


2

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Το 2ο Ιατρικό Συνέδριο με θέμα «ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΣΥΝΑΦΗ ΠΕΔΙΑ» με Πανελλήνια και Διεθνή Συμμετοχή, διοργανώνεται από την 
Ελληνική Εταιρεία Βελτιστοποίησης της Θεραπείας των Νευρολογικών Ασθενειών 
(ΕΛ.Ε.ΒΕ.ΘΕ.Ν.Α.). Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου 2014 
στο συνεδριακό κέντρο του Ξενοδοχείου «ΤΗΕ MET HOTEL» στη Θεσσαλονίκη.

Το Συνέδριο αυτό φιλοδοξεί, όπως και το προηγούμενο, να αποτυπώσει την πρόοδο 
που συντελέσθηκε, που πραγματοποιείται και υπάρχει δικαιολογημένη αισιοδοξία 
ότι θα επιτελεσθεί στο μέλλον στον τομέα της Νευρολογίας και των συναφών πεδίων· 
θα συμπεριλάβει και θέματα τα οποία δεν πρόλαβαν (παρά την μεγάλη ιατρική 
τους σημασία, όπως π.χ. οι λειτουργικές νευρολογικές διαταραχές, ο αυτισμός, τα 
ψυχοσύνδρομα, οι μεταβολικές νευροπάθειες) να αναπτυχτούν στο προηγούμενο 
πρώτο-αρχικό Συνέδριο.

Στους στόχους του Συνεδρίου συγκαταλέγονται ο σχεδιασμός ανάπτυξης κατάλληλων 
στρατηγικών, που είναι απαραίτητες, ώστε να βελτιωθούν οι διαγνωστικές, οι 
διαφοροδιαγνωστικές και οι θεραπευτικές δυνατότητες καθώς και η αξιοποίηση 
των δεδομένων της γενετικής τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία των 
νευρολογικών παθήσεων. Η απόκτηση των δεδομένων αυτών είναι συχνά ιδιαίτερα 
δαπανηρή και επομένως προβληματική κατά την περίοδο της έντονης οικονομική 
κρίσης που βιώνουμε.

Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις 
εισηγήσεις τους, δίνοντας έμφαση στις επίμαχες πτυχές, ώστε να διευκρινισθούν 
τα σημεία εκείνα που προκαλούν διαφωνίες και αντιπαραθέσεις μεταξύ των 
συναδέλφων· γι’ αυτό η ΕΛ.Ε.ΒΕ.ΘΕ.Ν.Α. καλεί όλους τους Νευρολόγους και τους 
Ιατρούς των συναφών πεδίων Πανελλήνια, να συμμετάσχουν και να συμβάλουν με 
τις απόψεις τους στην πληρέστερη διασαφήνιση τους.

Με φιλικούς συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Νικόλαος Δ. Βλαϊκίδης
Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Βλαϊκίδης Νικόλαος
Μέλη: Αμοιρίδης Γ.

Αργυροπούλου Ο.
Βαδικόλιας Κ.
Διβάνογλου Δ.
Ηλιόπουλος Ι.
Κάζης Δ.

Καρλοβασίτου Α.
Κιμισκίδης Β.
Μποσταντζοπούλου Σ.
Παπαγιαννόπουλος Σ.
Παπαδημητρίου Α.
Παπαθανασόπουλος Π.

 Πιπερίδου Χ.
 Σταμπουλής Ε.
 Στεφανής Λ.
 Χατζηγεωργίου Γ.

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αρτέμης Ν.
Γιώβος Ι.
Γκιουζέπας Ι.
Ιακωβίδης Α.
Ιεροδιακόνου Χ.

Κάζης Α.
Καπρίνης Γ.
Καράβατος Α.
Λογοθέτης Ι.
Μπαλογιάννης Σ.

Μυλωνάς Ι.
Πολυζωίδης Κ.
Σελβιαρίδης Π.
Ταρλατζής Β.
Τάσκος Ν.

Τσονίδης Χ.
Φέκας Λ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αμοιρίδης Γ.
Αργυροπούλου Ο.
Βαδικόλιας Κ.
Γαρύφαλλος Γ.
Διβάνογλου Δ.
Ηλιόπουλος Ι.
Κάζης Δ.
Καρακώστας Δ.

Καρλοβασίτου Α.
Κιμισκίδης Β.
Κώστα Β.
Μαυρομάτης Ι.
Μποσταντζοπούλου Σ.
Νηματούδης Ι.
Παπαγιαννόπουλος Σ.
Παπαθανασόπουλος Π.

Παπαδημητρίου Α.
Πιπερίδου Χ.
Σταμπουλής Ε.
Στεφανής Λ.
Φωκάς Κ.
Χατζηγεωργίου Γ.
Ωρολογάς Α.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Απομυελινωτικές παθήσεις• 
Επεισόδια απώλειας συνείδησης - Επιληψία• 
Ζάλη - Ίλιγγος - Αστάθεια βάδισης - • 
Αταξικές διαταραχές
Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια• 
Αγγειακές παθήσεις του νωτιαίου μυελού• 
Παθήσεις των βασικών γαγγλίων• 
Εκφυλιστικές παθήσεις του ΚΝΣ• 
Συγχυτική - Διεγερτική κατάσταση - • 
Κώμα - Εγκεφαλικός θάνατος
Ανώτερες φλοιικές λειτουργίες - Άνοια• 
Φλεγμονές του εγκεφάλου και του • 
νωτιαίου μυελού
Αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση• 
Διαταραχές της κυκλοφορίας του ΕΝΥ• 
Ενδοκρανιακοί όγκοι• 
Παρανεοπλασματικές παθήσεις• 
Τραυματικές παθήσεις του ΝΣ• 
Μεταβολικές διαταραχές• 
Τοξικές παθήσεις• 
Πολυνευροπάθειες• 
Βλάβες εγκεφαλικών νεύρων• 
Παθήσεις ριζών, πλεγμάτων και • 
περιφερικών νεύρων
Παθήσεις περιφερικού νευρώνα – Νόσος • 
κινητικού νευρώνα

Παθήσεις του αυτονόμου νευρικού • 
συστήματος
Νευροπαθητικός πόνος• 
Κεφαλαλγία και Προσωπαλγία• 
Παθήσεις μυών - Μυοπάθειες, μυασθένεια• 
Παθήσεις προκαλούμενες από στέρηση • 
ή υπερχορήγηση βιταμινών
Νευροορθοπαιδικές παθήσεις• 
Επείγουσα νευρολογική αντιμετώπιση• 
Νευροψυχοφαρμακολογία• 
Καρδιονευρολογία• 
Νευροανοσολογία• 
Ψυχικές διαταραχές σε νευρολογικά • 
νοσήματα
Νευρολογικές εκδηλώσεις σε • 
ψυχιατρικά νοσήματα
Λειτουργικές διαταραχές του νευρικού • 
συστήματος αδιευκρίνιστης αιτιολογίας
Νευροφυσιολογικός έλεγχος, • 
απεικόνιση, υπέρηχοι
Νευρολογικές εκδηλώσεις ψυχικών • 
νοσημάτων
Ψυχικές εκδηλώσεις νευρολογικών • 
νοσημάτων
Οργανικά Ψυχοσύνδρομα• 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Πέμπτη 9 - Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

Τόπος 
The Met Hotel, 26ης Οκτωβρίου 48, ΤΚ 546 27 Θεσσαλονίκη, τηλ. +30 2310 017 000
Το ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο The Met Hotel βρίσκεται στη δυτική είσοδο 
της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του νέου λιμανιού, μόλις 1,8 km από την Πλατεία 
Αριστοτέλους, το κέντρο της πόλης. 

Οργάνωση Συνεδρίου - Γραμματεία - Πληροφορίες
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
Email: info@praxicon.gr website: www.praxicon.gr 
ΜΗΤΕ 09.33.Ε.60.00.01098.00

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και ιατρικών 
προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, για την ενημέρωση των 
συμμετεχόντων.

Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο 
να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται από τη γραμματεία on 
site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Επίσης, με την εγγραφή του ο κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει από τη γραμματεία 
on site κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την οποία θα σκανάρει στο ειδικό 
μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του από τη συνεδριακή αίθουσα.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης κάθε 
συνέδρου και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος 
θα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σύμφωνα με την τελευταία υπ’ αρ. 
81867/19.11.2012 εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία την τελευταία ημέρα 
του Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής και της κάρτας barcode. 
Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
(CME Credits). 

Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται προβολές με data 
video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint για τις ανάγκες των ομιλητών. 
Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης τους 
έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) στη γραμματεία του 
προβολικού εξοπλισμού.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:

Μέχρι 20/08/2014 Από 21/08/2014
Ειδικοί ιατροί
Ειδικευόμενοι ιατροί
Λοιπά Επαγγέλματα
Νοσηλευτές/τριες
Προπτυχιακοί Φοιτητές

50€
30€
20€
10€
10€

80€
50€
30€
10€
10€

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
Παραλαβή της τσάντας και του υλικού του Συνεδρίου
Παραλαβή κονκάρδας
Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης (κατόπιν συμπλήρωσης του απαραίτητου χρόνου 
παρακολούθησης)
Καφέ στα διαλείμματα
Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις

Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.praxicon.gr/neurology.html

Εγγραφές
Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, παρακαλούνται 
να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Εγγραφής στο www.praxicon.gr/neurol-
ogy.html και να στείλουν το καταθετήριο με fax στο 2310 435 064 το αργότερο μέχρι 
07/10/2014. 
Μετά την ημερομηνία αυτή εγγραφές θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Συνεδρίου.
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται

Διαμονή – Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων 
Η PRAXICON για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων έχει προβεί στην κράτηση 
ικανού αριθμού δωματίων στο Ξενοδοχείο Met. Για τις κρατήσεις δωματίων και την 
έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του 
Συνεδρίου PRAXICON, τηλ.: +30 2310 460 682, fax: 2310 435 064, E-mail: info@
praxicon.gr 

Νομική Ευθύνη
Οι οργανωτές καθώς και το γραφείο οργάνωσης του Συνεδρίου δεν έχουν 
καμία ευθύνη για προσωπική βλάβη ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως στους 
συμμετέχοντες, τα συνοδά μέλη ή για την καταστροφή, απώλεια και κλοπή των 
προσωπικών τους αντικειμένων.
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Παρουσίαση Εργασιών & Υποβολή των Περιλήψεων

Παρουσίαση Εργασιών
Η παρουσίαση εργασιών θα γίνει με τη μορφή αναρτημένων (posters) και ελεύθερων 
(προφορικών) ανακοινώσεων.

Το μέγεθος των posters έχει ορισθεί ως εξής: 120cm(ύψος) x 85cm(πλάτος).
Το μέγεθος των γραμμάτων πρέπει να είναι κατάλληλο για ανάγνωση από απόσταση 
τουλάχιστον 1,50m.
Η διάταξη της ύλης είναι η εξής: Τίτλος – Συγγραφέας – Προέλευση Εργασίας – 
Σκοπός Εργασίας – Υλικό και Μέθοδοι – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα – Εικόνες 
(σχέδια-φωτογραφίες).

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 25/08/2014
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του 
Ηλεκτρονικού Εντύπου Περίληψης στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.praxicon.
gr/neurology.html μέχρι τις 25 Αυγούστου 2014.

Απαραίτητος όρος για την κρίση και αποδοχή της εργασίας είναι η καταβολή του 
δικαιώματος συμμετοχής από έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς και η 
αποστολή του καταθετηρίου με fax στο 2310 435 064 μέχρι τις 25 Αυγούστου 
2014.

Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών
Παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή 
των περιλήψεων των εργασιών:

Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο το • 
δυνατόν πιο συνοπτικός.
Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα ολόκληρο το μικρό όνομα και • 
στη συνέχεια το επώνυμο (με πεζά γράμματα).
Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με • 
πεζά γράμματα.
Το κείμενο της περίληψης να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Arial 10•  και να 
μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και • 
Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός • 
τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της 
περίληψης.
Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων ο τίτλος, οι • 
συγγραφείς και τα κέντρα προέλευσής τους καθώς και το σώμα της περίληψης 
θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε αρχείο word.
Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον • 
επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου 
αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης. Εάν δεν λάβετε επιστολή περί 
αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι την 22η Σεπτεμβρίου 2014, παρακαλείσθε 
να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.
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Παρουσίαση Εργασιών & Υποβολή των Περιλήψεων

Σημειώνεται ότι:
Εφόσον κατατεθεί η εργασία διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.1. 
Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτή.2. 
Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Συνέδριο δεν 3. 

συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής δεν 
προβλέπεται επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής.

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες 4. 
πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.

Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης 5. 
θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail info@praxicon.gr. 

Απαραίτητος όρος για την ένταξή της εργασίας στο πρόγραμμα του Συνεδρίου 6. 
είναι να έχει καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής από έναν τουλάχιστον από τους 
συγγραφείς και να έχει αποσταλεί το καταθετήριο με fax στο 2310 435 064.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει για την 
λεπτομερή και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας του, ώστε να 
μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για ενημέρωσή του περί 
αποδοχής ή μη της εργασίας. 

Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία 
στο ηλεκτρονικό έντυπο περίληψης, η εργασία δεν θα μπορέσει να σταλεί στη 
γραμματεία του συνεδρίου. 




