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Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητοί Φίλοι,

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. σε συνεργασία με την ESRA HELLAS και την 
Α΄ Αναισθησιολογική Κλινική Κέντρο Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής 
ΕΚΠΑ σας προσκαλούν στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής 
Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, στα 
Ιωάννινα, 28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2023.
Και στο φετινό μας συνέδριο η γνώση, η θέληση, το πείσμα θα μας δώσει 
τα φτερά και μαζί σας θα πετάξουμε ψηλά!

Εγκριτοι επιστήμονες διεθνούς φήμης θα εισηγηθούν θέματα βασισμένα 
στα πλέον πρόσφατα δεδομένα τεκμηριωμένης ιατρικής πρακτικής στο 
πεδίο της περιοχικής αναισθησίας, της θεραπείας του πόνου και της 
παρηγορικής φροντίδας.

Επιλέξαμε ξανά τα Ιωάννινα την πόλη των μύθων και των θρύλων, την 
πόλη των γραμμάτων και των τεχνών.

Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε με ενθουσιασμό, να μοιραστούμε τις 
εμπειρίες και τους σύγχρονους προβληματισμούς για μια ιατρική με το 
βλέμμα στον άνθρωπο!

Ο αετός σύμβολο ισχύος, ζωτικότητας και αναγέννησης θα σας υποδεχθεί 
στην Ηπειρο.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Οι Πρόεδροι

Ιωάννα Σιαφάκα    Μαρία Κοκολάκη
Ομότιμη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας,   Αναισθησιολόγος
Θεραπείας Πόνου     Διευθύντρια, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών  Αναισθησιολογικού Τμήματος & Ιατρείου Πόνου  
Αρεταίειο Νοσοκομείο    Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ»
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 Αναλύοντας το παρελθόν δημιουργούμε το μέλλον

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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•  H ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στην περιοχική αναισθησία, τον πόνο και       
    την παρηγορική φροντίδα   
•  Η τεχνολογία καθοδηγεί την επιστήμη ή η επιστήμη την τεχνολογία;

•  Διεπιστημονική θεραπεία πόνου: ιατρική ενδείξεων ή black box;

•  Νευρογενής ανορεξία και πόνος

•  Νευροτροποποίηση στον χρόνιο πόνο: είναι αποτελεσματική;

•  Τι μας διδάσκουν οι διεθνείς επιστημονικές εταιρείες

•  Nocebo και long covid syndrome

•  Ο ρόλος των έξυπνων συσκευών στην διαχείριση του πόνου

•  Ειδίκευση στην παρηγορική ιατρική

•  Πράσινη παρηγορική φροντίδα: στρατηγική περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

•  Καναβιννοειδή στην παρηγορική φροντίδα

•  Περιοχική αναισθησία: time to hit the reset button;

•  Στρατηγική πρόληψης επανεμφανιζόμενου πόνου μετά από περιοχική 
    αναισθησία

•  Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και διαχείριση του PDPH

•  Transitional Pain Services: ο ρόλος τους και πώς οργανώνονται

•  “Green – gional” Anaesthesia: τα πλεονεκτήματα στην προσπάθεια άμβλυνσης 
    της κλιματικής αλλαγής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
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•  Έναρξη Υποβολής Εργασιών:  31 Μαρτίου 2023
•  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Εργασιών:  15 Ιουνίου 2023
•  Τελευταία προθεσμία εξόφλησης Εγγραφής:  30 Ιουνίου 2023

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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     ERA ΕΠΕ,  Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα  
     Τ. 210 3634944  F. 210 3631690  E. info@era.gr


