έπα-
ψε να ασχολείται αποκλειστι-

κά με την αιτιολογία των επιδημικών 
νοσημάτων και επιχειρεί να θεμελιώ-
σει τις δια-γνωστικές, αιτιο-γνωστικές 
και προ-γνωστικές συναρτήσεις, που 
αποτελούν τη γενική πληροφορία, 
η οποία είναι απαραίτητη για την 
επιστημονική άσκηση της Ιατρικής. 
Το νέο αυτό περιεχόμενο της Επιδη-
μιολογίας επέβαλε την εισαγωγή ενός 
νέου όρου, αυτού της Μετα-επιδημιο-
λογίας, που αποτελεί και το αντικείμε-
νο ανάλυσης του παρόντος βιβλίου. 

192 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2001

Ανατύπωση 2003
35 εικόνες, 65 πίνακες

ISBN: 960-8071-33-x

Τιμή: 23,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Αικ. Νεστορίδου

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Ο καθηγητής Γ.Π. Χρούσος, στον 
πρόλογο του παρόντος τόμου 

αναφέρει την ακόλουθη ρήση του 
Ιπποκράτη: «είναι καλό να θεραπεύ-
ουμε τους ασθενείς για να γίνουν 
υγιείς, αλλά είναι ακόμη καλύτερο να 
θεραπεύουμε τους υγιείς για να μη 
γίνουν ασθενείς». Στο βιβλίο αναλύο-
νται με γνώση και εγκυρότητα ζητή-
ματα που αφορούν τη σχολική υγιεινή, 
την επιστήμη δηλαδή που σκοπό έχει 
να μελετήσει και να προλάβει κινδύ-
νους που κρύβει το σχολικό περιβάλ-
λον –από λοιμώδη νοσήματα μέχρι 
φαινόμενα εκφοβισμού και κακοποί-
ησης. Μ’ αυτόν τον τρόπο προτείνε-
ται ένα σύστημα υπηρεσιών το οποίο 
διασφαλίζει την πνευματική και σωμα-
τική υγεία των παιδιών, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τις σύγχρονες συνθήκες αλλά 
και τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού 
στον οποίο απευθύνεται.

xvi+192 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2014
ΙSBN: 978-960-452-193-7

Τιμή: 25,00 €

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ε. Βελονάκης, Π. Σουρτζή

Μια οργανωμένη καταγραφή 
της θεματολογίας της υγιεινής 

της εργασίας, που διατηρεί την επα-
φή με την ελληνική πραγματικότητα, 
ώστε να εξασφαλίζεται η πρακτικότη-
τα και χρησιμότητα για τον ενασχο-
λούμενο με το ζήτημα. Περιεκτικό και 
ευανάγνωστο, το βιβλίο αυτό καλύ-
πτει τις διδακτικές ανάγκες του φοιτη-
τή, αλλά και προσφέρεται ως εγχειρί-
διο αναφοράς για τον λειτουργό που 
θα κληθεί να αναλάβει την ευθύνη της 
υγειονομικής επιτήρησης ενός εργα-
σιακού περιβάλλοντος. 

x+222 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2009

4 σχήματα, 16 πίνακες
ISBN: 978-960-452-071-8

Τιμή: 35,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Μ. Παπαδάκης

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Βασική επιδίωξη του βιβλίου 
αυτού είναι να προσφέρει στους 

σπουδαστές των οικονομικών και κοι-
νωνικών επιστημών μια πρώτη εντύ-
πωση των τεχνικών που χρησιμοποι-
ούνται στη διεθνή βιβλιογραφία κατά 
την ανάλυση της κινητικότητας των 
μελών ενός κοινωνικού συστήματος. 

x+94 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 1997

15 εικόνες, 10 πίνακες
ISBN: 960-7308-77-8

Τιμή: 15,00 €

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 

ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Γ.Α. Ρηγάτος

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Από το αστείρευτο θησαυροφυ-
λάκιο της αρχαίας ελληνικής 

ποίησης, την Παλατινή Ανθολογία, 
έχουν επιλεγεί και παρουσιάζονται 
στην έκδοση αυτή όλα εκείνα τα επι-
γράμματα που αναφέρονται σε υγεία 
και αρρώστιες, που μνημονεύουν ατυ-
χήματα και θανάτους και που εγκωμι-
άζουν ή κατηγορούν ιαματικές θεότη-
τες και επώνυμους ή ανώνυμους θνη-
τούς θεραπευτές. 

viii+304 σελίδες 12 17
Μαλακό εξώφυλλο 2005

ISBN: 960-8071-92-5

Τιμή: 20,00 €

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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ΙΑΤΡΙΚΗ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΜΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Γ.Α. Ρηγάτος

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια 
συγκριτική εξέταση των κει-

μένων που μας άφησαν οι αρχαίοι 
Έλληνες ιατροί, προς τα γραφόμενα 
σε δημοσιευμένα ή ανέκδοτα «ιατρο-
σόφια», αλλά και προς τις καθημερι-
νές πρακτικές των λαϊκών ανθρώπων. 
Οι ομοιότητες που παρατηρούνται 
εντυπωσιάζουν, όχι μόνο για την 
αντοχή τους στον χρόνο, αλλά και για 
τις βαθιές ρίζες τους στην ανθρώπινη 
ψυχή. Η Β' έκδοση εμπλουτίζεται με 
περισσότερες αναφορές, όπως σκέ-
ψεις γνωστών συγγραφέων σχετικές 
με το αντικείμενο.

x+302 σελίδες 23 23
Σκληρό εξώφυλλο 2007

ISBN: 978-960-452-036-7

Τιμή: 35,00 €

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΥΘΙΚΟΙ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Γ.Α. Ρηγάτος

Το βιβλίο αναφέρεται σε πρό-
σωπα της αρχαίας Ελληνικής  

Μυθολογίας που υποστηρίζεται ότι 
με οποιονδήποτε τρόπο άσκησαν 
θεραπευτική δραστηριότητα. Πρόκει-
ται για φημισμένους ιατρομάγους και 
ιατρομάντεις και για μυθικούς ήρωες. 
Μάγισσες-θεραπεύτριες της προϊστο-
ρίας, ιαματικές θεότητες όπως ο Παι-
ών και ο Ασκληπιός αλλά και γνωστοί 
Ολύμπιοι θεοί πιστευόταν ότι ασκούν 
θεραπευτικούς ρόλους και αρμοδιό-
τητες. Συμβολισμοί, πανάρχαιες γνώ-
σεις και δεξιότητες κρυμμένες κάτω 
από τους μύθους κινητοποιούν ώς 
σήμερα το ενδιαφέρον των ανθρώ-
πων. 

xii+100 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2016
ISBN: 978-960-452-214-9

Τιμή: 15,00 €

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Α.Χ. Ευτυχιάδης

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια 
μεθοδολογική παρουσίαση των 

αρχών φιλοσοφίας και ιστορίας της 
Ιατρικής, σύμφωνα με τους σύγχρο-
νους επιστημονικούς κανόνες. Προ-
βάλλεται η άγνωστη αρχαία ελληνική, 
ελληνορωμαϊκή, βυζαντινή, μεταβυ-
ζαντινή, ελληνική αναγεννησιακή και 
νεοελληνική ιατρική συμβολή στην 
ανάπτυξη των αρχών που αποτελούν 
τη ρίζα των νεότερων απόψεων.

256 σελίδες 17 24
Μαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 2001

Ανατύπωση 2003
ISBN: 960-8071-26-7

Τιμή: 25,00 € 
(Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 30,00 € 
(Σκληρό εξώφυλλο)

ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΤΡΕΛΑ
Περιγραφές από τη λογοτεχνία με 

προθέσεις κοινωνικής παρέμβασης

Γ.Α. Ρηγάτος

Το μεγάλο θέμα της ψυχικής 
νόσου, που φέρεται ως τρέλα 

στον καθημερινό λόγο και στη λογο-
τεχνία κινητοποίησε το ενδιαφέρον 
των συγγραφέων, που την προσέγ-
γισαν με αυξημένη ευαισθησία. Το 
βιβλίο αυτό διερευνά τις καταγραφές 
της τρέλας στη νεοελληνική λογοτε-
χνία, από τον Σολωμό ως τον Ρώμο 
Φιλύρα και από τον Βιζυηνό ως τον 
Γεώργιο Ζάρκο προεκτείνοντας τις 
συγκρίσεις στον παγκόσμιο χώρο, με 
ενδεικτικές αναφορές από τον Γκό-
γκολ και τον Τενεσή Γούλιαμς. Η κοι-
νωνική ευαισθησία και η κατανόηση 
των πασχόντων, δείχνει την πρόθεση 
των λογοτεχνών για άσκηση κοινωνι-
κής παρέμβασης. 

x+94 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2014
ISBN: 978-960-452-191-3

Τιμή: 14,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΙΚΑΣ 

Επιμέλεια: Θ.Δ. Μουντοκαλάκης

Ένα βιβλίο-κατάθεση μνήμης 
πολλών ανθρώπων που είχαν 

την τύχη να γνωρίσουν τον ιατρό, 
Καθηγητή και Ακαδημαϊκό Γεώργιο 
Μερίκα· μνήμης που ενισχύεται απ΄ 
τη δύναμη της εικόνας, όπως αυτή 
αναδύεται από ένα πλούσιο φωτο-
γραφικό υλικό. Η έκδοση του βιβλίου 
εκπληρώνει πρωτίστως μιαν ανάγκη 
στον χρόνο, που ικανοποιεί ο γρα-
πτός λόγος. 

vi+90 σελίδες 20 25
Μαλακό εξώφυλλο 1999

ISBN: 960-7308-96-4

Τιμή: 12,00 €

ΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ

Α. Διαμάντη-Κηπιώτη

Το στόμα απασχολεί όλους μας, 
είτε πρόκειται για την υγεία του 

είτε για τις κοινωνικές, μυθολογικές 
και λογοτεχνικές προεκτάσεις του. Το 
παρόν βιβλίο εκθέτει με τρόπο τεκμη-
ριωμένο και απλό αυτά που η επιστή-
μη γνωρίζει σχετικά με το στόμα και 
τις παθήσεις του, προτείνοντας ότι η 
καλή υγεία του στόματος συμβάλλει 
στην καλή ποιότητα ζωής. 

xii+188 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 2016
ISBN: 978-960-452-231-6

Τιμή: 26,00 €

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

ΤΡΙΧΙΝΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ-

Τι είναι;
Το σώμα και οι λειτουργίες του 

στα νεοελληνικά αινίγματα

Γ.Α. Ρηγάτος

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας 
συγκεντρώνει και σχολιάζει 

αντιπροσωπευτικά αινίγματα για το 
ανθρώπινο σώμα και τις λειτουργίες 
του. Συχνά αυτά τα σύντομα λαϊκά κεί-
μενα μας εντυπωσιάζουν για τις απλές 
αλλά στέρεες γνώσεις που εκφρά-
ζουν σε συνεπτυγμένες, ολιγόλεξες 
φράσεις και άλλοτε μας ικανοποιούν 
με τις ποιητικές τους εικόνες και τις 
ευρηματικές τους περιγραφές. Εκτός 
από συμβολή στην κατανόηση μιας 
ακόμα συνιστώσας του λαϊκού μας 
πολιτισμού, το μελέτημα αυτό αποτε-
λεί και ένα γοητευτικό και ευχάριστο 
ανάγνωσμα. 

vi+96 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2003

7 εικόνες
ISBN: 960-8071-61-5

Τιμή: 10,00 €

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Χ.Σ. Ιεροδιακόνου

Ένα βιβλίο που αναζητά από-
ψεις περί διαμόρφωσης του 

χαρακτήρα στην Αριστοτέλεια σκέ-
ψη. Ο προσεγμένος και έγκυρος σχο-
λιασμός, η αναλυτική προσέγγιση 
και ο παραλληλισμός με τις σύγχρο-
νες απόψεις καθιστούν το βιβλίο αυτό 
ένα σημαντικό απόκτημα για τη βιβλι-
οθήκη κάθε μελετητή της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς.

xx+260 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2008
ΙSBN: 978-960-452-055-8

Τιμή: 25,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

ΠΑΘΗ

Γ.Α. Ρηγάτος

Τα άρθρα που απαρτίζουν το 
βιβλίο αποτελούν κεφάλαια της 

ιστορίας του πολιτισμού και των ηθών 
του ανθρώπου. Η θεματογραφία τους 
έχει επιλεγεί μέσα από τα λιγότερο 
συζητούμενα αντικείμενα, ορισμένα 
των οποίων αποτελούν «ταμπού». Το 
φως τους, «αγγελικό και μαύρο», περ-
νά μέσα από ένα ιατρικό φίλτρο και 
αναλύεται σε δέσμες χρωμάτων. 

vi+130 σελίδες 18,5 27,5
Μαλακό εξώφυλλο 2000

ISBN: 960-8071-18-6

Τιμή: 10,00 €

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Iστορικές και Πολιτιστικές 

διαδρομές

Γ.Α. Ρηγάτος

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην 
πολιτιστική διαδρομή της ελλη-

νικής διατροφικής παράδοσης από 
την Αρχαιότητα μέχρι τους Νεότε-
ρους Χρόνους. Με γνώμονα τη λαϊκή 
παράδοση ο συγγραφέας αναλύει τα 
ιστορικά δεδομένα και τον ρόλο της 
διατροφής στην κοινωνική οργάνω-
ση αλλά και ανάπτυξη του ελληνικού 
πολιτισμού. Στο βιβλίο, εξετάζονται 
τα στοιχεία που περιγράφουν τη δια-
τροφή κατά τους ομηρικούς χρόνους, 
τις σχετικές γνώσεις της προϊπποκρα-
τικής Ιατρικής, τα περί διαίτης βιβλία 
του Ιπποκράτη και των διαδόχων τους, 
τα περί τροφής βιβλία του Γαληνού και 
των μεταγενέστερων ιατρών. 

viii+176 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2011
ISBN: 978-960-452-112-8

Τιμή: 20,00 €

ΕΞΙ ΘΕΜΑΤΑ 

ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΚΟΠΙΑΣ

Χ.Σ. Ιεροδιακόνου

Στο παρόν βιβλίο εντοπίζονται 
επιμέρους ζητήματα του αρι-

στοτελικού corpus, τα οποία απα-
σχόλησαν πολλούς αιώνες αργότερα 
την ψυχιατρική και την ψυχανάλυση. 
Φανερώνεται η ικανότητα του στα-
γειρίτη φιλοσόφου στην ανατομή της 
ανθρώπινης ψυχολογίας, με ακρίβεια 
και βάθος που σήμερα ξαφνιάζουν για 
την πρωτοτυπία, τη διάρκεια και την 
αντίστασή τους στον χρόνο. Θέματα 
όπως ο χρόνος, ο ναρκισσισμός και 
τα όνειρα, αντιμετωπίζονται από τον 
αρχαίο φιλόσοφο με εντυπωσιακή και 
αναπάντεχη εμβρίθεια. 

xvi+280 σελίδες 14 21
14 εικόνες

Μαλακό εξώφυλλο 2015
ΙSBN: 978-960-452-201-9

Τιμή: 25,00 €

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΟΛΟΓΙΑ

Γ.Α. Ρηγάτος

Σ το παρόν έργο ξεχωρίζεται ένα 
από τα εκπρεπέστερα είδη 

της λαϊκής λογοτεχνίας, η παροιμία, 
την οποία ο Κωστής Παλαμάς τουλά-
χιστον δύο φορές εξεθείασε. «Αξίζει 
να αναλυθούν οι Παροιμίες», έγραφε, 
«ως μνημεία γλωσσικά, που μια μέρα 
θα ευεργετήσουν τον ποιητή. Ποιoς 
ξέρει πόσο και η μελέτη τους θα βοη-
θήσει στο χτίσιμο καμιάς μεγάλης και 
συνθετικής εργασίας για την ελληνι-
κή ψυχή, καμιάς μεγαλοφάνταστης 
εποποιίας»...

(Μ. Μερακλής)

xii+148 σελίδες 14 20,5
Μαλακό εξώφυλλο 1997

Ανατύπωση 2002
ISBN: 960-7308-72-7

Τιμή: 10,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Ά.Δ. Γέροντας

Σ το βιβλίο αυτό περιλαμβάνο-
νται κείμενα με διαφορετική 

θεματολογία, που αποσκοπούν στη 
λογοτεχνική προσέγγιση της νόσου, 
στο αγκάλιασμα Ιατρικής και τέχνης 
και στην επισήμανση της θεραπευτι-
κής ελπίδας που η τέχνη και το κίνη-
τρο για τη δημιουργία προσφέρουν 
μέσα στη σκληρή πραγματικότητα της 
διαταραχής ή της παρέκκλισης.

x+62 σελίδες 12 17
Μαλακό εξώφυλλο 2003

6 εικόνες
ISBN: 960-8071-55-0

Τιμή: 5,00 €

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μ ια συλλογή από μελέτες που 
καλύπτουν μεγάλες και ενδια-

φέρουσες περιόδους της ιστορίας της 
Παιδιατρικής στη χώρα μας, από την 
αρχαιότητα και την Οθωμανική περί-
οδο μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Χρήσι-
μο για πολλές ιατρικές ειδικότητες, το 
βιβλίο αυτό θα αποδειχθεί πολύτιμο 
στον μελετητή της Παιδιατρικής.

128 σελίδες 17 24
46 εικόνες

Μαλακό εξώφυλλο 2007
ISBN: 978-960-452-024-4

Τιμή: 10,00 €

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Γ.Ν. Σχορετσανίτης 

Ο συγγραφέας επιχειρεί μέσα 
από μια απλή και παραστατική 

περιγραφή της ιστορίας της Ιατρικής 
των Ισλαμικών χωρών να αναδείξει τη 
σημασία του πολιτισμού των χωρών 
αυτών, που έδωσαν πάρα πολλά στην 
εποχή της άνθισής τους και επηρέα-
σαν ακόμα περισσότερο την Αναγέν-
νηση και κατ’ επέκταση αυτό που ονο-
μάζουμε σήμερα δυτικό πολιτισμό. 
Με πληροφορίες έγκυρες από πηγές 
αδιαμφισβήτητες, αλλά και μέσα από 
αρκετές προσωπικές εμπειρίες ο συγ-
γραφέας-ιατρός μας ταξιδεύει σε έναν 
κόσμο της επιστήμης, πολύ διαφορε-
τικό, αλλά και ταυτόχρονα πολύ σημα-
ντικό για την εξέλιξη και καθιέρωση 
της Ιατρικής Επιστήμης σε ολόκληρο 
τον κόσμο.

xlii+406 σελίδες 17 24
160 εικόνες 

Σκληρό εξώφυλλο 2011
ISBN: 978-960-452-144-9

Τιμή: 40,00 €

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & 

ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ 

ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΤΗΣ AΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

Γ.Ν. Σχορετσανίτης 

Οι πρώτες εικόνες που δείχνουν 
ότι οι άνθρωποι έχουν μια υπο-

τυπώδη γνώση της ανατομίας των 
ζώων, εμφανίζονται ήδη σε σπήλαια 
της εποχής του Λίθου. Έκτοτε, ειδικά 
από την κλασική αρχαιότητα και μετά, 
η πρόοδος της Ανατομικής είναι εντυ-
πωσιακή, και περιλαμβάνει συστηματι-
κές εργασίες πρωτοπόρων, αντιπαλό-
τητες λόγω μεταφυσικών προκαταλή-
ψεων, αλλά και συναρπαστικές παρα-
τηρήσεις για τον τρόπο που σκέφτο-
νται ή αντιδρούν οι άνθρωποι μπρος 
σ’ ένα ζήτημα που κινητοποιεί τόσο 
το ενδιαφέρον όσο και τον τρόμο. Το 
βιβλίο προσφέρει μια εύγλωττη εισα-
γωγή στην ιστορία της Ανατομικής και 
των παραλειπόμενών της, η οποία εκκι-
νεί από τις εργασίες του Αλκμαίωνα του 
Κροτωνιάτη και φτάνει μέχρι τα σημε-
ρινά αμφιθέατρα των ιατρικών σχολών.

viii+264 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2014
ΙSBN: 978-960-452-197-5

Τιμή: 28,00 €

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΜΗΔΕΙΑ
Προσεγγίζοντας τη μαγεία

και τη θεραπευτική

της Προϊστορίας

Γ.Α. Ρηγάτος

Το βιβλίο αυτό αποπειράται να 
ανοίξει τη συζήτηση για τη 

Μήδεια πέρα από την ισχύ του μύθου 
που επέβαλλε μεγαλοφυώς ο Ευριπί-
δης μέσα από την περίφημη τραγω-
δία του. Η γενεαλογία των λέξεων, οι 
προϊστορικές πηγές και οι γνώσεις 
μας γύρω από την αρχαία Ιατρική 
δίνουν νέα διάσταση σε έναν από τους 
διασημότερους μύθους του δυτικού 
πολιτισμού. 

vi+58 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2015
ISBN: 978-960-452-203-3

Τιμή: 12,00 €

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ 

ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Γ.Α. Ρηγάτος

Γ΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Α νασκάπτοντας τον ανθρωπω-
νυμικό θησαυρό της σύγχρονης 

Ελλάδας, ο συγγραφέας αναδεικνύει 
και αξιοποιεί μια σημαντική πλευρά 
της ιστορίας, της λαογραφίας και του 
πολιτισμού της Ιατρικής, όπως έχει 
αποτυπωθεί στο συλλογικό υποσυνεί-
δητο του λαού.

x+118 σελίδες 16 16
Μαλακό εξώφυλλο 2007
ISBN: 978-960-452-029-9

Τιμή: 10,00 €

Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Γ.Α. Ρηγάτος

Έχοντας αντιμετωπίσει επαγγελ-
ματικά τον πόνο επί δεκαετίες, 

ο γνωστός γιατρός και συγγραφέας Γ.Α. 
Ρηγάτος εστιάζει και το δεύτερο ταλέ-
ντο του στο δυσάρεστο αυτό σύμπτω-
μα, ανιχνεύοντας τις πολιτισμικές, 
λαογραφικές, ιστορικές αλλά και επι-
στημονικές συνιστώσες του πόνου και 
των προσπαθειών καταπολέμησής του. 
Ενδιαφέρον θα βρουν στο βιβλίο αυτό 
όχι μόνο οι λειτουργοί της υγείας, αλλά 
και το ευρύ κοινό. Το αντικείμενο ανα-
πόφευκτα απασχολεί κάθε άνθρωπο, 
ενώ η σφαιρική διαπραγμάτευση και ο 
πλούτος των στοιχείων θα συναρπάσει 
τον αναγνώστη, λειτουργώντας ίσως 
και ως παυσίπονο κατά των πόνων της 
καθημερινότητας. 

viii+168 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2009

Ανατύπωση 2011, 2015
ISBN: 978-960-452-083-1

Τιμή: 20,00 €

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Δοκίμια για την Ιατρική 

στη Λογοτεχνία 

Γ.Α. Ρηγάτος

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Μέσα από επιλεγμένα αποσπά-
σματα επωνύμων της λογοτε-

χνίας μας το βιβλίο αυτό αναδεικνύει 
το προσωπικό πρόβλημα υγείας του 
καθενός και σχολιάζει το πώς η κατά-
σταση του ασθενούς αντικατοπτρίζε-
ται στη λογοτεχνία ή μετουσιώνεται σε 
ποίηση. Ο μελετητής δείχνει μέσα από 
επιλεγμένα κείμενα ποιητών και λογο-
τεχνών την ιατρική λειτουργία της 
λογοτεχνίας...

(Α. Κατσίκη-Γκίβαλου)

x+230 σελίδες 14 23,5
Μαλακό εξώφυλλο 1998

43 εικόνες
ISBN: 960-7308-84-0

Τιμή: 16,00 €

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ 

ΦΩΤΙΑΣ

Γ.Ν. Σχορετσανίτης 

Το βιβλίο αποτελεί μια πολύπλευ-
ρη συνθετική παρουσίαση της 

ιστορίας και του πολιτισμού του Αζερ-
μπαϊτζάν, μιας χώρας μάλλον άγνω-
στης σε εμάς, με την οποία ωστόσο 
μας συνδέουν ποικίλα θρησκευτικά 
και ανατολίτικα αρώματα. Η χώρα 
ξεδιπλώνεται γρήγορα και πολύχρω-
μα, η ιστορία δίνει χώρο στη φιλοσο-
φία, στην ποίηση και στη θρησκεία, 
για να έχουμε στο τέλος μια σφαιρική 
τοιχογραφία αυτής της τόσο συναρ-
παστικής γωνιάς δίπλα στην Κασπία 
Θάλασσα.

xii+228 σελίδες 17 24
157 εικόνες

Μαλακό εξώφυλλο 2016
ΙSBN: 978-960-452-212-55

Τιμή: 24,00 €

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ 

ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Σ.Γ. Κοριτσιάδης

Στο παρόν βιβλίο εξετάζεται η 
χειρουργική ως τέχνη με πολυ-

ποίκιλους συμβολισμούς και προε-
κτάσεις, και διεκδικείται η ένταξή της 
στο πάνθεον των τεχνών, πόσω μάλ-
λον που αγγίζει από τη φύση της το 
όριο μεταξύ ζωής και θανάτου. Απο-
τελεί μια πρωτότυπη προσέγγιση της 
χειρουργικής και δίνει στον χειρουρ-
γό μια συμβολική διάσταση που δεν 
έχουμε συνηθίσει.

xiv+82 σελίδες 12 17
Μαλακό εξώφυλλο 2015
ISBN: 978-960-452-210-1

Τιμή: ..,00 €

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΤΗΣ Α' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1929–1946) ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΜΑΚΚΑ

Ι.Γρ. Τσουκαλά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΓ.Ν. Μακκάς αναδείχθηκε ικανό-
τατος επιστήμονας και σοφός 

δάσκαλος, εκπληρώνοντας στο ακέ-
ραιο τις απαιτήσεις της θέσης του. 
Παρουσιάζοντας σήμερα το έργο και 
τη βιογραφία του, ο συγγραφέας ελπί-
ζει να προσελκύσει νεότερους παιδιά-
τρους στην ιστορική μελέτη της ειδι-
κότητας, αλλά και να τους προσφέρει 
έμπνευση για νέες τολμηρές παρεμβά-
σεις στην κοινωνία.

xiv+314 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2007

89 εικόνες
ISBN: 978-960-452-044-2

Τιμή: 30,00 €

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΕΡΤΑΣΗ-
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ξ.Κ. Κροκίδης

Hταξινόμηση, ο μηχανισμός δρά-
σης, η φαρμακοκινητική, οι φαρ-

μακολογικές δράσεις και οι ανεπιθύμη-
τες ενέργειες των ανταγωνιστών ασβε-
στίου περιγράφονται λεπτομερώς. 
Ακολουθεί η κλινική τους εφαρμογή 
κυρίως στην Καρδιολογία-Αγγειολο-
γία, αλλά και σε άλλες ιατρικές ειδικό-
τητες, παθολογικές και χειρουργικές. 
Τέλος, γίνεται συνοπτική αναφορά σε 
ικανό αριθμό πολυκεντρικών μελε-
τών, όπου χρησιμοποιήθηκαν φάρμα-
κα της εν λόγω κατηγορίας.

xvi+88 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2003

3 σχήματα, 33 πίνακες
ISBN: 960-7308-54-2

Τιμή: 10,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Πληροφορίες για τους Ασθενείς 

Ι. Τρικοίλης, Α. Σπύρου, Β. Βαρτελά 

Ο σκοπός αυτού του «οδηγού» 
από τους ειδικούς στο θέμα 

νοσηλευτές Ιωάννη Τρικοίλη και Αλκέ-
τα Σπύρου και την καρδιολόγο Βασιλι-
κή Βαρτελά είναι να δοθούν απαντή-
σεις σε συχνές και καθημερινές ερω-
τήσεις που έχουν αφενός, οι ασθενείς 
υπό αντιπηκτική αγωγή και αφετέρου, 
το συγγενικό περιβάλλον αυτών των 
ασθενών, με απώτερο σκοπό τη βέλ-
τιστη, αποτελεσματική και χωρίς επι-
πλοκές χορήγηση αυτών των φαρμά-
κων. 

80 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2013

1 εικόνα, 6 πίνακες
ISBN: 978-960-452-158-6 

Τιμή: 14,00 €

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΕΡΤΑΣΗ-ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Θ. Ξάνθος, Λ. Παπαδημητρίου

Το αντικείμενο της Διδασκαλίας 
της Καρδιοαναπνευστικής Ανα-

ζωογόνησης αποτελεί χώρο με πολύ 
μικρή αντιπροσώπευση στην ελλη-
νική βιβλιογραφία και έτσι αποτελεί 
ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη παρουσία το 
καλογραμμένο αυτό εγχειρίδιο. Πρό-
κειται για ένα συνοπτικό αλλά και 
ολοκληρωμένο σύγγραμμα που εξε-
τάζει μεθοδικά όλες τις πτυχές και τα 
πιθανά προβλήματα κατά τη διδασκα-
λία της Καρδιοαναπνευστικής Αναζω-
ογόνησης.

x+70 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2010

25 έγχρωμες εικόνες
ISBN: 978-960-452-096-1

Τιμή: 17,00 €

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ 

& HOLTER ΡΥΘΜΟΥ
Η διαχρονική επικαιρότητα 

στη διάγνωση

Ν.Μ. Χορευτής

Το βιβλίο αυτό, προσανατολι-
σμένο στην αντιμετώπιση των 

καθημερινών καρδιολογικών προ-
βλημάτων, αναφέρεται στη δοκιμασία 
κόπωσης και στην παθολογική φυσι-
ολογία της, στις ενδείξεις, στις αντεν-
δείξεις, στους κινδύνους της δοκιμα-
σίας και στην ερμηνεία των αποτελε-
σμάτων της, καθώς και στην εξέταση 
του Holter ρυθμού 24ωρης παρακο-
λούθησης.

xii+84 σελίδες 20 26
Μαλακό εξώφυλλο 1998

10 σχήματα, 27 εικόνες, 5 πίνακες
ISBN: 960-7308-91-3

Τιμή: 20,00 €

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ 

ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 
Σύγχρονα σχόλια 

Π. Κουταλάς

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στο 
πρόβλημα της αρτηριακής 

υπέρτασης, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο της προσοχής. Αν και τα 
δεδομένα μας είναι ατελή, οι ενδείξεις 
είναι πειστικές ότι η υπέρταση είναι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα δημόσιας 
υγείας που επιδέχεται αντιμετώπιση. 
Η μακροχρόνια ικανοποιητική αντιμε-
τώπιση κάθε υπερτασικού ασθενούς 
χωριστά έχει κρίσιμη σημασία για τον 
έλεγχο αυτής της νοσηρής κατάστα-
σης. 

xii+492 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 1993
129 σχήματα, 43 πίνακες

ISBN: 960-7308-28-x

Τιμή: 40,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ)

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται 
την αιτιολογία, την επιδημιο-

λογία, την αντιμετώπιση και τα ειδικά 
θεραπευτικά προβλήματα των καρ-
διαγγειακών νοσημάτων στους υπε-
ρήλικες. Περιλαμβάνει τις απόψεις 
ειδικών και υπογραμμίζει τα μέτρα 
που πρέπει να λαμβάνονται για να 
προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν 
διάφορες παθολογικές καταστάσεις 
που μειώνουν την ποιότητα ζωής των 
υπερηλίκων, αλλά και πρoκαλούν 
απώλεια της αυτοπεποίθησης.

208 σελίδες 16 24
Μαλακό εξώφυλλο 1994

5 εικόνες, 28 πίνακες
ISBN: 960-7308-40-9

Τιμή: 5,00 €

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΕΡΤΑΣΗ-ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 

Λ. Παπαδημητρίου

Το ζωτικό θέμα της Καρδιοανα-
πνευστικής Αναζωογόνησης 

περιγράφεται και αναλύεται μεθοδι-
κά σύμφωνα με τις νέες κατευθυντή-
ριες οδηγίες. Αναλύονται η βασική και 
εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής 
των ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, 
καθώς επίσης και οι ειδικές καταστά-
σεις που οδηγούν στην ανακοπή και 
στην αντιμετώπισή της. Αναλύονται 
ακόμη ειδικά θέματα που αφορούν 
στο αντικείμενο ανακοπή/αναζωογό-
νηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
Εξετάζονται αίτια, βασικές τεχνικές, 
εξειδικευμένες διαδικασίες και ειδικές 
καταστάσεις. Ένα έργο χρήσιμο τόσο 
για το ευρύ κοινό, όσο και για τους 
ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

328 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2006

Ανατύπωση 2007
17 σχήματα, 61 εικόνες, 28 πίνακες

ISBN: 960-452-016-4

Τιμή: 40,00 €

PERFUSIONIST
Ο ρόλος του στη σύγχρονη Ιατρική 

Χ. Μπεζεβέγκη

Ηπεριγραφή της άγνωστης ειδικό-
τητας του perfusionist αποτελεί 

ένα βήμα για την ευρύτερη αναγνώ-
ρισή της, όπως και για τη σαφέστε-
ρη οριοθέτησή της στο πλευρό της 
ελληνικής χειρουργικής. Αναμένεται 
να προσελκύσει το ενδιαφέρον σπου-
δαστών του χώρου της υγείας, να 
εμπνεύσει νέους να αναζητήσουν τον 
επαγγελματικό τους δρόμο ως perfu-
sionists, αλλά και να ενημερώσει το 
κοινό και τους ενδιαφερόμενους για 
τον ρόλο του perfusionist.

xvi+104 σελίδες 15,5 23,3
Σκληρό εξώφυλλο 2008

51 εικόνες, 5 πίνακες
ISBN: 978-960-452-062-6

Τιμή: 30,00 €

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟ ΗΚΓ
Μεθοδολογία Ανάλυσης-

Κλινικές Εφαρμογές 

Γ. Καζιάνης

Ένας πρακτικός και σύγχρονος 
οδηγός ενημέρωσης και εφαρ-

μογής για τη μέθοδο του Συμψηφι-
στικού Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, 
χρήσιμος στον έμπειρο καρδιολόγο 
αλλά και στον ασκούμενο, ακόμα 
και στον γενικό παθολόγο ιατρό. Με 
την άθροιση των κατακερματισμένων 
ηλεκτρογραμμάτων επιτυγχάνεται 
η ανίχνευση των όψιμων κοιλιακών 
δυναμικών, ενός προγνωστικού δεί-
κτη μελλοντικών αρρυθμικών συμ-
βαμάτων. Η μέθοδος του συμψηφι-
στικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος, 
που συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύ-
τατα, προσφέρει βελτιωμένη πρό-
γνωση και επιτρέπει την ασφαλέστε-
ρη προληπτική αντιμετώπιση.

xvi+168 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 2005

80 εικόνες, 7 πίνακες
ISBN: 960-8071-96-8

Τιμή: 40,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΕΡΤΑΣΗ-ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ 

Θ.Δ. Μουντοκαλάκης

Σ το βιβλίο αυτό γίνεται μια 
εκλαϊκευμένη προσέγγιση στο 

πολυσύνθετο και ιδιαίτερα σοβαρό 
ζήτημα της υπέρτασης. Δίνονται ανα-
φορές με όσο το δυνατόν απλούστε-
ρο τρόπο στην παθοφυσιολογία και 
στην αιτιολογία της νόσου, παραδείγ-
ματα εκδήλωσης και εμφάνισης των 
συμπτωμάτων, καθώς και λεπτομε-
ρείς οδηγίες πρόληψης, πρόγνωσης 
και αντιμετώπισης της σοβαρότατης 
αυτής επιδημίας. 

160 σελίδες 14 20,5
Μαλακό εξώφυλλο 2000

24 εικόνες, 3 πίνακες
ISBN: 960-8071-17-8

Τιμή: 10,00 €

ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ) 
Επιμέλεια ύλης: 
Θ.Δ. Μουντοκαλάκης
Απόδοση στα Ελληνικά: 
Α.Δ. Αχείμαστος, Γ.Σ. Στεργίου

Το βιβλίο περιλαμβάνει την τρέ-
χουσα γνώση για τον ορισμό 

και την ταξινόμηση της υπέρτασης, 
τους τρόπους μέτρησης της αρτηρι-
ακής πίεσης και την αξιοπιστία τους, 
την ακριβή σημασία της υπέρτασης 
ως παράγοντα καρδιαγγειακού κιν-
δύνου, αλλά και τους παράγοντες 
που αυξάνουν την πιθανότητα ανά-
πτυξης υπέρτασης και τη συμμετο-
χή των διαφόρων συστημάτων στην 
παθογένειά της.

viii+104 σελίδες 16 24
Μαλακό εξώφυλλο 1998

Ανατύπωση 2005
3 εικόνες, 11 πίνακες
ISBN: 960-7308-86-7

Τιμή: 10,00 €

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ

B. Τσακρακλίδης, Κ.Ι. Γουργουλιάνης

Γ΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Σ κοπός του βιβλίου είναι να βοη-
θήσει τον ιατρό να δημιουργή-

σει τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την επιστημονική του εξέλιξη, να 
πραγματοποιήσει το ερευνητικό του 
έργο και να το προβάλει με τις δημοσι-
εύσεις και τις ανακοινώσεις του. Νέος, 
ανεξάρτητα από την ηλικία του, είναι 
κάθε ιατρός που αποφασίζει ν' ασχο-
ληθεί με την έρευνα και αισθάνεται τη 
χαρά της δημιουργίας. 

328 σελίδες 13,5 21
Μαλακό εξώφυλλο 2003

Ανατύπωση 2004, 2005, 2007, 2008
22 εικόνες, 32 πίνακες

ISBN: 978-960-8071-43-8

Τιμή: 23,00 €

ΛΕΞΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 

ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ)

Επιμέλεια Έκδοσης: Μ. Μαλλιώρη

Ηέκδοση αυτή είναι παράλληλη 
του Λεξικού Όρων Ψυχιατρικής 

και Ψυχικής Υγείας, που έχει επίσης 
εκδώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας. Οι ορισμοί αναφέρονται κατά 
κανόνα στις ψυχοδραστικές επιδρά-
σεις των ουσιών, στη συμπτωματολο-
γία, στα επακόλουθα και στις θερα-
πευτικές ενδείξεις. Γίνεται σύνδεση με 
τη Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς 
Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων 
και Συναφών Προβλημάτων Υγείας 
(ICD-10).

viii+80 σελίδες 16 24
Μαλακό εξώφυλλο 2010
ΙSBN: 978-960-452-095-4 

Τιμή: 12,00 €



28

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΛΕΞΙΚΟ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ) 
Ψυχιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών
Απόδοση στα Ελληνικά και Επιμέλεια: 
Γ.Ν. Χριστοδούλου, Ι. Παπακώστας, 
Ι. Ζέρβας

Ηέκδοση αυτή σκοπεύει να ορί-
σει έννοιες που χρησιμοποιού-

νται στη διαπολιτισμική ψυχιατρική 
και στη συγκριτική έρευνα και να διευ-
κολύνει τη συνεννόηση μεταξύ επαγ-
γελματιών της ψυχικής υγείας με ποι-
κίλη εθνική, πολιτισμική και γλωσσική 
προέλευση, οι οποίοι αναγκαστικά 
διαφέρουν μεταξύ τους στην κατανό-
ηση και στη χρήση ορισμένων όρων. 

viii+56 σελίδες 16 24
Μαλακό εξώφυλλο 1999

ISBN: 960-8071-04-6

Τιμή: 12,00 €

ΛΕΞΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΛΕΞΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Γ.Α. Ρηγάτος

Μια πλευρά της ελληνικής λαϊ-
κής παράδοσης που αργοσβή-

νει καταγράφει ο Γ.Α. Ρηγάτος. Η ιστο-
ρία της προεπιστημονικής, μαγικής 
θεραπευτικής τέχνης αναδεικνύεται 
μέσα από λέξεις και πρακτικές ξεχα-
σμένες στον χρόνο, σε διαλέκτους και 
ιδιώματα που πλέον σπανίζουν. Με το 
γνωστό γλαφυρό ύφος του συγγρα-
φέα αποτυπώνεται μια παράδοση που 
πηγάζει από την αρχαιότητα, αλλά και 
από τα ήθη και έθιμα των γειτονικών 
λαών, όπως αμαλγαμώθηκαν στον 
ελλαδικό χώρο. Πλούσιο και τεκμη-
ριωμένο, το κείμενο αναπτύσσεται 
όπου είναι δυνατό, προσφέροντας ένα 
ελκυστικό ανάγνωσμα. 

xiv+410 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 2005

55 εικόνες
ISBN: 960-8071-93-3

Τιμή: 40,00 €

ΛΕΞΙΚΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης:
Μ. Κοκκώση, Κλ. Συνοδινού
Μετάφραση: Β. Τσίγκανου

Το λεξικό του εκδοτικού οίκου 
Larousse αποτελεί έναν πλήρη 

οδηγό στις βασικές έννοιες της Ψυχο-
λογίας, και περιλαμβάνει όρους της 
Ψυχανάλυσης, της Κλινικής Ψυχολο-
γίας, του Συμπεριφορισμού, αλλά και 
της βιοτυπολογίας ή της χαρακτηρο-
λογίας. Παρέχει μια σύντομη και ακρι-
βή περιγραφή της σχετικής ορολογί-
ας, καθώς και βιογραφικά σημειώματα 
των σημαντικότερων ερευνητών και 
επιστημόνων της Ψυχολογίας από την 
ίδρυσή της μέχρι τις μέρες μας. 

vi+394 σελίδες 14 21
28 σχήματα

Μαλακό εξώφυλλο 2010
ΙSBN: 978-960-452-115-9

Τιμή: 32,00 €

ΜΕΓΑΛΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 

Ν.Β. Αγγελόπουλος 

Ο τόμος αυτός αποτελεί την 
πρώτη εγκυκλοπαίδεια στον 

ελληνικό χώρο σε αυτό το επιστη-
μονικό πεδίο, όπου παρουσιάζονται, 
επεξηγούνται και σχολιάζονται περισ-
σότεροι από 2.500 ψυχιατρικοί όροι 
και έννοιες από την Κλινική Ψυχια-
τρική, την Κοινωνική Ψυχιατρική, την 
Ψυχοσωματική Ιατρική, τη Βιοχημεία, 
την Ψυχοφαρμακολογία, τη Γενετική, 
τη Νευρολογία και Νευροχειρουρ-
γική, την Ενδοκρινολογία και την 
Επιδημιολογία. Απευθύνεται κυρίως 
στους ψυχιάτρους, αλλά κάθε ιατρός 
μπορεί να ωφεληθεί από αυτή, ενώ 
ακόμη περισσότερο θα ωφεληθούν 
οι φοιτητές της ιατρικής και οι ειδι-
κευόμενοι σε κάθε ειδικότητα, όπως 
επίσης ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, 
παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, 
νομικοί.

xiv+874 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 2012

ISBN: 978-960-452-152-4 

Τιμή: 70,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΛΕΞΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MeSH-HELLAS 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
Ελληνοαγγλικό-Αγγλοελληνικό 

Λεξιλόγιο

ΙΑΤΡΟΤΕΚ Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

H Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών 
συγκρότησε στους κόλπους 

της το Κέντρο Ελληνικής Ιατρικής 
Πληροφόρησης, Ορολογίας και Τεκ-
μηρίωσης, το οποίο δημιούργησε μια 
τράπεζα πληροφοριών που περιέχει 
έναν κατάλογο τουλάχιστον 30.000 
ελληνικών όρων και την αγγλική τους 
απόδοση. Πρόκειται για το MeSH της 
National Library of Medicine των ΗΠΑ. 

Κύριος Τόμος

xxviii+742 σελίδες 21 28
Σκληρό εξώφυλλο 1991

ISBN: 960-7308-10-7

Συμπλήρωμα

xxxii+152 σελίδες 21 28
Μαλακό εξώφυλλο 1997

ISBN: 960-7308-65-4

Τιμή: 55,00 € 
(Κύριος τόμος-Συμπλήρωμα)

Η ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Γ.Α. Ρηγάτος 

Το βιβλίο αυτό του πολυγρα-
φέστατου Συγγραφέα-Ιατρού 

Γεράσιμου Ρηγάτου ασχολείται με την 
προσφορά της Ελληνικής Ιατρικής 
στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή και συγκε-
κριμένα με τον εμπλουτισμό της με 
λέξεις και ονόματα από τη Μυθο-
λογία και την ελληνική ιστορία. Το 
βιβλίο αυτό προορίζεται για οποιον-
δήποτε επιστήμονα του χώρου της 
υγείας, αλλά και κάθε άνθρωπο που 
ενδιαφέρεται για αποδείξεις, σχετικά 
με το συχνά υποστηριζόμενο από-
φθεγμα ότι «οι ρίζες του πολιτισμού 
βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα και 
στο Βυζάντιο».

48 σελίδες 14 20,5
Μαλακό εξώφυλλο 2012
ISBN: 978-960-452-153-1

Τιμή: 12,00 €

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ 

Δ.Δ. Μητσικώστας

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Οσκοπός του βιβλίου είναι να 
περιγράψει με όσο το δυνα-

τό μεγαλύτερη σαφήνεια τα κλινικά 
χαρακτηριστικά και τις θεραπευτικές 
μεθόδους των πρωτοπαθών κεφα-
λαλγιών, να σκιαγραφήσει τους άξο-
νες πάνω στους οποίους κινείται η 
παγκόσμια έρευνα όσον αφορά στην 
αιτιοπαθογένειά τους και να συμβάλει 
στη δημιουργία μιας καθαρής αντίλη-
ψης στον χειρισμό των ασθενών με 
κεφαλαλγία.

xiv+426 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 2004
26 εικόνες, 120 πίνακες

ISBN: 960-8071-65-8

Τιμή: 35,00 €

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 

S. Warren, K.G. Warren
Μετάφραση: Γ. Γεωργακούδας
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης:
Δ.Δ. Μητσικώστας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ)

Τ ο βιβλίο αποτελεί μια διεξοδική 
ανασκόπηση της επιδημιολογί-

ας της πολλαπλής σκλήρυνσης, ανα-
λύοντας τις σχετικές με το αντικείμενο 
μελέτες και σχολιάζοντας τα μεθο-
δολογικά προβλήματά τους. Ακόμα, 
πραγματεύεται τα διαγνωστικά κριτή-
ρια, την πορεία και την πρόγνωση της 
νόσου, καταλήγοντας σε οξυδερκείς 
προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

xiv+154 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2004

6 εικόνες, 8 πίνακες
ISBN: 960-8071-63-1

Τιμή: 20,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

ALZHEIMER & ΑΛΛΩΝ 

ΑΝΟΪΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

Ε. Καπάκη, Γ. Παρασκευάς

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται 
τα νεότερα δεδομένα αναφο-

ρικά με την παθογένεια και τη θερα-
πευτική αντιμετώπιση της νόσου 
Alzheimer, αλλά και άλλων ανοϊκών 
διαταραχών, όπως της αγγειακής και 
μικτής άνοιας, της άνοιας με σωμά-
τια Lewy, της άνοιας σε νόσο του 
Parkinson και των "tau-oπαθειών". 

xx+140 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 2003

Ανατύπωση 2004
32 έγχρωμες εικόνες,11 έγχρωμοι πίνακες

ISBN: 960-8071-56-9

Τιμή: 35,00 €

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
B΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

J.L. Cummings, M.R. Trimble

Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης:
Θ. Παπαρρηγόπουλος
Μετάφραση: Π. Φερεντίνος

Το παρόν εγχειρίδιο προσφέρει 
σύντομες περιγραφές των κύρι-

ων νευροψυχιατρικών και νευροσυ-
μπεριφορικών συνδρόμων, αναλύει 
την κλινική τους εκτίμηση και προ-
τείνει οδηγίες αντιμετώπισης. Χρησι-
μεύει κυρίως ως κείμενο αναφοράς, 
που προσφέρει ταχεία πρόσβαση σε 
διαγνωστικές και θεραπευτικές πλη-
ροφορίες. Το βιβλίο θα αποτελέσει 
βοήθημα για τον κλινικό γιατρό και 
θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
φοιτητών και ασκούμενων ιατρών σε 
αυτό το συναρπαστικό πεδίο. 

xχiv+344 σελίδες 11 16,5
Μαλακό εξώφυλλο 2009

15 εικόνες, 83 πίνακες
ISBN: 978-960-452-072-5

Τιμή: 30,00 €

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Πρακτικές Προσεγγίσεις

για τη Φροντίδα του Ασθενούς 

C.G. Lyketsos, P.V. Rabins,
J.R. Lipsey, P.R. Slavney 
Μετάφραση-Επιμέλεια: Α.Μ. Πολίτης

Για πολλές δεκαετίες η Νευρολο-
γία και η Ψυχιατρική αντιμετω-

πίζονταν από τους λειτουργούς τους 
ως ξεχωριστές ειδικότητες, με αποτέ-
λεσμα να προκαλείται συχνά σύγχυ-
ση στον νευρολόγο κάθε φορά που 
ερχόταν αντιμέτωπος με ψυχιατρικά 
συμπτώματα. Είναι γνωστό ότι ασθε-
νείς με νευρολογικές νόσους παρουσι-
άζουν πολύ συχνά ψυχιατρικές διατα-
ραχές οι οποίες έχουν άμεση σχέση με 
το νευρολογικό υπόβαθρο της νόσου, 
συνεπώς θα πρέπει να αντιμετωπι-
στούν όχι μεμονωμένα, αλλά σε σχέση 
με την υποκείμενη νευρολογία τους.

xxii+418σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2013

28 πίνακες
ISBN: 978-960-452-174-6 

Τιμή: 42,00 €

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ
Κλινική και Εργαστηριακή 

Διερεύνηση 

Γ. Τσουφάκης, Μ. Λυκουρίνας
Κ. Τζανέτου, Δ. Μουρίκης

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η 
διερεύνηση της αιματουρίας με 

βάση τη σπειραματική ή εξωσπειραμα-
τική προέλευσή της. Αρχικά, περιγρά-
φονται τα ευρήματα του ιζήματος των 
ούρων που χαρακτηρίζουν τις δύο 
αυτές μορφές αιματουρίας και στη 
συνέχεια αναλύεται η κλινική και εργα-
στηριακή διερεύνηση της κάθε μίας 
από αυτές τις καταστάσεις. Πρόκει-
ται για ένα βιβλίο χρήσιμο σε πολλές 
ιατρικές ειδικότητες (νεφρολόγους, 
ουρολόγους, παθολόγους, γενικούς 
ιατρούς).

x+62 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2004

30 έγχρωμες εικόνες, 14 πίνακες
ISBN: 960-8071-66-6

Τιμή: 10,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ 

ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ) 

Επιμέλεια Έκδοσης: Γ.Α. Ρηγάτος

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Η παρούσα δεύτερη έκδοση του 
εν λόγω εγχειριδίου λαμβάνει 

υπόψη πολλές από τις εξελίξεις που 
έλαβαν χώρα τις τελευταίες δεκαετί-
ες. Κάθε μέρος του βιβλίου έχει ανα-
θεωρηθεί λεπτομερώς, ενώ έχει προ-
στεθεί και μία ενότητα σχετικά με τη 
χρήση των οπιοειδών. Αναπτύσσεται 
μεθοδικά ένας αλγόριθμος αποφάσε-
ων και πρακτικών, με στόχο την ανα-
κούφιση του χρόνιου πόνου. Ιατροί 
και νοσηλευτές, ειδικευόμενοι αλλά 
και με εμπειρία στη φροντίδα ασθε-
νών με χρόνιο πόνο, θα βρουν στο 
βιβλίο αυτό πολύτιμες συμβουλές και 
προτάσεις, ώστε να παρέχουν απο-
τελεσματικότερη ανακούφιση στους 
ασθενείς τους. 

viii+80 σελίδες 14 20,5
Μαλακό εξώφυλλο 2000

Ανατύπωση 2006
4 εικόνες

ISBN: 960-8071-19-4

Τιμή: 10,00 €

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
Η νομική διάσταση 

του προβλήματος

Δ.Ν. Κεράνης, Α.Γ. Ρηγάτου

Χρήσιμη πηγή πληροφοριών για 
κάθε ασθενή που θα βρεθεί σε 

δύσκολη θέση, το βιβλίο αυτό προ-
σφέρεται και ως ενημερωτικό υλικό 
για λειτουργούς της υγείας. Λιτό και 
περιεκτικό, καλύπτει επαρκώς το αντι-
κείμενο σε ό,τι αφορά στην ελληνική 
νομολογία, ενώ τοποθετείται σαφώς 
υπέρ της ανθρωπιστικής αντίληψης, 
προτείνοντας θέσεις και ερμηνείες 
που θα βαρύνουν στην πλευρά του 
ασθενούς.

x+78 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2007
ISBN: 978-960-452-041-1

Τιμή: 10,00 €

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 
Τι πρέπει να γνωρίζω

Κ. Κόντζογλου, Μ. Σταματάκος, 
Θ. Στασινού

Ο μαστός, το σύμβολο της Μητρό-
τητας, της Γονιμότητας, της 

Θηλυκότητας, αλλά και της Σεξουα-
λικότητας μπορεί να υποστεί μεγάλη 
ποικιλία αλλαγών κατά την ωρίμανσή 
του και κατά τη μετέπειτα υποστροφή 
στις προσπάθειες διατήρησής του, είτε 
κατά τη διάρκεια εμφάνισης νοσολο-
γικών καταστάσεων, όπως καλοήθεις 
νόσοι ή και καρκίνος. Αυτές οι αλλα-
γές δημιουργούν πολλά ερωτηματι-
κά στους ασθενείς, στο άκουσμα των 
διαφόρων επιστημονικών όρων και, 
ακόμα περισσότερο, όταν υπάρχουν 
συμπτώματα. Με κεφάλαια που αναφέ-
ρονται μεταξύ άλλων στη Μασταλγία, 
την Πορεκτασία, την Ινοκυστική Νόσο, 
τον Θηλασμό και τον Καρκίνο, επιχει-
ρεί και επιτυγχάνει να καλύψει πιθανές 
καταστάσεις, φυσιολογικές και παθο-
λογικές που σχετίζονται με τον μαστό. 

x+70 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2011, 3 εικόνες 

ISBN: 978-960-452-140-1

Τιμή: 17,00 €

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖEΣ 

ΚΑΙ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ

ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αθ. Βαλαβανίδης

Ολοκληρωμένη ενημέρωση για 
τη βιολογική δράση των ελευ-

θέρων ριζών, εμπλουτισμένη με τα πιο 
σύγχρονα δεδομένα και επικυρωμένη 
από μακρόχρονη ερευνητική εμπειρία. 
Παρουσιάζονται οι βιοχημικές οδοί 
παραγωγής και δέσμευσής τους, περι-
γράφονται οι αντιοξειδωτικοί μηχανι-
σμοί του οργανισμού και αναλύεται η 
έννοια του οξειδωτικού stress. Εξετάζε-
ται η συμμετοχή των ελευθέρων ριζών 
σε διάφορες εκφυλιστικές παθήσεις, 
σε φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες 
παθήσεις, στη γήρανση και στην καρ-
κινογένεση. Τέλος, προτείνεται η αξιο-
ποίηση βιολογικών δεικτών οξειδωτι-
κού stress στην περιβαλλοντική τοξι-
κολογία και οικοτοξικολογία.

xiv+210 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 2006

38 εικόνες, 3 πίνακες
ISBN: 960-452-001-6

Τιμή: 25,00 €
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ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖEΣ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ

Αθ. Βαλαβανίδης

Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται 
λεπτομερώς ο ρόλος των οξυ-

γονούχων και άλλων ελευθέρων ριζών 
στους μηχανισμούς καρκινογένεσης, 
καθώς και οι φλεγμονώδεις καταστά-
σεις, το οξειδωτικό stress, η λιπιδική 
υπεροξείδωση, οι οξειδωτικές βλάβες 
στο DNA και η ενεργοποίηση ογκογο-
νιδίων, τα οποία επίσης συμβάλλουν 
στην καρκινογένεση. Παράλληλα, ανα-
λύονται οι ενδομοριακοί μηχανισμοί, 
τα ένζυμα, οι βιταμίνες και τα ιχνο-
στοιχεία που δρουν προστατευτικά 
στους βιολογικούς οργανισμούς και 
περιορίζουν τον κίνδυνο εμφάνισης 
διαφόρων τύπων καρκίνου.

xii+164 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 2003

38 εικόνες, 2 πίνακες
ISBN: 960-8071-49-6

Τιμή: 15,00 €

ICD-O ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ) 
Συντονιστής Ελληνικής Έκδοσης: 
Π.Α. Κοσμίδης
Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την 
κωδικοποίηση όλων των νεο-

πλασμάτων σύμφωνα με την τοπογρα-
φία, την ιστολογία (μορφολογία) και 
τη συμπεριφορά τους. Τα τρία αυτά 
στοιχεία κωδικοποιημένα αποτελούν 
τις σημαντικότερες ιατρικές πληρο-
φορίες για έναν καρκινοπαθή. Όλες οι 
πληροφορίες αυτές δίνονται από την 
ελληνική γλώσσα στην αγγλική και 
αντίστροφα.

xix+390 σελίδες 21 28
Σκληρό εξώφυλλο 1995

ISBN: 960-7308-48-4

Τιμή: 20,00 €

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ 

ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ 

ΣΤΗΛΗΣ 

Ζ. Βολίκας

Ημονογραφία φιλοδοξεί να προ-
σφέρει μια περιεκτική ανάπτυξη 

του θέματος των μεταστατικών όγκων 
της σπονδυλικής στήλης για την καλύ-
τερη κατανόηση της διαγνωστικής 
και θεραπευτικής πρακτικής, ώστε να 
διευκολύνονται οι γιατροί που καλού-
νται να αντιμετωπίσουν τα δυσχερή 
αυτά περιστατικά. 

xi+54 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 1997

ISBN: 960-7308-73-5

Τιμή: 9,00 €

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ 

Αθ. Βαλαβανίδης

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζο-
νται τα κύρια σημεία σύγκλισης 

ή και διαμάχης για τις βασικές αιτίες 
καρκινογένεσης στον άνθρωπο από 
εξωγενείς-περιβαλλοντικούς παράγο-
ντες. Με τη συλλογή της πιο πρόσφα-
της διεθνούς και ελληνικής επιστημο-
νικής βιβλιογραφίας, ο συγγραφέας 
προσπαθεί να τεκμηριώσει πολλά από 
αυτά τα ερωτήματα και να συγκρίνει ή 
να εκτιμήσει την επικινδυνότητα των 
καρκινογόνων χημικών ουσιών και 
άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων.

xii+220 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 2000

15 εικόνες, 28 πίνακες
ISBN: 960-8071-05-4

Τιμή: 15,00 €
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ΤΟ MARKETING 

ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποτίμηση-τάσεις-προοπτικές 

Π.Α. Σαράφης 

Το πόνημα επιχειρεί να εστιάσει 
και να εμβαθύνει στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του Marketing Υπη-
ρεσιών Υγείας, όπως διαμορφώνονται 
στο σύγχρονο υγειονομικό περιβάλ-
λον. Για τον σκοπό αυτόν παρατίθε-
νται και αναλύονται οι βασικές έννοιες 
του Μarketing στις Υπηρεσίες Υγείας, 
παρέχονται στον αναγνώστη οι νεότε-
ρες εξελίξεις στο εν λόγω πεδίο, όπως 
αυτές εμφανίζονται στη διεθνή βιβλι-
ογραφία και σχολιάζεται επισταμένως 
μια σειρά παραδειγμάτων με αναλυτι-
κή αξία για τον αναγνώστη. Το βιβλίο 
αυτό επιχειρεί να καλύψει ένα σημα-
ντικό κενό στην εγχώρια βιβλιογρα-
φία, τόσο στο πεδίο της εκπαίδευσης 
όσο και στο επαγγελματικό πεδίο, σε 
έναν τομέα όπου η γνώση και η πλη-
ροφορία μεταβάλλονται ταχύτατα. 

xviii+102 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2011

15 σχήματα, 8 πίνακες
ISBN: 978-960-452-132-6

Τιμή: 20,00 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Λ.Λ. Λιαρόπουλος

Το πρώτο στη χώρα μας βιβλίο 
που καταπιάνεται μεθοδικά και 

επισταμένα με το ζήτημα της οργάνω-
σης και διαχείρισης υπηρεσιών υγείας. 
Καταγράφονται και αναλύονται τα επι-
θυμητά χαρακτηριστικά, οι προϋπο-
θέσεις, τα ζητήματα ποιότητας, αποτε-
λεσματικότητας και αξιολόγησης της 
τεχνολογίας. Με πρώτο στόχο τους 
φοιτητές της Νοσηλευτικής, το βιβλίο 
αυτό θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε 
κάθε λειτουργό του χώρου της υγείας.

280 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 2007

Ανατύπωση 2014, 2015
41 εικόνες, 42 πίνακες, 1 διάγραμμα

ISBN SET: 978-960-452-027-5
ISBN: 978-960-452-028-2

Τιμή: 45,00 €

ΤΑ «ΕΓΩ» ΤΟΥ ΕΣΥ

Λ.Λ. Λιαρόπουλος

Μια χρήσιμη ανάλυση των χρό-
νιων προβλημάτων της Δημό-

σιας Υγείας και ένας γόνιμος προβλη-
ματισμός, που δεν διστάζει να τονίσει 
«πικρές αλήθειες». Πρόκειται για μια 
συλλογή άρθρων από τον ημερήσιο 
και περιοδικό τύπο, που σκιαγρα-
φούν την κατάσταση του Συστήμα-
τος Υγείας στη χώρα μας. Εξετάζονται 
ζητήματα που αφορούν στην πολιτι-
κή, την οικονομία, την οργάνωση και 
την τεχνολογία της υγείας, όπως και 
το ζήτημα της σχέσης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

xiv+154 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2005

10 σχήματα, 1 εικόνα, 1 διάγραμμα
ISBN: 960-8071-95-x

Τιμή: 15,00 €

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΓΕΙΑΣ

Λ.Λ. Λιαρόπουλος

Ο τομέας της υγείας κατέχει εξέ-
χουσα θέση στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική οργάνωση 
της χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα, η 
μελέτη των διεθνών συστημάτων 
υγείας, αποτελεί μια χρήσιμη άσκη-
ση και για τη μελέτη της πορείας του 
ελληνικού συστήματος. O Β’ τόμος 
του συγγράμματος «Οργάνωση Υπη-
ρεσιών και Συστημάτων Υγείας» θα 
χρησιμεύσει ως πηγή πληροφοριών 
στους φοιτητές των ΑΕΙ και σπουδα-
στές των ΤΕΙ και στους πανεπιστημι-
ακούς, στους δημόσιους λειτουργούς 
και σε κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώ-
στη και θα προσφέρει μια ολοκληρω-
μένη εικόνα στην διαδικασία παρα-
γωγής υπηρεσιών υγείας.

xx+180 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 2010, Ανατύπωση 2015

37 εικόνες, 1 σχήμα, 46 πίνακες
ISBN SET: 978-960-452-027-5

ISBN: 978-960-452-102-9

Τιμή: 35,00 €
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ΑΤΛΑΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Γ.Δ. Βεζύρογλου

Σκοπός του παρόντος άτλαντα 
είναι η υπό μορφή εικόνων 

σύντομη και περιεκτική παρουσίαση 
της παθολογίας της σπονδυλικής στή-
λης, καθώς και η διαμόρφωση μιας 
ενιαίας ορολογίας, που θα συμπληρώ-
σει την εκπαίδευση των νέων ρευμα-
τολόγων και θα βοηθήσει τη στενότε-
ρη συνεργασία τους με τους ακτινο-
λόγους.

xviii+174 σελίδες 21 28
Μαλακό εξώφυλλο 2000

286 εικόνες
ISBN: 960-8071-12-7

Τιμή: 25,00 €

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Α. Καμμάς

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις 
βασικές έννοιες της Παθολογί-

ας των Οστών και των Αρθρώσεων, 
καθώς και στην Τραυματολογία τους. 
Συνδυάζει την κλασική περιγραφή με 
τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογί-
ας που βοηθούν στη διάγνωση αλλά 
και αντιμετώπιση των προβλημάτων 
στην ορθοπαιδική. Είναι βέβαιο ότι 
θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα σε 
όσους επιθυμούν μια πρώτη προσέγ-
γιση στον κλάδο της Ορθοπαιδικής κι 
επιθυμούν να σπουδάσουν σε οποιο-
δήποτε επάγγελμα υγείας πραγματεύ-
εται με το μυοσκελετικό σύστημα.

408 σελίδες 21 28
Μαλακό εξώφυλλο 2010

Ανατύπωση 2014
179 εικόνες

ISBN: 960-92074-0-5

Τιμή: 40,00 €

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Επίκαιρα θέματα 

Έ. Τσιτσάμη

Πολλά σοβαρά ζητήματα που 
ανακύπτουν στην κλινική προ-

σέγγιση των ρευματικών νοσημάτων 
στα παιδιά, όπως ο τεράστιος αριθμός 
διαγνωστικών κριτηρίων, η διαφορε-
τική έκφρασή τους απ’ ό,τι στους ενή-
λικες και οι περιπτώσεις που ο παιδο-
ρευματολόγος λειτουργεί με «διαγνώ-
σεις εργασίας», συζητούνται στο παρόν 
βιβλίο με τον πλέον έγκυρο και επίκαι-
ρο τρόπο. Οι Παιδορευματολόγοι, οι 
Παιδίατροι αλλά και οι επαγγελματίες 
παρεμφερών ειδικοτήτων, θα έχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
την ανάπτυξη διαγνωστικών προσεγ-
γίσεων, την αξιολόγηση ασυνήθιστων 
συμπτωμάτων και την εμπλοκή μορι-
ακών και βιοχημικών μηχανισμών, με 
σκοπό να πεισθούν ότι η καθημερινή 
παιδορευματολογική πράξη είναι δια-
χείριση του «συχνού και άτυπου» μάλ-
λον, παρά του «τυπικού και σπάνιου».

xx+210 σελίδες 17x24
19 εικόνες, 32 πίνακες

Μαλακό εξώφυλλο 2014
ΙSBN: 978-960-452-182-1

Τιμή: 40,00 €

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Θεραπευτική αντιμετώπιση 

μυοσκελετικών προβλημάτων 

σε παιδιά με αιμορροφιλία

Σ. Αθανασιάδης

Η πρώιμη φυσικοθεραπευτική 
παρέμβαση καθυστερεί να 

εφαρμοστεί σε παιδιά που πάσχουν 
από αιμορροφιλία, με συνέπεια τη 
συσσώρευση προβλημάτων, τα οποία 
θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. 
Οι προαπαιτούμενες εξειδικευμένες 
γνώσεις δεν παρέχονται σε επίπεδο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλά-
δα, με αποτέλεσμα η ελληνική βιβλιο-
γραφία σχετικά με τη φυσικοθεραπεία 
για παιδιά να είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

x+54 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2009

17 έγχρωμες εικόνες 
19 σχήματα, 3 πίνακες

ISBN: 978-960-452-084-8

Τιμή: 13,00 €
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ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΗΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
Μορφολογικές και Λειτουργικές 

Μεταβολές στο Τοίχωμα 

της Ουροδόχου κύστης

Γ. Κοριτσιάδης

Πρόκειται για μια τεκμηριωμέ-
νη, κατατοπιστική και πλήρη 

αλλά ευκολοδιάβαστη αναφορά στην 
ουρηθρική απόφραξη η οποία θα απο-
δειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο 
πολλών σπουδαστών των Ιατροβιολο-
γικών Επιστημών ή Ιατρικών Τεχνολο-
γικών Εφαρμογών, καθώς και ενημε-
ρωτικό υλικό για κάθε επαγγελματία 
του χώρου της υγείας.

x+78 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2009

14 εικόνες, 39 σχήματα, 1 πίνακας
ΙSBN: 978-960-452-094-7

Τιμή: 13,00 €

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

3000 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
Με απαντήσεις

Χρ.Α. Κομνηνός

Το εν λόγω βιβλίο αποτελεί ένα 
εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο 

για μια ανασκόπηση και εμπέδωση 
των πλέον σύγχρονων γνώσεων περί 
την Ουρολογία και την Ανδρολογία. 
Είναι γραμμένο με τη μορφή ερωτα-
παντήσεων, ούτως ώστε ο ειδικευ-
όμενος ή ειδικός ουρολόγος να έχει 
τη δυνατότητα να δει λεπτομερώς 
τις σημερινές γνώσεις γύρω από την 
Ουρολογία, και ταυτόχρονα αποτελεί 
αφορμή για περαιτέρω προσωπική 
έρευνα σε ζητήματα που απαντώνται 
λιγότερο συχνά στην καθημερινή κλι-
νική πράξη. Η σχηματοποίηση της 
θεωρίας σε μορφή ερωτήσεων-απα-
ντήσεων, τέλος, αντανακλά τις πιο 
αποτελεσματικές μεθόδους εκμάθη-
σης και επανάληψης για τον μελλοντι-
κό ουρολόγο.

xii+566 σελίδες 17 24 
Μαλακό εξώφυλλο 2014
ISBN: 978-960-452-179-1 

Τιμή: 38,00 €

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ 

ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑ 

Π.Α. Παππάς

Η διαδερμική προσπέλαση του 
ουροποιητικού συστήματος 

αποτελεί πλέον μια ασφαλή και απο-
τελεσματική μέθοδο για την εκτέλε-
ση μιας σειράς ουρολογικών πράξεων 
και επεμβάσεων. Η παρούσα συγγρα-
φική προσπάθεια αποτελεί χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα των σημαντικών 
αποτελεσμάτων που μπορεί να έχει η 
καλή συνεργασία διαφορετικών ιατρι-
κών ειδικοτήτων, με προφανή την 
επίπτωσή της στην προαγωγή της 
επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας. 

xii+84 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2000

45 εικόνες, 3 πίνακες
ISBN: 960-8071-16-x

Τιμή: 13,00 €

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ

ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
Διαγνωστική διερεύνηση διαταραχών 

Θεραπευτική προσέγγιση

Λ.Α. Ευγενή, Γ.I. Λυμπερόπουλος

Το αντικείμενο της ανδρικής υπο-
γονιμότητας, που αφορά στη 

λειτουργία και έλεγχο του σπέρματος 
αποτελεί χώρο με μικρή αντιπροσώ-
πευση στην ελληνική βιβλιογραφία 
και έτσι αποτελεί ιδιαίτερα ευπρόσδε-
κτη παρουσία το καλογραμμένο αυτό 
εγχειρίδιο των ειδικών στο αντικεί-
μενο της επιστημόνων. Πρόκειται για 
ένα συνοπτικό αλλά και ολοκληρω-
μένο σύγγραμμα που εξετάζει μεθο-
δικά όλες τις σύγχρονες συμβατικές 
και εξειδικευμένες μεθόδους ανάλυ-
σης του σπέρματος, με έμφαση στον 
ποιοτικό έλεγχο, μέσω του οποίου 
διασφαλίζεται η παροχή ορθών απο-
τελεσμάτων.

χvi+336 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2010

13 εικόνες, 11 σχήματα, 63 πίνακες
ISBN: 978-960-452-100-5

Τιμή: 36,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Χ.Ε. Σούλας

Σ το βιβλίο αυτό, με γλαφυρό 
και εμπεριστατωμένο τρόπο 

περιγράφεται η ιστορία της εξέλιξης 
της αντιμετώπισης του καταρράκτη –
συντηρητικής και χειρουργικής– από 
την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη 
εποχή. Χωρίζεται σε 7 κεφάλαια, που 
αναφέρονται σε αντίστοιχες χρονικές 
περιόδους, από τους αρχαίους ανατο-
λικούς λαούς, την αρχαία Ελλάδα και 
τη Ρώμη, έως τους νέους χρόνους και 
τη σύγχρονη εποχή. 

xvi+336 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2002

225 εικόνες
ISBN: 960-8071-35-6

Τιμή: 15,00 €

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & 

WAVEFRONT 

Μ.Π. Μαγουλάς

Το βιβλίο στοχεύει στην αναλυ-
τική παρουσίαση της κλινικά 

σημαντικής χαρτογραφικής πληρο-
φορίας. Παράλληλα, επικεντρώνεται 
στην ανάλυση θεμάτων που αφορούν 
στην κλινική και χειρουργική πρακτι-
κή, για να καταλήξει στην πρόταση 
της συνδυαστικής αξιοποίησης των 
διάφορων μεθόδων χαρτογραφικής 
ανάλυσης.

xxii+298 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 2005

188 έγχρωμες εικόνες, 18 πίνακες
ISBN: 960-8071-88-7

Τιμή: 120,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
με 52 κλινικά προβλήματα 

Κ.Ι. Γουργουλιάνης

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Στο παρόν βιβλίο γίνεται μια 
συνοπτική θεωρητική προσέγ-

γιση των δοκιμασιών του λειτουργι-
κού ελέγχου της αναπνοής, των ενδεί-
ξεών του και της τεχνολογίας που είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεσή του. 
Παρατίθενται πρακτικές τεχνικές 
λεπτομέρειες, καθώς και ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων και τέλος γίνε-
ται παράθεση κλινικών προβλημά-
των και ασκήσεων, μαζί με τη σχετική 
βιβλιογραφία. 

xx+132 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 1998

44 εικόνες
ISBN: 960-7308-82-4

Τιμή: 18,00 €

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

PRK & LASIK
Εγχειρίδιο χρήσης της διαθλαστικής 

φωτοαφαίρεσης & φωτοδιάσπασης

Μ.Π. Μαγουλάς

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί 
μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή 

στην πρακτική της διαθλαστικής χει-
ρουργικής, δηλαδή του πεδίου εκεί-
νου της χειρουργικής που καταπιάνε-
ται με τη διόρθωση των διαθλαστικών 
ανωμαλιών του οφθαλμού. Απευθύ-
νεται στους ειδικούς της οφθαλμο-
χειρουργικής που επιθυμούν να εξει-
δικεύσουν τη γνώση τους στον τομέα 
αυτόν, παρέχοντας τα θεμέλια και τη 
βιβλιογραφική τεκμηρίωση της σύγ-
χρονης έρευνας και πρακτικής.

xviii+230 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2016

ΙSBN: 978-960-452-230-9

Τιμή: 46,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 

Nοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής 
Ι. Δατσέρης, Ε. Χουσιανάκου, 
Χ. Γιαννοπούλου, Φ. Ροντογιάννη, 
Ε. Βλόντζου, Α. Σαμαρτζής

Αναλυτική ενημέρωση σχετικά 
με τις δυνατότητες που προ-

σφέρει η σύγχρονη Πυρηνική Ιατρι-
κή στη Νεφρολογία. Παρουσιάζονται 
τα συνηθέστερα ραδιοφάρμακα, οι 
μέθοδοι και οι λειτουργικές μελέτες 
που μπορούν να εφαρμοστούν στο 
νεφρό. Ακόμα, εξετάζεται η συμβο-
λή της Πυρηνικής Ιατρικής στη δια-
γνωστική προσέγγιση των νεφρικών 
παθήσεων. 

xiv+122 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2006

20 εικόνες, 20 σχήματα, 16 πίνακες
ISBN: 960-452-011-3

Τιμή: 20,00 €

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

Χ. Γιαννοπούλου, Ε. Χουσιανάκου

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε 
πρωτόκολλα που χρησιμοποι-

ούνται καθημερινά στα κέντρα Πυρη-
νικής Ιατρικής και συγκεκριμένα στον 
ορθό προγραμματισμό μιας ραδιοϊσο-
τοπικής μελέτης, στις κύριες ενδείξεις 
της κάθε μελέτης και στις λεπτομερείς 
οδηγίες για την κατάλληλη προετοι-
μασία του ασθενούς, καθώς και στις 
παραμέτρους σχετικά με τη ρύθμιση 
των οργάνων και τον τρόπο εκτέλεσης 
του σπινθηρογραφήματος. 

x+110 σελίδες 21 28
Μαλακό εξώφυλλο 2000

ISBN: 960-8071-25-9

Τιμή: 25,00 €

ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 

ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ 

ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Α. Λεοντή, Β. Βαλοτάσιου, Σ. Τσιούρης

Η ανακάλυψη και μελέτη της σω-
ματοστατίνης και των υποδο-

χέων της και η παραγωγή συνθετικών 
αναλόγων σωματοστατίνης αποτέλεσε 
αναμφίβολα άλμα στη σύγχρονη δια-
γνωστική και θεραπευτική, ιδίως στο 
δύσκολο πεδίο των νευροενδοκρινών 
νοσημάτων. Η συμβολή της Πυρηνικής 
Ιατρικής στη διάγνωση και θεραπεία 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το παρόν 
βιβλίο συγκεντρώνει και αναπτύσ-
σει λεπτομερώς τις πληροφορίες και 
την αξιολόγηση των εφαρμογών της 
Πυρηνικής Ιατρικής που στηρίζονται 
στη στόχευση των υποδοχέων σωμα-
τοστατίνης. 

xiv+242 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2014

9 σχήματα, 80 εικόνες, 22 πίνακες
ISBN: 978-960-452-198-2

Τιμή: 35,00 €

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 

Β. Ανδρικόπουλος

Το βιβλίο αυτό συμβάλλει στον 
ορθολογικό προγραμματισμό 

και την προοπτική θεώρηση της 
αντιμετώπισης του προβλήματος 
της συνεχούς αιμοκάθαρσης. Ακό-
μα επικεντρώνει στην αντιμετώπιση 
των συχνών επιπλοκών, αναλύοντας 
λεπτομερώς τις μεθόδους διάσωσης 
της επικοινωνίας. 

104 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2005

92 έγχρωμα σχήματα, 7 πίνακες
ISBN: 960-8071-89-5

Τιμή: 40,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΣ 

GRANULOSUS
Μία ενδημική νόσος της Ελλάδος 

Μ. Σταματάκος, Κ. Κόντζογλου,
Κ. Χατζηκωνσταντίνου

Το πόνημα αυτό αναφέρεται με 
τρόπο διεξοδικό στη φυσική 

ιστορία, τη διάγνωση και την αντιμετώ-
πιση των παρασιτικών λοιμώξεων από 
Echinococcus. Πρόκειται για ένα έργο 
που δεν παρέχει μόνο πληροφορίες 
εγκυκλοπαιδικής φύσεως, αλλά είναι 
και ένα χρηστικό εργαλείο στα χέρια 
των ιατρών, οι οποίοι μπορούν να 
αντλήσουν πληροφορίες για τις μορ-
φές και την αντιμετώπιση του μωσαϊ-
κού της νόσου. Προορίζεται για όλους 
τους επιστήμονες του χώρου της υγεί-
ας που αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να 
αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους παρα-
σιτικές λοιμώξεις στην καθημερινή 
τους κλινική πράξη.

xii+100 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2012

24 εικόνες
ISBN: 978-960-452-154-8

Τιμή: 20,00 €

ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΕΣ 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΥΕΛΙΚΟ 

ΕΔΑΦΟΣ
Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Ν.Π. Ανδρομανάκος

Το βιβλίο περιλαμβάνει δύο μέ-
ρη. Το πρώτο εξετάζει την ανα-

τομία, τη φυσιολογία και την παθοφυ-
σιολογία της ορθοπρωκτικής περιο-
χής, αλλά και την εκτίμηση των ασθε-
νών με διαταραχές της ορθοπρωκτι-
κής λειτουργίας. Στο δεύτερο μέρος 
παρουσιάζονται οι παθήσεις αυτές 
της ορθοπρωκτικής δυσλειτουργίας 
(ακράτεια κοπράνων, χρόνια σοβαρή 
δυσκοιλιότητα και χρόνιος περινεϊ-
κός πόνος) και αναλύονται σε βάθος 
οι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές.

xiv+282 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2005

122 εικόνες, 7 πίνακες
ISBN: 960-8071-79-8

Τιμή: 28,00 €

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΕΣ 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΥΕΛΙΚΟ 

ΕΔΑΦΟΣ
Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Ν.Π. Ανδρομανάκος

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνε-
ται στους φοιτητές της Ιατρι-

κής, τους νέους γιατρούς, αλλά και 
σε κάθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα 
ή μη. Αποτελεί έναν πλήρη και εμπε-
ριστατωμένο οδηγό της ανατομίας, 
της φυσιολογίας και της παθοφυσιο-
λογίας της ορθοπρωκτικής περιοχής 
τονίζοντας τα θέματα της χρόνιας 
σοβαρής δυσκοιλιότητας, της ακρά-
τειας κοπράνων και του χρόνιου 
περινεϊκού πόνου, που τόσο σοβαρά 
επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής 
των ασθενών, εκθέτοντας αναλυτικά 
τις γνώσεις των τελευταίων δεκαετι-
ών γύρω από την κατανόηση και την 
αντιμετώπισή τους.

xvi+290 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2015

Ανατύπωση 2015
128 εικόνες, 12 πίνακες

ISBN: 978-960-452-207-1

Τιμή: 35,00 €

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 

Α.Ι. Παπαχριστοδούλου

Το παρόν βιβλίο διαπραγματεύ-
εται τις χειρουργικές παθήσεις 

του παχέος εντέρου και του πρωκτού, 
οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα μεγά-
λο τμήμα των παθήσεων της κοιλιάς. 
Οι παθήσεις αυτές επικεντρώνουν ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της 
μεγάλης συχνότητας ανάπτυξης καρ-
κίνου στο τμήμα αυτό του πεπτικού 
σωλήνα, αλλά και λόγω της υψηλής 
συχνότητας των καλοήθων παθήσεων 
της περιοχής.

xviii+110 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 1995

45 εικόνες, 6 πίνακες
ISBN: 960-7308-54-9

Τιμή: 19,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΓΧΟΣ
Ιατρικές & Κοινωνικές Διαστάσεις

Επιμέλεια Έκδοσης: Β. Αλεβίζος

Σκοπός του βιβλίου είναι να απο-
τυπώσει την ιστορική διαδρο-

μή του άγχους από τις αρχικές στις 
σύγχρονες ψυχολογικές και βιολογι-
κές θεωρίες, να συνδέσει ψυχοδυνα-
μικές, συμπεριφορικές, γνωσιακές και 
βιολογικές προσεγγίσεις για την αιτι-
ολογία και τη θεραπεία και να επεκτα-
θεί σε κοινωνικές διαστάσεις. Ευελπι-
στούμε ότι θα αποβεί χρήσιμο στους 
ειδικούς ψυχιάτρους, στους ειδικευό-
μενους στην Ψυχιατρική, στους επαγ-
γελματίες ψυχικής υγείας, στους για-
τρούς συναφών ειδικοτήτων αλλά και 
στο ευρύτερο κοινό, σε όσους θέλουν 
να εμβαθύνουν στα μυστήρια του 
άγχους, για να κατανοήσουν καλύ-
τερα το πρόβλημα του άγχους και να 
βοηθηθούν στην αντιμετώπισή του 
με τις διαθέσιμες θεραπείες.

xii+524 σελίδες 17 24
15 εικόνες, 25 πίνακες

Μαλακό εξώφυλλο 2008
ISBN: 978-960-452-046-6

Τιμή: 55,00 €

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Επιμέλεια Έκδοσης: Ν. Μπιλανάκης

Η διαδικασία της ακούσιας ψυχι-
ατρικής εξέτασης ή/και νοση-

λείας αποτελεί μια εξαιρετική –με την 
έννοια της αποκλίσεως από τον κανό-
να– εμπειρία στη ζωή του σύγχρονου 
ανθρώπου κατά την οποία καλείται να 
υποστεί περιορισμό της ελευθερίας 
του και αναγκαστική νοσηλεία χωρίς ο 
ίδιος να έχει επιζητήσει καμία από τις 
δύο προαναφερόμενες καταστάσεις. 
Η σπανιότητα αυτής της εμπειρίας, 
συνεπικουρούμενη από τη βαρύτητα 
της απειλής για την ατομική ελευθερία 
και αξιοπρέπεια που επιφέρει, επιβάλ-
λουν την ύπαρξη ενός σαφέστατου 
νομικού πλαισίου που θα περιγράφει 
τις επιτρεπόμενες ή μη διαδικασίες 
υλοποίησής της, την ευλαβική τήρη-
ση από τους εμπλεκόμενους φορείς 
αυτών των νομικών προβλέψεων 
καθώς και τη λειτουργία ενός αξιό-
πιστου συστήματος καταγραφής και 
ελέγχου των παραπάνω διαδικασιών. 

128 σελίδες 16 23
Μαλακό εξώφυλλο 2011
ISBN: 978-960-452-133-3

Τιμή: 15,00 €

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
Ιατρικές και Ψυχοκοινωνικές 

Προσεγγίσεις

Λ. Λύκουρας, Κ. Σολδάτος

Πλειάδα αναγνωρισμένων εμπει-
ρογνωμόνων καταθέτει έγκυρες 

και τεκμηριωμένες απόψεις σχετικά 
με γενικού ενδιαφέροντος θέματα 
αλλά και εξειδικευμένες πλευρές του 
προβλήματος του αλκοολισμού. Ένα 
βιβλίο ιδιαίτερα χρήσιμο στον ψυχί-
ατρο που θα κληθεί να υποστηρίξει 
περιστατικά αλκοολισμού, αλλά και σε 
άτομα άλλων επιστημόνων του χώρου 
των επαγγελμάτων υγείας. Ακόμα και 
ο γενικός αναγνώστης με συγκεκρι-
μένο ενδιαφέρον στο αντικείμενο θα 
βρει στις σελίδες του έναν προσιτό και 
έγκυρο οδηγό.

xiv+274 σελίδες 17 24
20 εικόνες, 17 πίνακες

Μαλακό εξώφυλλο 2007
ISBN: 978-960-452-043-5

Τιμή: 50,00 €

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Επιμέλεια Έκδοσης: 
Αθ. Καράβατος, Δ.Ν. Πλουμπίδης
Γ.Ν. Χριστοδούλου

Eπιλογή κειμένων που καλύ-
πτει μια περίοδο 150 ετών, από 

Έλληνες ιατρούς, πριν ακόμα από την 
εμφάνιση της ειδικότητας του ψυχι-
άτρου. Αναπτύσσεται ένας προβλη-
ματισμός σχετικά με τα αίτια και την 
εξέλιξη των ψυχικών παθήσεων, αλλά 
και τις θεραπευτικές μεθόδους και 
την οργάνωση των ψυχιατρικών υπη-
ρεσιών. Το υλικό συμπληρώνει μια 
επιλογή αποσπασμάτων από κείμενα 
της αρχαιοελληνικής, ελληνιστικής 
και μεσαιωνικής γραμματείας, που 
τροφοδότησαν και γονιμοποίησαν 
τους ψυχιατρικούς προβληματισμούς 
στη Δύση. 

xviii+606 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2006

ISBN: 960-452-020-2

Τιμή: 40,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια Έκδοσης: 
Γ.Ν. Χριστοδούλου, Βλ.Δ. Τομαράς, 
Μ.Π. Οικονόμου

Η παρούσα έκδοση περιλαμβά-
νει τις εισηγήσεις της ημερί-

δας «Ο χρόνιος ψυχικά ασθενής στην 
κοινότητα. Όχι στον αποκλεισμό, ναι 
στην αποκατάσταση/φροντίδα», που 
έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Καταπολέμηση του Αποκλεισμού 
από την Αγορά Εργασίας». Αναφέρο-
νται τα πρώτα αποτελέσματα της αξι-
ολόγησης του προγράμματος, καθώς 
και η πορεία και οι προοπτικές του 
προγράμματος «Ψυχαργώς».

xii+180 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2002

Ανατύπωση 2005
7 σχήματα, 26 εικόνες, 13 πίνακες

ISBN: 960-8071-45-3

Τιμή: 25,00 €

ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Επιμέλεια Έκδοσης: 
Β. Κονταξάκης, Λ. Λύκουρας
Μ. Χαβάκη-Κονταξάκη, Χ. Χριστοδούλου

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει συ-
στηματικά τις πλέον πρόσφατες 

έρευνες και θεωρίες για την αυτοκατα-
στροφική συμπεριφορά και την αυτο-
κτονία, ζητήματα που έχουν λάβει 
στις μέρες μας διαστάσεις μείζονος 
κοινωνικού προβλήματος. Οι συγγρα-
φείς εξετάζουν ενδελεχώς το θέμα 
της αυτοκτονικότητας, προτείνουν 
ερμηνείες που σχετίζονται με τις νέες 
τεχνολογίες και τα ΜΜΕ, και καταπιά-
νονται με ηθικά ερωτήματα γύρω από 
την ευθανασία και την υποβοηθούμε-
νη αυτοκτονία. Το βιβλίο απευθύνεται 
σε ειδικούς της ψυχικής υγείας αλλά 
και σε εκείνους που αναζητούν μια 
πολύπλευρη προσέγγιση του ζητήμα-
τος, φιλοδοξώντας να ξεκινήσει μια 
καινούργια συζήτηση προσαρμοσμέ-
νη στους ιδιαίτερους καιρούς μας.

xii+460 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 2013

8 εικόνες, 4 σχήματα, 13 πίνακες
ISBN: 978-960-452-166-1

Τιμή: 50,00 €

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
Πώς να ελευθερωθείτε 

από μια σχέση που πληγώνει 

και να ανακτήσετε την προσωπική 

σας δύναμη

Οδηγός αυτοβοήθειας για γυναίκες 

Χρήσιμος και σε επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας

Β. Πρεκατέ

Το βιβλίο αναφέρεται κυρίως σε 
γυναίκες που θυματοποιούνται, 

συναισθηματικά, λεκτικά, σωματικά, 
στα πλαίσια ετεροφυλόφιλης σχέσης, 
δεν παραβλέπετε όμως η θλιβερή 
πραγματικότητα ότι και άνδρες είναι 
θύματα συντροφικής βίας, καθώς και 
άτομα σε ομοφυλόφιλες σχέσεις. Ο 
οδηγός αυτός περιέχει πληροφορίες 
και συστάσεις για την απελευθέρωση 
από μια κακοποιητική σχέση, οι οποί-
ες μπορούν να προβούν χρήσιμες 
μερικώς ή στο σύνολό τους.

xiv+146 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2011
ISBN: 978-960-452-131-9

Τιμή: 15,00 €

ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Επιλεγμένα Ψυχαναλυτικά Κείμενα

WILFRED R. BION

Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης
Δημήτρης Κυριαζής 

Στο βιβλίο αυτό του Wilfred Bion –
ενός από τους σημαντικότερους 

και πιο πρωτότυπους ψυχαναλυτές του 
περασμένου αιώνα– διατυπώνονται οι 
βασικές του θέσεις για τις θεωρίες του 
Freud και της Klein, το οιδιπόδειο, στις 
επιθέσεις στις συνδέσεις, την ψύχωση 
και τις οριακές διαταραχές, καθώς και η 
θεωρία του για τη σκέψη και την ριζο-
σπαστική αναθεώρηση της επιστημο-
λογίας της ψυχανάλυσης. Στο επίμετρο 
επίσης του βιβλίου, ο Bion αντιμετω-
πίζει κριτικά τα προηγούμενα κείμενά 
του και παρουσιάζει εν σπέρματι την 
θεωρία του για την απολυτή πραγμα-
τικότητα («Ο»), θεωρία που μαζί με τις 
απόψεις του για την σκέψη συγκροτούν 
ένα νέο μοντέλο κλινικής και τεχνικής 
προσέγγισης της αναλυτικής διαδικα-
σίας, μοντέλο το οποίο θα αναπτύξει 
εκτενέστερα στα επόμενα έργα του.

xxiv+208 σελίδες 14,5 23
Μαλακό εξώφυλλο 2015
ISBN: 978-960-452-204-0

Τιμή: 23,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

DIALOGUE 

OF PSYCHOANALYSIS 

AND NEUROBIOLOGY: 

THEORETICAL AND 

THERAPEUTIC ASPECTS
M. Issidorides Radovich, G. Vaslamatzis

Invited speakers:  M. Mancia, H. Shevrin, 
A. Modell, M. Koukkou

This interesting review of the 
procceedings of the scientific 

congress that took place in Athens 
(2004) under the hospice of Theodor-
os Theocharis Kotsikas Foundation 
and the Hellenic Psychiatric Associa-
tion and the Hellenic Association of 
Psychoanalysis and Psychotherapy, 
by the distinguish professors Mariet-
ta Isidoridou-Radovich and Grigoris 
Balsamatzis, aims at the long awaited 
effort of constructive communication 
between the fields of Psychoanalysis 
and Neurobiology and comprises a 
useful guide for everyone interested 
or working in the area.

xii+180 pages 17 24
Soft cover 2010

8 figures
ISBN: 978-960-452-097-8

Τιμή: 30,00 €

ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Επιμέλεια Έκδοσης:
Λ. Λύκουρας, Κ. Σολδάτος, Γ. Ζέρβας

Μια σύγχρονη και τεκμηριωμέ-
νη περιγραφή της Διασυνδε-

τικής Ψυχιατρικής, όπως εφαρμόζεται 
στη σύγχρονη ελληνική πραγματικό-
τητα. Η συμβολή της Ψυχιατρικής στο 
γενικό νοσοκομείο εξετάζεται από την 
ακαδημαϊκή αλλά και την πρακτική 
άποψη. Ένα βιβλίο ιδιαίτερα χρήσιμο 
όχι μόνο στους ψυχιάτρους και στους 
ψυχολόγους που ασχολούνται στη 
Διασυνδετική Ψυχιατρική, αλλά και 
στους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, 
όπως και στους επαγγελματίες της 
υγείας, που εργάζονται στους διάφο-
ρους τομείς του γενικού νοσοκομεί-
ου. Πιστεύεται ότι θα συμβάλλει στην 
κατανόηση και στην εμπέδωση ενός 
βιοψυχοκοινωνικού τρόπου θεώρη-
σης της νόσου.

xvi+592 σελίδες 21 28
Σκληρό εξώφυλλο 2009

Ανατύπωση 2012
2 σχήματα, 7 εικόνες, 54 πίνακες

ISBN: 978-960-452-073-2

Τιμή: 100,00 €

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ & 

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος, Α.Θ. Σίνη

Τ ο βιβλίο διαπραγματεύεται το 
θέμα των μαθησιακών διατα-

ραχών, βασισμένο στη σύγχρονη 
βιβλιογραφία αλλά και στη μακρό-
χρονη εμπειρία των συγγραφέων. Τα 
κεφάλαια για την αιτιοπαθογένεια, 
την επιδημιολογία, την κλινική εικό-
να, τη συννοσηρότητα, την πορεία 
και την πρόγνωση των διαταραχών 
της σχολικής μάθησης προσφέρουν 
ένα ολοκληρωμένο σύνολο γνώσεων, 
αναδεικνύοντας συνεχώς τη σημα-
σία της αλληλεπίδρασης των εμπλε-
κομένων παραγόντων. Παρατίθενται 
ακόμα τα αποτελέσματα μιας έρευ-
νας για τις μαθησιακές δυσκολίες και 
παρουσιάζονται 4 αντιπροσωπευτικές 
περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές 
δυσκολίες.

x+150 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2004

Ανατύπωση 2005, 2006
ISBN: 960-8071-71-2

Τιμή: 15,00 €

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΝΟΥ-

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ

Β. Παπαδάκος

Το αντικείμενο του παρόντος 
συγγράμματος, ο πόνος και η 

ινομυαλγία, αποτελεί ένα πεδίο που 
δεν έχει επαρκώς ερευνηθεί και συχνά 
προβληματίζει τους θεραπευτές ψυχι-
κής υγείας. Η διαταραχή πόνου προ-
σεγγίζεται από ψυχοδυναμική, γνωσι-
ακή και συμπεριφορική σκοπιά, δίνο-
ντας έτσι –πέραν της βιολογικής– μια 
πλήρη και κατά το δυνατόν επαρκή 
ψυχολογική εικόνα της διαταραχής, 
και προτείνοντας τρόπους για την κλι-
νική αντιμετώπισή της, με σκοπό την 
πιο συστηματική και αποτελεσματική 
αλληλεπίδραση με τους ασθενείς. 

x+102 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2011

5 σχήματα, 3 πίνακες
ISBN: 978-960-452-119-7

Τιμή: 25,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Π. Ουλής
Β' ΕΚ∆ΟΣΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ

Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου 
του αυτού πραγματεύεται περι-

εκτικά αλλά και ουσιαστικά τις κλινι-
κές εκδηλώσεις και τους μηχανισμούς 
των διαταραχών που αποτελούν θεμέ-
λια της Ειδικής Ψυχοπαθολογίας. Το 
βιβλίο περιλαμβάνει επίσης κλινικές 
ψυχοδιαγνωστικές ασκήσεις εφαρμο-
γής της γενικής ψυχοπαθολογίας στην 
Κλινική Ψυχιατρική και Ψυχολογία, 
καθώς και προσπάθεια καθιέρωσης 
επίσημης ψυχιατρικής ορολογίας στη 
γλώσσα μας. Η σαφήνεια, η πληρό-
τητα και η εγκυρότητα του παρόντος 
έργου, το καθιστούν μοναδικό εκπαι-
δευτικό βοήθημα των επαγγελμάτων 
Ψυχικής Υγείας και χρήσιμο συμπλή-
ρωμα της ελληνικής ψυχιατρικής 
βιβλιογραφίας.

x+248 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2010

Ανατύπωση 2012, 2015, 2016
7 σχήματα, 1 πίνακας

ISBN: 978-960-452-087-9

Τιμή: 30,00 €

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ 

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

WHOQOL-100

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ) 

Ψυχιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Απόδοση και Επιμέλεια: 
Μ. Τζινιέρη-Κοκκώση,
Ε. Τριανταφύλλου, Β. Αντωνοπούλου, 
Βλ.Δ. Τομαράς, Γ.Ν. Χριστοδούλου

Η αναθεωρημένη και βελτιωμέ-
νη επανέκδοση του ερωτημα-

τολογίου WHOQOL-100. Η μεταφορά 
του στην ελληνική γλώσσα πραγμα-
τοποιήθηκε από την Ψυχιατρική Κλι-
νική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα 
πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγη-
ση της ποιότητας ζωής, την ενημέ-
ρωση των επαγγελματιών υγείας και 
τελικά τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας.

48 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 2009
ISBN: 978-960-8071-44-5

Τιμή: 12,00 €

ΕΜΜHNOΠΑΥΣΗ
Οδηγός Ψυχικής Υγείας 

και Φροντίδας

D.E. Stewart
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης:
Γ. Ζέρβας, Α. Σπυροπούλου

Επικεντρώνοντας στην πιο παρα-
μελημένη ίσως πλευρά της 

εμμηνόπαυσης, την ψυχική, το βιβλίο 
καλύπτει με μια ευρεία οπτική γωνία 
το πρόβλημα, συγκεντρώνοντας τα 
πιο σύγχρονα δεδομένα από τον 
χώρο της Ψυχιατρικής, των Νευροε-
πιστημών, της Γυναικολογίας και της 
Παθολογίας. Προσφέρει με τον τρόπο 
αυτόν έναν χρήσιμο οδηγό για επαγ-
γελματίες ψυχικής υγείας, αλλά και 
γυναικολόγους ή ενδοκρινολόγους, 
που αντιμετωπίζουν γυναίκες σε αυτό 
το μεταβατικό στάδιο. 

xiv+194 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2009

1 σχήμα, 8 πίνακες
ISBN: 978-960-452-076-3

Τιμή: 27,00 €

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ
Στρατηγικές Αξιολογικής Γνωσιακής 

Εκπαίδευσης

M.S. Vassiliadou

Το βιβλίο αναφέρει τις απαραί-
τητες δεξιότητες και στρατηγι-

κές για την ενίσχυση και προστασία 
της ψυχικής υγείας, με επιστημονικά 
τεκμηριωμένη μεθοδολογία. Η ανά-
πτυξη ειδικών δεξιοτήτων αποδεικνύ-
εται ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για την 
διατήρηση της ψυχικής υγείας όσο 
και για την έγκαιρη αναγνώριση ψυχι-
κών προβλημάτων και την αναζήτηση 
κατάλληλων υποστηρικτικών παρεμ-
βάσεων.

192 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 2008

ISBN: 978-960-452-049-7

Τιμή: 40,00 €
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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
J. Creek, L. Lougher
Επιμέλεια Έκδοσης: Π.Ν. Σκαλτσή
∆΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Η εργοθεραπεία αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της θερα-

πείας των ψυχικά ασθενών, με στόχο 
την ένταξή τους στο κοινωνικό περι-
βάλλον και τη βελτίωση της ποιότη-
τας της ζωής τους ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτόν την ψυχοκοινωνική 
τους αποκατάσταση. Το παρόν βιβλίο 
αναφέρεται σε αναλυτική και τεκμη-
ριωμένη παρουσίαση της εργοθερα-
πείας στην ψυχική υγεία, ξεκινώντας 
από την ιστορική της πορεία, τις και-
νοτόμες εξελίξεις των τελευταίων 
δεκαετιών, τις σημερινές προκλήσεις 
εξαιτίας της πολυπολιτισμικότητας, 
θεμελιώνοντας θεωρητικά τις κλινικές 
της εφαρμογές. Απευθύνεται στους 
εργοθεραπευτές και στους φοιτητές 
εργοθεραπείας, οι οποίοι επιζητούν 
την εμπεριστατωμένη θεωρητική και 
κλινική γνώση του αντικειμένου τους.

xxiv+648 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2014

5 εικόνες, 27 σχήματα, 38 πίνακες
ISBN: 978-960-452-169-2

Τιμή: 70,00 €

ΕΦΗΒΕIΑ
Συμπεριφορές 

και ψυχοκοινωνική υγεία

Α. Κοκκέβη, Γ. Κίτσος, Α. Φωτίου

Το βιβλίο αυτό πετυχαίνει να 
αποκωδικοποιήσει πολλούς από 

τους γρίφους της εφηβείας, που προ-
βληματίζουν τόσο τον ίδιο τον έφηβο 
όσο και το οικογενειακό και κοινωνι-
κό του περιβάλλον. Αν και ακολου-
θεί αυστηρά επιστημονικά πρότυπα, 
παραμένει προσιτό στο ευρύ κοινό, 
στον γονέα, τον εκπαιδευτικό, τον 
επαγγελματία υγείας ή τον κρατικό 
λειτουργό.

xiv+106 σελίδες 19 26
10 πίνακες, 85 γραφήματα

Μαλακό εξώφυλλο 2008
ΙSBN: 978-960-452-050-3

Τιμή: 30,00 €

GROUP PSYCHOLOGICAL 

INTERVENTION IN 

PATIENTS WITH TYPE 1

DIABETES MELLITUS
Clinical Applications

D.P. Siousioura

It has been broadly accepted that 
type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) 

causes extreme feelings of sadness, 
anxiety, ambivalence, and a sense of 
loss of health and well-being. Moreo-
ver, T1DM patients seem to lose the 
ability to maintain a sense of whole-
ness of the self within the reality of 
the disease. The present book presents 
and analyses a Model of Intervention 
which combines principles and tech-
niques from various psychotherapeu-
tic approaches. The long-term target 
of this Model is to improve glycemic 
control by integrating the disease into 
the “unified self “, through the enhance-
ment of knowledge over the condition 
and the modification of dysfunctional 
attitudes and behaviours that eventu-
ally promote patients’ control over their 
physical and psychological symptoms.

xviii+186 pages 17 24, Soft cover 2014
8 figures, 18 tables, ISBN: 978-960-452-190-6

Τιμή: 40,00 €

ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

Α. Δουζένης, Λ. Λύκουρας 

Στην ψυχιατρική κλινική πράξη 
τα ηθικά διλήμματα που ανα-

κύπτουν συχνά είναι πολλά και πολυ-
διάστατα, με αποτέλεσμα να φέρνουν 
τους ειδικούς της ψυχικής υγείας αντι-
μέτωπους με κώδικες και πρωτόκολλα 
που συχνά αντίκεινται στην προσωπι-
κή τους θεώρηση για τα πράγματα. 
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου συζη-
τούνται η προέλευση και οι θεωρη-
τικές προϋποθέσεις της ιατρικής και 
ψυχιατρικής ηθικής, ενώ στο δεύτερο 
παρουσιάζονται συγκεκριμένα κλινι-
κά παραδείγματα και πιθανοί τρόποι 
προσέγγισής τους· μ’ αυτό τον τρόπο 
προτείνεται ένας τρόπος σκέψης περί 
τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, 
ο οποίος φωτίζει τη δυνατότητα να 
«εξετάσουμε» τα ηθικά προβλήματα 
της Ψυχιατρικής με απροκατάληπτο 
και χρήσιμο βλέμμα. 

xviii+294 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 2014

6 πίνακες
ISBN: 978-960-452-184-5 

Τιμή: 40,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

HCR-20

EΚΤΙΜΗΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΒΙΑΙΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
B΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

C.D. Webster, K.S. Douglas, 
D. Eaves, S.D. Hart
Μετάφραση-
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: 
Χ.Κ. Τσόπελας, Σ.Λ. Μαρτινάκη
Α.Μ. Λαμπράκη

Η κλίμακα HCR-20 συγκεντρώνει 
πλούσια εμπειρία στην πρό-

γνωση της επικίνδυνης συμπεριφο-
ράς, ενσωματώνοντας τη σύγχρονη 
διεθνή γνώση γύρω από το αντικεί-
μενο. Αναμφίβολα αποτελεί ένα ιδι-
αίτερα χρήσιμο εργαλείο στον χώρο 
της Ψυχιατροδικαστικής, Γενικής Ψυχι-
ατρικής, αλλά είναι κατάλληλη και για 
ερευνητικούς σκοπούς. 

xviii+118 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2009

1 πίνακας
ISBN: 978-960-452-070-1

Τιμή: 15,00 €

ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Μια σύγχρονη Ψυχιατρική

Ν.Β. Αγγελόπουλος

Δίχως να αγνοεί τη βιολογική 
βάση της Ψυχιατρικής, το παρόν 

βιβλίο προτείνει μια εμπεριστατωμένη 
και κατά το δυνατόν πλήρη θεώρη-
ση με κέντρο την ανθρωποκεντρική 
πλευρά της νόσου, εστιάζοντας στην 
ψυχοκοινωνική πλευρά της διάγνωσης 
και της θεραπείας, τη φαινομενολογι-
κή της διάσταση, την ψυχοπαθολογία 
και την ψυχοσωματική ιατρική. Απευ-
θύνεται τόσο σε ψυχιάτρους όσο και 
σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που 
επιζητούν μια εκτενή ενημέρωση για 
το ζήτημα, με σκοπό από τη μια την 
επιστημονική πολυφωνία και από την 
άλλη, ασφαλώς, την αποτελεσματι-
κότερη διαγνωστική και θεραπευτική 
προσέγγιση του ασθενούς.

19 26, Μαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 2009
ISBN SET: 978-960-452-079-4

A΄ Τόμος

xvi+384 σελίδες, ISBN: 978-960-452-080-0
Β΄ Τόμος

xvi+432 σελίδες, ISBN: 978-960-452-081-7

και οι 2 τόμοι 
Τιμή: 100,00 € (Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 120,00 € (Σκληρό εξώφυλλο)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Μια σύγχρονη Ψυχιατρική

Ν.Β. Αγγελόπουλος
xvi+816 σελίδες 19 26

Μαλακό εξώφυλλο 2014
Ανατύπωση 2015

ISBN: 978-960-452-183-3

Τιμή τόμου: 100,00 €

ICD-10

ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ) 

Ψυχιατρική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Απόδοση στα Ελληνικά & Επιμέλεια: 
Γ.Ν. Χριστοδούλου, Β. Αλεβίζος, 
Β. Μαυρέας

Το βοήθημα αυτό έχει δύο βασι-
κούς στόχους: (α) να προσφέρει 

στο ιατρό της πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης τη δυνατότητα διάγνωσης 
και αντιμετώπισης των κυριότερων 
ψυχικών διαταραχών, (β) να δώσει τη 
δυνατότητα σε λειτουργούς της ψυχι-
κής υγιεινής να ενημερωθούν για τις 
έξι πιο βασικές διαγνωστικές κατηγο-
ρίες και για τους τρόπους αντιμετώπι-
σης των βασικών ψυχοπαθολογικών 
καταστάσεων.

x+94 σελίδες 19,5 26,5
Μαλακό εξώφυλλο 1998

Ανατύπωση 2001, 2003, 2008
ISBN: 960-7308-85-9

Τιμή: 22,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΑΠΝΟΣ, 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ, 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Α. Κοκκέβη, Γ. Κίτσος, Α. Φωτίου

Μια ενδελεχής και ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα διερεύνηση του 

προβλήματος της εξάρτησης στην 
Ελλάδα, προϊόν δύο δεκαετιών έρευ-
νας και μελέτης. Περιέχει συγκεντρω-
τικά στατιστικά δεδομένα, απόψεις 
και απόπειρες αντιμετώπισης, σε 
σύγκριση με τη διεθνή εμπειρία. Ένα 
βιβλίο χρήσιμο τόσο στον ειδικό, για 
τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής 
υγείας, όσο και στον ενδιαφερόμενο 
πολίτη.

xx+108 σελίδες 17 24
12 πίνακες, 53 γραφήματα

Μαλακό εξώφυλλο 2007
ISBN: 978-960-452-047-3

Τιμή: 25,00 €

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

Συντονισμός-Επιμέλεια: 
Γ.Ν. Χριστοδούλου

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Σ τη θεματολογία του παρό-
ντος βιβλίου περιλαμβάνονται 

η επιδημιολογία της κατάθλιψης, η 
γενετική, η ψυχοφυσιολογία, η νευ-
ροβιολογία και η νευροχημεία της 
νόσου, κλινικά θέματα, όπως η συγκα-
λυμμένη κατάθλιψη, η παραληρητι-
κή κατάθλιψη και η συννοσηρότητα 
άγχους και κατάθλιψης, θέματα δια-
φορικής διαγνωστικής, οι διαταραχές 
του ύπνου στην κατάθλιψη, καθώς και 
η σχέση της κατάθλιψης με την αυτο-
καταστροφή.

x+174 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 1998

Ανατύπωση 2001, 2005
27 εικόνες, 13 πίνακες

ISBN: 960-7308-81-6

Τιμή: 22,00 €

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ

ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΒΙΕΣ

Θ. Χαλιμούρδας, Β. Σωτηροπούλου

Επιμέλεια: Ν. Βαϊδάκης

Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην 
ενημέρωση και επιμόρφωση 

των ειδικών και μη που ασχολούνται ή 
ενδιαφέρονται για τον ιδιαίτερο κλά-
δο της Ψυχιατρικής που αναφέρεται 
στις φοβίες. Πρόκειται για εύχρηστο 
βιβλίο, σύγχρονο, πλήρως ενημερω-
μένο, με εξαιρετική εικονογράφηση 
που θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς 
και σε συναδέλφους άλλων ειδικοτή-
των που ενδιαφέρονται να πληρο-
φορηθούν για αυτό το πολύ συχνό 
φαινόμενο της εποχής μας, που σε 
κάποιες περιπτώσεις απαρτίζει ένα 
επείγον και απαιτητικό ζήτημα τόσο 
για τον φορέα του προβλήματος όσο 
και την ομάδα στην οποία είναι ενταγ-
μένος ο πάσχων.

96 σελίδες 21 21
20 εικόνες, 19 σκίτσα, 7 σχήματα

Μαλακό εξώφυλλο 2013
ΙSBN: 978-960-452-172-2

Τιμή: 20,00 €

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

Θ. Χαλιμούρδας, Β. Σωτηροπούλου

Επιμέλεια: Ν. Βαϊδάκης

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν 
εύληπτο και συνοπτικό οδη-

γό για την ιδεοψυχαναγκαστική δια-
ταραχή. Έχουν ληφθεί υπόψη όλα 
τα σημερινά δεδομένα γύρω από 
την ψυχιατρική αυτή κατάσταση, με 
τρόπο ώστε τόσο οι πάσχοντες και 
οι οικείοι, όσο και οι επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας, να αποκτήσουν μια 
πλήρη εικόνα της συμπτωματολογί-
ας, της αιτιοπαθογένειας και των τρό-
πων αντιμετώπισής της.

80 σελίδες 21 21
38 εικόνες, 2 σκίτσα, 8 σχήματα

Μαλακό εξώφυλλο 2016
ISBN: 978-960-452-224-8 

Τιμή: 19,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΚATAΝΟΩΝΤΑΣ 

ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΦΟΒΙΑ 

Θ. Χαλιμούρδας, Β. Σωτηροπούλου

Επιμέλεια: Ν. Βαϊδάκης

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη συνέ-
χεια της προσπάθειας κατανόη-

σης μιας σειράς συχνά εμφανιζόμενων 
διαταραχών που έχουν ως βάση τους 
το άγχος και απευθύνεται σε ασθενείς, 
τις οικογένειές τους, καθώς σε επαγ-
γελματίες υγείας. Ακολουθεί την έκδο-
ση «Κατανοώντας την Ιδεοψυχανα-
γκαστική Διαταραχή» και επικεντρώ-
νεται στην κατανόηση του άγχους, 
του φόβου και του πανικού. Ενημε-
ρώνει για τη φύση και τη λειτουργία 
των συναισθημάτων αυτών και εξηγεί 
τις διαταραχές που προέρχονται από 
αυτά, όπως η διαταραχή πανικού και 
η αγοραφοβία. Τέλος, περιγράφεται η 
ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση αυτών των δυσκολιών. 

96 σελίδες 21 21
26 εικόνες, 20 σκίτσα, 6 πίνακες, 9 σχήματα

Μαλακό εξώφυλλο 2012
ISBN: 978-960-452-146-3 

Τιμή: 20,00 €

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Επίκαιρα Θέματα

Επιμέλεια: Κ. Σολδάτος, Δ. Δικαίος

Το βιβλίο καλύπτει μια ουσι-
αστική ανάγκη ενημέρωσης 

των ενδιαφερομένων για την Κλινική 
Ψυχοφαρμακολογία Ελλήνων ιατρών 
και άλλων επιστημόνων συναφών 
κλάδων. Η ενημέρωση αυτή βασίζε-
ται στην τεκμηριωμένη γνώση που 
προσφέρεται από 30 Έλληνες επιστή-
μονες, διαθέτοντας τα εχέγγυα εμπει-
ρογνωμοσύνης στους αντίστοιχους 
τομείς, που συνέβαλαν στη συγγρα-
φή των επιμέρους κεφαλαίων.

xii+372 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2011

13 εικόνες, 24 σχήματα, 33 πίνακες
ISBN: 978-960-452-139-5

Τιμή: 35,00 €

ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Επίκαιρα Θέματα-2ος κύκλος 

Επιμέλεια: Κ. Σολδάτος, Δ. Δικαίος 

Ο σκοπός του Δεύτερου Τόμου 
των Επίκαιρων Θεμάτων στην 

Κλινική Ψυχοφαρμακολογία έρχεται 
να καλύψει και να συμπληρώσει το 
θεματικό πεδίο της φαρμακολογικής 
θεραπείας σχεδόν όλων των μειζό-
νων ψυχικών διαταραχών, όπως αυτές 
παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο 2ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχο-
φαρμακολογίας. Όπως και ο προηγού-
μενος τόμος έτσι και ο παρών αποσκο-
πεί να καλύψει μια σημαντική ανάγκη 
ενημέρωσης στα σύγχρονα δεδομένα 
των ενδιαφερομένων για την Κλινική 
Ψυχοφαρμακολογία Ελλήνων ιατρών 
και άλλων επιστημόνων συναφών 
κλάδων.

x+230 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2013

3 εικόνες, 10 σχήματα, 14 πίνακες
ISBN: 978-960-452-161-6

Τιμή: 25,00 €

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ

Ο. Γιωτάκος, Μ. Τσιλιάκου
Ά. Τσίτσικα, Γ. Τσουβέλας

Τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο οι 
τεράστιες επιστημονικές και κοι-

νωνικές αλλαγές όσο και ο κυρίαρχος 
ρόλος του διαδικτύου συνέβαλαν στην 
ανάδυση μορφών κακοποίησης των 
παιδιών που ήταν άγνωστες ώς τώρα, 
και το ζήτημα έλαβε τόσο μεγάλες δια-
στάσεις ώστε πέρασε πλέον στη συζή-
τηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο 
παρόν βιβλίο συζητούνται διεξοδικά 
πολλές νέες μορφές παιδικής θυματο-
ποίησης, όπως ο πολύπλοκος ρόλος 
και οι κίνδυνοι του διαδικτύου, το φαι-
νόμενο του σχολικού εκφοβισμού, και 
ο ρόλος των γονέων στην κακοποίηση 
των παιδιών. Θα αποτελέσει χρήσιμο 
οδηγό τόσο για τους επαγγελματίες που 
έρχονται αντιμέτωποι με την παιδική 
κακοποίηση άμεσα ή έμμεσα, όσο και 
για τους γονείς που θα γνωρίσουν από 
κοντά τις πολλαπλές παραφυάδες του 
μείζονος αυτού κοινωνικού ζητήματος.

xx+268 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2014
ISBN: 978-960-452-185-2 

Τιμή: 35,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
Μια συστημική προσέγγιση

Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: 
Ν. Παρίτσης

Το παρόν βιβλίο συγκεντρώνει 
και αναλύει για πρώτη φορά την 

εφαρμογή των συστημικών ιδεών και 
προσεγγίσεων σε άτομα με νοητική 
υστέρηση. Παρουσιάζει μεθοδικά τις 
αρχές και τις χρήσεις της συστημικής 
ψυχοθεραπείας στη συγκεκριμένη 
ομάδα ασθενών, και κατόπιν αναδει-
κνύει τρόπους που οι συστημικές ιδέες 
μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτε-
λεσματικά. Το βιβλίο αφορά ψυχοθε-
ραπευτές και επιστήμονες της υγείας, 
καθώς και οικογένειες που περιλαμβά-
νουν μέλος με νοητική υστέρηση. 

xxvi+206 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2016
ΙSBN: 978-960-452-205-7

Τιμή: 26,00 €

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

& ΓΟΝΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣHΣ 

Β. Πρεκατέ, O. Γιωτάκος

Μέσα από το βιβλίο αυτό, εκπαι-
δευτικοί και γονείς θα έχουν 

την ευκαιρία να πληροφορηθούν για 
τα είδη της παιδικής κακοποίησης, 
τις χαρακτηριστικές ενδείξεις και 
συμπτώματα, τις συνέπειες και τους 
πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης. 

x+70 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2005

Ανατύπωση 2014
ISBN: 978-960-8071-97-1

Τιμή: 8,00 €

ΟΜAΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 

ΤΥΠΟΥ 1-Κλινικές Εφαρμογές 

Δ.Π. Σιούσιουρα

Ένα βιβλίο καταστάλαγμα της 
πολυετούς κλινικής εμπειρίας 

και γνώσης της συγγραφέως στην ομα-
δική ψυχολογική παρέμβαση ασθενών 
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 περι-
γράφει διεξοδικά τόσο το μοντέλο 
που επέλεξε (Conjunctive Group Ther-
apy) και τις θεραπευτικές διεργασίες 
των ομάδων της με χρονίως πάσχο-
ντες διαβητικούς, όσο και τους βιοψυ-
χοκοινωνικούς δείκτες που χρησιμο-
ποίησε ώστε να αποδείξει την αποτε-
λεσματικότητα της παρέμβασής της. 
Το βιβλίο προορίζεται για όλους τους 
επιστήμονες του χώρου της υγείας, 
αλλά είναι επίσης χρήσιμο και για μη 
ειδικούς, που έρχονται σε επαφή και 
φροντίζουν με οποιονδήποτε τρόπο 
ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώ-
δη διαβήτη τύπου 1.

xx+196 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2012

8 σχήματα, 18 πίνακες
ISBN: 978-960-452-155-5

Τιμή: 25,00 €

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΑΣΜΟ
Βοήθεια βήμα προς βήμα

Χρήσιμο και για επαγγελματίες 

υγείας

Α. Ματσάκη PhD

Μετάφραση-Επιμέλεια Έκδοσης:
Β. Πρεκατέ

Το βιβλίο αυτό στοχεύει να βοη-
θήσει κάθε γυναίκα που έχει 

πέσει θύμα βιασμού, το συγγενικό της 
περιβάλλον και τους επαγγελματίες 
υγείας που θα κληθούν να συνδρά-
μουν. Ιδιαίτερα χρήσιμο μπορεί να 
αποδειχθεί στις (δυστυχώς αρκετές) 
περιπτώσεις που η γυναίκα υποχρεώ-
νεται να αποσιωπήσει το γεγονός.

192 σελίδες 15 23
Μαλακό εξώφυλλο 2007
ISBN: 978-960-452-034-3

Τιμή: 18,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΣΙΣΥΦΟΥ
Ο Μυθολογικός

και ο Αλληγορικός Σίσυφος

I.Γ. Παπακώστας

Η παρούσα μελέτη αποπειράται 
την προσέγγιση του σισύφει-

ου μύθου, από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα. Μελετώνται η καταγωγή 
του μύθου, οι κυριότερες φιλοσοφι-
κές, θρησκευτικές και λογοτεχνικές 
θεωρήσεις του, αλλά και οι λόγοι που 
οδήγησαν σε μια αρκετά παρεξηγη-
μένη εικόνα του Σισύφου στο πέρα-
σμα των αιώνων.

x+110 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2016
ΙSBN: 978-960-452-225-5 

Τιμή: 18,00 €

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

S. Hayman 
Μετάφραση-Επιστημονική Επιμέλεια: 
Β. Παππά

Στο βιβλίο περιγράφονται οι βιο-
σωματικές και συναισθηματι-

κές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη 
διάρκεια της εφηβείας, μιας αναπτυξι-
ακής περιόδου σημαντικής και δύσκο-
λης για τους εφήβους και τους γονείς. 
Γίνεται προσπάθεια να ερμηνευθούν 
οι συμπεριφορές και οι αστάθειες 
των εφήβων, οι εκρήξεις θυμού και η 
δυσχέρεια στην επικοινωνία τους με 
τους γονείς, η σεξουαλική τους αφύ-
πνιση και τα έντονα συναισθήματα. Ο 
σκοπός είναι κυρίως να κατανοήσουν 
οι γονείς τι ακριβώς συμβαίνει κατά 
την εφηβεία, να αποκτήσουν ενσυναί-
σθηση με τα παιδιά τους, και να προ-
σπαθήσουν να αναπτύξουν μια πιο 
δημιουργική επικοινωνία μαζί τους.

xxviii+252 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2016
ΙSBN: 978-960-452-228-6

Τιμή: ..,00 €

ΠΑΝΙΚΟΣ ή ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ
Όψεις του ίδιου νομίσματος 

Δ.Π. Σιούσιουρα

Το παρόν μικρό, αλλά περιεκτι-
κό αφήγημα εμβαθύνει στα 

συμπτώματα των κρίσεων πανικού, 
μιας νεαρής ενήλικης, της Ηλιάνας. 
Σκιαγραφεί τις προσωπικές διεργασί-
ες της ίασης. Αυτές συνδέονται με την 
απόφασή της για μετάβαση από την 
«εξαρτητική» σχέση με τους γονείς 
της προς την ενηλικίωσή της. Βοηθοί 
και συμπαραστάτες αυτής της από-
φασης, «Πρόσωπα-αρωγοί» που βρί-
σκονται στον δρόμο της.

20 σελίδες 21 16,5
Έγχρωμη εικονογράφηση

Μαλακό εξώφυλλο 2016
ΙSBN: 978-960-452-226-2

Τιμή: 12,00 €

ΠΡΟAΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Μ.Σ. Βασιλειάδου

Ένα βιβλίο που προτείνει την 
αξιοποίηση της θρησκευτικής 

«τεχνογνωσίας» στην προαγωγή της 
ψυχικής υγείας. Μια ενδιαφέρουσα 
πρόταση, που εμπλουτίζει την κλα-
σική ιατρική με δοκιμασμένες και 
καταξιωμένες μεθόδους ενίσχυσης 
της ψυχικής υγείας μέσω της πνευμα-
τικότητας.

114 σελίδες 13,5 20,5
Μαλακό εξώφυλλο 2009

17 πίνακες
ISBN: 978-960-452-068-8

Τιμή: 10,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

Γ.Ν. Χριστοδούλου, Β.Π. Κονταξάκης, 
Μ.Π. Οικονόμου

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Σ τόχοι του παρόντος βιβλίου 
είναι η αναζήτηση των παρα-

γόντων που ευοδώνουν την εμφάνιση 
των ψυχικών διαταραχών ή των παρα-
γόντων που προφυλάσσουν τα υγιή 
άτομα από την ψυχική νόσηση (πρω-
τοβάθμια πρόληψη), η έγκαιρη εντό-
πιση και αντιμετώπιση της ψυχικής 
νόσου και η μείωση της πιθανότητας 
υποτροπής (δευτεροβάθμια πρόλη-
ψη), καθώς και η μείωση της ψυχοκοι-
νωνικής έκπτωσης του ατόμου (τριτο-
βάθμια πρόληψη). 

x+206 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2000

 
2 εικόνες

ISBN: 960-8071-11-9

Τιμή: 25,00 €

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

& ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 

Επιμέλεια Έκδοσης: 
Β.Π. Κονταξάκης, 
Μ.Ι. Χαβάκη-Κονταξάκη, 
Γ.Ν. Χριστοδούλου

Θέμα του βιβλίου είναι η προφύ-
λαξη του πληθυσμού από ψυχι-

κές διαταραχές και η προαγωγή της 
ψυχικής υγείας. Περισσότερα από 60 
άρθρα έγκυρων ερευνητών, διατυπω-
μένα σε απλό και προσιτό ύφος, διατη-
ρώντας παράλληλα την επιστημονική 
τους εγκυρότητα, προσφέρουν έναν 
πολύτιμο οδηγό των μεθόδων πρώιμης 
αντιμετώπισης των ψυχικών διαταρα-
χών, όσο και μια έμπνευση στην αναζή-
τηση περισσότερης γνώσης μέσα από 
την έρευνα. 

616 σελίδες 17 24
Μαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 2005

3 σχήματα, 30 πίνακες
ISBN: 960-8071-85-2

Τιμή: 65,00 €
(Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 75,00 € 
(Σκληρό εξώφυλλο)

ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΤΙΚΕΣ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ KAI ΠΑΙΔΙΩΝ
T.A.T. Thematic Apperception Test
C.A.T. Children’s Apperception Τest
Κ. Mήλιου

Οι δοκιμασίες θεματικής αντίλη-
ψης που εξετάζονται σε αυτό 

το βιβλίο αποτελούν πλέον σε διεθνές 
επίπεδο πολύτιμα εργαλεία για την 
ψυχολογική αξιολόγηση παιδιών και 
ενηλίκων. Το παρόν διδακτικό εγχειρί-
διο, ενημερωμένο από την ελληνική 
και ξένη βιβλιογραφία αλλά και την 
κλινική πρακτική, παρουσιάζει αναλυ-
τικά δύο δοκιμασίες θεματικής αντί-
ληψης, χρησιμοποιώντας ως θεωρη-
τικό υπόβαθρο το σύστημα Bellak, το 
οποίο εκκινώντας από την ψυχανάλυ-
ση εμπλουτίζεται και από το γνωστικό-
συμπεριφορικό μοντέλο, και αποσκο-
πεί στην εκπαίδευση ψυχολόγων και 
ειδικευόμενων, καθώς και στην ενημέ-
ρωση όσων από τους επαγγελματίες 
υγείας ενδιαφέρονται για το ζήτημα.

xiv+210 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2013
ΙSBN: 978-960-452-168-5

Τιμή: 25,00 €

ΠΡΟΩΡΗ (ΓΡΗΓΟΡΗ) 

ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ 

Ν. Βαϊδάκης

Η πρόωρη (γρήγορη) εκσπερμά-
τιση απασχολεί μεγάλο αριθ-

μό ανδρών και ζευγαριών. Παλαιότε-
ρες μελέτες ανέβαζαν την συχνότητά 
της σε υψηλό ποσοστό του ανδρικού 
πληθυσμού. Η πρόσφατη έξαρση των 
συζητήσεων γύρω από τη σεξουαλι-
κότητα με πρόχειρες και πολλές φορές 
άστοχες προτάσεις για την αντίμετώ-
πισή της οδηγούν σε σύγχυση και 
λαθεμένους τρόπους θεραπείας. Το 
παρόν βιβλίο προσφέρει μια σύγχρο-
νη κριτική ενημέρωση των επαγγελ-
ματιών υγείας, αλλά και για το ευρύ 
κοινό.

x+206 σελίδες 14 21
5 σχήματα, 16 εικόνες, 46 πίνακες

Μαλακό εξώφυλλο 2016
ISBN: 978-960-452-229-3

Τιμή: 23,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΡΩΙΜΕΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σημεία, Συμπτώματα 

& Παρεμβάσεις

Β.Π. Κονταξάκης, Κ.Θ. Κόλλιας,
Μ.Ι. Χαβάκη-Κονταξάκη

Τ ο βιβλίο συγκεντρώνει και 
ανασκοπεί κριτικά το σώμα 

των γνώσεων σχετικά με τα πρόδρομα 
συμπτώματα και σημεία των ψυχώσε-
ων. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκει να 
διευκολύνει την πρώιμη αναγνώριση 
της ψυχωσικής διαδικασίας, πριν από 
την παρεμβολή συγχυτικών παραγό-
ντων, όπως η φαρμακοθεραπεία και η 
χρονιότητα. Προσφέρει στον κλινικό 
χρήσιμες κατευθύνσεις για την επι-
λογή των κατάλληλων χειρισμών, για 
την αναγνώριση και αντιμετώπιση του 
πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου, αλλά 
και για τη συμβουλευτική οικογενειών 
με μέλη σε υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης 
ψύχωσης.

x+222 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2008
ΙSBN: 978-960-452-054-1

Τιμή: 45,00 €

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΤΟΙΧΕIΑ 
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚHΣ

Λ. Λύκουρας, Α. Πολίτης
Ρ. Γουρνέλλης, Α. Μαΐλλης

Το βιβλίο αναφέρεται σε ζητήμα-
τα που αφορούν στη γήρανση, 

σε μεθόδους αξιολόγησης των ψυχι-
ατρικών διαταραχών στους ηλικιω-
μένους, σε θέματα Ψυχογηριατρικής 
Νοσολογίας και Θεραπευτικής, καθώς 
και σε ειδικά θέματα Ψυχογηριατρι-
κής. Η περιεκτική και εμπεριστατω-
μένη παρουσίαση των θεμάτων εγγυ-
άται τη μεταφορά έγκυρης επιστημο-
νικής γνώσης και κλινικής πρακτικής. 
Το παρόν σύγγραμμα θα προσφέρει 
εξειδικευμένες πληροφορίες σε ψυχι-
άτρους, αλλά και σε εκπαιδευόμενους 
στους κλάδους αυτούς, ώστε να διευ-
κολυνθεί το δύσκολο έργο που επιτε-
λούν, ιδιαίτερα εκείνων που εργάζο-
νται σε γενικά νοσοκομεία, ενώ επί-
σης θα συμβάλλει στην προαγωγή της 
ψυχικής υγείας κάθε ενδιαφερόμενου 
αναγνώστη.

xii+372 σελίδες 19 26
2 σχήματα, 6 εικόνες, 35 πίνακες

Σκληρό εξώφυλλο 2011
ΙSBN: 978-960-452-127-2

Τιμή: 60,00 €

Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Ν. Βαϊδάκης

Ο Νίκος Βαϊδάκης καταγράφει 
τις τελευταίες εξελίξεις και 

τις σύγχρονες θεωρίες σχετικά με 
την ψυχοσεξουαλική-ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη, τον ρόλο του εγκεφάλου, 
τη φυσιολογία της σεξουαλικής λει-
τουργίας και τις συχνότερες σεξου-
αλικές διαταραχές. Ιδιαίτερη ανα-
φορά γίνεται στην ομοφυλοφιλική 
και παραφιλική συμπεριφορά, στις 
μεταβολές της σεξουαλικής λειτουρ-
γίας με την πάροδο της ηλικίας και 
στην επίδραση των ψυχοφαρμάκων. 
Αναλυτικά εξετάζεται η σεξουαλική 
λειτουργία στον γάμο, ενώ εκτετα-
μένη είναι η αναφορά στη θεραπευ-
τική αντιμετώπιση των σεξουαλικών
διαταραχών. 

360 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2005
23 σχήματα, 92 πίνακες

ISBN: 960-8071-82-8

Τιμή: 40,00 €

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΙΛΙΕΣ 

Ο. Γιωτάκος

Τ ο βιβλίο διαπραγματεύεται το 
φαινόμενο της σεξουαλικής 

επιθετικής συμπεριφοράς και, ειδι-
κότερα, τον βιασμό και τις παραφιλίες 
(παιδοφιλία, αιμομιξία, επιδειξιομα-
νία, φετιχισμό, εφαψιμανία, σαδισμό, 
μαζοχισμό, ηδονοβλεψία κ.ά.), αναλύ-
οντας την κλινική εικόνα, την αιτιολο-
γία, την εκτίμηση και τη θεραπευτική 
τους αντιμετώπιση. Ακόμα, παρατίθεται 
η τρέχουσα νομοθεσία για τα σεξουα-
λικά εγκλήματα και διερευνάται το προ-
φίλ του Έλληνα σεξουαλικού παρα-
πτωματία. 

xxii+274 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2004

8 πίνακες

ISBN: 960-8071-70-4

Τιμή: 35,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ. Σολδάτος, Λ. Λύκουρας

Σύγχρονο και ενημερωμένο, σύμ-
φωνο με τις πρόσφατες εξε-

λίξεις στον χώρο της Ψυχιατρικής, 
το σύγγραμμα αυτό συμβάλλει στην 
εκπαίδευση των φοιτητών αλλά και 
στην ενημέρωση των επαγγελματιών 
της υγείας. Στον πρώτο τόμο εξετάζε-
ται το γενικό πλαίσιο της Ψυχιατρικής 
και η ψυχιατρική νοσολογία, με ανα-
φορά στις κατηγορίες ψυχικών νοση-
μάτων. Ο δεύτερος τόμος περιλαμβά-
νει την Παιδοψυχιατρική και Ψυχογη-
ριατρική, την Ψυχιατρική Θεραπευτι-
κή και τις Ψυχιατρικές Εξειδικεύσεις.

17 24, Σκληρό εξώφυλλο 2006
Ανατύπωση 2013

ISBN SET: 960-452-008-3

Πρώτος Τόμος

480 σελίδες
2 σχήματα, 39 εικόνες, 23 πίνακες

ISBN: 960-452-009-1

Δεύτερος Τόμος

368 σελίδες
24 πίνακες

ISBN: 960-452-010-5

Τιμή: 160,00 € 
και οι 2 τόμοι

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Γ.Ν. Παπαδημητρίου, Ι.Α. Λιάππας, 
Λ. Λύκουρας 

Tο σύγγραμμα αυτό που συνοψί-
ζει τις σύγχρονες γνώσεις στον 

τομέα της Ψυχιατρικής, στο οποίο 
συμμετείχαν περισσότεροι των 100 
συγγραφείς είναι πρωτίστως η επι-
μόρφωση των φοιτητών της Ιατρικής. 
Όμως, σίγουρα θα φανεί χρήσιμο και 
σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές στα 
γνωστικά αντικείμενα της Ψυχιατρι-
κής και των συναφών επιστημών, 
στους ειδικευόμενους και ειδικευμέ-
νους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους 
και τους υπόλοιπους επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας. Επίσης, θα συμβάλ-
λει στην προαγωγή της ψυχικής υγεί-
ας του πληθυσμού, η εξασφάλιση της 
οποίας αποτελεί κοινωνικό αγαθό, 
συνεπώς και προτεραιότητα της Πολι-
τείας και δείγμα γραφής του πολιτι-
σμού μιας χώρας.

xviii+1038 σελίδες 21 28
Σκληρό εξώφυλλο 2013

Ανατύπωση 2015
65 σχήματα, 50 εικόνες, 375 πίνακες

ISBN: 978-960-452-162-3 

Τιμή: 140,00 €

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ. Σολδάτος, Λ. Λύκουρας

848 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 2006

2 σχήματα, 39 εικόνες, 47 πίνακες
ISBN: 978-960-452-008-4

Τιμή τόμου: 160,00 € 

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ 

Β. Πρεκατέ

Το βιβλίο παρουσιάζει, μέσα 
από παραδείγματα και βιω-

ματικές ασκήσεις, την εργασία με το 
εσωτερικευμένο μητρικό πρότυπο, 
το αρχέτυπο της ιδανικής μητρικής 
παρουσίας και φροντίδας, που φέρει 
ο καθένας μέσα του, ανεξάρτητα από 
το αν έλαβε μητρική αγάπη ως παιδί. 
Ο αναγνώστης μπορεί να θεραπευ-
τεί και να εμβαθύνει την εμπειρία της 
καθημερινότητάς του μέσα από την 
εσωτερική μητρική αγάπη που όλοι 
έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτως ηλικίας ή 
εμπειριών.»

xii+172 σελίδες 14x21
Μαλακό εξώφυλλο 2017
ISBN: 978-960-452-232-3

Τιμή: 17,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Η Νοημοσύνη της Ζωής

Ν. Παρίτσης

ΤΟΜΟΣ Α

∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην 
εφαρμογή της συστημικής προ-

σέγγισης στην Ψυχιατρική, η οποία 
αποπειράται να απαρτιώσει και να 
συνθέσει τη βιολογική, την ψυχολογι-
κή και την κοινωνική προσέγγιση στην 
ψυχιατρική αξιολόγηση. Στον τόμο 
περιγράφεται αρχικά το βασικό περι-
εχόμενο και η μέθοδος της συστημι-
κής ψυχιατρικής, ώστε να γίνει αργό-
τερα κατανοητή η εφαρμογή της στην 
Ψυχιατρική, ενώ αργότερα συζητείται 
η νοημοσύνη των ζωντανών συστη-
μάτων. Το βιβλίο απευθύνεται σε επι-
στήμονες που ασχολούνται με την 
τεχνητή νοημοσύνη, σε ψυχιάτρους, 
σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και 
ασφαλώς στους συστημικούς επιστή-
μονες και θεραπευτές.

216 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2012

10 σχήματα
ISBN SET: 960-8071-58-5

ISBN: 978-960-452-142-5

Τιμή: 28,00 €

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Θεραπεία και Εξέλιξη 

Ανθρωπίνων Συστημάτων 

Ν. Παρίτσης

ΤΟΜΟΣ Β

Ο παρών τόμος καταπιάνεται 
με μια επιμέρους συστημική 

μέθοδο θεραπείας που είναι γνωστή 
ως «θεραπεία ανθρώπινων συστη-
μάτων», η οποία μ’ έναν τρόπο περι-
λαμβάνει τις υπόλοιπες. Το θέμα του 
βιβλίου αποτελεί τμήμα του αντικει-
μένου της συστημικής ψυχιατρικής, 
συνεπώς μοιραία επικεντρώνεται στη 
θεραπεία των ψυχιατρικών προβλημά-
των. Καθώς η μεγαλύτερη θεραπευτι-
κή πρόκληση στην ψυχιατρική είναι η 
θεραπεία και αποκατάσταση των χρό-
νιων σχιζοφρενών, ο αναγνώστης θα 
βρει τεχνικές και μεθόδους που μπο-
ρούν να εφαρμοστούν σε σοβαρές 
περιπτώσεις, καθώς και πλήθος παρα-
δειγμάτων εφαρμογής της μεθόδου.

304 σελίδες 17 24
Μαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 2007

7 σχήματα, 16 πίνακες
ISBN SET: 978-960-8071-58-2

ISBN: 978-960-452-023-7

Τιμή: 40,00 € (Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 50,00 € (Σκληρό εξώφυλλο)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ICD-10 

ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ)

Συνεργαζόμενο Κέντρο 
για την Έρευνα και την Εκπαίδευση 
στην Ψυχική Υγεία
Απόδοση στα Ελληνικά: 
Κ.Ν. Στεφανής, Κ. Σολδάτος, 
Β. Μαυρέας

Η αναθεωρημένη 10η έκδοση του 
Πέμπτου Kεφαλαίου της ICD 

αποτελεί το πιο έγκυρο εγχειρίδιο 
ψυχοπαθολογίας και ψυχιατρικής δια-
γνωστικής, έχει πολλαπλή εμπειρική 
βάση, διεθνή εφαρμοσιμότητα, απο-
καθιστά δε μια κοινή γλώσσα επικοι-
νωνίας ανάμεσα στους ψυχιάτρους 
και στους άλλους κλάδους των επαγ-
γελμάτων υγείας. 

xx+444 σελίδες 16 24
Μαλακό εξώφυλλο 1997

Eπανέκδοση, Ανατύπωση 2007, 2013
ISBN: 978-960-7308-86-3

Τιμή: 35,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ 

Α. Φωτιάδου

Πρόκειται για μια μακρόχρονη 
και πολυδιάστατη επιστημονι-

κή μελέτη, στη διάρκεια της οποίας η 
συγγραφέας περισυνέλεξε και με κρι-
τικό πνεύμα διασταύρωσε και κατέ-
γραψε όλα εκείνα τα κλινικά και εργα-
στηριακά στοιχεία που είναι απαραί-
τητα για μια ολοκληρωμένη παρουσί-
αση ενός πολυσυζητημένου αλλά και 
αμφιλεγόμενου στο εξωτερικό (στην 
Ελλάδα όμως μάλλον ακόμη αδιάγνω-
στου) συνδρόμου, του συνδρόμου της 
χρoνίας κόπωσης. 

176 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 1999

Ανατύπωση 2003
3 σχήματα, 9 πίνακες, 3 διαγράμματα

ISBN: 960-8071-02-x

Τιμή: 20,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
Το Ασυνείδητο 

Αθ. Αλεξανδρή

Στο παρόν πόνημα γίνεται ανα-
ζήτηση και μελέτη του Ασυ-

νείδητου σε σοβαρά διαταραγμένα 
παιδιά, τις οικογένειές τους, και στο 
εμπλεκόμενο επιστημονικό προσω-
πικό, καθώς και σε μεγάλο αριθμό 
ανηλίκων που ζουν σε ανάδοχες οικο-
γένειες, στις ανάδοχες οικογένειες 
και στην εντολοδόχο κοινωνική υπη-
ρεσία. Περιγράφεται η ασυνείδητη 
επικοινωνία μεταξύ μητέρας-κόρης 
και γίνεται προσπάθεια κατανόησης 
του ασυνείδητου δεσμού της μεταβί-
βασης-αντιμεταβίβασης και το αντί-
στροφο. Είναι βέβαιο ότι η μελέτη 
του ασυνείδητου θα συμβάλει στην 
κατανόησή του και θα κινητοποιήσει 
σε περαιτέρω έρευνα και μελέτη του 
ασυνειδήτου μας.

vi+122 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2011
ISBN: 978-960-452-121-0

Τιμή: 20,00 €

Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Επιμέλεια Έκδοσης: 
Γ.Ν. Χριστοδούλου, Β.Π. Κονταξάκης

Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια 
συνοπτική αλλά σφαιρική ενη-

μέρωση των επαγγελματιών υγείας 
σχετικά με τους τρόπους προσέγγι-
σης και αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων των ηλικιωμένων. Παράλληλα, 
προσφέρεται για την ενημέρωση των 
ατόμων της τρίτης ηλικίας σχετικά με 
τα προβλήματα που τους αφορούν 
και τις δυνατότητες αντιμετώπισής 
τους. Τέλος, αποτελεί μια αφορμή για 
προβληματισμό και ευαισθητοποίηση 
του κοινωνικού συνόλου σχετικά με τα 
προβλήματα της τρίτης ηλικίας και τις 
δυνατότητες συμμετοχής στην ανα-
κούφισή τους.

288 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2000

Ανατύπωση 2007
4 εικόνες

ISBN: 978-960-452-038-1

Τιμή: 35,00 €

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
To Ένστικτο Θανάτου-

«Μεταμφίεση» 

Αθ. Αλεξανδρή

Στην παρούσα μελέτη συζητείται 
μια βασική έννοια της ψυχανά-

λυσης, το ένστικτο θανάτου, η οποία 
επηρέασε ολόκληρη την ψυχαναλυ-
τική σκέψη καθόλη τη διάρκεια του 
20ού αιώνα και έγινε δεκτή με πολύ 
δημιουργικό τρόπο από τη Μelanie 
Klein. Μέσα από συνεδρίες αναλυομέ-
νων της συγγραφέως, παραδείγματα 
ιστορικών προσώπων και θεωρητικές 
αναφορές, διερευνώνται οι ποικίλες 
εκδηλώσεις του εν λόγω «ενστίκτου», 
καθώς και οι μεταμφιέσεις του, οι άμυ-
νες που χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπισή του, και ο αγώνας του 
Εγώ να το θέσει υπό τον έλεγχό του.

vi+38 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2015

Ανατύπωση 2016
ISBN: 978-960-452-200-2 

Τιμή: 12,00 €

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
Η Ενοχή-Μελέτημα 

Αθ. Αλεξανδρή

Το θέμα του βιβλίου επικεντρώνε-
ται στο σύνθετο, πολυσυζητημέ-

νο και εξαιρετικά ισχυρό αίσθημα της 
ενοχής το οποίο συχνά βρίσκεται πίσω 
από δημιουργικές, αυτοκαταστροφι-
κές, παραβατικές και συχνά επιθετι-
κές πράξεις των ανθρώπων. Αποτελεί 
αναφορά προσωπικών εμπειριών της 
συγγραφέως από την πλούσια πρα-
κτική της και στόχος του είναι οι ανα-
γνώστες, είτε έμπειροι ψυχαναλυτές ή 
απλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται 
για το αντικείμενο, να κατανοήσουν 
καλύτερα το θέμα της Ενοχής σε όλες 
του τις διαστάσεις.

viii+28 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2013
ISBN: 978-960-452-171-5 

Τιμή: 10,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
Η Μοίρα στην Ανθρώπινη σχέση-

«Αναζήτηση» 

Αθ. Αλεξανδρή

Η παρούσα εργασία μελετά τον 
καθοριστικό ρόλο και τις ποι-

κίλες μορφές που μπορεί να λάβει η 
μοίρα στην ανθρώπινη σχέση, ανε-
ξάρτητα από το αν αυτή έρχεται ως 
άνθρωπος, αρρώστια ή γεγονός –αν 
εκκινεί από τον εαυτό ή τον κόσμο– 
αν εισβάλλει ξαφνικά ή δομεί την 
προσωπικότητα ήδη από τη γέννη-
ση. Αναφέρονται παραδείγματα από 
την ιστορία και την τέχνη και διατυ-
πώνονται ερωτήματα για περαιτέρω 
συζήτηση.

vi+22 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2015
ISBN: 978-960-452-208-8 

Τιμή: 8,00 €

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
Η Παγίδα των Συναισθημάτων 

Αθ. Αλεξανδρή

Στο μελέτημα αυτό αναφέρονται 
παραδείγματα που δείχνουν 

πώς τα συναισθήματά μας χρειάζο-
νται πάντοτε τον «άλλον» ώστε να τα 
εμπεριέξει και να ανακουφίσει τη φόρ-
τιση που μας προκαλούν. Ο φόβος, ο 
πόνος, η ζήλια, περιμένουν εκείνον 
που έχει παρόμοια ψυχική εμπειρία 
–ή τον αναλυτή μας– ώστε να διαρρή-
ξουν τον φραγμό που και να σταμα-
τήσει έτσι το εσωτερικό μας βάσανο. 

viii+16 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2016
ISBN: 978-960-452-223-1 

Τιμή: 7,00 €

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
Η Παρουσία-Δοκίμιο 

Αθ. Αλεξανδρή

Η Παρουσία μπορεί να είναι πραγ-
ματική ή φανταστική, ευνοϊκή ή 

απειλητική, φιλική ή εχθρική. Μπορεί 
να είναι φευγαλέα ή μόνιμη, κι όσο 
βαθιά κι αν χαράσσεται στο μυαλό 
μας μπορεί να χάνεται ή να σβήνει, να 
παίρνει άλλες μορφές ή να προκαλεί 
αμηχανία. Στο δοκίμιο αυτό εξετάζεται 
ο ρόλος της Παρουσίας αφενός στην 
ψυχαναλυτική διαδικασία και αφετέ-
ρου στη ζωή μας, καθώς παρατηρεί-
ται ότι τόσο οι εποπτευόμενοι όσο και 
οι περισσότεροι από εμάς μιλούμε πιο 
εύκολα για την Απουσία παρά για την 
Παρουσία. Αναλύεται επίσης η Αναπα-
ράσταση, η Οπτασία και το Φάντασμα 
και η σχέση τους με την Παρουσία.

viii+28 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2014
ISBN: 978-960-452-186-9 

Τιμή: 10,00 €

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
Η Εποπτεία 

Αθ. Αλεξανδρή

Το πόνημα αυτό από την Παι-
δίατρο-Ψυχίατρο παιδιών και 

ενηλίκων και Ψυχαναλύτρια Δρ Αθη-
νά Αλεξανδρή πραγματεύεται με την 
«Εποπτεία». Η συγγραφέας, η οποία 
έχει σημαντική προσωπική εμπειρία 
στο θέμα, καθώς έχει πραγματοποι-
ήσει αμέτρητες εποπτείες σε ατομική 
και ομαδική βάση, σε ψυχιάτρους και 
ψυχολόγους σε πολλά νοσοκομεία 
της Αττικής, καθώς και στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών προσπαθεί με το έργο 
να προάγει την αυτοεποπτεία, να 
ευαισθητοποιήσει και να τους διδάξει 
τους στόχους, τους κανόνες αλλά και 
τις τεχνικές της ψυχαναλυτικής ψυχο-
θεραπείας. Είναι βιβλίο απαραίτητο 
σε κάθε επαγγελματία της ψυχικής 
υγείας και ιδιαίτερα σε εκείνους που 
ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχο-
ληθούν με την ψυχαναλυτική ψυχο-
θεραπεία.

viii+64 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2013
ISBN: 978-960-452-159-3 

Τιμή: 16,00 €
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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
Η Υπέρβαση των Συναισθημάτων

Αθ. Αλεξανδρή

Το μελέτημα διερευνά την 
υπέρβαση των συναισθημά-

των, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο 
κάποιος –αδυνατώντας να αντιμετω-
πίσει την πραγματικότητα– την απο-
φεύγει στρεφόμενος σε άλλο αντι-
κείμενο. Μελετάται η υπέρβαση που 
εκτονώνεται μέσω της τέχνης, καθώς 
και η ισχυρή σχέση της υπέρβασης με 
την ενοχή.

viii+20 σελίδες 17x24
Μαλακό εξώφυλλο 2017
ΙSBN: 978-960-452-235-4 

Τιμή: 8,00 €

Psychoanalysis
The Unconscious 

A. Alexandris 

In the present study the author 
tries to present the unconscious 

of children, adolescents and adults 
on the individual and group level by 
discussing some of the cases she has 
dealt with during her many years of 
clinical experience. An attempt was 
made to explore the unconscious 
of children who are seriously psy-
chologically ill, their families and 
the professional personnel involved. 
In addition, the unconscious com-
munication between a mother and 
her little daughter is presented and 
vice-versa, in the paper entitled “The 
phenomenon of the reported dream”. 
Finally, the unconscious two-way link 
is studied between transference and 
counter-transference. It is certain that 
this study of the unconscious will con-
tribute to the knowledge and under-
standing of the unconscious that are 
required by other professionals as well 
as ordinary people.

vi+114 pages 17 24
Soft cover 2012, 14 tables

ISBN: 978-960-452-135-7

Τιμή: 20,00 €

Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Θεωρητικές έννοιες 

και όψεις της πρακτικής

Β. Φαλάρας

Το βιβλίο πραγματεύεται με 
την ψυχαναλυτική διαδικασία, 

δηλαδή τη διαδικασία παλινδρό-
μησης του ασθενούς, καθώς και τη 
φύση, την εξέλιξη και τη διαπλοκή της 
μεταβίβασης με την αντιμεταβίβαση, 
αλλά και τις διαδικασίες ερμηνείας και 
κατανόησης αυτών των φαινομένων. 
Απευθύνεται σε νέους θεραπευτές ή 
αναλυτές, εκπαιδευόμενους, αλλά και 
άλλους επαγγελματίες του χώρου της 
ψυχικής υγείας οι οποίοι ενδιαφέρο-
νται και παρακολουθούν θέματα που 
σχετίζονται με την ψυχανάλυση και 
την ψυχοθεραπεία.

xii+236 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2010
ISBN: 978-960-452-106-7

Τιμή: 18,00 €

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Β. Φαλάρας

Ήδη από τον Φρόυντ, η κλασική 
ψυχανάλυση προσανατολίζε-

ται στο παρελθόν του αναλυόμενου, 
πασχίζοντας να αναδείξει σχέσεις και 
δομές της παιδικής του ηλικίας, απω-
θημένες επιθυμίες και προοιδιπόδειες 
συγκρούσεις. Στο παρόν βιβλίο εξετά-
ζεται και μία άλλη όψη της αναλυτικής 
διαδικασίας, συμπληρωματική της 
προηγούμενης, η οποία συζητείται 
έντονα τα τελευταία χρόνια, σύμφω-
να με την οποία το παρόν και η αμε-
σότητα της αναλυτικής συνάντησης 
παίζουν εξίσου καθοριστικό ρόλο με 
την «κάθετη» ανάλυση του παρελθό-
ντος. Μ’ αυτό τον τρόπο η διαδικασία 
δεν αφορά μονοσήμαντα τον ανα-
λυόμενο, αλλά αποτελεί μια δυαδική 
υπόθεση μέσα από την οποία θα έρθει 
στην επιφάνεια προς εξέταση η φύση 
της εμπειρίας του ασθενούς στην ανα-
λυτική συνεδρία. 

viii+224 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2011
ISBN: 978-960-452-120-3

Τιμή: 18,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

Ψυχιατρική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών
Γ.Ν. Χριστοδούλου και συνεργάτες

1000 σελίδες 20 27
Σκληρό εξώφυλλο 2006
54 εικόνες, 135 πίνακες

ISBN: 960-8071-22-4

Τιμή τόμου: 180,00 € 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Συμπληρωματικό

Εκπαιδευτικό Βοήθημα

Ψυχιατρική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών
Γ.Ν. Χριστοδούλου, 
Α.Δ. Ραμπαβίλας, Κ.Ρ. Σολδάτος, 
Β.Η. Αλεβίζος, Β.Π. Κονταξάκης

Σκοπός του συμπληρωματικού 
αυτού βοηθήματος του συγ-

γράμματος «Ψυχιατρική» (Γ.Ν. Χριστο-
δούλου και συνεργάτες) είναι ο έλεγ-
χος του βαθμού εμπέδωσης των γνώ-
σεων από τη μελέτη των διαφόρων 
κεφαλαίων. Απευθύνεται κυρίως στον 
φοιτητή, αλλά και στον ειδικευόμενο 
της Ψυχιατρικής και στον γενικό ιατρό, 
για τη διαπίστωση της εν γένει ενημέ-
ρωσής τους στο γνωστικό αντικείμενο 
της Ψυχιατρικής.

232 σελίδες 20 27
Μαλακό εξώφυλλο 2003

Ανατύπωση 2005
ISBN: 960-8071-46-1

Τιμή: 30,00 €

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

Ψυχιατρική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών
Γ.Ν. Χριστοδούλου και συνεργάτες

Το παρόν σύγγραμμα καλύπτει 
ολόκληρο σχεδόν το γνωστικό 

αντικείμενο και όλες τις εξειδικεύ-
σεις της Ψυχιατρικής, ξεκινώντας από 
ζητήματα μεθοδολογίας και φτάνο-
ντας μέχρι την Ψυχογηριατρική και 
την Ψυχιατροδικαστική. Η λιτότητα 
των προσεγγίσεων, η συστηματική 
διάρθρωση, η πληρέστατη ανάπτυξη 
των επί μέρους θεμάτων, αλλά και η 
εξαιρετικά εύστοχη και ευρηματική 
εικονογράφηση των κειμένων καθι-
στούν τους δύο τόμους του έργου 
χρησιμότατο εργαλείο μελέτης για 
τους φοιτητές και τους ειδικευόμε-
νους στην Ψυχιατρική, στους οποίους 
πρωτίστως απευθύνεται.

20 27, Σκληρό εξώφυλλο 2000
Ανατύπωση 2002, 2004, 2006, 2012

ISBN SET: 960-8071-22-4

Α΄ Τόμος

568 σελίδες
42 εικόνες, 91 πίνακες
ISBN: 960-8071-20-8

Τιμή: 180,00 € 
και οι 2 τόμοι

Β΄ Τόμος

444 σελίδες
12 εικόνες, 44 πίνακες
ISBN: 960-8071-21-6

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Επιστημολογία 

& Διεπιστημονικότητα

Επιμέλεια Έκδοσης: 
Κ. Σολδάτος, Γρ. Βασλαματζής

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια 
συζήτηση σχετικά με τις έννοι-

ες και τις μεθόδους της ψυχανάλυσης, 
τις επιδράσεις νεότερων αντιλήψεων 
σε παλαιότερα ερωτήματα, καθώς και 
τη σχέση της ψυχανάλυσης με άλλα 
ερευνητικά πεδία, όπως την κοινωνιο-
λογία. Επιχειρείται μια επιστημολογική 
προσέγγιση της ψυχαναλυτικής διαδι-
κασίας, εξετάζονται βασικές ψυχανα-
λυτικές έννοιες όπως η μετουσίωση 
και η κατασκευή, αποτιμάται η μεθο-
δολογία της ψυχανάλυσης παιδιών, 
και συζητούνται κριτικά οι θέσεις του 
Φρόυντ για την κοινωνία και τον πόλε-
μο. Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένας 
γόνιμος προβληματισμός γύρω από 
την ψυχανάλυση λαμβάνοντας υπό-
ψη νέες ιδέες και εμπειρίες δεκαετιών, 
αλλά και να διερευνηθούν τυχόν διεπι-
στημονικές σχέσεις της με άλλα πεδία 
γνώσης και στοχασμού.

144 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2007
ISBN: 978-960-452-032-9

Τιμή: 20,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια Έκδοσης: Ε. Λαζαράτου

Μια πολύπλευρη εξέταση της 
πλέον συχνής παιδοψυχιατρι-

κής διαταραχής. Στα κείμενα του βιβλί-
ου ενυπάρχουν οι θέσεις των κλασικών 
της Ψυχιατρικής (Freud, Klein, Mahler), 
οι θεωρήσεις των σύγχρονων τάσε-
ων (ψυχαναλυτική, συμπεριφορική, 
ψυχοδυναμική), οι θεραπευτικές επι-
λογές (φαρμακευτική ή όχι), αλλά και 
χαρακτηριστικά παραδείγματα, που 
συγκεντρώνουν την ελληνική και διε-
θνή εμπειρία. Ο αναγνώστης που ενδι-
αφέρεται για μια σφαιρική θεώρηση 
των πλούσιων ψυχικών διεργασιών της 
αναπτυξιακής περιόδου θα βρει ιδιαί-
τερα χρήσιμο το βιβλίο αυτό. 

xiv+186 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2009
ISBN: 978-960-452-078-7

Τιμή: 26,00 €

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

Επιμέλεια Έκδοσης: 
Γ.Ν. Χριστοδούλου, Ι.Α. Λιάππας,
Βλ.Δ. Τομαράς, Μ.Σ. Βασιλειάδου

Το βιβλίο φιλοδοξεί να βοηθή-
σει τον γενικό ιατρό στην ανα-

γνώριση και αντιμετώπιση των ψυχι-
ατρικών προβλημάτων στο πεδίο της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και να 
συμβάλει στη γεφύρωση των –παρα-
δοσιακά– διαφορετικών προσεγγίσε-
ων της ψυχιατρικής διαταραχής μετα-
ξύ γενικού ιατρού και ψυχιάτρου.

x+118 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2003

1 σχήμα, 12 πίνακες
ISBN: 960-8071-53-4

Τιμή: 15,00 €

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ...
...μέσα από πραγματικές ιστορίες 

και κυκλώματα υπολογιστών 

Π. Σακκάς

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Πολύ γρήγορα προχωρούμε από 
την πρώτη στη δεύτερη έκδο-

ση ενός βιβλίου όπου προσεγγίζο-
νται με πρωτότυπο τρόπο οι πλέον 
περίπλοκες ψυχικές διαταραχές, με 
πρότυπο τα προγράμματα των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών. Ο συγγρα-
φέας, κλινικός ψυχίατρος με μεγάλη 
εκπαιδευτική εμπειρία, προτείνει 
μια θεραπεία «σοκ», την προκλητική 
ψυχοθεραπεία, που λειτουργεί σαν 
ένα είδος υπαρξιακής απειλής, και 
έχει ως σκοπό να αποκαλύψει και να 
αναδιαμορφώσει τις μαθημένες και 
αυτονόητες αντιδράσεις που ταλαι-
πωρούν τους ασθενείς. 

xiv+330 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2016
ISBN: 978-960-452-215-6 

Τιμή: 25,00 €

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ζητήματα Πρόληψης, 

Θεραπείας και Εκπαίδευσης 

Επιμέλεια Έκδοσης:
Ε. Βλαχάκη, Γρ. Μανιαδάκης

Το σύγγραμμα αναφέρεται στην 
Ψυχιατρική στην Κοινότητα και 

στην Επαγγελματική Εξουθένωση και 
αποτελεί την καταγραφή από επιστη-
μονικές συναντήσεις. Τα κείμενα του 
παρόντος βιβλίου έχουν τη ζωντάνια 
της αμεσότητας της κλινικής εμπει-
ρίας, αποτυπώνουν, στο μέτρο του 
δυνατού, τα θεωρητικά εργαλεία και 
τους τρόπους ατομικής και συλλο-
γικής εργασίας μέσα στις δομές, τον 
προβληματισμό ως προς τη λειτουρ-
γία των δομών σε σχέση με τα αιτήμα-
τα, τις δυσκολίες κατά την εκτέλεση 
της καθημερινής δραστηριότητας με 
τους ασθενείς στην κοινότητα, αλλά 
και τον ψυχικό αντίκτυπο στους επαγ-
γελματίες ψυχικής υγείας.

xviii+190 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2010

2 σχήματα, 1 πίνακας
ISBN: 978-960-452-109-8

Τιμή: 18,00 €
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ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

WILFRED R. BION

E. Schmid-Kitsikis
Μετάφραση από τα Γαλλικά:
Α. Ατσαλάκη, Π. Κεφάλας
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης:
Κ. Συνοδινού

Η Καθηγήτρια Ψυχανάλυσης Έλσα 
Schmid-Κιτσίκη παρουσιάζει στο 

βιβλίο αυτό τη ζωή και το έργο του 
Wilfred R. Bion, ο οποίος με το έργο 
του φέρνει αντιμέτωπες, νοητικά και 
συναισθηματικά, δύο κεντρικές όψεις 
της ανθρώπινης ψυχικής λειτουργίας, 
εκείνης τους κινδύνου κι εκείνης της 
ψύχωσης, σε σχέση με την εξελικτική 
συνεισφορά της νευρωτικής λειτουρ-
γίας, γεγονός που τον κάνει να διαφέ-
ρει από τους σύγχρονους του χώρου. 
Ο Bion με την οπτική του υπογραμμί-
ζει ότι η άσκηση της βιαιότητας και η 
καταστροφική σφυρηλάτηση του ατό-
μου αποκαλύπτει τη βαθιά πολυπλοκό-
τητα της ανθρώπινης ψυχικής δραστη-
ριότητας, η οποία χάρη στη χρήση των 
καταστροφικών της τάσεων βρίσκει 
άνοιγμα προς τη ζωή. 

xiv+154 σελίδες 11,5 17,5
Mαλακό εξώφυλλο 2011, 5 εικόνες

ΙSBN: 978-960-452-129-6

Τιμή: 15,00 €

Η ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
G.O. Gabbard
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης:
Θ.Ν. Υφαντής
Γ΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Στο κλασικό πλέον σύγγραμμα 
του Gabbard συζητούνται για 

πρώτη φορά μαζί η σύγχρονη ψυχια-
τρική και η κλινική ψυχανάλυση. Στο 
βιβλίο παρουσιάζονται συστηματικά 
και εμπεριστατωμένα οι ψυχαναλυτι-
κές αρχές από την εποχή του Φρόυντ 
και έπειτα, ταυτόχρονα όμως εξετάζε-
ται η σχέση τους με την ψυχοκοινωνική 
και βιολογική υπόσταση της ψυχοδυ-
ναμικής ψυχιατρικής, και ενσωματώνο-
νται πολλαπλά νέα μοντέλα θεραπεία. 
Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας που επιλέγουν 
την ψυχοδυναμική προσέγγιση, μια και 
παρέχει μια συνολική εικόνα των κατο-
χυρωμένων αντιλήψεων και θεωριών 
υπό το φως των νέων ανακαλύψεων 
της ιατρικής και της βιολογίας.

696 σελίδες 17 24
Μαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 2006

Ανατύπωση 2012, 2015, 10 σχήματα, 30 πίνακες
ISBN: 978-960-452-004-6

Τιμή: 60,00 € (Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 70,00 € (Σκληρό εξώφυλλο)

ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ
Αυτοφυλακισμένες κοπέλες 

& το μονοπάτι προς την έξοδο

Φ. Γονιδάκης, Ε. Βάρσου

Το βιβλίο παρουσιάζει αναλυ-
τικά την αρκετά συχνή δια-

ταραχή της ψυχογενούς ανορεξίας, 
ανασκοπώντας τα χαρακτηριστικά, 
τα συμπτώματα, τις επιπτώσεις και 
τις θεραπευτικές μεθόδους που μπο-
ρούν να αποφέρουν αποτελέσματα. 
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ως εγχειρίδιο 
αναφοράς στους επαγγελματίες ψυχι-
κής υγείας. Παράλληλα, απευθύνεται 
και σε άλλους λειτουργούς της υγεί-
ας, αλλά και σε διοικητικούς ή εκπαι-
δευτικούς λειτουργούς, που άμεσα ή 
έμμεσα συναντούν το πρόβλημα της 
ψυχογενούς ανορεξίας στο πλαίσιο 
της εργασίας τους.

x+198 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2008

2 σχήματα, 10 εικόνες
ΙSBN: 978-960-452-053-4

Τιμή: 30,00 €
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΤΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ, 

ΩΔΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΟΥΛΙΩΝ

Κ.Ι. Τατσιράμος

ΟDr Κ. Τατσιράμος, ο πρώτος 
ειδικευμένος στην Ελλάδα 

πτηνοπαθολόγος, συνδυάζει σε αυτό 
το βιβλίο τις γνώσεις και την πολύτιμη 
εμπειρία του με στόχο το σύγγραμμα 
να αποτελέσει εγχειρίδιο αναφοράς 
για τους κτηνιάτρους, τους επαγ-
γελματίες εκτροφείς, αλλά και για 
όσους ενδιαφέρονται για τη φτερωτή 
συντροφιά. Η παράθεση έγχρωμου 
φωτογραφικού υλικού σε συνδυασμό 
με την απλή, προσιτή, αλλά και μεστή 
επιστημονική γλώσσα, επιτρέπει την 
αποτελεσματικότερη ενημέρωση για 
τις ασθένειες των καναρινιών, των 
ωδικών και των καλλωπιστικών που-
λιών. 

136 έγχρωμες σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2003

197 εικόνες
ISBN: 960-8071-42-9

Τιμή: 38,00 €

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ 

Π. Μπρίκας

Η γάτα, ένα ζώο που θα μπο-
ρούσε να περιγραφεί με την 

κοινότοπη έκφραση «γνωστός-άγνω-
στος», παρουσιάζει μια αρκετά ασυ-
νήθιστη, ιδιόμορφη συμπεριφορά. 
Επειδή το εγχειρίδιο αυτό απευθύνε-
ται κυρίως στους ιδιοκτήτες γάτας και 
στους γατόφιλους, που συνήθως δεν 
διαθέτουν ειδικές γνώσεις, καταβλή-
θηκε προσπάθεια να απουσιάσουν τα 
στοιχεία εκείνα που για την κατανόη-
σή τους θα τις απαιτούσαν. Ωστόσο, 
το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να φανεί 
χρήσιμο και στον Έλληνα κτηνίατρο, 
που είναι υποχρεωμένος να κατα-
φεύγει σχεδόν αποκλειστικά σε ξενό-
γλωσσα συγγράμματα. 

x+98 σελίδες 21 21
Μαλακό εξώφυλλο 2009
ISBN: 978-960-452-064-0

Τιμή: 12,00 €

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

MOSBY-WOLFE

C.R. Lamb
Απόδοση στα Ελληνικά: Ά. Δεσίρης
Επιμέλεια Έκδοσης: Β. Αλμπάλας

Το βιβλίο περιέχει ερωτήσεις για 
όλα τα θέματα διαγνωστικής 

απεικονιστικής στον σκύλο και στη 
γάτα, αντικατοπτρίζοντας τις συν-
θήκες κάτω από τις οποίες οι κτηνί-
ατροι εξασκούν την Ακτινολογία, με 
την παρουσίαση σειράς διαγνωστικών 
προβλημάτων και τα μέσα με τα οποία 
αυτά θα επιλυθούν. Σύντομα κλινικά 
ιστορικά παρατίθενται, για να βοηθή-
σουν στην ερμηνεία των εικόνων.

viii+176 σελίδες 13,5 19
Μαλακό εξώφυλλο 1999

255 εικόνες
ISBN: 960-8071-00-3

Τιμή: 10,00 €

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 
Π. Μπρίκας
Επιμέλεια Έκδοσης: Β. Αλμπάλας

Ο σκύλος είναι το ζώο που ανα-
πτύσσει τις πιο συντροφικές 

σχέσεις με τον άνθρωπο και ο χαρα-
κτήρας του συνδιαμορφώνεται από 
το γενετικό υλικό του είδους του και 
από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
Η γνώση της συμπεριφοράς του και 
του τρόπου με τον οποίον μπορεί να 
βελτιωθεί, αποτελούν το βασικό αντι-
κείμενο τού παρόντος βιβλίου, που 
απευθύνεται σε κάθε ιδιοκτήτη σκύ-
λου αλλά και στον Έλληνα κτηνίατρο 
ως συμπλήρωμα της ενημέρωσής του. 
Αναλύονται ένα προς ένα τα βασικά 
χαρακτηριστικά και οι ικανότητες του 
σκύλου, καθώς και οι παρεμβάσεις 
που μπορεί κανείς να κάνει στη διάρ-
κεια της εκπαίδευσής του, με σκοπό 
τόσο τη σωματική και ψυχική υγεία 
του ζώου όσο και τη συντροφική και 
ωφέλιμη σχέση του με τον άνθρωπο.

112 σελίδες 14 20,5
Μαλακό εξώφυλλο 2000

Ανατύπωση 2014
ISBN: 978-960-8071-07-0

Τιμή: 10,00 €
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ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

S. Kinghorn, R. Gamlin
Επιμέλεια Έκδοσης: 
Ε. Θεοδοσοπούλου-Ευθυμίου

Τ ο βιβλίο αυτό επικεντρώνεται 
στον πόνο και την αντιμετώπι-

σή του, στην εφαρμογή συστηματικής 
και συμπληρωματικής μορφής θερα-
πείας και στη διερεύνηση του ψυχι-
σμού του ασθενούς. Ασχολείται επί-
σης με τις ψυχολογικές επιπτώσεις της 
εφαρμογής της νοσηλευτικής φροντί-
δας και με τον ρόλο του νοσηλευτή 
από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι 
την περιθανάτια περίοδο, καθώς και 
με τη στάση της οικογένειας πριν και 
μετά την απώλεια του αρρώστου. 

336 σελίδες 19 24,5
Μαλακό εξώφυλλο 2004

Ανατύπωση 2007, 2016
35 εικόνες, 16 πίνακες

ISBN: 978-960-8071-72-8

Τιμή: 50,00 €

ΒΑΣΙΚΕΣ, 

ΑΝΩΤΕΡΕΣ 

ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Επιμέλεια:
Καθηγητής Γ.Ι. Μπαλτόπουλος

Επιμέλεια των Επιμέρους Θεμάτων: 

Βασικές Νοσηλευτικές Δεξιότητες
Θ. Κωνσταντινίδης

Ανώτερες Νοσηλευτικές Δεξιότητες
Θ. Μπελλάλη, Π. Σαράφης, 
Ε. Δοκουτσίδου

Εξειδικευμένες Νοσηλευτικές 
Δεξιότητες
Ε. Βλάχου, Σ. Ζυγά, 
Ε. Κυρίτση, Μ. Λαβδανίτη, 
Ν. Μάργαρη

Η άσκηση της Νοσηλευτικής δια-
φοροποιείται ανάλογα με τη 

νοσολογική οντότητα, τις ιδιαιτερό-
τητες των ασθενών, αλλά και τον τόπο 
όπου ασκείται, με αποτέλεσμα να 
ονομάζεται Κοινοτική, Παθολογική 
ή Χειρουργική κ.λπ. Υπάρχει ωστόσο 
ένα σύνολο δεξιοτήτων ανεξάρτητων 
από το είδος της Νοσηλευτικής που 
ασκείται, τις οποίες οι νοσηλευτές 

θα πρέπει να γνωρίζουν. Στο παρόν 
βιβλίο αλλά και στην ηλεκτρονική 
μορφή που το συνοδεύει παρουσιά-
ζονται με πολύ συστηματικό τρόπο 
όλες οι νοσηλευτικές διεργασίες που 
απαιτούνται προκειμένου να ασκηθεί 
η νοσηλευτική πράξη με πληρότητα, 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. 
Η ύλη διαρθρώνεται με πρωτότυπο 
και αναλυτικό τρόπο, ξεκινώντας από 
τις Βασικές Δεξιότητες και προχω-
ρώντας σταδιακά σε ολοένα και πιο 
Εξειδικευμένες, μέχρι να καλυφθεί 
ολόκληρο το νοσηλευτικό οικοδόμη-
μα. Η μεθοδολογία που ακολουθεί-
ται στο βιβλίο, ακολουθεί τις πλέον 
σύγχρονες και ενημερωμένες γνώ-
σεις περί τη Νοσηλευτική. Η περιγρα-
φή των Νοσηλευτικών Δεξιοτήτων 
συνοδεύεται από εικόνες, βίντεο και 
ερωτήσεις επανάληψης, προκειμέ-
νου να συνδυαστεί η θεωρία με την 
οπτική της αναπαράσταση. Για κάθε 
διαδικασία εκθέτονται τα προληπτικά 
μέτρα ασφαλείας και ο απαιτούμενος 
εξοπλισμός, ενώ η προετοιμασία και 
η συνέχιση της φροντίδας συνοδεύο-
νται από τα σχετικά πρωτόκολλα. Το 
πλούσιο αυτό εγχειρίδιο απευθύνε-
ται πρωτίστως σε φοιτητές και στους 
καθηγητές τους, αλλά και σε επαγ-
γελματίες νοσηλευτές οι οποίοι επι-
θυμούν να εμπλουτίσουν ή να διασα-
φηνίσουν οποιεσδήποτε πτυχές της 
νοσηλευτικής τους πρακτικής.

x+958 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2013

98 εικόνες
ΙSBN: 978-960-452-125-8

Τιμή: 120,00 €

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ 

ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Νοσηλευτική Φροντίδα

Μ. Λαβδανίτη

Το βιβλίο περιγράφει τη χρήση 
της ακτινοθεραπείας σε γυναί-

κες με καρκίνο του μαστού, τις ανεπι-
θύμητες ενέργειες και τον ρόλο του 
νοσηλευτή στη φροντίδα των γυναι-
κών που πάσχουν από τη νόσο και 
υποβάλλονται σε θεραπεία. Δεδομέ-
νης της συχνότητας του καρκίνου του 
μαστού και της θεραπείας με ακτινο-
βολία, στοχεύει στην ενημέρωση του 
νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθε-
νών.

xiv+50 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2015
ISBN: 978-960-452-209-5

Τιμή: 13,00 €
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ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Φ. Ομπέση

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

H πρόσφατη θεσμική κατοχύρω-
ση της νοσηλευτικής ευθύνης 

και η αναβάθμιση του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος εγείρει το ζήτημα της 
αντίστοιχης ευθύνης κατά την εξά-
σκησή του. Η παρούσα μελέτη συμ-
βάλλει στη θεμελίωση του δικαίου 
της νοσηλευτικής ευθύνης και της 
νοσηλευτικής δεοντολογίας. Το βιβλίο 
υπήρξε η πρώτη προσπάθεια τεκμηρί-
ωσης της νοσηλευτικής δεοντολογίας 
και νομικής ευθύνης. Κυκλοφορεί ήδη 
σε δεύτερη έκδοση, ενημερωμένη με 
τη νομολογία που προστέθηκε στους 
τομείς του αστικού, του ποινικού και 
του διοικητικού δικαίου.

216 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2007

Ανατύπωση 2012
ISBN: 978-960-452-037-4

Τιμή: 30,00 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιμέλεια Έκδοσης: Σ. Ζυγά

Τα θέματα που πραγματεύεται το 
παρόν σύγγραμμα στοχεύουν 

να συμβάλουν αποφασιστικά στην 
ομαλή εισαγωγή των νέων φοιτητών 
στη Νοσηλευτική Επιστήμη, καθώς 
και στην επαγγελματική πρόοδο κάθε 
επαγγελματία υγείας ή εκπαιδευτικού 
σε σχετικό επαγγελματικό πεδίο. Η 
έκθεση ιδεολογικών ζητημάτων και 
σύγχρονων τάσεων, σε μια εννοιολο-
γική συνταύτιση με ύφος επιστημο-
νικό προσπαθούν να διαμορφώσουν 
ένα άριστο μεθοδολογικό εργαλείο 
για κάθε επαγγελματία υγείας, αλλά 
κυρίως για τον νέο φοιτητή της Νοση-
λευτικής.

xviii+302 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2010

6 σχήματα, 12 πίνακες
ISBN: 978-960-452-111-1

Τιμή: 28,00 €

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΕΝ∆ΕΚΑΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Μ. Gordon
Επιμέλεια Eλληνικής Έκδοσης:
Α. Βασιλειάδου, Χ. Λεβεντέλης

Χωρίς γλώσσα επικοινωνίας νο-
σηλευτική δεν υπάρχει». Το πα-

ρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει την ολοέ-
να και πιο ολοκληρωμένη διαγνωστική 
γλώσσα των νοσηλευτών, ενσωματώ-
νει πολλές διαγνωστικές κατηγορίες 
και επιμένει στην κριτική σκέψη του 
νοσηλευτή προκειμένου να λάβει την 
πιο κατάλληλη διαγνωστική απόφα-
ση. Το βιβλίο απευθύνεται σε σπου-
δαστές και επαγγελματίες νοσηλευτές, 
και σκοπός του είναι να αναπτύξει με 
συστηματικό τρόπο μια διαγνωστική 
θεωρία για τους νοσηλευτές, η οποία 
να λαμβάνει υπόψη τόσο τη μοναδικό-
τητα του ασθενούς όσο και τις αντιδρά-
σεις του απέναντι στην ασθένεια.

xl+464 σελίδες 10 15
Μαλακό εξώφυλλο 2009

1 σχήμα
ISBN: 978-960-452-074-9

Τιμή: 25,00 €

«

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 

ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σ. Κοτζαμπασάκη

Βασισμένο στις γνώσεις και εμπει-
ρία που απέκτησε από τη μακρό-

χρονη εκπαιδευτική της εμπειρία, 
αλλά και την ιδιαίτερη ενασχόληση 
με το δύσκολο αντικείμενο της Διδα-
σκαλίας και Μάθησης, η συγγραφέας 
παρουσιάζει μια σύγχρονη, επίκαιρη 
και πρωτοποριακή για τα ελληνικά 
βιβλιογραφικά δεδομένα εργασία. Το 
βιβλίο απευθύνεται σε νοσηλευτές, 
σπουδαστές της Νοσηλευτικής, αλλά 
και άλλους επαγγελματίες υγείας που 
ενδιαφέρονται για θέματα διδασκα-
λίας και μάθησης και εφαρμογής των 
εκπαιδευτικών μεθόδων για τη βελτί-
ωση των διδακτικών τους δεξιοτήτων. 

xxiv+512 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2010

Ανατύπωση 2016
49 πίνακες, 23 εικόνες

ISBN: 978-960-452-086-2

Τιμή: 42,00 €
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Σ. Ζυγά και συνεργάτες

B΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ

Το παρόν σύγγραμμα απευθύ-
νεται πρωτίστως σε φοιτητές 

Νοσηλευτικής επιστήμης και έχει ως 
σκοπό να τους εισαγάγει σε θεωρητι-
κά και μεθοδολογικά ζητήματα που 
προέκυψαν και συζητήθηκαν μετά 
από δεκαετίες προβληματισμών και 
δεδομένων της κλινικής εμπειρίας. Η 
Νοσηλευτική αντιμετωπίζεται με τη 
διττή της υπόσταση, ως επιστήμη και 
ως τέχνη, ενώ τονίζεται η συνάφειά 
της με άλλα πεδία του επιστητού, 
όπως η ψυχολογία, η ιατρική και οι 
κοινωνικές επιστήμες.

xviii+366 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2013

2 εικόνες, 8 σχήματα, 19 πίνακας
3 διαγράμματα

ISBN: 978-960-452-175-3

Τιμή: 35,00 €

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Από τη Φιλάνθρωπη Τέχνη 

στη Σύγχρονη Επιστήμη 

Γ.Α. Ρηγάτος

Ένας οφειλόμενος φόρος τιμής 
στον Νοσηλευτή, συμπαραστά-

τη του ανθρώπου στην ασθένεια και 
στον πόνο από την αρχαιότητα μέχρι 
τη σύγχρονη εποχή. Καταγράφονται 
και τεκμηριώνονται σημαντικές στιγ-
μές από την εποχή των θρύλων, την 
κλασική αρχαιότητα, τη Ρωμαϊκή Αυτο-
κρατορία, το Βυζάντιο, τη Δύση και τον 
Νέο Κόσμο, αλλά και την πρόσφατη 
ιστορία της Κατοχής, του Εμφυλίου και 
της μετεμφυλιακής περιόδου. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχει η αναφορά στην ελλη-
νική ιστορία της Νοσηλευτικής, μια 
σχετικά άγνωστη πλευρά του θέματος. 

128 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 2006

Ανατύπωση 2008
ISBN: 960-452-019-9

Τιμή: 20,00 €

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΜΕΘ
Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις

και Συνεργατική Αντιμετώπιση 

M.S. Baird, J.H. Keen, P.L. Swearingen
Eπιμέλεια Έκδοσης: Γ.I. Μπαλτόπουλος

Ε΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Ο κλάδος της Επείγουσας Νοση-
λευτικής, επειγόντων περιστα-

τικών, αλλά και των Μονάδων Εντατι-
κής και Κρίσιμης Θεραπείας δίνει ιδι-
αίτερη σημασία στην αξιολόγηση και 
αντιμετώπιση καταστάσεων από τις 
οποίες κρίνεται η ανθρώπινη ζωή και 
τις οποίες αντιμετωπίζουν καθημερι-
νά. Η κατά σειρά 5η έκδοση του πολύ 
επιτυχημένου εγχειριδίου Επείγου-
σας Νοσηλευτικής έρχεται να προ-
σφέρει κλινικά προσανατολισμένη 
σύγχρονη πηγή πληροφοριών στους 
νοσηλευτές του σήμερα. Το βιβλίο θα 
φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στους κλι-
νικούς της Νοσηλευτικής και φυσικά 
στους σπουδαστές του κλάδου.

xx+1076 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2011

Ανατύπωση 2016, 40 εικόνες, 192 πίνακες
ΙSBN: 978-960-452-098-5

Τιμή: 90,00 €

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 

ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

H. Brink, C. van der Walt, G. van Rensburg
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης:
Χ.Κ. Κουτής, Φ.Π. Μπαμπάτσικου
Ζ. Λυκούδης

Γ΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Το παρόν σύγγραμμα απευθύ-
νεται τόσο σε φοιτητές όσο και 

σε επαγγελματίες υγείας και συμπλη-
ρώνει τη βιβλιογραφία σχετικά με τη 
μεθοδολογία της έρευνας στις επιστή-
μες υγείας. Παρουσιάζει συστηματικά 
και με ιδιαίτερη ακρίβεια ένα-ένα τα 
βήματα των σύγχρονων ερευνητικών 
μεθόδων, από τη συλλογή των δεδο-
μένων και τις ποιοτικές και ποσοτικές 
αναλύσεις, μέχρι την ανάλυση της 
ποιότητάς τους και την ανάλυση των 
δεδομένων, με τρόπο επικαιροποιη-
μένο και κατανοητό. 

xviii+270 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2016
13 σχήματα, 23 πίνακες

ΙSBN: 978-960-452-221-7

Τιμή: ..,00 €
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Νοσηλευτική παρέμβαση 

Ε. Κόνιαρη

Σ τόχος του βιβλίου είναι να δώ-
σει μια εικόνα για το πώς πρέ-

πει να αντιμετωπίζεται η ασθενής με 
καρκίνο του μαστού σε όλες τις φάσεις 
της αρρώστιας της, προκλινική, κλινι-
κή-διαγνωστική, θεραπευτική μετά τη 
μαστεκτομή, πώς γίνεται η ψυχολογι-
κή προσέγγιση και υποστήριξη αυτής 
στα αρχικά και τελικά στάδια της 
νόσου, αλλά και τους στόχους και τις 
παρεμβάσεις της Προληπτικής Νοση-
λευτικής. 

xviii+271 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 1991

Ανατύπωση 2007
76 εικόνες, 51 πίνακες

ISBN: 978-960-7308-15-3

Τιμή: 20,00 €

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
Έννοιες, Δεξιότητες, Εφαρμογές

Αθ. Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου
Θ. Αδαμακίδου

Δεν χωράει αμφιβολία ότι στις 
μέρες μας, σημαντική θέση στην 

πολυεπίπεδη δημόσια υγεία κατέχει η 
κατ’ οίκον φροντίδα υγείας, η οποία με 
τη σειρά της συγκροτείται από δομές 
που ως κέντρο τους έχουν το σπίτι 
και την οικογένεια του ασθενούς. Στο 
παρόν βιβλίο περιγράφονται αναλυτι-
κά τόσο οι κλινικές όσο και οι επιμέ-
ρους δεξιότητες –κοινωνικές, επικοι-
νωνιακές, τεχνολογικές– τις οποίες 
απαιτείται να έχει ο νοσηλευτής που 
εργάζεται κατ’ οίκον, προκειμένου να 
ανταποκρίνεται με επάρκεια σ’ αυτή 
τη σημαντική, πολύπλοκη και απαιτη-
τική περιοχή της δημόσιας υγείας.

xii+292 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2014

Ανατύπωση 2016
18 εικόνες, 48 πίνακες

ΙSBN: 978-960-452-189-0

Τιμή: 32,00 €

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

Α. Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου
Π. Σουρτζή

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται 
αναλυτικά ο ρόλος της Κοινο-

τικής Νοσηλευτικής, όπως και οι δρα-
στηριότητες που επιβάλλουν τα σύγ-
χρονα ελληνικά και διεθνή δεδομένα. 
Συνοπτική αναφορά γίνεται σε θεω-
ρητικά πρότυπα Νοσηλευτικής, ενώ 
εξετάζεται αναλυτικά ο ρόλος του 
κοινοτικού νοσηλευτή σε σχέση με 
ποικίλους εξωγενείς, ενδογενείς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

240 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2005

Ανατύπωση 2014, 2016
16 πίνακες, 1 σχήμα

ISBN: 978-960-8071-86-5

Τιμή: 30,00 €

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ

Α. Παπαγεωργίου-Βασιλοπούλου

Στο παρελθόν η θεραπευτική 
των ψυχικών διαταραχών απαι-

τούσε από τον νοσηλευτή μόνο μια 
κλασική φροντίδα και φύλαξη των 
ασθενών, καθώς περιοριζόταν κυρίως 
σε ψυχιατρεία και άσυλα. Σήμερα οι 
απαιτήσεις είναι διαφορετικής ποιό-
τητας, καθότι εγείρονται θέματα που 
αφορούν τις σχέσεις με τους ασθε-
νείς και τις οικογένειές τους εντός της 
κοινότητας, συνεπώς οι νοσηλευτές 
πρέπει να τύχουν ειδικής εκπαίδευ-
σης στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική. Το 
παρόν σύγγραμμα αποσκοπεί στο να 
ορίσει εκ νέου τον ρόλο του νοσηλευ-
τή και του επισκέπτη υγείας στην κοι-
νότητα, λαμβάνοντας υπόψη του τον 
πολυδιάστατο χαρακτήρα του επαγ-
γέλματός τους. 

192 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2005

1 πίνακας, 11 εικόνες
ISBN: 960-8071-87-9

Τιμή: 25,00 €
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Εφαρμογές στο Χώρο της Υγείας

Α. Σαχίνη-Καρδάση

Γ΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στη 
μεθοδολογική και εφαρμοσμέ-

νη προσέγγιση της έρευνας στη νοση-
λευτική κλινική πρακτική, συζητά την 
ηθική αλλά και πρακτική πλευρά του 
ζητήματος και δίνει προτάσεις, λύσεις 
και παραδείγματα αξιοποίησης των 
δεδομένων της βελτίωσης της κλινι-
κής νοσηλευτικής πρακτικής.

xviii+334 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 1998

Ανατύπωση 2000, 2002, 2004, 2007
36 εικόνες, 35 πίνακες

ISBN: 960-7308-80-8

Τιμή: 22,00 €

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
κατά την άσκηση της Νοσηλευτικής

Α. Βασιλειάδου

Στο βιβλίο αυτό περιγράφο-
νται τεχνικές για τη μεταφορά-

μετακίνηση ασθενών σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, ο βασικός εξοπλι-
σμός για την ανύψωση-μεταφορά-
μετακίνηση των ασθενών, οι τρόποι 
χειρωνακτικών μεταφορών του ασθε-
νούς στο μπάνιο/αποχωρητήριο, η 
πρόληψη και τα προγράμματα πρόλη-
ψης της οσφυαλγίας, ενώ γίνεται ανα-
φορά στα ατυχήματα προσωπικού, 
καθώς και στις νομικές και επαγγελ-
ματικές ευθύνες. 

xx+188 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 1996

Ανατύπωση 2006, 2008
101 εικόνες

ISBN: 978-960-7308-61-0

Τιμή: 15,00 €

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

M. McEwen, E.M. Wills
Επιμέλεια:
Ε. Κοτρώτσιου, Γ.Ι. Μπαλτόπουλος, 
Ε. Βλάχου, Ν. Γιαννούλης, Μ. Γκούζου,
Σ. Ζυγά, Π. Κιέκκας, Ε. Κυρίτση,
Θ. Κωνσταντινίδης, Μ. Λαβδανίτη, 
Χ. Μαρβάκη, Ν. Μπακάλης, Π. Σαράφης

Με το σύγγραμμα αυτό επιχει-
ρείται η θεωρητική τεκμηρί-

ωση της Νοσηλευτικής επιστήμης, η 
δημιουργία δηλαδή ενός υποβάθρου 
το οποίο θα βοηθήσει στη θεωρητι-
κή κατάρτιση τόσο των σπουδαστών 
Νοσηλευτικής όσο και των επαγγελ-
ματιών νοσηλευτών. Παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι νοσηλευτικές θεωρί-
ες όπως διαμορφώθηκαν κυρίως τις 
τελευταίες δεκαετίες, και μελετώνται 
με συστηματικό τρόπο έννοιες και 
πρακτικές της Νοσηλευτικής, με σκο-
πό να βελτιωθεί η φροντίδα υγείας των 
ασθενών, αλλά και η εξέλιξη της νοση-
λευτικής επιστήμης στη χώρα μας.

xxii+554 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2013
30 σχήματα, 75 πίνακες

ISBN: 978-960-452-167-8

Τιμή: 60,00 €

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
Για Επαγγέλματα Υγείας

Α.Ε. Γερμενής

Γ΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Πρόκειται για ιδιαίτερα επιμελη-
μένη έκδοση, που χρησιμοποι-

είται εδώ και χρόνια από τους επαγ-
γελματίες υγείας όχι μόνο ως σωστό 
και ολοκληρωμένο διδακτικό εγχειρί-
διο, αλλά και ως πολύτιμο βοήθημα 
στην άσκηση του επαγγέλματός τους. 
Η συγγραφή του στηρίζεται στην ανα-
σκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
και στην εμπειρία του συγγραφέα από 
τη διδασκαλία του μαθήματος στον 
χώρο της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.

xx+268 σελίδες 14 20,5
Μαλακό εξώφυλλο 1992

Ανατύπωση 1994, 2000, 2007
109 έγχρωμες εικόνες, 8 πίνακες

ISBN: 960-7308-20-4

Τιμή: 15,00 € 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Αθ. Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου
Μ. Αθανασοπούλου-Βουδούρη

Η οικογενειακή νοσηλευτική απο-
τελεί κλάδο της Επιστήμης της 

Νοσηλευτικής όπου Νοσηλευτές και 
Οικογένειες συνεργάζονται, προκει-
μένου να διασφαλίσουν ότι το κάθε 
μέλος της οικογένειας προσαρμόζε-
ται με επιτυχία και αποτελεσματικά 
στην υγεία αλλά και στην αρρώστια 
και τελικά το οικογενειακό σύστημα 
επιτυγχάνει ένα νέο επίπεδο αρμονι-
κής λειτουργίας. Το κενό που υπάρ-
χει στην ελληνική βιβλιογραφία στον 
κλάδο αυτόν έρχεται να καλύψει το 
παρόν πόνημα, το οποίο μπορεί να 
χρησιμεύσει ως πηγή πληροφοριών 
και άριστος οδηγός φροντίδας στους 
σπουδαστές και στους κλινικούς της 
Νοσηλευτικής. 

xiv+114 σελίδες 14 20,7
Μαλακό εξώφυλλο 2010

3 σχήματα, 3 πίνακες
ISBN: 978-960-452-101-2

Τιμή: 12,00 €

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

& ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ

Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος
Α. Παπαγεωργίου-Βασιλοπούλου

Το παρόν βιβλίο έρχεται να καλύ-
ψει ένα σημαντικό μέρος ζητη-

μάτων που αφορούν στην ψυχική 
φροντίδα του παιδιού και του εφήβου 
στη χώρα μας σήμερα. Με αναφορές 
στην Παιδοψυχιατρική, στη Νοσηλευ-
τική Ψυχικής Υγείας, στις κύριες ψυ-
χικές διαταραχές, καθώς και στη θε-
ραπευτική, κλινική, συμβουλευτική 
και επιμορφωτική τους διάσταση, θα 
αποτελέσει απαραίτητο σύμμαχο των 
νοσηλευτών και των επισκεπτών 
υγείας, αλλά και κάθε ενδιαφερόμε-
νου του χώρου της ψυχικής υγείας.

xxxii+488 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2010

15 πίνακες, 5 έγχρωμες εικόνες
ISBN: 978-960-452-088-6

Τιμή: 38,00 €

ΟΞΥΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Νοσηλευτική προσέγγιση

Β. Μάτζιου-Μεγαπάνου
Ε. Κυρίτση

Μια συστηματική προσέγγιση 
του παιδικού πόνου, με περι-

γραφή των αιτίων, διερεύνηση των 
μηχανισμών και αναζήτηση μεθόδων 
αντιμετώπισης. Κωδικοποιημένο σε 
άμεσα εφαρμόσιμες κατευθυντήρι-
ες οδηγίες, το βιβλίο αυτό προσφέρει 
πολύτιμη βοήθεια στην κλινική νοση-
λευτική πρακτική, ώστε ο νοσηλευτής 
να αντιμετωπίσει άρτια και αποτελε-
σματικά το παιδί με οξύ πόνο.

88 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2007

24 εικόνες, 4 πίνακες
ISBN: 978-960-452-035-0

Τιμή: 13,00 €

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Νοσηλευτικές διαδικασίες 

Α. Σαχίνη-Καρδάση, Μ. Πάνου

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Σε αυτή τη δεύτερη έκδοση περι-
γράφονται οι αρχές των φυσι-

κών, βιολογικών και κοινωνικών επι-
στημών, καθώς και ο τρόπος με τον 
οποίο η νοσηλευτική θεωρία και η βιο-
ϊατρική τεχνολογία συνδυάζονται με 
την τέχνη της φροντίδας, για να καλύ-
ψουν το ευρύ φάσμα εφαρμογής της 
Παθολογικής και Χειρουργικής Νοση-
λευτικής. 

16,5 24 Μαλακό εξώφυλλο 1997
Ανατύπωση 

2000, 2002, 2003, 2004,2006, 2007, 2008
ISBN SET: 978-960-7308-87-0

1ος Τόμος

xiv+514 σελίδες, 92 εικόνες, 26 πίνακες
ISBN: 978-960-7308-88-7

2ος Τόμος

xiv+514 σελίδες, 136 εικόνες, 19 πίνακες
ISBN: 978-960-7308-89-4

3ος Τόμος

xiv+530 σελίδες, 102 εικόνες, 24 πίνακες
ISBN: 978-960-7308-87-0

Τιμή τόμου: 30,00 € 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Νοσηλευτικές διαδικασίες 

Α. Σαχίνη-Καρδάση
Μ. Πάνου

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

1600 σελίδες 16,5 24
Σκληρό εξώφυλλο 2011
330 εικόνες, 69 πίνακες

ISBN: 960-7308-67-0

Τιμή τόμου: 90,00 €

TOMOΣ 1oς

TOMOΣ 2ος

Σ 1oς

TOMOΣ TTT 2ος

TOMOΣ 3ος

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Κριτική Σκέψη 

για Συνεργατική Φροντίδα 

D.D. Ignatavicius
M.L. Workman
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης:
Α. Βασιλειάδου

Έ να σύγγραμμα αναφοράς για 
τον νοσηλευτή Παθολογίας-Χει-

ρουργικής, πολύπλευρο και πλού-
σιο, όσο και ευανάγνωστο. Το κείμε-
νο καλύπτει όσο το δυνατόν πληρέ-
στερα το φάσμα των καταστάσεων 
που θα αντιμετωπίσει ο νοσηλευ-
τής, περιγράφοντας τις παθήσεις 
ταξινομημένες κατά συστήματα. Οι 
νοσηλευτικές διεργασίες ακολου-
θούν την τυποποίηση των προτύ-
πων Ταξινόμησης Νοσηλευτικών 
Παρεμβάσεων (NIC), ενώ οι προσ-
δοκώμενες εκβάσεις προσδιορίζο-
νται σύμφωνα με το σύστημα της 
Ταξινόμησης Νοσηλευτικών Εκβά-
σεων (NOC), ώστε να εξασφαλίζεται 
η επαρκής και ποιοτική νοσηλευ-
τική φροντίδα. Η ύλη του βιβλίου 
δεν περιορίζεται σε απλή περιγρα-
φή των νοσηλευτικών διαδικασιών, 
αλλά συνοψίζει τις βασικές γνώ-

1ος Τόμος

xxxii+616 σελίδες 21 28
Μαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 2008

165 έγχρωμες εικόνες,152 πίνακες
127 διαγράμματα, 4 χάρτες εννοιών

ISBN SET: 978-960-452-051-0
ISBN: 978-960-452-052-7 

Τιμή: 90,00 €
(Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 100,00 €
(Σκληρό εξώφυλλο)

2ος Τόμος

xxxii+600 σελίδες 21 28
Μαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 2008

153 έγχρωμες εικόνες,106 πίνακες
145 διαγράμματα, 3 χάρτες εννοιών

ISBN SET: 978-960-452-051-0
ISBN: 978-960-452-058-9 

Τιμή: 90,00 €
(Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 100,00 €
(Σκληρό εξώφυλλο)

3ος Τόμος

xxxii+696 σελίδες 21 28
Μαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 2008

181 έγχρωμες εικόνες,104 πίνακες
165 διαγράμματα, 4 χάρτες εννοιών

ISBN SET: 978-960-452-051-0
ISBN: 978-960-452-059-6 

Τιμή: 100,00 €
(Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 110,00 €
(Σκληρό εξώφυλλο)

4ος Τόμος

xxxii+504 σελίδες 21 28
Μαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 2008

130 έγχρωμες εικόνες, 72 πίνακες
130 διαγράμματα, 3 χάρτες εννοιών

ISBN SET: 978-960-452-051-0
ISBN: 978-960-452-060-2 

Τιμή: 80,00 €
(Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 90,00 €
(Σκληρό εξώφυλλο)

σεις ανατομίας, φυσιολογίας, παθο-
λογίας, ακόμα και τις συνήθεις φαρ-
μακευτικές ή χειρουργικές θεραπευ-
τικές μεθόδους. Επεκτείνεται αναλυ-
τικά στις μεθόδους πληθυσμιακού 
ελέγχου, διάγνωσης, εργαστηριακής 
εξέτασης, προεγχειρητικής και μετεγ-
χειρητικής αγωγής στις οποίες θα 
πρέπει να υποβληθεί ο ασθενής, ενώ 
καλύπτει ζητήματα πρόληψης, συνε-
χιζόμενης φροντίδας, εναλλακτικών 
θεραπευτικών μεθόδων και πολιτι-
σμικών ιδιαιτεροτήτων που μπορούν 
να προκύψουν λόγω της φυλής, της 
καταγωγής ή της θρησκείας του.

1

(

TOMOΣ 4ος
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Θεμελιώδεις Γνώσεις 

για τη Φροντίδα του Παιδιού 

σε όλα τα Στάδια της Ανάπτυξης 

M.J. Hockenberry, D. Wilson
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: 
Ε. Κυρίτση 

Οι τελευταίες εξελίξεις της βιοτε-
χνολογίας έχουν επηρεάσει και 

τις επιστήμες υγείας όπως αυτή της 
Ιατρικής και Νοσηλευτικής, με αποτέ-
λεσμα νέες γνώσεις να προστίθενται 
σε όλες τους τις εκφάνσεις. Σήμερα η 
Παιδιατρική, συνεπώς και η Παιδιατρι-
κή Νοσηλευτική, διανύει μια νέα πρό-
οδο, όχι μόνο στον δυτικό κόσμο, αλλά 
και παγκοσμίως. Συνεπώς, για έναν 
νέο επιστήμονα νοσηλευτή ή ιατρό 
καθώς και φοιτητή, η απόκτηση των 
νέων αυτών γνώσεων, αρχικά, απαιτεί 
ένα καλό διδακτικό βιβλίο. Η όγδοη 
έκδοση αυτού του βιβλίου, φιλοδοξεί 
να προετοιμάσει τον φοιτητή ώστε να 
είναι ικανός ως επαγγελματίας υγείας 
να αντιμετωπίσει πλειάδα θεμάτων 
που σχετίζονται με την υγεία και την 
ασθένεια των βρεφών, των παιδιών 
και των εφήβων. Επιπλέον το παρόν 
εγχειρίδιο, πέραν της τεκμηριωμένης 
γνώσης που προσφέρει, προτρέπει 

τον φοιτητή στην ανάπτυξη της περί-
πλοκης διεργασίας της κριτικής σκέ-
ψης με στόχο τη βέλτιστη φροντίδα 
του παιδιού και της οικογένειάς του. Ο 
φοιτητής καθοδηγείται από μια σειρά 
ερωτήσεων που αφορούν την ένδειξη, 
τα υποθετικά σενάρια που σχετίζονται 
με το πρόβλημα, τις νοσηλευτικές 
προτεραιότητες και την υποστήριξη 
για τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις που 
επιτρέπουν στον νοσηλευτή να δώσει 
ορθολογικές και προσεκτικές απαντή-
σεις, βασισμένες στην αυτοκατευθυ-
νόμενη σκέψη. Το όφελος αυτών των 
ασκήσεων σκέψης είναι ότι μπορούν 
να προσθέσουν την κλινική κρίση στη 
νοσηλευτική πράξη. Γι’ αυτό στο τέλος 
κάθε κεφαλαίου παρατίθενται ανάλο-
γες ασκήσεις κριτικής σκέψης. Η όλη 
δομή του βιβλίου είναι ελκυστική για 
τον αναγνώστη με πληθώρα εικόνων, 
ειδικών πλαισίων και πινάκων που 
βοηθούν τον φοιτητή στην εμπέδω-
ση της μελέτης. Ιδιαίτερο όφελος 
γενικά για τον νοσηλευτή είναι και η 
αναφορά στη φροντίδα παιδιών με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, 
φαινόμενο συνεχώς αυξανόμενο στην 
καθημερινή κλινική πρακτική και στη 
χώρα μας. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο 
αποτελεί το πληρέστερο βιβλίο Παι-
διατρικής Νοσηλευτικής που υπάρχει 
στη χώρα μας και είναι βέβαιο ότι θα 
αποτελέσει πολύτιμη πηγή βασικών 
και εξειδικευμένων γνώσεων για τους 
εκκολαπτόμενους Νοσηλευτές, αλλά 
και χρήσιμο συμπλήρωμα γνώσεων 
σε όλους τους Επαγγελματίες Υγείας 
που ασχολούνται με την Παιδιατρική.

xvi+1352 σελίδες 21 28
Μαλακό/Σκληρό εξώφυλλο 2011

356 εικόνες, 130 πίνακες, 258 πλαίσια
ISBN: 960-8071-67-4

Τιμή: 160,00 €
(Μαλακό εξώφυλλο)

Τιμή: 175,00 €
(Σκληρό εξώφυλλο)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Εννοιολογική προσέγγιση 

Μ. Πάνου

Στο βιβλίο αυτό τονίζεται η σπου-
δαιότητα της ψυχολογικής προ-

ετοιμασίας του παιδιού για τις διά-
φορες διαδικασίες, γίνεται σύντομη 
ανασκόπηση των βασικών αρχών 
της ισορροπίας νερού και ηλεκτρο-
λυτών και του ρόλου του νοσηλευτή 
στην πρόληψη, έγκαιρη διαπίστω-
ση και διόρθωση των υδατικών και 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών, δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στην αναγνώριση 
και εκτίμηση των νεογνών υψηλού 
κινδύνου και τέλος αφιερώνεται ένα 
ολόκληρο κεφάλαιο στο παιδί που 
πεθαίνει. 

xxii+530 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 1992

Ανατύπωση 1994, 1998, 2000
2004, 2005, 2007

37 εικόνες, 32 πίνακες
ISBN: 978-960-452-039-8

Τιμή: 30,00 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Ε. Μπαρμπούνη-Κωνσταντάκου

Στο βιβλίο αυτό η συγγραφέας 
καλύπτει με περίσσεια επιμέ-

λεια και σαφήνεια όλες τις νεότερες 
εξελίξεις και στρατηγικές χειρουργι-
κής αντιμετώπισης κακοήθων όγκων. 
Εκτός από βασική πηγή γνώσης για 
τους ενδιαφερόμενους στη Χειρουρ-
γική Ογκολογία, το βιβλίο αυτό έρχε-
ται επίσης να συνδέσει τους ιατρούς, 
τους νοσηλευτές και το κοινό, έτσι 
ώστε να συμβάλλουν όλοι στην προ-
ώθηση της συνεχούς βελτίωσης της 
παροχής ιατρονοσηλευτικής φροντί-
δας στον ογκολογικό ασθενή. 

xviii+118 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2013

42 εικόνες, 1 πίνακας
ISBN: 978-960-452-170-8

Τιμή: 17,00 €
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ΝΟΣΗΛΕΥ ΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Α. Σαχίνη-Καρδάση

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται 
μια απλή (όχι μαθηματική) δια-

τύπωση των αρχών της Φυσικής, η 
οποία συμπληρώνεται με εφαρμογές 
τους στον χώρο της υγείας, γίνεται 
μια εκτεταμένη ανάπτυξη των μυϊκών 
δυνάμεων, του τρόπου ενέργειάς τους 
στις διάφορες δραστηριότητες, της 
μηχανικής του σώματος, καθώς και 
της εφαρμογής των αρχών της υδρο-
στατικής στη φροντίδα των αρρώ-
στων. 

xx+292 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 1995

167 εικόνες, 8 πίνακες
ISBN: 960-7308-51-4

Τιμή: 20,00 €

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Χρ. Κάρλου, Π. Σουρτζή

Ένας οδηγός προστασίας για 
όσους εμπλέκονται στην παρα-

σκευή και χορήγηση χημειοθεραπευ-
τικών παραγόντων. Παρουσιάζονται 
τα μηχανήματα προετοιμασίας των 
διαλυμάτων, οι κανόνες ασφάλειας 
κατά τη μεταφορά και χορήγηση, 
καθώς και οι οδηγίες που θα δοθούν 
στον ασθενή. Ακόμα προσφέρονται 
λεπτομερείς οδηγίες ένδυσης με τα 
προστατευτικά ιμάτια, όπως και οδη-
γίες αντιμετώπισης ατυχήματος με 
χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

104 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2006

19 έγχρωμες εικόνες, 1 πίνακας
ISBN: 960-452-014-8

Τιμή: 13,00 €

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ε. Μπαρμπούνη-Κωνσταντάκου

Γ΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Η 3η έκδοση του βιβλίου είναι 
εμπλουτισμένη με τα νέα κυτ-

ταροστατικά φάρμακα που έχουν 
προστεθεί στα συνήθη χημειοθερα-
πευτικά σχήματα και παρέχει πολλές 
πληροφορίες για την προετοιμασία 
των χημειοθεραπευτικών παραγό-
ντων, την τοξικότητά τους και την 
ιατρονοσηλευτική της αντιμετώπι-
ση, καθώς και τα μέτρα προστασίας 
ασθενών και προσωπικού. Το πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό και οι συγκεντρω-
τικοί πίνακες διευκολύνουν την κατα-
νόηση και εμπέδωση των προσφερό-
μενων πληροφοριών. 

xvi+120 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2004

18 έγχρωμες εικόνες, 10 πίνακες
ISBN: 960-8071-67-4

Τιμή: 15,00 €

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

MISSOULA-VITAS (MVQOLI) 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Οδηγός χρήσης του MVQOLI

Π. Θεοφίλου, Σ. Ζυγά

Ο Δείκτης Ποιότητας Ζωής Mis-
soula-VITAS αποτελεί εργαλείο, 

χρήσιμο σε κάθε επαγγελματία-μέλος 
μιας κλινικής ομάδας, που έχει στόχο 
να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ασθε-
νών με νόσο προχωρημένου σταδίου. 
Με άξονα ένα ερωτηματολόγιο που 
συμπληρώνει ο ίδιος ο ασθενής, γίνε-
ται κατανοητό το επίπεδο ζωής του 
όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται, λαμ-
βάνοντας υπ’ όψη τις επιθυμίες και τις 
ανάγκες του. Το παρόν βιβλίο απο-
τελεί έναν επαρκή και ακριβή οδηγό 
χρήσης του εν λόγω Δείκτη.

x+30 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2014

5 σχήματα, 1 πίνακας
ΙSBN: 978-960-452-192-0

Τιμή: 9,00 €
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Σύγχρονες Τάσεις

Α. Παπαγεωργίου-Βασιλοπούλου

Το παρόν πόνημα προορίζεται 
κυρίως για Νοσηλευτές και Επι-

σκέπτες Υγείας, ωστόσο προσεγγίζει 
και θέματα που αφορούν στην καθημε-
ρινή πρακτική και άλλων ειδικοτήτων 
στον χώρο της ψυχικής υγείας γενικό-
τερα. Παράλληλα, αποτελεί εξαιρετικό 
βοήθημα των νοσηλευτών στην ψυχι-
κή υγεία, καθώς συμβάλει στον κοινό 
τους αγώνα για τη σωστή κατάρτιση 
των νοσηλευτών στο εργασιακό τους 
αντικείμενο. Αυτό θα τους βοηθήσει 
να γίνουν καλύτεροι επαγγελματίες, με 
αυτοπεποίθηση, οι οποίοι θα συμβάλ-
λουν αποτελεσματικά στη θεραπεία 
ασθενών με ψυχικά προβλήματα, αλλά 
και στη διατήρηση και προαγωγή της 
ψυχικής υγείας στη χώρα μας.

xx+604 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2012

31 εικόνες, 10 σχήματα, 2 πίνακες
ISBN: 978-960-452-149-4 

Τιμή: 48,00 €

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ

Ε. Κούκια

Η Ψυχιατρική Νοσηλευτική απο-
τελεί στις μέρες μας αδιαμφι-

σβήτητο σύμμαχο της Ψυχιατρικής, 
όσον αφορά στην κατά το δυνατόν 
συνολική αντιμετώπιση της ψυχικής 
νόσου. Το βιβλίο αυτό, λαμβάνοντας 
υπόψη τα θεωρητικά εργαλεία και 
την κλινική εμπειρία των τελευταίων 
δεκαετιών, παρέχει μια έγκυρη και 
διεξοδική πραγμάτευση της ψυχι-
ατρικής νοσηλευτικής, και αναλύει 
εμπεριστατωμένα τις απαιτούμενες 
δεξιότητες, γνώσεις και ευαισθησίες 
που απαιτούνται από έναν ψυχιατρι-
κό νοσηλευτή. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
συμπληρώνει τον ρόλο της ψυχιατρι-
κής στη συνολική και αποτελεσματι-
κή πρόληψη και θεραπεία των ψυχικά 
ασθενών.

xii+340 σελίδες 17 24
Σκληρό εξώφυλλο 2014

ΙSBN: 978-960-452-188-3

Τιμή: 47,00 €

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ 
Προβλήματα στην Περίοδο 

των Μικτών Φραγμών 

Μ.Ν. Σπυροπούλου
B΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Τα τρία μέρη αυτού του τόμου 
αναφέρονται στην αιτιολογία 

των ανωμαλιών της συγκλείσεως, στη 
διαγνωστική μεθοδολογία και στις 
ανωμαλίες συγκλείσεως κατά την περί-
οδο των μικτών φραγμών, ενώ περι-
γράφονται οι ενέργειες και τα μέσα 
που έχει στη διάθεσή του ο σύγχρονος 
κλινικός οδοντίατρος για να προλάβει 
ή να καταστείλει την εξέλιξη ορισμέ-
νων από αυτές τις ανωμαλίες. 

424 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2004

Ανατύπωση 2006, 2010, 2015
259 εικόνες, 6 πίνακες

ISBN: 960-8071-64-x

Τιμή: 50,00 € 

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
Πρόληψη-Διαχείριση 

B. Πανής, Ι. Τζούτζας

Το παρόν βιβλίο παρακολουθεί 
την εξέλιξη μιας συζήτησης 

δεκαετιών σχετικά με τους κινδύνους 
διαφόρων λοιμώξεων στον χώρο του 
οδοντιατρείου. Εκθέτει με λεπτομέ-
ρειες τους μολυσματικούς παράγο-
ντες, τη φύση των λοιμώξεων, και 
τους τρόπους πρόληψης. Το βιβλίο θα 
αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για τους 
οδοντιάτρους αλλά και τους φοιτητές, 
καθώς παραθέτει τις πλέον σύγχρονες 
αντιλήψεις σχετικά με την ασφάλεια 
ασθενών και προσωπικού στον χώρο 
του οδοντιατρείου.

xii+252 σελίδες 21 28
Μαλακό εξώφυλλο 2014

111 εικόνες, 2 σχήματα, 75 πίνακες
ΙSBN: 978-960-452-194-4

Τιμή: 47,00 €

ΝΟΣΗΛΕΥ ΤΙΚΗ
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ 

ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Νέες ιδέες-Νέες τεχνικές 

Α. Μενεκράτης

Το βιβλίο προσφέρει μια νέα 
προσέγγιση για την ταυτόχρο-

νη καταγραφή της κάθετης διάστα-
σης σύγκλεισης (ΚΔΣ) και της κεντρι-
κής θέσης σύγκλεισης (ΚΘΣ) με την 
πράξη της κατάποσης, αποκλείοντας 
κάθε πιθανότητα λάθους. Η ολιστική 
αυτή προσέγγιση του θέματος της 
Επανορθωτικής βασίζεται σε έρευνες 
του Lloyd DuBrul και άλλων διάσημων 
ανατόμων της Εμβιομηχανικής και 
Βασικής Επιστήμης. 

xxxiv+254 σελίδες 21 28
Μαλακό εξώφυλλο 2001

198 έγχρωμες εικόνες
ISBN: 960-8071-29-1

Τιμή: 53,00 €

ORAL RECONSTRUCTION
New concepts-New techniques 

A. Menekratis

This book provides a new ap-
proach for the simultaneous 

registration of Vertical Occlusal Di-
mension (VOD) and Centric Occlusal 
Posture (COP) by the act of swallow-
ing. This new holistic approach was 
inspired by the most fastidious and 
reliable research in biomechanics and 
fundamental science based on the 
work of the famous anatomists: Sich-
er, DuBrul, Moss, Weinmann, etc... 

xxx+242 pages 21 28
Hard cover 1998
198 color figures

ISBN: 960-7308-90-5

Τιμή: 88,00 €

ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 

B. Πανής

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 
κεφάλαια για την ηπατίτιδα, το 

AIDS και άλλα μεταδοτικά νοσήματα 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για τον οδοντίατρο, τονίζονται η 
επιδημιολογία, η φυσική ιστορία και οι 
επιπτώσεις των παθήσεων αυτών, ενώ 
γίνεται αναφορά στους παράγοντες 
εκείνους, γενικούς και ειδικούς, που 
επηρεάζουν τη διασπορά των λοιμώ-
ξεων και στον σχεδιασμό προγραμ-
μάτων πρόληψης στην οδοντιατρική 
πράξη, καθώς και στα μέτρα πρόλη-
ψης (γενικά μέτρα, απολύμανση, απο-
στείρωση, τεχνικές ασηψίας).

xii+148 σελίδες 19 26
Μαλακό εξώφυλλο 1994

Ανατύπωση 2001
75 εικόνες, 28 πίνακες

ISBN: 960-7308-42-5

Τιμή: 20,00 €

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ι.Α. Βρότσος • Ι.Κ. Καρούσης

Το παρόν δίτομο σύγγραμμα 
περιλαμβάνει από κοινού τις 

ειδικότητες της Περιοδοντολογίας 
και της Εμφυτευματολογίας ως ενιαίο 
επιστημονικό πεδίο, σύμφωνα με τη 
διεθνή πλέον πρακτική. Η τεράστια 
εξέλιξη του κλάδου από τις γνώσεις 
που προσέθεσαν η Γενετική, η Ανο-
σολογία και άλλοι τομείς των Βασικών 
Επιστημών, μαζί με τη βιβλιογραφι-
κή τεκμηρίωση και τις περίπου δύο 
χιλιάδες φωτογραφίες από το αρχείο 
των συγγραφέων, συνιστούν έκδοση 
αναφοράς για τα δύο επιστημονικά 
αντικείμενα. Η έκδοση θα αποτελέσει 
το βασικό σύγγραμμα για τους ενδι-
αφερόμενους κλινικούς και ερευνη-
τές για το παρόν και για τις επόμενες 
δεκαετίες. 

xxiv+984 σελίδες 23x30
Σκληρό εξώφυλλο 2016

ISBN SET: 978-960-452-220-0
Α΄ Τόμος ISBN: 978-960-452-218-7
Β΄ Τόμος ISBN: 978-960-452-219-4

Τιμή: 190,00 € (2 τόμοι)

77 € (Α΄τόμος) • 113 € (Β΄τόμος)



71

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ, 

ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

& ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
Μια γευστική περιήγηση 

στην παραδοσιακή κουζίνα 

των παρυφών του Αρχιπελάγους

Μ.Π. Μαγουλάς

Το γευστικό οδοιπορικό συνε-
χίζεται στον αιγαιοπελαγίτικο 

χώρο, αποφεύγοντας τα τουριστικά 
παράλια και αναζητώντας τη μύηση 
σε αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις. 
Περισσότερο θαλασσινή, αλλά και με 
τα βαρύτερα αρώματα της Ανατο-
λής, η συλλογή αυτή αποτυπώνει τον 
πυρήνα του ελληνικού γευσιγνωστι-
κού πολιτισμού.

144 σελίδες 21 21
Μαλακό εξώφυλλο 2007

Έγχρωμη εικονογράφηση
ISBN: 978-960-452-030-5

Τιμή: 17,00 €

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ
Μια περιήγηση στην αυθεντική 

ιθακήσια γεύση

Μ.Π. Μαγουλάς

Ένα γευστικό οδοιπορικό στην 
Ιθάκη, όχι μόνο στην κουζίνα, 

αλλά και στο σύνολο του γευσιγνω-
στικού πολιτισμού των Επτανήσων. 
Μια μεθοδική και διαισθητική απο-
τύπωση της παλιάς, απλής ιθακήσιας 
κουζίνας, με σεβασμό στο πανάρχαιο 
πολιτισμικό της υπόβαθρο.

204 σελίδες 21 21
Μαλακό εξώφυλλο 2007

Έγχρωμη εικονογράφηση
ISBN: 978-960-452-031-2

Τιμή: 20,00 €

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

& ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

Σ. Μαρτινάκη, Δ. Μπουρίκος 

Το εν λόγω εγχειρίδιο, κατάλληλο 
για φοιτητές και σπουδαστές σε 

τμήματα Kοινωνικής Eργασίας, Nοση-
λευτικής και όμορων ειδικοτήτων, 
καταπιάνεται με ζητήματα που άπτο-
νται των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
Οι συγγραφείς επιχειρούν μια θεω-
ρητική και πρακτική προσέγγιση ενός 
κατά το δυνατόν πλήρους και σύγχρο-
νου μοντέλου, το οποίο να επισημαί-
νει τις αδυναμίες των πολυεπαγγελμα-
τικών θεραπευτικών ομάδων, με στό-
χο την αποτελεσματική θεραπευτική 
παρέμβαση αλλά και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ψυχικά ασθενών. 
Θα αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για 
τους ειδικούς των κοινωνικών υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας, καθώς παρέχει 
θεωρητικά εργαλεία και πρακτικούς 
οδηγούς που λαμβάνουν υπόψη την 
ιδιαίτερη ελληνική πραγματικότητα.

xxiv+368 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2014

5 εικόνες, 6 σχήματα
9 πίνακες, 23 έγχρωμα σχέδια

ISBN: 978-960-452-178-4 

Τιμή: 32,00 €

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ
Προετοιμάσου για τη στιγμή που 

θα βρεθείς μόνους σου, φίλε μου

Σ.Γ. Κοριτσιάδης

Γ΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Ένα σημαντικό εγχείρημα αυτο-
ενδοσκόπησης και αυτοκριτι-

κής σχετικά με την πλούσια νοσοκο-
μειακή του θητεία επιχειρεί ο Χειρουρ-
γός-Συγγραφέας Σωτήρης Κοριτσιάδης 
στο βιβλίο αυτό. Γραμμένο με πολύ 
ρομαντισμό, αγάπη και νοσταλγία για 
το παρελθόν και με κεντρικό θέμα 
την εφαρμογή της ιατρικής πράξης 
προσπαθεί να ξεθάψει την πνευματι-
κή επικοινωνία και να γεφυρώσει το 
χάσμα της μοναξιάς που αντιμετωπίζει 
ο σημερινός άνθρωπος και ο γιατρός 
στην εποχή της υλιστικής νοοτροπίας 
που διανύουμε. Προορίζεται κυρίως για 
ιατρούς και άλλους επαγγελματίες του 
χώρου της υγείας, αλλά και σε οποιον-
δήποτε από εμάς που όταν κάποτε βρε-
θεί μόνος δεν θα θέλει να αισθάνεται 
την ανασφάλεια της μοναξιάς.

xiv+178 σελίδες 12 17
Σκληρό εξώφυλλο 2012

ISBN: 978-960-452-151-7 

Τιμή: 15,00 €
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Α. Καμμάς

Στο βιβλίο του αυτό ο συγγρα-
φέας αφηγείται ιστορικά περι-

στατικά που τον έχουν εντυπωσιάσει 
κατά τη διάρκεια της πολυετούς ενα-
σχόλησής του με την ιστορία, κυρίως 
της Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής 
Ευρώπης. Η γνώση που προσφέρει 
είναι εύληπτη, χωρίς υπεραπλουστεύ-
σεις, ενώ παράλληλα πετυχαίνει να 
διδάσκει και να ψυχαγωγεί. Το βιβλίο 
ενδιαφέρει όλους εκείνους με ανη-
συχίες και ερωτηματικά σχετικά με 
γεγονότα και πρόσωπα παρελθόντων 
αιώνων και φιλοδοξεί να συμβάλει την 
κατανόησή τους, αλλά και στη διδα-
σκαλία από αυτά.

x+102 σελίδες 17 24 
Μαλακό εξώφυλλο 2011
ISBN: 978-960-452-130-2 

Τιμή: 18,00 €

ΛΕΥΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ιατρικά διηγήματα

Ά.Δ. Γέροντας

Οχώρος της υγείας προσφέρει 
τις αφορμές για να τεθούν 

θέματα και ερωτήματα, να αναπτυ-
χθούν προβληματισμοί, να καταγρα-
φούν διάλογοι, σχέσεις και σκέψεις, 
που στην ουσία τους δεν απέχουν 
από την «άλλη», καθημερινή ζωή. 
Μια ανθολογία διηγημάτων της «λευ-
κής μπλούζας», με φόντο την ιατρική 
πραγματικότητα, που αντλεί περιε-
χόμενο από τα θαύματα της καθημε-
ρινότητας: τον έρωτα, τη φιλία, την 
ευθραυστότητα και το μεγαλείο τής 
ανθρώπινης ύπαρξης.

80 σελίδες 12 17,5
Μαλακό εξώφυλλο 2008
ΙSBN: 978-960-452-057-2

Τιμή: 12,00 €

ΟΙ ΜΑΡΚΗΣΙΟΙ 

ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Ά.Δ. Γέροντας

Βιβλίο που αντιμετωπίστηκε με 
θετικά σχόλια και κριτικά σημει-

ώματα από σημαντικούς του συγ-
γραφικού και βιβλιοκριτικού χώρου 
(Βασίλης Βασιλικός, Κώστας Βούλ-
γαρης, Βασίλης Καλαμαράς, Μάριος 
Μαρκίδης, Βαγγέλης Ραπτόπουλος, 
Γεράσιμος Ρηγάτος). Μια πρόταση για 
εκ νέου προσέγγιση του έργου του 
συγγραφέα, για ένα εσωτερικό ταξί-
δι και περιπλάνηση στην ανθρώπινη 
ψυχογεωγραφία.

vi+50 σελίδες 12 17,5
Μαλακό εξώφυλλο 2013
ISBN: 978-960-452-157-9

Τιμή: 7,00 €

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΝΕΑ ΒΑΛΤΙΚΗ 

Γ.Ν. Σχορετσανίτης

Είναι ένα οδοιπορικό με πλούσια 
εικονογράφηση και με εξαιρετική 

σημασία στην κάθε λεπτομέρεια των 
τόπων που περιγράφονται και τον τρό-
πο που αυτές συμμετείχαν και συμμε-
τέχουν στην εξέλιξη του πολιτισμού και 
των επιστημών της Ευρώπης και του 
κόσμου γενικότερα. Πρώτος σταθμός 
η Εσθονία των κάστρων, των πύργων 
και των παραμυθιών, όπου μας ξενα-
γεί σε τόπους, μνημεία και ιστορικά και 
επιστημονικά γεγονότα που συνδέουν 
το παρελθόν με το παρόν. Στη συνέχεια 
μας ξεναγεί στη Λετονία, την αιχμή του 
δόρατος της οικονομικής ανάπτυξης 
της Βαλτικής, με τα μουσεία, τις ιστο-
ρικές παρακαταθήκες και τα κάστρα 
της. Τέλος, μας μεταφέρει στη Λιθου-
ανία των δασών, των βάλτων και των 
λιβαδιών, με την πλούσια λογοτεχνική 
κληρονομιά και την αναμφισβήτητη 
συμμετοχή της στην εξέλιξη της ευρω-
παϊκής ιστορίας. 

xii+212 σελίδες 14 21 
Μαλακό εξώφυλλο 2013
ISBN: 978-960-452-164-7

Τιμή: 18,00 €
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΡΑΚΕΝΔΥΤΗ ΝΥΧΤΑ

Ά.Δ. Γέροντας

Τα διηγήματα αυτής της συλλο-
γής συνθέτουν μια παράξενη 

καταβύθιση στα βάθη της παιδικής 
ηλικίας και των δρόμων που μπορεί 
κανείς να περπατήσει στη συνέχεια. Ο 
μικροσκοπικός Μαξ ζει σε μια παρά-
ξενη πόλη με πορτοκαλί δρόμους και 
καταναλωτές σκίουρους. Μια νυχτε-
ρινή περιπλάνηση στην εθνική κατα-
λήγει σε αλλόκοτη ερωτική ιστορία με 
την Οφηλία. Ένας νάνος και μια γυναί-
κα συζητούν στην Οκταβίου Μερλιέ. 
Στον Άγωγό, τέλος, περιγράφεται ένα 
μεταφυσικό παιχνίδι που οδηγεί τον 
ήρωα στα άδυτα του εαυτού του και 
του πολυδαίδαλου ασυνειδήτου.

vi+58 σελίδες 12 17,5
Μαλακό εξώφυλλο 2011
ISBN: 978-960-452-118-0

Τιμή: 8,00 €

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΘΕΝΗ

Ά.Δ. Γέροντας

Δεκαετία του ’80, ο φοιτητικός 
κόσμος της Αθήνας, συντρο-

φιές στην Πλάκα και στο Μοναστη-
ράκι, έρωτες, αναζητήσεις, απογοη-
τεύσεις, ανησυχίες. Μια καταβύθιση 
στα αρώματα και τα χρώματα εκεί-
νης της εποχής, που σήμερα πλέον 
φαντάζουν μακρινά και νοσταλγικά. 
Μια εποχή που αργοσβήνει, κι ωστό-
σο μοιάζει ν’ άφησε πίσω της ίχνη που 
φτάνουν ώς εμάς, διατηρώντας την 
αλήθεια και τη φλόγα καθαρότερων 
καιρών.

vi+122 σελίδες 12 17,5
Μαλακό εξώφυλλο 2011
ISBN: 978-960-452-117-3

Τιμή: 12,00 €

ΠΑΝΩΦΟΡΙΑ

Α. Διαμάντη-Κηπιώτη

Το βιβλίο αποτελεί ένα είδος 
χαμηλόφωνης αυτοβιογραφίας, 

στην οποία η συγγραφέας δεν προ-
σπαθεί να περιγράψει εκκωφαντικά 
γεγονότα και ανεπανάληπτα πάθη, 
αλλά με σπάνια ειλικρίνεια και αυτο-
κριτική διάθεση, να ανασυντάξει τον 
εαυτό της μέσα από πλήθος οικογενει-
ακών και συναισθηματικών σπαραγ-
μάτων. Απέχει δηλαδή πολύ από μια 
ναρκισσιστική έκθεση μιας αδιάφο-
ρης ζωής, καθώς εμφορείται από την 
ένταση των ερωτημάτων και της κατα-
νόησής τους, κι έτσι στο τέλος φωτί-
ζεται από πολλές πηγές ένα βαθύτατα 
ανθρώπινο πορτραίτο. 

xii+118 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2015

Ανατύπωση 2017
ISBN: 978-960-452-202-6 

Τιμή: 15,00 €

POETRY ON PAPYRUS

a short story collection

A.D. Gerontas

Τα υπαινικτικά και παράδοξα διη-
γήματα της παρούσας συλλογής 

στήνουν μαζί έναν κόσμο που αγνο-
εί τα όρια μεταξύ υλικού και ψυχικού, 
αλήθειας και φαντασίας, πιστευτού και 
απίστευτου. Προτείνουν στον αναγνώ-
στη ένα ταξίδι όπου τα σύνορα γκρε-
μίζονται, τα ζώα μιλάνε, ο εσωτερικός 
εαυτός είναι προσβάσιμος σαν χώρα 
που περιμένει να την ανακαλύψεις, και 
οι λέξεις στοχεύουν πέρα από το προ-
φανές, εκεί που κατοικεί η επιθυμία. 

The allusive and paradox essays 
of the current collection set up 

together a world that ignores the lim-
its between material and mental world, 
truth and fantasy world, believable 
and unbelievable. They suggest to the 
reader to take a journey where the bor-
ders are broken, the animals are speak-
ing, the inner self is accessible like a 
country that waits to be discovered 
and the words are targeting beyond 
the obvious, where the desire resides.

viii+90 pages 14 21 • Soft cover 2016
ISBN: 978-960-452-227-9

Τιμή: 14,00 €
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ΦΛΟΥΔΕΣ 

ΜΟΝΑΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ά.Δ. Γέροντας

Στο «Radio Dresden» ο Γιόζεφ 
Ράτκε, την ημέρα του Λαϊκού 

Μαραθωνίου της πόλης, θα βρεθεί 
αντιμέτωπος με μια μεγάλη απειλή η 
οποία θα ορίσει εξαρχής τη σχέση του 
με τον πατέρα του, την ερωμένη του 
αλλά και την πολιτική πραγματικότη-
τα. Στο «Η σάμπα της νέας δραχμής» 
ο Ισίδωρος Πέππας θα καταφύγει 
σε μια εναλλακτική πραγματικότητα 
όπου παρελαύνουν θεϊκά πλάσματα 
και η Εθνική Ελλάδος επιβάλλει εξω-
πραγματική εξέλιξη μέσα στο Μαρα-
κανά. Και στις δύο ιστορίες οι ήρωες 
ξυπνούν απότομα στον κόσμο της 
αποξένωσης.

iv+28 σελίδες 12 16,5
Μαλακό εξώφυλλο 2015
ISBN: 978-960-452-199-9

Τιμή: 6,00 €

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μια προσέγγιση για στελέχη 

εκπαίδευσης και επαγγελματίες 

υγείας

Β. Ιωαννίδη
Αθ. Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύ-
ψει ένα κενό στη βιβλιογραφία, 

μέσα από τη διαπραγμάτευση ειδικών 
παιδαγωγικών και διδακτικών παρεμ-
βάσεων, για μια ουσιαστική διασύνδε-
ση εκπαιδευτικών πρακτικών και κοι-
νωνικών θεσμών, φορέων και οργανι-
σμών υγείας και εκπαίδευσης (σχολεία, 
κέντρα και υπηρεσίες υγείας, ανώτερα 
και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
κ.ά.). Πρόκειται για μια εναλλακτική 
επιστημονική πρόταση η οποία συμ-
βάλλει στην προαγωγή του γνωστικού 
πεδίου της ειδικής αγωγής και εκπαί-
δευσης.

xii+84 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2010
ISBN: 978-960-452-089-3

Τιμή: 13,00 €

Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣH 

TOY ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

& ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Β. Πρεκατέ

Τ ο βιβλίο αυτό προσφέρει πλη-
ροφορίες και συστάσεις για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση της παι-
δικής κακοποίησης και του σχολικού 
εκφοβισμού. Πολύτιμα εργαλεία για 
όσους έρχονται σε επαφή με το κακο-
ποιημένο παιδί: γονείς, συγγενείς, κοι-
νωνικούς λειτουργούς, δάσκαλους, 
ιατρούς, νοσηλευτές. Η αξιοποίησή 
του ίσως συμβάλλει στην ανατρο-
φή ψυχικά και κοινωνικά υγιέστερων 
νέων ανθρώπων, στη συνολική βελτί-
ωση της κοινωνίας

xii+172 σελίδες 14 21
Μαλακό εξώφυλλο 2008
ISBN: 978-960-452-063-3

Τιμή: 15,00 €

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Διεπιστημονική θεώρηση

Επιμέλεια:
Μ. Βλασσοπούλου, Β. Μύρκος

Το παρόν βιβλίο προτείνει μια 
διεπιστημονική θεώρηση της 

λογοθεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη 
τη συνάφειά της με κλάδους όπως 
την ιατρική, την ψυχολογία, τις παι-
δαγωγικές και ανθρωπιστικές επιστή-
μες, και τη γλωσσολογία. Συζητούνται 
διεξοδικά σύγχρονες λογοθεραπευτι-
κές προσεγγίσεις τόσο σε παιδιά όσο 
και σε ενηλίκους, οι οποίες στηρίζο-
νται με βάση τη βιβλιογραφία αλλά 
και την εμπειρία από συγκεκριμένα 
κλινικά πλαίσια. Στόχος του είναι μια 
ολιστική προσέγγιση του ασθενούς 
με προβλήματα λόγου και επικοινω-
νίας, ώστε να βοηθηθεί από τη διεπι-
στημονική ομάδα με τον πληρέστερο 
δυνατό τρόπο. 

xvi+160 σελίδες 17 24
Μαλακό εξώφυλλο 2013

8 εικόνες, 3 σχήματα, 9 πίνακας
8 διαγράμματα

ISBN: 978-960-452-176-0

Τιμή: 25,00 €

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
« Αυτoεκτίμηση, 

Εκπαίδευση Αξιών, Προετοιμασία 

για την Επαγγελματική Ζωή» 

Β. Πρεκατέ

B΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

Στην παρούσα έκδοση εξετά-
ζεται η τεράστια σημασία που 

έχει η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης 
για τα παιδιά, και προτείνεται ένα σύγ-
χρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
που αποσκοπεί στην ενίσχυσή της. 
Αποδεικνύεται ότι ένα τόσο σοβαρό 
εγχείρημα μπορεί να βιωθεί από το 
παιδί με ευχάριστο και δημιουργι-
κό τρόπο, και με παιγνιώδη διάθεση. 
Κεντρική θέση στο βιβλίο κατέχει ο 
ισχυρισμός ότι μια θετική εικόνα εαυ-
τού αποτελεί προϋπόθεση για πετυ-
χημένες επαγγελματικές και ολοκλη-
ρωμένες προσωπικές σχέσεις στην 
ενήλικη ζωή.

viii+88 σελίδες 14 21 
Μαλακό εξώφυλλο 2014
ISBN: 978-960-452-187-6 

Τιμή: 14,00 €

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Η ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΖΕΙ, 

ΜΑΘΑΙΝΕΙ 

ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ...
Ένα παραμύθι 

για τον νεανικό διαβήτη

Δ. Σιούσιουρα

Η Άννα-Μαρία είναι η ηρωίδα 
του παραμυθιού για τον νεα-

νικό διαβήτη, μιας νόσου που απαιτεί 
πολύ νωρίς από τα παιδιά να συμπε-
ριφερθούν με την πειθαρχία και τη 
γνώση των ενηλίκων. Μέσα από την 
εικονογράφηση και την αφήγηση των 
μαθημάτων πάνω στον διαβήτη, γονείς 
και παιδιά μπορούν να συζητήσουν 
την πραγματικότητα της νόσου, και 
να κατανοήσουν πόση ελευθερία και 
αυτοδιάθεση μπορεί να κρύβει η πει-
θαρχημένη διαχείρισή της. 

40 σελίδες 21 28
Μαλακό εξώφυλλο 2014

Έγχρωμη εικονογράφηση
ΙSBN: 978-960-452-195-1

Τιμή: 18,00 €

Ήρεμος εγώ; Ξεχάστε το!
Μια ιστορία για τη Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής 

με Υπερκινητικότητα 

και Παρορμητικότητα

Α. Πατρικίου, Α. Περικλέους
Ε. Σμυρνιώτη, Α. Σιώτης

Μέσα από την ιστορία του Γρη-
γόρη –ενός βιαστικού και ζωη-

ρού παιδιού που η παρορμητικότητά 
του δυσκολεύει τις σχέσεις του με τους 
γονείς, τους δασκάλους και τους φίλους 
του– συζητείται η βάση και η ποιότητα 
της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσο-
χής με Υπερκινητικότητα και Παρορ-
μητικότητα. Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνε-
ται σαφές ότι η συζήτηση με το παιδί 
σχετικά με τα συναισθήματά του μπο-
ρεί να βελτιώσει τόσο τις συναισθημα-
τικές του εντάσεις όσο και τις σχέσεις 
με τους γύρω του. Στο βιβλίο φαίνεται 
ανάγλυφα και απλά πόση αξία έχει η 
σκέψη γύρω από ένα συναίσθημα που 
πιέζει για να εκτονωθεί. 

44 σελίδες 21x21
Έγχρωμη εικονογράφηση

Μαλακό εξώφυλλο 2017
ISBN: 978-960-452-233-0

Τιμή: 17,00 €

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Χ.Σ. Ιεροδιακόνου

Εικονογραφημένη με περισσή 
ευαισθησία, η εξιστόρηση της 

ζωής του Αριστοτέλη με τρόπο εύλη-
πτο και ευχάριστο για τα παιδιά, απο-
δεικνύει τη σημασία του έργου του 
για τον πολιτισμό μας, και ταυτοχρό-
νως δικαιώνει το ηθικό του ανάστημα. 
Παράλληλα το βιβλίο διατρέχει σημα-
ντικά γεγονότα της αρχαίας ιστορίας 
μας, από την Ακαδημία Πλάτωνος και 
το Λύκειο μέχρι τις κατακτήσεις του 
Αλεξάνδρου, σταθμοί στους οποίους 
ο Σταγειρίτης φιλόσοφος έπαιξε καί-
ριο ρόλο.

32 σελίδες 21 28
Μαλακό εξώφυλλο 2016

Έγχρωμη εικονογράφηση
ΙSBN: 978-960-452-213-2

Τιμή: 16,00 €



76

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΤΕ-ΡΑ-ΜΗ
Η καλύτερή μου φίλη

Μ. Κλάρα
Επιμέλεια Έκδοσης: 
Μ. Τζινιέρη-Κοκκώση

Στο παραμύθι ΤE-ΡΑ-ΜΗ περι-
γράφεται με συμβολικό τρόπο 

μια ψυχοθεραπευτική πορεία. Η πλο-
κή του παραμυθιού, οι χαρακτήρες, 
αλλά και οι έξοχες εικόνες θα προσφέ-
ρουν στους αναγνώστες, μικρούς και 
μεγάλους, ένα πλούσιο πεδίο με νοή-
ματα και αξίες ζωής, με αναφορά στο 
πέρασμα από τις προβληματικές παι-
δικές πλευρές του εαυτού στην ψυχική 
εξισορρόπηση και την ωρίμανση.

64 σελίδες 21 28
Σκληρό εξώφυλλο 2002
60 τετράχρωμες εικόνες

ISBN: 960-8071-37-2

Τιμή: 20,00 €

ΠΕΣ ΜΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ε. Τσιτσάμη

Το υπέροχα εικονογραφημένο 
αυτό βιβλίο από την βραβευμέ-

νη εικονογράφο Κατερίνα Χαδουλού, 
γραμμένο με πολύ μεράκι και αγάπη 
από την παιδίατρο-παιδορευματο-
λόγο Έλενα Τσιτσάμη και επιμελημέ-
νο προσεκτικά από τη διδάκτορα-
ψυχολόγο Εύη Γερμενή, προσεγγί-
ζει την ευαίσθητη ψυχή του παιδιού 
προσπαθώντας να καλύψει το χάσμα 
που υπάρχει με τον θεράποντα ιατρό, 
αλλά και να μετριάσει τον φόβο που 
προκαλεί στα παιδιά η είσοδος στο 
νοσοκομείο και η εκτέλεση κλινικοερ-
γαστηριακών εξετάσεων. Προορίζεται 
κυρίως για παιδιά που αντιμετωπί-
ζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά 
και για τους γονείς τους που ψάχνουν 
να βρουν έναν τρόπο να απαλύνουν 
το ψυχολογικό πρόβλημα που συνο-
δεύει τη σωματική ταλαιπωρία των 
παιδιών τους. 

48 σελίδες 21 28
Σκληρό εξώφυλλο 2012

Έγχρωμη εικονογράφηση
ISBN: 978-960-452-150-0

Τιμή: 20,00 €

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας 
και Κλινικής Ανοσολογίας
ISSN 1105-7688

Τετραμηνιαία Έκδοση 
στα ελληνικά και αγγλικά

Διατίθεται 
από τον αντίστοιχο 

επιστημονικό φορέα

Επιστημονική αλληλογραφία-Συνδρομές
Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας 
και Κλινικής Ανοσολογίας
Λεωφ. Κηφισίας 39, 115 23 Αθήνα
Τηλ.: 210-69 11 682
Fax: 210-69 11 682
e-mail: pitsios@yahoo.com
www.allergy.org.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Εθνικός Σύνδεσμος 
Νοσηλευτών Ελλάδος
ISSN 1105-6843

Τριμηνιαία Έκδοση 
στα ελληνικά και αγγλικά

Διατίθεται 
από τον αντίστοιχο 

επιστημονικό φορέα

Επιστημονική αλληλογραφία-Συνδρομές
Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
Λεωφ. Μεσογείων 2, 115 27 Αθήνα, 
Πύργος Αθηνών,
Γ΄ κτήριο, 2ος όροφος,
Τηλ.: 210-77 02 861
Fax: 210-77 90 360
e-mail: nosileftiki@esne.gr
www.esne.gr - www.hjn.gr
www.hellenicjournalofnursing.gr

ΙΑΤΡΙΚΗ

Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών
ISSN 0019-0950

Διμηνιαία Έκδοση 
στα ελληνικά με αγγλικές περιλήψεις

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2015

Γιατροί: 60,00 €
Φοιτητές: 40,00 €

Εταιρείες-Οργανισμοί-Βιβλιοθήκες: 130,00 €
Ευρωπαϊκή Ένωση: 90,00 €

Λοιπές χώρες: 120,00 €

Διαφημίσεις-Συνδρομές-Επιταγές
ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ

Επιστημονική αλληλογραφία
Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών
Σεβαστουπόλεως 76, 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 210-69 82 950
Fax: 210-69 94 258

Volume 30 • Number 1 • January - February 2017 • ISSN 1108-7471

Annals
Gastroenterologyof

BIMONTHLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY

Underwater endoscopic mucosal resection of a condyloma acuminatum (see page 128)U d t d i l ti f d l i t ( 128)
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ΑNNALS

OF GASTROENTEROLOGY

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
ISSN 1108-7471

Τριμηνιαία Έκδοση 
στα αγγλικά

Διατίθεται 
από τον αντίστοιχο 

επιστημονικό φορέα

Επιστημονική αλληλογραφία-Συνδρομές
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Λεωφ. Δημοκρατίας 67, 154 51 Αθήνα
Τηλ.: 210-67 27 531–3
Fax: 210-67 27 535
e-mail: annalsgastro@hsg.gr
www.hsg.gr
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
GR ISSN 1105-2333

Τριμηνιαία Έκδοση 
στα ελληνικά και αγγλικά

Διατίθεται 
από τον αντίστοιχο 

επιστημονικό φορέα

Επιστημονική αλληλογραφία-Συνδρομές
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Παπαδιαμαντοπούλου 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210-72 14 148
Fax: 210-72 42 032
e-mail: psych@psych.gr

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΟΥ 

& ΕΦΗΒΟΥ
Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος 
Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών 
και Εφήβων
ISSN 2241-6013

Εξαμηνιαία Έκδοση 
στα ελληνικά με αγγλικές περιλήψεις

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ

10,00 €

Διατίθεται 
και από τον αντίστοιχο 

επιστημονικό φορέα

Επιστημονική αλληλογραφία-Συνδρομές
Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος 
Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων
Μαιάνδρου 23 & Αιγινήτου, 1ος όροφος, 
115 28 Αθήνα
Τηλ. 210-72 11 845
Fax: 210-72 15 082
e-mail: info@hscap.gr
www.hscap.gr

ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Επιστημονική Ένωση ΨΝΑ

Τετραμηνιαία Έκδοση 
στα ελληνικά

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ

5,00 €

Διατίθεται 
και από τον αντίστοιχο 

επιστημονικό φορέα

Επιστημονική αλληλογραφία-Συνδρομές
Επιστημονική Ένωση ΨΝΑ
Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι
Τηλ.: 210-53 23 780




