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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων Συνεδρίων και τη συνεργασία σε κα-
θημερινή βάση με επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση της άνοι-
ας, είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανάγκη ενός ακόμη Συνεδρίου για τη Νόσο Αlzheimer, 
που έχει ως στόχο την ποιότητα ζωής των ασθενών και των συγγενών τους, είναι πο-
λύ μεγάλη. Δικαίωμα στην ποιότητα ζωής έχουν όλες οι οικογένειες, οι «ξεχασμέ-
νες από όλους μας» που έχουν στο σπίτι τους ασθενή με άνοια.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής, με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στο 6ο 
Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών 
σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ) Κρήτης, συνεχίζοντας την ε-
ξέλιξη αυτού του θεσμού. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να μεταδώσει μηνύματα ενη-
μέρωσης, αγάπης και ελπίδας σε αντιπροσώπους όλων των πόλεων της Ελλάδας, 
της Κύπρου και του εξωτερικού. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους επαγ-
γελματίες υγείας, τους εθελοντές και τις οικογένειες των ασθενών με άνοια, έτσι ώ-
στε με την ενεργό συμμετοχή του καθενός η επιτυχία του Συνεδρίου να είναι αυ-
τή που του αρμόζει. Η μοριοδότηση των Συνέδρων θα γίνει από τον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 19 εώς 22 Φεβρουαρίου 2009, στο Ξενοδοχείο 
Grand Hotel Palace, στην πανέμορφη και ιστορική πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε μια 
πόλη 2300 χρόνων, που αποτελεί σήμερα το μητροπολιτικό κέντρο ολόκληρου 
του Βορειοελλαδικού χώρου και όπου αναδεικνύεται ο πλούτος και η μεγαλοπρέ-
πεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Πολιτιστικό, οικονομικό αλλά και εμπορικό κέ-
ντρο, η Θεσσαλονίκη έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στον επισκέπτη μοναδικές 
και αξέχαστες εμπειρίες, καθώς είναι μία πόλη πλούσια σε φυσική ομορφιά, περι-
τριγυρισμένη από το κρυστάλλινο μπλε της θάλασσας και κάτω από τον εκθαμβω-
τικό Ελληνικό ήλιο.
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Ενδεικτική Θεματολογία

•	 Διάγνωση
•	 Επιδημιολογία	και	παράγοντες	κινδύνου
•	 	Φαρμακευτική	Θεραπευτική	Αντιμετώπιση	(Φαρμακείο	και	Άνοια/

Λειτουργικές,  γνωστικές και συμπεριφορικές διαταραχές)
•	 Δεοντολογικά	θέματα
•	 Γενετική
•	 Νευροψυχολογικός	Έλεγχος
•	 Νευροπαθολογία	και	Νευροαπεικόνιση
•	 Ήπια	Νοητική	Διαταραχή
•	 Διαφορές	μεταξύ	MCI,	άνοιας	και	φυσιολογικού	γήρατος
•	 Μη	φαρμακευτική,	θεραπευτική	αντιμετώπιση
 (Λειτουργικές, γνωστικές και συμπεριφορικές διαταραχές)
•	 Άλλες	άνοιες
•	 Διατροφή	και	άνοια
•	 Ψυχοκοινωνικές	παρεμβάσεις
•	 Ποιότητα	ζωής	στη	«Γ’	ηλικία»
•	 Αγγειακή	άνοια
•	 Περιθάλποντες	και	οικογένεια
•	 Διοίκηση	και	λειτουργία	Κέντρου	Ημέρας
•	 Νευροπλαστικότητα
•	 Πρωτοβάθμια	περίθαλψη	EΣΥ
•	 Επικοινωνία,	ΜΜΕ	και	άνοια
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