
 
 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

To 16o «Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και 

Παρηγορικής Αγωγής», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 1- 4 Οκτωβρίου στην 

Καβάλα.  

 

Το συνέδριο παρακολούθησαν 370 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα. Οι 

συμμετέχοντες ήταν κυρίως αναισθησιολόγοι με εξειδίκευση στην περιοχική 

αναισθησία ,στην θεραπεία του πόνου και την παρηγορική φροντίδα. Συμμετείχαν 

επίσης ορθοπεδικοί, ακτινοθεραπευτές, ογκολόγοι, χειρουργοί, πνευμονολόγοι, 

καρδιολόγοι, νοσηλευτές ψυχολόγοι. Επαγγελματίες υγείας εξειδικευμένοι σε 

ενναλλακτικές μεθόδους θεραπείας του πόνου (siatsu, ρεφλεξολογία, 

οζονοθεραπεία) συμμετείχαν με κλινικά φροντιστήρια. Το συνέδριο τίμησαν με την 

παρουσία τους η δήμαρχος της Καβάλας  κ. Τσανάκα, ο πρόεδρος του Ιατρικού 

Συλλόγου της πόλης κ. Κροκίδης καθώς και γιατροί μέλη του συλλόγου.  Στην 

επιτυχία του συνεδρίου συνέβαλαν 125 Έλληνες ομιλητές/συντονιστές/σχολιαστές 

και διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό, όπως η Ιnna Belfer  

(Αναπλ.Καθ. Γενετικής,Παν. Πίτσμπουργκ, ΗΠΑ), ο Serdar Erdine 

(Καθ. Αν, πρ. Πρόεδρος των EFIC & WIP, Τουρκία), ο Gustino Varrassi 

Καθ. Αναισθ/γίας, πρόεδρος  EULAP, πρ. πρόεδρος  EFIC, Ιταλία), ο Kris Vissers 

Καθ. Αναισθ/γίας, πρόεδρος WIP, Ολλανδία) και ο Α .Borgeat, (Καθ. Αναισθ/γίας 

Ελβετία) 

Θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στο συνέδριο ήταν οι νέες θεραπείες στην 

αντιμετώπιση του πόνου, η αντιμετώπιση του πόνου σε ειδικές καταστάσεις, ο 

ρόλος της γενετικής στον πόνο, ο πόνος στους υπερήλικες και στο παιδί, ο ρόλος της 

περιοχικής αναισθησίας στην περιεγχειρητική έκβαση κ.ά. (αναλυτικά: 

www.regionalpainpalliativecongress2015.gr/02.epitropes.html). 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν, εκτός των άλλων, 5 κλινικά 

φροντιστήρια και δόθηκαν βραβεία κι έπαινοι σε συναδέλφους για ελεύθερες 

ανακοινώσεις και e-posters. Βραβεύθηκαν επίσης για την πολυετή προσφορά τους 

στο πεδίο της θεραπείας πόνου και παρηγορικής αγωγής οι γιατροί και μέλη της 

ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. Μαρία Μαυρίδου (ιδρύτρια του Κέντρου Πόνου και Παρηγορικής 

Φροντίδας στο νοσοκομείο της Καβάλας) και Χρήστος Τσοκανταρίδης (ιδρυτής του 



Κέντρου Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας της Δράμας, του πρώτου που 

λειτούργησε στην ελληνική περιφέρεια). 

 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ξενώνων και Παρηγορικής 

Φροντίδας από την ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. ανακοινώθηκαν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες: η 

έναρξη της διαδικασίας για την εφαρμογή του ελληνικού Μητρώου Καταγραφής 

Ασθενών με νευροπαθητικό πόνο ( http://grpalliative.gr/mnp/) και η πρώτη 

συνάντηση της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α µε συλλόγους ασθενών από όλη τη χώρα  ώστε να 

ξεκινήσει µια ουσιαστική διεκδίκηση των δικαιωµάτων των ασθενών. Στη 

συνάντηση συµµετείχε ο Καθηγητής Giustino Varrassi, πρόεδρος της  ΕULAP, της 

οποίας ένα από τα ιδρυτικά  µέλη είναι η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. Η EULAP στόχο έχει τη 

δηµιουργία µιας πανευρωπαϊκής επιστηµονικής οµπρέλας για τη θεραπεία του 

πόνου και την ποιότητα ζωής των ασθενών. 

 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή  εκ μέρους της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α  κάλυψε όλο το πακέτο 

συμμετοχής  κι  έδωσε την ευκαιρία δωρεάν παρακολούθησης σε άνεργους 

αναισθησιολόγους, ειδικευόμενους, φοιτητές και γιατρούς της Καβάλας, 

νοσηλευτές, εθελοντές ψυχολόγους, θεραπευτές σιάτσου και ρεφλεξολογίας κ.ά.  

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούμε θερμά όλους τους 

παρευρισκόμενους και τους συναδέλφους του Αναισθησιολογικού Τμήματος 

Καβάλας, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας κ. Κροκίδη και την Δήμαρχο 

κ. Τσανάκα για την πολύτιμη βοήθεια και παρουσία τους. 

 

 

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 

 

 

 

Οι πρόεδροι 

 

 

Ι. Σιαφάκα .                                                                  Ε. Αλεξοπούλου – Βραχνού 

 

 

* 

 

ΕFIC: European Pain Federation (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πόνου 

WIP; World Institute of Pain (Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόνου) 

EULAP: European League Against Pain (Eυρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατά του Πόνου) 


