ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ

ΝΕΥΡΟ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑ: ∆ΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Καλαµάτα | Ξενοδοχείο Elite

Α’ Ανακοίνωση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ

ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ

Καλαµάτα | Ξενοδοχείο Elite

Πρόσκληση
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Ωτολογίας Ακουολογίας και Νευρωτολογίας απεφάσισε να διοργανώσει για
πρώτη φορά την στοχευµένη αυτή επιστηµονική εκδήλωση που αφορά εκτροπές του φυσιολογικού
νευρο-αισθητηριακού µηχανισµού της ακοής, την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση αυτών.
Είναι γνωστό ότι η νευρο-αισθητήριος βαρηκοΐα προσβάλει ένα στα δέκα άτοµα περίπου. Είναι δηλαδή ποιο
συχνή από τον καρκίνο, την καρδιακή προσβολή, τις διαταραχές των νεφρών και τα εγκεφαλικά επεισόδια
εάν τα αθροίσουµε όλα µαζί.
Στον σχεδιασµό του επιστηµονικού προγράµµατος έγινε προσπάθεια ανασκόπησης της κλινικής
συµπεριφοράς των συνηθέστερων παθήσεων της κοχλιακής και νευρικής µοίρας του ακουστικού συστήµατος
και των σύγχρονων θεραπευτικών επιλογών αντιµετώπισης αυτών. Μεταξύ των επιλεγµένων θεµάτων
είναι:
• Κοχλιακές εµφυτεύσεις
• Εµβοές
• Παιδική βαρηκοΐα
• Νόσος του Meniere
• Ακουστικά βαρηκοΐας
• Αιφνίδια βαρηκοΐα
• Αυτοάνοσος νευρο-αισθητήρια βαρηκοΐα
• ∆ιακυµενόµενη ακοή
• Ενδοτυµπανική Φαρµακοθεραπεία για διαταραχή του Έσω Ώτος
Φιλοδοξία της εταιρείας είναι η ενεργός συµµετοχή και η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ όλων των
συµµετεχόντων στο συνέδριο αυτό.
Θα αποτελούσε µεγάλη τιµή για την Οργανωτική Επιτροπή να σας καλωσορίσει στην επιστηµονική αυτή
εκδήλωση
Με εκτίµηση
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Ιωάννης Ε. Ξενέλης
Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστήµιου Αθηνών
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ

ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Καλαµάτα | Ξενοδοχείο Elite

∆ιοικητικό Συµβούλιο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόεδρος:

Μπαλατσούρας ∆ηµήτριος

Γραµµατέας:

Μάρκου Κωνσταντίνος

Α’Αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Χαρίτων
Β’Αντιπρόεδρος: Ψύλλας Γεώργιος
Γραµµατέας∆.Σ.:

Μαρουδιάς Νικόλαος

Ε.Γραµµατέας:

Ξενέλης Ιωάννης

Ταµίας:

Ελευθεριάδου Άννα
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Καλαµάτα | Ξενοδοχείο Elite

Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018

Προκαταρκτικό Πρόγραµµα

10.30 - 11.45

Προσέλευση - Εγγραφές

11.45 - 12.00

Έναρξη: Προσφώνηση του προέδρου της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας-Ακοολογίας και Νευροωτολογίας

12.00 - 13.15

Μετεκπαιδευτικό σεµινάριο
Αρχές της συµβατικής ακουστικής ενίσχυσης
Ο στόχος του µετεκπαιδευτικού αυτού σεµιναρίου είναι η κατανόηση των αρχών και των πιθανών δυσκολιών για επιτυχή εφαρµογή
ακουστικών βαρηκοίας

13.15 - 14.15

Κλινικό ωτολογικό ερευνητικό forum της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας-Ακοολογίας και Νευροωτολογίας
• Ο ρόλος της γενετικής στην κλινική πράξη
• Αιφνίδια βαρηκοΐα: Έχει θεραπευτικό ρόλο το υπερβαρικό οξυγόνο
• Κρυφή βαρηκοΐα: Μύθος ή πραγµατικότητα

14.15 - 16.00

Ελαφρύ γεύµα - ∆ιακοπή

16.00 - 17.15

Στρογγυλή τράπεζα
Νευροωτολογικός έλεγχος για τον γενικό ωτορινολαρυγγολόγο
•
•
•
•

Ο ρόλος της ακουστικής αντίστασης στη διαγνωστική προσέγγιση της νευρο-αισθητήριου βαρηκοΐας
Ωτο-ακουστικές εκποµπές
Ακουστικά προκλητά δυναµικά
ASSR

Ο στόχος της τράπεζας αυτής είναι η κατανόηση των ενδείξεων και των αποτελεσµάτων βασικών ακοολογικών εξετάσεων στη
διάγνωση της νεύρο-αισθητηρίου βαρηκοΐας
17.15 - 17.45

∆ιάλειµµα - Καφές

17.45 - 18.15

Keynote lecture
Meniere’s disease: which therapy;
Η αντιµετώπιση της νόσου Meniere βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε προσωπικές προτιµήσεις. Ο στόχος της οµιλίας αυτής είναι η
παρουσίαση των πλέον αποδεκτών διεθνώς προσεγγίσεων.

18.15 - 19.30

Στρογγυλή τράπεζα
∆ιεπιστηµονική προσέγγιση της νευρο-αισθητήριας βαρηκοΐας
Η τράπεζα αυτή πραγµατεύεται την ανάγκη της στενής συνεργασίας επιστηµών διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων
(Ωτορινολαρυγγολόγων, Ακοολόγων, Λογοθεραπευτών, Ειδικών Εκπαιδευτών, Ψυχιάτρων) στη διαγνωστική και θεραπευτική
προσέγγιση της νευρο-αισθητήριας βαρηκοΐας
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ

ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ

Καλαµάτα | Ξενοδοχείο Elite

Σάββατο 02 Ιουνίου 2018
08.15 - 09.15

Παρουσίαση αναρτηµένων ανακοινώσεων

09.15 - 10.15

Στρογγυλή τράπεζα
Ωτολογικά διλήµµατα
• Αιφνίδια βαρηκοΐα
• Αυτοάνοση νευρο-αισθητήρια βαρηκοΐα
• Ηµικρανία και αιθουσο-κοχλιακές διαταραχές

Προκαταρκτικό Πρόγραµµα

Ο στόχος της συνεδρίασης αυτής είναι να καθορίσει τα διαγνωστικά και θεραπευτικά κριτήρια παθήσεων του αισθητηριακού
µηχανισµού της ακοής µε διληµµατικό παθοφυσιολογικό µηχανισµό
10.15 - 10.45

∆ιάλειµµα - Καφές

10.45 - 11.15

Keynote lecture
Education in audiology: The EFAS opinion
Ο στόχος της οµιλίας αυτής είναι η παρουσίαση του βηµατισµού της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ακοολογία που ακολουθείται από
χώρες της Ευρώπης.

11.15 - 11.45

Keynote lecture
Acoustic neuropathy
Η Ακουστική νευροπάθεια είναι µία «ιδιότροπη» διαταραχή του νευροαισθητιριακού µηχανισµού της ακοής. Στόχος της οµιλίας αυτής
είναι η κατανόηση των πιθανών παθοφυσιολογικών µηχανισµών πρόκλησης της και οι προτεινόµενες θεραπευτικές προσεγγίσεις

11.45 - 12.45

Ask the experts: State-of-the-art session
Management of small acoustic tumors. Does we reach to a consensus?
Στόχος της συνεδρίας αυτής είναι η παρουσίαση διακεκριµένων ωτολόγων στην αντιµετώπιση µικρού µεγέθους ακουστικών
νευρινωµάτων

12.45 - 13.15

Keynote Lecture:
Hearing loss: Management options and device selection.
When, why and how. And overall evaluation
Στόχος της οµιλίας αυτής είναι η κατανόηση των κριτηρίων επιλογής των διαφόρων τύπων ακουστικής aποκατάστασης: συµβατικά
ακουστικά βαρηκοΐας, οστεοσυνδεόµενα ακουστικά βαρηκοΐας, εµφυτευόµενα ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εµφυτεύµατα

13.15 - 14.00

Τελετή υποδοχής

14.00 - 16.15

∆ιακοπή - Ελαφρύ γεύµα
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Καλαµάτα | Ξενοδοχείο Elite

Σάββατο 02 Ιουνίου 2018
16.15 - 17.00

Προκαταρκτικό Πρόγραµµα

Cochlear implant technology: Future perspectives
Στόχος της συνεδρίας αυτής είναι η παρουσίαση των τεχνολογικών εξελίξεων των κοχλιακών εµφυτευµάτων

17.00 - 18.00

Συνεδρίαση µεταφραστικής επιστήµης (Translational science session)

17.00 - 17.30

Getting to grips the cochlear damage

17.30 - 18.00

Regeneration of hair cells: Initial remarks of a European study
Η οµιλία αυτή αναφέρεται στην ερευνητική προσπάθεια αποκατάστασης του αισθητηριακού µηχανισµού της ακοής. Αναγέννηση
τριχωτών κυττάρων και των διασυνδέσεων αυτών µε τις νευρικές ίνες του κοχλιακού νεύρου

18.00 - 18.20

∆ιάλειµµα - Καφές

18.20 - 19.50

Στρογγυλή τράπεζα: State-of-the-art session:
Cochlear implants concepts and results
• Cochlear implantation in diﬃcult cases
• Usual complications
• Avoiding complications
• Auditory training aﬅer implantation
Στην «State-of-the-Art» τράπεζα αυτή γίνεται προσπάθεια περιγραφής των δυσκολιών, των επιπλοκών και της αποφυγής αυτών της
κοχλιακής εµφύτευσης και της αναγκαίας εκπαίδευσης που απαιτείται µετά την κοχλιακή εµφύτευση

Κυριακή 03 Ιουνίου 2018
09:30 - 10.15

Μετεκπαιδευτικό σεµινάριο
Εµβοές: Υπάρχει πειστική αντιµετώπιση;
Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες
Στόχος του µετεκπαιδευτικού σεµιναρίου είναι η κατανόηση των προτεινόµενων παθοφυσιολογικών µηχανισµών πρόκλησης των
εµβοών και οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπισή τους

10.15 - 10.45

∆ιάλειµµα - καφές

10.45 - 16.00

Μετεκπαιδευτικό πρόγραµµα. Χειρουργική κροταφικού οστού

10.45 - 11.30

Μέρος 1ο
Χειρουργική ανατοµική κροταφικού οστού

11.30 - 16.00

Μέρος 2ο
Πρακτική εξάσκηση χειρουργικής κροταφικού οστού σε πλαστικά κροταφικά οστά
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ

Καλαµάτα | Ξενοδοχείο Elite

Γενικές Πληροφορίες
Ηµεροµηνία και τόπος διεξαγωγής
1-3 Ιουνίου 2018
Καλαµάτα, ξενοδοχείο Elite (Τέρµα Ναυρίνου, 24100 Καλαµάτα, Τηλ.: 27210 22434, www.elite.com.gr)

Σηµαντικές ηµεροµηνίες
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής περιλήψεων εργασιών:
Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών:

30 Μαρτίου 2018
30 Απριλίου 2018

Οδηγίες υποβολής εργασιών
Για τις οδηγίες υποβολής εργασιών, παρακαλούµε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: www.globalevents.gr

Επίσηµη γλώσσα
Η επίσηµη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική για τις διαλέξεις των προσκεκληµένων οµιλητών από το
εξωτερικό. Είναι επίσης δεκτές ανακοινώσεις στην Αγγλική γλώσσα.

Μόρια συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)
Στο συνέδριο θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο.

Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συµµετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συµµετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού
απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστηµονικού προγράµµατος, σύµφωνα µε τη σχετική
εγκύκλιο του ΕΟΦ. ∆εν προσµετρούνται τα δορυφορικά συµπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις. Θα υπάρχει σύστηµα καταµέτρησης
(barcode).
Τα πιστοποιητικά θα δοθούν την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 και αφού πρώτα κατατεθεί στη γραµµατεία το έντυπο αξιολόγησής του.

Κονκάρδα συνέδρων
Όλο οι σύνεδροι θα παραλαµβάνουν από τη γραµµατεία του συνεδρίου την ειδική κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωµένοι να
φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Οπτικά µέσα - Τεχνική γραµµατεία
Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισµένες για τις παρουσιάσεις µέσω H/Y.
Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται µία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική
γραµµατεία.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Καλαµάτα | Ξενοδοχείο Elite

Γενικές Πληροφορίες
Εµπορική έκθεση
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρµακευτικών προϊόντων και ιατρικών µηχανηµάτων.

∆ικαίωµα συµµετοχής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ειδικοί
Ειδικευόµενοι
Νοσηλευτές / Επαγγελµατίες Υγείας / Λοιποί
Φοιτητές*

Έως 14 Απριλίου
130€
90€
70€

Από 15 Απριλίου-on site
150€
120€
90€
20€

Οι παραπάνω τιµές επιβαρύνονται πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24%
*Αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές µε την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. ∆εν ισχύει για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το δικαίωµα συµµετοχής για την κατηγορία Ειδικοί, Ειδικευόµενοι, Επαγγελµατίες Υγείας-Λοιποί περιλαµβάνει:
• Παρακολούθηση Συνεδρίου • Συνεδριακό Υλικό • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο • Πιστοποιητικό Συµµετοχής
Το δικαίωµα συµµετοχής για την κατηγορία Φοιτητές/Νοσηλευτές περιλαµβάνει:
• Παρακολούθηση Συνεδρίου • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο • Πιστοποιητικό συµµετοχής
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ

ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Καλαµάτα | Ξενοδοχείο Elite

Γραµµατεία Συνεδρίου

Θεσσαλονίκη

Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τ 2310 247743, 2310 247734, F 2310 247746
E info@globalevents.gr

Αθήνα

Αγγέλου Μεταξά 21,
Εµπορικό Κέντρο Galleria, 16675 Γλυφάδα, Αθήνα
Τ 210 3250260, F 210 3250260
E athens@globalevents.gr

www.globalevents.gr
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ

