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a΄ανακοίνωση

χαιρετισμοσ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητοί φίλοι,
Η αποκατάσταση των ατόμων με βλάβη/κάκωση νωτιαίου μυελού απαιτεί εξειδικευμένες
και άρτια οργανωμένες υπηρεσίες υγείας. Αυτούς ακριβώς τους τομείς στοχεύει να αναδείξει
το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου
Μυελού της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, μέλους της Διεθνούς
Εταιρείας Νωτιαίου Μυελού (ISCoS, International Spinal Cord Society).
• Την ανάδειξη του ρόλου της ομάδας Αποκατάστασης σε όλη τη διαδρομή του προγράμματος αποκατάστασης ενός ατόμου με παραπληγία και τετραπληγία, από την πρώτη στιγμή
της βλάβης μέχρι την κοινωνική επανένταξη, αλλά και τη μακροχρόνια παρακολούθησή του,
για την διασφάλιση και τη διατήρηση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας και της καλύτερης
ποιότητας ζωής του.
• Την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας Αποκατάστασης.
• Την ανάπτυξη συνεργασιών προς όφελος των ασθενών μας
• Την διάδοση και την εφαρμογή τεκμηριωμένης ιατρικής πράξης (evidence based medicine).
• Τη μεγάλη σημασία της πρόληψης των ατυχημάτων.
Καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές, εκ των οποίων και εκπρόσωποι της ISCoS, θα μεταφέρουν τις πλέον έγκυρες και τελευταίες γνώσεις, αλλά και τους προβληματισμούς τους στη
διαχείριση ποικίλων θεμάτων που απασχολούν τα άτομα με βλάβη/κάκωση νωτιαίου μυελού.
Το συνέδριο θα απαρτίζουν εκπρόσωποι από όλα τα μέλη της ομάδας Αποκατάστασης (ιατροί Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, νοσηλευτές αποκατάστασης, νοσηλευτές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, γυμναστές, κοινωνικοί
λειτουργοί, ψυχολόγοι, άτομα ομότιμης υποστήριξης (peer support)), καθώς επίσης και από
ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (Νευρολόγοι, Νευροχειρουργοί, Ορθοπαιδικοί, Νευρο-Ουρολόγοι) για τη διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων.
Η δυναμική συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών (ΠΑΣΠΑ) – Παράρτημα
Μακεδονίας-Θράκης, για τη διοργάνωση του συνεδρίου, μας έδωσε τη δυνατότητα να οργανώσουμε δια-δραστικές επιστημονικές συνεδριάσεις, στις οποίες τα άτομα με παραπληγία και
τετραπληγία θα εκφράσουν δικές τους θέσεις και ερωτήματα.
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά και να απολαύσουμε όλοι μαζί ένα καρποφόρο
συνέδριο, που θα μας οδηγήσει στη βελτίωση των υπηρεσιών αποκατάστασης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, από την οπτική γωνία που αποδέχονται τα ίδια τα άτομα με κάκωση
νωτιαίου μυελού και οι οικείοι τους.
Ελάτε, λοιπόν στην όμορφη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα συναντηθούμε όλοι!
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη

διοικητικό συμβούλιο

Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης (Εεφιαπ)
Πρόεδρος

Νικόλαος Ρούσσος
Α’ Αντιπρόεδρος

Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη
Β’ Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Σταμούλης
Γενικός Γραμματέας

Ευαγγελία Μαραγκουδάκη
Ειδ. Γραμματέας

επιστημονική επιτροπή
Θεοφάνης Γρέντζελος
Ιωάννης Διονυσιώτης
Αθανάσιος Κυριακίδης
Προκόπης Μάνθος
Ευαγγελία Μαραγκουδάκη
Κωνσταντίνος Νάβαλης
Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη
Νικόλαος Ρούσσος
Νικόλαος Σταμούλης
Αγγελική Σταυριανού
Αλέξανδρος-Ιωάννης Τζάνος

Προκόπης Μάνθος
Ταμίας

Κωνσταντίνος Νάβαλης
Ειδ. Ταμίας

Θεοφάνης Γρέντζελος

επίτιμη πρόεδρος

Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑπ)

Ξανθή Μιχαήλ

διοικούσα επιτροπή

Τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης
Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της ΕΕΦΙΑπ
Πρόεδρος

Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη
Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Κυριακίδης
Ταμίας

Ιωάννης Διονυσιώτης
Μέλη

Αγγελική Σταυριανού
Αλέξανδρος-Ιωάννης Τζάνος

οργανωτική επιτροπή
Πρόεδρος

Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη
Γεώργιος Αυγουστίδης
Ιωάννης Διονυσιώτης
Αθανάσιος Κυριακίδης
Αγγελική Σταυριανού
Αλέξανδρος-Ιωάννης Τζάνος

εγγραφη - συμμετοχη
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους συμπληρώνοντας
το ηλεκτρονικό Δελτίο Εγγραφής.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
της Γραμματείας της εκδήλωσης:
www.premium-events.gr > ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ > 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο,
Από την πρόληψη στην επανένταξη, εκεί που συναντιόμαστε όλοι > Εγγραφή
κοστοσ
προεγγραφησ
έως 1/10/2017

κοστοσ
εγγραφησ
απο 2/10/2017

ειδικοι ιατροι

70€

80€

ειδικευομενοι ιατροι

40€

60€

νοσηλευτεσ / θεραπευτεσ
και λοιποι επαγγελματίεσ
υγειασ

20€

40€

κατηγορια
συμμετεχοντων

φοιτητεσ

δωρεαν

αμεα και συνοδοι αυτων

δωρεαν

θεματολογια
•
•
•
•
•
•
•

Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Μια σοβαρή κινητική βλάβη που «δοκιμάζει»
το σύστημα υγείας και την κοινωνία μας.
Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Η σημασία της πρόληψης.
Κάκωση νωτιαίου μυελού. Οξεία αντιμετώπιση.
Έλκη πίεσης στην κάκωση νωτιαίου μυελού: Σύγχρονες απόψεις και μελλοντικές
τάσεις.
Διαταραχές του σωματικού νευρικού συστήματος στην κάκωση νωτιαίου μυελού
Διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην κάκωση νωτιαίου μυελού.
Συμμετοχή του ατόμου με κάκωση νωτιαίου μυελού και της οικογένειάς του στην
Διεπιστημονική ομάδα Αποκατάστασης.

γενικές πληροφορίες
Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου
Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό Κέντρο
«Ιωάννης Bελλίδης»
Αίθουσα Thessaloniki, ΔΕΘ HELEXPO
Ημερομηνία διεξαγωγής Συνεδρίου
24-25 Νοεμβρίου 2017
Γλώσσα Εκδήλωσης
Ελληνική και Αγγλική (συνεχής μετάφραση)
Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.premium-events.gr/2017congress/spinalcord.html
Οργάνωση Συνεδρίου
Τμήμα Μελέτης και Αποκατάστασης
Βλαβών Νωτιαίου Μυελού
της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑπ)
Με τη συνεργασία του
Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών
Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης
Υπό την αιγίδα της
Διεθνούς Εταιρείας Νωτιαίου Μυελού (ISCoS)
Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου
Premium / Congress
& Social Events Solutions
Θεσσαλονίκη: Βασ. Ηρακλείου 47,
T.K. 54623, τηλ. & fax: 2310 226250,
τηλ. 2310 219407, Αθήνα: Ζαλοκώστα 44
& Λεωφ. Κηφισίας, T.K. 15233,
τηλ.: 211 10 69 340, fax: 210 68 38 221
e-mail: premium.conf@gmail.com
fb: premiumeventsthessaloniki
www.premium-events.gr

