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Αγαπητοί Φίλοι,

Η Ελληνική Νευροψυχολογική Εταιρεία (ΕΝΨΕ) ιδρύθηκε το 2014 και αποτελεί την πρώτη
επιστηµονική εταιρεία για τη Νευροψυχολογία στην Ελλάδα, τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής
Οµοσπονδίας Νευροψυχολόγων (FESN).
Ο Νευροψυχολόγος έρχεται καθηµερινά σε επαφή µε πληθώρα πασχόντων από
νοσήµατα ή τραυµατισµούς που επιφέρουν διάφορες διαταραχές στη λειτουργία του
οργανισµού και ιδιαίτερα στις λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως, για παράδειγµα, τα αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια και τα τροχαία ατυχήµατα, καλούµενος να συνδράµει στη διάγνωση, τον
θεραπευτικό σχεδιασµό και την αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων.
Ως εκ τούτου, η παρουσία της ΕΝΨΕ κοντά στους ασθενείς που δοκιµάστηκαν και που
δοκιµάζονται ακόµη από ένα δραµατικό συµβάν στη ζωή τους, αλλά και η σύναψη στενών δεσµών µε
τις οικογένειες και τους φροντιστές τους αποτελεί κύριο µέληµά µας. Αποστολή µας είναι να
συνεισφέρουµε αποτελεσµατικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και στην αναγνώριση
των δικαιωµάτων των ασθενών και των φροντιστών τους, αλλά και στην άµεση και ποιοτική
πρόσβαση αυτών των ανθρώπων στις Υπηρεσίες Υγείας, τόσο µέσα από την ειδικότητα της
Νευροψυχολογίας, όσο και µέσα από τη διεπιστηµονική συνεργασίας µας µε άλλους επιστηµονικούς
κλάδους και ειδικότητες.
Στην Ελλάδα ο κλάδος της Νευροψυχολογίας είναι σχετικά καινούριος και η ενηµέρωση τόσο
του γενικού κοινού, όσο και της κοινότητας των ασθενών και των οικογενειών τους ακόµα ελλιπής.
Στο πλαίσιο των επιστηµονικών µας δράσεων και των ενεργειών δικτύωσης της ΕΝΨΕ, έχουµε την
τιµή να σας προσκαλέσουµε στο 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2018 (www.neuropsychology-congress.gr).
Η παρουσία και η συµµετοχή σας θα δώσει δύναµη στη φωνή της Νευροψυχολογίας και
βήµα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.
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