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Εκ μέρους της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας και της Ακαδημίας
Νευροαποκατάστασης έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην 1η Διημερίδα:
«Νευροψυχολογική Αποκατάσταση στις Νευρολογικές και Ψυχιατρικές
Διαταραχές».
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Θεματική Διημερίδας: Οι εγκεφαλικές βλάβες και
οι παθήσεις του εγκεφάλου χαρακτηρίζονται ως η «σιωπηλή επιδημία» στις ανεπτυγμένες και στις προηγμένες
κοινωνίες, και αφορούν όλες τις ηλικίες. Οι επιπτώσεις
των εγκεφαλικών βλαβών επιδρούν σε κινητικές, συμπεριφορικές και νοητικές λειτουργίες. Μέχρι πρόσφατα, ήταν
γενικά αποδεκτό, ότι ο εγκέφαλος ήταν δομικά στατικός
και ότι οι δυνατότητες λειτουργικής ανάκαμψης μετά από
εγκεφαλική βλάβη ήταν ιδιαίτερα φτωχές. Ωστόσο, ευρήματα από νεότερες ευγνωσμένου κύρους μελέτες, αναφέρονται στην ευπλαστότητα του εγκεφάλου υποστηρίζοντας ότι ορισμένα εγκεφαλικά κυκλώματα είναι δυνατό να
αναδιοργανωθούν, και ότι η εφαρμογή θεραπειών γνωστικής αποκατάστασης συμβάλλει θετικά στη λειτουργική
νοητική ανάκαμψη και στη λειτουργικότητα των ατόμων
που έχουν υποστεί εγκεφαλικές βλάβες.
Η γνωστική αποκατάσταση είναι μία μη φαρμακευτική
νευροσυμπεριφορική θεραπεία για τις νοητικές λειτουργίες, τη συμπεριφορά και τη διάθεση που ενδεχομένως
να έχουν διαταραχθεί λόγω εγκεφαλικού τραυματισμού ή
νόσου του εγκεφάλου. Η εν λόγω θεραπευτική παρέμβαση είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και αφορά στην εφαρμογή ειδικών ασκήσεων ενδυνάμωσης και ανάκαμψης
των νοητικών λειτουργιών, στην εκμάθηση εναλλακτικών
στρατηγικών για την εκτέλεση λειτουργιών που δεν ανακάμπτουν και σε ειδικές θεραπείες για την αποκλίνουσα
συμπεριφορά και την ψυχοπαθολογική διάθεση.
Στις υπηρεσίες αποκατάστασης συμμετέχει όλη η
ομάδα αποκατάστασης (φυσίατροι, νευρολόγοι, ψυχίατροι, λογοπαθολόγοι–λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές). Ωστόσο, την ομάδα της
γνωστικής αποκατάστασης συνήθως καθοδηγεί ο Κλινικός Νευροψυχολόγος λόγω της ειδικής και μακρόχρονης
κλινικής εκπαίδευσης του στη νοητική, στη συμπεριφο-

ρική και στην ψυχοπαθολογική έκφραση των εγκεφαλικών τραυματισμών και των παθήσεων του εγκεφάλου.

Στόχοι Διημερίδας: Στη Διημερίδα «Νευροψυχολογι-

κή Αποκατάσταση στις Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές», αναγνωρισμένοι κλινικοί και ερευνητές από την
Ελλάδα, την Ισπανία και τις ΗΠΑ, με σημαντική εμπειρία
και εξειδίκευση στη γνωστική αποκατάσταση, θα παρουσιάσουν 6 κλινικά εργαστήρια με έμφαση στην εκμάθηση
ειδικών δεξιοτήτων και μεθόδων προσέγγισης διαφόρων
κλινικών πληθυσμών που χρήζουν τέτοιας θεραπευτικής
παρέμβασης. Ειδικότερος στόχος της εκπαίδευσης θα είναι η εκμάθηση θεραπευτικών στρατηγικών στη γνωστική
αποκατάσταση που να βασίζονται σε σύγχρονες εμπειρικές
μελέτες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα αναπτυχθούν ειδικές οδηγίες για την εφαρμογή της κάθε παρέμβασης, με παράλληλες κλινικές συστάσεις για τη διαμόρφωση των θεραπευτικών προσεγγίσεων, σύμφωνα με τις
ανάγκες του κάθε περιστατικού. Επιπρόσθετα, η Διημερίδα
θα φιλοξενήσει 2 κεντρικές ομιλίες από ειδικούς της αποκατάστασης το Σάββατο 13 Απριλίου και μία Στρογγυλή
Τράπεζα την Κυριακή 14 Απριλίου.

Σε ποιους απευθύνεται η Διημερίδα; Η Διημερίδα

απευθύνεται σε Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς φοιτητές και επαγγελματίες κλινικούς (ψυχολόγους, κλινικούς
ψυχολόγους, νευροψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές και ιατρούς που εργάζονται
στον τομέα της αποκατάστασης, φυσιάτρους, ψυχιάτρους,
νευρολόγους και λοιπές ειδικότητες), που έχουν λάβει έστω
και μια εισαγωγική εκπαίδευση στη γνωστική αποκατάσταση και εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε κλινικά
πλαίσια ή ιδιωτικά με ανθρώπους που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη ή πάσχουν από νευρολογικά ή ψυχιατρικά
νοσήματα που επηρεάζουν τις νοητικές λειτουργίες.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
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Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων | Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της διημερίδας
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