
Αγαπητοί συνάδελφοι 
	  
Αποτελεί	  μεγάλη	  χαρά	  για	  εμένα	  να	  σας	  αναγγείλω	  την	  διενέργεια	  του	  12ου	  
Ετήσιου	  συνέδριου	  της	  Β΄	  κλινικής	  Φυσικής	  Ιατρικής	  και	  Αποκατάστασης	  του	  
Εθνικού	  Κέντρου	  Αποκατάστασης	  σε	  συνεργασία	  με	  την	  Ιατρική	  Εταιρεία	  
Αθηνών	  ,	  που	  θα	  διεξαχθεί	  στις	  4	  &	  5	  Οκτωβρίου	  2013	  στην	  Αθήνα	  στο	  
Αμφιθέατρο	  του	  Εθνικού	  Κέντρου	  Αποκατάστασης	  ,	  με	  θέμα:	  
	  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 
 
Η	  τετραπληγία	  μετά	  ατελή	  ή	  πλήρη	  βλάβη	  της	  Αυχενικής	  μοίρας	  του	  Νωτιαίου	  
Μυελού	  ,	  εμφανίζει	  πέρα	  από	  την	  κινητική	  προσβολή	  των	  άνω	  και	  κάτω	  άκρων	  
και	  του	  κορμού	  ,	  μία	  σειρά	  παθολογικών	  εκδηλώσεων	  των	  συστημάτων	  του	  
οργανισμού	  είτε	  με	  την	  μορφή	  δυσλειτουργίας	  είτε	  με	  την	  μορφή	  επιπλοκών.	  
Η	  βαριά	  αυτή	  «αναπηρία»	  και	  ιδιαίτερα	  η	  ατελής	  βλάβη	  ,	  εξελίσσεται	  μέσα	  στο	  
χρόνο	  με	  στοιχεία	  προσαρμογής	  και	  ανάπτυξης	  νέας	  	  «φυσιολογίας»	  σε	  τέτοιο	  
βαθμό	  που	  είναι	  δύσκολο	  να	  προσδιορίσει	  κανείς	  την	  ολοκλήρωση	  της	  
νευρολογικής	  διαδικασίας	  και	  να	  χαρακτηρίσει	  την	  πάθηση	  ως	  «χρόνια»	  βλάβη.	  
Υπάρχουν	  πολύ	  ενδιαφέροντα	  επιστημονικά	  θέματα	  με	  κλινική	  εφαρμογή	  που	  
συνεχώς	  εξελίσσονται	  ακολουθώντας	  τα	  νέα	  επιστημονικά	  δεδομένα	  ,	  εκ	  των	  
οποίων	  επιλέξαμε	  κάποια	  που	  προσεγγίζουν	  σύγχρονους	  προβληματισμούς.	  
Η	  διημερίδα	  αποτελείται	  από	  τις	  έξης	  επιστημονικές	  ενότητες:	  
	  

 Νευρολογική Ανάρρωση µετά τραυµατική Βλάβη Αυχενικής 
Μοίρας Νωτιαίου Μυελού 

 Αποκατάσταση βλάβης Αυχενικής Μοίρας Νωτιαίου Μυελού στην 
οξεία φάση 

 Αυτόνοµο Νευρικό σύστηµα και βλάβη Νωτιαίου Μυελού 
 Το Τετραπληγικό παιδί 
 Σπαστικότητα και Βλάβη Αυχενικής Μοίρας Νωτιαίου Μυελού 
 Νευροπαθητικός Πόνος 
 Ανάλυση Κίνησης άνω άκρου σε βλάβη Αυχενικής µοίρας 
Νωτιαίου Μυελού 

 Θεραπευτική Παρέµβαση Οµάδας Αποκατάστασης. Ροµποτική 
και Συµβατική θεραπεία 

 
Οι εισηγήσεις από έµπειρους ιατρούς πολλών ειδικοτήτων όπως Φυσικής 
Ιατρικής και Αποκατάστασης , Ιατρούς ΜΕΘ , Νευρολόγους και 
Νευροχειρουργούς καθώς και από άλλα επαγγέλµατα Υγείας που 
συµµετέχουν στην οµάδα Αποκατάστασης και η παράλληλη παρουσίαση 
περιπτώσεων ασθενών , θα αναδείξουν τις παλαιές και νεότερες γνώσεις 
πάνω στο αντικείµενο της τετραπληγίας και θα δώσουν έναυσµα για 
επιστηµονικό διάλογο. 
Ιδιαίτερη ενότητα αποτελεί η Ροµποτική και Εικονική Αποκατάσταση που την 
τελευταία δεκαετία έχει και κλινική εφαρµογή  ενώ συνεχίζονται διεθνώς οι 
µελέτες κλινικής τεκµηρίωσης για την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων και 
του χρόνου και τρόπου εφαρµογής τους. 



Αγαπητέ συνάδελφε 
Η συµµετοχή σου στο 12ο συνέδριο της Β΄ κλινικής Φυσικής Ιατρικής και 
Αποκατάστασης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης , η οποία είναι 
ελεύθερη , θα δώσει την δυνατότητα ενός πλούσιου διεπιστηµονικού διάλογου 
, θα ανανεώσει την επιστηµονική επικοινωνία και θα συµβάλλει στην επιτυχία 
του συνεδρίου. 
Παρακολουθείστε το Επιστηµονικό πρόγραµµα και κάθε νέα πληροφορία στο 
site nrc-bprm.gr όπου µπορείτε να κάνετε και την εγγραφή σας χωρίς 
συµµετοχή. 
Σας περιµένουµε µε χαρά και προσδοκία στις 4 & 5 Οκτωβρίου 2013!! 
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