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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών διοργανώνει την 1η σειρά Εκπαιδευτικών Ημερίδων Εγκεφαλικών Επεισοδίων, οι οποίες θα λάβουν χώρα το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Αυτό το ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει: α) τις βασικές και
απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να έχει ένας κλινικός γιατρός που παρακολουθεί ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς επίσης και β) τον σύγχρονο τρόπο διαγνωστικής
σκέψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών που έχουν ένα οξύ ή χρόνιο εγκεφαλικό επεισόδιο. Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε 5 αυτοτελείς ημερίδες, οι οποίες θα
λάβουν χώρα στο Ξενοδοχείο ÇΣτράτος ΒασιλικόςÈ, Αθήνα.
Σε αυτές τις 5 εκπαιδευτικές συναντήσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν συνολικά 55 παρουσιάσεις υψηλού επιπέδου με σαφή εκπαιδευτικό προσανατολισμό και πρακτικό χαρακτήρα από συνολικά 32 ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με βαθιά γνώση του αντικειμένου. Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος
για αλληλεπίδραση και συζήτηση μεταξύ του ακροατηρίου και των ομιλητών μετά από
κάθε παρουσίαση. Ο κάθε ομιλητής θα παρουσιάζει 1-2 απλά κλινικά περιστατικά και
θα δομεί την παρουσίασή του γύρω από αυτά. Στο τέλος κάθε ημερίδας θα υπάρχει
μία ενότητα διάρκειας 45Ô στην οποία θα παρουσιάζονται κλινικές περιπτώσεις ασθενών
με εγκεφαλικό επεισόδιο, οι οποίες θα αναλύονται και θα συζητούνται από όλους τους
ομιλητές της ημερίδας με την ενεργό και διαδραστική συμμετοχή του ακροατηρίου.
Στο τέλος της σειράς των εκπαιδευτικών σεμιναρίων θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους συμμετέχουν σε τουλάχιστον 4 από τις 5 θεματικές ενότητες.
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Οργανισμού Εγκεφαλικών

Ο Γενικός Γραμματέας του
Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών

Κωνσταντίνος Βέμμος

Γεώργιος Ντάιος

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Βέμμος

Αντιπρόεδρος:

Κωνσταντίνος Σπέγγος

Γενικός Γραμματέας:

Γεώργιος Ντάιος

Ταμίας:

Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου

Μέλη:

Χαράλαμπος Μηλιώνης
Κωνσταντίνος Τάκης
Απόστολος Χατζητόλιος
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1η Ημερίδα: 19 Δεκεμβρίου 2015
(1st meeting: December 19, 2015)
Παθοφυσιολογία και κατάταξη των ισχαιμικών εγκεφαλικών
επεισοδίων / (Stroke pathophysiology and classification)
Στη συνάντηση αυτή θα συζητηθεί η παθοφυσιολογία και η κατάταξη των ισχαιμικών
εγκεφαλικών επεισοδίων. Ειδικότερα, οι ομιλητές της ημερίδας θα εστιάσουν στην ανατομία του εγκεφάλου και του αντίστοιχου αγγειακού δικτύου, στη νευρολογική εξέταση
και εντόπιση της ισχαιμικής βλάβης σε ασθενή με εγκεφαλικά επεισόδια, την παθοφυσιολογική ταξινόμηση των ισχαιμικών εγκεφαλικών, τα εγκεφαλικά που οφείλονται σε
αθηροσκλήρωση των μεγάλων αρτηριών, τα καρδιοεμβολικά εγκεφαλικά, τα εγκεφαλικά που οφείλονται σε νόσο των μικρών αγγείων, τα εγκεφαλικά που οφείλονται σε μη
αθηροσκληρωτικές αγγειοπάθειες και συστηματικές νόσους καθώς και τα κρυπτογενή
και τα εμβολικά εγκεφαλικά άγνωστης προέλευσης. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με
α) μία παρουσίαση στην οποία θα συζητηθεί η διαγνωστική σκέψη και προσπέλαση σε
ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και β) με την παρουσίαση μιας σειράς κλινικών περιπτώσεων ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο.
Στο τέλος αυτής της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
α) εντοπίζουν τη θέση της ισχαιμικής βλάβης με βάση την κλινική εξέταση και συμπτωματολογία του ασθενούς.
β) αποσαφηνίζουν την αιτία του εγκεφαλικού επεισοδίου και με αυτό τον τρόπο, να βελτιστοποιούν τις δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης στο πλαίσιο της δευτερογενούς
πρόληψης.
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Συντονιστές: Κ. Βέμμος, Κ. Σπέγγος, Γ. Ντάιος
Moderators: K. Vemmos, K. Spengos, G. Ntaios
08.30 - 08.50

Εγγραφές / (Registration)

08.50 - 09.00

Καλωσόρισμα / (Welcome)

09.00 - 09.30

Ανατομία εγκεφάλου και εγκεφαλικού αγγειακού δικτύου
(Brain and vascular anatomy)
Γ. Τρούπης, Αθήνα

09.30 - 09.50

Νευρολογική εξέταση / (Neurological examination)
Κ. Σπέγγος, Αθήνα

09.50 - 10.20	Εντόπιση της ισχαιμικής βλάβης: εγκεφαλικά της πρόσθιας
κυκλοφορίας / (Stroke localization: anterior circulation)
Α. Πλωμαρίτογλου, Αθήνα
10.20 - 11.00	Εντόπιση της ισχαιμικής βλάβης: εγκεφαλικά της οπίσθιας
κυκλοφορίας / (Stroke localization: posterior circulation)
Κ. Τάκης, Αθήνα
11.00 - 11.30

Διάλειμμα / (Coffee break)

11.30 - 12.00

Ταξινόμηση των εγκεφαλικών επεισοδίων / (Stroke classification)
Κ. Βέμμος, Αθήνα

12.00 - 12.30

Εγκεφαλικά λόγω αθηροσκλήρωσης των μεγάλων αγγείων
(Large-artery atherosclerotic stroke)
Κ. Ψυχογιός, Αθήνα

12.30 - 13.00	Εγκεφαλικά λόγω νόσου των μικρών αγγείων / (Stroke due to small
vessel disease / lacunar stroke)
Γ. Ντάιος, Λάρισα
13.00 - 13.30
Καρδιοεμβολικά εγκεφαλικά / (Cardioembolic stroke)
Χ. Μηλιώνης, Ιωάννινα
13.30 - 14.30

Γεύμα / (Lunch)

14.30 - 15.00

Κρυπτογενή εγκεφαλικά έμφρακτα / (Cryptogenic stroke)
Γ. Ντάιος, Λάρισα

15.00 - 15.30	Εγκεφαλικά λόγω μη-αθηροσκληρωτικών αγγειοπαθειών
και συστηματικών νόσων / (Non atherosclerotic vasculopathies,
stroke and systemic diseases)
Κ. Τάκης, Αθήνα
15.30 - 16.00	Διαγνωστική σκέψη και προσπέλαση του μηχανισμού
των εγκεφαλικών επεισοδίων / (Diagnostic approach for the
identification of the underlying cause)
Κ. Βέμμος, Αθήνα
16.00 - 16.45	Παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων με εγκεφαλικά
επεισόδια / (Stroke clinical cases)
Όλοι οι εκπαιδευτές και συμμετέχοντες / (All participants)
16.45 - 17.00

Σύνοψη – αποχαιρετισμός / (Overview-farewell)
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2η Ημερίδα: 16 Ιανουαρίου, 2016
(2nd Meeting: January 16, 2016)
Απεικόνιση εγκεφαλικών επεισοδίων / Καρδιά & εγκεφαλικά
(Stroke imaging / Heart & Stroke)
Η θεματολογία της συνάντησης αυτής έχει δύο βασικές ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα με τίτλο ÇΑπεικόνιση εγκεφαλικών επεισοδίωνÈ, θα συζητηθεί
ο ρόλος διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε ασθενείς
με εγκεφαλικό επεισόδιο όπως η αξονική τομογραφία, η μαγνητική τομογραφία, το υπερηχογράφημα των αγγείων τραχήλου και το διακρανιακό υπερηχογράφημα καθώς και
η αγγειογραφία.
Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο ÇΚαρδιά και εγκεφαλικάÈ, θα συζητηθεί η σχέση μεταξύ
της καρδιάς και των εγκεφαλικών. Ειδικότερα, θα αναλυθεί εκτενώς η κολπική μαρμαρυγή με ιδιαίτερη εστίαση στην παθοφυσιολογία, διάγνωση και αντιμετώπισή της. Επίσης,
θα συζητηθούν άλλες αιτίες καρδιοεμβολής, ενώ θα υπάρξουν δύο παρουσιάσεις σχετικά με το υπερηχοκαρδιογράφημα και ηλεκτροκαρδιογράφημα σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση μιας σειράς κλινικών
περιπτώσεων ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο.
Στο τέλος αυτής της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
α) διαβάζουν και ερμηνεύουν τις απεικονιστικές εξετάσεις, τις οποίες ζητούν
σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο.
β) αναγνωρίζουν την υποκείμενη αιτία σε ασθενείς με καρδιοεμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο, να κάνουν την καλύτερη θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή στο πλαίσιο της δευτερογενούς πρόληψης και να αξιολογούν τα δεδομένα που
τους παρέχουν το υπερηχοκαρδιογράφημα και ηλεκτροκαρδιογράφημα.
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Συντονιστές: Κ. Βέμμος, Γ. Ντάιος, Α. Πλωμαρίτογλου
Moderators: K. Vemmos, G. Ntaios, A. Plomaritoglou
08.30 - 08.50

Εγγραφές / (Registration)

08.50 - 09.00

Καλωσόρισμα /(Welcome)

09.00 - 09.30	Ο ρόλος του υπερηχογραφήματος των αγγείων τραχήλου
στα εγκεφαλικά / (Cervical Ultrasound in stroke)
Ν. Λιάσης, Αθήνα
09.30 - 10.00	Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στα εγκεφαλικά
(Brain CT scan in stroke)
Π. Τούλας, Αθήνα
10.00 - 10.30

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στα εγκεφαλικά / (Brain MRI in stroke)
Ε. Καψαλάκη, Λάρισα

10.30 - 11.00

Ο ρόλος του διακρανιακού υπερηχογραφήματος στα εγκεφαλικά
(Transcranial Doppler Imaging in stroke)
Α. Τουντοπούλου, Αθήνα

11.00 - 11.30

Διάλειμμα / (Coffee break)

11.30 - 12.00

Ο ρόλος της αγγειογραφίας στο οξύ εγκεφαλικό
(Cerebral Angiography in acute stroke)
Α. Χατζηιωάννου, Αθήνα

12.00 - 12.30

Ο ρόλος του υπερηχοκαρδιογραφήματος στα εγκεφαλικά
(Cardiac ECHO in stroke)
Σ. Τουμανίδης, Αθήνα

12.30 - 13.00

Ηλεκτροκαρδιογράφημα και εγκεφαλικά
(Electrocardiogram in stroke)
Α. Συνετός, Αθήνα

13.00 - 13.30	Βασική διαγνωστική προσπέλαση στα ισχαιμικά εγκεφαλικά: επιλογή
των διαγνωστικών εξετάσεων / (Basic diagnostic workup in ischemic
stroke: selection of diagnostic tests)
Κ. Βέμμος, Αθήνα
13.30 - 14.30

Γεύμα / (Lunch)

14.30 - 15.00	Παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής
(Pathophysiology and management of Atrial Fibrillation)
Γ. Ανδρικόπουλος, Αθήνα
15.00 - 15.30	Πώς θα ανιχνεύσω την κολπική μαρμαρυγή μετά από εγκεφαλικό;
(How to detect Atrial Fibrillation after stroke?)
Σ. Τζέης, Αθήνα
15.30 - 16.00	Αντιμετώπιση καρδιοεμβολικού εγκεφαλικού χωρίς
κολπική μαρμαρυγή
(Management of cardioembolic stroke without Atrial Fibrillation)
Β. Παπαβασιλείου, Leeds, UK
16.00 - 16.45	Παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων με εγκεφαλικά
επεισόδια / (Stroke clinical cases)
Όλοι οι εκπαιδευτές και συμμετέχοντες / (All participants)
16.45 - 17.00

Σύνοψη – αποχαιρετισμός / (Overview-farewell)
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3η Ημερίδα: 13 Φεβρουαρίου, 2016
(3rd Meeting: February 13, 2016)
Αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού
(Acute ischemic stroke management)
Στη συνάντηση αυτή θα συζητηθούν οι τρόποι με τον οποίο μπορεί να βοηθήσουμε έναν
ασθενή στην οξεία φάση ενός ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.
Ειδικότερα, αρχικά θα συζητηθεί η προνοσοκομειακή αντιμετώπιση των εγκεφαλικών,
καθώς και η εκτίμηση και αρχική αντιμετώπιση του οξέος εγκεφαλικού στο Τμήμα Επειγόντων. Στη συνέχεια, θα εστιάσουμε στο ρόλο της απεικόνισης στην οξεία φάση του
ισχαιμικού εγκεφαλικού και πώς αυτή τυχόν μπορεί να επηρεάσει τις θεραπευτικές μας
επιλογές. Έπειτα, θα παρουσιαστούν οι δομές φροντίδας για ασθενείς με εγκεφαλικό και
θα αναλυθούν οι αιτιολογικές θεραπευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτούς τους ασθενείς όπως η ενδοφλέβια θρομβόλυση και η ενδαγγειακή
θρομβεκτομή, καθώς και τα γενικά μέτρα αντιμετώπισης και αποκατάστασης. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση μιας σειράς κλινικών περιπτώσεων ασθενών με
εγκεφαλικό επεισόδιο.
Στο τέλος αυτής της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να λαμβάνουν τις κατάλληλες αιτιολογικές θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό και
να τους παρέχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα γενικής αντιμετώπισης και με αυτό τον τρόπο,
να αυξάνουν στο μέγιστο βαθμό τις πιθανότητες ικανοποιητικής ανάρρωσης των ασθενών
αυτών.
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Συντονιστές: Κ. Βέμμος, Κ. Τάκης, Α. Χατζητόλιος
Moderators: K. Vemmos, K. Takis, A. Hatzitolios
08.30 - 08.50

Εγγραφές / (Registration)

08.50 - 09.00

Καλωσόρισμα / (Welcome)

09.00 - 09.30	Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση των εγκεφαλικών. Εκτίμηση και
αρχική αντιμετώπιση του οξέος εγκεφαλικού στο Τμήμα Επειγόντων
	(Prehospital stroke management. Evaluation and initial management
in the emergency room)
Κ. Βέμμος, Αθήνα
09.30 - 10:00	Απεικόνιση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού
(Imaging of acute ischemic stroke)
Ε. Καψαλάκη, Λάρισα
10.00 - 10.30

Πρωτόκολλα αντιμετώπισης οξέων εγκεφαλικών
(Acute stroke treatment pathways)
Κ. Τάκης, Αθήνα

10.30 - 11.00	Οργάνωση των δομών φροντίδας για ασθενείς με εγκεφαλικό Κέντρα και Μονάδες Εγκεφαλικών
(Organization of stroke care. Stroke centers and stroke units)
Α. Χατζητόλιος, Θεσσαλονίκη
11.00 - 11.30

Διάλειμμα / (Coffee break)

11.30 - 12.00

Ενδοφλέβια θρομβόλυση / (Intravenous thrombolysis)
Κ. Σπέγγος, Αθήνα

12.00 - 12.30

Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού
(Endovascular management of acute ischemic stroke)
Χ. Γκόγκας, Αθήνα

12.30 - 13.00

Γενική αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού
(General stroke management of acute ischemic stroke)
Χ. Σαββόπουλος, Θεσσαλονίκη

13.00 - 13.30

Λοιμώξεις κατά τη νοσηλεία ασθενών με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο
(Inhospital infections in patients with acute ischemic stroke)
Κ. Γεωργιλής, Αθήνα

13.30 - 14.30

Γεύμα / (Lunch)

14.30 - 15.00

Αιμορραγική μετατροπή του οξέως ισχαιμικού εγκεφαλικού
(Hemorrhagic transformation of acute ischemic stroke)
TBA

15.00 - 15.30

Κακόηθες εγκεφαλικό οίδημα στο οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό
(Malignant cerebral edema in acute ischemic stroke)
Γ. Στράντζαλης, Αθήνα

15.30 - 16.00	Αποκατάσταση κατά τη νοσηλεία ασθενών με οξύ εγκεφαλικό
επεισόδιο / (Inhospital rehabilitation for patients with acute stroke)
Ν. Ρούσσος, Αθήνα
16.00 - 16.45	Παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων με εγκεφαλικά
επεισόδια / (Stroke clinical cases)
Όλοι οι εκπαιδευτές και συμμετέχοντες / (All participants)
16.45 - 17.00

Σύνοψη - αποχαιρετισμός / (Overview - farewell)
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4η Ημερίδα: 5 Μαρτίου, 2016
(4th Meeting: March 5, 2016)
Δευτερογενής πρόληψη των ισχαιμικών εγκεφαλικών
(Secondary ischemic stroke prevention)
Η ημερίδα αυτή θα επικεντρωθεί στη δευτερογενή πρόληψη του ισχαιμικού εγκεφαλικού
επεισοδίου. Αρχικά θα παρουσιαστούν οι μηχανισμοί δράσης των αντιπηκτικών και αντιαιμοπεταλιακών ουσιών, ενώ στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε σε πρακτικά ζητήματα
σχετικά με τη χρήση των αντιθρομβωτικών σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό. Επειδή
η αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου μετά από ένα εγκεφαλικό είναι πρωταρχικής
σημασίας για την πρόληψη των υποτροπών και όλων των καρδιαγγειακών συμβάντων,
σε αυτό το σεμινάριο θα εστιάσουμε κυρίως στην ανθυπερτασική και υπολιπιδαιμική
αγωγή και στις θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με καρωτιδική νόσο. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση μιας σειράς κλινικών περιπτώσεων ασθενών με
εγκεφαλικό επεισόδιο.
Στο τέλος αυτής της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κάνουν τις πιο
ορθές θεραπευτικές επιλογές στο πλαίσιο της δευτερογενούς πρόληψης σε ασθενείς με
ισχαιμικό εγκεφαλικό και, με αυτό τον τρόπο, να βελτιώνουν τον κίνδυνο υποτροπής και
επομένως την μακροχρόνια έκβαση των ασθενών αυτών.
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Συντονιστές: Κ. Βέμμος, Χ. Μηλιώνης, Γ. Ντάιος
Moderators: K. Vemmos, H. Milionis, G. Ntaios
08.30 - 08.50

Εγγραφές / (Registration)

08.50 - 09.00

Καλωσόρισμα / (Welcome)

09.00 - 09.30

Μηχανισμοί δράσης των αντιαιμοπεταλιακών
(Antiplatelets: mechanism of action)
Α. Τσελέπης, Ιωάννινα

09.30 - 10.00

Τα αντιαιμοπεταλιακά στην πρόληψη των εγκεφαλικών
(Antiplatelets in stroke prevention)
Κ. Βέμμος, Αθήνα

10.00 - 10.30

Μηχανισμοί δράσης των αντιπηκτικών
(Anticoagulants: mechanism of action)
Γ. Γεροτζιάφας, Paris, France

10.30 - 11.00	Χρήση των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ στην καθημερινή κλινική
πρακτική
(How to use Vitamin K antagonists in daily clinical practice)
Γ. Γεροτζιάφας, Paris, France
11.00 - 11.30

Διάλειμμα / (Coffee break)

11.30 - 12.00

Νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά / (New oral anticoagulants)
Δ. Ρίχτερ, Αθήνα

12.00 - 12.30	Ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ ή νεότερα αντιπηκτικά στο καρδιοεμβολικό εγκεφαλικό; (VKAs or NOACs for cardioembolic stroke?)
Α. Πιπιλής, Αθήνα
12.30 - 13.00	Κλινικά διλήμματα σε ασθενείς με εγκεφαλικό οι οποίοι λαμβάνουν
αντιθρομβωτικά / (Stroke-related clinical dilemmas in patients taking
antithrombotics)
Γ. Ντάιος, Λάρισα
13.00 - 13.30

Η χρήση των αντιπηκτικών πέραν της κολπικής μαρμαρυγής
(Anticoagulants beyond atrial fibrillation)
Γ. Γεροτζιάφας, Paris, France

13.30 - 14.30

Γεύμα / (Lunch)

14.30 - 15.00	Η ανθυπερτασική αγωγή στη δευτερογενή πρόληψη των εγκεφαλικών
(Antihypertensive treatment for secondary stroke prevention)
Ε. Μανιός, Αθήνα
15.00 - 15.30

Η υπολιπιδαιμική αγωγή στη δευτερογενή πρόληψη των εγκεφαλικών
(Lipid-lowering treatment for secondary stroke prevention)
Χ. Μηλιώνης, Ιωάννινα

15.30 - 16.00	Ενδαρτηρεκτομή και ενδοπρόθεση καρωτίδων στη συμπτωματική
καρωτιδική στένωση / (Carotid endarterectomy and carotid artery
stenting in symptomatic carotid stenosis)
Κ. Μουλακάκης, Αθήνα
16.00 - 16.45	Παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων με εγκεφαλικά
επεισόδια / (Stroke clinical cases)
Όλοι οι εκπαιδευτές και συμμετέχοντες / (All participants)
16.45 - 17.00

Σύνοψη - αποχαιρετισμός / (Overview - farewell)
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5η Ημερίδα: 9 Απριλίου, 2016
(5th Meeting: April 9, 2016)
Ενδοκράνιος αιμορραγία
(Intracranial hemorrhage)
Η βασική ενότητα αυτής της συνάντησης είναι οι ενδοκράνιες αιμορραγίες. Αρχικά θα
αναπτυχθεί η κλινική εικόνα, αιτιολογία και απεικόνιση της αυτόματης ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσουμε σχετικά με τη γενική και χειρουργική
αντιμετώπισή της. Έπειτα, θα εστιάσουμε στην υπαραχνοειδή αιμορραγία και ειδικότερα
στην κλινική της εικόνα, στην αιτιολογία καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισής της.
Στη συνέχεια, θα αναπτυχθούν ειδικές αλλά συχνές περιπτώσεις εγκεφαλικών, όπως η
αμυλοειδική εγκεφαλοπάθεια, η φλεβική θρόμβωση του εγκεφάλου και η επιληψία μετά
το εγκεφαλικό επεισόδιο. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση μιας σειράς
κλινικών περιπτώσεων ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο.
Στο τέλος αυτής της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διαγιγνώσκουν
τις ενδοκράνιες αιμορραγίες και να λαμβάνουν τις πιο ορθές θεραπευτικές επιλογές σε
αυτούς τους ασθενείς.
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Συντονιστές: Κ. Σπέγγος, Α. Πλωμαρίτογλου, Κ. Τάκης
Moderators: K. Spengos, A. Plomaritoglou, K. Takis
08.30 - 08.50

Εγγραφές /(Registration)

08.50 - 09.00

Καλωσόρισμα /(Welcome)

09.00 - 09.30

Κλινική εικόνα της αυτόματης ενδοκράνιας αιμορραγίας
(Clinical presentation of spontaneous intracranial hemorrhage)
Σ. Βασιλοπούλου, Αθήνα

09.30 - 10.00

Αιτιολογία και απεικόνιση της αυτόματης ενδοκράνιας αιμορραγίας
(Etiology and imaging of spontaneous intracranial hemorrhage)
Κ. Τάκης, Αθήνα

10.00 - 10.30

Γενική αντιμετώπιση της αυτόματης ενδοκράνιας αιμορραγίας
(General management of spontaneous intracranial hemorrhage)
Ε. Κορομπόκη, London, UK

10.30 - 11.00

Χειρουργική αντιμετώπιση της αυτόματης ενδοκράνιας αιμορραγίας
Surgical management of spontaneous intracranial hemorrhage)
Γ. Στράντζαλης, Αθήνα

11.00 - 11.30

Διάλειμμα / Coffee break

11.30 - 12.00

Κλινική εικόνα της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας
(Clinical presentation of subarachnoid hemorrhage)
Α. Πλωμαρίτογλου, Αθήνα

12.00 - 12.30

Αιτιολογία και απεικόνιση της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας
(Etiology and imaging of spontaneous subarachnoid hemorrhage)
Χ. Γκόγκας, Αθήνα

12.30 - 13.00

Γενική αντιμετώπιση της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας
(General management of subarachnoid hemorrhage)
TBA

13.00 - 13.30	Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας
(Endovascular treatment of subarachnoid hemorrhage)
Χ. Γκόγκας, Αθήνα
13.30 - 14.30

Γεύμα / (Lunch)

14.30 - 15.00

Αμυλοειδική εγκεφαλοπάθεια και εγκεφαλικά
(Cerebral amyloid angiopathy)
Α. Πλωμαρίτογλου, Αθήνα

15.00 - 15.30

Θρόμβωση εγκεφαλικών φλεβών και εγκεφαλικά
(Cerebral venous thrombosis and stroke)
Κ. Σπέγγος, Αθήνα

15.30 - 16.00

Επιληψία μετά το εγκεφαλικό / (Epilepsy after stroke)
TBA

16.00 - 16.45	Παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων με εγκεφαλικά
επεισόδια / (Stroke clinical cases)
Όλοι οι εκπαιδευτές και συμμετέχοντες / (All participants)
16.45 - 17.00

Σύνοψη - αποχαιρετισμός / (Overview - farewell)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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O πρώτος από του στόματος άμεσος αναστολέας του παράγοντα Xa

Απλή προστασία για τους ασθενείς σας

