
 

Παραμϋνουμε ςτη διϊθεςη ςασ για οποιαδόποτε πληροφορύα χρειϊζεςτε.  
Σηλ. Επικοινωνύασ: 210 7254383-385-386 
Fax: 210 7254384 
E mails: gvlastari@one2onesa.com, ilytra@one2onesa.com 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
 
Αγαπητού ςυνϊδελφοι, 

Σο Νευρολογικό Σμόμα του Γ.Ν.Π “ο ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ”, ςε ςυνδιοργϊνωςη με την Ελληνικό 
Εταιρεύα Κεφαλαλγύασ και ςε ςυνεργαςύα με τα τμόματα υντονιςμού Γενικόσ Ιατρικόσ του Γ.Ν.Π. και 
Π.Γ.Ν.Π., διοργανώνει διημερύδα με θϋμα: ΗΜΕΡΕ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, 
ςτην Πϊτρα ςτον ξενοδοχεύο “ PATRAS PALACE ” ςτισ 18-19 Μαρτύου 2016. 

Εύναι γνωςτό ςε όλουσ ότι οι νευρολογικϋσ παθόςεισ αφορούν μεγϊλο τμόμα του γενικού 
πληθυςμού και ειδικότερα κατηγορύεσ παθόςεων που αφορούν όλο το ηλικιακό φϊςμα με χρόνια 
εξϋλιξη που απαιτεύ διαρκό ιατρικό παρακολούθηςη. 

Η παρεχόμενη εκπαύδευςη ςε γενικούσ ιατρούσ για τη Νευρολογύα υπολεύπεται και δεν 
περιλαμβϊνεται ςτο γενικό πρόγραμμα εκπαύδευςησ. 

Κρύθηκε ςκόπιμο να αναφερθούμε με τισ ημϋρεσ Νευρολογύασ ςε θϋματα που απαςχολούν τουσ 
ειδικούσ ιατρούσ αλλϊ και τουσ γενικούσ ιατρούσ για την Νευροφυςιολογύα και τισ κλινικϋσ 
εφαρμογϋσ τησ αλλϊ και για τισ νευρολογικϋσ παθόςεισ που απαςχολούν πιο ςυχνϊ την ιατρικό 
κοινότητα, με ϋμφαςη ςτα επεύγοντα νευρολογικϊ νοςόματα.  

Σα αγγειακϊ εγκεφαλικϊ επειςόδια, η νόςοσ Πϊρκινςον, η επιληψύα, η ϊνοια, η κεφαλαλγύα, τα 
ςύνδρομα πόνου, η ςκλόρυνςη κατϊ πλϊκασ, οι παθόςεισ του ςυνδετικού ιςτού, τα οργανικϊ 
ψυχοςύνδρομα και η αντιμετώπιςη όλων αυτών ςτο Σμόμα Επειγόντων Περιςτατικών θα 
παρουςιαςθούν από επιςτόμονεσ εγνωςμϋνου κύρουσ. Οι ιατρού τησ πρωτοβϊθμιασ περύθαλψησ 
αντιμετωπύζουν ςυχνϊ αςθενεύσ με τισ παραπϊνω νόςουσ και χρειϊζονται να ϋχουν  γνώςη των 
χαρακτηριςτικών τουσ για την ορθό διαχεύριςη των περιςτατικών. Οι γενικού ιατρού θα ϋχουν τη 
δυνατότητα να ενημερωθούν για τισ νευρολογικϋσ παθόςεισ και τον τρόπο αντιμετώπιςησ τουσ. 

Οι «Ημϋρεσ Νευρολογύασ» διοργανώνονται για τρύτη φορϊ και αποτελούν ςυνϋχεια τησ 
περςινόσ διημερύδασ και των ημερύδων που διοργανώνει από αρκετϊ ϋτη το Νευρολογικό Σμόμα του 
Γ.Ν Πατρών “ο ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ”. 

Αιςιοδοξούμε ότι οι «Ημϋρεσ Νευρολογύασ» θα αποτελϋςουν θεςμό ςε ςυνεργαςύα με 
επιςτημονικό φορϋα και ςυμμετοχό των ιατρών τησ πρωτοβϊθμιασ περύθαλψησ και θα προςφϋρει 
γνώςεισ για την ορθό αντιμετώπιςη των νευρολογικών παθόςεων.   

Θεωρώ υποχρϋωςη μου να ευχαριςτόςω τουσ ςυναδϋλφουσ του Νευρολογικού Σμόματοσ του 
Γ.Ν.Π “ο ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ”, την Ελληνικό Εταιρεύα Κεφαλαλγύασ, τουσ ςυναδϋλφουσ τησ 
πρωτοβϊθμιασ περύθαλψησ, καθώσ επύςησ και τουσ εξαύρετουσ ομιλητϋσ που πρόθυμα δϋχθηκαν να 
ςυμμετϋχουν ςτην διημερύδα αυτό. 
 
Με ιδιαύτερη εκτύμηςη 
 

Ο πρόεδροσ τησ Οργανωτικόσ επιτροπόσ  
 
 
Dr. Νύκοσ Μακρόσ 
Νευρολόγοσ 
Διευθυντόσ Νευρολογικού Σμόματοσ του Γ.Ν.Π. «Ο Ϊγιοσ Ανδρϋασ» 


