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ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  (ΝΓ) 

Το Κλινικό Τμήμα Νευρομυϊκών Νοσημάτων της Α’ Πανεπιστημιακής 

Νευρολογικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου είναι Ειδικό Τμήμα που 

νοσηλεύει ασθενείς με παθήσεις του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος όπως 

Νευροπάθειες, Μυοπάθειες, Παθήσεις της Νευρομυϊκής Σύναψης, 

Νοσήματα του Κινητικού Νευρώνα κ.α.   

Υπεύθυνοι του τμήματος είναι ο Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Μιχαήλ Ρέντζος 

με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία-Νευρομυϊκά Νοσήματα» που προΐσταται 

αυτού και η , Νευρολόγος Ε.ΔΙ.Π. με γνωστικό αντικείμενο Βασιλική Ζούβελου

«Νευρολογία-Νευρομυϊκά Νοσήματα».  

Το Τμήμα διαθέτει 10 κλίνες. Συνεργάζεται στενά με τη Μονάδα Κλινικής 

ς με υπεύθυνους τον Π. Κοκότη και τον Ε. Αναγνώστου Νευροφυσιολογία

όπου οι ασθενείς υποβάλλονται σε πλήρη νευροφυσιολογικό έλεγχο 

συμπεριλαμβανομένου εξειδικευμένες ηλεκτροφυσιολογικές μεθόδους, με τη 

του Αιγινητείου Νοσοκομείου Μονάδα Μυοπαθολογίας - Νευροπαθολογίας 

με υπεύθυνους την Ε. Καραρίζου, τον Γ. Παπαδήμα, τον Κ. Παπαδόπουλο και 

την Σ. Ξηρού, όπου πραγματοποιείται βιοψία μυός, ανάλογα με την εκάστοτε 

περίπτωση και με το εργαστήριο μελέτης του Αυτόνομου Νευρικού 

 με υπεύθυνο τον Π. Κοκότη. Επίσης Συστήματος και των λεπτών ινών

υποστηρίζεται σε καθημερινή βάση από Παθολόγο και Καρδιολόγο. Ειδικοί για 

Φυσική Αποκατάσταση, ο Ε. Σχοινάς και η Ι. Βατούγιου προσφέρουν τις 

υπηρεσίες του σε καθημερινή βάση ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος. 

Στενή είναι επίσης η συνεργασία με τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του 

Νοσοκομείου ‘’Αλεξάνδρα’’ για την παροχή της φροντίδας που απαιτείται σε  

ασθενείς με βαριές μορφές Guillain Barre ή με μυασθένεια λόγω επικείμενης ή 

εμφανούς μυασθενικής κρίσης. Σταθερή είναι επίσης η συνεργασία με τη 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στα νοσοκομεία ‘’Αλεξάνδρα’’ και ‘’Αρεταίειο’’ 

που παρέχει τη δυνατότητα πλασμαφαιρέσεων όταν υπάρχει ένδειξη. 

Λόγω της πιθανής προσβολής των αναπνευστικών μυών σε ασθενείς με 

νευρομυικά νοσήματα (πχ σε Νόσο Κινητικού Νευρώνα, Μυασθένεια, διάφορα 



είδη μυοπαθειών), σημαντική είναι η συνεργασία με τη Πανεπιστημιακή 

Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου «Σωτηρία» για τη διενέργεια  

ενδελεχούς ελέγχου της λειτουργίας των αναπνευστικών μυών. Επιπρόσθετα 

συνεργαζόμαστε με το ιατρείο φώνησης και κατάποσης του Γ.Ν. 

για τους ασθενείς με Νόσο Κινητικού Νευρώνα που έχουν ‘’Ιπποκράτειο’’ 

προμηκικά συμπτώματα.  

Στο Τμήμα Νευρομυϊκών Νοσημάτων του Αιγινητείου Νοσοκομείου εργάζονται 

και εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι ιατροί ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται και 

φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Το τμήμα ΝΓ συμμετέχει επίσης στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής με συζητήσεις ενδιαφερόντων 

περιστατικών, προβολές video, παρουσιάσεις των ιδιαίτερων ερευνητικών 

δραστηριοτήτων του επιστημονικού προσωπικού κ.α.  

Στο Τμήμα εκπονούνται επίσης ερευνητικές εργασίες που παρουσιάζονται υπό 

μορφή δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα ιατρικά περιοδικά η ανακοινώσεων 

σε επιστημονικά συνέδρια στα αντικείμενα των Νοσημάτων Κινητικού 

Νευρώνα, Νευροπαθειών, Μυασθένειας & Νόσων Νευρομυϊκής 

Σύναψης, Μυοπαθειών.    

 

ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΩΝΑ 

Το Ειδικό Ιατρείο Νοσημάτων του Κινητικού Νευρώνα (ΝΚΝ) αποσκοπεί στη 

διερεύνηση, διάγνωση, θεραπεία και παρηγορική φροντίδα της Πλαγίας 

Μυατροφικής Σκλήρυνσης και άλλων σπανιότερων διαταραχών του κινητικού 

νευρώνα. Στο ιατρείο παρακολουθούνται τακτικά πλέον των 200 ασθενών.  

Λόγω της σπανιότητας, της πολυπλοκότητάς αλλά και των επιπτώσεων που 

προκαλούν στους ασθενείς αλλά και στις οικογένειές τους, τα νοσήματα του 

Κινητικού Νευρώνα, απαραίτητη είναι η προσέγγιση και αντιμετώπισή τους 

από εξειδικευμένους επιστήμονες. Απαιτείται μία ολιστική προσέγγιση της 

νόσου και παρακολούθηση από μία ομάδα ειδικών όπως νευρολόγοι, 

πνευμονολόγοι, φυσιοθεραπευτές, ψυχίατροι, ειδικοί περί την ανακουφιστική 

https://eginitio.uoa.gr/neyrologiki/ereyna_ekpaideysi/nosos_kinitikoy_neyrona/
https://eginitio.uoa.gr/neyrologiki/ereyna_ekpaideysi/nosos_kinitikoy_neyrona/
https://eginitio.uoa.gr/neyrologiki/ereyna_ekpaideysi/neyropatheies/
https://eginitio.uoa.gr/neyrologiki/ereyna_ekpaideysi/myastheneia/
https://eginitio.uoa.gr/neyrologiki/ereyna_ekpaideysi/myastheneia/
https://eginitio.uoa.gr/neyrologiki/ereyna_ekpaideysi/myopatheies_iatreio/


ιατρική, ειδικοί περί την αποκατάσταση, εξειδικευμένο νοσηλευτικό 

προσωπικό.  

Η διερεύνηση των ασθενών περιλαμβάνει εκτίμηση από εξειδικευμένο 

νευρολόγο, ηλεκτροφυσιολογική μελέτη (ηλεκτρομυογράφημα, 

ηλεκτρονευρογράφημα) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας 

- Ηλεκτρονευρογραφίας του Αιγινητείου νοσοκομείου. Οι περισσότεροι από 

τους ασθενείς έχουν νοσηλευθεί στο Τμήμα Νευρολογικών Νοσημάτων όπου 

έχουν υποβληθεί και σε πληθώρα άλλων εξετάσεων, όπως οσφυονωτιαία 

παρακέντηση, ειδικός απεικονιστικός έλεγχος και ειδικές 

αιματολογικέςβιοχημικές εξετάσεις για τον αποκλεισμό διαταραχών που κλινικά 

προσομοιάζουν με την ALS αλλά έχουν μια διαφορετική πορεία και είναι 

δυνητικά θεραπεύσιμα.  

 

ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΩΝ 

Το Ειδικό Ιατρείο Αυτοάνοσων Πολυνευροπαθειών αποσκοπεί στη 

διερεύνηση, διάγνωση, θεραπεία και παρηγορική φροντίδα των Αυτοάνοσων 

Πολυνευροπαθειών. Στο ιατρείο παρακολουθούνται τακτικά πλέον των 150 

ασθενών. Παρακολουθούνται κυρίως αυτοάνοσες πολυνευροπάθειες όπως η 

χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυριζονευροπάθεια (CIDP), οι οξείες 

αντιγαγγλιοσιδικές πολυριζονευροπάθειες (GBS), οι χρόνιες αντιγαγγλιοσιδικές 

πολυνευροπάθειες (anti-MAG-SGPG, anti-GM1-MMN, anti-δισιαλο-

γαγγλιοσιδικές) και οι αντι-σουλφατιδικές πολυνευροπάθειες. 

Παρακολουθούνται επίσης και άλλοι τύποι φλεγμονωδών και μη 

πολυνευροπαθειών όπως η διαβητική πολυνευροπάθεια, η ιδιοπαθής αξονική 

πολυνευροπάθεια, οι πολυνευροπάθειες σχετιζόμενες με αιματολογικά 

νοσήματα ή άλλα αυτοάνοσα νοσήματα αλλά και άλλες πιο σπάνιες μορφές 

πολυνευροπάθειας.  

Η αρχική διερεύνηση των ασθενών περιλαμβάνει εκτίμηση από εξειδικευμένο 

νευρολόγο, αιματολογικό έλεγχο και νευροφυσιολογική μελέτη 

(ηλεκτρομυογράφημα, ηλεκτρονευρογράφημα) σε συνεργασία με το 



Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας-Ηλεκτρονευρογραφίας του Αιγινητείου 

νοσοκομείου. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς έχουν νοσηλευθεί στο 

Τμήμα Νευρομυϊκών Νοσημάτων όπου έχουν υποβληθεί και σε πληθώρα 

άλλων εξετάσεων ανά περίπτωση, όπως οσφυονωτιαία παρακέντηση, έλεγχος 

των λεπτών ινών και της λειτουργικότητας του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος, ειδικό απεικονιστικό έλεγχο και ειδικές αιματολογικές-βιοχημικές 

εξετάσεις, όπως αντιγαγγλιοσιδικά αντισώματα κ.ά 

 


