
 
 

 

XXAAIIΡΡΕΕΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ    

  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Το Νευρολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Π “ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”, σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική 

Εταιρία Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Κλινικής Νευροφυσιολογίας και σε συνεργασία με τα 

τμήματα Συντονισμού Γενικής Ιατρικής του ΓΝΠ και ΠΓΝΠ, διοργανώνει διημερίδα με θέμα: 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, στην Πάτρα στον ξενοδοχείο 

“PPAATTRRAA  PPAALLAACCEE” στις 13-14 Μαρτίου 2015. 

 

Είναι γνωστό σε όλους ότι οι νευρολογικές παθήσεις αφορούν μεγάλο τμήμα του γενικού 

πληθυσμού και ειδικότερα κατηγορίες παθήσεων που αφορούν όλο το ηλικιακό φάσμα με 

χρόνια εξέλιξη που απαιτεί διαρκή ιατρική παρακολούθηση. 

 

Η παρεχόμενη εκπαίδευση σε γενικούς ιατρούς για τη Νευρολογία υπολείπεται και δεν 

περιλαμβάνεται στο γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

 

Κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθούμε με τις ημέρες Νευρολογίας σε θέματα που απασχολούν 

τους ειδικούς ιατρούς αλλά και τους γενικούς ιατρούς για την Νευροφυσιολογία και τις 

κλινικές εφαρμογές της αλλά και για τις νευρολογικές παθήσεις που απασχολούν πιο συχνά 

την ιατρική κοινότητα, με έμφαση στα επείγοντα νευρολογικά νοσήματα.  

 

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η νόσος Πάρκινσον, η επιληψία, η άνοια, η κεφαλαλγία, 

τα σύνδρομα πόνου, η σκλήρυνση κατά πλάκας, οι νευρομυϊκές παθήσεις, τα οργανικά 

ψυχοσύνδρομα και η αντιμετώπιση όλων αυτών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών θα 

παρουσιασθούν από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους. Οι ιατροί της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης αντιμετωπίζουν συχνά ασθενείς με τις παραπάνω νόσους και χρειάζονται να 

έχουν  γνώση των χαρακτηριστικών τους για την ορθή διαχείριση των περιστατικών. Οι 

γενικοί ιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις νευρολογικές παθήσεις και 

τον τρόπο αντιμετώπισης τους. 

 

Οι «Ημέρες Νευρολογίας» διοργανώνονται για δεύτερη φορά και αποτελούν συνέχεια της 

περσινής πρώτης διημερίδας και των ημερίδων που διοργανώνει από αρκετά έτη το 

Νευρολογικό Τμήμα του Γ.Ν Πατρών “ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”. 

 



Αισιοδοξούμε ότι οι «Ημέρες Νευρολογίας» θα αποτελέσουν θεσμό σε συνεργασία με 

επιστημονικό φορέα και συμμετοχή των ιατρών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και θα 

προσφέρει γνώσεις για την ορθή αντιμετώπιση των νευρολογικών παθήσεων. 

ΘΘεεωωρρώώ  υυπποοχχρρέέωωσσηη  μμοουυ  νναα  εευυχχααρριισσττήήσσωω  ττοουυςς  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  ττοουυ  ΝΝεευυρροολλοογγιικκοούύ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  

ττοουυ  ΓΓ..ΝΝ..ΠΠ  ““οο  ΑΑΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΑΑΣΣ””,,  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΕΕττααιιρρίίαα  ΗΗλλεεκκττρροοεεγγκκεεφφααλλοογγρρααφφίίααςς  κκααιι  ΚΚλλιιννιικκήήςς  

ΝΝεευυρροοφφυυσσιιοολλοογγίίααςς,,  

ττοουυςς  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  ττηηςς  ππρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  ππεερρίίθθααλλψψηηςς,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  ττοουυςς  εεξξααίίρρεεττοουυςς  

οομμιιλληηττέέςς  πποουυ  ππρρόόθθυυμμαα  δδέέχχθθηηκκαανν  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττηηνν  δδιιηημμεερρίίδδαα  ααυυττήή. 
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