
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2η ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ESRA                                                
                                        (2nd ESRA European Day of Regional Anaesthesia)
ESRA: European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy
Ηµεροµηνία: Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019, 08.30 – 20.00, Έναρξη Εκδήλωσης & Χαιρετισµοί: 09.00 – 09.30
Χώρος Διεξαγωγής Εκδήλωσης: Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης [ΠΓΝΘ] «ΑΧΕΠΑ»,
Αίθουσα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση: ESRA Hellas [Ελληνικό Τµήµα Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας
Πόνου – ESRA], Ζώνη Ελλάδας και Κύπρου
Υπό την Αιγίδα: Της Κλινικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης [ΑΠΘ]

 
Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου (European Society of Regional
Anaesthesia & Pain Therapy – ESRA), µετά την ιδιαίτερα επιτυχηµένη 1η Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Περιοχικής
Αναισθησίας (1st ESRA European Day of Regional Anaesthesia), που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2018, και
την ευρεία αποδοχή αυτής της καινοτόµου διοργάνωσης από το αναισθησιολογικό κοινό διεθνώς, διοργανώνει
για δεύτερη χρονιά την Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Περιοχικής Αναισθησίας (2nd ESRA European Day of Regional
Anaesthesia), το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019, σε συνεργασία µε τις Εθνικές Εταιρείες Περιοχικής
Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου πολλαπλών ευρωπαϊκών χωρών.

40 Ευρωπαϊκές πόλεις, σε 15 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, λαµβάνουν µέρος, ταυτόχρονα την ίδια ηµέρα,
µε κοινό επιστηµονικό πρόγραµµα, σε ένα πρωτοποριακό Πανευρωπαϊκό Αναισθησιολογικό Forum
επιστηµονικού προβληµατισµού, δηµιουργικού διαλόγου και αναζήτησης. Πρόκειται για µια διαδραστική
συνάντηση Ευρωπαίων ειδικευόµενων και ειδικευµένων αναισθησιολόγων, που προάγει την ανταλλαγή
απόψεων σε φλέγοντα θέµατα και σύγχρονες Τεχνικές, που αφορούν στην Περιοχική Αναισθησία, ενώ βασική
επιδίωξη των διοργανωτών της εκδήλωσης είναι η συζήτηση καινοτοµιών και ο συνδυασµός της θεωρητικής
γνώσης µε την κλινική µεθοδολογία και την εφαρµοσµένη πρακτική στον ευρύ τοµέα της Περιοχικής
Αναισθησίας.

Είναι τιµή για την Ελλάδα για 2η συνεχή χρονιά, αλλά και για την Κύπρο για 1η φορά, να έχουν επιλεγεί ως
δύο από τις 15 Ευρωπαϊκές χώρες, που συµµετέχουν σε αυτή την Επιστηµονική Εκδήλωση. Το ΔΣ της ESRA
Hellas (Ελληνικό Τµήµα της ESRA – Ζώνη Ελλάδας & Κύπρου), που αποτελεί τον κύριο επιστηµονικό µοχλό
της όλης διοργάνωσης στη χώρα µας, αγκάλιασε µε ενθουσιασµό αυτήν την ιδέα νωρίς στο ξεκίνηµα της, και
επέλεξε από την Ελλάδα 3 πόλεις, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα και από την Κύπρο τη
Λευκωσία, ως τις 4 πόλεις – σταθµούς, που θα λάβουν µέρος στη διοργάνωση.

Στις εργασίες της πανευρωπαϊκής εκδήλωσης που λαµβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη, ανάµεσα στις υπόλοιπες
Ευρωπαϊκές πόλεις, επιστήµονες από την Ελλάδα, αλλά και διακεκριµένοι οµιλητές από το εξωτερικό
αναλύουν ποικίλα επίκαιρα αναισθησιολογικά θέµατα µέσα από διαλέξεις και εφαρµοσµένα κλινικά
φροντιστήρια και δίνουν έναυσµα για διεξαγωγή συµπερασµάτων σε ένα περιβάλλον εξελισσόµενης
επιστηµονικής γνώσης, που φέρνει στο επίκεντρο του κλινικού ενδιαφέροντος σύγχρονα πεδία της
Αναισθησιολογίας. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης διεξάγεται πανευρωπαϊκή έρευνα
αναφορικά µε την εφαρµογή της Περιοχικής Αναισθησίας στην Ευρώπη, µε άµεση σύγκριση των
αποτελεσµάτων της µε την αναισθησιολογική πρακτική στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η συµµετοχή του αναισθησιολογικού κοινού της Θεσσαλονίκης σε αυτή την πρωτοποριακή διοργάνωση,
στοχεύει κυρίως στην ενηµέρωση της επιστηµονικής κοινότητας και στη διάδοση της γνώσης, και σηµατοδοτεί
την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης και της εξειδίκευσης στον ευρύ τοµέα της Περιοχικής Αναισθησίας, στο
πλαίσιο των αναγκαίων διαδικασιών ποιοτικής Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης των Ελλήνων Αναισθησιολόγων.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης όλες οι προσπάθειες για την εκπόνηση του εγχειρήµατος αυτού πλαισιώθηκαν
από την υποστήριξη της Κλινικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας του ΑΠΘ και τη Διοίκηση του
Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ.

Η εγγραφή στη 2η Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Περιοχικής Αναισθησίας στην Ελλάδα και την Κύπρο παρέχεται
δωρεάν από το ΔΣ της ESRA Hellas προς τους Έλληνες και Κύπριους συναδέλφους, µέλη της ESRA, ενώ η
εκδήλωση έχει µοριοδοτηθεί µε 8 Μόρια Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης (CME – CPD Credits) από τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, και είναι εγκεκριµένη από τον ΕΟΦ και τον ΣΦΕΕ.

Προσκαλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους όπως συµµετέχουν µε το ίδιο πνεύµα ανανέωσης και σε αυτή την
προσπάθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία της



Επιστηµονικής Εκδήλωσης.

Ιστοσελίδα: www.esrahellas.gr, Link: http://www.esrahellas.gr/news/details/102.html

Email: info@esrahellas.gr

Καθώς και στα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της Εκδήλωσης της Θεσσαλονίκης

- Κυρία Ελένη Μόκα, ESRA Treasurer & EDRA Board Member, Γενική Γραµµατέα ESRA Hellas

Email: mokaeleni@hotmail.com

Κινητό: +30 6932198011

- Κυρία Βαρβάρα Φυντανίδου, Μέλος ΔΣ ESRA Hellas

Email: bfyntan@yahoo.com

Κινητό: +30 6977427336
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