
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
 Ανοΰκά ύνδρομα 
 Prion Diseases 
 Λοιμώξεισ ΚΝ 
 Αγγειακά Εγκεφαλικά Επειςόδια 
 Περιφερικέσ Νευροπάθειεσ 
 Κινητικέσ Διαταραχέσ 
 Κεφαλαλγία 
 πάνιεσ Νευρολογικέσ Παθήςεισ 
 Η Γενετική ςτη Νευρολογία 
 Ειδικέσ Διαγνωςτικέσ Εξετάςεισ 
 Επιπλοκέσ Θεραπείασ 
 Απομυελινωτικά Νοςήματα 

 
 
Χώροσ διεξαγωγήσ διημερίδασ 
 
αρόγλειο Μέγαρο (ΛΑΕΔ) 
Ρηγίλλησ 1 & Βαςιλίςςησ οφίασ 
106 75 Αθήνα 
 
 
Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ διημερίδασ 
 
1 & 2 Απριλίου 2016 
 
 
Οργάνωςη 
 
Νευρολογική Κλινική  401 Γενικού τρατιωτικού Νοςοκομείου Αθηνών 
Νευρολογική Κλινική Ναυτικού Νοςοκομείου Αθηνών 
Νευρολογική Κλινική  251 Γενικού Νοςοκομείου Αεροπορίασ 
 
 
Αιγίδεσ 
 
Τπουργείο Εθνικήσ Άμυνασ 
Τπουργείο Τγείασ 
UNESCO 
Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίασ 
 
 
Γραμματεία ςυνεδρίου – πληροφορίεσ 
 
ONE TO ONE Α.Ε. 
Νίκησ 16, ΣΚ 105 57 Αθήνα, τηλ: 2107254383-5-6, fax:210 7254384 
E mail: info@one2onesa.com   Website: www.onetoone-congress.gr 
 
 
 
 

mailto:info@one2onesa.com
http://www.onetoone-congress.gr/


 
Επίςημη γλώςςα 
 
Η επίςημη γλώςςα τησ διημερίδασ θα είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεισ των ξένων ομιλητών θα 
δοθούν ςτην αγγλική γλώςςα 
 
 
Παρουςίαςη μέςω Η/Υ 
 
Η αίθουςα διεξαγωγήσ θα είναι εξοπλιςμένη με ςύςτημα προβολήσ διαφανειών μέςω Η/Τ. 
Σο υλικό θα πρέπει να παραδίδεται τουλάχιςτον μία ώρα πριν ςτη γραμματεία τησ 
διημερίδασ. Η οργανωτική επιτροπή θα διαςφαλίςει απολύτωσ το απαραβίαςτο των 
παρουςιάςεων και την προςταςία των πνευματικών δικαιωμάτων των ομιλητών επί των 
παρουςιάςεών τουσ. 
 
 
Εγγραφέσ 
 
Η εγγραφή ςτη διημερίδα είναι δωρεάν. Για τα workshops απαιτείται προεγγραφή, λόγω 
του περιοριςμένου αριθμού των θέςεων είτε κατά την προςέλευςη ςτη Γραμματεία τησ 
Διημερίδοσ, είτε ηλεκτρονικά ςτο site τησ Διημερίδοσ.  
 
 
 
Διακριτικό ςήμα και κάρτα barcode 
 
Για την παρακολούθηςη των εργαςιών τησ διημερίδασ, οι ςυμμετέχοντεσ είναι απαραίτητο 
να παραλάβουν από τη γραμματεία τησ διημερίδασ και να φέρουν ςυνεχώσ το ειδικό 
διακριτικό ςήμα εγγραφήσ με κωδικό barcode, ο οποίοσ θα ςκανάρεται κατά την είςοδο και 
έξοδο από την αίθουςα.  
 
 
Meet the expert sessions 
 
Η κατανομή των ςυνέδρων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήςουν τα  meet the expert 
sessions θα γίνει ςε δύο αίθουςεσ, με βάςη το ειδικό χρώμα που θα φέρουν τα διακριτικά 
ςήματα εγγραφήσ. Η διάρθρωςη των sessions έγινε με διάταξη χιαςτί. Κάθε course θα 
επαναλαμβάνεται ςτην επόμενη αίθουςα, με τον ίδιο moderator, ώςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήςουν όλα τα courses. Λόγω του περιοριςμένου αριθμού 
των θέςεων, απαιτείται προεγγραφή, η οποία θα γίνεται είτε κατά την προςέλευςη, ςτη 
γραμματεία τησ Διημερίδοσ είτε ηλεκτρονικά μέςω τησ ιςτοςελίδασ τησ Διημερίδοσ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Πιςτοποίηςη 
 
Μετά το τέλοσ τησ διημερίδασ θα χορηγηθούν πιςτοποιητικά παρακολούθηςησ με 12 μόρια 
ςυνεχιζόμενησ ιατρικήσ εκπαίδευςησ (CME-CPD), αμοιβαίωσ αναγνωρίςιμα από την UEMS. 
ύμφωνα με την 81867/19.11.2012 εγκύκλιο του ΕΟΥ, βεβαιώςεισ παρακολούθηςησ θα 
χορηγηθούν μόνο ςε όςουσ ςυμμετέχοντεσ έχουν παρακολουθήςει τουλάχιςτον το 60% των 
ςυνολικών ωρών του προγράμματοσ. 
 
 
 
 
Test ειδικευομένων 
 
το τέλοσ του προγράμματοσ εκάςτησ ημέρασ τησ διημερίδασ, οι ειδικευόμενοι ιατροί θα 
ςυμμετέχουν ςε 20λεπτη γραπτή δοκιμαςία πολλαπλήσ επιλογήσ, επί τησ θεματολογίασ τησ 
ημέρασ που προηγήθηκε. Οι τρεισ πρωτεύςαντεσ ςτη γραπτή δοκιμαςία και των δύο 
ημερών θα βραβευθούν  από τουσ διοργανωτέσ.  
 
 
Video Session 
 
Για την καλύτερη οργάνωςη του Video Session, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
ετοιμάςουν και να αποςτείλουν ςτη γραμματεία τησ διημερίδασ, τουλάχιςτον 15 ημέρεσ 
νωρίτερα, μικρά videos αςθενών, διάρκειασ 1-2 λεπτών, ςε μορφή mpeg movie, τα οποία θα 
ςυνοδεύονται από ελάχιςτεσ (2-3) διαφάνειεσ με πιθανέσ διαγνώςεισ, καθώσ και την τελική 
διάγνωςη, εφόςον έχει τεθεί. Η παρουςίαςη των περιςτατικών θα γίνει από τουσ ιατρούσ 
που θα ετοιμάςουν τα videos και θα παρουςιαςτούν υπό μορφή ερωτήςεων προσ το κοινό 
για televoting. Καθε Νευρολογική Κλινική μπορεί να παρουςιάςει τα δικά τησ ενδιαφέροντα 
video περιςτατικά. 
Τπενθυμίζεται ότι, για λόγουσ προςταςίασ των προςωπικών δεδομένων των αςθενών, είναι 
απαραίτητη η έγγραφη ςυγκατάθεςή τουσ, η οποία πρέπει να είναι διαθέςιμη προσ έλεγχο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


