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Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ελφών 106, Τ.Κ. 546 43
Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, ΕΛΛΑΣ
Τηλ & Fax: 2310 865537
ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΤΕΥΧΟΣ Ι
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Συνταντική Επιτροπή:








































































Με εκτίµηση και αγάπη



















Η Πρόεδρος
Γεωργία Ανίσογλου - Αναστασιάδου

Υπεύθυνος Σύνταξης:












Η Οργανωτική Επιτροπή και εγώ προσωπικά, έχουµε την τιµή και τη
χαρά να σας παρουσιάσουµε εκτεταµένες περιλήψεις των διαλέξεων και
εισηγήσεων που θα παρουσιασθούν στο 9ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας
και Εντατικής Ιατρικής.
Έγινε προσπάθεια να καλυφθούν θεωρητικά και πρακτικά θέµατα,
που αφορούν όλους τους τοµείς της Περιεγχειρητικής Ιατρικής, όπως την
Αναισθησιολογία, την Εντατική και Επείγουσα Ιατρική, τον Πόνο.
Στο τεύχος αυτό διακεκριµένοι Έλληνες και Ξένοι οµιλητές και
εισηγητές, παραθέτουν δεδοµένα που στηρίζονται στις προσωπικές τους
εµπειρίες και ενδιαφέροντα, αλλά και στις απόψεις που επικρατούν στον
κόσµο µας σήµερα, σε µια προσπάθεια να προκαλέσουν ερωτήµατα,
αλλά και να δώσουν απαντήσεις σ’ αυτά που απασχολούν όλους µας
καθηµερινά.
Πιστεύουµε και ελπίζουµε ότι θα αναγνωρίσετε την επιστηµονική
αξία όλων των περιεχοµένων εισηγήσεων, που θα αποτελέσουν πηγή
πληροφοριών και σηµείο αναφοράς στην επιστηµονική δραστηριότητα
όλων µας.
Στα πλαίσια επιµέλειας αυτής της έκδοσης, έγιναν µικρού βαθµού
τροποποιήσεις της εµφάνισης των κειµένων, ώστε να εξασφαλισθεί η
οµοιοµορφία, χωρίς καµία παρέµβαση στις σκέψεις και απόψεις του
πρωτότυπου κειµένου, που διατηρήθηκε ακριβώς όπως υποβλήθηκε.
Για την πρόθυµη συνεργασία και την προσπάθειά τους, αλλά και για
την έγκαιρη υποβολή των κειµένων, η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί
όλους τους συγγραφείς.





Dear Friends and Colleagues,

Τιµή Περιοδικού:
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The Organizing Committee and I, have the honour and pleasure of
editing the extensive summaries of the lectures, which will be presented
at the 9th Congress of Anesthesiology and Intensive Medicine.
We tried to cover both theoretical and practical items which concern
all the fields of Perioperative Medicine, such as Anaesthesia, Intensive
and Emergency Medicine, Pain.
In this issue, well known Greek and International speakers present
their personal experience as well as state of the art topics in an attempt to
challenge questions and answers for daily problems.
We believe that you will acknowledge the scientific value of the
texts as a source of information and reference.
For editing purposes, some texts were modified in order to ensure
their uniformity, without interfering with their content.
The Organizing Committee thanks the authors for their contribution
and for the timely submission of their summaries.
With regards

THEMATA
OF ANAESTHESIOLOGY
AND INTENSIVE MEDICINE
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Georgia Anisoglou – Anastasiadou
President of the Organizing Committee

