Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Καρράς
Έτος ειδίκευσης: 2ο έτος (έως Νοε 2021)
Νοσοκομείο ειδίκευσης: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο
Πες μας κάτι για σένα…: Ονομάζομαι Γιώργος Καρράς, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην
Κομοτηνή, είμαι στρατιωτικός ιατρός ε.α. και βρίσκομαι στο 2ο έτος της ειδικότητας. Έχω
τίτλο μεταπτυχιακού στην Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική από το ΔΠΘ, και αυτόν
τον καιρό ολοκληρώνω το δεύτερο μεταπτυχιακό μου στην Βιοηθική, επίσης στο ΔΠΘ. Έχω
συμμετάσχει με υποτροφία σε summer school της WHBA και στην Ακαδημία Βιοηθικής
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επικοινωνώ στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική
γλώσσα, έχω συμμετάσχει στην ομάδα των social media των 2 πιο πρόσφατων
Euroanaesthesia 2019 & 2020 κι έως τώρα, έχω συμμετάσχει στην πανευρωπαϊκή έρευνα
FRAGILE, σε δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και ως προσκεκλημένος ομιλητής σε
επιστημονική εκδήλωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης. Είμαι επικοινωνιακός
χαρακτήρας, εξωστρεφής, υπομονετικός, με διάθεση συνεργασίας και με χιούμορ που με
βοηθά να ξεπερνώ πιθανές διενέξεις ή ψυχικές φορτίσεις. Θεωρώ ότι θα μπορέσω να
συμβάλλω στην βελτίωση της ειδικότητας στην Ελλάδα, ακόμα και σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, καθώς διεκδικώ μια θέση και στην Social Network task force του ESAICTN.
Τι θέλεις για την ειδικότητα στην Ελλάδα;
Είμαστε οι αυριανοί Αναισθησιολόγοι. Είμαστε εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και
αναγνωρίζουμε την δυνατότητα που δίνεται στην κάθε πληροφορία να διαδοθεί στιγμιαία
παγκοσμίως. Θέλω να τοποθετήσουμε πιο στέρεα την εκπαίδευσή μας στον ευρωπαϊκό
και παγκόσμιο χάρτη. Να διεκδικήσουμε την ομογενοποίηση της εκπαίδευσής μας σε ένα
κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα δίνει ευκολότερα τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των
ειδικευομένων σε άλλα εκπαιδευτικά κέντρα. Να γίνεται χρήση των ψηφιακών μέσων όχι
μόνο για την παθητική παρακολούθηση μιας διάλεξης, αλλά για την αναμετάδοση, για
παράδειγμα, μιας επέμβασης από την αρχή έως το τέλος με ερωταπαντήσεις των
προβλημάτων που προκύπτουν εν τη γενέσει τους.
Να διαδοθεί στο ευρύ κοινό το εύρος και η σημασία των αναισθησιολογικών μας
παρεμβάσεων. Να καταστεί γνωστό πως χειριζόμαστε τον πόνο, την αλγαισθησία, τις περι
της ζωής αποφάσεις για τον κάθε ασθενή, ότι είμαστε οι ιατροί που καλούν οι άλλοι
ιατροί όταν χρειάζονται βοήθεια, αυτοί που πρέπει να ξαγρυπνούν όταν κάποιοι άλλοι
κοιμούνται.
Να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει μέριμνα για την ψυχική υγεία των ειδικευομένων και
έλεγχος για την εφαρμογή αυτής.

