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Eκπαίδευσης  
(CME - CPD credits)  

από τον Π.Ι.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



2

11o
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΛΙΝΙΚΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

04-06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οργανωτ ική επιτρΟπή

Αλεξανδρίδου Μάρθα
Αμύντα-Σπανού Μαριάννα

Ανδρονάς Νικόλαος
Βογιατζή Χριστίνα

Γιαννάκης Αλέξανδρος
Γιαννοπούλου Ρενάτα

Γκάτζιος Τρύφων
Γκιράυ Χάμκο

Γκουλιοβάκη Αντιγόνη
Γρανά Ζωή

Δεληγιάννη Βασιλική
Καζάκου Μαρία

Καλαμάτα Αθηνά
Καρδάρα Παναγιώτα
Κιαμελίδης Στρατής 

Λιάκου Μαρία
Μακρή Ευγενία

Μακρυδήμας Μιλτιάδης
Μεζίλη Αικατερίνη
Μητκάνη Καλυψώ

Μπαλογιάννη Ευτυχία
Νικολαΐδης Ιωάννης
Νικολαΐδου Ουρανία 

Πανταζής Κωνσταντινος
Παπαγιαννάκης Νικόλαος
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Παπανικολάου Κωνσταντίνος
Πολύδωρας Νικόλαος

Σταρδέλη Θωμαή
Στοϊλούδης Παναγιώτης

Σωτηρλή Στεφανία
Τερζάκης Αθανάσιος-Νικόλαος

Τραγουστής Βασίλειος
Τσίρκας Φώτιος

Φανουράκη Στυλιανή
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αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια χρονιά σας καλωσορίζουμε στο κλινικό Φροντιστήριο 
για τις κινητικές Διαταραχές.

Όπως κάθε χρόνο, η θεματολογία περιλαμβάνει βασικές γνώσεις για φαινομενολογία, την 
διαγνωστική προσέγγιση και την θεραπευτική αντιμετώπιση των κινητικών διαταραχών με 
ιδιαίτερη έμφαση στην νόσο του Parkinson. επιπλέον υπάρχουν ομιλίες για ειδικότερα θέ-
ματα (γενετική, νευρομεταβολικά νοσήματα, COVID-19, αυτοαντισώματα, λειτουργικές δι-
αταραχές), πάντα στο κεφάλαιο των κινητικών διαταραχών. Θα καλυφθούν επίσης θέματα 
που έχουν να κάνουν με την χρήση της τεχνολογίας τόσο διαγνωστικά, με συσκευές κατα-
γραφής των συμπτωμάτων των ασθενών όσο και θεραπευτικά με τις διάφορες τεχνολογικά 
υποβοηθούμενες θεραπείες. Μια ιδιαίτερη συνεδρία, το απόγευμα του Σαββάτου, έχει να 
κάνει με την αντιμετώπιση ιδιαίτερων κλινικών προβλημάτων. Σε αυτήν θα επαναλάβουμε 
την περυσινή επιτυχημένη προσέγγιση με το πάνελ συναδέλφων με τους οποίους θα μοι-
ραστούμε την κλινική εμπειρία. τέλος, το πρωί της κυριακής θα έχουμε το κλασικό «hands 
on» workshop για την χρήση της αλλαντικής τοξίνης.

το φροντιστήριο απευθύνεται στους νέους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για τις κινητικές 
διαταραχές και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις θεωρητικές γνώσεις αλλά και την πρακτική 
κατάρτιση. απευθύνεται και στους έμπειρους νευρολόγους, που θέλουν να ενημερωθούν 
για τις νεότερες εξελίξεις και να ανταλλάξουν απόψεις για σύνθετα κλινικά προβλήματα. 
Στόχος είναι να λυθούν απορίες και να συζητηθούν θέματα που αντιμετωπίζει κανείς στην 
κλινική πράξη αλλά που οι απαντήσεις δεν βρίσκονται στα βιβλία. Στην κατεύθυνση αυτή, 
οι διαλέξεις θα είναι σύντομες και περιεκτικές, με παρουσίαση πραγματικών περιστατικών 
ασθενών, χρήση βίντεο κλπ. Όμως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η ελεύθερη συζήτηση, 
η διατύπωση ερωτήσεων αλλά και απόψεων από την εμπειρία του καθενός από τους συμ-
μετέχοντες. 

τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χω-
ρίς την συνδρομή των χορηγών μας στους οποίους είμαστε ευγνώμονες.

ελπίζουμε πραγματικά σε ένα παραγωγικό τριήμερο.

για την οργανωτική επιτροπή

Χ α ιρετ ιΣΜΟΣ
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Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

17.30-18.00 χαιρετ ισμοσ -  ε ισαγωγη
Γ. Τάγαρης

18.00-19.00 ΥΠοΚιΝητιΚεσ Διαταραχεσ  
(εμφαση στηΝ φαιΝομεΝολογια)

 νόσος του πάρκινσον: Σημειολογία - Διάγνωση -  
κλινικοί και γενετικοί υπότυποι
Π. Στάθης

 Άτυπος και Δευτεροπαθής παρκινσονισμός-κόκκινες Σημαίες
Σ. Κονιτσιώτης

19.00-20.30 ΥΠερΚιΝητιΚεσ Διαταραχεσ
 Φαινομενολογία υπερκινητικών διαταραχών 

Γ. Τάγαρης

 Χορεία Huntington και ήD-like disorders
Α. Λεονάρδος

 Δυστονία
Β. Κυριακάκης

20.30-21.00 Συζήτηση

21.00 ληξη Προγραμματοσ 1ησ ημερασ -  Δε ιΠΝο
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σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

09.30-10.00 η  γεΝετιΚη τωΝ ΚιΝητιΚωΝ ΔιαταραχωΝ 
στηΝ ΚαθημεριΝη ΚλιΝιΚη Πραξη
Γ. Ξηρομερήσιου

10.00-10.30 ΝεΥρομεταβολιΚεσ Διαταραχεσ 
Wilson,  nBiA ΚλΠ  
Γ. Τάγαρης

10.30-11.00 αΝτιμετωΠιση τησ ΝοσοΥ  
τοΥ ΠαρΚιΝσοΝ αΝτιμετωΠιση 
ΠρωτοΔιαγΝωσθεΝτα ασθεΝη με τηΝ 
Νοσο τοΥ ΠαρΚιΝσοΝ.  ατεΝιζοΝτασ 
μαζι  με τοΝ ασθεΝη το μελλοΝ τοΥ
Σ. Κονιτσιώτης

11.00-11.30 ΠροχωρημεΝη Νοσοσ –  το θεραΠεΥτιΚο 
ΠαραθΥρο στηΝ ΚλιΝιΚη Πραξη
Π. Στάθης

11.30-12.00 ΔιαλειΜΜα -  καΦεΣ

12.00-12.30 Δ ιαταραχεσ αΥτοΝομοΥ  
ΝεΥριΚοΥ στη Νοσο τοΥ PArkinson. 
ΠραΚτιΚεσ σΥμβοΥλεσ
Σ. Κονιτσιώτης

12.30-13.00 ΠαΝΔημια CoViD-19  
Και  Κ ιΝητιΚεσ  Διαταραχεσ
Γ. Τάγαρης

13.00-13.30 λε ιτοΥργ ιΚεσ  Κ ιΝητιΚεσ  Διαταραχεσ
Σ. Μποσταντζοπούλου 

13.30-14.00 Συζήτηση

14.00-17.00 ΜεΣήΜβρινή Δ ιακΟπή -  ΜεΣήΜεριανΟ γεύΜα
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17.00-18.00 Κ ιΝητιΚεσ  Διαταραχεσ σχετιζομεΝεσ 
με αΥτοαΝτισωματα τοΥ ΝεΥριΚοΥ 
σΥστηματοσ
Π. Στάθης

18.00-18.30 Ποια ΥΠοβοηθοΥμεΝη αΠο σΥσΚεΥη 
θεραΠεια ταιρ ιαζει  στοΝ ασθεΝη μοΥ;
Γ. Τάγαρης

18.30-20.30 ΚλιΝιΚα ερωτηματα  
(ΠαΝελ σΥΝαΔελφωΝ)

Aσθενής με μικτό τρόμο (θέσης-πρόθεσης-ηρεμίας)
Π. Στάθης

 πώς αντιλαμβάνομαι την ανάγκη για τροποποίηση  
της αγωγής του παρκινσονικού ασθενή μου
Σ. Κονιτσιώτης

 νόσος του πάρκινσον και πτώσεις:  
Διερεύνηση και αντιμετώπιση
Γ. Τάγαρης

 H διαχείριση της νοητικής διαταραχής  
σε ασθενή με παρκινσονισμό  
Γ. Τάγαρης

 Διαχείριση του Συνδρόμου ανήσυχων Άκρων
Π. Στάθης

 Ψευδαισθήσεις. παρορμητική συμπεριφορά. DDS
Σ. Κονιτσιώτης

20.30-21.00 Συζήτηση - Συμπεράσματα

21.00 ληξη Προγραμματοσ 2ησ ημερασ

σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022
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Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

10.00-11.00 σΥΝεχησ ασΥρματη Καταγραφη  
στηΝ Νοσο τοΥ PArkinson:  
PD-monitor trAining
Σ. Κονιτσιώτης

11.00-13.00 WorkshoP (hAnDs-on)  χορηγησησ 
τοξιΝησ τησ αλλαΝτιασησ στηΝ 
σΠαστιΚοτητα,  τηΝ ΔΥστοΝια  
Και  τηΝ ημιΚραΝια
Π. Στάθης, Ζ. Κέντρος , Β. Κυριακάκης, Γ. Τάγαρης,  
Κ. Τσάμης, Σ. Κονιτσιώτης

 ληξη σΥΝεΔριοΥ
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ΟΜιλήτεΣ

ΚεΝτροσ ζ. 
ιατρός αποκατάστασης, επιστημονικός Διευθυντής κέντρων αποκατάστασης 
ιατρικής Άσκησης, Διευθυντής αποκατάστασης «ερρίκος ντυνάν Hospital Center»

ΚοΝιτσιωτησ σ.
καθηγητής νευρολογίας, τμήμα ιατρικής, πανεπιστήμιο ιωαννίνων

ΚΥριαΚαΚησ β. 
νευρολόγος, Διευθυντής νευρολογικού τμήματος & ιατρείου κινητικών 
Διαταραχών, γ.ν. λαμίας

λεοΝαρΔοσ α.
νευρολόγος, επιστημονικός Συνεργάτης α’ νευρολογικής κλινικής ε.κ.π.α., 
νοσοκομείο «αιγινήτειΟ» 

ξηρομερησιοΥ γ.
επίκουρη καθηγήτρια νευρολογίας, ιατρική Σχολή, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

σταθησ Π.
νευρολόγος, Διευθυντής νευρολογικής κλινικής, νοσοκομείο «Mediterraneo»

ταγαρησ γ.
νευρολόγος, Διευθυντής ε.Σ.ύ. νευρολογική κλινική «γ.ν.α.  γ. γεννηματάς»

τσαμησ Κ.
MD, PhD, νευρολόγος, επίκουρος καθηγητής Φυσιολογίας - τμήμα ιατρικής, 
πανεπιστήμιο ιωαννίνων

μΠοσταΝτζοΠοΥλοΥ σ.
Ομότιμη καθηγήτρια νευρολογίας, τμήμα ιατρικής α.π.Θ.


