


Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Παιδονευρολογικής Εταιρείας
σας προσκαλώ στο 12ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο που πραγματοποι-
είται στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza της Αθήνας, την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15
Δεκεμβρίου 2012.

Θεωρούμε ότι οι δύσκολες, οικονομικές κυρίως, συγκυρίες που αντιμετωπίζει η πα-
τρίδα μας δεν θα πρέπει να ανακόψουν τις επιστημονικές δραστηριότητες που συμ-
βάλλουν στη δια βίου μάθηση, τη διατήρηση και αναβάθμιση της επιστημονικής
γνώσης και των οποίων τελικός στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικής
φροντίδας στα παιδιά και τους εφήβους της χώρας μας.

Η Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία έχει συνεχή, πολυετή και ζωντανή παρουσία
στα επιστημονικά δρώμενα. Αυτήν την παράδοση και το υψηλό επίπεδο φιλοδοξούμε
να συνεχίσουμε με τη διοργάνωση του 12ου Συνεδρίου. Η θεματολογία καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα της Παιδονευρολογίας όπως Επιληψία, όπου εφέτος εστιάζουμε στις
Επιληπτικές Εγκεφαλοπάθειες, Εγκεφαλική Παράλυση, Διαταραχές του Φάσματος
του Αυτισμού και αλλά επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα.

Αναγνωρίζοντας τους "δεσμούς αίματος" που μας συνδέουν με του Έλληνες Παιδιά-
τρους αλλά και την ανάγκη να συμβάλλουμε στο καθημερινό, απαιτητικό έργο που
προσφέρουν στην Ελληνική Κοινωνία αποφασίσαμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα
ένα κλινικό φροντιστήριο με συχνά νευρολογικά προβλήματα που καλείται να επι-
λύσει ο γενικός παιδίατρος . Ελπίζουμε αυτή η καινοτομία να βρει ανταπόκριση και
να συνεχιστεί και στις επόμενες διοργανώσεις.

Οι ομιλητές είναι έμπειροι, καταξιωμένοι Έλληνες επιστήμονες και η παρουσία τους
θεωρώ ότι αποτελεί εχέγγυο για την εκπλήρωση των στόχων του Συνεδρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά θεωρούμε τη συμμετοχή σας τιμητική και
καθοριστική για την επιτυχία του Συνεδρίου.

Με εκτίμηση

Ευσταθία Κατσαρού - Πεκτασίδη
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
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Μήνυµα Πρόεδρου ΟΕ



Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Κατσαρού-Πεκτασίδη Ευσταθία

Αντιπρόεδρος: Τζούφη Μερόπη

Γεν. Γραμματέας: Ντινόπουλος Αργύριος

Ταμίας: Γκίκα Άρτεμις

Μέλος: Ευαγγελίου Αθανάσιος

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Κατσαρού-Πεκτασίδη Ευσταθία

Αντιπρόεδροι: Ντινόπουλος Αργύριος

Γκίκα Άρτεμις

Μέλη: Βούδρης Κωνσταντίνος

Διαμαντόπουλος Νικόλαος

Ευαγγελίου Αθανάσιος

Κοβάνης Αθανάσιος

Κοντόπουλος Ελευθέριος

Κότσαλης Χαράλαμπος

Γιουρούκος Σωτήριος

Παντελιάδης Χρήστος

Παπαβασιλείου Αντιγόνη

Σκουτέλη Ελένη

Τζούφη Μερόπη
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Επιτροπές



Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου

17.00 – 19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Επιληπτικές Εγκεφαλοπάθειες
Προεδρείο: Κοβάνης Αθανάσιος, Σκιαδάς Κωνσταντίνος

Πρώιμες επιληπτικές εγκεφαλοπάθειες Γκίκα Άρτεμις

Όψιμες επιληπτικές εγκεφαλοπάθειες Βάρτζελης Γεώργιος

Νευροφυσιολογία των επιληπτικών
εγκεφαλοπαθειών Ντινόπουλος Αργύριος

Απεικονιστικές μέθοδοι και επιληπτικές
εγκεφαλοπάθειες Παπαθανασίου Ματίλντα

Θεραπευτική προσέγγιση των επιληπτικών
εγκεφαλοπαθειών Νικολαΐδου Πάολα

19.30 – 20.00 Δ ι ά λ ε ι μ μ α - Κ α φ έ ς

20.00 – 20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: Κατσαρού-Πεκτασίδη Ευσταθία,

Βούδρης Κωνσταντίνος

Ζωή, αρχή και τέλος «μια φιλοσοφική
προσέγγιση μέσω τέχνης» Σαμώνης Γεώργιος
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Σάββατο 15 ∆εκεµβρίου

9.00 – 11.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Εκπαιδευτικό Φροντιστήριο Παιδονευρολογίας
Προεδρείο: Γιουρούκος Σωτήριος, Κοντόπουλος Ελευθέριος

Κεφαλαλγία Κότσαλης Χαράλαμπος

Πυρετικοί σπασμοί Τζούφη Μερόπη

Επιληψία και καθημερινή ζωή Ζαφειρίου Δημήτριος

Παιδί με οριακή νοητική υστέρηση Μαστρογιάννη Σωτηρία

11.00 – 11.30 Δ ι ά λ ε ι μ μ α - Κ α φ έ ς

11.30 – 13.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Εγκεφαλική παράλυση
Προεδρείο: Σκουτέλη Ελένη, Νεστορίδης Χρήστος

Νοσήματα που μιμούνται την εγκεφαλική
παράλυση Δαμιανός Δημοσθένης

Μεταγεννητικά αίτια εγκεφαλικής παράλυσης Βοργιά Πελαγία

Αποκατάσταση στην εγκεφαλική παράλυση Δαλιβίγκα Ζωή

Νεότερες αντιλήψεις στη Φυσικοθεραπευτική
αντιμετώπιση παιδιών με εγκεφαλική παράλυση:
από την κανονικότητα στη συμμετοχή Δημακόπουλος Ρήγας

13.30 – 14.30 Γ ε ύ μ α

14.30 – 16.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Επίκαιρα θέματα στην παιδονευρολογία
Προεδρείο: Ευαγγελίου Αθανάσιος, Διαμαντόπουλος Νικόλαος

Σκλήρυνση κατά πλάκας στα παιδιά Κυλιντηρέας Κωνσταντίνος

Αυτοάνοση βάση της επιληψίας Παύλου Ευάγγελος

Η συμβολή της ανάλυσης του γονιδιώματος στη
διαγνωστική προσέγγιση των νευρογενετικών
νοσημάτων Παπαδοπούλου Άννα

Χρήση του φαρμακευτικού σκευάσματος EVEROLIMUS
σε παιδιά με οζώδη σκλήρυνση. Πρόδρομη ανακοίνωση

Ξαϊδάρα Αθηνά, Λουκέρη Πηνελόπη, Λιάκου Χριστίνα,
Πετροπούλου Θεώνη, Κλιμεντοπούλου Αλεξάνδρα, Πόνς Ροζέ,
Γκίκα Άρτεμις, Γιουρούκος Σωτήριος
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Σάββατο 15 ∆εκεµβρίου

16.00 – 16.15 Δ ι ά λ ε ι μ μ α - Κ α φ έ ς

16.15 – 18.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Διαταραχές του φάσματος του αυτισμού
Προεδρείο: Παπαβασιλείου Αντιγόνη, Θεοδώρου Βιργινία

Διαταραχές του φάσματος του αυτισμού-
Εισαγωγή Καραντάνος Γιώργος

Πρώιμη ανίχνευση διαταραχών αυτιστικού
τύπου από τον παιδίατρο στην καθημερινή
παιδιατρική πράξη Θωμαΐδου Λορέττα

Νευροβιολογία αυτισμού Καλέγιας Ιωσήφ

Θεραπευτικές προσεγγίσεις στη Λογοθεραπεία
για παιδιά με ΔΑΦ Καραβαγγέλη Ιωάννα

Ο ρόλος της εργοθεραπείας στην ανάπτυξη
της λειτουργικότητας σε αυτιστικού τύπου
διαταραχές Αλεξάνδρου Στράτος

18.15 – 18.30 Η συμβολή του ψυχολόγου στην αντιμετώπιση
της αυτιστικής διαταραχής Πασπάλη Άσπα

Σχόλια/Λήξη
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Οι περιλήψεις των εργασιών θα ανατυπωθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρω-
τότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι
παρακάτω οδηγίες:
• Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο σε πρό-

γραμμα Microsoft Word έκδοση 2000 ή νεότερο, σε μονό διάστημα, χρησιμοποιώντας
την ελληνική γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος 10.

• Η εργασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 300 λέξεις.

Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:
• Με κεφαλαία έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης.
• Αμέσως μετά δακτυλογραφήστε το/τα όνομα(τα) του/των συγγραφέων και υπογραμμί-

στε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Τα αρχικά των μικρών ονο-
μάτων να προηγούνται των επωνύμων. Τα ονόματα να είναι γραμμένα στην ονομαστική.

• Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε τους φορείς στους οποίους απασχο-
λούνται οι συγγραφείς. Τα γράμματα να είναι πλάγια

• Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Στο κείμενο θα πρέπει να
παρατίθεται με τη σειρά η εισαγωγή της εργασίας, ο σκοπός και τα συμπεράσματα.

• Μην αφήνετε κενά στις αρχές των γραμμών της ίδιας παραγράφου.
• Μη χωρίζετε τις λέξεις στο τέλος των γραμμών αν δε χωράνε. Γράψτε τις ολόκληρες στην

επόμενη γραμμή.
• Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί σε όλες τις γραμματοσειρές.
• Για να στοιχίσετε γραμμές, όπου αυτό απαιτείται, χρησιμοποιείστε το πλήκτρο “tab” και

όχι συνεχόμενα κενά με την μπάρα.
• Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων θα είναι 1 μ.(ύψος) Χ 0,80 εκ. (πλάτος)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Σε συνημμένο word αρχείο, η εργασία πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
d.genimata@events.gr με την ένδειξη: «12o Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο».
Περιλήψεις εργασιών που έχουν σταλεί με φαξ δε θα γίνονται αποδεκτές.
Όλες οι περιλήψεις θα παρουσιασθούν ως αναρτημένες ανακοινώσεις (posters).
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του
Συνεδρίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ
Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνει από την Επιτροπή Κρίσης του Συνεδρίου.
Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά την κατάθεση της εργασίας.
Εργασία που δεν πληροί όλες τις παραπάνω προδιαγραφές ή υποβάλλεται μετά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής, δεν γίνεται αποδεκτή.

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 18 Νοεμβρίου 2012
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Προδιαγραφές Posters
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Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Μιχαλακοπούλου 50
11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7278000

Χρόνος Διεξαγωγής
14 & 15 Δεκεμβρίου 2012

Οργάνωση

Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων & είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Διαλείμματα καφέ
• Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό συμμετοχής

* Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής των φοιτητών είναι η επίδειξη της φοιτητικής
τους ταυτότητας ή βεβαίωση σπουδών

Υποβολή Εργασιών
Στο Συνέδριο θα υπάρχει ειδικός χώρος για αναρτημένες ανακοινώσεις (posters).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι 18 Νοεμβρίου 2012.
Οι διαστάσεις των posters θα είναι 1 μ. (ύψος) Χ 0,80 εκ. (πλάτος).

Γραμματεία Συνεδρίου

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210- 98 80 032, Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr
Website: www.events.gr

Εγγραφές - Δικαίωμα Συμμετοχής
Ειδικευμένοι ιατροί-Φαρμακοποιοί 50€
Λοιποί Επιστήμονες Υγείας 50€
Ειδικευόμενοι ιατροί Δωρεάν
Τεχνολόγοι-Νοσηλευτικό προσωπικό Δωρεάν
Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Δωρεάν

Γενικές Πληροφορίες




