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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αξιότιµε κύριε Μητσοτάκη,
Η Ελληνική Νευροψυχολογική Εταιρεία (ΕΝΨΕ) αποτελεί την πρώτη επιστηµονική
εταιρεία για τη Νευροψυχολογία στην Ελλάδα. Ένας από τους βασικούς στόχους της
ΕΝΨΕ είναι η προώθηση του επιστηµονικού και επαγγελµατικού έργου της ειδικότητας του
Νευροψυχολόγου στην Ελλάδα.
Η ενσωµάτωση της ειδικότητας του Νευροψυχολόγου στο ελληνικό σύστηµα υγείας
µέσω της σύστασης οργανικών θέσεων σε νοσοκοµεία της χώρας αποτελεί ένα σηµαντικό
βήµα σύµπραξης µε τις λοιπές ειδικότητες και πρωτοβουλία συστράτευσης ενός πολύ
σηµαντικού επιστηµονικού δυναµικού προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών.
Η ΕΝΨΕ δίνει έµφαση στην έρευνα, στην κλινική πράξη, στην εκπαίδευση και στις
εφαρµογές της επιστηµονικής γνώσης. Το όργανο που οποίου η υγεία πρωτίστως µάς
απασχολεί είναι ο εγκέφαλος Ο εγκέφαλος ως ο βασικός ρυθµιστής των ζωτικών και
νοητικών λειτουργιών του ανθρώπου είναι απαραίτητο να προστατεύεται από παράγοντες
κινδύνου επίκτητων και νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Θεωρούµε ότι η Ελλάδα µπορεί να
επιτύχει µεγαλύτερη προστασία του εγκεφάλου από ατυχήµατα και τη διατήρησή του σε
υγιέστερη κατάσταση κατά το γήρας, εάν εφαρµοστούν νόµοι, εάν ληφθούν υπόψη
κατευθυντήριες οδηγίες και εάν ευνοηθούν ορισµένες συµπεριφορές.
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς µας να συνεισφέρουµε στην πολιτεία και στους
Έλληνες πολίτες µε βάση οικονοµοτεχνικά δεδοµένα, επιθυµούµε την ενεργητική συµµετοχή
µας στην εφαρµογή µέτρων προστασίας των Ελλήνων πολιτών και στην προώθηση του
µέγιστου κοινωνικού οφέλους.
Με αφορµή το επικείµενο Ιδρυτικό Συνέδριο της Εταιρείας στις 9 & 10 Απριλίου στην
Αθήνα, υπάρχει η δυνατότητα από επιστήµονες που εργάζονται στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό να συναντηθούν και να συζητήσουν µαζί σας τα ακόλουθα σηµεία:
1. Εφαρµογή του νόµου για τοποθέτηση κράνους κατά την οδήγηση µηχανής.
2. Εφαρµογή του νόµου για τη χρήση ζώνης ασφαλείας από ενήλικες οδηγούς και
συνεπιβάτες σε ι.χ. επιβατικό όχηµα, φορτηγό, κτλ. και για τη χρήση κατάλληλων
καθισµάτων και ζώνης ασφαλείας από βρέφη και νήπια συνεπιβάτες σε ι.χ. επιβατικό
όχηµα.
3. Προώθηση των αρχών και στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια στην
Ελλάδα.
Στο ίδιο πνεύµα είναι µεγάλο το κέρδος που µπορούµε να εξασφαλίσουµε και ισχυρή η
προσπάθεια κοινωνικού οφέλους η προώθηση ορισµένων συµπεριφορών, όπως η
σωµατική άσκηση (ποδηλασία, περπάτηµα) ως παράγων προστασίας για την άνοια π.χ.
άνοια λόγω της νόσου Αλτσχάιµερ και άλλων νόσων εκφυλισµού του εγκεφάλου.
Παρακαλούµε ενηµερώστε µας εάν είστε διαθέσιµοι κατά την περίοδο 6 έως 15
Απριλίου, ώστε να συζητήσουµε τα ανωτέρω.
Με τιµή,
Το ΔΣ της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας (ΕΝΨΕ)

