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Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την προετοιμασία του
«5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων». 
Βασικός στόχος και επιδίωξη και στις προηγούμενες Επιστημονικές 
Συναντήσεις και Συνέδρια της Εταιρείας μας ήταν η επιλογή πρόσφα-
της και επίκαιρης θεματολογίας, ιδιαίτερα στα αμφιλεγόμενα ζητήμα-
τα που αφορούν τις αγγειακές εγκεφαλικές νόσους και η πρόσκληση 
επιλεγμένων ομιλητών με ιδιαίτερη γνώση στο αντικείμενο. Με το 
ίδιο σκεπτικό, προσπαθούμε και φέτος να παρουσιάσουμε θέματα 
που απασχολούν διεθνώς τους συναδέλφους που ασχολούνται με 
το αντικείμενο και στα οποία άλλες φορές προτείνονται πρακτικές 
διαγνωστικές και θεραπευτικές λύσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα 
ερωτήματα που γεννώνται είναι περισσότερα από τις απαντήσεις που 
δίνονται.
Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια αλλά και γενικότερα οι αγγειακές 
εγκεφαλικές νόσοι αποτελούν ένα χώρο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κα-
θώς απασχολούν σημαντικό μέρος της κλινικής πρακτικής, μεγάλο 
αριθμό ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και ταυτόχρονα αποτελούν πε-
δίο έρευνας και μελέτης. Καθώς είναι γεγονός ότι ο θεράπων ιατρός 
έχει να αντιμετωπίσει πολλά διλήμματα στην καθημερινή πρακτική, το 
5ο Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει μία σημαντική ευκαιρία για ευ-
ρεία ανταλλαγή απόψεων ιδιαίτερα σε θέματα που αποτελούν συχνά 
σημείο διχογνωμίας μεταξύ των ειδικοτήτων. 
Σας περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε από κοντά καθώς η συμ-
μετοχή σας θα σημάνει και την επιτυχία του συνεδρίου μας.

Δημήτριος Μανουσάκης-Καρακώστας
Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.

Πρόεδρος Δ.Σ.
Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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Διοικητικό Συμβούλιο
Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων

Πρόεδρος:    Δημήτριος Μανουσάκης-Καρακώστας 
Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.

 
Ομότιμος Πρόεδρος:  Νικόλαος Αρτέμης
   Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.

Αντιπρόεδρος:    Ιωάννης Ελλούλ
    Επικ. Καθηγητής Νευρολογίας 

Πανεπιστημίου Πατρών 

Γεν. Γραμματέας   Κωνσταντίνος Βαδικόλιας
   Επικ. Καθηγητής Νευρολογίας Δ.Π.Θ. 

Ταμίας:    Jobst Rudolf
    Νευρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., 

Θεσσαλονίκη 

Μέλη:     Σωτήριος Γιαννόπουλος
    Επικ. Καθηγητής Νευρολογίας,
   Πανεπ. Ιωαννίνων 

    Μαρία Γρύλλια
   Νευρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αθήνα

    Κωνσταντίνος Κουμάκης
   Δρ. Νευρολογίας, Αθήνα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες και διαλέξεις προ-
σκεκλημένων ειδικών, στρογγυλά τραπέζια, δορυφορικά συμπόσια 
και ομιλίες, παρουσιάσεις και συζητήσεις με ειδικούς. Θα γίνουν δε-
κτές ανακοινώσεις εργασιών οι οποίες θα παρουσιασθούν ηλεκτρονι-
κά με ταυτόχρονη συζήτηση ως σύντομες προφορικές ανακοινώσεις 
3-5 λεπτών. 

Θεματολογία:
• Οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ: διαγνωστική προσέγγιση - θεραπεία
•  Επεμβατικές μέθοδοι: χειρουργική αγγείων - νευροχειρουργική - 

επεμβατική νευροακτινολογία
•  Παράγοντες κινδύνου – Δευτερογενής πρόληψη (αρτηριακή υπέρ-

ταση- δυσλιπιδιαμία)
- Καρδιά και ΑΕΕ
- ΑΕΕ σε νέες ηλικίες
• Νευροαπεικόνιση, Νευρουπερηχογραφία 
• Εργαστηριακή διερεύνηση - νεότερα δεδομένα
• Ποιότητα ζωής των ασθενών με ΑΕΕ
•  Αγγειακή άνοια – διαφορική διάγνωση με Ν Alzheimer – Άνοια και 

αγγειακοί παράγοντες κινδύνου: ενδείξεις για φαρμακευτική αγω-
γή;

•  Διαφορική διάγνωση μονήρους απομυελινωτικού από ισχαιμικό 
επεισόδιο

• Αμυλοειδική αγγειοπάθεια
•  Επιπλοκές μετά ΑΕΕ (Σπαστικότητα, κατάθλιψη, επιληπτικές κρί-

σεις)
- Κεφαλαλγία και ΑΕΕ
- Εγκεφαλική αιμορραγία 
- Σηραγγώδη αγγειώματα (κλινική εικόνα θεραπευτική αντιμετώπιση) 
- Μυελικά αιμαγγειώματα
- Νοσήματα που μιμούνται ΑΕΕ- (“stroke mimics”) 
• Αποκατάσταση - φυσιατρική και φυσιοθεραπευτική υποστήριξη
•  Νοσηλευτική υποστήριξη - οργάνωση και υποστήριξη Μονάδων 

Αγγειακών Εγκεφαλικών
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής 
Παρασκευή 8 - Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

Τόπος 
Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση Συνεδρίου – Γραμματεία – Πληροφορίες 
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
E-mail: info@praxicon.gr  Website: www.praxicon.gr 

Τελετή Έναρξης
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 
8 Μαρτίου 2013, ώρα 20:30 στο χώρο του Συνεδρίου. 

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών 
και ιατρικών προϊόντων για την ενημέρωση των συμμετεχόντων.

Διακριτικό Σήμα
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.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία την 
τελευταία ημέρα του Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας 
εγγραφής.
Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο (CME Credits).  
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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 παρου-
σίασης τους έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας 
τους) στη γραμματεία του προβολικού εξοπλισμού.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:
       Μέχρι 28/1/2013      Από 29/1/2013
Ειδικοί ιατροί      80€           100€            

Ειδικευόμενοι ιατροί  50€             80€

Νοσηλευτές/τριες  20€             20€            

Επαγγελματίες Υγείας
-Ιατρ. Φροντίδας  20€   20€

Φοιτητές           Δωρεάν          Δωρεάν      
Με την κοπή τιμολογίου το ποσό επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
Παραλαβή της τσάντας και του συνεδριακού υλικού του Συνεδρίου
Παραλαβή κονκάρδας
Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης
Καφέ στα διαλείμματα
Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις

Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.praxicon.gr/aggeiakwneggefalikwnnoswn.html 
Επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.cerebrovascular.gr 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Εγγραφές
Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, 
παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Εγγραφής 
στο www.praxicon.gr/aggeiakwneggefalikwnnoswn.html και να 
στείλουν το καταθετήριο με fax στο 2310 435 064 το αργότερο μέχρι 
05/03/2013. 
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 Grand Hotel 
Palace. Για τις κρατήσεις δωματίων και την έκδοση αεροπορικών 
εισιτηρίων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συνεδρί-
ου 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 οποιασδήπο-
τε φύσεως στους συμμετέχοντες, τα συνοδά μέλη ή για την καταστρο-
φή, απώλεια και κλοπή των προσωπικών τους αντικειμένων. 

Παρουσίαση Εργασιών
Η παρουσίαση εργασιών θα γίνει με τη μορφή ελεύθερης ανακοίνω-
σης (oral) διάρκειας 3-5 λεπτών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Βράβευση Εργασιών
Στις 3 καλύτερες εργασίες θα απονεμηθεί ειδικό τιμητικό δίπλωμα.

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 25/01/2013
Η υποβολή των εργασιών γίνετε ηλεκτρονικά μέσω του Ηλε-
κτρονικού Εντύπου Περίληψης στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
www.praxicon.gr/aggeiakwneggefalikwnnoswn.html μέχρι τη 
25η Ιανουαρίου 2013.
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 18 Φεβρουαρίου 2013.

Παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδη-
γίες:
•  Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και 

όσο το δυνατόν πιο σύντομος.
•  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 ονο-

μαστική με πεζά γράμματα.
•  Το κείμενο της περίληψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις 

και σε γραμματοσειρά Arial 10.
•  Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, 

Υλικό και Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα εάν πρόκει-
ται για πρωτότυπη μελέτη. Εισαγωγή, παρουσίαση περιστατικού, 
συζήτηση εάν πρόκειται για παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστα-
τικού. 

•  Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεω-
ρείται αυτός τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλε-
κτρονικής υποβολής της περίληψης.
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•  Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων ο τίτ-
λος, 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 Περί-
ληψης. Εάν δεν λάβετε επιστολή μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2013 
παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία Οργάνωσης 
του Συνεδρίου. 

Σημειώνεται ότι:
1. Εφόσον κατατεθεί η εργασία διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
2.  Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γί-

νεται δεκτή.
3.  Εργασία που ο ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς δεν έχουν 

καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής δεν κρίνεται περαιτέρω.
4.  Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο 

Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. 
Σε περίπτωση μη αποδοχής δεν προβλέπεται επιστροφή του δικαι-
ώματος εγγραφής.

5.  Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσό-
τερες πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλ-
λονται.

6.  Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο 
ανακοίνωσης θα γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

7.  Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντί-
σει για την λεπτομερή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας 
του, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλο-
γραφία για ενημέρωσή του περί αποδοχής ή μη της εργασίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
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