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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε στο συνέδριο «ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2021» που 
διοργανώνει το Ινστιτούτο Πρόληψης, Εκπαίδευσης και  Έρευνας Νευρολογικών 
Νοσημάτων και η Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για 
ενδέκατη συνεχή χρονιά. Το φετινό συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται στο 
Βόλο, όπου βρίσκεται η έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει σημαντικές 
ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα προηγούμενα.

Πέρασαν δύο χρόνια μετά την εμφάνιση της χειρότερης πανδημίας στην 
πρόσφατη ιστορία. Μια πανδημία που άλλαξε πολλά στην ζωή μας, χάθηκε 
μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας, ασθενείς βίωσαν την τραγικότητα της 
μακροχρόνιας νοσηλείας σε ΜΕΘ και άλλοι βιώνουν και αγωνίζονται για την 
αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η νόσος. Η Νευρολογία εκ πρώτης 
όψεως δεν ανήκει στις ειδικότητες της πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση 
του Covid αλλά η συμβολή του Νευρολόγου στην θεραπεία των νευρολογικών 
επιπλοκών είναι τεράστια. Η εμφάνιση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων 
στην πορεία της νόσου, το σύνδρομο Guillain - Barré και η πολυνευροπάθεια 
και εγκεφαλοπάθεια της κρίσιμου νόσου φέρουν την Νευρολογία στο κέντρο 
της θεραπευτικής παρέμβασης.

Ο προβληματισμός που αρχικά υπήρξε, αναφορικά με τη συμπεριφορά των 
ασθενών μας με ΣΚΠ και τη νόσο Covid άρχισε να διαλευκάνεται 

και σήμερα γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς με ΣΚΠ δεν 
κινδυνεύουν περισσότερο από τους άλλους. Ο 

εμβολιασμός είναι ασφαλής και για την ομάδα 
αυτών των ασθενών. Το τελευταίο διάστημα 

βιώνουμε μια έξαρση των κρουσμάτων στις 
μεγάλες πόλεις και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, 
ενώ ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων 
παραμένει ανεξήγητα ανεμβολίαστος. 

Στο συνέδριο έχουμε την τιμή να είναι μαζί 
μας ο Καθηγητής κ. Σωτήρης Τσιόδρας, 
ο οποίος με το πλούσιο επιστημονικό του 

έργο, τον πειστικό του λόγο, απόλυτα 
τεκμηριωμένο και την καθοριστική 

συμβολή του στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας θα ανοίξει το 
11ο συνέδριό μας με θέμα 

«Προκλήσεις στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας».
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Οι «ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2021» θα έχουν τρεις βασικές ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια. Το πρώτο σεμινάριο 
αναφέρεται στην νευρο-αποκατάσταση. Θα γίνει εκπαίδευση και εκμάθηση λογισμικών 
με κύριο θέμα την νοητική ενδυνάμωση και την διαταραχή του λόγου. Το δεύτερο 
σεμινάριο αναφέρεται στον ίλιγγο, ένα θέμα που απασχολεί πολλούς νευρολόγους 
στην καθημερινή ιατρική πράξη. Συνάδελφοι εξειδικευμένοι θα προσπαθήσουν να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις και σχόλια.

Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στις σχέσεις της Νευρολογίας με τις άλλες 
ειδικότητες. Στην ενότητα αυτή συμμετέχουν συνάδελφοι πολλών ειδικοτήτων 
(Νευρολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Λοιμωξιολόγοι, Επιδημιολόγοι, Ψυχίατροι, 
Φυσίατροι) οι οποίοι θα αναπτύξουν τους προβληματισμούς και τις κατευθυντήριες 
οδηγίες στην αντιμετώπιση των ασθενών άλλων ειδικοτήτων που εμφανίζουν 
νευρολογικά προβλήματα, αλλά και των νευρολογικών ασθενών που εμφανίζουν 
άλλη συμπαρομαρτούσα νόσο.

Στην τρίτη ενότητα, όπως κάθε χρόνο, θα αναπτυχθούν οι νεότερες εξελίξεις στην 
Νευρολογία σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο. Στην ενότητα αυτή θα 
συμπεριληφθούν τόσο τα συνήθη νοσήματα (Ημικρανία, ν. Alzheimer, δυστονίες, 
ΑΕΕ), όπως και τα σπάνια (Αμυλοείδωση, νωτιαία μυϊκή ατροφία) για τα οποία 
υπάρχουν επαναστατικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. 

Σας καλούμε να παρακολουθήσετε το φετινό Συνέδριο!

Αλέξανδρος Παπαδημητρίου

Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόεδρος Ινστιτούτου Πρόληψης, 
Εκπαίδευσης και Έρευνας 

Νευρολογικών Νοσημάτων

Γεώργιος 
Χατζηγεωργίου

Καθηγητής Νευρολογίας 
Πανεπιστημίου Κύπρου

Ευθύμιος Δαρδιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Νευρολογίας  

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
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Παπαδημητρίου Αλέξανδρος 

Χατζηγεωργίου Γεώργιος

Δαρδιώτης Ευθύμιος

Μέλη

Δεληγιώργης Νικόλαος

Ιωαννίδης Περικλής

Καμινιώτη Αναστασία

Καραμπλιάνης Αντώνιος

Κατσαβάκη Μαρία

Κατσαβριάς Ευάγγελος

Κούντρα Πέρσα

Κρασνίκοβα Ελένη

Κρομμύδα Μαρία

Κυριακάκης Βασίλης

Μάρκου Αικατερίνη

Μαρογιάννη Χρύσα

Μπέλλου Ελένη

Ξηρομερήσιου Γεωργία

Παπαδημητρίου Δήμητρα

Παππά Αλεξάνδρα

Πασιώτη Αθανασία

Πατραμάνη Ιωάννα

Προβατάς Αντώνιος

Πουλημένου Ευαγγελία

Ράλλη Στυλιανή

Σακαλάκης Ευάγγελος

Σακαλίδου Ιωάννα

Σιμιτζή Αθηνά

Τερλής Απόστολος

Τσιμούρτου Βάια

6



Ημέρες Νευρολογίας 202111Πανελλήνιο 
Συνέδριο

Γε
νι

κέ
ς 

Π
λη

ρο
φ

ορ
ίε

ς

Στις Ημέρες Νευρολογίας 2021 κύριο μέλημά μας είναι η απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων 
υγιεινής και μέτρων για την διασφάλιση της υγείας τόσο των εργαζομένων στους συνεδριακούς 
χώρους, των συναδέλφων μας, όσο και της δημόσιας υγείας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μη μετάδοσης του Covid-19 
που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα ως επίσημες οδηγίες και συστάσεις από το Υπουργείο Υγείας, το 
Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΔΥ.

Συμμετοχή με φυσική παρουσία 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την φυσική σας παρουσία στο Συνέδριο Ημέρες  
Νευρολογίας 2021, χρειάζεται η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή η επίδειξη βεβαίωσης 
νόσησης.

Γλώσσα Συνεδρίου
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Έκθεση
Θα υπάρχει έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της Υγείας.

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης  
σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME - UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Εγγραφές - Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής Κόστος εγγραφής

με Φυσική Παρουσία με Διαδικτυακή Αναμετάδοση

Ειδικευμένοι € 248 € 50

Ειδικευόμενοι € 248 € 50

Νοσηλευτές /  
Λοιπά επαγγέλματα Υγείας

Δωρεάν Δωρεάν

Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν

Όλα τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Οι Ε.Υ. οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους Ιατρικούς Συλλόγους της Θεσσαλίας, δεν χρειάζεται να καταβάλλουν το 
αντίτιμο της εγγραφής. Η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου είναι δωρεάν.
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4-7 Νοεμβρίου Βόλος

Οργάνωση - Γραμματεία

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Τ: 210 6827405, 210 6839690 - 1 | F: 210 6827409 E: ssialma@tmg.gr | W: www.tmg.gr

Δικαίωμα συμμετοχής
•  Απαραίτητη η προεγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η 

υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου  
https://tmg.gr/imeres-nevrologias-2021-engrafes/.

•  Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει 
το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό και έξοδο τους στις αίθουσες, ή 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης,  καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε 
ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.

•  Παρακολούθηση Επιστημονικού Προγράμματος.
•  Επίσκεψη στην έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και εξοπλισμού.
•  Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης  

(e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e–mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρμα Εγγραφής τους 
με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

•  Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός 
της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα 
αναμετάδοσης.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή με φυσική παρουσία
•  Στις αίθουσες ομιλιών, στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και σε όλους τους χώρους του Συνεδρίου 

(γραμματεία, χώροι επισιτιστικών παροχών) θα τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις και μέτρα 
προστασίας της υγείας.

•  Φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στον χώρο του 
συνεδρίου, με όλους τους υγειονομικούς κανόνες που έχουν επιβληθεί από την πολιτεία για την 
αποφυγή μετάδοσης της Covid-19.

•  Καινούργιες εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του συνεδρίου, αν υπάρχουν κενές 
θέσεις, από όπου θα παραλαμβάνετε και την κονκάρδα συνέδρου.

•  Οι Σύνεδροι πριν την είσοδό τους στις αίθουσες ομιλιών θα ενημερώνονται για τις διαθέσιμες θέσεις. 
•  Σεμινάρια: Περιορισμένος Αριθμός Συμμετοχών. Με τη συμπλήρωση των θέσεων συμμετοχής με 

φυσική παρουσία στα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ημέρες 
Νευρολογίας 2021», μπορείτε να τα παρακολουθήσετε διαδικτυακά συμπληρώνοντας τη φόρμα 
εγγραφής του.

Τεχνική Γραμματεία
Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη 
του Συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι κ.κ. ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους 
στην τεχνική γραμματεία, παρακαλούνται να προσέρχονται, τουλάχιστον, 1 ώρα πριν την έναρξη της 
ομιλίας τους.
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Πέμπτη 04 Νοεμβρίου 2021
14:00-15:00  Εγγραφές

15:00-20:00   Σεμινάριο Εκμάθησης και Χρήσης του Λογισμικού REHACOM
 Συντονιστές: Ε. Δαρδιώτης, Γρ. Νάσιος, Λ. Μεσσήνης 

15:00-16:30 1.  Παρουσίαση του λογισμικού νοητικής ενδυνάμωσης REHACOM
  Α. Κλινικές ανάγκες, Γρ. Νάσιος 
  Β. Βασικές αρχές χρήσης του λογισμικού και περιορισμοί, Λ. Μεσσήνης 
  Γ.  Πρακτικά ζητήματα, Γρ. Νάσιος, Λ. Μεσσήνης, Β. Πρωτόπαπας

16:30-17:00 Διάλειμμα 

 Διαχωρισμός σε μικρές ομάδες εργασίας

17:00-20:00 2.  Εκμάθηση και παραδείγματα εφαρμογής “hands on” του λογισμικού νοητικής 
ενδυνάμωσης REHACOM

   Γρ. Νάσιος, Λ. Μεσσήνης, Ε. Παναγέα, Δ. Σκάλκου, Μ. Καράλα,  
Αικ. Ντόσκου - Μεσσήνη

20:00-21:00 Συζήτηση
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09:00-13:30  Σεμινάριο Εκμάθησης και Χρήσης της Ελληνικής Εκδόσεως της Συνοπτικής 
Μορφής της Διαγνωστικής Εξέτασης της Βοστώνης για την Αφασία 

 Συντονιστές: Ε. Δαρδιώτης, Γρ. Νάσιος, Λ. Μεσσήνης

09:00-10:30 1.  Παρουσίαση του διαγνωστικού εργαλείου 
Λ. Μεσσήνης & Ε. Παναγέα

10:30-11:00 Διάλειμμα 

 Διαχωρισμός σε μικρές ομάδες εργασίας

11:00-13:30 2.  Εκμάθηση και παραδείγματα εφαρμογής “hands on” διαγνωστικής εξέτασης 
της Βοστώνης

   Ε. Παναγέα, Αικ. Ντόσκου - Μεσσήνη, Μ. Καράλα, Μ. Πιτοπούλου

13:30-15:30 Μεσημβρινή Διακοπή

15:30-16:30 Στρογγυλή Τράπεζα
 Νευροωτολογία

  Προεδρείο: Γ. Γκέκας, Κ. Μπίσσας

 • Κεντρικός ίλιγγος, Δ. Μαντέλλος

 • Ίλιγγος περιφερικός (Διάγνωση και θεραπευτικός χειρισμός), Ε. Πάσσου

16:30-18:00 Στρογγυλή Τράπεζα
 Η Νευρολογία σε σχέση με τις άλλες Ιατρικές Ειδικότητες

 Προεδρείο: Ε. Κουρεμένος, Σ.-Α. Ράλλη

 • Διαχείριση νευρογενούς κύστης, A. Τσιβγούλης

 • Όταν η νευρολογία συναντά τη νεφρολογία, Ι. Στεφανίδης

 •  Νευρο-ενδοκρινολογία (θυρεοειδική δυσλειτουργεία και Νευρολογία),  
Γ. Κουκούλης

 • Εγκεφαλοπάθεια από Hashimoto,  Ι. Μαρκάκης

18:00-18:30  Διάλειμμα
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Παρασκευή 05 Νοεμβρίου 2021
18:30-19:30 Στρογγυλή Τράπεζα
 Νευροψυχιατρική

 Προεδρείο: Α. Ωρολογάς, Α. Παππά

 • Νευροψυχιατρική: επιπλοκές φαρμακευτικών θεραπειών, Τ. Ντόσκας

 • Ψυχιατρικές εκδηλώσεις post-Covid, Ν. Χριστοδούλου

19:30-20:00 Δορυφορική Διάλεξη (βλ. σελίδα 16)

20:00 Τελετή Έναρξης

 Προεδρείο: Α. Παπαδημητρίου, Γ. Χατζηγεωργίου, Ε. Δαρδιώτης

 

 Κεντρική Διάλεξη
 Προκλήσεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας, Σ. Τσιόδρας
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08:00-09:30 Παρουσίαση Κλινικών Περιστατικών
 Προεδρείο: Π. Αγγελιδάκης, Α. Προβατάς

 •  Επίσχεση ούρων και δερματικό εξάνθημα από VZV κατανομής I2-I4,  
Π. Πλωμαρίτης, Ι. Κοντολάτη, Α. Πανουσοπούλου 
Νευρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

 •  Ταχέως εξελισσόμενη άνοια, μυοκλονίες και πολλαπλές εστιακές κρίσεις  
σε 38χρονο άνδρα, Ι. Ξυδάκης, Ε. Ρεπούση  
Νευρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων» 

 •  Αλλαγή από Gilenya σε Tysabri, Ε. Κίννης 
Ιατρείο Πολλαπλής Σκλήρυνσης / Κλινική Ημέρας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

 •  Ασθενής με πολυνευροπάθεια και παραπρωτεϊναιμία, A. Τσίκα, Β. Τσιμούρτου 
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

 •  MOG μυελίτιδα μετά από εμβολιασμό για Covid-19 με Astra Zeneca, Ε. Λιάπτση 
Νευρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

 •  Διπληγία προσωπικού μετά από λοίμωξη Covid-19, Α. Σπύρου 
Νευρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

 •   Αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα, έναρξη με οξύ ψυχωσικό επεισόδιο,  
Ζ. Τσούρης, Α. Προβατάς, Ε. Σακαλάκης 
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

09:30-10:30 Στρογγυλή Τράπεζα
 Αυτοάνοση Επιληψία

 Προεδρείο: Β. Κιμισκίδης, Α. Μάρκου

 • Κλινική εικόνα και Διαφορική διάγνωση, Β. Κιμισκίδης

 • Θεραπευτική προσέγγιση, Δ. Κάζης

10:30-11:00 Κεφαλαλγία - Ημικρανία

 Προεδρείο: Π. Μήτσιας, Θ. Αβραμίδης

 • Ημικρανία - Νέες θεραπείες, Δ. Μητσικώστας

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-12:00 Διάλεξη
 Προεδρείο: Α. Παπαδημητρίου

 •  ΕΔΙΑΝ: Εθνικο Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας για τα Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα.  
Μία ευκαιρία για συνεργασία και έρευνα στον χώρο των Νευροεκφυλιστικών 
Νοσημάτων στην Ελλάδα, Λ. Στεφανής

Σάββατο 06 Νοεμβρίου 2021
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Σάββατο 06 Νοεμβρίου 2021
12:00-12:30 Δορυφορική Διάλεξη (βλ. σελίδα 16)

12:30-13:45  Στρογγυλή Τράπεζα
 Άνοια

 Προεδρείο: Γ. Χατζηγεωργίου, Σ. Παπαγεωργίου

 • Στρες και Νευροεκφύλιση Α. Αρτεμιάδης

 • Κινητικές διαταραχές σε ανοϊκά σύνδρομα. Σ. Καλαμποκίνη

 • Θεραπευτικές προσεγγίσεις στην νόσο Alzheimer, Σ. Παπαγεωργίου

13:45-14:45 Δορυφορικό Συμπόσιο (βλ. σελίδα 16)

14:45-16:00  Μεσημβρινή Διακοπή

16:00-17:30  Στρογγυλό Τραπέζι
 Απομυελινωτικά Νοσήματα

 Προεδρείο: Γ. Δερετζή, Ε. Κούτλας

 • Διαφορική διάγνωση βλαβών της λευκής ουσίας, Β. Τσιμούρτου

 • Διαφορική διάγνωση βλαβών του ΝΜ, Ε. Δαρδιώτης

 • Διαφορική διάγνωση αγγειακού δικτύου του ΚΝΣ, Α. Προβατάς 

 •  Η νευροαπεικόνιση ως εργαλείο στην υπηρεσία της ιατρικής ακριβείας,  
Χ. Μπακιρτζής 

17:30-18:00  Διάλειμμα

18:00-18:30 Δορυφορική Διάλεξη (βλ. σελίδα 16)

18:30-20:00  Στρογγυλό Τραπέζι
 Covid-19 & Νευρολογία

 Προεδρείο: Γ. Χατζηγεωργίου, Ε. Δαρδιώτης

 • Επιδημία Covid-19, το παρόν και το μέλλον, Χ. Χατζηχριστοδούλου

 • Covid-19 και άνοια, Ν. Γρηγοριάδης

 •  Εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση ως επιπλοκή της νόσου Covid-19  
και του εμβολιασμού, Γ. Τσιβγούλης

20:00-20:30 Δορυφορική Διάλεξη (βλ. σελίδα 16)
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09:30-10:15 Τι νεότερο στη Νευρολογία (Ι)

 Προεδρείο: Γ. Ξηρομερήσιου

 •  Νωτιαία μυϊκή ατροφία, Δ. Παπαδημητρίου

 •  Αμυλοείδωση, Θ. Κυριακίδης

10:15-11:30  Στρογγυλή Τράπεζα
 Εξωπυραμιδικά Νοσήματα (Φαρμακοεπαγώμενες κινητικές διαταραχές)

 Προεδρείο: Σ. Μποσταντζοπούλου, Β. Κυριακάκης

 •  Όψιμη δυκινησία και άλλες φαρμακευτικές κινητικές διαταραχές - 
φαινομενολογία, Χ. Σιδηρόπουλος

 •  Ο ρόλος του Datscan στην αναγνώριση του φαρμακευτικού παρκινσονισμού,  
Β. Βαλοτάσιου

 •  Θεραπεία των φαρμακοεπαγώμενων κινητικών διαταραχών - νεότερα 
δεδομένα, Σ. Κονιτσιώτης

 •  Κλινικά παραδείγματα - διαδραστική συζήτηση, Γ. Ξηρομερήσιου

11:30 - 12:00 Διάλειμμα

12:00-13:00 Τι νεότερο στη Νευρολογία (ΙΙ)

 Προεδρείο: Γ. Τσιβγούλης, Ε. Δαρδιώτης

 •  Τί νεότερο στα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, Π. Μήτσιας

 •  Επεμβατικές θεραπείες στα οξεία εγκεφαλικά επεισόδια, Γ. Μαγκούφης

13:00-13:30 Τι νεότερο στη Νευροανοσολογία

 Προεδρείο: Ε. Δαρδιώτης

 Ομιλητής: Δ. Μπόγδανος

Κυριακή 07 Νοεμβρίου 2021
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13:30-14:30 Παρουσίαση Κλινικών Περιστατικών
 Προεδρείο: Β. Τσιμούρτου, Ε. Σακαλάκης

 •  Αγγειακή δυσπλασία νωτιαίου μυελού, Χ. Μαρογιάννη, Ε. Πουλημένου,  
Α. Καραμπλιάνης, Γ. Μαγκούφης, Δ. Παπαδημητρίου 
Νευρολογική Κλινική Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

 •  Σύνδρομο λειτουργικής αποσύνδεσης ημισφαιρίων σε χρόνιο αιθυλισμό,  
Χ. Ταλιαδώρος 
Νευρολογικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 •  MELAS: stroke like επεισόδιο σε νεαρή ασθενή με χαμηλό ανάστημα  
και βαρηκοΐα, Θ. Πόζωτου  
Νευρολογικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Ά  Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

 •  Αυτοάνοση μυελίτις κατόπιν λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου, Αθ. Τερζάκης 
Β΄ Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

 •  Παρουσίαση σειράς περιστατικών με νόσο Wilson με νευρολογική μόνο 
συμμετοχή σε σειρά ασθενών, Χ. Μαρογιάννη, Γ. Ξηρομερήσιου 
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

14:30-15:00 Συμπεράσματα Συνεδρίου
 Α. Παπαδημητρίου, Ε. Δαρδιώτης, Γ. Χατζηγεωργίου

Κυριακή 07 Νοεμβρίου 2021
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19:30-20:00 Δορυφορική Διάλεξη 

  Ισορροπία αποτελεσματικότητας και ασφάλειας στην Πολλαπλή Σκλήρυνση: 
Θεραπευτική επιλογή με επίκεντρο τον ασθενή

 Προεδρείο: Μ. - Ε. Ευαγγελοπούλου

 Ομιλητής: Β. Μαστοροδήμος

Παρασκευή 05 Νοεμβρίου 2021

12:00-12:30 Δορυφορική Διάλεξη

 Η προοδευτικότητα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης στην εποχή της πανδημίας

 Προεδρείο: Ε. Ανδρεάδου 

 Ομιλήτρια: Σ. Σωτηρλή

13:45-14:45 Δορυφορικό Συμπόσιο

  Βελτιστοποιώντας τη θεραπευτική προσέγγιση μέσα από πραγματικά δεδομένα

 Προεδρείο: Α. Παπαδημητρίου

 •  Ερμηνεία και αξιοποίηση των δεδομένων από μελέτες παρατήρησης  
στην κλινική πράξη, Β. Κωσταδήμα

 •  H Ελληνική εμπειρία σε ασθενείς με RRMS που έλαβαν τεριφλουνομίδη,  
Ευθ. Δαρδιώτης

18:00-18:30 Δορυφορική Διάλεξη

  Θεραπευτικοί στόχοι στο CIS και στην RRMS: πώς να επιτύχουμε τα καλύτερα 
αποτελέσματα για τους ασθενείς με την Οξική Γλατιραμέρη

 Προεδρείο: Α. Κωδούνης

 Ομιλητής: Σ. Κατσαβός

20:00-20:30 Δορυφορική Διάλεξη

 Εμπειρία και προοπτικές με το Natalizumab

 Προεδρείο: Β. Κιμισκίδης

 Ομιλήτρια: Ε. Κουτσουράκη

Σάββατο 06 Νοεμβρίου 2021
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Οργάνωση - Γραμματεία

Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1

Fax: 210 6827409

E-mail: ssialma@tmg.gr

Web site: www.tmg.gr

36

Κατηγορία/ 
οργανικό σύστημα

Πολύ συχνές
(≥1/10) 1 

Συχνές
(≥1/100 έως <1/10) 1

Όχι συχνές
(≥1/1.000 έως <1/100) 1

Σπάνιες
(≥1/10.000 έως <1/1.000) 1

Συχνότητα
μη γνωστή 

Διαταραχές του γαστρεντερικού Παγκρεατίτιδα

Διαταραχές του ήπατος και των 
χοληφόρων

Αυξημένη χολερυθρίνη 
αίματος

Αυξημένη γάμμα-γλουτα-
μυλ-τρανσφεράση,
Ηπατίτιδα

Ηπατική βλάβη  
(συμπεριλαμβανομένης ηπατίτιδας),
Ηπατική ανεπάρκεια2

Διαταραχές του δέρματος και του 
υποδόριου ιστού

Κνίδωση,
Κνησμός,
Αλωπεκία

Αποχρωματισμός του δέρματος

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστή-
ματος και του συνδετικού ιστού

Αρθραλγία Φαρμακευτικός  
ερυθηματώδης λύκος

Διαταραχές των  νεφρών και των 
ουροφόρων οδών

Νεφρωσικό σύνδρομο, σπειρα-
ματοσκλήρυνση  
(βλ. παράγραφο 4.4)2

Διαταραχές του αναπαραγωγικού 
συστήματος και του μαστού

Μηνορραγία

1 Οι συχνότητες είναι βάσει συγκεντρωτικών στοιχείων από κλινικές δοκιμές (πολύ συχνές ≥ 1/10, συχνές ≥1/100 έως <1/10, όχι συχνές ≥1/1.000 έως <1/100,  
σπάνιες ≥1/10.000 έως <1/1.000, πολύ σπάνιες <1/10.000).
2 Ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο που προέκυψαν μόνο μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά.
3 Κατηγοριοποίηση επισήμανσης  για τα προϊόντα που περιέχουν ιντερφερόνη βήτα (βλ. ενότητα 4.4)
4Κατηγοριοποίηση επισήμανσης για τα προϊόντα ιντερφερόνης, βλ. ακολούθως Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

Χρησιμοποιείται ο καταλληλότερος όρος MedDRA για την περιγραφή μιας συγκεκριμένης αντίδρασης και τα συνώνυμά της και των σχετικών καταστάσεων.

Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση
Περιστατικά πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) έχουν αναφερθεί με προϊόντα ιντερφερόνης 
βήτα. Τα συμβάντα παρατηρήθηκαν σε διάφορα χρονικά σημεία, μεταξύ των οποίων αρκετά χρόνια 
μετά την έναρξη της θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλο-
φορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της 
σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας 
να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Ελλάδα:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος:
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων
Φιαλίδιο (κόνεως για διάλυμα για ένεση):
Ανθρώπινη λευκωματίνη
Μαννιτόλη
Διαλύτης (διάλυμα χλωριούχου νατρίου 5,4 mg/ml (0,54% w/v)):
Χλωριούχο νάτριο
Ύδωρ για ενέσιμα

6.2 Ασυμβατότητες
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα εκτός 
αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 6.6.

6.3 Διάρκεια ζωής
2 χρόνια.
Μετά την ανασύσταση, συνιστάται άμεση χρήση του προϊόντος. Ωστόσο, το ανασυσταμένο διάλυμα 
παρουσιάζει σταθερότητα για 3 ώρες στους 2-8°C.

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. 
Μην καταψύχετε.
Για τις συνθήκες διατήρησης του ανασυσταμένου φαρμακευτικού προϊόντος, βλέπε παράγραφο 6.3.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Φιαλίδιο (κόνεως για ενέσιμο διάλυμα):
διαφανές φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) των 3 ml με ελαστικό πώμα εισχώρησης από βουτύλιο (τύπου Ι) 
και επισφράγιση από αργίλιο.
Διαλύτης (με διάλυμα χλωριούχου νατρίου 5,4 mg/ml (0,54% w/v)):
προγεμισμένη σύριγγα των 2,25 ml (γυαλί τύπου Ι) με 1,2 ml διαλύτη.

Μεγέθη συσκευασίας:
- Συσκευασία με 5 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιέχει 1 φιαλίδιο κόνεως, 1 προγεμι-

σμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα φιαλιδίου με βελόνα, 2 ταμπόν με οινόπνευμα ή
- Συσκευασία με 15 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιέχει 1 φιαλίδιο κόνεως, 1 προγε-

μισμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα φιαλιδίου με βελόνα, 2 ταμπόν με οινόπνευμα ή
- Συσκευασία με 14 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιέχει 1 φιαλίδιο κόνεως, 1 προγε-

μισμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα φιαλιδίου με βελόνα, 2 ταμπόν με οινόπνευμα ή
- Συσκευασία με 12 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιεχει 1 φιαλίδιο κόνεως, 1 προγε-

μισμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα φιαλιδίου με βελόνα, 2 ταμπόν με οινόπνευμα ή
- Συσκευασία 2 μηνών με 2 x 14 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιεχει 1 φιαλίδιο 

κόνεως, 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα φιαλιδίου με βελόνα, 2 ταμπόν με 

οινόπνευμα ή
- Συσκευασία 3 μηνών με 3 x 14 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιέχει 1 φιαλίδιο 

κόνεως, 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα φιαλιδίου με βελόνα, 2 ταμπόν με 
οινόπνευμα ή

- Συσκευασία 3 μηνών με 3 x 15 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιέχει 1 φιαλίδιο 
κόνεως, 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα φιαλιδίου με βελόνα, 2 ταμπόν με 
οινόπνευμα ή

- Συσκευασία τιτλοποίησης για τιτλοποίηση δόσης με 4 αριθμημένες τριπλές συσκευασίες 
διαφορετικού χρώματος:
- κίτρινη, με τον αριθμό “1” (ημέρες θεραπείας 1, 3 και 5, ένδειξη σύριγγας 0,25 ml), 
- κόκκινη, με τον αριθμό “2” (ημέρες θεραπείας 7, 9 και 11, ένδειξη σύριγγας 0,5 ml) 
- πράσινη, με τον αριθμό “3” (ημέρες θεραπείας 13, 15 και 17, ένδειξη σύριγγας 0,75 ml)
- μπλε, με τον αριθμό “4” (ημέρες θεραπείας 19, 21 και 23, ένδειξη σύριγγας 0,25, 0,5, 0,75 και 1 ml)
Κάθε τριπλή συσκευασία περιέχει 3 φιαλίδια κόνεως, 3 προγεμισμένες σύριγγες με διαλύτη, 
3 προσαρμογείς φιαλιδίου με προτοποθετημένη βελόνα και 6 ταμπόν με οινόπνευμα για τον 
καθαρισμό του δέρματος και των φιαλιδίων. 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Ανασύσταση
Για την ανασύσταση της λυοφιλοποιημένης ιντερφερόνης βήτα-1b που προορίζεται για ένεση, 
συνδέστε τον προσαρμογέα βελόνας με την προσαρτημένη βελόνα στο φιαλίδιο. Συνδέστε την 
προγεμισμένη σύριγγα με το διαλύτη στον προσαρμογέα φιαλιδίου και μεταφέρετε τα 1,2 ml του δι-
αλύτη (διάλυμα χλωριούχου νατρίου 5,4 mg/ml (0,54% w/v) στο φιαλίδιο με τo Betaferon. Διαλύστε 
πλήρως το φάρμακο χωρίς να ανακινήσετε. 
Μετά την ανασύσταση, αντλήστε 1,0 ml από το φιαλίδιο μέσα στη σύριγγα για τη χορήγηση 250 μg 
Betaferon. Για την τιτλοποίηση της δόσης στην αρχή της θεραπείας, αντλήστε τον αντίστοιχο όγκο, 
όπως δίνεται στην παράγραφο 4.2.
Αφαιρέστε τον προσαρμογέα με το προσαρτημένο φιαλίδιο, από την προγεμισμένη σύριγγα πριν 
την ένεση. 
Το Betaferon μπορεί επίσης να χορηγηθεί με κατάλληλο αυτόματο ενετήρα.
Έλεγχος πριν τη χρήση
Εξετάστε οπτικά το ανασυσταθέν προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε. Το ανασυσταθέν προϊόν είναι 
άχρωμο έως ελαφρώς κιτρινωπό και ελαφρά οπαλίζον έως οπαλίζον.
Να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν περιέχει σωματίδια ή εάν έχει αποχρωματιστεί. 
Απόρριψη
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Bayer AG
51368 Leverkusen
Γερμανία

8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EU/1/95/003/005
EU/1/95/003/006
EU/1/95/003/007
EU/1/95/003/008
EU/1/95/003/009
EU/1/95/003/010
EU/1/95/003/011
EU/1/95/003/012

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 30 Νοεμβρίου 1995
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 31 Ιανουαρίου 2006

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
09/2019

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.




