ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ


Εξελίξεις στις Κινητικές Διαταραχές το 2018



Κλινικο - Γενετικοί συσχετισμοί: ένα γονίδιο – πολλοί φαινότυποι, ένας
φαινότυπος – πολλά γονίδια



Δέκα συμβουλές για προβλήματα που προκύπτουν σε ασθενείς με
προχωρημένη - τελική νόσο Πάρκινσον (οδήγηση, δυσφαγία: να κάνω
γαστροστομία, άνοια, ικανότητα δικαιοπραξίας, πτώσεις, ενημέρωση
συγγενών, κ.α.)



Case-based Workshop Συζήτηση περιστατικών
Σκοπός είναι να προάγει την κλινική συλλογιστική σε διάφορες κλινικές
καταστάσεις με βάση την διαδραστική συζήτηση ενδιαφερόντων
περιστατικών: οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν αρκετές
διαφορετικές διαγνωστικές και θεραπευτικές επιλογές, αναλύοντας τα
υπέρ και τα κατά κάθε θέσης.



Πρακτικές συμβουλές για την διάγνωση και την αντιμετώπιση μηκινητικών συμπτωμάτων (διαταραχές αυτόνομου, ουροκυστικές,
γραστενερικού, κ.α., λεπτομερείς κλινικές οδηγίες, φάρμακα, δοσολογίες,
δεδομένα evidence-based και expert opinion)



Διαταραχές βάδισης στον παρκινσονισμό



CBD, PSP, FTD: διαφορετικές παθήσεις ή όλες μία ταυτοπάθεια;



Overview of tremor syndromes and novel tremor classification



Mixed movement disorders : Dystonia plus chorea, dystonia plus
paroxysmal disorders, dystonia plus myoclonus etc, what do we see and
how do we approach

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ



Εξελίξεις στην Σκλήρυνση κατά Πλάκας το 2018



Μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η εξέλιξη ενός
νεοδιαγνωσμένου ασθενή με Πολλαπλή Σκλήρυνση;



Εξατομίκευση της θεραπείας στην Πολλαπλή Σκλήρυνση



Η θεραπεία πρώτης γραμμής απέτυχε, η ασθενής μου πρέπει να αλλάξει
αγωγή και θέλει να υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση: τι κάνω ;
Πολλαπλή Σκλήρυνση και Εγκυμοσύνη



Διαχείριση κινδύνου στην Πολλαπλή Σκλήρυνση



What are the current recommendations for a proper monitoring of the MS
patient in a real clinical practice



Patterns of decision making in demyelinating diseases: The process of MS
diagnosis

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ



Κεφαλαλγίες με συμμετοχή του αυτόνομου του τριδύμου και άλλες
σπανιότερες κεφαλαλγίες: εκτίμηση και αντιμετώπιση στο ιατρείο



Ασθενής με Μυασθένεια: Δύσκολες αποφάσεις (πότε και αν θα συστήσω
θυμεκτομή, κορτιζόνη μόνο ή και ανοσοκαταστολή, ο ασθενής μου δεν
ανταποκρίνεται, πότε θα ανησυχήσω, εγκυμοσύνη, , κ.α.)



Συγκοπή και παροδική απώλεια συνείδησης: ποιος θα αναλάβει τον
ασθενή; Ο νευρολόγος ή ο καρδιολόγος; Αναλυτικές οδηγίες και
διαγνωστικός αλγόριθμος από νευρολόγο και καρδιολόγο



Η χρήση του SPECT με DaTSCAN στην κλινική διερεύνηση ασθενών με
παρκινσονισμό / τρόμο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ



Η επικοινωνία με τον ασθενή και τον φροντιστή στην ανακοίνωση της
διάγνωσης, στην ανάγκη μετάβασης σε υποβοηθούμενη από συσκευή
θεραπεία και στην εμφάνιση αξονικών και νευροψυχικών διαταραχών



Η αντίληψη της ασθένειας και οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις των
ασθενών για την υγεία και τη θεραπευτική σχέση



Ο ρόλος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και η τεχνική της
Ενσυναίσθησης στη θεραπευτική συμμαχία



Η επικοινωνία επιστημονικής πληροφορίας στον ασθενή και η διαδικασία
της συμμόρφωσης και συνεργασίας στο ασθενοκεντρικό πλαίσιο

