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1η Συνάντηση/ Υπόµνηµα 5 Ιουλίου 2017

o Κίνητρα για την ειδικότητα
o Ειδικά γνωστικά αντικείµενα κλινικής εµπειρίας
o Συνταγογράφηση εξετάσεων από 

αναισθησιολόγους/αλγολόγους
o Ασφάλεια – επιστηµονική επάρκεια

o Έλεγχοι για ασφάλεια & ποιότητα
στον ιδιωτικό τοµέα

Συνεργασία µε θεσµούς
Συναντήσεις µε Υπουργό Υγείας



2η Συνάντηση/ Υπόµνηµα εταιρειών Πόνου 11 Αυγούστου 2017

Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας (ΕΕΑ) και «ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α» υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας

o Καθιέρωση ιατρείων πόνου (ΙΠ) στους Οργανισµούς 
Νοσοκοµείων

o Κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
o Αναγνώριση και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου 

Αναισθησιολόγου – Αλγολόγου
o Διαχείριση και συνταγογράφηση οπιοειδών και λοιπών 

ελεγχόµενων αναλγητικών σκευασµάτων 

Συνεργασία µε θεσµούς
Συναντήσεις µε Υπουργό Υγείας



Σχετικά µε νοµοθετικό καθεστώς συνταγογράφησης
Γραπτά Υποµνήµατα

o 24 /1/ 2018 Προς: ΚΕΣΥ σχετικά µε ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων από 
Αναισθησιολόγους & Αναισθησιολόγους – Αλγολόγους

o 5/07/18 Προς: Διεύθυνση Φαρµάκων και Προϊόντων Υγείας ΥΥ, 
αναφορικά µε προµήθεια και συνταγογράφηση φαρµακευτικών 
σκευασµάτων κανναβινοειδών στην Ελλάδα

o 15/06/18 Προς: ΕΟΦ για προµήθεια και συνταγογράφηση
σκευασµάτων κανναβινοειδών

o 14/12/18 Προς: ΓΓΥΥ σχετικά µε συνταγογράφηση µορφίνης, 
φεντανύλης, λοιπών οπιοειδών, κανναβινοειδών



• Με µεσολάβηση της ΕΑΕ: 

o Άλλαξε το καθεστώς συνταγογράφησης ναρκωτικών, και τώρα 
γίνεται από αναισθησιολόγους άνευ έδρας ιατρείου

o Συστάθηκε Επιστηµονική Οµάδα Εργασίας για την Αντιµετώπιση 
Επώδυνων Συνδρόµων (ΕΟΕΑΕΣ), που κατέληξε σε αλλαγή του 
νόµου για συνταγογράφηση οπιοειδών (ν. 4600/13.3.19)

o Συµµετοχή µέλους του ΔΣ στη Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή για τη 
σύνταξη του Πυρήνα Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τη 
Φαρµακευτική Κάνναβη του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ) 

• Συνάντηση µε πρόεδρο ΕΟΦ για ελλείψεις φαρµάκων (π.χ. κλονιδίνη, 
κεταµίνη κ.λπ.), προµήθεια οπιοειδών, διαθεσιµότητα κανναβινοειδών

Σχετικά µε νοµοθετικό καθεστώς συνταγογράφησης
Γραπτά Υποµνήµατα



Επιτροπή Επώδυνων Συνδρόµων – Θεραπευτικά Πρωτόκολλα



Θέµατα ειδικότητας

Συµµετοχή ΕΑΕ στην ΟΕ εκπόνησης νέου προγράµµατος 
εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας 

o Καθορισµός curriculum (επιστηµονικό περιεχόµενο) 

o Καθιέρωση:

§ Εκπαιδευτικών οµάδων νοσοκοµείων µε διαστρωµάτωση 
νοσοκοµείων για βασική, πλήρη, ειδική και βραχείας 
διάρκειας εκπαίδευση 

§ Logbook και Portfolio

§ Υπεύθυνων εκπαίδευσης και εκπαιδευτών
§ Υποχρεωτικών σεµιναρίων κ.λπ.



Ειδικά γνωστικά αντικείµενα κλινικής εµπειρίας

• Ανταπόκριση σε πρόταση ΚΕΣΥ για καταγραφή 
αντικειµένων εκπαίδευσης – µετεκπαίδευσης 

• Συστάθηκαν οµάδες εργασίες που κατάρτισαν 
curriculum & πρόγραµµα εκπαίδευσης (προς 
κατάθεση στο ΚΕΣΥ) για:
o Παιδοαναισθησία
o Καρδιοθωρακική αναισθησία
o Μαιευτική αναισθησία
o Αλγολογία (& συζήτηση για να προταθεί ως εξειδίκευση)

• Ανταπόκριση σε πρόταση ΚΕΣΥ για σύσταση εθνικής 
επιτροπής εξετάσεων για υπερήχους 



3η Συνάντηση / Υπόµνηµα 13 Οκτωβρίου 2018

• Ένταξη ΙΠ σε νέους οργανισµούς νοσοκοµείων 
• Εφαρµογή διακήρυξης Helsinki για ασφάλεια 
ασθενούς στην αναισθησία/ καταστολή

• Επικαιροποίηση νόµου «περί ασφαλούς χορήγησης 
αναισθησίας» (ΦΕΚ 1044/1997)

• Προσλήψεις επικουρικών ιατρών και επιµελητών Β 
στα ειδικά νοσοκοµεία

Συνεργασία µε θεσµούς
Συναντήσεις µε Υπουργό Υγείας



• Οκτώβριος 2019: Επιστηµονική Οµάδα Εργασίας για Ανανέωση
Νόµου 1044/1997

Αναρτηµένο στις κατευθυντήριες οδηγίες ΚΕΣΥ, αναµένεται ΦΕΚ

Επικαιροποίηση ν.1044/1997 



• 4η Συνάντηση / Υπόμνημα 18 Σεπτεμβρίου 2019
• Εκτέθηκε το πρόβλημα έλλειψης αναισθησιολόγων, 

παρουσιάστηκε η εκπαίδευση και το έργο τους
• Ζητήθηκε να δημιουργηθούν κίνητρα για την αναισθησιολογία
• Κατατέθηκαν 14 προτάσεις για αντιμετώπιση της έλλειψης 

αναισθησιολόγων
• Παρουσιάστηκαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που εκκρεμούν

Συνεργασία µε θεσµούς
Συναντήσεις µε Υπουργό Υγείας



• Παρέµβαση για την αναρτητέα στο διαδίκτυο από 06.2018, Αρ. 
Πρωτ. Γ1β/Γ.Π./οικ. απόφαση περί ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΜΗΝ): άρση απαγόρευσης παρουσίας  ειδικότητας 
στις ιδιωτικές ΜΗΝ 

• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΥ.20.2.2019 
«Εκσυγχρονισµός και αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου ιδιωτικών 
κλινικών, σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµοσίας Υγείας, 
σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις»

o δεν αναφερόταν: αναισθησιολογικό τµήµα, ΜΜ-ΑΦ ή ανάνηψη, 
αναισθησιολόγος στην επιτροπή παρηγορικής/ανακουφιστικής 
φροντίδας

Παρεµβάσεις σε δυσµενή νοµοσχέδια 



• Από το 2017 έως σήµερα έγιναν συναντήσεις µε επιστηµονικές 
εταιρείες ειδικοτήτων και ΚΕΣΥ σχετικά µε:

o «προοπτική αλλαγής καθεστώτος άµεσης επικοινωνίας 
µεταξύ φαρµακευτικών εταιρειών και ιατρών» και 
θεσµοθέτηση ενδιάµεσης, ανεξάρτητης, αντικειµενικής 
επιστηµονικής διαδικασίας (ανεξάρτητης αρχής;) 

o εφαρµογή µεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης 
της συµµετοχής σε συνέδρια µε στόχο την συνεκτίµηση της 
λαµβανόµενης εκπαίδευσης στις διαδικασίες αξιολόγησης 
ιατρών

• Συνεργασία  µε ΕΑΕΙΒΕ για κοινή παρουσία σε ΥΥ & ΚΕΣΥ 
και προώθηση θεµάτων εταιρειών γεωγραφικού προσδιορισµού

Συνεργασίες µε άλλες επιστηµονικές 
εταιρείες



• Συνάντηση αντιπροσώπων Επιστηµονικών Εταιρειών 
µε στόχο τη δηµιουργία Εθνικού Συµβουλίου 
Αναζωογόνησης

• Κοινή διοργάνωση µε ΕΑΕΙΒΕ σεµιναρίου 
προσοµοίωσης και σεµιναρίου αιµόστασης στη 
Θεσσαλονίκη

• Συνεργασία µε ΕΕΑ & «ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α» για προώθηση 
θεσµικών θεµάτων που αφορούν την αλγολογία

• Επαφή και απόφαση συνεργασίας µε 
Αναισθησιολογική Εταιρείας Κύπρου

Συνεργασίες µε άλλες επιστηµονικές 
εταιρείες



Απάντηση σε ΠΙΣ σχετικά µε την χορήγηση 
καταστολής από γαστρεντερολόγους



Παρέµβαση σε ESA, WFSA για αλλαγή ονόµατος 
της «Macedonia» στη λίστα χωρών µελών  

• According to the Prespa Agreement that was signed by both countries on 12th of 
June 2018 and is applicable from the 12th of February 2019:

• 1. “The official name of the ex FYROM is erga omnes Republic of North Macedonia or 
North Macedonia and not solely Macedonia”. Part 1, Article 1, paragraph 3a.

• 2. “The Republic of North Macedonia or solely North Macedonia shall notify all 
international, multilateral and regional Organizations, institutions and fora, of which it 
is member….and request that thereafter shall adopt and use the (above) name for all 
usages and purposes”. Part 1, Article 1, paragraph 6a.

• 3. “The Republic of North Macedonia or solely North Macedonia has noted that the term 
Macedonian, (language and other attributes) have Slavic origin and are not related to 
ancient Hellenic civilization, history, culture and Hellenic heritage”. Part 1, Article 8.

https://en.wikipedia.org/wiki/Prespa_agreement




Ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
Πρωτοβουλία ΕΑΕ µε πανεπιστηµιακές κλινικές για από κοινού 
µετεκπαιδευτικό πρόγραµµα, ούτως ώστε να µην υπάρχουν 
αλληλοεπικαλύψεις και να διευκολύνεται ο πεπερασµένος αριθµός 
ειδικευοµένων και ειδικών που παρακολουθεί
o Μετεκπαιδευτικά µαθήµατα µηνιαία µε µεγάλη συµµετοχή σε 

εναλλασσόµενα αµφιθέατρα που απευθύνεται σε 
ειδικευόµενους αλλά και ειδικούς (συνεχιζόµενη εκπαίδευση)

o Μαθήµατα παιδοαναισθησίας διοργανωµένα από 
αναισθησιολογικά τµήµατα νοσοκοµείων παίδων

o Κλινικά Φροντιστήρια διοργανωµένα από κοινού ή από κάθε 
έναν από τους φορείς

Εκπαίδευση



Εκπαίδευση

• Συµµετοχή ΕΑΕ σε Πανελλήνιο Ιατρικά Συνέδρια, συνέδρια φοιτητών 
& επείγουσας προνοσοκοµειακής ιατρικής µε σεµινάρια για:

o Βασική διαχείριση αεραγωγού

o Αντιµετώπιση Κρίσιµων συµβαµάτων µε προσοµοιωτή

• Δύο υποτροφίες για DSTC (Course Definitive Surgical & Anaesthetic 
Trauma Care) τα έτη 2017 & 2018 

• Αποφασίσθηκε εναλλαγή κλινικών φροντιστηρίων και «άνοιγµα» στους 
ειδικευµένους για συµβολή στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και συλλογή 
CMEs που θα γίνουν υποχρεωτικά

• Τeach the teacher: πρόταση για νέους εκπαιδευόµενους

• Σεµινάριο εκπαίδευσης νέων εκπαιδευτών στην προσοµοίωση 

• Επικαιροποίηση εκπαίδευσης παλαιών εκπαιδευτών στην προσοµοίωση



Ηµερίδες – Συνέδρια

• Διηµερίδα Patient Blood 
Management (20 & 
21.01.18)

• Kοινή Ηµερίδα σε 
συνεργασία µε Οµάδα 
Εκπαίδευσης Ελληνικής 
Χειρουργικής Εταιρείας

• Hµερίδα για την ιατρική 
κάνναβη



22ο Πανελλήνιο Συνέδριο

• >600 σύνεδροι
• Γεμάτες αίθουσες



23ο Πανελλήνιο Συνέδριο

• 550 σύνεδροι
• Γεμάτες αίθουσες
• Εκλογές ESA trainee representative



Επιστηµονική Δράση

• Συµµετοχή σε διεπιστηµονική οµάδα εργασίας για έλεγχο λοιµώξεων

• Γνωµοδότηση για επαγγελµατική άσκηση βελονισµού (Ιατρικός Σύλλογος 
Ευβοίας)

• Γνωµοδοτήσεις για ζητήµατα που αφορούσαν Νοσοκοµεία 
Αττικόν/Σερρών/Καλαµάτας/Ζάκυνθου/ Σάµος/ Λήµνο/ Νίκαια/Κοζάνης

• Site: ανανεωθήκαν κατευθυντήριες οδηγίες και αντικαταστάθηκαν 
παλαιότερες µε επίκαιρες (ΕΑΕ και ESA και ESA emergency checklists)

Εκδηλώσεις

• Κοπής πίτας στις 05.02.2017 στο “Passport” µε τη Μαρίζα Ρίζου και στις 
15.02.2019 µε disco party 

• Μνηµόσυνο για Χειµωνίτση Κυριακή στις 09.12.2018 στην εκκλησία 
Βυζαντινού Μουσείου



Επικαιροποίηση υποδοµής

• Επισκευαστικές εργασίες γραφείων ΕΑΕ:

o φθαρµένα κάγκελα διαµερίσµατος
o τοποθέτηση τεντών
o αγορά νέου φωτοτυπικού
o ανακύκλωση παλιών συσκευών  
o επικαιροποίηση σχεδιασµού ιστοσελίδας
o επικαιροποίηση αρχείου καταγραφής 
αναισθησιολόγων πανελληνίως



Ανακαίνιση γραφείων ΕΑΕ 
Δημιουργία Simulation lab





Οικονοµικά – Εκπαιδευτικά

• POS και ηλεκτρονική πληρωµή στο νέο site 

• Αγορά 4 µανεκέν ALS και αποδοχή αίτησης ως 
course organizer ΕRC

• Νοέµβριος 2019: 1ο σεµινάριο ALS αµιγώς 
οργανωµένο από ΕΑΕ (course organizer)



Διεθνή
• Μέλος ESA

• Μέλος WFSA

• Συµµετοχή µε εκπρόσωπο στις  συναντήσεις NASC, 
ΕΒΑ

• Ειδικευόµενοι πληρώνουν µειωµένη εγγραφή για 
Euroanaesthesia

• Συµµετοχή στα Euroanaesthesia µε National Village

• Διοργάνωση ESA Masterclass στην Αθήνα (Οκτώβριο 
2018, Μάρτιος 2019)

• Καταχώρηση ΕΑΕ ως Κέντρο Προσοµοίωσης                        
σε SESAM (Society for Simulation in Europe)



Aνακήρυξη καθηγητή κ. Παπαδήµου ως 
επίτιµο µέλος της ΕΑΕ

• Thomas John Papadimos, M.D., 
M.P.H., F.C.C.M.

• Department of Anesthesiology
• The University of Toledo College of 

Medicine and Life Sciences

• “Visiting Professorship,”
Department of Anesthesiology, 
University of Athens, Greece


