
 

 

     

Δελτίο Τφπου 

 

Οι Νευρολογικζσ Κλινικζσ των Στρατιωτικών Νοςοκομείων τθσ Ακινασ, ςτα πλαίςια των εκπαιδευτικών 

και επιςτθμονικών τουσ δραςτθριοτιτων, διοργανώνουν ςτισ 1 & 2 Απριλίου 2016, ςτο Σαρόγλειο Μζγαρο 

(Λζςχθ Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων) ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Κεφαλαλγίασ, τθ 2θ 

Πολυκεματικι Διθμερίδα με τίτλο 

 

"Αντιπαραθζςεισ και Διλήμματα ςτην Κλινική Νευρολογία" 

 

Η Διθμερίδα κα διεξαχκεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικήσ Άμυνασ, του Υπουργείου Υγείασ και 

τησ UNESCO. Στο επιςτθμονικό αυτό forum κα λάβουν μζροσ Ζλλθνεσ και ξζνοι καταξιωμζνοι επιςτιμονεσ από 

τον Ακαδθμαϊκό και Ερευνθτικό χώρο, οι οποίοι κα μεταφζρουν γνώςεισ και εμπειρίεσ πάνω ςε φλζγοντα 

κζματα που απαςχολοφν τουσ Νευρολόγουσ ςτθν κακθμερινι κλινικι πράξθ. 

Μεταξφ των κεμάτων που κα ςυηθτθκοφν είναι οι ςφγχρονεσ μάςτιγεσ, όπωσ τα ανοϊκά ςφνδρομα, θ 

νόςοσ του Parkinson, οι περιφερικζσ νευροπάκειεσ και οι διάφορεσ μορφζσ κεφαλαλγίασ, που ταλαιπωροφν 

μεγάλθ μερίδα του πλθκυςμοφ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίςθσ, οι νεώτερεσ εξελίξεισ ςτθν 

πακογζνεια και ςτθ κεραπευτικι αντιμετώπιςι τουσ, με παράκεςθ των ςφγχρονων και καινοτόμων 

φαρμακευτικών και επεμβατικών μζςων, κακώσ και οι νεώτερεσ κεραπευτικζσ εξελίξεισ ςτθν αντιμετώπιςθ των 

Αγγειακών Εγκεφαλικών Επειςοδίων και θ ανάγκθ για άμεςθ και ταχεία κεραπευτικι παρζμβαςθ, που μπορεί 

να είναι ςωτιρια για τουσ αςκενείσ.  

Μζροσ του Συνεδρίου κα αφιερωκεί ςε λιγότερο γνωςτζσ νευρολογικζσ πακιςεισ, γενετικζσ και μθ, 

ώςτε να  ευαιςκθτοποιθκεί θ νευρολογικι κοινότθτα ςτθν ζγκαιρθ αναγνώριςθ και διάγνωςι τουσ, όπωσ και 

ςτισ αναδυόμενεσ λοιμώξεισ του Κεντρικοφ Συςτιματοσ, κζμα εξαιρετικά επίκαιρο λόγω των μεταναςτευτικών 

ροών. Τζλοσ, μεγάλο μζροσ τθσ Διθμερίδασ κα αφιερωκεί ςτθν Κατά Πλάκασ Σκλιρυνςθ.  

Με τθ ςυμβολι εξεχόντων εξειδικευμζνων Νευρολόγων και Νευροανοςολόγων, κα ςυηθτθκοφν όλεσ οι 

νεώτερεσ και καταιγιςτικζσ εξελίξεισ ςτο πεδίο τθσ φαρμακευτικισ παρζμβαςθσ, τα ςφγχρονα κεραπευτικά 

πρωτόκολλα και θ προςπάκεια εξατομίκευςθσ και βελτιςτοποίθςθσ τθσ κεραπείασ.  

 

Η ςυμμετοχή ςτη διημερίδα είναι δωρεάν και για κάκε πλθροφορία οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να 

απευκφνονται ςτθ διοργανώτρια εταιρεία ONE TO ONE, τθλζφωνα επικοινωνίασ: 2107254383,388, e-mail: 

info@one2onesa.com  web site:  www.onetoone-congress.gr 

 

                                Οι πρόεδροι τθσ οργανωτικισ επιτροπισ   
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