
      
 
Αγαπητού ςυνϊδελφοι, 
 
Με ιδιαύτερη χαρϊ θα θϋλαμε να ςασ ανακοινώςουμε τη 2η Διημερύδα Νευρολογύασ με θϋμα 
«Αντιπαραθϋςεισ και διλόμματα ςτην Κλινικό Νευρολογύα», που ςυνδιοργανώνουν οι τρεισ 
Νευρολογικϋσ Κλινικϋσ των Στρατιωτικών Νοςοκομεύων τησ Αθόνασ. Η διημερύδα θα 
διεξαχθεύ και φϋτοσ ςτο Σαρόγλειο Μϋγαρο (Λϋςχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνϊμεων), ςτισ 
1 και 2 Απριλύου 2016.  
 
Μετϊ την περυςινό επιτυχό διοργϊνωςη, η θεματολογύα τησ 2ησ Διημερύδασ τροποποιεύται, 
προκειμϋνου να ενςωματώςει τομεύσ τησ Κλινικόσ Νευρολογύασ, οι οπούοι εύτε δεν εθύγηςαν 
ςτην 1η Διημερύδα εύτε εύναι ςχετικώσ παραγκωνιςμϋνοι. Για το λόγο αυτό, ϋχουν 
προβλεφθεύ ειδικϋσ ςυνεδρύεσ για ςπϊνια νευρολογικϊ νοςόματα και ςπϊνιεσ επιπλοκϋσ 
νϋων θεραπειών, όπωσ επύςησ και για τη αξιολόγηςη ειδικών διαγνωςτικών μϋςων, με τη 
ςυμβολό ϋμπειρων και καταξιωμϋνων επιςτημόνων, νευρολόγων και μη, με εξειδύκευςη ςτη 
ςυγκεκριμϋνη θεματολογύα. Επιπλϋον, το φετινό πρόγραμμα ϋχει εμπλουτιςτεύ με τϋςςερα 
κλινικϊ φροντιςτόρια, διαρθρωμϋνα ςε δύο επύπεδα, διαγνωςτικό και θεραπευτικό, με 
ςκοπό να ςυςτηματοποιηθεύ η επιςτημονικό γνώςη και να μεταφραςτεύ ςε ενοποιημϋνη 
κλινικό πρακτικό.  
Έχουν προςκληθεύ και φϋτοσ ϋγκριτοι ςυνϊδερφοι από τον ελληνικό και διεθνό χώρο, ενώ 
ϋχουν προγραμματιςθεύ και ολιγομελεύσ ςυναντόςεισ με εξειδικευμϋνουσ ςτον τομϋα τουσ, 
κλινικούσ νευρολόγουσ από την Ελλϊδα και το εξωτερικό (meet the expert sessions), 
προκειμϋνου να υπϊρξει διαδραςτικό ανταλλαγό απόψεων και εμπειρύασ, αντύ των 
κοινότυπων και ξεπεραςμϋνων δορυφορικών ςυμποςύων. Η διϊρθρωςη των meetings θα 
εύναι τϋτοια που θα επιτρϋπει τη ςυμμετοχό όλων των ενδιαφερομϋνων ςε όλεσ τισ 
ςυναντόςεισ. Επύςησ, θα πραγματοποιηθεύ και ϋνα ϊκρωσ ενδιαφϋρον και υψηλού επιπϋδου 
debate μεταξύ Ελλόνων και προςκεκλημϋνων ςυναδϋρφων από το εξωτερικό.  
Προκειμϋνου το ενδιαφϋρον των ςυνϋδρων να διατηρηθεύ ςτο ακϋραιο, οι παρουςιϊςεισ θα 
εύναι μικρότερησ διϊρκειασ και απολύτωσ ςτοχευμϋνεσ ςτο αντικεύμενό τουσ. Η 
τηλεψηφοφορύα θα εφαρμοςτεύ και πϊλι ςτισ ςυνεδρύεσ ανταπαραθϋςεων, μετϊ τα 
περυςινϊ ευμενό ςχόλια. Τϋλοσ, θα υπϊρξει και φϋτοσ ειδικό video session με παρουςύαςη 
ενδιαφερόντων περιςτατικών, όπου οι ςυμμετϋχοντεσ θα δοκιμϊςουν τισ γνώςεισ τουσ 
ςχετικϊ με τη διϊγνωςη μϋςω τηλεψηφοφορύασ και θα επαναληφθεύ η περυςινό διαδικαςύα 
γραπτού test για τουσ ειδικευόμενουσ ιατρούσ, με επιβρϊβευςη των πρωτευςϊντων.  
 
Το επιβλητικό Σαρόγλειο Μϋγαρο θα ανούξει τισ πύλεσ του για να φιλοξενόςει και πϊλι τισ 
εργαςύεσ τησ διημερύδοσ, ενώ θα τεθούν ςτη διϊθεςό μασ και επιπλϋον αύθουςεσ για τη 
διεξαγωγό των κλινικών φροντιςτηρύων και των κλειςτών ςυναντόςεων με τουσ ειδικούσ. 
 
Ευελπιςτώντασ ςε μύα χρόςιμη και εποικοδομητικό ςυνϊντηςη, ςασ προςκαλούμε όλουσ να 
ςυμμετϊςχετε ενεργϊ ςτον επιςτημονικό διϊλογο που θα αναπτυχθεύ και να τιμόςετε με 
την παρουςύα ςασ την προςπϊθειϊ μασ για τη διενϋργεια ενόσ υψηλού επιπϋδου 
επιςτημονικού forum ανταλλαγόσ απόψεων και μεταφορϊσ γνώςησ. 
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