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Πεξίιεςε
Σν Σέηαξην Γηεζλέο Νεπξνινγηθό πλέδξην δηεμήρζε ζην Παξίζη ηεο Γαιιίαο ζηηο 5–
10 επηεκβξίνπ ηνπ 1949. Μεηά ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αλαβίσζε ηελ
ηζηνξηθή ζεηξά ησλ ζπλεδξίσλ πνπ θαζηέξσζαλ ηε Νεπξνινγία θαη ηε Νεπξνρεηξνπξγηθή σο
αλεμάξηεηεο ηαηξηθέο εηδηθόηεηεο. Σν ζπλέδξην ζην Παξίζη ήηαλ αθηεξσκέλν ζηνλ JosephJules Déjerine (1849–1917) κε αθνξκή ηελ εθαηνζηή επέηεην από ηε γέλλεζή ηνπ θαη ην
παξαθνινύζεζαλ 1085 εθπξόζσπνη από 46 ρώξεο. Οη ηέζζεξηο θύξηεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο,
πνπ πεξηειάκβαλαλ ηέζζεξηο βαζηθέο δηαιέμεηο ε θαζεκία, ήηαλ ε ειεθηξνεγθεθαινγξαθία
(EEG) θαη ε ειεθηξνκπνγξαθία, ν ζάιακνο θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ, νη ηνγελείο ινηκώμεηο ηνπ
λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε λεπξνρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ. Δπηπιένλ,
αλαγλώζηεθαλ 115 εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηα θύξηα ζέκαηα, θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 252
επηπιένλ ειεύζεξεο ζπδεηήζεηο γηα πνηθίια ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο θαη θιηληθέο
λεπξνεπηζηήκεο. ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα αλαζθόπεζε ηνπ ηζηνξηθνύ
πιαηζίνπ ηνπ ζπλεδξίνπ θαη αλαιύνληαη νξηζκέλεο επηιεγκέλεο αλαθνηλώζεηο.

Λέμεηο θιεηδηά:
Ηζηνξία ηεο λεπξνινγίαο, Γηεζλέο Νεπξνινγηθό πλέδξην, Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθία θη
ειεθηξνκπνγξαθία, Θάιακνο, Ηνγελείο ινηκώμεηο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο,
Νεπξνρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ
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Abstract
The Fourth International Neurological Congress was held in Paris, France, on 5–10
September 1949. It revived, following the end of the Second World War, the historic series of
conferences that established Neurology and Neurosurgery as independent medical specialties.
The Paris conference was dedicated to Joseph-Jules Déjerine (1849–1917) on the occasion of
the centennial anniversary of his birth, and was attended by 1085 delegates from 46 countries.
The four main themes, comprising four keynote lectures each, were electroencephalography
(EEG) and electromyography (EMG), the thalamus and its pathology, viral diseases of the
nervous system, and the neurosurgical management of pain. An additional 115 papers related
to the main themes were read, as well as 252 free communications on various topics in the
basic and clinical neurosciences. An overview is presented of the historical context of the
conference and select papers.

Keywords:
History of Neurology, International Neurological Congress, Electroencephalography and
electromyography, Thalamus, Viral infections of the nervous system, Neurosurgical
management of pain
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ

1.1 Δηζαγσγή
Σν Σέηαξην Γηεζλέο Νεπξνινγηθό πλέδξην δηεμήρζε ζην Παξίζη ηεο Γαιιίαο από ηε
Γεπηέξα 5 έσο ην άββαην 10 επηεκβξίνπ ηνπ 1949 [1]. Πξόθεηηαη γηα ην ηέηαξην κηαο
ζεηξάο δηαζθέςεσλ [2] πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε, ώζηε λα θαζηεξσζνύλ ε Νεπξνινγία θαη ε
Νεπξνρεηξνπξγηθή σο αλεμάξηεηεο εηδηθόηεηεο. Μέρξη πξόηηλνο απνηεινύζαλ ηκήκα ηεο
Δζσηεξηθήο Παζνινγίαο, ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ηεο Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο. Ζ ζεηξά απηή ησλ
ζπλεδξίσλ μεθίλεζε κεηά ηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν θαη θαζηέξσζαλ ηελ παξάδνζε ησλ
λεπξνινγηθώλ ζπλεδξίσλ αλά ηέζζεξα ρξόληα, παξάδνζε πνπ δηαηεξήζεθε κέρξη ην 2009 κε
ηελ θαζηέξσζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπο αλά δύν ρξόληα. Σν πξώην πλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε
ην 1931 ζηε Βέξλε ηεο Διβεηίαο [3-4], ελώ ην δεύηεξν ην 1935 ζην Λνλδίλν ηεο Αγγιίαο [56] θαη ην ηξίην ην 1939 ζηελ Κνπεγράγε ηεο Γαλίαο [7]. Οη δύν επόκελεο ζπλαληήζεηο κεηά
ην Παξίζη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1953 ζηε Ληζαβόλα ηεο Πνξηνγαιίαο [8-9], θαη ην 1957
ζηηο Βξπμέιιεο ηνπ Βειγίνπ. Σν 1957 σο απόξξνηα όζσλ ζπδεηήζεθαλ θαη ςεθίζηεθαλ θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ ζπλεδξίσλ ηδξύζεθε ε Παγθόζκηα Οκνζπνλδία Νεπξνινγίαο
[10-11].

1.2 θνπόο
Ζ ζεκαζία ησλ πέληε πξώησλ Γηεζλώλ πλεδξίσλ Νεπξνινγίαο ππήξμε θαζνξηζηηθή
γηα ηνπο θιάδνπο ηεο Νεπξνινγίαο θαη ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο αξρηθά θαη κεηέπεηηα ηνλ
επξύηεξν ηνκέα ησλ Νεπξνεπηζηεκώλ. Ζ παξνύζα εξγαζία πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηε
ζπκβνιή ηνπ ηέηαξηνπ θαηά ζεηξά από απηά ηα ζπλέδξηα. Έηζη, παξνπζηάδεηαη ε δνκή θαη
δηάξζξσζε ηνπ ζπλεδξίνπ. Γίλεηαη ζύληνκα ην πεξηερόκελν επηιεγκέλσλ αλαθνηλώζεσλ
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θαζεκηάο από ηηο ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ώζηε λα αλαδεηρζεί ε πξόνδνο πνπ είρε
ζεκεησζεί σο ηόηε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη κε ζπληνκία
βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ βαζηθώλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπ ζπλεδξίνπ, ηνπ ηηκώκελνπ JosephJules Déjerine θαη ηνπ πξνέδξνπ Théophile-Alajouanine κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο
ηνπο ζηνπο ηνκείο ηεο Νεπξνινγίαο θαη Νεπξνρεηξνπξγηθήο.

1.3 Μεζνδνινγία
Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ κειεηήζεθε κία ζεηξά βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ.
Κεληξηθά ζεκεία κειέηεο ππήξμαλ αξρηθά νη ηξεηο πξσηόηππνη ηόκνη ησλ πξαθηηθώλ ηνπ
Σέηαξηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Νεπξνινγίαο [12-14] θαζώο επίζεο θαη κία ζύληνκε έθζεζε
πνπ δεκνζηεύηεθε ζην British Medical Journal ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπλεδξίνπ [15].
Παξάιιεια, αμηνπνηήζεθαλ πνηθίια άξζξα πνπ γξάθηεθαλ είηε ζύγρξνλα είηε κεηαγελέζηεξα
ηνπ ζπλεδξίνπ θαη αλαθέξνληαλ ζε απηό [16-21]. Γηα ηηο βηνγξαθίεο ησλ Déjerine θαη
Alajouanine αμηνπνηήζεθαλ editorials θαη αθηεξώκαηα ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπο [22-25].
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

2.1 πκκεηέρνληεο θαη δηνξγάλσζε
Με ηε ιήμε ηνπ Σξίηνπ Γηεζλνύο Νεπξνινγηθνύ πλεδξίνπ ηεο Κνπεγράγεο ηνλ
Αύγνπζην ηνπ 1939 πξνγξακκαηίζηεθε ην επόκελν ζπλέδξην πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαλ
ηέζζεξα ρξόληα κεηά, ην 1943 ζην Παξίζη. Χζηόζν, νη ηζηνξηθέο εμειίμεηο θαηέζηεζαλ
αλαγθαία ηελ αιιαγή ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ. πγθεθξηκέλα, ην 1943 ν
Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο βξηζθόηαλ ζε εμέιημε θαη ε πόιε ησλ Παξηζίσλ ηεινύζε ππό
λαδηζηηθή θαηνρή. Έηζη, ην 1949, κε ηελ νξηζηηθή ιήμε ησλ ερζξνπξαμηώλ ηνπ πνιέκνπ θαη
ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηα επξσπατθά πξάγκαηα, δόζεθε ε δπλαηόηεηα
πινπνίεζεο ηνπ Σέηαξηνπ Γηεζλνύο Νεπξνινγηθνύ πλεδξίνπ [10]. Μάιηζηα, θαηά ηελ
έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ ν Πξόεδξνο ηεο Γαιιίαο, αιιά θαη ν Τπνπξγόο εμσηεξηθώλ απεύζπλαλ
ραηξεηηζκό πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο θίλεζε θαιήο ζέιεζεο θαη ζέινληαο λα δειώζνπλ
όηη ην ζπλέδξην ηειείηαη ππό ηελ πξνζηαζία ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο.
ην ζπλέδξην ελεγξάθεζαλ 1440 εθπξόζσπνη από 46 ρώξεο [14], νη νπνίνη θιήζεθαλ λα
θαηαβάινπλ ηέινο εγγξαθήο πνπ αλεξρόηαλ ζηηο £ 2½ [16]. Οη εθπξόζσπνη ησλ ΖΠΑ
αλέξρνληαλ ζηνπο 199 απνηειώληαο θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ πιεηνλόηεηα ησλ
ζπκκεηερόλησλ. Χο επίζεκεο γιώζζεο ηνπ ζπλεδξίνπ είραλ νξηζηεί ε Γαιιηθή, ε Αγγιηθή, ε
Ηζπαληθή θαη ε Ρσζηθή [15]. Αμηνζεκείσηε είλαη ε απνπζία ηεο Γεξκαληθήο από ηηο επίζεκεο
γιώζζεο θαζώο θαη ησλ Γεξκαλώλ εθπξνζώπσλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο. Ζ Γεξκαληθή
ζπγθαηαιέγνληαλ ζηηο επίζεκεο γιώζζεο ζηα πξνεγνύκελα ηξία ζπλέδξηα. Ζ απόθαζε απηή
ζρεηίδεηαη κε ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ηεο πεξηόδνπ. Σν ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ άθεζε έλα έληνλα αληηλαδηζηηθό θιίκα όρη κόλν ζε επξσπατθό, αιιά θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο απηό κεηαηξάπεθε θαη ζε αληηγεξκαληθή ζηάζε, εηδηθά ηελ
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πξώηε δεθαεηία κεηαπνιεκηθά. Ζ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα δελ θαηάθεξε λα κείλεη ακέηνρε
ζε απηό.

Χο πξόεδξνο ηνπ ζπλεδξίνπ είρε νξηζηεί ν Γάιινο λεπξνιόγνο Théophile Alajouanine
(1890–1980), σο αληηπξόεδξνο ν J. A. Barré (1880–1967), ελώ σο γεληθόο γξακκαηέαο
δηεηέιεζε ν Raymond Garcin (1897–1971). Παξάιιεια, νξίζηεθαλ σο επίηηκνη πξόεδξνη νη
Charles Scott Sherrington (1857–1852), Gordon Holmes (1876–1965), Georges Guillain
(1876–1961) θαη André Thomas (1867–1963). Χο αληηπξόεδξνη-εθπξόζσπνη ησλ ρσξώλ ηνπο
νξίζηεθαλ νη εμήο: N. Antoni (νπεδία), N. Asenjo (Υηιή), Austregesilo (Βξαδηιία), Brouwer
(Οιιαλδία), Dimitri (Αξγεληηλή), A. Feiling (Αγγιία), Van Gehuchten (Βέιγην), Henner
(Σζερνζινβαθία), Jonesco-Sisesti (Ρνπκαλία), Kaila (Φηλιαλδία), O. Kauders (Απζηξία),
Knud-Krabbe (Γαλία), Lehoczky (Οπγγαξία), Lisi (Ηηαιία), Lopez Ibor (Ηζπαλία), E. Moniz
(Πνξηνγαιία), Monrad-Krohn (Ννξβεγία), De Morsier (Διβεηία), Opalski (Πνισλία),
Πακπνύθεο (Διιάδα), Penfield (Καλαδάο), H. A. Riley (ΖΠΑ), Saucier (Καλαδάο),
Schroeder (Οπξνπγνπάε), Trelles (Πεξνύ), Mazhar O. Uzman (Σνπξθία) θαη Vujic
(Γηνπγθνζιαβία) [14].
Ζ ειιεληθή αληηπξνζσπεία ζην ζπλέδξην απνηειείην από ηνπο Πακπνύθε, Κνπξέηα,
Αλαζηαζόπνπιν, Παηξίθην, Ζιηάδε θαη Γατηαλάθε. Πξόθεηηαη γηα κνξθέο ηεο Νεπξνινγίαο
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ζηνλ ειιεληθό ηαηξηθό ρώξν πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο Νεπξνινγίαο
θαη ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο ζηελ Διιάδα [14].
Οη ηέζζεξηο θύξηεο ζπλεδξηάζεηο επηθεληξώζεθαλ ζηηο εμήο ζεκαηηθέο ελόηεηεο:
«Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθία θαη ειεθηξνκπνγξαθία», ππό ηελ πξνεδξία ηνπ Knud Krabbe
(1885–1961) (Κνπεγράγε), «Παζνινγηθέο δηαηαξαρέο ηνπ ζαιάκνπ», ππό ηελ πξνεδξία ηνπ
B. Brouwer (1881–1949) (Άκζηεξληακ), Ηνγελείο ινηκώμεηο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο», ππό
ηελ πξνεδξία ηνπ Henry Alsop Riley (1887–1966) (Νέα Τόξθε) θαη «Νεπξνρεηξνπξγηθή
αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ», ππό ηελ πξνεδξία ηνπ Anthony Feiling (1885–1975) (Λνλδίλν)
[12,14,16].
ηηο 115 εηζεγήζεηο πεξηιακβάλνληαλ 27 νκηιίεο ζρεηηθά κε ηελ
ειεθηξνεγθεθαινγξαθία θαη ειεθηξνκπνγξαθία, 25 νκηιίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζάιακν θαη ηελ
παζνινγία ηνπ, 34 ζπλεηζθνξέο αλαθνξηθά κε ηηο ηνγελείο ινηκώμεηο θαη 29 γηα ηελ
λεπξνρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ [12]. Ζ θαηαλνκή αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο
ζεκαηηθέο είλαη αξθεηά ηζνξξνπεκέλε αλαθνξηθά κε ηελ πνηθηιία ησλ ζεκάησλ πνπ
παξνπζηάζηεθαλ.
Δπηπιένλ, ηα ζύληνκα θείκελα πνπ πξναλαθέξζεθαλ αλέξρνληαλ ζηα 252. Από απηά ε
πιεηνλόηεηα, ηα 109, αθνξνύζαλ δεηήκαηα θιηληθήο λεπξνινγίαο, ηα 39 ηε
λεπξνρεηξνπξγηθή, ηα 34 ηε λεπξνθπζηνινγία θαη ηελ πεηξακαηηθή παζνθπζηνινγία, ηα 25
ηελ επηιεςία κε έκθαζε ζηελ ειεθηξνεγθεθαινγξαθία θαη ηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηώπηζε,
ηα 22 ηε ζεξαπεπηηθή, ηα 16 ηε λεπξναλαηνκία θαη ηε λεπξνπαζνινγία θαη ηέινο ηα 7
απνηεινύζαλ επηδείμεηο δηαθόξσλ ηερληθώλ [14].
ηε ζεκαηηθή ηεο ειεθηξνεγθεθαινγξαθίαο θαη ειεθηξνκπνγξαθίαο δύν από ηηο
δηαιέμεηο πνπ μερώξηζαλ ήηαλ απηή ηνπ Frédéric Bremer (1892–1982) ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία
ηνπ εγθεθαιηθνύ ξπζκνύ θαη ηνπ Fritz Buchthal (1907–2003) πνπ αθνξνύζε ηε ρξήζε ηεο
ειεθηξνκπνγξαθίαο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο από ηε λεπξνγελή κπτθή
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παξάιπζε θαη αηξνθία [12,15]. Κεληξηθή κνξθή ηεο ζπλεδξίαζεο ππήξμε ν Herbert H. Jasper
(1906–1999). Ζ αλαθνίλσζή ηνπ επηθεληξώζεθε ζηηο πνηθίιεο εθαξκνγέο ηεο
ειεθηξνεγθεθαινγξαθίαο ζε δεηήκαηα λεπξνρεηξνπξγηθήο [15]. Γελ πξνθαιεί έθπιεμε όηη
σο θπξηόηεξε ρξήζε ηεο ειεθηξνεγθεθαινγξαθίαο θαηνλνκάδεηαη ε αληηκεηώπηζε ηεο
επηιεςίαο, πάζεζε πνπ απαζρνινύζε ην εξεπλεηηθό έξγν ηνπ Jasper. Δλώ εμίζνπ ζεκαληηθή
ζεσξεί ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ζε πεξηπηώζεηο θξαληνεγθεθαιηθώλ, ελδνθξαληαθώλ,
αγγεηαθώλ, λεπξνθπζηνινγηθώλ, ηνμηθώλ θαη εθθπιηζηηθώλ θαθώζεσλ, όπνπ ε
ειεθηξνεγθεθαινγξαθία ζπκβάιεη πέξα από ηνλ εληνπηζκό ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο θαη ζηελ
αμηνιόγεζε ηεο επεξρόκελεο βιάβεο [12].
ηα πιαίζηα ηνπ Σέηαξηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Νεπξνινγίαο θαη ηεο ζπλεδξίαο ηεο
ειεθηξνεγθεθαινγξαθίαο θαη ειεθηξνκπνγξαθίαο δηεμήρζε ην Γεύηεξν πλέδξην ηεο
Γηεζλνύο Δηαηξείαο Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθίαο θαη ε Έβδνκε πλάληεζε ηνπ Γηεζλνύο
πλδέζκνπ Δλάληηα ζηελ Δπηιεςία. Κεληξηθό ζέκα ησλ ηξηώλ απηώλ δξάζεσλ απνηέιεζε ε
ειεθηξνκπνγξαθία (EMG), νδεγώληαο θαη’απηόλ ηνλ ηξόπν ζηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ
Ηλεκτροεγκευαλογραυία και Κλινική Νευρουυσιολογία [10,17,20]. Πξόθεηηαη γηα ην επίζεκν
έληππν ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Δηαηξεηώλ Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθίαο [18].
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην θείκελν ηεο M. Brazier, ε νπνία έρνληαο
ζπκκεηάζρεη ζην ζπλέδξην παξνπζηάδεη θαη ζρνιηάδεη ην πεξηερόκελν ησλ εηζεγήζεσλ
ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνεγθεθαινγξαθία. Απηό πνπ ε ίδηα ηνλίδεη είλαη ε ζθαηξηθόηεηα πνπ
ραξαθηήξηζε ηηο νκηιίεο. ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο βξέζεθε ε επίδξαζε ηεο
ηερλνινγηθήο πξνόδνπ όρη κόλν ζηνλ εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, αιιά πνιύ
πεξηζζόηεξν ζηηο δηαζέζηκεο ηερληθέο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ θιηληθή πξάμε [19-20].
Κπξίαξρε κνξθή ζηελ ελόηεηα ηνπ ζαιάκνπ θαη ηεο παζνινγίαο ηνπ ππήξμε ν W. E. Le
Gros Clark (1895–1971). ηελ εηζήγεζή ηνπ ηόληζε ην ζπζρεηηζκό ησλ δηαθνξεηηθώλ
ππξήλσλ ηνπ ζαιάκνπ κε ιεηηνπξγηθά δηαθνξνπνηεκέλεο θινηηθέο πεξηνρέο. Χζηόζν, ζέιεζε
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λα ππνγξακκίζεη ην θελό ζηε κέρξη ηόηε αληίιεςε ηεο ζεκαζίαο απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο
[12,15].
Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ αξηζκό ησλ εηζεγήζεσλ ην ζέκα ησλ ηνγελώλ παζήζεσλ
πξνζέιθπζε αξθεηνύο νκηιεηέο. Κεληξηθό ζέκα απνηέιεζαλ νη ινηκώμεηο ηνπ θεληξηθνύ
λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο ε ιύζζα, ε κεηεκβνιηαθή εγθεθαιίηηο, ε αιιεξγηθή
εγθεθαινκπειίηηο θαη ε πνιιαπιή ζθιήξπλζε [12,21].
Χζηόζν, πηζαλώο ην πην ελδηαθέξνλ ζεκείν ζπδήηεζεο ππήξμε ε πνιηνκπειίηηο, λόζνο
πνπ απαζρνινύζε έληνλα ηνλ ηαηξηθό θόζκν θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ.
Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ζπρλήο εκθάληζεο ζηειερώλ πνιηνκπειίηηδαο ζε ρώξεο ηνπ
αλαπηπζζόκελνπ θόζκνπ ζε βξέθε ηα νπνία, σζηόζν, δελ εκθαλίδνπλ δείγκαηα κόιπλζεο
από ηνλ ηό έγηλε ζπζρεηηζκόο κε ηνλ παξαηεηακέλν ζειαζκό. πγθεθξηκέλα, ην θαηλόκελν
απνδόζεθε ζηελ παζεηηθή αλνζνπνίεζε πνπ ζπληειείηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζειαζκνύ.
Δπηπξόζζεηα, πξνηάζεθε ν δηαρσξηζκόο ηνπ όξνπ πνιηνκπειίηηο ζε κνιύλζεηο νθεηιόκελεο
ζε ηξεηο δηαθξηηέο θαηεγνξίεο ηώλ. Ζ θιαζηθή πνιηνκπειίηηο νθείιεηαη ζε ηνύο νη νπνίνη
εληνπίδνληαη ζε παξάγσγα ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο, όπσο ηα θόπξαλα, θαη δελ
παξνπζηάδνπλ αληηγνληθή νκνηνκνξθία. Ζ δεύηεξε νκάδα είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε θαη
παξνπζηάδεη απόιπηε αληηγνληθή νκνηνκνξθία θαη είλαη δπλαηό λα πξνθαιέζεη παξάιπζε ζε
πνηθίια όξγαλα ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο αθόκε θαη εθηόο ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ
πζηήκαηνο. Ζ Σξίηε νκάδα εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ Ακεξηθή ζε πνηθίια ηξσθηηθά θαη όρη
ζηνλ άλζξσπν [12,21].

Γηα ηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά από
δηαιέμεηο ζρεηηθά κε ηε ιεπθνηνκή, ηελ ινβνηνκή θαζώο θαη ηε ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε ζην
ζπκπαζεηηθό λεπξηθό ζύζηεκα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ πεξηζηαηηθά έληνλνπ πόλνπ.
Ο G. F. Rowbotham παξνπζίαζε ην έξγν ηνπ θαη ηηο ηερληθέο πνπ ν ίδηνο εθαξκόδεη ζε
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πεξηζηαηηθά ρξόληνπ πόλνπ θαη εκηθξαληώλ. Οξηζκέλεο από ηηο ηερληθέο πνπ παξνπζίαζε
είλαη ε απρεληθή ζπκπαζεθηνκή θη ε δηαίξεζε ηεο εμσηεξηθήο θαξσηηδηθήο αξηεξίαο. Ο
Henry R. Viets αλέιπζε πεξηζηαηηθά αζζελώλ κε ζπκώκαηα (7) ή κε βαξεία κπαζζέλεηα (29)
ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκεθηνκή. Οη αζζελείο κε βαξεία κπαζζέλεηα παξείραλ
δεδνκέλα ζεηηθά γηα ηελ ζπλέρηζε ρξήζεο ζπκεθηνκήο ζε αλάινγα πεξηζηαηηθά [12,15].
Όπσο ήηαλ αλακελόκελν δεηήκαηα ζρεηηδόκελα κε ηε ζέζε ηεο Νεπξνινγίαο θαη ηεο
Νεπξνρεηξνπξγηθήο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ηνπ κέιινληνο ησλ ηνκέσλ απαζρόιεζαλ έληνλα
ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε θίλεζε ηνπ Alfonso Asenjo (1906–1980) από
ηελ Υηιή πνπ δηνξγάλσζε ζπδήηεζε γηα ηελ παξνπζία ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο ζε επόκελα
δηεζλή ζπλέδξηα [10]. Παξνκνίσο, ην άββαην θαηά ηελ ιήμε ηνπ ζπλεδξίνπ ν Pearce Bailey
ηόληζε ηηο δπζθνιίεο ηεο Νεπξνινγίαο λα απνδεζκεπηεί από άιιεο ηαηξηθέο εηδηθόηεηεο θαη λα
αλαπηπρζεί αλεμάξηεηα από απηέο. Χο ιύζε ζε απηό πξόηεηλε ηελ ελεξγεηηθόηεξε ζηάζε ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ, ώζηε λα αλαδεηρζεί ν ηνκέαο έλαληη ησλ ππνινίπσλ [15].

2.2 Théophile-Alajouanine, πξόεδξνο ηνπ ζπλεδξίνπ
Ο Alajouanine (18901980) γελλήζεθε ην 1890 ζην Αιηέ ηεο Γαιιίαο από νηθνγέλεηα
κέηξηνπ κνξθσηηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ επηπέδνπ. Ζ έθεζή ηνπ ζηηο επηζηήκεο ήηαλ
θαζνξηζηηθή ζηελ απόθαζή ηνπ λα εγθαηαζηαζεί ζην Παξίζη θαη λα αθνινπζήζεη ζπνπδέο
ζηνλ ηαηξηθό ηνκέα. Καηά ηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν εξγάζηεθε σο εζεινληήο γηαηξόο.
Παξά ην όηη δελ αθνινύζεζε θαιιηηερληθέο ζπνπδέο, δελ εγθαηέιεηςε πνηέ ηελ ελαζρόιεζε
κε ηηο ηέρλεο. Έηζη, σο λεπξνιόγνο κειέηεζε ηνπο κεγάινπο θαιιηηέρλεο πνπ γλώξηζε ζην
Παξίζη. Μάιηζηα, έγξαςε ζεηξά άξζξσλ ζρεηηθά κε ην λεπξνινγηθό πξνθίι δηαθόξσλ
δσγξάθσλ θαη ινγνηερλώλ, πνιιά από ηα νπνία δεκνζηεύηεθαλ ζε λεπξνινγηθά πεξηνδηθά,
όπσο ην Βrain. Σν 1927 νξίζηεθε αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζην παλεπηζηεκηαθό λνζνθνκείν
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La Salpêtrière, όπνπ αξγόηεξα θαηέθηεζε ηελ έδξα ηεο ηζηνξίαο ηεο ηαηξηθήο. Σν 1947
θαηάθεξε λα γίλεη ν πέκπηνο ζε ζεηξά θάηνρνο ηεο έδξαο ηεο Νεπξνινγίαο. Απεβίσζε ζηε
γελέηεηξά ηνπ ην 1980 ιόγσ πξνρσξεκέλεο ειηθίαο. Χο έλδεημε αλαγλώξηζεο ηνπ έξγνπ θαη
ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηελ ηαηξηθή, ζην παλεπηζηεκηαθό λνζνθνκείν La Salpêtrière ππάξρεη
αθόκε θαη ζήκεξα πηέξπγα ηεο λεπξνινγηθήο θιηληθήο κε ην όλνκα «ThéophileAlajouanine».
Καζεγεηέο ηνπ ππήξμαλ νη Philippe Chaslin, Ernest Séglas, Georges Guillain, Pierre
Marie θαη Jules Déjerine. Δύθνια βιέπεη θάλεηο όηη είρε ηελ ηύρε λα καζεηεύζεη δίπια ζε
ζεκαληηθέο κνξθέο ηεο Νεπξνινγίαο. αθώο ν θαζεγεηήο κε ηελ κεγαιύηεξε επίδξαζε ζην
έξγν ηνπ ππήξμε ν Charles Foix. Ο Foix καδί κε ηνλ Alajouanine πεξηέγξαςαλ ην 1926 ηελ
αξηεξηνθιεβηθή δπζπιαζία ηνπ πνπ νλνκάζηεθε, ζύλδξνκν Foix-Alajouanine.
Από πνιινύο ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο λεπξνγισζζνινγίαο ιόγσ ηνπ εθηεηακέλνπ
εξεπλεηηθνύ ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηελ αθαζία. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ λεπξνιόγν Ombredane
θαη ηνλ γισζζνιόγν Duran εμέδσζαλ ην 1939 ην Le Syndrome de Désintégration Phonétique.
ην βηβιίν πεξηγξάθνληαη θαη αλαιύνληαη πεξηζηαηηθά αζζελώλ κε αλαξζξία θαη αθαζία
ηύπνπ Broca. Δπηπξόζζεηα, ν Alajouanine δηαρώξηζε ην αηζζεηεξηνθηλεηηθό ή
αθνπζηηθνθσλεκηθό ζύζηεκα ζε απηό πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλόεζε
ησλ θσλεκηθώλ κνλάδσλ θαη ζε απηό πνπ αθνξά ηε ζεκαζηνινγία θαη ηε ζύλδεζε γιώζζαοζθέςεο. Παξά ηνλ αξρηθό ελζνπζηαζκό κε ηνλ νπνίν έγηλε αξρηθά απνδεθηόο ν δηαρσξηζκόο
ε ζύγρξνλε Γισζζνινγία δελ ηνλ πηνζεηεί [22-23].

2.3 Joseph-Jules Déjerine, ηηκώκελε πξνζσπηθόηεηα
Με αθνξκή ηα εθαηό ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ κεγάινπ Διβεηνύ λεπξνιόγνπ
JosephJules Déjerine (1849–1917) ην ηέηαξην Γηεζλέο Νεπξνινγηθό πλέδξην αθηεξώζεθε
ζηε κλήκε ηνπ. Πξόθεηηαη γηα εκβιεκαηηθή κνξθή ζην ρώξν ηεο Νεπξνινγίαο, θαζώο
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απνηέιεζε ηνλ ηξίην ζηε ζεηξά θάηνρν ηεο πξώηεο παγθνζκίσο έδξαο Νεπξνινγίαο ζην
παλεπηζηεκηαθό λνζνθνκείν La Salpêtrière. Οη πξνθάηνρνί ηνπ Jean-Martin Charcot θαη
Fulgence Raymond ππήξμαλ θαη δάζθαινί ηνπ κε κεγάιε επηξξνή ζην εξεπλεηηθό ηνπ έξγν.
Δπηπιένλ, ήηαλ έλα από ηα 17 ηδξπηηθά κέιε ηεο Γαιιηθήο Νεπξνινγηθήο Δηαηξείαο. ην
πιαίζην απηήο ηεο ηηκεηηθήο αθηέξσζεο νη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ σο δώξν έλα κεηάιιην κε
ηε κνξθή ηνπ Déjerine. Ο ζπλεξγάηεο ηνπ, André Thomas (1867–1963), πξηλ ηε ιήμε ηνπ
ζπλεδξίνπ έδσζε δηάιεμε πξνο ηηκήλ ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Déjerine [10].
O Déjerine γελλήζεθε ζηελ Γελεύε ηεο Διβεηίαο ην 1849 από αζηνύο γνλείο κεζαίαο
νηθνλνκηθήο ηάμεο. Δθεί μεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηνπ πάλσ ζηε βηνινγία θαη ηε ζπγθξηηηθή
αλαηνκηθή θαηά ηα έηε 1868–1870 θαη έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γαιινπξσζηθνύ πνιέκνπ
απνθάζηζε λα δνπιέςεη εζεινληηθά ζην ηνπηθό λνζνθνκείν. Σν 1871 κεηέβε ζην Παξίζη όπνπ
ζπνύδαζε ηαηξηθή, έρνληαο ηελ επθαηξία λα εξγαζηεί ην 1875 σο λνζνθνκεηαθόο ηαηξόο ζην
Hopital de la Pitie. Καηά ηελ πεξίνδν απηή αζρνιήζεθε κε ηηο πεξηθεξηθέο λεπξνπάζεηεο. Σν
1879 κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο ζηελ νμεία πξντνύζα παξάιπζε
νξίζηεθε δηεπζπληήο θιηληθήο ζην Hopital Bicetre. Από ην 1895–1917 εξγάζηεθε ζην
παλεπηζηεκηαθό λνζνθνκείν Salpetriere σο θαζεγεηήο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο
ρεηξνπξγηθήο, ηεο εζσηεξηθήο παζνινγίαο θαη ηεο λεπξνινγίαο. Απεβίσζε ην 1917 από ηε
λόζν Bright.
Ζ κνλαδηθή ηνπ δεκνζηεπκέλε βηνγξαθία αλήθεη ζηνλ Gauckler θαη πεξηγξάθεη ηνλ
Déjerine σο κία επηβιεηηθή κνξθή πνπ σζηόζν έδεηρλε αθνζίσζε θαη αγάπε γηα ην
αληηθείκελό ηνπ, γεγνλόο πνπ εθηηκνύζαλ νη ζπλάδειθνη θαη νη θνηηεηέο ηνπ. Σν 1888
λπκθεύζεθε ηελ Ακεξηθαλίδα ηαηξό Augusta Marie Klumpke (1859–1927), ηελ πξώηε
γπλαίθα πνπ θαηέθηεζε ηνλ ηίηιν «interne des hôpitaux». Μαδί ζπλεξγάζηεθαλ ζε δεηήκαηα
παζνινγναλαηνκίαο θαη αλαηνκηθήο.
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Σν έξγν ηνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία κέξε κε βάζε ην αληηθείκελν ησλ εξεπλώλ
ηνπ. ην πξώην κέξνο επηθεληξώζεθε ζε αλαηνκηθέο θαη παζνιναλαηνκηθέο κειέηεο γηα
πξόζθαηεο αλαθαιύςεηο, όπσο ε ρξώζε Golgi, ε κηθξνηνκή Gudden θαη ε ρξώζε Marchi ζε
ζεηξηαθέο ηνκέο. Έηζη, αζρνιήζεθε θαη παξέδσζε κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ξηδηθώλ
κπνηνκίσλ (radicular myotomes) θαη δεξκνηνκίσλ, ηηο ζπλδέζεηο ησλ ππξακηδηθώλ νδώλ, ηηο
θινηηθέο δέζκεο, ηηο αληνύζεο αηζζεηηθέο νδνύο θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπ ζαιάκνπ κε ηα
εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα. Σαπηόρξνλα, έθαλε θιηληθέο θαη παζνινγηθέο ζπζρεηίζεηο, επί
παξαδείγκαηη κε ηελ θεληξηθή θαη πεξηθεξηθή αηαμία, ηελ αθαζία, ην ζύλδξνκν απνζύλδεζεο
ηνπ κεζνινβίνπ θαη ηελ απηηθή αγλσζία. Μεξηθά από ηα ζεκαληηθόηεξα επξήκαηά ηνπ είλαη
ε κπτθή αηξνθία σκνπιάηεο θαη βξαρίνλα ρσξίο λεπξνπάζεηα θαη ε ύπαξμε αηζζεηεξηαθώλ
ειιεηκκάησλ ιόγσ εγθεθαιηθήο βιάβεο ρσξίο πεξηθεξηθή αηζζεηεξηαθή βιάβε ή θηλεηηθά
ειιείκκαηα.
ην δεύηεξν ηκήκα ηεο θαξηέξαο ηνπ, ν Déjerine αζρνιήζεθε κε ηηο αλώηεξεο
εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηελ πεπνίζεζε όηη ζπγθεθξηκέλνη ηύπνη αθαζίαο ζπλδένληαη κε
ζπγθεθξηκέλεο δνκηθέο βιάβεο θαη ειιείκκαηα ζηηο αλώηεξεο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ
ηειεπηαία θάζε ηνπ έξγνπ ηνπ αθνξά θπξίσο ηελ ςπρηαηξηθή θαη ηελ ςπρνζεξαπεία κε
έκθαζε ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ ζεξαπεπηή γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο εθάζηνηε
ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο [23-24].
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΤΕΖΣΖΖ

3.1 πδήηεζε
Πξηλ από ηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα ηε ιήμε ηνπ ζπλεδξίνπ ην πξσί ηνπ αββάηνπ ν
Foster Kennedy εθθώλεζε ην αθόινπζν ηζηνξηθό ςήθηζκα [14]:

«ην 4ν Γηεζλέο πλέδξην Νεπξνινγίαο ζην Παξίζη, ηα κέιε από όιεο ηηο ρώξεο
ελέθξηλαλ ην αθόινπζν ςήθηζκα, κε βάζε ην νπνίν:
1) Ζ κειέηε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη έλα πεδίν αξθεηά εθηεηακέλν ώζηε λα ζέηεη
ηε Νεπξνινγία σο αλεμάξηεην θαη θεληξηθό θιάδν ηεο Iαηξηθήο.
2) Ζ Nεπξνινγία έρεη επεθηαζεί πνιύ πέξα από κηα δηαγλσζηηθή εηδηθόηεηα ζηνλ ηνκέα
ηεο ζύγρξνλεο ζεξαπεπηηθήο λνζεκάησλ θαη αλαπεξηώλ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο.
3) Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα παξαπάλσ, ε δηαρείξηζε λόζσλ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί επαξθώο κόλν από έλαλ εμεηδηθεπκέλν λεπξνιόγν πξνο ην
ζπκθέξνλ ηεο δεκόζηαο πξόλνηαο.
Δπνκέλσο, απνθαζίδεηαη όηη:
1) Ζ Νεπξνινγία αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ηαηξηθό ηνκέα ζε όιεο ηηο ρώξεο σο θεληξηθή,
αλεμάξηεηε, δπλακηθή εηδηθόηεηα θαη σο ηέηνηα ιακβάλεη επαξθή αλαγλώξηζε ζε όια ηα
εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ θόζκνπ, ζε θξαηηθά ηαηξηθά ηκήκαηα θαη ζε εξεπλεηηθνύο
νξγαληζκνύο.
2) Όιεο νη ηαηξηθέο ζεξαπείεο πνπ αθνξνύλ ην λεπξηθό ζύζηεκα ζεσξνύληαη θαη
παξακέλνπλ πξσηαξρηθή επζύλε ηνπ λεπξνιόγνπ.»
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Δπηπιένλ, απνθαζίζηεθε νκόθσλα όηη γηα ηα επόκελα δηεζλή λεπξνινγηθά ζπλέδξηα,
θάζε εζληθή επηηξνπή ζα απαξηίδεην απαξαηηήησο από έλαλ λεπξνρεηξνπξγό, ν νπνίνο ζα
ζπκκεηείρε ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλεδξίαζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. ηόρνο ήηαλ λα κπνξεί θαλείο ζε ζπλεξγαζία κε λεπξνρεηξνπξγνύο από όιεο
ηηο ρώξεο-κέιε ησλ ζπλεδξίσλ θαζώο θαη κε ηνπο λεπξνιόγνπο πνπ ζα απαξηνύλ ηελ
επηηξνπή λα ζπλαπνθαζίδνπλ ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζηηο νπνίεο ζα βαζηζηνύλ νη εηζεγήζεηο.
Σέινο, απνθαζίζηεθε όηη ην επόκελν δηεζλέο λεπξνινγηθό ζπλέδξην ζα δηεμήγεην ζηε
Ληζαβόλα ηεο Πνξηνγαιίαο ην 1953 [14].
Οη παξαπάλσ απνθάζεηο θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ςεθίζηεθαλ από ην ζύλνιν ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ είραλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ εμέιημε ηεο Νεπξνινγίαο. Οη θηλήζεηο
απηέο αλαδείθλπαλ ηελ δπλακηθή ησλ εηδηθνηήησλ. Γηα πξώηε θνξά γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ
αλάγθε δηαρσξηζκνύ ηεο Νεπξνινγίαο θαη ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο, αιιά θαη ηεο ζεσξεηηθήο
θαηάξηηζεο εμεηδηθεπκέλσλ αληηζηνίρσο ηαηξώλ.
Απηή ε ζεηξά ησλ πξώησλ πέληε Γηεζλώλ πλεδξίσλ Νεπξνινγίαο, ζηε Βέξλε ην
1931, ζην Λνλδίλν ην 1935, ζηελ Κνπεγράγε ην 1939, ζην Παξίζη ην 1949 θαη ζηε Ληζαβόλα
ην 1953 είλαη πνπ έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ θιάδσλ ηεο Νεπξνινγίαο θαη ηεο
Νεπξνρεηξνπξγηθήο σο εηδηθνηήησλ αλεμάξηεησλ από ηελ Γεληθή παζνινγία θαη Γεληθή
ρεηξνπξγηθή. Ζ πιεζώξα λέσλ επξεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ηα δεηήκαηα θαζαξά
λεπξνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ αλαδείρζεθαλ θαη ην θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ θαηέδεημαλ ηελ αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο ησλ λέσλ απηώλ
θιάδσλ θαη θπξίσο ηεο εμεηδίθεπζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηεο. Σα επόκελα ρξόληα
ππήξμαλ θαζνξηζηηθά γηα ηελ άλζηζε όρη κόλν ηεο Νεπξνινγίαο, αιιά θαη ησλ
Νεπξνεπηζηεκώλ γεληθόηεξα. Σν 1957 ηδξύζεθε ε Παγθόζκηα Οκνζπνλδία Νεπξνινγίαο, ελώ
ην 1961 ν Γηεζλήο Οξγαληζκόο Έξεπλαο ηνπ Δγθεθάινπ, ην 1969 ε Δηαηξεία
Νεπξνεπηζηεκώλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη ην 1998 ε Οκνζπνλδία Δπξσπατθώλ
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Δηαηξεηώλ Νεπξνεπηζηεκώλ. Καζεκία από ηηο Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο απηέο απαξηίδεηαη
από ρηιηάδεο κέιε, πνπ κέζσ ηεο δηεπηζηεκνληθήο αληαιιαγήο απόςεώλ ηνπο, ζπκβάιινπλ
ζηελ αλάπηπμε ησλ πνηθίισλ ηνκέσλ ηεο Νεπξνεπηζηήκεο.
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