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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία (ΕΝΧΕ) 
ιδρύθηκε το 1966 σαν ένα επιστημονικό και 

εκπαιδευτικό Σωματείο με σκοπό την προαγωγή της 
Νευροχειρουργικής αλλά και συναφών ιατρικών 
κλάδων στην Ελλάδα.

Στόχοι της ΕΝΧΕ

Η ΕΝΧΕ επιδιώκει τον σκοπό της:
•  Με την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στο πε-

δίο της Νευροχειρουργικής και των άλλων νευροεπι-
στημών μέσα από διάφορες επιστημονικές εκδηλώ-
σεις και δημοσιεύσεις.

•  Με την ανάδειξη υψηλού επιπέδου προτύπων στην 
εκπαίδευση και την άσκηση της Νευροχειρουργικής 
ειδικότητας.

•  Με τη συνεχή μέριμνα για ενημέρωση και επιμόρφω-
ση των Ελλήνων Νευροχειρούργων, ιδίως των νεω-
τέρων.

•  Με τη συνεργασία με τους κρατικούς φορείς της Υγείας, 
τους ιατρικούς συλλόγους αλλά και όλους τους φο-
ρείς και τα πρόσωπα που έχουν σχέση με τη διδασκα-
λία ή την άσκηση της Νευροχειρουργικής και των συ-
ναφών ιατρικών κλάδων.

H ENXE είναι ενεργό μέλος της European Association of 
Neurosurgical Societies (EANS) και της Word Federation 
of Neurosurgical Societies (WFNS), με πλήρη συνεργα-
σία και συμμετοχή στα επιστημονικά προγράμματα και 
εκδηλώσεις.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ TΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις στη Νευροχειρουργική συνεχίζονται. Η 

εμπειρία της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας από τη διοργάνωση συνεδρίων 
παρελθόντων ετών αλλά και μετά από την πανθομολογούμενη επιτυχία του 22ου 
Συνεδρίου τον Ιούνιο 2008 στον αστέρα Βουλιαγμένης προεικάζουν ότι και το επόμε-
νο Συνέδριό μας θα αποτελέσει έναν άλλο σταθμό στην ιστορία της εταιρείας μας.

Με χαρά σας αναγγέλλουμε τη διοργάνωση του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Νευροχειρουργικής στο Ξενοδοχείο THRAKI PALACE στην αλεξανδρούπολη, 10-
13 Ιουνίου 2009. και αυτό το Συνέδριο θα έχει, αφ’ ενός μεν εκπαιδευτικό χαρα-
κτήρα, αφ’ ετέρου δε θα δοθεί και η ευκαιρία να αποτυπωθεί η εμπειρία Ελλήνων 
αλλά και Ξένων Νευροχειρουργών που έχουν κληθεί αλλά και άλλων που αναμέ-
νεται να έρθουν για να εκθέσουν την εμπειρία τους.

Η επιλογή της αλεξανδρούπολης ως τόπου διοργάνωσης του Συνεδρίου θεωρού-
με ότι είναι ιδεώδης, επειδή και έτσι ενισχύουμε την περιφέρεια αλλά επιπλέον προ-
σφέρεται για προ και μετά-συνεδριακές εξορμήσεις στην πανέμορφη Θράκη.

Σας καλούμε με χαρά να συμμετάσχετε μαζικά στο Συνέδριο της Εταιρείας μας.

Με συναδελφικούς & φιλικούς χαιρετισμούς
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