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Για τη διαμονή των συμμετεχόντων έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια
στις Σπέτσες όπου και θα διεξαχθεί το Συμπόσιο. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατόν για την διευθέτηση της
διαμονής. Το Οργανωτικό-Συντονιστικό γραφείο, δεν θα είναι σε
θέση να εγγυηθεί διαθεσιμότητα μετά τις 10 Φεβρουαρίου 2018.
Για κρατήσεις παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το ΟργανωτικόΣυντονιστικό γραφείο,

S.A.

Αγαπητοί συνάδερφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διενέργεια του
3ου Συμποσίου Νευρολογίας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων
με τίτλο Horror Autotoxicus «τα αυτοάνοσα νοσήματα στη
νευρολογική κλινική πράξη: αντιπαραθέσεις και διλήμματα»,
που θα διεξαχθεί στις 12-14 Απριλίου 2018 στις Σπέτσες.
Η θεματολογία του Συμποσίου θα επικεντρωθεί στις λεγόμενες
«αυτοάνοσες» νευρολογικές παθήσεις, που καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της καθημερινής μας κλινικής πρακτικής. Οι επιστημονικές εξελίξεις, τόσο στην κατανόηση της παθογένειάς τους όσο και
στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση, είναι ραγδαίες.
Για το λόγο αυτό θα γίνει προσπάθεια «παντρέματος» της θεωρίας
και της πράξης. Θα υπάρξουν εισαγωγικά κλινικά φροντιστήρια,
που θα υπενθυμίσουν και θα ανανεώσουν βασικές γνώσεις ανοσολογίας. Για κάθε κατηγορία παθήσεων, θα προηγείται ένα κλινικό φροντιστήριο, που θα αφορά τους υποκείμενους ανοσολογικούς μηχανισμούς, το οποίο θα ακολουθείται από μία συνεδρία με
συγκεκριμένα παθογενετικά και κλινικά ερωτήματα, ώστε να μεταφράζεται η θεωρητική γνώση σε πρακτική εφαρμογή. Τα ερωτήματα θα αναλύονται από έμπειρους και έγκριτους κλινικούς, με
τη μορφή του debate, όπως και στα προηγούμενα συνέδρια.
Θα καταβληθεί προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία ώστε να εξασφαλιστεί ο
διαδραστικός χαρακτήρας του Συμποσίου. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με tests για τους νεότερους συναδέρφους, με
χορήγηση επάθλων ως επιβράβευση, συνεδρίες προσομοίωσης
σε κρίσιμα ερωτήματα και τακτικές της κλινικής μας πρακτικής και
διαγωνισμούς γνώσεων, ώστε να επιτευχθεί ένας ευχάριστος και
συμμετοχικός εκπαιδευτικός χαρακτήρας, προκειμένου να ξεφύγουμε από τις στείρες παρουσιάσεις ομιλιών.
Τα δύο προηγούμενα συνέδρια διεξήχθησαν στο εμβληματικό Σαρόγλειο Μέγαρο Αθηνών. Φέτος, επελέγη ένας ιστορικός εκπαιδευτικός
χώρος, η Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή των Σπετσών.
Η παρουσία σας και η ενεργή σας συμμετοχή στον επιστημονικό
διάλογο που θα αναπτυχθεί, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Με την πεποίθηση ότι θα αποδειχθεί χρήσιμη και εποικοδομητική για όλους,
σας περιμένουμε στο όμορφο και ιστορικό νησί των Σπετσών.
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