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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Ένας από τους στόχους της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και 
Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος ήταν και η έκδοση περιοδικού 
εντύπου. Ήδη έχετε στα χέρια σας το πρώτο του τεύχος. 

Ελπίζουμε ότι η επιδίωξή μας κάθε τεύχος να καλύπτει όσο το 
δυνατό πληρέστερα και εκτεταμένα ένα ολόκληρο θέμα, να έχει επι
τευχθεί. Η παρατιθέμενη σύγχρονη 6ι6λιογραΦία στο τέλος κάθε κε
φαλαίου δίνει παράλληλα τη δυνατότητα στον ειδικότερα ενδιαφε
ρόμενο αναγνώστη να ανατρέξει στις ανάλογες ξενόγλωσσες πηγές. 

Οι πλατυασμοί και κυρίως οι επαναλήψεις στα διάφορα κεφά
λαια δεν στάθηκε δυνατόν να αποφευχθούν. Αποτελούν ίσως ένα μό
νιμο πρόΒλημα που υφίσταται λιγώτερο ή περισσότερο σε ανάλογες 
εκδόσεις. Μπορεί και θα περιοριστεί στο μέλλον. 

Όπως είναι -σχεδόν- φυσικό ο αναγνώστης θα 6ρει ανακρί
Βειες, λάθη ή θα διαφωνήσει με απόψεις που παρατίθενται στα κείμε
να του περιοδικού. Για το λόγο αυτό από το επόμενο τεύχος θα υπάρ
χουν οι στήλες της κριτικής. Οι επιστολές σας θα πρέπει να είναι 
σύντομες και με συγκεκριμένες αναφορές στους συγγραφείς, το κε
φάλαιο, τη σελίδα κλπ. Η συντακτική επιτροπή αναλαμΒάνει την ευ
θύνη να δια6ι6άζει την επιστολή προς τον συγγραφέα αν συντρέχει 
λόγος απάντησης απ' αυτόν. 

Α ν και ο κύριος στόχος των «Θεμάτων» είναι η παρουσίαση ο
λοκληρωμένων και εξαντλητικών ανασκοπήσεων υπάρχει η σκέψη 
να γίνονται δεκτές για δημοσίευση και κλινικές ή εργαστηριακές με
λέτες ή και ενδια<f>έρουσες περιπτώσεις. Είναι κάτι που θα δούμε στο 
μέλλον. 

τέλος θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφερθούμε στην 
πρώτη και μοναδική μέχρι τώρα αναισθησιολογική έκδοση στην Ελ
λάδα την «Ελληνική Α ναισθησιολογία». Χαιρετίζουμε απ' αυτό το 
πρώτο τεύχος την πολύχρονη δύσκολη και έντιμη προσπάθεια της 
«Ελληνικής Α ναισθησιολογ(ας» και ιδιαίτερα της ομάδας σύνταξης. 
Ελπίζουμε ότι τα «Θέματα» θα φτάσουν τα χρόνια της και ότι θα 
προσθέσουν κάτι παραπάνω στην τόσο απαραίτητη για τον τομέα μας 
επιστημονική γνώση. 

Το πρώτο θέμα του περιοδικού μας αφορά την Αναισθησία στη 
Μαιευτική. Το αντικείμενο εξαντλείται ευρύτατα, γεγονός που ανάγ
κασε την επιτροπή σύνταξης να μοιράσει την ύλη σε δύο τεύχη. 

Το δύσκολο έργο του συντονισμού των συγγραφέων για το συγ
κεκριμένο θέμα ανέλαΒε ο Δ. Μιχαλούδης. Τον ευχαριστούμε και 
από αυτή τη θέση για την προσπάθειά του. 

Για τη συντακτική επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 
Ε. Σοφιανός 
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