
 

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
Η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας διοργανώνει για 13η χρονιά  τον ετήσιο κύκλο Σεμιναρίων  Εκπαί-
δευσης στην Αλγολογία για το 2023.  
 
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε γιατρούς (ειδικούς και ειδικευόμενους), νοσηλευτές, φυσικοθεραπευ-
τές, ψυχολόγους και λοιπούς επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με επώδυνα σύνδρομα και 
ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν στην ανακούφιση του χρόνιου πόνου.   
 
Σημαντική προϋπόθεση: να είναι μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας. (Αίτηση εγγρα-
φής Μέλους ΕΕΑ εδώ  
 
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να καταστήσει ευρέως γνωστές τις αρχές  διαχείρισης του χρόνιου 
πόνου σε μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών υγείας.  
 
Στόχοι του Σεμιναρίου για κάθε εκπαιδευόμενο είναι:  
 
Να κατανοήσει τους μηχανισμούς του Χρόνιου Πόνου. 
Να αναγνωρίσει την παθολογία των ποικίλων επώδυνων συνδρόμων.  
Να ευαισθητοποιηθεί στην αναγνώριση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου του πόνου. 
Να εφαρμόσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. 
Να δραστηριοποιηθεί στην ανάγκη της πολυδύναμης αντιμετώπισης του πόνου. 
 
Το πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση της ΕFIC (European Federation of IASP Chapters) και μοριο-
δοτείται από τον Ιατρικό Σύλλογο με  33 μόρια.  
 
Το 2023 το Σεμινάριο  θα διεξαχθεί σε πέντε κύκλους ( αναμένεται επιπλέον μοριοδότηση).  Οι 
τέσσερις πρώτοι κύκλοι  είναι διήμεροι (Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί) και θα 
πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Ο πέμπτος κύκλος θα διεξαχθεί δια ζώσης το Σάββατο 2 
Δεκεμβρίου 2023 σε χώρο που θα ανακοινωθεί  σύντομα και θα αφορά την παρουσίαση και την 
διαχείριση κλινικών περιστατικών χρόνιου πόνου προκειμένου να ενισχύσει την αποκτηθείσα 
γνώση,  να προσφέρει την δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τους ειδικούς καθώς επίσης και 
την εμπειρία διαχείρισης συνήθων κλινικών συνδρόμων. 
 
Συγκεκριμένα  
 
Α΄κύκλος:  3-4 Μαρτίου 2023   (διαδικτυακά) 
Β΄κύκλος:  31 Μαρτίου-1 Απριλίου (διαδικτυακά) 
Γ΄κύκλος:  6-7 Οκτωβρίου 2023               (διαδικτυακά) 
Δ΄κύκλος:  3-4 Νοεμβρίου 2023  (διαδικτυακά) 
Ε΄κύκλος:   2 Δεκεμβρίου               (διά ζώσης) 
 
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ 
 
Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με 20 παρουσίες σε  εγκεκριμένα Ιατρεία Πόνου των Δημόσιων Νο-
σοκομείων μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους αυτών. 
(Λίστα  Ιατρείων ) 
 
Βεβαίωση συμμετοχής στον κάθε κύκλο αλλά και το τελικό πιστοποιητικό παρακολούθησης θα χο-
ρηγηθεί σε όσους έχουν παρακολουθήσει >75% των ωρών του Σεμιναρίου και έχουν εκπληρώσει 
20 παρουσίες σε κάποια(τουλάχιστον 2) από τα Ιατρεία Πόνου των Νοσοκομείων της Αττικής και 
της Περιφέρειας.  
 
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στο email της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας 
info@algologia.gr  έως και 10 Φεβρουαρίου 2023. Η επιλογή γίνεται με βάση την ημερομηνία εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται άμεσα. 
Αιτήσεις συμμετοχής εδώ 

http://algologia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=126
http://algologia.org/pdf/Main/SEA2023Program_new.pdf
http://algologia.org/pdf/Main/__IATREIA_PONOY_eea11-2022.pdf
mailto:info@algologia.gr
https://algologia.org/pdf/Main/aitisi_seminariou.docx


 

 

 
Το κόστος συμμετοχής στα Σεμινάρια είναι: για τους ειδικούς γιατρούς 400 ευρώ και για τους ειδι-
κευόμενους και άλλους επαγγελματίες υγείας 200 ευρώ. Το ποσό μπορεί να πληρωθεί σε 2 δόσεις: 
η πρώτη μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και η δεύτερη μέχρι τις 22 Μαρτίου 2023. 
 
Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνεται: 
 
a) απευθείας στα γραφεία της Εταιρείας (κατόπιν συνεννόησης) 
b) με κατάθεση στους επίσημους λογαριασμούς της Εταιρείας: 
 
EUROBANK  ΙΒΑΝ: GR4802600080000310102218133 
(στην περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης παρακαλείσθε να στείλετε  το αποδεικτικό κατάθε-
σης με το ονοματεπώνυμο σας στο email της εταιρείας) 
 
Οι ενδιαφερόμενοι που είναι μέλη της ΕEA και επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Σεμινάριο, 
καλούνται να έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία και για το 
2023. Υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή είναι 30€. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα γρα-
φεία της Εταιρείας προκειμένου να ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό που πρέπει αν καταθέσετε.  
 
Γιατροί ή επαγγελματίες Υγείας οι οποίοι δεν είναι μέλη της Εταιρείας και επιθυμούν να λάβουν μέ-
ρος στο Σεμινάριο, μπορούν να υποβάλλουν ένα σύντομο βιογραφικό και να συμπληρώσουν 
την αίτηση συμμετοχής και την φόρμα εγγραφής μέλους.   
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας algologia.org  ή επι-
κοινωνήστε με το  info@algologia.gr 

http://algologia.org/
mailto:info@algologia.gr

