Η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας (μελέτης και θεραπείας του Πόνου) ιδρύθηκε το
1994 από 25 πρωτοπόρους και εμπνευσμένους αναισθησιολόγους που - αφουγκραζόμενοι
τις ανάγκες εκείνης της εποχής - συνέστησαν την Ελληνική Εταιρεία Πόνου. Την ίδια χρονιά η Εταιρεία έγινε επίσημο μέλος (chapter) της IASP (international Association for the Study
of Pain) και λίγο αργότερα μέλος της EFIC (European Federation of IASP Chapters). To 2005
αποφασίστηκε τροποποίηση του καταστατικού και αλλαγή την επωνυμίας στη σημερινή της
ονομασία, Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας (ΕΕΑ).
Σήμερα η Εταιρεία αριθμεί πάνω από 600 ενεργά μέλη -στην πλειονότητα αναισθησιολόγοι- οι οποίοι εργάζονται ακούραστα και κάτω από αντίξοες συνθήκες σε πάνω από 60
Μονάδες-Ιατρεία πόνου του Δημόσιου Τομέα και Ιδιωτικού τομέα Υγείας με μοναδικό στόχο την ανακούφιση του οξέος και χρόνιου πόνου.
Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της επιστημονικής αντιμετώπισης και θεραπείας του οξέος και χρόνιου πόνου καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών
του. Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία διοργανώνει πανελλήνια συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις, σεμινάρια και εργαστήρια με στόχο την καλύτερη επιστημονική κατάρτιση των
μελών του σε έναν χώρο καθημερινά εξελισσόμενο.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία
(ΣΕΑ) το οποίο είναι εγκεκριμένο από την EFIC και η ύλη και η δομή του βασίζεται στο
Γνωστικό και Εκπαιδευτικό αντικείμενο Αλγολογίας (μετάφραση του Core Curriculla for the
Εuropean Diploma in Pain Medicime). Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2010 χάριν στην αποφασιστικότητα, το όραμα και την ακούραστη θέληση του Διεθυντή Αναισθησιολογίας και Μονάδας Πόνου του Θριασίου Νοσοσκομείου κου Αναστασίου Μανώλη και των τότε μελών του
ΔΣ Λιβάνιου Σταύρου, Κουρούκλη Ειρήνης και Λουίζου Αντώνη και βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο των αλγολόγων καθώς ήταν το πρώτο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορούσε τον τομέα του Πόνου. Αποτελείται από 4 εκπαιδευτικούς κύκλους
το έτος και ήδη έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 500 ιατρούς (κυρίως αναισθησιολόγους αλλά και νευρολόγους, φυσιάτρους, γενικούς ιατρούς) και άλλους επαγγελματίες
υγείας (νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους). Το πρόγραμμα μοριοδοτείται από
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS. Σήμερα
συνεχίζει ως Σεμινάρια Εκπαίδευσης στην Αλγολογία φιλοδοξώντας σε ένα σύγχρονο τρόπο συμμετοχής και εκπαίδευσης.
Παράλληλα η ΕΕΑ, ενισχύει την συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων και άλλους επιστήμονες υγείας που συμμερίζονται το όραμα μας στην πρόληψη και αντιμετώπιση
του πόνου (φυσίατροι, νευρολόγοι, ρευματολόγοι, γενικοί ιατροί, φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές). Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ότι η διαχείριση του πόνου απαιτεί πολυδύναμη
αντιμετώπιση και η σύμπραξη διαφόρων ειδικοτήτων είναι απαραίτητη και ουσιαστική. Για
τον σκοπό αυτό συμμετέχει σε συνέδρια άλλων ειδικοτήτων με στόχο να κάνει ευρέως
γνωστή και προσβάσιμη την γνώση αλλά και την διαχείριση των συνδρόμων χρόνιου πόνου.
Διοργανώνει κάθε χρόνο εναλλάξ μία μεγάλης εμβέλειας επιστημονική εκδήλωση.
Είτε το Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας με μεγάλη συμμετοχή εκ μέρους των αλγολόγων, ορθοπαιδικών φυσιάτρων, ψυχολόγων και άλλων συναφών ειδικοτήτων ή τη Επιστημονική Συνάντηση με συγκεκριμένο θέμα και σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές Εταιρείες.
Στα πλαίσια της πρόληψης της μεθερπητικής νευραλγίας, συμμετέχει στην καμπάνια
για τον εμβολιασμό για τον Ερπητα Ζωστήρα σε άτομα άνω των 50 ετών.
Συμμετέχει στην ετήσια καμπάνια της EFIC (Εuropean Year against Pain) με διαφορετικό θέμα κάθε χρόνο (πόνος σε ευάλωτες ομάδες, εκπαίδευση, μετεγχειρητικός πόνος,
νευροπαθητικός πόνος) με επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που έχουν στόχο την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ιατρικού κόσμου αλλά και του κοινού.
Υποστηρίζει την χορηγία της EFIC για παρακολούθηση των Pain Schools διευκολύνοντας τα νεώτερα μέλη της Εταιρείας να λάβουν βασικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις και να επικοινωνήσουν απευθείας με άλλους Ευρωπαίους γιατρούς και κορυφαίους

στον κλάδο τους επιστήμονες, προάγοντας την σωστή και βάσει ενδείξεων προσέγγιση της
διάγνωσης, εκτίμησης και συνεργατικής αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου.
Υποστηρίζει την χορηγία της EFIC για χορήγηση υποτροφιών σε 2 τουλάχιστον μέλη
της Εταιρείας τα οποία επιθυμούν να επεκτείνουν την γνώση τους στην κλινική πράξη παρακολουθώντας και συμμετέχοντας εκ του σύνεγγυς στην λειτουργία πολυδύναμων ιατρείων πόνου στην Ευρώπη.
Προωθεί ευρωπαϊκά σεμινάρια και εργαστήρια για εκπαίδευση στη χρήση νεώτερων
τεχνικών περιφερικών αποκλεισμών υπό ακτινολογικό ή υπερηχογραφικό έλεγχο. Υποστηρίζει την πιστοποίηση των γνώσεων και τεχνικών ενθαρρύνοντας τα μέλη της στη λήψη
πιστοποιημένων διπλωμάτων όπως το European Pain Federation Diploma in Pain Medicine της
EFIC (www.europeanpainfederation.eu/education), European Diploma in Pain Medicine
Management (EDPM) της ESRA (www.ersaeurope.org/edpm), Fellow of Interventional Pain
Practice (FIPP, www.worldinstituteofpain.org) υποστηριζόμενο από την WIP.
Η παρουσία της ΕΕΑ έχει ήδη καθιερωθεί στον Ιατρικό χώρο και συνεχίζει να εξελίσσεται ακολουθώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

