
Ημερίδα / Εργαςτήρι για την Αφαςία 
 

29 Μαΐου 2014 
 
Ο Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου ζχει τθ μεγάλθ χαρά και τιμι να 
ανακοινϊςει τθν διεξαγωγι ειδικήσ Ημερίδασ/Εργαςτήρι ςχετικά με τθν Αφαςία και ειδικότερα 
τθν εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ ςτθν πρϊτθ εμπορικά διακζςιμθ δοκιμαςία αξιολόγθςθσ 
Ελλινων αφαςικϊν “Διαγνωςτική Εξζταςη τησ Βοςτϊνησ για την Αφαςία” (Boston Diagnostic 
Aphasia Examination).  
 
Κφριοσ ομιλθτισ κα είναι ο Δρ. Λάμπροσ Μεςςήνησ, υπεφκυνοσ Κλινικόσ Νευροψυχολόγοσ του 
Ιατρείου Μνιμθσ-Νευροψυχολογίασ τθσ Νευρολογικισ Κλινικισ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του 
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν.  Ο Δρ. Μεςςινθσ διδάςκει για 15 χρόνια ςτο Τμιμα Λογοκεραπείασ του 
ΑΤΕΙ Πατρϊν. 
 
Η αξιολόγθςθ τθσ γλωςςικισ λειτουργίασ αποτελεί ζνα βαςικό ςτοιχείο ςχεδόν κάκε εκτίμθςθσ 
ατόμων με εγκεφαλικι δυςλειτουργία. Το Εκνικό Ινςτιτοφτο Υγείασ των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 
85.000 νζεσ περιπτϊςεισ αφαςίασ προκφπτουν κάκε χρόνο και ότι περιςςότεροι από 5 
εκατομμφρια άνκρωποι, παγκοςμίωσ προςβάλλονται από κάποια μορφι αφαςίασ. Ο όροσ αφαςία, 
με τθν ευρφτερθ ζννοιά του αναφζρεται ςτθν απϊλεια ι ςτθν ζκπτωςθ των προςλθπτικϊν ι 
εκφραςτικϊν γλωςςικϊν δεξιοτιτων ωσ αποτζλεςμα εγκεφαλικισ βλάβθσ. Η αφαςία επθρεάηει 
τθν ςωςτι χριςθ των λζξεων και των εννοιϊν τουσ, τθν δθμιουργία γραμματικόσ ορκϊν 
προτάςεων (ςφνταξθ), τθν ικανότθτα κατανόθςθσ, τθν γραπτι ζκφραςθ και τθν ανάγνωςθ.  
 
Παρά τισ πολφτιμεσ προςπάκειεσ Κλινικϊν Νευροψυχολόγων και Λογοπακολόγων – 
Λογοκεραπευτϊν, που εργάηονται ςτθν Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμθ εμπορικά διακζςιμα 
εργαλεία για τθν αξιολόγθςθ των γλωςςικϊν και γνωςτικϊν ικανοτιτων, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ. 
Με τθν ςκζψθ αυτι θ επιςτθμονικι ομάδα του Ιατρείου Μνιμθσ – Νευροψυχολογίασ, τθσ 
Νευρολογικισ Κλινικισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν αποφάςιςε να προςαρμόςει – ςτακμίςει ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ζνα ευρζοσ γνωςτό εργαλείο για τθν αξιολόγθςθ τθσ πακολογικισ γλωςςικισ 
λειτουργίασ – αφαςίασ, με κοινι χριςθ από Κλινικοφσ Νευροψυχολόγουσ και Λογοπακολόγουσ. 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ: 
 Η Ημερίδα είναι ανοικτι για να τθν παρακολουκιςουν Εγγεγραμμζνοι Λογοπακολόγοι, 

ενεργά* μζλθ του Συλλόγου Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων.  
 Μθ ενεργά μζλθ κα μποροφν να λάβουν μζροσ χωρίσ όμωσ τθ ςχετικι ζκπτωςθ. 
 Φοιτθτζσ λογοκεραπείασ μποροφν να παρακολουκιςουν ΜΟΝΟ το Α’ Μζροσ. 
 Το δεφτερο μζροσ, δθλ. το εργαςτιρι (workshop) μποροφν να παρακολουκιςουν μζχρι 30 

άτομα γι’ αυτό και κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. 
 Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα να παρακολουκιςει κάποιοσ μόνο το πρϊτο μζροσ, μόνο 

δεφτερο ι και τα δφο μαηί. 
--------------------------------------------- 

 
* Ενεργά κεωροφνται τα μζλθ που ζχουν τακτοποιιςει όλεσ τισ οφειλζσ τουσ προσ το Σφλλογο, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνδρομισ για το 2014. 
 
 
 
 

 



Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 
 

 Ενεργά μζλη ΣΕΛΚ Μη ενεργά μζλη ΣΕΛΚ Φοιτητζσ 

Α’ Μζροσ 30 ευρϊ 50 ευρϊ 15 ευρϊ 

Β’ Μζροσ 40 ευρϊ 60 ευρϊ Δεν ιςχφει 

Α’ & Β’ Μζροσ 50 ευρϊ 70 ευρϊ Δεν ιςχφει 

 
 

Ημερίδα / Εργαςτήρι για την Αφαςία 
 

Ημερομηνία: Πζμπτθ, 29 Μαΐου 2014 
 

Ώρεσ: 16.00 – 20.30 
 

Χϊροσ διεξαγωγήσ: Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο Κφπρου, Λευκωςία 
 

Αίθουςα: # 107 (παλαιό κτιριο) 
 
Αναλυτικό πρόγραμμα: 
 
Οι πιο κάτω ομιλίεσ κα καλφψουν κζματα που άπτονται τθν αιτιοπακογζνια, αξιολόγθςθ και 
ταξινόμθςθ των αφαςικϊν ςυνδρόμων και τθν ςυνειςφορά τθσ Νευροψυχολογικισ εκτίμθςθσ ςε 
αφαςικοφσ αςκενείσ. 
 

16.30 - 17.15  - Τίτλοσ: «Σφγχρονη προςζγγιςη αφαςιϊν: από τη λειτουργική 
νευροανατομία ςτην κλινική πράξη» 

Δρ. Γρηγόριοσ Νάςιοσ  
Διδάκτωρ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και Επίκουροσ 
Κακθγθτισ ςτο Τμιμα Λογοκεραπείασ 

 

17.15 - 17.45  - Τίτλοσ: «Συνειςφορά τησ νευροψυχολογικήσ αξιολόγηςησ ςε αφαςικοφσ 
αςθενείσ»   

Δρ. Λάμπροσ Μεςςήνησ 
Κλινικόσ Νευροψυχολόγοσ του Ιατρείου Μνιμθσ-Νευροψυχολογίασ τθσ 
Νευρολογικισ Κλινικισ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

 

17.45 - 18.15  - Τίτλοσ: «Σφγχρονα δεδομζνα για την αποκατάςταςη των αφαςιϊν» 

Δρ. Μαρία Καμπανάρου  
Αναπλ. κακθγιτρια Λογοκεραπείασ-Λογοπακολογίασ και Διευκφντρια του 
τμιματοσ Λογοκεραπείασ (Τμιμα Αποκατάςταςθσ) του  Τεχνολογικοφ 
Πανεπιςτθμίου Κφπρου 

   -------------------------------------------------------------- 
 

18.30 - 20.30  - Εργαςτιρι για τθν Αφαςία 
Χοριγθςθ και Ερμθνεία του εργαλείου αξιολόγθςθσ (ΔΕΒΑ) 
Παρουςιάηουν:  
 Δρ. Λάμπροσ Μεςςινθσ 
 Κα. Χριςτίνα Ghemulet-Πολίτθ 


