
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι 
 
Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στο 13ο Πανελλήνιο συνέδριο που οργανώνει η Ελληνική Ε-
ταιρεία Αλγολογίας  στην Καλαμάτα στις 22-24 Οκτωβρίου 2019. Το συνέδριό μας, που διοργανώ-
νεται κάθε δύο χρόνια, αποτελεί το μεγαλύτερο επιστημονικό γεγονός στον χώρο της Αλγολογίας. 
Φέτος σας καλούμε στην φιλόξενη ηρεμία της Μεσσηνιακής γής, να μοιραστείτε μαζί μας τους σύγ-
χρονους προβληματισμούς και τις πρόσφατες εξελίξεις στήν αντιμετώπιση του χρόνιου αλλά και 
οξέος πόνου.  
 
Οι εξελίξεις στον τομέα της φαρμακευτικής αλλά και ελάχιστα επεμβατικής αντιμετώπισης του χρό-
νιου πόνου είναι γρήγορες και πολλές. Πρωταρχικός στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση των 
συνέδρων πάνω στα τρέχοντα θέματα της Αλγολογίας, της ιατροτεχνολογίας, των ποικίλων ιατρο-
νομικών θεμάτων και κανονισμών καθώς και τον τρόπο που κάθε ένα από αυτά συμβάλλει στη 
βελτίωση της καθημερινής μας πρακτικής.  
 
Ομιλητές διεθνούς κύρους συναντώνται με έλληνες κλινικούς γιατρούς και ερευνητές, ειδικούς στον 
τομέα τους, με σκοπό την απο κοινού διερύνηση των νεότερων δεδομένων και την ανασκόπηση 
των παλαιότερων.  
 
Θέματα που θα αναλυθούν είναι το ψυχοκοινωνικό μοντέλου του πόνου και η προσέγγισή του, η 
σχέση του ανοσοποιητικού συστήματος με τον πόνο και το μέλλον στις εξατομικευμένες θεραπείες, 
οι περιφερικοί αποκλεισμοί στην υπηρεσία του οξέος και χρόνιου πόνου, νεότερα δεδομένα στην 
αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου και την ανακούφιση των ασθενών τελικού σταδίου, οι αλλαγές 
που έρχονται στην εκπαίδευση και γενικότερα το μέλλον της Αλγολογίας στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη. Συναντήσεις με ειδικούς που θα απαντήσουν σε στοχευμένα και συγκεκριμένα ερωτήμα-
τα, hands on workshops  με σκοπό την εκπαίδευση στη χρήση υπερήχων και βιωματικά σεμινάρια 
συμπληρώνουν την ενδιαφέρουσα θεματολογία.  
 
Σε μία χρονιά πλούσια σε επιστημονικές δραστηριότητες, φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στην ου-
σιαστική προαγωγή της σύγχρονης γνώσης  πάνω στην αντιμετώπιση και ανακούφιση των ασθε-
νών μας με χρόνιο πόνο. 
 
Πιστέυουμε ότι  με την ενεργή  παρουσία σας θα συμβάλλετε σημαντικά στην επίτευξη των στόχων 
μας. Σας περιμένουμε.  
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