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Το εγκεφαλικό επεισόδιο
και προλαμβάνεται και θεραπεύεται
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  
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2 παγκοσμια ημερα εγκεφαλικων

ΔΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος: γεώργιος ντάϊος

Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος μηλιώνης

Γεν. Γραμματέας: ελένη κορομπόκη

Ταμίας: ανδρονίκη πλωμαρίτογλου

Μέλη: αθανάσιος πρωτογέρου

Δημήτριος νίκας

ανδρέας κωστής

Επίτιμος Πρόεδρος: κωνσταντίνος Βέμμος

Ανοιχτή για το κοινό, τους επαγγελματίες υγείας και τους δημοσιογράφους

Πληροφορίες - Γραμματεία:
ΚΕΓΜ - CONGRESS WORLD
Οργάνωση Συνεδρίων, Μιχαλακοπούλου 27, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 10001, Fax: 210 72 10051, E-mail: info@congressworld.gr
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Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

Συντονιστές: Γεώργιος Ντάϊος, Κωνσταντίνος Βέμμος

18.00-18.10  Χα ιρετ ισμοσ απο τον προεδρο του 
ελληνικου οργανισμου εγκεφαλικων  
(ελοε)-Βασικα  μηνυματα γ ια  την  
παγκοσμια  ημερα εγκεφαλικων

1η συνεδρια 

18.10-18.18  πόσο συχνά είναι τα εγκεφαλικά στην ελλάδα; 
Κωνσταντίνος Βέμμος

18.18-18.26  Διαχείριση των εγκεφαλικών επεισοδίων στην κύπρο
Ανδρέας Κωστής

18.26-18.34 ποιά είναι τα συμπτώματα του εγκεφαλικού;
Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου

18.34-18.42 υπάρχει φαρμακευτική θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Ελένη Κορομπόκη

18.42-18.50  επεμβατική αντιμετώπιση των εγκεφαλικών
Παναγιώτης Παπαναγιώτου

18.50-19.00  Συζήτηση με το κοινό
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2η συνεδρια

19.00-19.08 πώς μπορούμε να προλάβουμε το εγκεφαλικό;  
η ρύθμιση της υπερλιπιδαιμίας
Χαράλαμπος Μηλιώνης

19.08-19.16  πώς μπορούμε να προλάβουμε το εγκεφαλικό; 
η ρύθμιση της υπέρτασης
Αθανάσιος Πρωτογέρου

19.16-19.24  πώς μπορούμε να προλάβουμε το εγκεφαλικό;  
η αλλαγή του τρόπου ζωής
Δημήτριος Νίκας

19.24-19.40  Συζήτηση με το κοινό
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3η συνεδρια

19.40-19.48 οι ψυχοκοινωνικές συνέπειες του εγκεφαλικού  
για τον ασθενή, την οικογένεια και την κοινωνία
Ευαγγελία Σαλεπτσή

19.48-19.56  πώς είναι η ζωή μετά από το εγκεφαλικό;
Βασίλης Νούλης

19.56-20.04 τί μάθαμε από τη μελέτη «Sun4p (Stroke units necessity  
for patients) - βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών  
με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με όρους διαχείρισης,  
κόστους και αποτελεσμάτων υγείας»
Όλγα Σίσκου

20.04-20.30 Συζήτηση με το κοινό
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ΟΜΙΛΗΤΕ Σ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ  -  Σ ΥΝΤΟΝΙΣ ΤΕ Σ

κωνσταντινοσ Βεμμοσ
παθολόγος, επίτιμος πρόεδρος ελοε, τ. υπεύθυνος μονάδας αεε νοσοκομείου αλεξάνδρα

ελενη κορομποκη
παθολόγος, νοσοκομείο αλεξάνδρα, θεραπευτική κλινική εκπα 

ανδρεασ κωστησ
παθολόγος, νοσοκομείο λεμεσού, κύπρος

Χαραλαμποσ μηλιωνησ
καθηγητής παθολογίας, σχολή επιστημών υγείας, τμήμα ιατρικής πανεπιστημίου ιωαννίνων, 
Διευθυντής α’ παθολογικής κλινικής πγνι

δημητριοσ νικασ
επεμβατικός καρδιολόγος, α’ καρδιολογική κλινική, γενικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο 
ιωαννίνων

Βασιλησ νουλησ
μαθηματικός (μαρτυρία ασθενούς)

γεωργιοσ νταιοσ
αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας, παθολογική κλινική πανεπιστημίου θεσσαλίας. 
πρόεδρος ελληνικού οργανισμού εγκεφαλικών

παναγιωτησ παπαναγιωτου
αναπληρωτής καθηγητής επεμβατικής νευροακτινολογίας, αρεταίειο νοσοκομείο, εκπα

anδρομαΧη πλωμαριτογλου
αναπλ. Διευθύντρια νευρολογικής κλινικής, νοσοκομείο υγεία

αθανασιοσ πρωτογερου
καθηγητής παθολογίας, παθολογική φυσιολογία εκπα, λαϊκό 

ευαγγελια σαλεπτση
κλινική νευροψυχολόγος – επιστημονική υπεύθυνη της μονάδας νευροψυχολογίας  
και αποκατάστασης εγκεφαλικών Βλαβών ελεπαπ

ολγα σισκου
επιστημονικά υπεύθυνη της Sun4patients, Eργαστήριο οργάνωσης και αξιολόγησης 
υπηρεσιών υγείας στο τμήμα νοσηλευτικής εκπα


