
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 

 

1. Κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19 αναρτήθηκαν πληροφορίες, 

οδηγίες, πρωτόκολλα και webinars για τη διαχείριση των περιστατικών με Covid 

19.  

2. Συζητήθηκε η επανακυκλοφορία του περιοδικού «Ελληνική Αναισθησιολογία» 

Λόγω της περιορισμένης δυνατότητας εύρεσης πρωτότυπων άρθρων ή μελετών  

για τη διαδικασία υλοποίησης ένταξής μας στο PubMed κλπ. θεωρήθηκε 

αδύνατη η  επανακυκλοφορία του περιοδικού μας. 

3. Συνεχίστηκε κανονικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΑΕ και της CEEA 

διαδικτυακά. 

4. Έλαβε χώρα το 24ο πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας στο Πόρτο Χέλι 

Οκτώβριος 2021. 

5. Έλαβαν χώρα 2 webinars με θέματα την παχυσαρκία και τον Πόνο στα ΤΕΠ 

2021. 

6. Συμμετοχή της ομάδας προσομοίωσης της ΕΑΕ στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 

της ESRA, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2022. 

7. Συμμετοχή στην προσπάθεια δημιουργίας  νέου αξιόπιστου πλαισίου στο τομέα 

των μεταμοσχεύσεων. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο το οποίο ανάθεσε στο King College- London School 

of Economics μελέτη για την αποδοτικότητα των μεταμοσχεύσεων. Η ΕΑΕ 

κατόπιν συμβουλευτικών κινήσεων από συναδέλφους που έχουν εμπειρία στο 

θέμα των μεταμοσχεύσεων δήλωσε τη προτεραιότητα της σωστής πρόληψης και 

το καθορισμό σαφών κατευθυντηρίων οδηγιών για τη διαχείριση του δότη και 

του λήπτη από τις εμπλεκόμενες επιστημονικές εταιρείες. 

8. Συναντήσεις με ΥΥ πάνω στα μόνιμα αιτήματα μας: υλοποίηση του ΦΕΚ της 

ειδικότητας, των Ομάδων Νοσοκομείων, των απογευματινών χειρουργείων, 

(ολοκληρωμένη πρόταση), την χορήγηση του επιδόματος άγονης και στους 

ειδικευόμενους, την αυτοτελή φορολόγηση εφημεριών, τις διακομιδές. Επίσης  

την νομοθέτηση των Κατευθυντηρίων Οδηγιών του ΚΕΣΥ για ασφαλή 

αναισθησία και καταστολή, των Υποειδικοτήτων Μαιευτικής Αναισθησίας, 

Παιδιατρικής Αναισθησίας, Καρδιοθωρακικής Αναισθησίας και την εξειδίκευση 

της Αλγολογίας. 

9. Δημιουργία Τμήματος Ειδικευομένων ESA trainee ( Greek Team)  

10. Παρεμβάσεις προς ΕΟΦ, ΙΦΕΤ και ΥΥ για ελλείψεις και προβλήματα στην 

διάθεση φαρμακευτικών σκευασμάτων, αλλά και στην κατάργηση ομοειδών 

συσκευασιών για διαφορετικές φαρμακευτικές ουσίες. 

11. Το 2020 σε κοινή συνάντηση στο ΚΕΣΥ με θέμα την χορήγηση καταστολής από 

γαστρεντερολόγους συμφωνήθηκε η χορήγηση μιδαζολάμης και φλουμαζενίλης. 

Τον Αύγουστο 2020 νομοθετήθηκε από το ΥΥ επιπλέον και η χορήγηση 

οπιοειδών. Τον Αύγουστο 2022 ξεκίνησε νέα αλληλογραφία με το ΚΕΣΥ 

σχετικά με την χορήγηση προποφόλης από τους γαστρεντερολόγους. Η ΕΑΕ με 



επιστολή της που κοινοποιήθηκε στα μέλη της διαφωνεί απόλυτα με αυτή την 

τακτική. 

12. Σεμινάριο DTSC: υποτροφία 1 ατόμου προς εκπαίδευση(2020 και 2022) 

13. Δύο φορές εισήγηση στο ΚΕΣΥ για την εφαρμογή κοινού κωδικού 

καρδιοαναπνευστικής  ανακοπής με νούμερο 2222 πανελληνίως χωρίς 

απάντηση. 

14. Annex V και τοποθέτηση ΕΑΕ για το ζητούμενο δημιουργίας νέας ειδικότητας 

Εντατικολογίας. Συμφωνία με τις θέσεις της ESAIC. 

15. Παρέμβαση προς τις ασφαλιστικές Εταιρείες για την κάλυψη  της αστικής 

ευθύνης των Αναισθησιολόγων για αισθητικού/ κοσμητικού τύπου επεμβάσεις 

16. Συμμετοχή σε κοινές συναντήσεις Επιστημονικών Εταιρειών και ΚΕΣΥ σχετικά 

με προγράμματα εκπαίδευσης. 

17. Πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας μελών για την Επιτροπή Προμηθειών 

Ιατροτεχνολογικού Υλικού (Υγρά -ηλεκτρολύτες-τραχειοσωλήνες). 

18. Χορήγηση αιγίδας σε επιστημονικές εκδηλώσεις. 

19. Συνδρομή ΕΑΕ: Από το 2022 τα μέλη πληρώνουν την εγγραφή του τρέχοντος 

έτους μόνο, και δεν πληρώνουν τις παλιότερες συνδρομές. Μόνο στα ταμειακώς 

εντάξει μέλη θα χορηγούνται τα CMEs των μαθημάτων και θα επιτρέπεται η 

εγγραφή στα σεμινάρια. 

20. Διαμόρφωση κοινής πρότασης σχετικά με την έλλειψη αναισθησιολόγων και τα 

προβλήματα της ειδικότητας από την Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, την 

ΕΑΕΙΒΕ, την Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας την ΠΑΡΗΣΥΑ και την ESRA 

HELLAS. Η πρόταση κατατέθηκε προς το ΥΥ και έγιναν κοινές συνεντεύξεις 

Τύπου. 

21. Απαντήσεις σε επιστολές ιατρών από Νοσοκομεία της Ελλάδας για διάφορα 

προβλήματα επιστημονικής και επαγγελματικής φύσεως. 

22. Εκπροσώπηση της ΕΑΕ με εκπροσώπους στο Council της  ESAIC και στο 

European Board of Anaesthesiology. 

 


