
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
 
Αγαπητοί συνάδερφοι, 
 
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε τη διεξαγωγή της 1ης 
διημερίδας Νευρολογίας με θέμα «Αντιπαραθέσεις και διλήμματα στην Κλινική 
Νευρολογία», που διοργανώνουν από κοινού οι τρείς Νευρολογικές Κλινικές των 
Στρατιωτικών Νοσοκομείων της Αθήνας. Η διημερίδα θα διεξαχθεί σε έναν 
εμβληματικό και ιστορικό χώρο, στην αίθουσα τελετών του Σαρογλείου Μεγάρου 
(ΛΑΕΔ) στις 6 και 7 Μαρτίου 2015.  
 
Στόχος της επιστημονικής αυτής συνάντησης είναι να αναδειχθούν θέματα που 
απασχολούν τον κλινικό Νευρολόγο στην καθημερινή κλινική πράξη, τα οποία 
συχνά τον θέτουν προ διαγνωστικών και θεραπευτικών διλημμάτων. Καθώς οι 
επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, η αφομοίωση και κυρίως η 
πρακτική εφαρμογή των νέων επιστημονικών δεδομένων είναι συχνά δύσκολη.  
 
Στην επιστημονική αυτή διημερίδα, έγκριτοι συνάδερφοι από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, με εξειδίκευση σε διαφόρους τομείς της Κλινικής Νευρολογίας, θα 
κληθούν να αναλύσουν θέματα μείζονος ενδιαφέροντος, μέσα από μία τακτική 
αντιπαράθεσης διαφορετικών θέσεων και απόψεων, βασισμένων στη διεθνή 
βιβλιογραφία και πρακτική. Παράλληλα, έμπειροι και καταξιωμένοι συνάδελφοι, θα 
κληθούν να σχολιάσουν και να συγκεράσουν τις διαφορετικές απόψεις που θα 
κατατεθούν, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Αυτός ο διεθνώς 
δοκιμασμένος τρόπος παρουσίασης της θεματολογίας, θεωρούμε ότι θα βοηθήσει 
τους συμμετέχοντες στην πιο βαθιά κατανόηση των ζητημάτων που θα 
αναπτυχθούν και θα συνεισφέρει στη ορθότερη λήψη κρίσιμων ενίοτε 
θεραπευτικών αποφάσεων. Επιπλέον, θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο 
εκπαίδευσης για τους νεώτερους συναδέλφους και τους ειδικευόμενους ιατρούς. 
 
Η θεματολογία θα καλύψει ένα αυρύ φάσμα τομέων της Κλινικής Νευρολογίας, 
όπως τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, τις Κινητικές Διαταραχές, την 
Κεφαλαλγία, την Πολλαπλή Σκλήρυνση, την Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση και τις 
νευρολογικές εκδηλώσεις Συστηματικών Ανοσολογικών Διαταραχών. Επίσης, έχει 
προβλεφθεί μία συνεδρία αντιπαράθεσης πάνω σε φλέγοντα θεραπευτικά θέματα, 
όπως η χρήση κλασσικών θεραπευτικών μεθόδων ανοσοκαταστολής ή σύγχρονων 
και μοντέρνων θεραπειών με μονοκλωνικά αντισώματα σε αυτοάνοσες 
νευρολογικές παθήσεις. Παράλληλα, θα υπάρξει μία συνεδρία με video 
παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών, κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα 
κληθούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους και μέσω τηλεψηφοφορίας να επιλέξουν 
μεταξύ πιθανών διαγνώσεων. 
 
Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή σας στον επιστημονικό διάλογο που θα 
αναπτυχθεί στη διάρκεια της διημερίδας, θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως και ελπίζουμε 
ότι θα αποδειχθείί πολλαπλώς χρήσιμη και εποικοδομητική για όλους. 
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