
Β' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



Πρόσκληση
Παρακολουθείστε από Η/Υ, tablet ή το κινητό σας! 

Έναρξη Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 14.00 - Λήξη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020
ΣΥΝΕΧΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗ ΡΟΗ - Συντονιστείτε στο Live e-Συνέδριο της ΕΝΕ

Κέντρο αναφοράς του Συνεδρίου θα είναι η Αθήνα όπου θα υπάρχουν άλλωστε και 2 κεντρικά στούντιο για την 
εξυπηρέτηση αποκλειστικά των ομιλητών ώστε να κάνουν χρήση των τεχνικών υπηρεσιών που θα παρέχονται προς 
διευκόλυνσή τους εφόσον βέβαια το επιθυμούν οι ίδιοι.

Εργαστηριακά φροντιστήρια

■ ΗΜΓραφίας: Εστιακές Νευροπάθειες
■	 ΗΕΓ σε γενικευμένες και εστιακές επιληψίες, στον ύπνο
■	 Νευροϋπερηχογραφίας: ενδιαφέροντα αντιπροσωπευτικά περιστατικά σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις

Στρογγυλές τράπεζες - Θεματικές ενότητες

■ Επιληψία: κλινικές δοκιμές φαρμάκων, η θεραπεία της εστιακής επιληψίας, η θεραπεία της γενικευμένης 
επιληψίας, μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις 

■ Νευροανοσολογία: μονοκλωνικά αντισώματα, θεραπευτική της ΠΠΠΣ, χρήση βιοδεικτών στη θεραπευτική
■ ΑΕΕ: αντίσταση στα αντιαιμοπεταλιακά, ασυμπτωματική στένωση καρωτίδων, υπολιπιδαιμική αγωγή updated, 

κουμαρινικά και ενδείξεις, υποτροπιάζον ΑΕΕ με κολπική μαρμαρυγή, επανέναρξη αγωγής μετά ενδοεγκεφαλική 
αιμορραγία, Ο,τι νεότερο στη θεραπεία 

■ Νευρογενετική στην καθημερινή κλινική πράξη 
■ Nευροεντατική 
■ Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στην επιληψία, άνοια, ΑΕΕ, σε παιδιά με νευρολογικά νοσήματα
■ Νευροδερματικά νοσήματα 
■	 Αποκατάσταση στα νευρολογικά νοσήματα 
■ Τράπεζα νοσηλευτικής υποστήριξης

Θεματικές Ενότητες Κλάδων Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας

Διαλέξεις Διακεκριμένων Προσκεκλημένων Ομιλητών

Δορυφορικά Συμπόσια και Δορυφορικές διαλέξεις

Προφορικές ανακοινώσεις, E-poster, Συζητήσεις περιστατικών

Πλατφόρμα ηλεκτρονικού συνεδρίου
Για την προβολή και παρακολούθηση του e-Συνεδρίου θα χρησιμοποιηθεί ειδική πλατφόρμα που θα προσφέρει 
στους συμμετέχοντες τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα (ευκολία στην χρήση, συμμετοχή με ερωτήσεις, 
επικοινωνία με ομιλητές, συνέδρους, εκπροσώπους εταιρειών, άμεση υποστήριξη από την γραμματεία του Συνεδρίου)

Η online εγγραφή θα πρέπει να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-συνεδρίου 
στην ιστοσελίδα: www.globalevents.gr

Όσοι εγγραφούν στο e-συνέδριο θα παραλάβουν με email  αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης για την παρακολούθησή του πριν 
από την έναρξή του.

Προγραμματίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας.

Σας περιμένουμε όλους
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Γραμματεία Συνεδρίου

www.globalevents.gr

Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 247743, 2310 247734, fax: 2310 247746, e-mail: info@globalevents.gr
Αθήνα: Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Αθήνα
Τηλ.: 210 3250260, e-mail: athens@globalevents.gr


