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ΜΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Απφθνηηνο 1Οπ Λπθείνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ 

 

ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Δγγξαθή ζην 1Ο έηνο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ην 

επηέκβξην ηνπ 1991, κεηά απφ επηηπρία ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

Απνθνίηεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1997 κε βαζκφ 8,22 (πλεκ. Α1). 

 

  

ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 

 

Αγγιηθή (πλεκ. Α2, Α3) 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ 

 

 Λήςε άδεηαο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο ην 1997 (πλεκ. Α4). 

 Λήςε ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο Αλαηζζεζηνινγίαο κεηά απφ επηηπρείο 

εμεηάζεηο ζηηο 29/5/2003 (πλεκ. Α5). 

 Μέινο ηνπ  GENERAL MEDICAL COUNCIL ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ κε 

Πιήξε δηθαηψκαηα άζθεζεο ηεο εηδηθφηεηαο Αλαηζζεζηνινγίαο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (Full Registration as a medical practitioner with 

Specialist Registration) (πλεκ. Α6). 

 

 

ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΡΓΟ 

 

- Αγξνηηθφο Ηαηξφο ζην Π. Η. Κνχκαλε λ. Ζιείαο γηα ηξεηο κήλεο, απφ 

13/10/97 έσο 15/1/98, ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο 

ππαίζξνπ (πλεκ. Α7). 



 

- Δηδηθεπφκελε Αλαηζζεζηνινγίαο ζην Π.Ν.Θ. «ΑΥΔΠΑ» γηα πέληε έηε, 

απφ 6/3/1998 έσο 16/3/2003 (πλεκ. Α8). 

 

- Χο Αλαηζζεζηνιφγνο ζηελ Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο απφ ηνλ 

8/2003 έσο 11/2003 (πλεκ. Α9). 

 

- Αγξνηηθφο ηαηξφο ζην Κ.Τ. νρνχ λ. Θεζζαινλίθεο, απφ 24/11/2003 

έσο 15/9/2004 (πλεκ. Α10), κε απφζπαζε δηο εβδνκαδηαίσο ζην 

Αλαηζζεζηνινγηθφ ηκήκα ηνπ Π.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ (πλεκ. Α11). 

 

- Δπηθνπξηθφο Ηαηξφο ζην ΔΚΑΒ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ απφ 18/2/2005 έσο 

17/2/2006, απφ 6/4/2006 έσο 5/4/2007 θαη απφ 29/5/2007 έσο 

28/5/2008, ζε ζέζε επηκειεηνχ ΔΤ, πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο (πλεκ. Α12). 

 

- Δπηκειήηξηα Β‘ Αλαηζζεζηνινγίαο ζην Παλ. Γ.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ, απφ ηηο 

5/9/2008, έσο 11/1/2012 (πλεκ. Α13). 

 

- Άζθεζε θιηληθνχ έξγνπ ζηελ Κιηληθή Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο, σο Λέθηνξαο Αλαηζζεζηνινγίαο, πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Πξπηαληθή Πξάμε 

40236/2/7-4-2011 (ΦΔΚ 1066/12-12-2011) θαη ηελ ππ‘ αξηζκ. 310 (α.π. 

7046) απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Υεηξνπξγηθνχ Σνκέα ηεο 

Ηαηξηθήο ρνιήο, απφ ηηο 16-1-2012 έσο 24-3-2015 (πλεκ. Α14- Α16). 

 

- Άζθεζε θιηληθνχ έξγνπ ζηελ Κιηληθή Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο, σο Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Αλαηζζεζηνινγίαο επί ζεηεία, 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Πξπηαληθή 

Πξάμε  18214/36/3-2-2015 απφ 1-4-2015 έσο θαη ζήκεξα (πλεκ. 

Α17, Α18. 

 
- Τπεύζπλε κνλάδαο Υξόληνπ Πόλνπ Παλ.Γ.Ν.Θ. «ΑΥΔΠΑ»  από 

22/12/2014 έσο ζήκεξα. Ζ ελ ιόγσ κνλάδα, κε βάζε ηελ απόθαζε 

Γ2β?18933/21/7/1988 ηνπ ΚΔΤ, έρεη νξηζηεί σο θέληξν 

εμεηδίθεπζεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ρξόληνπ πόλνπ (πλεκ. Α19). 

 

 

 
 

 

 



ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

- Μεηεθπαίδεπζε επί ηξίκελν ζηελ αιινδαπή (Ζλσκέλν Βαζίιεην) ζην 

λνζνθνκείν Guys and St Thomas ηνπ Λνλδίλνπ, ζην θέληξν 

αληηκεηψπηζεο ρξφληνπ πφλνπ θαη λεπξνηξνπνπνίεζεο (Pain 

Management and Neuromodulation Centre), κε εθπαίδεπζε ζηηο 

επεκβαηηθέο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ρξφληνπ πφλνπ, κεηά απφ 

εθπαηδεπηηθή άδεηα (πλεκ. Β1) 

-  

- Παξαθνινχζεζε ηνπ 6νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο επείγνπζαο 

πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο» ηνπ ΔΚΑΒ, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΚΔΤ, 

εηήζηαο δηάξθεηαο, εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ 2000-2001(πλεκ. Β2). 

 

-  Παξαθνινχζεζα ην ζεκηλάξην ζηελ «Δμεηδηθεπκέλε Τπνζηήξημε ηεο 

Εσήο» ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Αλαδσνγφλεζεο (European 

Resuscitation Council Αadvanced Life Support Providers Course), πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ηειεπηαίνπ, Θεζζαινλίθε 22 

Φεβξνπαξίνπ 2002 (πλεκ. Β3). 

 

- Παξαθνινχζεζα ην ζεκηλάξην ζηελ «Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο Εσήο – 

Απηφκαηε Δμσηεξηθή Απηλίδσζε θαη Βαζηθνχο Υεηξηζκνχο ζηνλ 

Αεξαγσγφ» ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Αλαδσνγφλεζεο (European 

Resuscitation Council, ERC), πνπ ηε ηνπηθή νξγάλσζε είρε ην Α‘ 

ΠΔΤΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε 16 Μαξηίνπ 2005 

(πλεκ. Β4). 

 

- Παξαθνινχζεζα θαη νινθιήξσζα ηνλ 3νπ θχθιν ηνπ «εκηλαξίνπ 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία» ηνπ Δπξσπατθνχ 

Ηδξχκαηνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Αλαηζζεζηνινγία (FEEA), ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Δηαηξίαο Αλαηζζεζηνινγίαο 

θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΑΔΗΒΔ), δηάξθεηαο 6 εηψλ, 

Θεζζαινλίθε, 2000-2005 (πλεκ. Β5). 

 

- Παξαθνινχζεζα ην πξφγξακκα «πλερηδφκελεο θαηάξηηζεο 

πιεξσκάησλ αζζελνθφξσλ ηνπ ΔΚΑΒ», Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 

2005 (πλεκ. Β6). 

 

- Παξαθνινχζεζα ην  «1νπ Πξαθηηθφ θξνληηζηήξην Δμεηδηθεπκέλεο 

Γηαρείξηζεο Αεξαγσγνχ»  πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή 

Δηαηξία Γηαρείξηζεο Αεξαγσγνχ, Θεζζαινλίθε 20-21/5/2006 (πλεκ. 

Β7). 

 



- Παξαθνινχζεζα ην «εκηλάξην εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο ηεο δσήο 

ζε παηδηά», Θαζζαινλίθε 1-3/2/2008 (πλεκ. Β8). 

 

- Παξαθνινχζεζα ηνπ εκηλέξην γηα ηελ «Δμεηδηθεπκέλε Τπνζηήξημε ηεο 

Εσήο ηνπ Σξαπκαηία, Advanced Trauma Life Support, ATLS» ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ Κνιεγίνπ Υεηξνπξγψλ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Αζήλα ζηηο 8-9/11/2008. Σν ζεκηλάξην κνξηνδνηείηαη κε 19 κνλάδεο 

πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο (πλεκ. Β9) . 

 

- πκπιήξσζα 52 ψξεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο απφ ηηο 

επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο ηεο ΔΑΔΗΒΔ, θαη 115 ψξεο απφ 

παξαθνινχζεζε εκηλαξίσλ ηεο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Αλαηζζεζηνινγία (FEEA) (πλεκ. Β10). 

 

- Παξαθνινχζεζα ην 8νπ εμακεληαίν εηζαγσγηθφ πξφγξακκα  

Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ Ηαηξηθήο, ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 (πλεκ. Β11). 

 

- πκκεηείρα ζην ΥΗΗΗ ESRA WORKSHOP NEURAL BLOCKADES ON 

CADAVERS, Innsbruck, Austria February 25-27, 2010 (πλεκ. Β12). 

 

- Μεηεθπαηδεύηεθα ζηε κνλάδα ρξόληνπ πόλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ΑΥΔΠΑ αθνινπζώληαο ην εγθεθξηκέλν πξόγξακκα 

κεηεθπαίδεπζεο ηνπ ΚΔΤ ζην αληηθείκελν ηεο Αιγνινγίαο από 

5/12/2013 έσο 5/12/2014 (πλεκ. Β13). 

 

 

 

ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ  

 

Γηδαθηνξηθό δίπισκα 

 

Απφ ηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Α.Π.Θ., Υεηξνπξγηθφο ηνκέαο, αθαδεκατθφ έηνο 

2006-2007, κε ηίηιν «Βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ, κεηά απφ αλαζηνιή 

εξεζηζκάησλ αξηεξηαθήο πίεζεο», κε ην βαζκφ «Άξηζηα» (πλεκ. Β14). 

 

 

 

 

 



 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 

 

Απφ ηνλ 6/1998, φπνηε θαη μεθίλεζα ηελ εηδηθφηεηα ηεο Αλαηζζεζηνινγίαο, 

ζπκκεηείρα ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θιηληθήο (πλεκ Γ1). Ζ 

ζπκκεηνρή κνπ αξρηθά αθνξνχζε ζηε δηελέξγεηα θιηληθψλ κειεηψλ ηφζν 

ζηα αληηθείκελα ηεο Αλαηζζεζηνινγίαο φζν θαη ηεο Δληαηηθήο Ηαηξηθήο. Σν 

θχξην εξεπλεηηθφ πεδίν ελαζρφιεζεο κνπ ήηαλ απηφ ηεο θαξκαθνινγίαο 

ησλ αληαγσληζηψλ ηεο λεπξνκπτθήο ζχλαςεο, ε δε ελαζρφιεζε απηή 

νδήγεζε ζηελ αλαθνίλσζε κειέηεο κε ηίηιν «Variations in the duration of 

action of two neuromuscular blocking agents», ε νπνία εθπξνζψπεζε ηελ 

Διιάδα θαη έιαβε ην δεχηεξν βξαβείν ζηνλ Παλεπξσπατθφ Γηαγσληζκφ 

ESA Trainee Research Prize Competition πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Gothemburg ην 2001  (πλεκ. Ζ1). Παξάιιεια, αζρνιήζεθα εξεπλεηηθά 

κε ην αληηθείκελν ηνπ ρξφληνπ πφλνπ, ελαζρφιεζε πνπ είρε σο ζπλέπεηα 

ηελ δεκνζίεπζε εξγαζηψλ ζε πεξηνδηθά ηεο Αιινδαπήο θαζψο θαη ζηε 

ζπκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ «Ο πφλνο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ», 

κε ππεχζπλν έθδνζεο ηνλ Καζεγεηή Γ. Βαζηιάθν, πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο 

θνηηεηέο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. (πλεκ.Θ1). 

 

Απφ ην 2003, ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο, 

αζρνιήζεθα κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηαζενυπνδνρέσλ θαη ηελ πξφθιεζε 

λεπξηθψλ βιαβψλ θάησ απφ ζπλζήθεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπο ζε 

πεηξακαηηθά πξφηππα. ηφρνο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ ε ζπζρέηηζε 

λεπξηθψλ βιαβψλ πνπ παξαηεξνχληαη ππφ ζπλζήθεο ειεγρφκελεο 

δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηελέξγεηα θαξδηνρεηξνπξγηθψλ 

επεκβάζεσλ, κε θαηλφκελα ηνμηθφηεηαο απφ δηέγεξζε, ζπλεπεία 

δπζιεηηνπξγίαο ησλ ηαζενυπνδνρέσλ. Σαπηφρξνλα, ε ελαζρφιεζή κνπ κε 

ην εξεπλεηηθφ έξγν ζην Πεηξακαηηθφ Δξγαζηήξην ηεο Κιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο επεθηάζεθε θαη ζε άιια πεδία, φπσο απηά ησλ 

επηδξάζεσλ ησλ ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ ζην κπτθφ ηζηφ θαζψο θαη ζηηο 

δξάζεηο αλαηζζεηηθψλ θαη αλαιγεηηθψλ θαξκάθσλ ζηνλ εγθέθαιν.  

Απνηέιεζκα ηεο εξεπλεηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο ήηαλ ε δεκνζίεπζε 

κειεηψλ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αιινδαπήο (πλεκ 

Γ1). 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ Αλαηζζεζηνινγίαο κε ην 

εξγαζηήξην Φαξκαθνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., ζπκκεηείρα 

ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ πάλσ ζηε Φαξκαθνινγία ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ 

πζηήκαηνο θαη θπξίσο ζε ζέκαηα αλαηζζεζίαο-αλαιγεζίαο, ελψ 

εθπαηδεχηεθα ζηελ εθηέιεζε ιεπηψλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ζε 

πεηξακαηφδσα, ζηελ ελφξγαλε ρεκηθή αλάιπζε θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηηο 



κεηαβνιέο ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, θάησ απφ ζπλζήθεο αλαηζζεζίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ απηψλ έρνπλ αλαθνηλσζεί ζε ζπλέδξηα, 

απνζπψληαο ην πξψην βξαβείν ζην Παλειιήλην πλέδξην 

Αλαηζζεζηνινγίαο ην 2007. Απφ ην 2008 εξγάδνκαη ζην λνζνθνκείν 

«ΑΥΔΠΑ», αξρηθά σο επηκειήηξηα Β‘ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2012 σο ιέθηνξαο ζηελ Κιηληθή Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο. Απνηέιεζκα ηεο ελαζρφιεζεο κνπ απηήο είλαη ε ζπκκεηνρή ζε 

θιηληθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θιηληθή, ηα απνηειέζκαηα 

ησλ νπνίσλ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε πεξηνδηθά ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Αιινδαπήο (πλεκ. Γ2). 

 

 

πκκεηνρή σο εξεπλήηξηα ζην έξγν κε ηίηιν «SelfPainRelief» ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "Recovering life wellbeing through pain 

self-management techniques involving ICTs RELIEF PCP Phase 

(πλεκ. Γ3,Γ4). 

 

 

 

πκκεηνρή ζηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ 

 

 

πκκεηέρσ ζηελ εθπφλεζε ηξηψλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, σο κέινο ηεο 

ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Αλαιπηηθά: 

 

1. πκκεηνρή ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ηνπ θνπ Φνξηνχλε Κσλζηαληίλνπ κε ζέκα: «Ζ έθβαζε ησλ 

πξνλνζνθνκεηαθψλ θαξδηαθψλ αλαθνπψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο» (πλεκ. Γ5). 

2. πκκεηνρή ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ηνπ θαο Διιάδαο Κηνπξηδίεβα, κε ζέκα «Δλεξγεηαθέο αλάγθεο 

εξεκίαο ζε θαηάζηαζε εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ»  (πλεκ. Γ6). 

3. πκκεηνρή ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ηνπ θνπ Γθφιηα Βαζίιεηνπ κε ζέκα: «Ζ επίδξαζε ησλ 

ζεκάησλ ακθηνηηθψλ παικψλ ζηελ επίδξαζε ηνπ πφλνπ θαη ζηελ 

αλάγθε ρξήζεο αλαιγεηηθψλ θαξκάθσλ ζε αζζελείο κε ρξφλην πφλν» 

(πλεκ. Γ7). 

4. πκκεηνρή ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ηεο θαο Καιιηαλίδνπ Κπξηαθήο (επηβιέπνπζα) κε ζέκα: 

«Γηεξέπλεζε ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ησλ λνζειεπηψλ ησλ ηκεκάησλ 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζηε θξνληίδα ησλ βαξέσο παζρφλησλ 

αζζελψλ» (πλεκ. Γ8). 



5. πκκεηνρή ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ηεο θνπ Γαιαθάθε Ησάλλε (επηβιέπνπζα) κε ζέκα: ««Μειέηε 

ηεο αλαιγεηηθήο δξάζεο Πξεγθακπαιίλεο , Νηνπινμεηίλεο θαη 

Σξακαδφιεο ζε αζζελείο κε δηαθνξεηηθνχο θαηλφηππνπο 

λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ.» (πλεκ. Γ9) 

 

 

 

 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 

 

 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 
 

 

- Πξνζειήθζελ κε ηελ Πξπηαληθή Πξάμε αξηζκ. 31754/16-01-08 σο 

ιέθηνξαο ζηελ θιηληθή Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

(πλεκ. Α14). 

 

- Πξνζειήθζελ κε ηελ Πξπηαληθή Πξάμε αξηζκ. 18214/36/3-2-2015 σο 

Δπίθνπξε θαζεγήηξηα επη ζεηεία ζηελ θιηληθή Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο απφ 1-4-2015 έσο θαη ζήκεξα (πλεκ. Α17) 

 

- Πξνζειήθζελ κε ηελ Πξπηαληθή Πξάμε αξηζκ. 31754/16-01-08 σο 

έκκηζζε δηδάζθνπζα ζηελ θιηληθή Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 

(πλεκ. Γ1). 

 

- Γηαηέιεζα άκηζζε επηζηεκνληθή πλεξγάηηδα ζηελ θιηληθή 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Θεξαπείαο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 

2004 έσο ην έηνο 2008 (πλεκ. Γ2). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο 

Αλαηζζεζηνινγία (2 δηδαθηηθέο ψξεο) θαη ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο  

«Δληαηηθή ζεξαπεία-Αλάλεςε-Θεξαπεπηηθή ηνπ πφλνπ» (2 δηδαθηηθέο 

ψξεο) ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ε‘ εμακήλνπ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 (πλεκ. Γ3). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο   

Αλαηζζεζηνινγία (2 δηδαθηηθέο ψξεο) θαη ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο  

«Δληαηηθή ζεξαπεία-Αλάλεςε-Θεξαπεπηηθή ηνπ πφλνπ» (2 δηδαθηηθέο 



ψξεο) ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ε‘ εμακήλνπ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2005-2006 (πλεκ. Γ4). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο  «Δληαηηθή 

ζεξαπεία-Αλάλεςε-Θεξαπεπηηθή ηνπ πφλνπ» (2 δηδαθηηθέο ψξεο) ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Ε‘ εμακήλνπ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2006-2007 (πλεκ. Γ5). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο  «Δληαηηθή 

ζεξαπεία-Αλάλεςε-Θεξαπεπηηθή ηνπ πφλνπ» (6 δηδαθηηθέο ψξεο) ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Ε‘ εμακήλνπ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 (πλεκ. Γ6). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θνξκνχ «Αλαηζζεζηνινγία» 

(1 δηδαθηηθή ψξα) θαη ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δληαηηθή 

ζεξαπεία-Αλάλεςε-Θεξαπεπηηθή ηνπ πφλνπ» (2 δηδαθηηθέο ψξεο) ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Ε‘ εμακήλνπ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 (πλεκ. Γ7). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δπείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή» (7 δηδαθηηθέο ψξεο) ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΗΒ 

εμακήλνπ, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 (πλεκ. Γ7). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θνξκνχ «Αλαηζζεζηνινγία» 

(1 δηδαθηηθή ψξα) θαη ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δληαηηθή 

ζεξαπεία-Αλάλεςε-Θεξαπεπηηθή ηνπ πφλνπ» (2 δηδαθηηθέο ψξεο) ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Ε‘ εμακήλνπ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 (πλεκ. Γ8). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δπείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή» (8 δηδαθηηθέο ψξεο) ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΗΒ 

εμακήλνπ, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 (πλεκ. Γ8). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θνξκνχ «Αλαηζζεζηνινγία» 

(1 δηδαθηηθή ψξα) θαη ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δληαηηθή 

ζεξαπεία-Αλάλεςε-Θεξαπεπηηθή ηνπ πφλνπ» (2 δηδαθηηθέο ψξεο) ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Ε‘ εμακήλνπ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 (πλεκ. Γ9). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δπείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή» (3 δηδαθηηθέο ψξεο) ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΗΒ 

εμακήλνπ, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 (πλεκ. Γ9). 



 

- πκκεηείρα ζην πξφγξακκα εξγαζηεξίσλ Αλαηζζεζηνινγίαο, ησλ 

αθαδεκατθψλ εηψλ 2004-2005, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 

(πλεκ. Γ4, D10, Γ11). 

 

- πκκεηείρα ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ 

ζηελ βαζηθή ππνζηήξημεο δσήο θαη ηελ απηφκαηε εμσηεξηθή απηλίδσζε 

(πλεκ. Γ11) 

 

- πκκεηείρα σο εθπαηδεχηξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κιηληθψλ Γεμηνηήησλ ηεο 

Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ (8 ψξεο), θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-

2009 θαη 2009-2010 (πλεκ. Γ12, Γ13 ). 

 

- πκκεηείρα σο δηδάζθνπζα ζην επηιεγφκελν κάζεκα «Παζνινγηθή 

Ογθνινγία» (1 δηδαθηηθή ψξα), ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Η εμακήλνπ ηεο 

Ηαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ θαηά ηα έηε 2011-2012 θαη 2012-2013 (πλεκ. 

Γ14). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θνξκνχ «Αλαηζζεζηνινγία» 

(1 δηδαθηηθή ψξα) θαη ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δληαηηθή 

ζεξαπεία-Αλάλεςε-Θεξαπεπηηθή ηνπ πφλνπ» (2 δηδαθηηθέο ψξεοην 

αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 (πλεκ. Γ15) ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ε‘ 

εμακήλνπ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δπείγνπζα 

Θεξαπεπηηθή» (2 δηδαθηηθέο ψξεο), ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ 

Σκήκαηνο ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 (πλεκ. Γ15). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δπείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή» (4 δηδαθηηθέο ψξεο) ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΗΒ 

εμακήλνπ, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 (πλεκ. Γ15). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δπείγνπζα 

Θεξαπεπηηθή» (2 δηδαθηηθέο ψξεο), ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ 

Σκήκαηνο ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 (πλεκ. Γ16). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δπείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή» (4 δηδαθηηθέο ψξεο) ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΗΒ 

εμακήλνπ, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 (πλεκ. Γ16). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θνξκνχ «Αλαηζζεζηνινγία» 

θαηά ηα έηε 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 θαη 2017-



2018 ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ε‘ εμακήλνπ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. 

(πλεκ. Γ17). 

 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δληαηηθή 

ζεξαπεία-Αλάλεςε-Θεξαπεπηηθή ηνπ πφλνπ» θαηά ηα έηε 2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 θαη 2017-2018 ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Ε‘ εμακήλνπ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. (πλεκ. Γ17). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δπείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή» (4 δηδαθηηθέο ψξεο) ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΗΒ 

εμακήλνπ θαηά ηα έηε 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

θαη 2017-2018 ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ε‘ εμακήλνπ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Α.Π.Θ. (πλεκ. Γ17). 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Δπείγνπζα 

Θεξαπεπηηθή» (2 δηδαθηηθέο ψξεο), ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ 

Σκήκαηνο Α.Π.Θ θαηά ηα έηε 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017 θαη 2017-2018. (πλεκ. Γ17). 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Γσξεά θαη 

κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ», ζην γ‘ εμάκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., πεξηφδνπ 2007-2008 

(πλεκ. Γ18) 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Γηεμαγσγή θιηληθψλ 

Μειεηψλ», ζην β‘ εμάκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., πεξηφδνπ 2008-2009 (πλεκ. Γ19) 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Πεξηεγρεηξεηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο», ζην β‘ εμάκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., πεξηφδνπ 2008-2009 

(πλεκ. Γ19) 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Γηεμαγσγή θιηληθψλ 

Μειεηψλ», ζην β‘ εμάκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., πεξηφδνπ 2009-2010 (πλεκ. Γ20) 



 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Πεξηεγρεηξεηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο», ζην β‘ εμάκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., πεξηφδνπ 2009-2010 

(πλεκ. Γ20) 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Γηεμαγσγή θιηληθψλ 

Μειεηψλ», ζην β‘ εμάκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., πεξηφδνπ 2010-2011 (πλεκ. Γ20) 

 

- πκκεηείρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Πεξηεγρεηξεηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο», ζην β‘ εμάκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., πεξηφδνπ 2010-2011 

(πλεκ. Γ20). 

 

- πκκεηείρα σο ζπληνλίζηξηα ζην Δπηιεγφκελν κάζεκα ηνλ γ' 

ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ αθαδεκατθψλ εηψλ 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, «Αληηκεηψπηζε ηνλ Πφλνπ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ» (πλεκ. 

Γ21). 

 

- πκκεηείρα σο δηδάζθνπζα ζην Δπηιεγφκελν κάζεκα «Αληηκεηψπηζε 

ηνλ Πφλνπ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ» ηνλ Γ' ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 

αθαδεκατθψλ εηψλ 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 

"Ηαηξηθή εζηθή αλζξσπηζηηθή ζεψξεζε " (πλεκ. Γ21). 

 

- πκκεηείρα σο δηδάζθνπζα ζην Δπηιεγφκελν κάζεκα «Αληηκεηψπηζε 

ηνπ Πφλνπ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ» ηνλ Γ' ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 

αθαδεκατθψλ εηψλ 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 

«Παξεγνξεηηθή αγσγή. Medical issues " (πλεκ. Γ21). 

 

- πκκεηείρα σο δηδάζθνπζα ζην Δπηιεγφκελν κάζεκα «Αληηκεηψπηζε 

ηνλ Πφλνπ θαη Υξνλίσο Παζρφλησλ» ηνλ Γ' ρεηκεξηλνχ εμακήλνχ 

αθαδεκατθψλ εηψλ 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 

«Αληηκεηψπηζε πφλνπ παηδηψλ. Ηαηξηθή εζηθή θαη λνκηθή ζεψξεζε " 

(πλεκ. Γ21). 

 

- πκκεηείρα σο δηδάζθνπζα κε ηελ εηζήγεζε «Μέηξεζε ηνπ πφλνπ 

ζηνλ άλζξσπν (Δξσηεκαηνιφγηα, Κιίκαθεο, Δξεπλεηηθέο θαη άιιεο 

ηερληθέο» ζην πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν 

«Αιγνινγία: Αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. 

Φαξκαθεπηηθέο, παξεκβαηηθέο θαη άιιεο ηερληθέο» ηνπ Δζληθνχ θαη 



Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαηά ηα έηε 2016-2017 θαη 2-

18-2019 (πλεκ. Γ22α,β) 

 

- πκκεηείρα σο δηδάζθνπζα κε ηελ εηζήγεζε «Πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο ζε θιηληθέο κειέηεο»» ζην πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ κε ηίηιν «—«Κιηληθή θαη Βηνκεραληθή Φαξκαθνινγία — 

Κιηληθή Σνμηθνινγία»» ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ, πεξηφδνπ 2018-2019 

(πλεκ. Γ23). 

 

 

Δίκαη ππεύζπλε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηώλ ησλ πξνγξακκάησλ 

Erasmus ζηα καζήκαηα ηεο Αλαηζζεζηνινγίαο, Δληαηηθήο ζεξαπείαο θαη 

επείγνπζαο Ηαηξηθήο θαηά ηα έηε 2015 έσο θαη ζήκεξα (πλεκ. Γ24). 

 

 

Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ηαηξώλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή 

ηαηξηθή ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Άκεζεο Βνεζείαο, ππό ηελ αηγίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. 

 

 

- πκκεηείρα ζηηο 18/5/2004 κε ηελ εηζήγεζε «Γεπηεξνγελήο κεηαθνξά 

ηνπ Βαξέσο πάζρνληα», θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 10νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή 

ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2004 (πλεκ. Δ1). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 31/5/2005 κε ηελ εηζήγεζε «Δπείγνληα γεξηαηξηθά 

πξνβιήκαηα», θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 11νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή 

ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2005 (πλεκ. Δ2). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 7/3/2006 κε ηελ εηζήγεζε «Δμνπιηζκφο θαη 

ζεξαπεπηηθά κέζα ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή», θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 12νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2006 

(πλεκ. Δ3). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 16/3/2006 σο εθπαηδεχηξηα ζηηο θξνληηζηεξηαθέο 

αζθήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 12νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2006 

(πλεκ. Δ4 ). 

 



- πκκεηείρα ζηηο 18/5/2006 κε ηελ εηζήγεζε «Δπίγεηεο δηαθνκηδέο», 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 12νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, 

πεξηφδνπ 2006 (πλεκ. Δ5). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 9/1/2007 κε ηελ εηζήγεζε «Δμνπιηζκφο θαη 

ζεξαπεπηηθά κέζα ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή», θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 13νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2007 

(πλεκ. Δ6). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 8/3/2007 κε ηελ εηζήγεζε «Δπίγεηεο δηαθνκηδέο», θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 13νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2007 

(πλεκ. Δ7). 

 

- πκκεηείρα σο εθπαηδεχηξηα ζηα ζεκηλάξηα βαζηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

αεξαγσγνχ, δηάξθεηαο δέθα σξψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηνπ Αεξαγσγνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ 13νπ 

Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2007 (πλεκ. Δ8). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 18/1/2007 σο εθπαηδεχηξηα ζηηο θξνληηζηεξηαθέο 

αζθήζεηο κε ζέκα «Τπνζηήξημε ηεο αλαπλνήο», θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

14νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ 

Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2008 (πλεκ. Δ9). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 22/1/2008 κε ηελ εηζήγεζε «Δμνπιηζκφο θαη 

ζεξαπεπηηθά κέζα ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή», θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 14νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2008 

(πλεκ.Δ10). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 5/2/2008 σο εθπαηδεχηξηα ζηηο θξνληηζηεξηαθέο 

αζθήζεηο κε ζέκα «Τπνζηήξημε ηεο αλαπλνήο», θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

14νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ 

Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2008 (πλεκ. Δ11). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 27/3/2008 κε ηελ εηζήγεζε «Καηαζηαιηηθά θαη 

αλαιγεηηθά θάξκαθα», θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή 

ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2008 (πλεκ. Δ12). 



 

- πκκεηείρα ζηηο 15/4/2008 κε ηελ εηζήγεζε «Δπίγεηεο δηαθνκηδέο», 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, 

πεξηφδνπ 2008 (πλεκ. Δ13). 

 

- πκκεηείρα σο εθπαηδεχηξηα ζηα ζεκηλάξηα βαζηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

αεξαγσγνχ, δηάξθεηαο δέθα σξψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηνπ Αεξαγσγνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ 14νπ 

Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2008 (πλεκ. Δ14). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 17/2/2009 κε ηελ εηζήγεζε «Καηαζηαιηηθά θαη 

αλαιγεηηθά θάξκαθα», θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 15νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή 

ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2009 (πλεκ. Δ15). 

 

- πκκεηείρα σο εθπαηδεχηξηα ζηα ζεκηλάξηα βαζηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

αεξαγσγνχ, δηάξθεηαο δέθα σξψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηνπ Αεξαγσγνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ 15νπ 

Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2009 (πλεκ. Δ16). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 5/5/2009 κε ηελ εηζήγεζε «Δπίγεηεο δηαθνκηδέο», θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 15νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2009 

(πλεκ. Δ17). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 4/2/2010 κε ηελ εηζήγεζε «Δμνπιηζκφο θαη 

ζεξαπεπηηθά κέζα ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή», θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 16νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2010 

(πλεκ.Δ18). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 9/3/2010 κε ηελ εηζήγεζε «Καηαζηαιηηθά θαη 

αλαιγεηηθά θάξκαθα», θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή 

ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2010 (πλεκ. Δ19). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 9/3/2010 κε ηελ εηζήγεζε «θάξκαθα δξψληα ζην 

απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ 



Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2010 (πλεκ. Δ20). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 11/5/2010 κε ηελ εηζήγεζε «Δπίγεηεο δηαθνκηδέο», 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, 

πεξηφδνπ 2010 (πλεκ. Δ21). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 8/3/2011 κε ηελ εηζήγεζε «θάξκαθα δξψληα ζην 

απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα-Καηαζηαιηηθά αλαιγεηηθά» θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 17νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2011 

(πλεκ. Δ22 ). 

 

- πκκεηείρα ζηηο 8/5/2011 κε ηελ εηζήγεζε «Δπίγεηεο δηαθνκηδέο», θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 17νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2011 

(πλεκ. Δ23). 

 

 

Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ηαηξώλ ζηελ Αιγνινγία, ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Αιγνινγίαο 

 

- πκκεηείρα ζηηο 24/4/2010 κε ηελ εηζήγεζε «Καξθηληθφο πφλνο» θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Β‘ Κχθινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Αιγνινγία, πεξηφδνπ 2010 (πλεκ Σ1) 

 

- πκκεηείρα ζηηο 9/2/2013 κε ηελ εηζήγεζε «Καξθηληθφο πφλνο», θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Β‘ Κχθινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ Αιγνινγία, πεξηφδνπ 2012-2013 (πλεκ Σ2) 

 

- πκκεηείρα ζηηο 6/6/2015 κε ηελ εηζήγεζε «Καξθηληθφο πφλνο», θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Β‘ Κχθινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ Αιγνινγία, πεξηφδνπ 2012-2013 (πλεκ Σ3) 

-  

 

 

Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Υεηξηζκνί αεξαγσγνχ-Γηαζσιήλσζε. 

Πξαθηηθή άζθεζε θαη αμηνιφγεζε» δηάξθεηαο 3 σξψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο λνζειεπηηθνχ 



πξνζσπηθνχ, ηνπ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ, ζηηο 2/12/2002 (πλεκ Σ4). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε « Ομπγνλνζεξαπεία-Μεηαθνξά, 

αληαιιαγέο αεξίσλ» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμεηδηθεπκέλε 

Αληηκεηψπηζε ηνπ Σξαπκαηία» γηα ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ηνπ Κέληξνπ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ, απφ 6/6/2005 

έσο 16/6/2005 (πλεκ Σ5). 

 

- πκκεηείρα ζηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη αμηνιφγεζε ζηελ ππνζηήξημε 

αλαπλεπζηηθνχ ζε δχν νκάδεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δμεηδηθεπκέλε Αληηκεηψπηζε ηνπ Σξαπκαηία» γηα ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, 

ηνπ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ, 

απφ 6/6/2005 έσο 16/6/2005 (πλεκ Σ5). 

 

- πκκεηείρα σο εθπαηδεχηξηα ην Ννέκβξην-Γεθέκβξην ηνπ 2005, ζην 

πξφγξακκα «πλερηδφκελεο θαηάξηηζεο πιεξσκάησλ αζζελνθφξσλ», 

ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο κε 14 εθπαηδεπηηθέο ψξεο 

(πλεκ Σ6). 

 

- πκκεηείρα σο εθπαηδεχηξηα ην Οθηψβξην-Ννέκβξην ηνπ 2007, ζην 

πξφγξακκα «πλερηδφκελεο θαηάξηηζεο πιεξσκάησλ αζζελνθφξσλ», 

ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο κε 35 εθπαηδεπηηθέο ψξεο 

(πλεκ Σ7). 

 

- πκκεηείρα σο εθπαηδεχηξηα ηνλ Ηαλνπάξην-Μάξηην ηνπ 2008, ζην 

πξφγξακκα «πλερηδφκελεο θαηάξηηζεο πιεξσκάησλ αζζελνθφξσλ», 

ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο κε 21 εθπαηδεπηηθέο ψξεο 

(πλεκ Σ8). 

 

- πκκεηείρα σο νκηιήηξηα ζηελ 1ε θαη 2ε εκεξίδα κε ζέκα «Βαζηθέο 

Αξρέο ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 θαη 

24 Ννεκβξίνπ 2008, απφ ην ηκήκα Δπεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ Παλ. 

Γ.Ν.Θ. «ΑΥΔΠΑ» (πλεκ Σ9). 

 

- Γίδαμα ηα αληηθείκελα «Καξθηληθφο πφλνο» θαη «ρξφληνο πφλνο» ζηνπο 

λνζειεπηέο ηνπ λνζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ γηα ηε ιήςε παζνινγηθήο θαη 

ρεηξνπξγηθήο λνζειεπηηθήο εηδηθφηεηαο θαηά ηα έηε 2014-2015 θαη 2015-

2016 (πλεκ Σ10, πλεκ Σ11). 

 

- Γίδαμα ηα αληηθείκελα «Καξθηληθφο πφλνο» θαη «ρξφληνο πφλνο» ζηνπο 

λνζειεπηέο ηνπ λνζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ γηα ηε ιήςε παζνινγηθήο θαη 



ρεηξνπξγηθήο λνζειεπηηθήο εηδηθφηεηαο θαηά ηα έηε 2016-2017 θαη 2017-

2018 θαη 2018-2019 (πλεκ Σ12, πλεκ Σ13, πλεκ Σ14). 

 

- πκκεηείρα σο νκηιήηξηα ζην φγδνν ζεκηλάξην ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παπαληθνιάνπ κε ζέκα «Πφλνο: Έλα 

ζχλεζεο ζχκπησκα θαη ε πνιπδηάζηαηε αληηκεηψπηζή ηνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 επηεκβξίνπ 2016 (πλεκ Σ15). 

 

-  

 

 

 

εκηλάξηα Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξηώλ 

 

- πκκεηείρα σο εθπαηδεχηξηα  ζηα αληηθείκελα ηνπ «Γηαηξαρεηαθνχ 

αεξηζκνχ κε βειφλε» θαη ηεο «Παιίλδξνκεο δηαζσιήλσζεο ηεο 

ηξαρείαο», ζηα πιαίζηα ηνπ 2νπ Δθαξκνζκέλνπ εκηλαξίνπ ζηελ 

Δμεηδηθεπκέλε Γηαρείξηζε ηνπ Αεξαγσγνχ, πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηνπ αεξαγσγνχ, ζηηο 16-17 Γεθεκβξίνπ 

2006 (πλεκ Ε1). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Δπεκβαηηθφο έιεγρνο ηνπ αεξαγσγνχ: 

Παιίλδξνκε δηαζσιήλσζε ηεο ηξαρείαο θαη Γηαηξαρεηαθφο αεξηζκφο κε 

βειφλε», ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ Δθαξκνζκέλνπ εκηλαξίνπ ζηελ 

Δμεηδηθεπκέλε Γηαρείξηζε ηνπ Αεξαγσγνχ, πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηνπ αεξαγσγνχ, ζηηο 21-22 Απξηιίνπ 

2007 (πλεκ Ε2). 

 

- πκκεηείρα σο εθπαηδεχηξηα  ζηα αληηθείκελα ηνπ «Γηαηξαρεηαθνχ 

αεξηζκνχ κε βειφλε» θαη ηεο «Παιίλδξνκεο δηαζσιήλσζεο ηεο 

ηξαρείαο», ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ Δθαξκνζκέλνπ εκηλαξίνπ ζηελ 

Δμεηδηθεπκέλε Γηαρείξηζε ηνπ Αεξαγσγνχ, πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηνπ αεξαγσγνχ, ζηηο 21-22 Απξηιίνπ 

2007 (πλεκ Ε2). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Δπεκβαηηθφο έιεγρνο ηνπ αεξαγσγνχ: 

Παιίλδξνκε δηαζσιήλσζε ηεο ηξαρείαο θαη Γηαηξαρεηαθφο αεξηζκφο κε 

βειφλε», ζηα πιαίζηα ηνπ 4νπ Δθαξκνζκέλνπ εκηλαξίνπ ζηελ 

Δμεηδηθεπκέλε Γηαρείξηζε ηνπ Αεξαγσγνχ, πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηνπ αεξαγσγνχ, ζηηο 21-22 Ννεκβξίνπ 

2007(πλεκ Ε3). 

 



- πκκεηείρα σο εθπαηδεχηξηα ζηα αληηθείκελα ηνπ «Γηαηξαρεηαθνχ 

αεξηζκνχ κε βειφλε» θαη ηεο «Παιίλδξνκεο δηαζσιήλσζεο ηεο 

ηξαρείαο», ζηα πιαίζηα ηνπ 4νπ Δθαξκνζκέλνπ εκηλαξίνπ ζηελ 

Δμεηδηθεπκέλε Γηαρείξηζε ηνπ Αεξαγσγνχ, πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηνπ αεξαγσγνχ, ζηηο 21-22 Ννεκβξίνπ 

2007 (πλεκ Ε3). 

 

- πκκεηείρα σο εθπαηδεχηξηα ζηα αληηθείκελα ηνπ «Γηαηξαρεηαθνχ 

αεξηζκνχ κε βειφλε» θαη ηεο «Ηλνπηηθά ππνβνεζνχκελεο 

δηαζσιήλσζεο ηεο ηξαρείαο, κέζσ ιαξπγγηθήο κάζθαο», ζηα πιαίζηα 

ηνπ 5νπ Δθαξκνζκέλνπ εκηλαξίνπ ζηελ Δμεηδηθεπκέλε Γηαρείξηζε ηνπ 

Αεξαγσγνχ, πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο 

ηνπ αεξαγσγνχ, ζηηο 1-2 Ννεκβξίνπ 2008 (πλεκ Ε4). 

 

- πκκεηείρα σο εθπαηδεχηξηα ζηα ζεκηλάξηα βαζηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

αεξαγσγνχ, δηάξθεηαο δέθα σξψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηνπ Αεξαγσγνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ 14νπ 

Μεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή, πεξηφδνπ 2008 (πλεκ Ε4). 

 

- πκκεηείρα σο νκηιήηξηα ζην Μάζεκα Δηδηθεπνκέλσλ 

Αλαηζζεζηνιφγσλ κε ζέκα «Φπζηνινγία θαη Φαξκαθνινγία ηνπ 

λεπξνκπτθνχ απνθιεηζκνχ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 Ηνπλίνπ 

2009 ζηε Θεζζαινλίθε (πλεκ Ε5). 

 

- πκκεηείρα σο νκηιήηξηα ζην Μάζεκα Δηδηθεπνκέλσλ 

Αλαηζζεζηνιφγσλ κε ζέκα «Φπζηνινγία ηνπ Αλαπλεπζηηθνχ 

πζηήκαηνο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2009 ζηε 

Θεζζαινλίθε (πλεκ Ε6). 

 

 

 

 

---- 

 

 

ΒΡΑΒΔΗΑ-ΓΗΑΚΡΗΔΗ-ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ 

 

1. Γεχηεξν βξαβείν ζηνλ  Παλεπξσπατθφ Γηαγσληζκφ ESA Trainee 

Research Prize Competition πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Gothemburg ην 

2001 κε ηελ εξγαζία «Variations in the duration of action of two 



neuromuscular blocking agents». (Δθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο). (πλεκ 

Ζ1). 

 

2. Πξψην βξαβείν πξνθνξηθήο αλαθνίλσζεο γηα ηελ εξγαζία 

«Γηαθπκάλζεηο ζηε δηάξθεηα δξάζεο δχν ακηλνζηεξνεηδψλ 

κπνραιαξσηηθψλ». Μαηδάηζε Π., Εαξαιίδνπ Α., Γνξγίαο Ν., Ακαλίηε Α., 

Γθηάια Μ. 6ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 

28/9-1/10/2000 (πλεκ Ζ2). 

 

3. Δχθεκνο κλεία γηα ηελ εξγαζία «Ζ επίδξαζε ηνπ ζεβνθινπξαλίνπ θαη 

δεζθινπξαλίνπ ζηε δηάξθεηα δξάζεο ηνπ ξνθνπξνλίνπ». Μαηδάηζε Π., 

Εαξαιίδνπ Α., Γνξγίαο Ν., Ακαλίηε Α., Γθηάια Μ. 7ν πλέδξην 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 7-10/9/2002 (πλεκ 

Ζ3). 

 

4. Πξψην βξαβείν κε ηελ εξγαζία «Ζ επίδξαζε ηεο θαηληαλχιεο ζηελ 

απειεπζέξσζε ηεο ληνπακίλεο απφ ην ξαβδσηφ ζψκα ηνπ εγθεθάινπ ησλ 

επίκπσλ». Κνχβειαο Γ, Πνπξδηηάθε Υ, Ακαλίηε Α, Αξακπαηδήο Π, 

Μαξθφπνπινο Η, Γθηάια Μ. 17ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, 

Αζήλα, 9-13/5/2007 (πλεκ Ζ4). 

 

5. 3ν βξαβείν επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ κε ηελ εξγαζία «Μνξθνκεηξηθή 

αλάιπζε ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ κπφο, κεηά απφ ηνπηθή έγρπζε 

ξνπηβαθατλεο. Δίλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ κπφο αλαζηξέςηκε;». Ακαλίηε Α, 

Καπνπθξαλίδνπ Γ, Καιπίδεο Η, αξδέιε Υ, Πνπξδηηάθε Υ, Αικπάλε Μ. 

10ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Υαιθηδηθή 6-9 

/9/2008 (πλεκ Ζ5). 

 

6. Δχθεκνο κλεία επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ κε ηελ εξγαζία «Σηηινπνίεζε 

ηεο δφζεο ηεο Πξεγθακπαιίλεο ζε ζπλδπαζκφ κε πεξηθεξηθνχο 

απνθιεηζκνχο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεζεξπεηηθήο λεπξαιγίαο, ζηνπο 

ειηθησκέλνπο αζζελείο». Μαηδάηζε Π, Εαξαιίδνπ Α, Κηηζηνπνχινπ Δ, 

Ακαλίηε Α, Υαηδάξαο Π, Βαζηιάθνο Γ. 10 πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Υαιθηδηθή 6-9 /9/2008 (πλεκ Ζ6). 

 

7. 3ν βξαβείν επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ κε ηελ εξγαζία « Σηηινπνίεζε ηεο 

δφζεο ηεο ππνγιψζζηαο θεληαλχιεο ζε ζρέζε κε ηε δφζε ηεο δηαδεξκηθήο 

θεληαλχιεο ζε θαξθηλνπαζείο». Εαξαιίδνπ Α., Μαηδάηζε Π., Ακαλίηε Α., 

Μ¨εηνο Γ., Θσκά Γ., Βαζηιάθνο Γ. 12ν  πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Θεζζαινλίθε 27-30 /9/20012 (πλεκ Ζ7). 

 



8. «Aλαηζζεζηνινγηθή δηαρείξεζε αζζελνχο γηα laser εθηνκή κνξθψκαηνο 

ιάξπγγα κε κεραληζκφ ζθαηξηθήο βαιβίδαο: Ζ επηηπρία ηεο εηζπλεπζηηθήο 

εηζαγσγήο κε εβνθινπξάλην κέζα απφ αλάιπζε ηεο κεραληθήο ηεο 

αλαπλνήο». Λσιάθνο Κσλζηαληίλνο , Φπληαλίδνπ Βαξβάξα , Ακαλίηε 

Αηθαηεξίλε , Κάξθνο Πέηξνο, Σζηξφπνπινο Γαβξηήι, Βεξνλίθε Φσηεηλή, , 

Μπίξκπα Βαζηιηθή, Γξνζνκαλίδεο Βαζίιεηνο. 23ν 17ν Παλειιήλην 

πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, Πάηξα, 16-18/5/20019 (πλεκ Ζ8). 

 

 

 

 

Μέινο εηαηξεηώλ 

1. Μέινο ηεο εηαηξίαο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο Βνξείνπ 

Διιάδνο, απφ ην 1998. Μέινο ηνπ Γ ηεο ελ ιόγσ εηαηξίαο από ην 

2018 (πλεκ. Ζ9). 

2. Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηαρείξηζεο Αεξαγσγνχ, απφ ην 2006. 

3. Μέινο ηεο European Society of Anaesthesiology, απφ ην 2001. 

4. Ηδξπηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Δπείγνπζαο Πξνλνζνθνκεηαθήο 

Φξνληίδαο. 

5. Μέινο ηεο ESRA (European Society of Regional Anesthesia) 

6. Μέινο ηεο Διιεληθήο εηαηξίαο Αιγνινγίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ 

 

 

πγγξαθηθό έξγν 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 

 

Παξνπζίαζα ηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή κε ηίηιν «Βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ, 

κεηά απφ αλαζηνιή εξεζηζκάησλ αξηεξηαθήο πίεζεο» (πεηξακαηηθή κειέηε 

ζε επίκπεο), ζηνλ Υεηξνπξγηθφ ηνκέα ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., θαηά 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-2007 θαη θξίζεθε κε ην βαζκφ «Άξηζηα». (πλεκ 

Β14). 



 

πγγξαθή θεθαιαίσλ ζε δηδαθηηθά βηβιία θαη βνεζήκαηα 

 

Έρσ ζπγγξάςεη επηά (7) θεθάιαηα ζε επηζηεκνληθά βηβιία θαη δχν 

θεθάιαηα (2) ζε εθπαηδεπηηθέο ζεκεηψζεηο. Αλαιπηηθά: 

 

- Ακαλίηε Α. «πλνδά θάξκαθα». ην βηβιίν: Γ. Βαζηιάθνπ 

«Αλαηζζεζηνινγία θαη Δληαηηθή Θεξαπεία», ΔΚΓΟΔΗ ΡΟΣΟΝΣΑ, 

Θεζζαινλίθε 2012, ζει 139-144 ». (πλεκ Θ1). 

 

- Θσκαξείο Ο, Ακαλίηε Α. «Μπνραιαξσηηθά-αληαγσληζηέο ηεο 

λεπξνκπτθήο ζχλαςεο». ην βηβιίν: Γ. Βαζηιάθνπ «Αλαηζζεζηνινγία θαη 

Δληαηηθή Θεξαπεία», ΔΚΓΟΔΗ ΡΟΣΟΝΣΑ, Θεζζαινλίθε 2012, ζει 103-

118. (πλεκ Θ1). 

 

- Ακαλίηε Α. Αλαηζζεζία ζε παηδηαηξηθνχο αζζελείο. ην βηβιίν: Γ. 

Βαζηιάθνπ «Αλαηζζεζηνινγία θαη Δληαηηθή Θεξαπεία», ΔΚΓΟΔΗ 

ΡΟΣΟΝΣΑ, Θεζζαινλίθε 2012, ζει 367-380. (πλεκ Θ1) 

 

-Ακαλίηε Α., Βαζηιάθνο Γ. «Οη κεραληζκνί ηνπ πφλνπ». ην βηβιίν: Γ. 

Βαζηιάθνπ «Ο πφλνο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ», ΔΦΤΡΑ Ησάλληλα 2008, 

ζει. 35-70. (πλεκ Θ1) 

 

-Ακαλίηε Α., Βαζηιάθνο Γ. «Ομχο κεηεγρεηξεηηθφο πφλνο». ην βηβιίν: Γ. 

Βαζηιάθνπ «Ο πφλνο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ», ΔΦΤΡΑ Ησάλληλα 2008, 

ζει. 207-240. (πλεκ Θ1). 

 

-Ακαλίηε Α. «Θσξαθηθφο πφλνο». ην βηβιίν: Γ. Βαζηιάθνπ «Ο πφλνο θαη 

ε αληηκεηψπηζή ηνπ», ΔΦΤΡΑ Ησάλληλα 2008, ζει. 361-398. (πλεκ Θ1). 

 

-Ακαλίηε Α. «Αλαιγεζία κε ζπζηεκαηηθψο ρνξεγνχκελα ελδνθιέβηα 

ηνπηθά Αλαηζζεηηθά». ην βηβιίν: Γ. Βαζηιάθνπ «Ο πφλνο θαη ε 

αληηκεηψπηζή ηνπ», ΔΦΤΡΑ Ησάλληλα 2008, ζει. 797-804. (πλεκ Θ1). 

 

- έηδεο ΓΗ, Ακαλίηε ΑΝ. ―Μεραληθφο αεξηζκφο ησλ πλεπκφλσλ ζε 

πξνλνζνθνκεηαθφ επίπεδν‖. εκεηψζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ 

ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή. ει. 71-79 (πλεκ Θ2). 

 

- Ακαλίηε ΑΝ. ―Ζ δεπηεξνγελήο κεηαθνξά ηνπ βαξέσο πάζρνληα‖. 

εκεηψζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ ζηελ Δπείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή. ει 47-57 (πλεκ Θ2). 

 



 

Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο 

 

1. Πιήξε άξζξα ζε δηεζλή πεξηνδηθά πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 
PUBMED, Scopus  ζρεηηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο: 
44 
 
 
Δμ απηώλ, 39 εκθαλίδνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ PUBMED θαη 44 ζηε 
βάζε δεδνκέλσλ Scopus 
 

πλνιηθόο ζπληειεζηήο απήρεζεο (impact factor): 122,5048 (Πίλαθαο 1). 
 

πλνιηθόο αξηζκόο εηεξναλαθνξώλ (citations): Scopus: 682 

 

Hirsch index (h-index): 7 

 

2. Πιήξε άξζξα ζε δηεζλή πεξηνδηθά πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

PUBMED, Scopus,  ζρεηηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο 

πξνθήξπμεο: 2. 

 

 

3. Γεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ζε Διιεληθά Ηαηξηθά πεξηνδηθά: 15 

 

4. Γεκνζηεπκέλεο πεξηιήςεηο ζε δηεζλή Ηαηξηθά πεξηνδηθά / Δξγαζίεο 

πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί ζε δηεζλή ζπλέδξηα: 20 

 

5. Δξγαζίεο πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί ζε Διιεληθά ζπλέδξηα: 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Πίλαθαο 1: πληειεζηήο απήρεζεο ησλ πεξηνδηθώλ ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

εξγαζηώλ 

 

Περιοδικό Συντελεςτήσ 

απήχηςησ 

Αριθμόσ εργαςιών Σφνολο 

The lancet 53,254 1 53,254 

European Journal of 

Anesthesiology 
3,979 5 11,937 

Journal of 

anesthesia 
1,454 1 1,454 

Pharmacological 

Research 
4,897 1 4,897 

European Journal of 

clinical 

Pharmacology 

2,679 1 2,679 

Hipporatia 0,589 2 1,767 

Brain Research 

Bulletin 
3,444 1 3,444 

European Journal of 

Emergency Medicine 
1,729 1 1,729 

Emergency Medicine 

Journal 
2,046 1 2,046 

Journal of 

cardiothoracic and 

vascular anesthesia 

1,574 1 1,574 

British Journal of 

Clinical 

Pharmacology 

3,838 1 3,838 

Revista Brasileira de 

Anestesiologia 
0,0248 1 0,0248 

Nitric Oxide 4,367 1 4,367 

Journal of Cancer 3,249 6 19,494 

Current Cancer Drug 

Targets 
2,626 1 2,626 

International 

Journal of Molecular 

Sciences 

3,687 2 7,374 

Συνολικόσ 

ςυντελεςτήσ 

απήχηςησ 

122,5048 

 



Μζςοσ ςυντελεςτήσ 

απήχηςησ 
4,537 

 

 

2. ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ 

 

Σ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή:                                 1 

Ε. Μνλνγξαθίεο:                                                 3 

Ζ. Κεθάιαηα ζε βηβιίν:                                      7 

Θ. Κεθάιαηα ζε εθπαηδεπηηθέο ζεκεηώζεηο     2 

 

 

Αλαιπηηθά  

1. Πιήξε άξζξα ζε δηεζλή πεξηνδηθά πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

PUBMED, Scopus  ζρεηηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο: 

 

 

1.1    Maidatsi P, Zaralidou AT, Gorgias N, Amaniti E, Karakoulas K, Giala M. 

Rocuronium duration of action under sevoflurane, desflurane or propofol 

anaesthesia. European Journal of Anaesthesiology 2004; 21: 781-786.  

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus 

 

Αξηζκόο εηεξναλαθνξώλ: Scopus: 10, Google Scholar: 33 

 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο δξάζεο ηνπ ξνθνπξνλίνπ 

ζε θιηληθέο ζπλζήθεο, ππφ ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ εηζπλεφκελσλ 

αλαηζζεηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξάγνληεο δηαηήξεζεο ζηελ 

Αλαηζζεζία. Οη αζζελείο, κεηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία ππνβιήζεθαλ ζε 

επεκβάζεηο θνηιίαο. ηνπο αζζελείο ρνξεγήζεθαλ ηζνδχλακεο ζπγθεληξψζεηο 

ζεβνθινπξαλίνπ, δεζθινπξαλίνπ ή πξνπνθφιεο γηα δηαηήξεζε ζηελ 

αλαηζζεζία θαη θαηαγξάθεθε ν ρξφλνο αλάλεςεο ηεο απιήο δηέγεξζεο ζηνλ 

λεπξνδηεγέξηε ζην 5% ηεο ηηκήο ειέγρνπ. Η κειέηε θαηέδεημε ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε παξάηαζε ηεο δξάζεο ηνπ ξνθνπξνλίνπ ζηελ νκάδα ηνπ 

δεζθινπξαλίνπ ζε ζρέζε κε ηε δξάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κπνραιαξσηηθνχ, 

φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαηήξεζε ζηελ αλαηζζεζία ζεβνθινπξάλην ή 

πξνπνθφιε. Σν θαηλφκελν απηφ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαξκαθνθηλεηηθή ησλ εηζπλεφκελσλ αλαηζζεηηθψλ. 

 

1.2  Amaniti Δ, Drampa F, Kouzi-Koliakos K, Kapoukranidou D, Pourzitaki C, 

Tsalie E, Vasilakos D. Ropivacaine myotoxicity after single intramuscular 

injection in rats. European Journal of Anaesthesiology 2006; 23: 130-135. 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 



 

Αξηζκόο εηεξναλαθνξώλ: : Scopus: 19, Google Scholar: 31 

 

 

ηελ εξγαζία απηή κειεηήζεθε ε κπνηνμηθή δξάζε ηεο ξνπηβαθαΐλεο ζε 

επίκπεο ηεο θπιήο Wistar. Οη επίκπεο ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο, νη ηξεηο 

εθ ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθαλ ζε κνλήξεηο ελδνκπτθέο εγρχζεηο ξνπηβαθαΐλεο 

0,75%, 0,5% θαζψο θαη θπζηνινγηθνχ νξνχ ζηνλ πξφζζην θλεκηαίν κπ, ελψ ε 

ηέηαξηε ππνβιήζεθε ζε ελδνκπτθή έλεζε ρσξίο ηελ πξνζζήθε θαξκάθνπ. Οη 

δηεζεκέλνη κχεο κειεηήζεθαλ 2,4,7 θαη 28 εκέξεο κεηά ηελ έγρπζε ζην νπηηθφ 

θαη ην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην. Οη κχεο πνπ δηεζήζεθαλ κε ξνπηβαθαΐλε 

0,75% θαη 0,5% παξνπζίαζαλ εθηεηακέλε κπνλέθξσζε, θαηλφκελν πνπ δελ 

παξαηεξήζεθε ζηηο δχν άιιεο νκάδεο. Η κπνλέθξσζε εθδειψζεθε ήδε απφ 

ηελ δεχηεξε εκέξα θαη ήηαλ δνζνεμαξηψκελε. ε ππεξκηθξνζθνπηθφ επίπεδν 

νη βιάβεο ζπλίζηαληαη ζε ελδνθπηηάξην νίδεκα θαη θαηαζηξνθή νξγαλπιίσλ. Η 

κειέηε ησλ κπψλ 28 εκέξεο κεηά ηε δηήζεζε έδεημε πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

βιαβψλ. 

 

 

1.3.  Kouvelas D, Amaniti E, Pourzitaki Ch, Kapoukranidou D, Thomareis O, 

Vasilakos D. Brain lesions after aortic denervation in rats. Review of Clinical 

Pharmacology and Pharmacokinetics 2006; 20: 232-234. 

Δκθαλίδεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ Scopus. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθαλ νη πηζαλέο βιάβεο πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηνλ εγθέθαιν πεηξακαηνδψσλ ζε νμεία θάζε, κεηά απφ δηαηνκή ησλ 

πξνζαγσγψλ εξεζηζκάησλ απφ ηνπο ηαζενυπνδνρείο ηεο πεξηθεξείαο πξνο 

ηνλ εγθέθαιν. Γηα ην ζθνπφ απηφ επίκπεο ηεο θπιήο Wistar ρσξίζηεθαλ ζε 

δχν νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζε επέκβαζε ανξηηθήο 

απνλεχξσζεο θαη ζε ςεπδή επέκβαζε. Γχν ψξεο κεηά ην ηέινο ηεο 

επέκβαζεο ν επίκπεο ζπζηάζηεθαλ, νη εγθέθαινη παξαζθεπάζηεθαλ θαη 

ειήθζεζαλ ηνκέο ζε επίπεδα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηνλ ξαρηαίν ππξήλα ηνπ 

ππνζάιακνπ, ηνλ ακπγδαινεηδή ππξήλα θαη ηνλ θηλεηηθφ θινηφ. Η πνζνηηθή 

εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ λεθξψλ λεπξψλσλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο 

πεξηνρέο κε ηελ ηερληθή ηεο κνξθνκεηξίαο θαηέδεημε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν 

αξηζκφ λεθξψλ λεπξψλσλ ζηνλ θηλεηηθφ θινηφ θαη ηνλ ακπγδαινεηδή ππξήλα, 

πηζαλψο ππνδεηθλχνληαο ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ ηνμηθφηεηαο απφ 

δηέγεξζε, σο ζπλέπεηα ηελ δηαηνκήο ησλ ανξηηθψλ θαηαζηαιηηθψλ λεχξσλ απφ 

ηνπο ηαζενυπνδνρείο ηεο πεξηθεξείαο. 

 

 

 



1.4.  Zaralidou Α, Amaniti Δ, Maidatsi P, Gorgias N, Vasilakos D. Comparison 

between newer local anesthetics for myofascial pain syndrome management. 

Methods and findings in Experimental and Clinical Pharmacology 2007; 

29: 353-357.  

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus 

Αξηζκόο εηεξναλαθνξώλ: Scopus: 7, Google Scholar: 11 

 

 

ηελ εξγαζία απηή κειεηήζεθε ε δξαζηηθφηεηα ησλ δχν λεψηεξσλ ηνπηθψλ 

αλαηζζεηηθψλ ξνπηβαθαΐλεο θαη ιεβνβνππηβαθαΐλεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πφλνπ απφ ηα «ζεκεία ππξνδφηεζεο», ζηα πιαίζηα ηνπ κπνπεξηηνληαθνχ 

ζπλδξφκνπ. Δμήληα νθηψ αζζελείο, νη νπνίνη πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα 

δηάγλσζεο ηνπ κπνπεξηηνληαθνχ ζπλδξφκνπ ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε δχν 

νκάδεο. ηνπο αζζελείο απηνχο έγηλε αλαγλψξηζε ησλ ζεκείσλ ππξνδφηεζεο 

ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δηεζήζεθαλ κε ξνπηβαθαΐλε 0,25% ή κε 

ιεβνβνππηβαθαΐλε 0,25%. Οη αζζελείο κειεηήζεθαλ πξννπηηθά σο πξνο ηελ 

άκεζε αλαιγεηηθή απάληεζε ηεο ζεξαπείαο, ηε δηάξθεηα ηνπ αλαιγεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο θαζψο θαη ηελ ελφριεζε απφ απηή θαζεαπηή ηε ζεξαπεία. Σα 

δχν ηνπηθά αλαηζζεηηθά απεδείρζεζαλ ηζνδχλακα σο πξνο ηελ άκεζε 

αλαιγεηηθά δξάζε θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ αλαιγεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ελψ ε 

ιεβνβνππηβαθαΐλε ηείλε λα πξνθαιεί ιηγφηεξν πφλν θαηά ηελ έγρπζε. 

 

 

 

1.5. Amaniti E, Tsaousi G, Kteniadakis N, Maidatsi P, Vasilakos D. 

Unexpected complication of intraoperative massive pulmonary embolism 

following elective sigmoidectomy in supine position. Journal of Anesthesia. 

2008;22:177-81 

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus 

Αξηζκόο εηεξναλαθνξώλ: Google Scholar: 11 

 

 

ηελ παξνχζα αλαθνξά πεξηζηαηηθνχ πεξηγξάθεηαη κία πεξίπησζε κε 

αλακελφκελεο καδηθήο πλεπκνληθήο εκβνιήο, πνπ ζπλέβε θαηά ηελ 

δηεγρεηξεηηθή πεξίνδν ζε αζζελή πνπ ππνβάιινληαλ ζε επέκβαζε 

ζηγκνεηδεθηνκήο. Η αζζελήο εκθάληζε ξαγδαία αλαπλεπζηηθή επηβάξπλζε κε 

ζπλνδφ αηκνδπλακηθή θεηέξξηςε, ελψ ε δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε παξνπζίαδε 

ζνβαξέο δηαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, ιφγσ ηεο δηεγρεηξεηηθήο πεξηφδνπ θαη ηεο 

αζηάζεηαο ηεο αζζελνχο. ηελ αλαθνξά παξνπζηάδνληαη ηα δηαγλσζηηθά θαη 

ζεξαπεπηηθά βήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ ηειηθή επλντθή έθβαζε ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ θαζψο θαη κία ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 



 

 

1.6. Papazisis G, Pourzitaki C, Sardeli C, Lallas A, Amaniti E, Kouvelas D. 

deferoxamine decreases the excitatory amino acids levels and improves the 

histological outcome in the hippocampus of neonatal rats after hypoxia-

ischemia. Pharmacological Research 2008; 57: 73-78. 

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

Αξηζκόο εηεξναλαθνξώλ: Scopus: 40, Google Scholar: 53 

 

 

ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξήζεθε λα κειεηεζεί ν πηζαλφο 

λεπξνπξνζηαηεπηηθφο ξφινο ηεο δεθεξνμακίλεο ζε πεηξακαηηθφ κνληέιν 

πεξηγελλεηηθήο αζθπμίαο ζε επίκπεο, κέζσ ηεο αλαζηνιήο ηεο ππεξνμείδσζεο 

ησλ ιηπηδίσλ θαη ηνπ ζρεκαηηζκνχ ειεπζέξσλ ξηδψλ. Η επίδξαζε ηεο 

δεθεξνμακίλεο ζε ζπλζήθεο αζθπμίαο ζηνλ ηππφθακπν λενγλψλ επίκπσλ 

εμεηάζηεθε ηφζν κέζσ ηεο επίδξαζήο ηεο ζηηο ηζηνινγηθέο εηθφλεο ηνπ 

ηππνθάκπνπ, φζν θαη ζηα επίπεδα ηνπ γινπηακηληθνχ θαη ηνπ αζπαξηηθνχ. 

Σφζν ε ηζηνινγηθή βιάβε, φζν θαη ηα επίπεδα ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ακηλνμέσλ κεηψζεθαλ απφ ηε ρνξήγεζε δεθεξνμακίλεο, θαηαδεηθλχνληαο έλα 

πηζαλφ λεπξνπξνζηαηεπηηθφ ξφιν ζηνλ αλψξηκν εγθέθαιν, θάησ απφ 

ζπλζήθεο ππνμίαο-ηζραηκίαο. 

 

 

1.7. Σzellos Th, Papazisis G, Amaniti E., Kouvelas D. "Efficacy of pregabalin 

and gabapentin for neuropathic pain in spinal cord injury: an evidence based 

evaluation of the literature". Eur J Clin Pharmacol. 2008;64:851-858. 

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

Αξηζκόο εηεξναλαθνξώλ: Scopus: 52, Google Scholar: 72 

 

 

ηελ παξνχζα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε, επηρεηξήζεθε λα πξνζδηνξηζζεί ε 

ζέζε ηεο Πξεγθακπαιίλεο θαη ηεο Γθακπαπεληίλεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

Νεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ, κεηά απφ θάθσζε λσηηαίνπ κπεινχ, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο ηεθκεξησκέλεο Ιαηξηθήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εξεπλήζεθαλ νη βάζεηο 

δεδνκέλσλ MEDLINE, EMBASE, CINAHL θαη Cochrane Database. Οη ιέμεηο 

θιεηδηά πνπ εξεπλήζεθαλ ήηαλ neuropathic pain, lyrica, Pregabalin, 

Gabapentin, neurontin, spinal cord injury. Με βάζε ηελ αλαδήηεζε ζηε κειέηε 

καο πεξηειήθζεζαλ 5 εξγαζίεο, δχν κνπ κειεηνχλ ηελ πξεγθακπαιίλε θαη 

ηξεηο πνπ κειεηνχλ ηελ Γθακπαπεληίλε. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηψλ, θαη ηα δχν 

ζθεπάζκαηα απνδεηθλχνληαη απνηειεζκαηηθά. Η πξεγθακπαιίλε θαίλεηαη φηη 



είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ηεο γθακπαπεληίλεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ, κεηά απφ θάθσζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, ε ρξήζε ηεο 

φκσο ζπλνδεχεηαη απφ νξηζκέλεο ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Οη 

κειινληηθέο ζπζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε δηελέξγεηα κειεηψλ δφζεσο-

απνηειέζκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηάξθεηαο ζεξαπείαο. 

 

 

 

1.8. Karakoulas K., Grosomanidis V., Amaniti E., Kouvelas D., Skourtis Ch., 

Vasilakos D. The effect of intra-abdominal hypertension alone or combined 

intra-abdominal hypertension-endotoxemia in cerebral oxygenation in a 

porcine model. Hippokratia 2008;12:225-229. 

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

Αξηζκόο εηεξναλαθνξώλ: Scopus: 2, Google Scholar: 5 

 

 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο πεηξακαηηθήο κειέηεο ζε ρνίξνπο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε 

επίδξαζε ηεο ελδνθνηιηαθήο ππέξηαζεο θαζψο επίζεο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ 

ελδνθνηιηαθήο ππέξηαζεο-ζήςεο δχν παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπρλά 

ζπλππάξρνπλ, ζηελ νμπγφλσζε ηνπ εγθεθάινπ. Η επίδξαζε ηεο 

ελδνθνηιηαθήο πίεζεο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ελδνθνηιηαθήο πίεζεο- ζήςεο ζηνλ 

εγθέθαιν εθηηκήζεθε κέζσ ηεο κέηξεζεο ηεο ηζηηθήο νμπγφλσζεο ηνπ 

εγθεθάινπ, ηεο κέηξεζεο ηεο ηνπηθήο αηκαηηθήο ξνήο θαζψο θαη ηεο 

ζπζηεκαηηθήο νμπγφλσζεο. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη ν 

βαζηθφο παξάγνληαο πνπ παξαβιάπηεη ηελ νμπγφλσζε ηνπ εγθεθάινπ είλαη ε 

εθαξκνγή ζήςεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμεκέλε ελδνθνηιηαθή πίεζε, ελψ ε 

ελδνθνηιηαθή πίεζε απφ κφλε ηεο πξνθάιεζε κηθξφηεξε δηαηαξαρή ηφζν ηεο 

νμπγφλσζεο, φζν θαη ηεο ηνπηθήο αηκαηηθήο ξνήο. 

 

 

1.9 Tzellos, Th., Papazisis G., Amaniti E., Sardeli Ch., Pourzitaki Ch., 

Tahmatzidis D., Kouvelas D. Pregabalin as a new treatment strategy for 

neuropathic pain in spinal cord injury: An Evidence Based Evaluation. Review 

of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition 

2008; 22: 355-357.  

Δκθαλίδεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ Scopus. 

 

ηελ παξνχζα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε, επηρεηξήζεθε λα πξνζδηνξηζζεί ε 

ζέζε ηεο Πξεγθακπαιίλεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Νεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ, 

κεηά απφ θάθσζε λσηηαίνπ κπεινχ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ηεθκεξησκέλεο 



Ιαηξηθήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εξεπλήζεθαλ νη βάζεηο δεδνκέλσλ MEDLINE, 

EMBASE, CINAHL θαη CCTR. Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ εξεπλήζεθαλ ήηαλ 

neuropathic pain, lyrica, Pregabalin, spinal cord injury. Με βάζε ηελ 

αλαδήηεζε ζηε κειέηε καο πεξηειήθζεζαλ 2 εξγαζίεο, απφ ηηο 7 πνπ αξρηθψο 

μερψξηζαλ, κε βάζε ηελ αξρηθή αλαδήηεζε. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηψλ, ε 

πξεγθακπαιίλε θαίλεηαη φηη είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ, ζπλνδεχεηαη φκσο απφ νξηζκέλεο ζνβαξέο 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Οη κειινληηθέο ζπζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε 

δηελέξγεηα κειεηψλ δφζεσο-απνηειέζκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηάξθεηαο 

ζεξαπείαο. 

 

1.10. Sardeli Ch, Tzellos Th, Amaniti E, Papazisis G, Karakoulas K, 

Pνurzitaki Ch, Kouvelas D. Deciding on the best treatment strategy for 

recurrent febrile seizures: An evidence-based approach. Review of Clinical 

Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition 2008; 22: 

320-321.  

Δκθαλίδεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ Scopus. 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαζθφπεζεο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ φια ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία ζηε βηβιηνγξαθία, πάλσ ζηελ αλάγθε ρνξήγεζεο εηδηθήο 

αληηεπηιεπηηθήο αγσγήο, ζε επαλαιακβαλφκελα επεηζφδηα ππξεηηθψλ 

ζπαζκψλ, θαζψο θαη ζηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζθεπάζκαηνο. Η 

αλαζθφπεζε 32 θιηληθψλ κειεηψλ θαη δχν κεηα-αλαιχζεσλ θαηέδεημε φηη δελ 

ππάξρεη απφιπηε έλδεημε γηα έλαξμε αληηεπηιεπηηθήο ζεξαπείαο γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ππξεηηθψλ ζπαζκψλ. 

 

 

1.11. Pνurzitaki Ch, Tzellos Th, Sardeli Ch, Papazisis G, Amaniti E, Kouvelas 

D. Evidence-based evaluation of emergency care treatment algorithms: 15 

dominant myths. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, 

International Edition 2008; 22: 302-303.  

 

Δκθαλίδεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ Scopus. 

 

ηελ κειέηε απηή επηρεηξήζεθε λα αμηνινγεζνχλ 15 ζεξαπεπηηθνί αιγφξηζκνί, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο επείγνπζαο ηαηξηθήο ζηελ Διιάδα, 

κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ηεθκεξησκέλεο ηαηξηθήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

εξεπλήζεθαλ νη βάζεηο δεδνκέλσλ MEDLINE, EMBASE, PUBMED, Scopus, 

Cohrane Database. Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ αλαδεηήζεθαλ ήηαλ hyopixic 

encephalopathy, acute bronchiolitis, status asthmaticus, anaphylaxia, acute 

ischemic stroke, acute traumatic brain injury, preeclampsia, cardiac arrest, 

atrial fibrillation, supraventricular tachycardia, status epilepticus, coma. Η 



κειέηε απνθάιπςε αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή 

θιηληθή πξαθηηθή θαη ηελ ππάξρνπζα ηεθκεξίσζε.  

 

 

1.12 Kouvelas D, Amaniti E, Pourzitaki Ch, Kapoukranidou D, Thomareis O, 

Papazisis D, Vasilakos D. ― Baroreceptors discharge due to bilateral aortic 

denervation evokes acute neuronal damage in rat model ‖ Brain Research 

Bulletin 2009;79:142-146. 

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

Αξηζκόο εηεξναλαθνξώλ: Scopus: 5, Google Scholar: 6 

 

ηελ πεηξακαηηθή απηή κειέηε ζε επίκπεο, δηεξεπλήζεθαλ νη πηζαλέο νμείεο 

βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη ζηνλ εγθέθαιν, κεηά απφ ακθνηεξφπιεπξε ανξηηθή 

απνλεχξσζε, θαηάζηαζε ε νπνία έρεη απνδεηρζεί φηη πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηελ 

απειεπζέξσζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ γινπηακηληθνχ, θαη 

αλάπηπμε πηζαλήο ηνμηθφηεηαο απφ δηέγεξζε. Μειεηήζεθαλ επίκπεο νη νπνίνη 

ππνβιήζεθαλ είηε ζε ανξηηθή απνλεχξσζε, είηε ζε ςεπδή επέκβαζε ππφ 

ζπλερή αηκνδπλακηθή παξαθνινχζεζε. Μεηά απφ παξακνλή δχν σξψλ νη 

επίκπεο ζπζηάζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ νη εγθέθαινη ηνπο ηζηνινγηθά. ΟΙ 

επίκπεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ανξηηθή απνλεχξσζε παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά 

πην εθηεηακέλεο λεθξσηηθέο πεξηνρέο ζηνλ θηλεηηθφ θινηφ, ηνλ ακπγδαινεηδή 

ππξήλα θαη ηνλ ηππφθακπν, πεξηνρέο πνπ θιαζζηθά παξαβιάπηνληαη θαη θάησ 

απφ ζπλζήθεο ειεγρφκελεο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο ζε βαζεηά ππνζεξκία, 

θαηαδεηθλχνληαο έλα πηζαλφ θνηλφ κεραληζκφ βιάβεο. 

 

 

1.13 Gorgias NK, Amaniti E, Tsaousi GG, Kteniadakis NA, Pourzitaki CK, 

Vasilakos DG. ―Comparison between manoevers facilitating tube 

advancement during orotracheal fibreoptic intubation‖. European Journal of 

Anaesthesiology 2009;26:345-347. 
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Η κέζνδνο ηεο ηλνπηηθά ππνβνεζνχκελεο δηαζσιήλσζε ηεο ηξαρείαο, παξά ηε 

κεγάιε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζε πεξηπηψζεηο δχζθνιεο δηαζσιήλσζεο, 

ελίνηε παξνπζηάδεη ηερληθέο δπζθνιίεο, εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο πξνψζεζεο ηνπ 

ελδνηξαρεηαθνχ ζσιήλα. ηελ παξνχζα κειέηε ζπγθξίζεθαλ δχν ηερληθέο 

δηεπθφιπλζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ ηξαρεηνζσιήλα, απηέο ηεο θαηά 90 κνίξεο 

αληησξνινγηαθήο ζηξνθήο ηνπ ηξαρεηνζσιήλα θαη ηεο εθαξκνγήο πίεζεο επί 

ηνπ θξηθνεηδνχο ρφλδξνπ, ζε αζζελείο νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ 



πξνγξακκαηηζκέλα ζε επεκβάζεηο ππφ γεληθή αλαηζζεζία θαη ηλνπηηθά 

ππνβνεζνχκελε δηαζσιήλσζε ηεο ηξαρείαο. Η ζχγθξηζε ησλ δχν ηερληθψλ 

ζπνθάιπςε παξφκνηα πνζνζηά επηηπρίαο. 

 

 

1.14. Fyntanidou B, Fortounis K, Amaniti K, Katsanoulas K, Mouloudi E, 

Grosomanidis V, Boutlis D. The use of central venous catheters during 

emergency prehospital care: a 2-year experience. Eur J Emerg Med. 

2009;16:194-198. 
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ηε κειέηε απηή εθηηκήζεθε ε δηεηήο εκπεηξία απφ ηελ ηνπνζέηεζε θεληξηθψλ 

θιεβηθψλ θαζεηήξσλ ζηα πιαίζηα ηεο επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο. 

πλνιηθά ηνπνζεηήζεθαλ 495 θαζεηήξεο ζηελ ππνθιέηδην θαη ηελ ζθαγίηηδα 

θιέβα. Η ζεκαληηθφηεξε επηπινθή ήηαλ ν ζρεκαηηζκφο αηκαηψκαηνο ζην 

ζεκείν ηεο παξαθέληεζεο, ελψ ιηγφηεξν ζπρλέο επηπινθέο ήηαλ ε 

παξαθέληεζε αξηεξηαθνχ ζηειέρνπο ε ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε θαη ν 

πλεπκνζψξαθαο. Ο κέζνο αξηζκφο πξνζπαζεηψλ ήηαλ 1.3 θαη ν κέζνο ρξφλνο 

ηνπνζέηεζεο ήηαλ 2 ιεπηά, θαζηζηψληαο ηε ηερληθή απνιχησο απνδεθηή ζηα 

ζηελά ρξνληθά πιαίζηα ηεο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο. 

 

 

1.15. Amaniti E, Tsaousi G. Sedation in GI endoscopy: Safety for both the 

pregnant woman and fetus. Annals of Gastroenterology 2009; 22:203-204. 
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Πξφθεηηαη πεξί επηζηνιήο ζηνλ εθδφηε, ζρνιηάδνπζα ην άξζξν αλαζθφπεζεο 

ησλ Manolaraki θαη ζπλ, ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε θαηαζηνιήο ζε ελδνζθνπηθέο 

παξεκβάζεηο ζην πεπηηθφ. Σα ζρφιηα αθνξνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

ρνξήγεζεο θαηαζηνιήο ζηελ έγθπν θαη ηνπο παξάγνληεο αζθαιείαο ηφζν γηα 

ηελ ίδηα φζν θαη γηα ην έκβξπν. 

 

1.16 Tsaousi GG, Karakoulas KA, Amaniti EN, Soultati ID, Zouka MD, 

Vasilakos DG. Correlation of central venous-arterial and mixed venous-arterial 

carbon dioxide tension gradient with cardiac output during neurosurgical 



procedures in the sitting position. Eur J Anaesthesiol. 2010 Oct;27(10):882-

9. 
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ηελ ζπγθεθξηκέλε θιηληθή κειέηε επηρεηξήζεθε λα ζπζρεηηζζνχλ νη 

παξάκεηξνη ηεο δηαθνξάο ζηε κεξηθή πίεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

αίκαηνο ηνπ δεμηνχ θφιπνπ-ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο θαη κεηθηνχ θιεβηθνχ 

αίκαηνο-ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο, ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

λεπξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε θαζηζηή ζέζε. Η παξάκεηξνο ηεο δηαθνξάο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κεηθηνχ θιεβηθνχ αίκαηνο-ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο 

έρεη πξνηαζεί σο κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο θπθινθνξηθήο επάξθεηαο, σζηφζν ε 

ρξήζε ηεο απαηηεί ηνλ θαζεηεξηαζκφ ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. Αληίζεηα ν 

θαζεηεξηαζκφο ηνπ δεμηνχ θφιπνπ είλαη ζπλήζεο ηαθηηθή ζηηο επεκβάζεηο 

απηέο. Η κειέηε απηή θαηέδεημε φηη ε δηαθνξά ζηε κεξηθή πίεζε ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα αίκαηνο ηνπ δεμηνχ θφιπνπ-ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο 

ζπζρεηίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηελ δηαθνξά δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κεηθηνχ 

θιεβηθνχ αίκαηνο-ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ελαιιαθηηθά γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζε αζζελείο 

πνπ ππνβάιινληαη ζε επεκβάζεηο ζε θαζηζηή ζέζε. 

 

 

1.17 Grosomanidis V, Amaniti E, Pourzitaki Ch, Fyntanidou V, Mouratidis K, 

Vasilakos D. Comparison between intubation through ILMA and Airtraq, in 

different non-conventional patient positions: a manikin study. Emerg Med J. 

2012;29:32-6.  
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Δίλαη γλσζηφ φηη θαηά ηελ άζθεζε ηεο επείγνπζαο ηαηξηθήο, ζπρλά είλαη 

απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε ηνπ αεξαγσγνχ ζε αζζελείο πνπ δελ βξίζθνληαη 

ζηελ ηππηθή χπηηα ζέζε γηα ηε δηελέξγεηα ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο. ΟΙ 

ρεηξηζκνί απηνί θαζίζηαληαη εθηθηνί κε ηελ εηζαγσγή ζηελ θιηληθή πξάμε 

ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ δηαζσιήλσζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηρεηξήζεθε 

λα ζπγθξηζνχλ δχν ηερληθέο ελαιιαθηηθήο δηαζσιήλσζεο ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνπιάζκαηα, ζε κε ζπκβαηηθέο ζέζεηο γηα δηαζσιήλσζε. ΟΙ ηερληθέο πνπ 

ζπγθξίζεθαλ ήηαλ ε δηαζσιήλσζε κέζσ ηνπ ιαξπγγνζθνπίνπ Airtraq θαη ε 



δηαζσιήλσζε κέζσ ηεο ιαξπγγηθήο κάζθαο Fastrach θαη νη ζέζεηο φπνπ 

επηρεηξήζεθε δηζσιήλσζε ήηαλ ε χπηηα, ε θαζηζηή, ε πιάγηα θαη ε χπηηα κε 

ηνλ ρεηξηζηή λα θνηηά ην πξφζσπν ηνπ πξνπιάζκαηνο. Η ζχγθξηζε ησλ 

ηερληθψλ απνθάιπςε φηη θαη νη δχν ηερληθέο κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζηηο 

ζέζεηο απηέο, πξνζθέξνληαο επηπξφζζεηα φπια ζηελ άζθεζε ηεο επείγνπζαο 

ηαηξηθήο. Σν ιαξπγγνζθφπην airtraq θάλεθε λα ππεξηεξεί ζηελ θαζηζηή θαη ηελ 

πιαγία θαηαθεθιηκέλε ζέζεηο, ελψ ζηε ζέζε φπνπ ν ρεηξηζηήο θνηηά θαηά 

πξφζσπν ην πξφπιαζκα ε κάζθα Fastrach πξνζθέξεη ζεκαληηθά ηερχηεξε 

εμαζθάιηζε ηνπ αεξαγσγνχ. 

 

1.18. Tsaousi GG, Pitsis AA, Deliaslani DV, Amaniti EN, Karakoulas KA, 

Vasilakos DG. Cerebral oxygenation impairment and S-100β protein release 

during off-pump coronary artery revascularization. J Cardiothorac Vasc 

Anesth. 2013;27:245-52.  
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Η θιηληθή απηή κειέηε δηελεξγήζεθε ζε αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε ρσξίο ηε ρξήζε εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο θαη 

ζηφρνο ηεο ήηαλ ε εθηίκεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο νμπγφλσζεο ηνπ εγθεθάινπ. 

πλνιηθά εθηηκήζεθαλ 35 αζζελείο θαη νη παξάκεηξνη πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ 

ε κεξηθή πίεζε ηνπ νμπγφλνπ ζην αίκα ηεο ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο θαη ηνπ 

ζθαγηηηδηθνχ βνιβνχ, ν θνξεζκφο ηεο αηκνζθαξίλεο ζε νμπγφλν, ε δηαθνξά 

ζην ην πεξηερφκελν ηνπ αίκαηνο ζε νμπγφλν κεηαμχ ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο 

θαη ζθαγηηηδηθνχ βνιβνχ θαζψο θαη νη ηηκέο ηεο πξσηεΐλεο S-100. ε κειέηε 

απνθάιπςε φηη παξά ην γεγνλφο φηη νη ζνβαξφηεξεο αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο 

ζπκβαίλνπλ ζηηο θάζεηο κεηαθίλεζεο ηεο θαξδηάο γηα ηελ απνθάιπςε ησλ 

αγγείσλ ζηφρσλ, ε ζπλαθφινπζε δηαηαξαρή ηεο εγθεθαιηθήο νμπγφλσζεο 

είλαη πεξηνξηζκέλε θαη παξακέλεη εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, νη αηκνδπλακηθέο επηπηψζεηο ηεο ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο 

ρσξίο ηε ρξήζε εμσζσκαηηθήο ζε επηιεγκέλνπο αζζελείο, θαίλεηαη φηη 

πξνθαινχλ ήπηα δηαηαξαρή ηεο εγθεθαιηθήο νμπγφλσζεο, ε νπνία αίξεηαη 

άκεζα κεηεγρεηξεηηθά. 

 

1.19. Pearse RM, Moreno RP, Bauer P, Pelosi P, Metnitz P, Spies C, Vallet B, 

Vincent JL, Hoeft A, Rhodes A; Mortality after surgery in Europe: a 7 day 

cohort study. European Surgical Outcomes Study (EuSOS) group for the 

Trials groups of the European Society of Intensive Care Medicine and the 

European Society of Anaesthesiology. Lancet. 2012;380:1059-65.  

 

(πκκεηνρή ζηελ νκάδα εξγαζίαο). 
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Πξφθεηηαη γηα πνιπθεληξηθή κειέηε θνφξηεο, ζηε νπνία εθηηκήζεθε ε 

λνζεξφηεηα θαη ε ζλεηφηεηα κεηά απφ κείδνλεο κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο. πλνιηθά εθηηκήζεθαλ 46,539  αζζελείο ζε  98 λνζνθνκεία ζε 28 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σν θχξην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ήηαλ ε 

ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεηφηεηα θαη δεπηεξεχνληαη αληηθείκελα απνηέιεζαλ ε 

δηάξθεηα παξακνλήο ζην λνζνθνκείν θαη ε κεηαθνξά ζηε κνλάδα εληαηηθήο 

ζεξαπείαο. Σν κέζν πνζνζηφ ζλεηφηεηαο πνπ θαηαγξάθεθε ήηαλ 4% ελψ ην 

πνζνζηφ εηζαγσγήο ζηε ΜΔΘ ήηαλ 8%, κε κέζν ρξφλν παξακνλήο ηηο 1.2 

εκέξεο. Μεηαμχ ησλ θξαηψλ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

 

1.20. Kapoukranidou D, Amaniti E, Kalpidis J, Karakoulas K, Papazisis G, 

Albani M, Kouvelas D. Effect of ropivacaine infiltration on muscle 

regeneration: a morphometric analysis. Hippokratia. 2013 Oct;17:351-4. 
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Πξφθεηηαη γηα πεηξακαηηθή κειέηε ζε επίκπεο ε νπνία είρε σο ζθνπφ λα 

θαηαδείμεη κέζσ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηελ αλαγελλεηηθή δηαδηθαζία 

ηνπ κπφο κεηά απφ δηήζεζε κε ην ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ ξνπηβαθαίλε 

 

 

 

1.21 van Zaane B, van Klei WA, Buhre WF, Bauer P, Boerma EC, Hoeft A, 

Metnitz P, Moreno RP, Pearse R, Pelosi P, Sander M, Vallet B, Pettilä V, 

Vincent JL, Rhodes A; European Surgical Outcomes Study (EuSOS) group 

for the Trials groups of the European Society of Intensive Care Medicine and 

the European Society of Anaesthesiology. Nonelective surgery at night and in-

hospital mortality: Prospective observational data from the European Surgical 

Outcomes Study. Eur J Anaesthesiol. 2015 Jul;32:477-85. 

     

(πκκεηνρή ζηελ νκάδα εξγαζίαο). 
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θνπφο ηεο παξνχζαο πξννπηηθήο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο ψξαο πνπ δηελεξγείηαη κία κε πξνγξακκαηηζκέλε επέκβαζε θαη 

ηεοζλεηφηεηαο θαζψο θαη ηεο κεηαθνξάο κε ΜΔΘ. 11290 αζζελείο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε επείγνπζεο κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο εμεηάζζεθαλ 

κε πνζνζηφ ζπλνιηθήο ζλεηφηεηαο 5.6%. Η ψξα ηεο επέκβαζεο δελ θάλεθε λα 



απμάλεη ην πνζνζηφ ζλεηφηεηαο, απμήζεθε φκσο ην πνζνζηφ κεηαθνξψλ ζηε 

ΜΔΘ. 

 

 

1.22 Tsaousi G, Pourzitaki Ch, Amaniti E. Sevoflurane induction of 

anesthesia for a large epiglottic cyst removal when awake intubation is not an 

option. Hippokratia. 2015;19:94.  
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Πξφθεηηαη γηα παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνχ εμαίξεζεο επκεγέζνπο επηγισηηηδηθήο 

θχζηεο κε ηελ ηερληθή εηζαγσγήο ζηελ αλαηζζεζία κε εβνθινπξάλην θαη 

δηαηήξεζε ηεο απηφκαηεο αλαπλνήο 

 

 

1.23 Pourzitaki C, Tsaousi G, Apostolidou E, Karakoulas K, Kouvelas D, 

Amaniti E. Efficacy and safety of prophylactic levetiracetam in supratentorial 

brain tumour surgery: a systematic review and meta-analysis. Br J Clin 

Pharmacol. 2016;82:315-25.  
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Πξφθεηηαη γηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε θαη κεηα-αλάιπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο πξνθπιάθηηθήο ρξήζεο 

Λεβεηηξαθεηάκεο ζε αζζελείο κε φγθνπο εγθεθάινπ 

 

 

1.24 Pourzitaki C, Tsaousi G, Logotheti H, Amaniti E. Inadvertent injection of 

succinylcholine as an epidural test dose. Rev Bras Anestesiol. 2017;67:411-

414. 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

Αξηζκόο εηεξναλαθνξώλ:  Google Scholar: 1 

 

Πξφθεηηαη γηα παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνχ αηπρεκαηηθήο ρνξήγεζεο 

ζπθθηλπιρνιίλεο ζηνλ επηζθιεξίδην ρψξν 

 

 

1.25 Logotheti Ζ, Pourzitaki Ch, Tsaousi G, Aidoni Z, Vekrakoua A, Amaniti 

E     Gourgoulianis K. The role of exhaled nitric oxide in patients with chronic 

obstructive pulmonary disease undergoing laparotomy surgery -The noxious 

study. Nitric Oxide. 2016 Dec 30;61:62-68. doi: 10.1016/j.niox.2016.10.005.  



 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

Αξηζκόο εηεξναλαθνξώλ: Scopus: 4, Google Scholar: 4 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο παξαηήξεζεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλή 

πξνγλσζηηθή αμία ηεο εθπλεφκελεο ζπγθέληξσζεο κνλνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ 

ζηηο κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο αζζελψλ κε ρξφληα απνθξαθηηθή 

πλεπκνλνπάζεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηηκή θαησθιίνπ 

(cut-off) ηα 19 ppb NO ζε ηηκή πξνεγρεηξεηηθήο εθπλεπζηηθήο ξνήο ίζεο κε  50 

mL/s (FENO50). Με βάζε απηή ηελ ηηκή θαησθιίνπ, αζζελείο κε πςειέο ηηκέο 

εκθάληζαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο επηπινθέο θαζψο θαη απμεκέλν βήρα, 

θαηαδεηθλχνληαο ηνλ πηζαλφ πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα ηεο κέηξεζεο.  

 

 

1.26 Hohenforst-Schmidt W, Zarogoulidis P, Huang H, Man YG, Laskou S, 

Koulouris C, Giannakidis D, Mantalobas S, Florou MC, Amaniti A, 

Steinheimer M, Sinha A, Freitag L, Turner JF, Browning R, Vogl T, Roman A, 

Benhassen N, Kesisoglou I, Sapalidis K. A New and Safe Mode of Ventilation 

for Interventional Pulmonary Medicine: The Ease of Nasal Superimposed 

High Frequency Jet Ventilation. J Cancer. 2018;9:816-833.  

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

ην παξφλ άξζξν εμεηάδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξηληθνχ 

πςίζπρλνπ αεξηζκνχ γηα ηε δηελέξγεηα βξνγρνζθνπηθψλ επεκβάζεσλ 

 

 

1.27 Sapalidis K, Zarogoulidis P, Huang H, Bai C, Wen Y, Wang L, Boniou K, 

Karapantzos I, Karapantzou C, Karanikas M, Thomaidis V, Kosmidis C, 

Sardeli C, Benhassen N, Man YG, Florou MC, Mantalovas S, Laskou S, 

Giannakidis D, Koulouris C, Amaniti A, Kesisoglou I, Hohenforst-Schmidt W. 

Inhaled Immunotherapy Administration for Lung Cancer; Efficient? Certainly 

Possible. J Cancer. 2018 Mar;9:1121-1126.  

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

 

ην άξζξν απηφ εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ηξηψλ ζεξαπεηψλ γηα ην 

κε κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, ησλ Ipilimumab, Pembrolizumab θαη 

Nivolumab κε ηε κνξθή λεθεινπνίεζεο. 

 

1.28 A, Tremmas I, Petsatodis G, Potoupnis M, Laskou S, Giannakidis D, 

Mantalovas S, Koulouris C, Katsaounis A, Pavlidis E, Amaniti A, Huang H, 

Bai C, Shi D, Dardas A, Zarogoulidis P, Sardeli C, Konstantinou F, 



Katsikogiannis N, Zarogoulidis K, Karapantzos I, Karapantzou C, Shen X, 

Kesisoglou I, Sapalidis K. Monitoring changes in quality of life in patients with 

lung cancer under treatment with chemotherapy and co administration of 

zoledronic acid by using specialized questionnaires. J Cancer. 2018 Apr 

19;9(10):1731-1736. doi: 10.7150/jca.24785. eCollection 2018. PubMed 

PMID: 29805698 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα εμεηαζζνχλ παξάκεηξνη ηεο πνηφηεηαο 

δσήο αζζελψλ κε βξνγρνγελεο θαξθίλσκα πξηλ θαη κεηα ηε ζεξαπεία κε 

δνιεδξνληθφ νμχ. Δμεηάζζεθαλ 80 αζζελείο κε ηε ρξήζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ Pittsburgh Sleep Quality index (PSQI), Epworth Sleeping 

Scale (ess), Dyspnea Scale (ds), Fatigue Severity Scale (FSS), Brief Pain 

Inventory (BPI), Fact-G scale for sleep quality θαη EQ-5D. Η κειέηε θαηέδεημε 

φηη ελψ νη παξάκεηξνη ηνπ πφλνπ, ηνπ χπλνπ θαη ηεο θφπσζεο βειηηψζεθαλ, 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή επίηαζε ηεο δχζπλνηαο. 

 

1.29. Amaniti A. Dalakakis I. Gkinas D. Sapalidis K. Grosomanidis V, 

Papazisis G. Bradycardia Leading to Asystole Following Dexmedetomidine 

Infusion during Cataract Surgery: Dexmedetomidine-Induced Asystole for 

Cataract Surgery. Case Rep Anesthesiol. 2018 Dec 5;2018:2896032. doi: 

10.1155/2018/2896032. PMID: 30627445. 

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

 

Πξφθεηηαη πεξί αλαθνξάο πεξηζηαηηθνχ ζνβαξήο βξαδπθαξδίαο θαη 

αζπζηνιίαο, ε νπνία παξαηεξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα δηελέξγεηαο δηφξζσζεο 

θαηαξξάθηε ζε αζζελή κε πνιιαπιά ζπλνδά πξνβιήκαηα θαη πνιπθαξκαθία. 

Ο αζζελήο θαηά ηα πξψηα ιεπηά ηεο ρνξήγεζεο ρακειψλ δφζεσλ 

δεμκεληεηνκηδίλεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ρεηξνπξγείνπ παξνπζίαο 

βξαδπθαξδία θαη αζπζηνιία, ε νπνία αλαηάρζεθε ιίγα ιεπηά κεηά, κε βάζε ηα 

πξσηφθνιια ηνπ ERC, ρσξίο πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα. 

 

1.30: Sapalidis K, Zarogoulidis P, Pavlidis E, Laskou S, Katsaounis A, 

Koulouris C, Giannakidis D, Mantalovas S, Huang H, Bai C, Wen Y, Wang L, 

Sardeli C, Amaniti A, Karapantzos I, Karapantzou C, Hohenforst-Schmidt W, 

Konstantinou F, Kesisoglou I, Benhanseen N. Aerosol Immunotherapy with or 

without Cisplatin for metastatic lung cancer non-small cell lung cancer 

disease: In vivo Study. A more efficient combination. J Cancer. 2018 Apr 

30;9(11):1973-1977. doi: 10.7150/jca.24782. PubMed PMID: 29896282; 

PubMed Central PMCID: PMC5995940. 

 



Πξφθεηηαη γηα πεηξακαηηθή κειέηε ζε κχεο ζηνπο νπνίνπο εγρχζεθαλ 

ππνδνξίσο θαξθηληθά θχηηαξα θαξθηλψκαηνο πλεχκνλα θαη φπνπ δνθηκάζηεθε 

ν ζπλδπαζκφο cis πιαηίλεο θαη Nivolumab ζε κνξθή αεξνιχκαηνο. Οη κχεο 

ρσξίζηεθαλ ζε 5 νκάδεο (νκάδα ειέγρνπ, νκάδα ρνξήγεζεο κφλν cis-

πιαηίλεο, νκάδα ρνξήγεζεο κφλν Nivolumab, νκάδα ρνξήγεζεο Nivolumab 

θαη ζηε ζπλέρεηα cis-πιαηίλεο θαη νκάδα ρνξήγεζεο cis-πιαηίλεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα Nivolumab. Η κειέηε θαηέδεημε ζεκαληηθή παξάηαζε ηεο επηβίσζεο 

ζηηο 2 ηειεπηαίεο νκάδεο ζέηνληαο ην εξψηεκα γηα έλα πηζαλν επεξγεηηθφ ξφιν 

ηνπ ζπλδπαζκνχ ζεξαπεηψλ.  

 

 

1.31: Sapalidis K, Laskou S, Amaniti A, Mantalovas S, Giannakidis D, 

Koulouris C, Karapantzos I, Karapantzou C, Mponiou K, Tsiouda T, 

Konstantinou F, Kougioumtzis I, Katsikogiannis N, Sardeli C, Gogakos A, 

Schizas N, Domeyer P, Zarogoulidis P, Kesisoglou I. Lung cancer induced 

from chemotherapy a 20 years old case. Respir Med Case Rep. 2018 Mar 

27;24:32-34. doi: 10.1016/j.rmcr.2018.03.013. eCollection 2018. PubMed 

PMID: 29977753; PubMed Central PMCID: PMC6010615. 

 

Πξφθεηηαη πεξί αλαθνξάο ελφο αζζελνχο ν νπνίνο δηαγλψζηεθε πξν 20-εηίαο 

κε ιέκθσκα Hodgkin θαη γηα ην νπνίν έιαβε ρεκεηνζεξαπεία. 13 έηε κεηά 

ζεκεηψζεθε ππνηξνπή ηεο λφζνπ γηα ηελ νπνία έιαβε 6 θχθινπο 

ρεκεηνζεξαπείαο κε Αndriamycin 45mg Bleomycin 670mg Viblastine 10mg θαη 

Detisene 680mg γηα 6 κήλεο. 6 έηε κεηά θαη ελψ ήηαλ ειεχζεξνο λφζνπ 

εκθαλίζηεθε αηκφπηπζε θαη δηαγλψζηεθε κε in situ θαθίλσκα ιάξπγγα (έιαβε 

ρεκεηνζεξαπεία θαη αθηηλνζεξαπεία) ελψ 1 έηνο κεηά εκθάληζε 

αδελνθαξθίλσκα πλεχκνλα.  

 

 

1.32 Sapalidis K, Laskou S, Amaniti A, Koulouris C, Giannakidis D, 

Mantalovas S, Karapantzos I, Karapantzou C, Zarogoulidis P, Arapakis I, 

Huang H, Bai C, Kougioumtzi I, Katsikogiannis N, Sarika E, Konstantinou F, 

Hohenforst-Schmidt W, Kesisoglou I. New hybrid method for trachea dilatation 

with rigid and flexible tools. Respir Med Case Rep. 2018 Apr 20;24:65-73. 

doi: 10.1016/j.rmcr.2018.04.012. eCollection 2018. PubMed PMID: 29977763; 

PubMed Central PMCID: PMC6010631. 

 

Πξφθεηηαη πεξί παξνπζίαζεο πεξηζηαηηθνχ θαινήζνπο ζηέλσζεο ηξαρείαο κεηά 

απφ παξαηεηακέλε δηαζσιήλσζε (15 εκεξεο). Η αληηκεηψπηζε ηεο αζζελνχο 

έγηλε κε δηαζηνιέο κε κπαιφλη κεηαμχ δηαθεθνκκέλσλ δηαζσιελψζεσλ κε 

ελδνηξαρεηαθφ ζσιήλα ID 6mm ππφ άκεζε φξαζε 

 



 

1.33 Grapatsas K, Leivaditis V, Panagiotopoulos I, Spiliotopoulos K, Koletsis 

E, Dahm M, Kosmidis C, Laskou S, Zarogoulidis P, Katsaounis A, Pavlidis E, 

Giannakidis D, Koulouris C, Mantalovas S, Konstantinou F, Amaniti A, 

Munteanu A, Surlin V, Sapalidis K, Kesisoglou I. Deep accidental hypothermia 

accompanied with cardiac arrest after alcohol and drug poisoning treated with 

extracorporeal life support. Respir Med Case Rep. 2018 Jun 19;25:66-67. 

doi: 10.1016/j.rmcr.2018.06.011. eCollection 2018. PubMed PMID: 30003024; 

PubMed Central PMCID: PMC6039984. 
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Πξφθεηηαη γηα αλαθνξά πεξηζηαηηθνχ λένπ άξξελνο ν νπνίνο βξέζεθε ζε 

θαηάζηαζε αζπζηνιίαο θαη εθζεζεκαζκέλεο ππνζεξκίαο κεηά απφ 

δειεηεξίαζε κε αιθνφιε. Ο αζζελήο κεηαθέξζεθε ζην ηκήκα επεηγφλησλ ππφ 

ΚΑΡΠΑ φπνπ θαη ηνπνζεηήζεθε ζχζηεκα ECMO γηα ππνζηήξημε θπθινθνξίαο 

θαη επαλαζέξκαλζε. Η επαλαζέξκαλζε δηήξθεζε 6 ψξεο θαη ν αζζελήο 

απνζσιελψζεθε ηελ επνκέλε. 

 

1.34 Perin J, Zarić B, Đođić JE, Potić Z, Potić M, Sekeruš V, Laskou S, 

Koulouris C, Katsaounis A, Pavlidis E, Mantalovas S, Giannakidis D, 

Michalopoulos N, Amaniti A, Konstantinou F, Sardeli C, Ning Y, Shi H, 

Huang H, Bai C, Li Q, Perin B, Passos I, Kosmidis C, Kesisoglou I, Sapalidis 

K. The cost of hospital treatment of advanced stage lung cancer patients in a 

developing South East European country. J Cancer. 2018 Jul 30;9(17):3038-

3045. doi: 10.7150/jca.26278. eCollection 2018. PubMed PMID: 30210626; 

PubMed Central PMCID: PMC6134815. 

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

 

 

ηε κειέηε απηή γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο αζζελψλ κε κε 

κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα πλεχκνλα ζε έλα ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Η κειέηε έδεημε φηη ην κέζν θφζηνο αλέξρεηαη ζε 

3.075€ γηα αζζελείο κε αδελνθαξθηλψκαηα θαη 1.943€ γηα θαξθηλψκαηα εθ 

πιαθσδψλ θπηηάξσλ. Σαπηφρξνλα ην θφζηνο ήηαλ πςειφηεξν γηα αζζελείο 

ζηαδίνπ IIIB έλαληη αζζελψλ ζηαδίνπ IV, ελψ ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

παξαηεξήζεθε ζε 4 αζζελείο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε αλαζηνιείο θηλάζεο 

ηεο Σπξνζίλεο. 

 



1.35. Sapalidis K, Kosmidis C, Michalopoulos N, Laskou S, Pavlidis E, 

Mantalovas S, Giannakidis D, Amaniti A, Koulouris C, Katsaounis A, 

Munteanu AC, Surlin V, Zarogoulidis P, Kesisoglou I. Mini-laparoscopic 

cholecystectomy with the MiniLap(®) percutaneous surgical system: a series 

of 32 patients. Int J Gen Med.  2018;11:369-371. doi:10.2147/IJGM.S172655. 

eCollection 2018. PubMed PMID: 30288083; PubMed Central PMCID: 

PMC6160271. 
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Πξφθεηηαη γηα αλαθνξά 32 πεξηζηαηηθψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ιαπαξνζθνπηθή 

ρνινθπζηεθηνκή κε ην ζχζηεκα MiniLap. Γελ παξαηεξήζεθε θακία αιιαγή 

πιάλνπ ζε αλνηθηή ρνινθπζηεθηνκή. Ο κέζνο ρεηξνπξγηθφο ρξφλνο ήηαλ 35 

ιεπηά ελψ φινη νη αζζελείο εμήιζαλ ηελ επνκέλε. 

 

1.36. Sapalidis K, Kosmidis C, Laskou S, Katsaounis A, Mantalobas S, 

Passos I, Michalopoulos N, Amaniti A, Sardeli C, Zarogoulidis P. Targeted 

Nanotechnology from Bench to Bedside. Curr Cancer Drug Targets. 

2019;19:3-4. doi:10.2174/156800961901181204130142. PubMed PMID: 

30672409. 

 

ην παξφλ ζρφιην γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ 

λαλνηερλνινγίαο γηα ηε ζεξαπεία θαθνεζεηψλ ηνπ πλεχκνλα (φπσο εθιεθηηθή 

κεηαθνξά RNA παξεκβνιήο κε ζηφρν ηε πλζεηηθή ζλεηφηεηα 

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

 

1.37 Huang Z, Huang H, Ning Y, Han J, Shen Y, Shi H, Wang Q, Bai C, Li Q, 

Michael S, Zarogoulidis P, Hohenforst-Schmidt W, Konstantinou F, Turner JF, 

Koulouris C, Katsaounis A, Amaniti A, Mantalovas S, Pavlidis E, Giannakidis 

D, Passos I, Michalopoulos N, Kosmidis C, Mogoantă SŞ, Sapalidis K. Radial 

probe endobronchial ultrasound assisted  conventional transbronchial needle 

aspiration in the diagnosis of solitary peribronchial pulmonary lesion located in 

the segmental bronchi. J Cancer. 2019;10(3):634-642. doi: 0.7150/jca.28755. 

eCollection 2019. PubMed PMID: 30719161; PubMed Central PMCID: 

PMC6360410. 
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ηε κειέηε πεξηειήθζεζαλ 16 αζζελείο κε πεξηβξνγρηθέο βιάβεο ζηελ 3-5 

γελεά βξφγρσλ, φπσο είραλ δηαπηζησζεί κε ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία. Οη 

βιάβεο εληνπίζηεθαλ κε ηε βνήζεηα Δλδνβξνγρηθνχ ππεξερνγξαθήκαηνο 



(radial probe endobronchial ultrasound, R-EBUS) θαη ειήθζεζαλ δείγκαηα 

κέζσ ζπκβαηηθήο δηαβξνγρηθήο αλαξξφθεζεο δηα βειφλεο. ηε ζπλέρεηα ηα 

δείγκαηα ζπγθξίζεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηζηνινγηθήο εμέηαζεο ησλ 

ρεηξνπξγηθψλ παξαζθεπαζκάησλ. Η εληφπηζε ησλ βιαβψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ππεξήρνπ έδσζε επαηζζεζία 87,5% ελψ έλα 12% ησλ βιαβψλ δελ 

εληνπίζηεθαλ. Ωζηφζν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθήο ηεο αλαξξφθεζεο δηα 

βειφλεο ε επαηζζεζία έθζαζε ην 93.75%, ελψ έλα πνζνζηφ 6.25% δελ 

αληρλεχζεθαλ. ε 2 πεξηπηψζεηο θαηαγξάθεθε αηκνξξαγία άλσ ησλ 5 ml ε 

νπνία αληηκεησπίζηεθε κε ελδνβξνγρηθνχο ρεηξνζκνχο. Η κειέηε θαηέδεημε ηελ 

πςειή δηαγσζηηθή αμία ηνπ ελδνβξνγρηθνχ ππεξήρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

αλαξξφθεζε δηα βειφλεο ζηνλ εληνπηζκφ αιινηψζεσλ ζε κηθξνχο ηκεκαηηθνχο 

βξφγρνπο. 

 

1.38 Sapalidis K, Laskou S, Kosmidis C, Passos I, Mantalobas S, 

Michalopoulos N, Alexandrou V, Koimtzis G, Koulouris C, Katsaounis A, 

Amaniti A, Pavlidis E, Zarogoulidis P, Kesisoglou I. Symptomatic colonic 

lipomas: Report of two cases and a review of the literature. SAGE Open Med 

Case Rep. 2019;7:2050313X19830477. doi: 10.1177/2050313X19830477. 

eCollection 2019. PubMed PMID: 30815263; PubMed Central PMCID: 

PMC6381422. 
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Πξφθεηηαη γηα αλαθνξά δχν πεξηζηαηηθψλ ιηπσκάησλ ηνπ παρένο εληέξνπ 

θαζψο θαη ζχληνκε αλαθνξά ησλ θιηληθψλ θαη ηζηνπαζνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο 

 

1.39. Sapalidis K, Sardeli C, Pavlidis E, Koimtzis G, Koulouris C, 

Michalopoulos N, Mantalovas S, Tsiouda T, Passos I, Kosmidis C, 

Giannakidis D, Surlin V, Katsaounis A, Alexandrou V, Amaniti A, Zarogoulidis 

P, Huang H, Li Q, Mogoanta S, Kesisoglou I. Scar tissue to  lung cancer; 

pathways and treatment. J Cancer. 2019;10(4):810-818. doi: 

10.7150/jca.30300. eCollection 2019. Review. PubMed PMID: 30854086; 

PubMed Central PMCID: PMC6400809. 
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Πξφθεηηαη πεξί άξζξνπ αλαζθφπεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

πηζαλψλ κεραληζκψλ κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο ηλψδνπο ηζηνχ θαη 

θαξθηλνγέλεζεο ζηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. 

 



1.40.Sapalidis K, Machairiotis N, Zarogoulidis P, Vasilakaki S, Sardeli C, 

Koimtzis G, Pavlidis E, Katsaounis A, Giannakidis D, Michalopoulos N, 

Mantalobas S, Alexandrou V, Koulouris C, Amaniti A, Kesisoglou I. Genes' 

Interactions: A Major Contributor to the Malignant Transformation of 

Endometriosis. Int J Mol Sci. 2019 Apr 14;20(8). pii: E1842. doi: 

10.3390/ijms20081842. Review. PubMed PMID: 31013963; PubMed Central 

PMCID: PMC6515388 

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

 

Πξφθεηηαη πεξί άξζξνπ αλαζθφπεζεο πάλσ ζηα λεψηεξα θιηληθά θαη 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηεο θαθνήζνπο εμαιιαγήο ζε έδαθνο ελδνκεηξίσζεο 

θαη ηνπ ξφινπ ησλ γνληδηαθψλ παξαγφλησλ. 

 

1.41: Amaniti E, Provitsaki C, Papakonstantinou P, Tagarakis G, Sapalidis K, 

Dalakakis I, Gkinas D, Grosomanidis V. Unexpected Tension Pneumothorax-

Hemothorax during Induction of General Anaesthesia. Case Rep 

Anesthesiol. 2019 24;2019:5017082. doi: 0.1155/2019/5017082. eCollection 

2019. PubMed PMID:30923639; PubMed Central PMCID: PMC6409028. 

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

 

Πξφθεηηαη πεξί αλαθνξάο πεξηζηαηηθνχ αλάπηπμεο ππφ ηάζε πλεπκνζψξαθα 

κεηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία ζε αζπκπησκαηηθή αζζελή πνπ ζα 

ππνβάιινληαλ ζε νιηθή ζπξενεηδεθηνκή. Η αζζελήο εκθάληζε εθζεζεκαζκέλε 

ππνμπγνλαηκία ακέζσο κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ θαη 

ηαρπθαξδία. Η δηάγλσζε ηνπ πλεπκνζψξαθα εηέζε θιηληθά, ε αζζελήο 

ππνβιήζεθε ζε επείγνπζα παξνρέηεπζε κε άκεζε θιηληθή βειηίσζε. Ο 

δηελεξγεζείο απεηθνληζηηθφο έιεγρνο κε ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία έδεημε 

πνιιαπιέο θχζηεηο θαη ε αζζελείο ππνβιήζεθε ζε δεχηεξν ρξφλν ζε 

ζθελνεηδείο εθηνκέο ησλ θχζηεσλ 

 

1.42 Kosmidis C, Sapalidis K, Zarogoulidis P, Sardeli C, Koulouris C, 

Giannakidis D, Pavlidis E, Katsaounis A, Michalopoulos N, Mantalobas S, 

Koimtzis G, Alexandrou V, Tsiouda T, Amaniti A, Kesisoglou I. Inhaled 

Cisplatin for NSCLC: Facts and Results. Int J Mol Sci. 2019 Apr 24;20(8). pii: 

E2005. doi:10.3390/ijms20082005. Review. PubMed PMID: 31022839; 

PubMed Central PMCID:PMC6514814. 

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

 

 



Πξφθεηηαη πεξί άξζξνπ αλαζθφπεζεο κε βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία 

ζηηο ηερληθέο ρνξήγεζεο ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ ζε αζζελείο 

κε κε-κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα 

 

1.43. Sapalidis K, Katsaounis A, Mantalovas S, Kosmidis C, Passos I, 

Giannakidis D, Pavlidis E, Michalopoulos N, Koulouris C, Mogoanta S, Surlin 

V, Amaniti A, Zarogoulidis P, Kesisoglou I. Complete percutaneous 

laparoscopic cholecystectomy by employing the Percuvance Percutaneous 

Surgical System. Ann Transl Med. 2019 Apr;7(7):139. doi: 

10.21037/atm.2019.03.38. PubMed PMID: 31157260; PubMed Central 

PMCID: PMC6511550. 

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

 

Πξφθεηηαη πεξί αλαθνξάο 15 πεξηζηαηηθψλ ιαπαξνζθνπηθήο ρνινθπζηεθηνκήο 

νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Percuvance 

Percutaneous Surgical System (10 mm Hassan Trocar port θαη θάκεξα 30 

κνηξψλ). Γελ παξαηεξήζεθαλ ζνβαξέο επηπινθέο ζε θαλέλα πεξηζηαηηθψλ 

νχηε ρξεηάζηεθε ε κεηαηξνπή ηεο ζε αλνηθηή. Οη αζζελείο εμήιζαλ ηελ επφκελε 

εκέξα κε άξηζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα 

 

 

1.44. Papanastasiou Α, Sapalidis Κ, Mantalobas S, Atmatzidis S, 

Michalopoulos N, Surlin V, Katsaounis A, Amanit A, ,Zarogoulidis P, Passos I, 

Koulouris C, Pavlidis E,  Giannakidis D, Mogoanta S  Christoforos Kosmidis, 

Isaak Kesisoglou. Design of a predictive score to assess the risk of 

developing hypocalcemia after total thyroidectomy. A retrospective study.  

Int J Gen Med 2019;12 187–192 

 

Δκθαλίδεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ Medline θαη Scopus. 

 

Πξφθεηηαη πεξί αλαδξνκηθήο κειέηεο 36 αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε νιηθή 

ζπξενεηδεθηνκή κε ζηφρν ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ππαζβεζηηαηκίαο θαη 

10πξνεπηιεγκέλσλ πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Πιήξε άξζξα ζε δηεζλή πεξηνδηθά πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

PUBMED, Scopus,  ζρεηηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο  

 

2.1 Vasilakos D, Kouvelas D, Amaniti E, Papadopoulou E, Karakoulas K, 

Tzouvelekis G. Febrile seizures complicated with iatrogenic phenytoin 

intoxication. Pharmacologyonline 2006; 3: 84-89. 

 

Πξφθεηηαη γηα αλαθνξά πεξηζηαηηθνχ παηδηαηξηθνχ αζζελνχο κε επηπιεγκέλνπο 

ππξεηηθνχο ζπαζκνχο, ζην νπνίν ρνξεγήζεθε αηπρεκαηηθά πνιχ πςειή δφζε 

θαηλπηνίλεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπαζκψλ νδεγψληαο ζε θσκαηψδε 

θαηάζηαζε. Σαπηφρξνλα γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηηο ελδείμεηο ηεο θαηλπηνίλεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνμηθφηεηαο. 

 

 

2.2 Amaniti E, Zaralidou A, Maidatsi P, Mitos G, Thoma G, Vasilakos D. 

Dose titration of sublingual fentanyl, in relation to transdermal fentanyl dosing 

in cancer patients. The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2013; 

11: 74-83. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θαξθηλνπαζείο αζζελείο, νη 

νπνίνη ιακβάλνπλ ηζρπξά νπηνεηδή γηα ηνλ έιεγρν ηφζν ηνπ ζηαζεξνχ, φζν θαη 

ηνπ παξνμπζκηθνχ πφλνπ. ηφρνο ηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο 

ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο δφζεηο ησλ νπηνεηδψλ γηα ην ζηαζεξφ πφλν θαη ηηο 

δφζεηο ησλ νπηνεηδψλ γηα ηνλ παξνμπζκηθφ πφλν. πλνιηθά κειεηήζεθαλ 56 

αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ δηαδεξκηθή θαηληαλχιε ζε δφζεηο 25-300κg γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζηαζεξνχ πφλνπ θαη ππνγιψζηα θαηληαλχιε, ζε δφζεηο 100-800κg 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ παξνμπζκηθνχ πφλνπ. Η κειέηε θαηέδεημε ηζρπξή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ απαηηνχκελσλ δφζεσλ νπηνεηδψλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζηαζεξνχ θαη 

ηνπ παξνμπζκηθνχ πφλνπ, πηζαλψο εληζρχνληαο ην ξφιν ησλ θαηλνκέλσλ 

αλνρήο ζηε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ απηψλ. 

 

3.  Πιήξε άξζξα ζε Διιεληθά πεξηνδηθά ζρεηηθά κε ην γλσζηηθό 
αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο : 13 
 

3.1. Α. Ακαλίηε, Π. Μαηδάηζε, Α. Εαξαιίδνπ, Ν. Γνξγίαο, Μ. Γθηάια. 

―Γηαθπκάλζεηο ζηε δηάξθεηα δξάζεο δχν ακηλνζηεξνεηδψλ κπνραιαξσηηθψλ‖. 

Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2001; 11(22): 54-61.  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ: 1) Να ζπγθξηζεί ε δηαθχκαλζε ηεο 

δηάξθεηαο δξάζεο ηνπ Ρνθνπξνλίνπ κε εθείλε ηνπ Βεθνπξνλίνπ, φηαλ ηα δχν 

κπνραιαξσηηθά ρνξεγνχληαη ζε ηζνδχλακεο δφζεηο δηαζσιήλσζεο θαη 2) Να 

ειέγρεη θαηά πφζν ε αχμεζε ηεο δφζεο ηνπ Ρνθνπξνλίνπ επεξεάδεη ηε 



δηαθχκαλζε ηεο δηάξθεηαο δξάζεο ηνπ. Μειεηήζεθαλ ηξεηο νκάδεο αζζελψλ, νη 

νπνίεο έιαβαλ γηα ηε δηαζσιήλσζε ηεο ηξαρείαο 2ED90 Βεθνπξνλίνπ, φ 

2ED90 Ρνθνπξνλίνπ θαη 3ED90  Ρνθνπξνλίνπ αληηζηνίρσο. Η αχμεζε ηεο 

δφζεο ηνπ ξνθνπξνλίνπ απφ 2ED90 ζε 3ED90  ζπλεπαγφηαλ ηελ ειάηησζε 

ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ ρξφλνπ αλάλεςεο ζην 5 % ηεο ηηκήο ειέγρνπ ηεο 

απάληεζεο ζηε κεκνλσκέλε δηέγεξζε. Η παξνχζα κειέηε θαηέδεημε φηη ην 

Βεθνπξφλην, ζε ηζνδχλακε δφζε κε ην Ρνθνπξφλην ζπκπεξηθέξεηαη 

ζηαζεξφηεξα, ζε έλα πιεζπζκφ, φζνλ αθνξά ζηελ ίδηα παξάκεηξν. 

 

 

3.2. έηδεο ΓΗ, Ακαλίηε ΑΝ ―Μεραληθφο αεξηζκφο ησλ πλεπκφλσλ ζε 

πξνλνζνθνκεηαθφ επίπεδν‖. Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο 2001; 11 (23): 71-79. 

 

ην παξφλ άξζξν αλαζθφπεζεο πεξηγξάθνληαη νη γεληθέο αξρέο ππνζηήξημεο 

ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζε πξνλνζνθνκεηαθφ επίπεδν, νη ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη, ηα πξνηεξήκαηα θαη νη δπζθνιίεο ησλ δηαθφξσλ ηερληθψλ 

θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα ππνζηήξημεο. Σέινο πεξηγξάθνληαη νη 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξεηψλ αλαπλεπζηήξσλ. 

 

3.3. Ακαλίηε ΑΝ. ―Ζ δεπηεξνγελήο κεηαθνξά ηνπ βαξέσο πάζρνληα‖. 

Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2001; 11 (23): 265-276.  

 

ην παξφλ άξζξν αλαζθφπεζεο παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηε κεηαθνξά ηνπ βαξέσο πάζρνληα ηφζν ζε ελδνλνζνθνκεηαθφ 

επίπεδν φζν θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πγεηνλνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ. 

πγθεθξηκέλα αλαιχνληαη νη ελδείμεηο θαη νη αληελδείμεηο κεηαθνξάο αλαιφγσο 

ηεο βαξχηεηαο θαη ηεο παζνινγίαο ηνπ αζζελνχο, νη απαηηήζεηο ζε εμνπιηζκφο, 

ε εηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαθνξάο θαζψο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

κέζσλ κεηαθνξάο. Σέινο αλαπηχζζνληαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ 

δηέπνπλ ηε κεηαθνξά ηνπ βαξέσο πάζρνληνο, έηζη φπσο έρνπλ δηαηππσζεί 

απφ επηζηεκνληθέο εηαηξίεο ηεο αιινδαπήο 

 

3.4. A. Ακαλίηε, Γ. Βαζηιάθνο, Υ. Εαραξηάδνπ, Φ. Γξάκπα, Κ. Καξαθνχιαο, 

Ν. Γεσξγηάδεο. ―Δθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ αλάλεςεο ειηθησκέλσλ αζζελψλ κεηά 

απφ γεληθή αλαηζζεζία γηα νθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο κε ζεβνθινπξάλην ή 

ηζνθινπξάλην‖. Οθζαικνινγία 2002; 14: 314-317.  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ ρξφλνπ 

αλάλεςεο ειηθησκέλσλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε νθζαικνινγηθέο 

επεκβάζεηο θαη ζηνπο νπνίνπο ε δηαηήξεζε ζηελ αλαηζζεζία έγηλε κε 

ζεβνθινπξάλην ή ηζνθινπξάλην. Η αλάλεςε απφ ηελ αλαηζζεζία εθηηκήζεθε 



κε ηνλ ρξφλν αλνίγκαηνο ησλ καηηψλ ζε πξνθνξηθή εληνιή θαη ηνπ ρξφλνπ 

απνδηαζσιήλσζεο. Η κειέηε θαηέδεημε φηη ε ρξήζε ζεβνθινπξαλίνπ 

ζπλδέεηαη κε ηαρχηεξνπο ρξφλνπο αλάλεςεο, ζε ζρέζε κε ην ηζνθινπξάλην 

ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αζζελψλ. 

 

 

3.5. Α. Ακαλίηε. ―Οξγάλσζε ηεο κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο‖. Θέκαηα 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2002; 12 (Δκβόιηκν ηεύρνο Η):  

54-61. 

 

ηελ παξνχζα αλαζθφπεζε πεξηγξάθνληαη νη γεληθέο αξρέο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ, φπσο έρνπλ δηαηππσζεί απφ επηζηεκνληθέο 

εηαηξίεο θαζψο θαη ηα πξφηππα αλάπηπμεο ππεξεζηψλ νμέσο πφλνπ, ε δνκή 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε εθπαίδεπζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο 

θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

 

3.6. Μαηδάηζε Π, Εαξαιίδνπ Α, Γνξγίαο Ν, Ακαλίηε Α, Κνθθψλεο Γ, Γθηάια. 

πλδπαζκφο γθακπαπελίλεο θαη δηαδεξκηθήο θεληαλχιεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ.  The Greek E-Journal 

of Perioperative Medicine 2003; 1: 58-63 (ISSN 1109-6888). 

 

ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξήζεθε ε εθηίκεζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

ρνξήγεζεο γθακπαπεληίλεο ζε αζζελείο πνπ ππφθεξαλ απφ θαξθηληθφ πφλν 

θαη ηαπηφρξνλα εκθάληδαλ ζπκπηψκαηα λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ φπσο 

θαπζαιγία θαη αιινδπλία. Οη αζζελείο βξίζθνληαλ ππφ αγσγή κε ζηαζεξή 

δφζε δηαδεξκηθήο θεληαλχιεο. Η πξνζζήθε ηεο γθακπαπεληίλεο νδήγεζε 

κεηά πάξνδν κίαο εβδνκάδαο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ 

πφλνπ, φπσο κεηξηέηαη κε ηελ νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα. Η κείσζε απηή 

αθνξνχζε ηφζν ζηνλ ζπλνιηθφ φζν θαη ζην αίζζεκα ηεο θαπζαιγίαο. 

 

3.7 .Ακαλίηε Α, Βαζηιάθνο Γ, Γξάκπα Φ, Κηεληαδάθεο Ν. ‖Μεηεγρεηξεηηθή 

λαπηία θαη έκεηνο‖. Οθζαικνινγία 2005; 17:226-231.  

ην παξφλ άξζξν αλαζθφπεζεο αλαπηχζζνληαη ηα αίηηα, νη παζνθπζηνινγηθνί 

κεραληζκνί θαζψο θαη ηα ζχγρξνλα ζεξαπεπηηθά κέζα αληηκεηψπηζεο ηεο 

κεηεγρεηξεηηθήο λαπηίαο θαη ηνπ εκέηνπ. 

 

 

3.8. Αξγπξηάδνπ Δ., Ακαλίηε Α., Πνπξδηηάθε Υ., Εαξαιίδνπ Α., Καξαθνχιαο 

Κ., Βαζηιάθνο Γ. ―Δπίδξαζε ηεο ελδνθιέβηαο παξεθνμίκπεο ζηηο αλάγθεο ζε 

νπηνεηδή ζηα πιαίζηα πνιππαξαγνληηθήο κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο ζε 



αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ζσξαθνηνκή». Δπηζεώξεζε θιηληθήο 

θαξκαθνινγίαο θαη θαξκαθνθηλεηηθήο 2007; 25:14-16. 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ  ε εθηίκεζε ηνπ ξφινπ ηεο ελδνθιέβηαο 

παξεθνμίκπεο ζηεο αλάγθεο ζε νπηνεηδή ζε αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

ζσξαθνηνκή. 40 αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ζσξαθνηνκή ρσξίζηεθαλ 

ηπραία ζε δχν νκάδεο. Η πξψηε εμ απηψλ έιαβε δχν δφζεηο ελδνθιεβίνπ 

παξεθνμίκπεο 40 mg, ε δε δεχηεξε έιαβε θπζηνινγηθφ νξφ. Οη δχν νκάδεο 

έιαβαλ ζπκπιεξσκαηηθά νπηνεηδή δηα κέζσ ζπζηήκαηνο ειεγρφκελεο απφ ηνλ 

αζζελή αλαιγεζίαο. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε θαηαλάισζε κνξθίλεο ζηελ νκάδα ηεο παξεθνμίκπεο 12 θαη 24 

σξεο κεηά ην πέξαο ηεο επέκβαζεο ελψ ζηηο 48 ψξεο ε θαηαλάισζε δελ 

παξνπζίαδε ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ.  

 

3.9. Καπνπθξαλίδνπ Γ., Καιπίδεο Η., Ακαλίηε Α., Κνχβειαο Γ. Βαζηιάθνο Γ., 

Αικπάλε Μ. «Αλαγέλλεζε ηνπ κπφο κεηά απφ επίδξαζε ηνπηθνχ 

αλαηζζεηηθνχ. Μνξθνκεηξηθή αλάιπζε». Δπηζεώξεζε θιηληθήο 

θαξκαθνινγίαο θαη θαξκαθνθηλεηηθήο 2007; 25: 49-51. 

 

ηελ παξνχζα πεηξακαηηθή κειέηε ζε επίκπεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο 

κνξθνκεηξίαο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε αλαγελλεηηθή δηαδηθαζία ησλ 

ζθειεηηθψλ κπψλ, χζηεξα απφ δηήζεζή ηνπο κε ξνπηβαθαίλε θαη εθδήισζε 

κπνηνμηθφηεηαο. Μεηά απφ δηήζεζε κε ην ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ ξνπηβαθαίλε, ζε 

ζπγθεληξψζεηο 0.75% θαη 0.375% ηνπ πξφζζηνπ θλεκηαίνπ κπφο, νη επίκπεο 

αθέζεθαλ λα αλαλήςνπλ, ελψ έλα κήλα αξγφηεξα ζπζηάζηεθαλ, νη κχεο 

πααξαζθεπάζηεθαλ, θαη αθνινχζσο θφπεθαλ ηνκέο θαη ρξψζηεθαλ κε ηε 

ρξήζε φμηλεο ATPάζεο. Με ηε βνήζεηα νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ θαη εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ, εθηηκήζεθαλ ε επηθάλεηα δηαηνκήο θαη ε πεξίκεηξνο ησλ 

αλαγελλεκέλσλ ηλψλ. ε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, νη ίλεο ησλ κπψλ  

πνπ δηεζήζεθαλ κε ηε ξνπηβαθαίλε εκθάληζαλ κεγαιχηεξε  επηθάλεηα 

δηαηνκήο, θαζψο θαη πεξίκεηξν. 

 

 

3.10. Γνξγίαο Ν, Ακαλίηε Α, Σζανχζε Γ, Υαηδετσαθεηκίδεο Υ, Πνπξδηηάθε Υ, 

Κηεληαδάθεο Ν, Ηνξδαλίδνπ , Βαζηιάθνο Γ. Σερληθέο ππνβνήζεζεο ηεο 

ηλνπηηθά θαζνδεγνχκελεο ζηνκαηνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο ππφ γεληθή 

αλαηζζεζία. Τπάξρεη ππεξνρή θάπνηαο ηερληθήο; The Greek E-Journal of 

Perioperative Medicine 2009; 7:91-99. 

 

ηελ παξνχζα θιηληθή κειέηε ζπγθξίζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα δχν ηερληθψλ, 

ηεο θαηά 90 κνίξεο αληησξνινγηαθήο ζηξνθήο ηνπ ηξαρεηνζσιήλα θαη ηεο 

πίεζεο επί ηνπ θξηθνεηδνχο ρφλδξνπ, ζε αζζελείο νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε 



γεληθή αλαηζζεζία κε ηλνπηηθά ππνβνεζνχκελε δηαζσιήλσζε ηεο ηξαρείαο θαη 

ζηνπο νπνίνπο παξαηεξείηαη εκπφδην ζηελ πξφνδν ηνπ ηξαρεηνζσιήλα δηα ηνπ 

ηλνζθνπίνπ. ΟΙ δχν ηερληθέο εθηηκήζεθαλ απφ ηελ άπνςε ηεο επηηπρίαο 

δηαζσιήλσζεο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηά ηεο ηα δε 

απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ πσο είλαη εμ ίζνπ απνηειεζκαηηθέο. 

 

 

3.11. Ακαλίηε Α, Υαηδετσαθεηκίδεο Υ, Ηνξδαλίδνπ , Παπαιέμε Δ, Νηφλαο Γ, 

Πνπξδηηάθε Υ, Κσλζηαληηλίδεο Γ, Γνξγίαο Ν. Κιηληθή κειέηε ζχγθξηζεο ησλ 

ιαξπγγνζθνπηθψλ εηθφλσλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε ρξήζε video laryngoscope 

ή ζπκβαηηθνχ ιαξπγγνζθφπηνπ. The Greek E-Journal of Perioperative 

Medicine 2009; 7:67-73 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή κειέηε εθηηκήζεθε ε επθνιία δηαζσιήλσζεο 

αζζελψλ κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθνχ ιαξπγγνζθνπίνπ θαη video 

ιαξπγγνζθνπίνπ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζε γεληθή αλαηζζεζία θαη ζηνπο νπνίνπο 

δελ ππήξρε πξνεγρεηξεηηθά πξφβιεςε γηα δπζθνιία ζηε δηαζσιήλσζε. Κάζε 

αζζελήο ππνβιήζεθε θαη ζηηο δχν ηερληθέο δηαζσιήλσζεο θαη νη παξάκεηξνη 

πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ ε βαζκνινγία ηεο ιαξπγγνζθνπηθήο εηθφλαο, θαζψο 

θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαζσιήλσζε. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαηέδεημαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξν βαζκφ δπζθνιίαο 

δηαζσιήλσζεο κε ηε ρξήζε ηνπ video ιαξπγγνζθνπίνπ, κε θφζηνο φκσο κία 

πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. 

 

3.12 Ακαλίηε Α. Monitoring ηεο λεπξνκπτθήο ζχλαςεο. Θέκαηα 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2009; 39:154-172 

ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν αλαζθφπεζεο παξνπζηάδνληαη νη ελδείμεηο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ λεπξνκπτθνχ απνθιεηζκνχ, ηα νθέιε θαη νη 

ζπλεζέζηεξεο ηερληθέο δπζθνιίεο ελψ παξνπζηάδνληαη νη κέρξη ζήκεξα 

δηαζέζηκεο ηερληθέο παξαθνινχζεζεο. 

 

 

3.13 Ακαλίηε Α. Γλσζηά θαη άγλσζηα πξνβιήκαηα ηεο καθξνρξφληαο 

ρνξήγεζεο νπηνεηδψλ. The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 

2011; 9:37-50. 

 

ην παξφλ άξζξν αλαζθφπεζεο παξνπζηάδνληαη νη ζπλεζέζηεξεο αιιά θαη 

ζπαληφηεξεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο καθξνρξφληαο ρνξήγεζεο νπηνεηδψλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ, θαξθηληθνχ θαη κε, ελψ ηαπηφρξνλα 

παξνπζηάδνληαη νη πιένλ απνδεθηέο ηερληθέο αλαθνχθηζεο ησλ αζζελψλ απφ 

απηέο. 

 



3.14. Αεδφλε Ε, Ακαλίηε Αηθ. Σξηθνχπε Α. Αλαηζζεζία ζηηο 

ζσξαθνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Surg Chron 2013; 18(2): 70-75. 

 

ην άξζξν απηφ αλαζθφπεζεο αλαπηχζζνληαη νη ηερληθέο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο ρνξήγεζεο αλαηζζεζίαο ζε ζσξαθνρεηξνπξγηθνχο αζζελείο 

3.15 Λσιάθνο Κ. MD, Φπληαλίδνπ Β. MD, Βεξνλίθε Φ. MD, , Κππαξηζζά Μ. 

MD, PhD, Ακαλίηε Α. MD, PhD, Αιεμίνπ Η.  MD, Ησάλλνπ Γ MSc, 

Γξνζνκαλίδεο Β.MD, PhD. Κνηιηνπνίεζε ηεο θπκαηνκνξθήο πίεζεο ηνπ 

δεμηνχ θφιπνπ. The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2019;18(a): 

18-37 (ISSN 1109-6888) www.e-journal.gr 

 

ην παξφλ άξζξν αλαπηχζζεηαη ε παζνθπζηνινγία θαη νη θπκαηνκνξθέο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο θνηιηνπνίεζεο ηεο θακπχιεο ηεο θεληξηθήο θιεβηθήο πίεζεο ζε 

πεηξπηψζεηο ζνβαξήο αλεπάξθεηαο ηεο ηξηγιψρηλαο βαιβίδαο. 

 

 

 

 

4. Πεξηιήςεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζε ηόκνπο πξαθηηθώλ δηεζλώλ 

ζπλεδξίσλ κε θξηηέο- ζρεηηθέο κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο 

πξνθήξπμε: 12  

 

 

4.1. E. Amaniti, P. Maidatsi, A. Zaralidou, M. Giala. ―Variations in the duration 

of action of two aminosteroid neuromuscular blocking agents‖.  

EJA 2001; 18(Suppl 21): A502. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην  9th annual meeting of European Society of 

Anaesthesiologists, Gothemburg Sweden, 7-10/4/2001. 

 

 

Ζ εξγαζία βξαβεύζεθε κε ην 2ν βξαβείν ζηνλ Παλεπξσπατθό 

Γηαγσληζκό “Trainee Research Prize Competition” πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Gothemburg ζηα πιαίζηα ηνπ  9th annual 

meeting of European Society of Anaesthesiologists, 7-10/4/2001” 

(πλεκ. 46). 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα ζπγθξηζεί ε ζηαζεξφηεηα δηαθνξεηηθψλ 

δνζνινγηθψλ ζρεκάησλ ηνπ ξνθνπξνλίνπ σο πξνο ηνλ ρξφλν αλάλεςεο ηεο 

λεπξνκπτθήο ζχλαςεο, ζε ζρέζε κε ηζνδχλακεο δφζεηο βεθνπξνλίνπ. 55 

αζζελείο νη νπνίνη δελ έπαζραλ απφ λεπξνκπτθή λφζν θαη δελ ειάκβαλαλ 

θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο λεπξνκπτθήο ζχλαςεο 



ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε 3 νκάδεο θαη έιαβαλ σο παξάγνληα εηζαγσγήο 

βεθνπξφλην ζε δφζε 2ED90, ξνθνπξφλην ζε δφζε 2ED90 θαη ξνθνπξφλην ζε 

δφζε 3 ED90. Η παξάκεηξνο πνπ εθηηκήζεθε ήηαλ ε αλάλεςε ηεο 

λεπξνκπτθήο ζχλαςεο ζην 5% ηεο ηηκήο ειέγρνπ, φπσο απηφ εθηηκάηαη κε βάζε 

ηεο επηηαρπλζηνγξαθηθή κέζνδν. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη 

ην ξνθνπξφλην ζε δφζε 2ED90 επηδεηθλχεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε 

σο πξνο ηε δηάξθεηα δξάζεο ελψ ε αχμεζε ηεο δφζεο απφ 2ED90 ζε 3ED90 

νδεγεί ζε κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο απηήο. 

 

 

4.2 Lavrentieva, M. Giannakou, G. Tsaousi, A. Amaniti, E. Sofianos. ―Serum 

markers of brain damage in patients with brain death‖.  

EJA 2001; 18(Suppl 21): A248. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην  9th annual meeting of European Society of 

Anaesthesiologists, Gothemburg Sweden, 7-10/4/2001. 

 

 

ηε παξνχζα κειέηε επηρεηξήζεθε ε εθηίκεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο κεηαβνιήο 

δχν δεηθηψλ εγθεθαιηθήο βιάβεο ηεο πξσηεΐλεο S100 θαη ηεο εηδηθήο 

λεπξσληθήο ελνιάζεο (NSE), φπσο κεηξήζεθαλ ζηνλ νξφ αξηεξηαθνχ αίκαηνο 

θαη αίκαηνο πνπ ιήθζεθε απφ ην ζθαγηηηδηθφ  βνιβφ ζε 16 αζζελείο νη νπνίνη 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο εγθεθαιηθά λεθξνί. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ απφ ηελ άθημε 

ηνπο ζηε ΜΔΘ έσο ηελ δηαθνπή ηεο ππνζηήξημεο. Η αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη ε πξσηεΐλε S100 παξνπζηάδεη ζηαδηαθή αχμεζε 

θαηά ηηο εκέξεο ηεο λνζειείαο, πηζαλψο ππνδεηθλχνληαο ηελ πξσηνπαζή αιιά 

θαη ηελ εμειηζζφκελε δεπηεξνπαζή βιάβε, θάηη ην νπνίν δελ θαίλεηαη λα 

ζπκβαίλεη γηα ηελ εηδηθή λεπξσληθή ελνιάζε. πκπεξαζκαηηθά, ε πξσηεΐλε 

S100 θαίλεηαη λα απνηειεί έλα αμηφπηζην δείθηε λεπξηθήο θαηαζηξνθήο. 

 

4.3. N. Gorgias, P. Maidatsi, K. Karakoulas, A. Zaralidou, E. Amaniti, V. 

Ourailoglou, M.Giala. ―Determination of minimum effective anaesthetic 

concentration (MEAC) of hyperbaric levobupivacaine for spinal anaesthesia.  

EJA 2003; 20(Suppl 30): A425. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην Joint Meeting of the European Society of 

Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology, 

Glasgow Scotland 31/5-3/6/2003. 

 

 

Η ρνξήγεζε ππεξβαξηθήο ιεβνβνππηβαθαΐλεο 0,375% ζε 8% γιπθφδε νδεγεί 

ζε αλάπηπμε κέζνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ αλαιγεζίαο Θ8, σζηφζν έρεη 



αλαθεξζεί φηη πξνθαιεί λεπξνινγηθέο επηπινθέο. ηφρνο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο είλαη λα θαζνξηζζεί ε ειάρηζηε δξαζηηθή ζπγθέληξσζε ηεο 

ππεξβαξηθήο ιεβνβνππηβαθαΐλεο πνπ πξνθαιεί αλαιγεζία. 30 αζζελείο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε επέκβαζε δηφξζσζεο βνπβσλνθήιεο έιαβαλ ζηαδηαθά 

κεηνχκελεο ζπγθεληξψζεηο ιεβνβνππηβαθαΐλεο κέρξηο φηνπ λα θαζνξηζζεί ε 

ειάρηζηε δξαζηηθή ζπγθέληξσζε. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη ε 

ειάρηζηε ζπγθέληξσζε ιεβνβνππηβαθαΐλεο πνπ πξνθαιεί αλαιγεζία 

θαζνξίδεηαη ζηα 0,313%. 

 

4.4. E. Amaniti, F. Drampa, H. Pourzitaki, K. Kouzi-Koliakou, D. Kouvelas, O. 

Thomareis, M.Giala. ―Myotoxicity of Ropivacaine after single intramuscular 

injection in rats‖.  EJA 2004; 21(Suppl 32): A589. 

Παξνπζηάζηεθε ζην Joint Meeting of the European Society of 

Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology, Lisbon 

Portugal, 5-8/6/2004. 

 

 

ηε παξνχζα κειέηε εθηηκήζεθε ε επίδξαζε κνλήξνπο ελδνκπτθήο ρνξήγεζεο 

ξνπηβαθαΐλεο ζε επίκπεο. 40 επίκπεο ηεο θπιήο Wistar ρσξίζηεθαλ ζε δχν 

νκάδεο. ηε πξψηε νκάδα ν πξφζζηνο θλεκηαίνο κπο δηεζήζεθε κε 100κl 

ξνπηβαθαΐλεο 0,75% ελψ ζηε δεχηεξε νκάδα ρνξεγήζεθαλ ελδνκπτθά 100 κl 

θπζηνινγηθνχ νξνχ. Οη επίκπεο ζπζηάζηεθαλ 2 θαη 7 εκέξεο κεηά ηε δηήζεζε 

θαη νη κχεο παξαζθεπάζηεθαλ, ρξψζηεθαλ κε ρξψζε αηκαηνμπιίλεο ενζίλεο 

θαη εμεηάζηεθαλ ζην νπηηθφ κηθξνζθφπην θαη ην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην. 2 

εκέξεο κεηά ηε δηήζεζε νη κχεο πνπ δηεζήζεθαλ κε ξνπηβαθαΐλε εκθάληζαλ 

εθηεηακέλε λέθξσζε κε ζπζζψξεπζε καθξνθάγσλ. Η αληίζηνηρε εηθφλα ζην 

ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην θαηέδεημε εθηεηακέλε θαηαζηξνθή νξγαλπιίσλ. Η 

νκάδα ησλ επίκπσλ πνπ δηεζήζεθε κε θπζηνινγηθφ νξφ εκθάληζε 

πεξηνξηζκέλε δηήζεζε κε θιεγκνλψδε θχηηαξα. νπο επίκπεο πνπ 

ζπζηάζηεθαλ 7 εκέξεο κεηά ηε δηήζεζε παξαηεξήζεθε αλαγέλλεζε ησλ 

κπτθψλ ηλψλ. πκπεξαζκαηηθά, ε ξνπηβαθαΐλε πξνθαιεί εθηεηακέλε λέθξσζε, 

πνπ παξαηεξείηαη άκεζα κεηά ηε δηήζεζε. Η λέθξσζε απηή κνηάδεη λα είλαη 

πιήξσο αληηζηξεπηή. 

 

 

4.5. Gorgias, A. Zaralidou, K. Karakoulas, E. Amaniti, P. Petkopoulou, V. 

Tsanakopoulou, P. Maidatsi. ―Small doses clonidine plus ketamine 

supplementation of remifentanyl-based anaesthesia: effect on perioperative 

opioid analgesic requirements.  

EJA 2004; 21(Suppl 32): A825. 

 



Παξνπζηάζηεθε ζην Joint Meeting of the European Society of 

Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology, Lisbon 

Portugal, 5-8/6/2004. 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε απφζπξζε ησλ νπηνεηδψλ πξνθαιεί ππεξαιγεζία, ε νπνία 

αίξεηαη κε ηε ρνξήγεζε θινληδίλεο θαη θεηακίλεο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαησλ ησλ 

α2 ππνδνρέσλ θαη ησλ NMDA ππνδνρέσλ. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο είλαη ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο δηεγρεηξεηηθά ρνξεγνχκελεο 

θεηακίλεο θαη θινληδίλεο ζηελ θαηαλάισζε ξεκηθεληαλχιεο δηεγρεηξεηηθά θαη 

ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε κνξθίλεο κεηεγρεηξεηηθά. 40 αζζελείο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε ρνινθπζηεθηνκή ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο θαη έιαβαλ 

θινληδίλε 2 κg/kg θαη θεηακίλε 5 κg/kg ε κία νκάδα θαη θπζηνινγηθφ νξφ ε 

δεχηεξε. ηηο δχν νκάδεο εθηηκήζεθαλ νη δηεγρεηξεηηθέο αλάγθεο ζε 

ξεκηθεληαλχιε θαζψο θαη ε θαηαλάισζε κνξθίλεο. Σα απνηειέζκαηα 

θαηέδεημαλ φηη ε νκάδα ηεο θεηακίλεο-θινληδίλεο ρξεηάζηεθα κηθξφηεξεο δφζεηο 

ηφζν ξεκηθεληαλχιεο φζν θαη κνξθίλεο. πκπεξαζκαηηθά, ν ζπλδπαζκφο 

θινληδίλεο-θεηακίλεο κεηψλεη ηφζν ηηο δηεγρεηξεηηθέο φζν θαη ηηο κεηεγρεηξεηηθέο 

αλάγθεο ζε νπηνεηδή. 

 

 

4.6. Kouvelas, E. Amaniti, C. Pourzitaki, D. Kapoukranidou, J. Kalpidis, D. 

Vasilakos. ‗Brain lesions in aortic denervated vs. sham operated rats‖. 

Pharmacology 2006; 78:144-160.  

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 12th Scientific Symposium of the Austrian 

Pharmacological Society (APHAR), Joint Meeting with the Austrian 

Society for Toxicology (ASTOX), Vienna, 23–25/11/ 2006. 

Δκθαλίδεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ Web of Science 

 

Ο ζπλερήο έιεγρνο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο εκπιέθεη πνιχπινθνπο 

λεπξσληθνχο κεραληζκνχο θαη δηαβηβαζηέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην γινπηακηληθφ 

θαη ην GABA. Παξάιιεια ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο ζηελ θιηληθή πξάμε φπνπ 

παξαηεξείηαη πξνζσξηλή αλαζηνιή σλ εξεζηζκάησλ αξηεξηαθήο πίεζεο  φπσο 

ζηελ εθαξκνδφκελε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο κε βαζηά ππνζεξκία, νη νπνίεο 

ηαπηφρξνλα ζπλνδεχνληαη θαη απφ λεπξνινγηθέο βιάβεο. ηελ παξνχζα 

κειέηε 10 επίκπεο ηεο θπιήο Wistar ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο θαη 

ππνβιήζεθαλ ζε απνλεχξσζε ησλ ππνδνρέσλ ηνπ ανξηηθνχ ηφμνπ θαζψο θαη 

ζε ςεπδή επέκβαζε ππφ ζπλερή έιεγρν ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Γχν ψξεο 

κεηά ην πέξαο ηεο επέκβαζεο νη επίκπεο ζπζηάζηεθαλ, νη εγθέθαινη 

εμεηάκεζαλ ειήθζεζαλ ηνκέο ζηα επίπεδα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο 

ππνπεξηνρέο CA1, CΑ3, ηελ αγθηζηξσηή έιηθα θαη ηα θχηηαξα Purkinje ηεο 

παξεγθεθαιίδεο. Οη ηνκέο ερξψζηεθαλ κε ηε ρξήζε αηκαηνμπιίλεο ενζίλεο θαη 



εμεηάζηεθαλ γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αλαινγία λεθξψλ λεπξψλσλ ζην νπηηθφ 

κηθξνζθφπην κε ηε ρξήζε ηεο κνξθνκεηξηθήο κεζφδνπ. Η αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαηέδεημε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν αξηζκφ λεπξψλσλ ζηηο 

ππνπεξηνρέο CA1, CΑ3 θαη ηελ αγθηζηξσηή έιηθα, αιιά φρη ζηα θχηηαξα 

Purkinje. Καηά ζπλέπεηα ε ανξηηθή απνλεχξσζε πξνθαιεί βιάβεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, βιάβεο πνπ πηζαλφηαηα ζπλδένληαη 

κε θαηλφκελα ηνμηθφηεηαο απφ δηέγεξζε. 

 

 

4.7 Amaniti E, Kapoukranidou D, Kalpidis I, Vasilakos D, Albani M. ―Muscle 

regeneration following local anesthetic myotoxic insult. Morphometric 

evaluation‖. EJA 2007; 21(Suppl 39): 8ΑP10-10. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην Joint Meeting of the European Society of 

Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology, 

Munich, Germany, 9-12/6/2007. 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ηνπηθά αλαηζζεηηθά πξνθαινχλ κπνλέθξσζε ε νπνία 

ζεσξείηαη ελ πνιινίο αληηζηξεπηή. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε 

εμέηαζε ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλαγελλεκέλσλ κπτθψλ 

ηλψλ κεηά απφ δηήζεζε κε βνππηβαθαΐλε, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε δηεζεκέλνπο 

κχεο. Δπίκπεο ηεο θπιήο Wistar δηεζήζεθαλ ελδνκπτθά κε βνππηβαθαΐλε 0,5% 

ελψ ν αληίζεηνο κπο ρξεζηκνπνηήζεθε σο κπο ειέγρνπ. Έλα κήλα κεηά ηελ 

δηήζεζε νη αλαγελλεκέλνη κχεο θαζψο θαη νη κχεο ειέγρνπ εμεηάζηεθαλ σο 

πξνο ηα κνξθνκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαηέδεημε φηη νη κπτθέο ίλεο ηχπνπ Ιηα θαη ΙΙβ ησλ δηεζεκέλσλ κπψλ εκθάληζαλ 

κηθξφηεξε δηάκεηξν θαη εκβαδφλ ζε ζρέζε κε ηνπο κχεο ειέγρνπ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά πηζαλφλ ζπλδπάδνληαη θαη κε δηαηαξαγκέλε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνδεηθλχνπλ φηη έλα κήλα κεηά ηε δηήζεζε, ε δηαδηθαζία 

ηεο αλαγέλλεζεο δελ έρεη νινθιεξσζεί. 

 

 

4.8 . Amaniti E, Kouvelas D, Pourzitaki Ch, Kapoukranidou D, Vasilakos D. 

―Selective brain lesions in aortic denervated vs. sham operated rats‖.  

EJA 2007; 21(Suppl 39): 7AP6-1. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην Joint Meeting of the European Society of 

Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology, 

Munich, Germany, 9-12/6/2007. 

 

 



Η εθαξκνδφκελε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο κε βαζηά ππνζεξκία, πνπ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηφξζσζε ζπγγελψλ θαξδηαθψλ αλσκαιηψλ, 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ ζεκαληηθή λνζεξφηεηα. Πέξαλ ηεο δεδνκέλεο ηζραηκίαο, 

είλαη πηζαλφ φηη νη λεπξνινγηθέο βιάβεο νθείινληαη ελ κέξεη θαη ζηελ ηνμηθφηεηα 

απφ ην γινπηακηληθφ. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ 

πηζαλέο λεπξσληθέο θαηαζηξνθέο ζε έλα κνληέιν πξνζσξηλήο δηαθνπήο ησλ 

εξεζηζκάησλ απφ ηνπο ηαζενυπνδνρείο ηεο πεξηθέξεηαο, θαηάζηαζε ε νπνία 

πξνζνκνηάδεη κε ηελ εθαξκνδφκελε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο κε βαζηά 

ππνζεξκία. 30 επίκπεο ηεο θπιήο Wistar ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο θαη 

ππνβιήζεθαλ ζε απνλεχξσζε ησλ ππνδνρέσλ ηνπ ανξηηθνχ ηφμνπ θαζψο θαη 

ζε ςεπδή επέκβαζε ππφ ζπλερή έιεγρν ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Γχν ψξεο 

κεηά ην πέξαο ηεο επέκβαζεο νη επίκπεο ζπζηάζηεθαλ, νη εγθέθαινη 

εμεηάκεζαλ ειήθζεζαλ ηνκέο ζηα επίπεδα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην θηλεηηθφ 

θαη ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ, ηελ νδνλησηή έιηθα θαη ηα θχηηαξα Purkinje ηεο 

παξεγθεθαιίδαο. Οη ηνκέο ερξψζηεθαλ κε ηε ρξήζε αηκαηνμπιίλεο ενζίλεο θαη 

εμεηάζηεθαλ γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αλαινγία λεθξψλ λεπξψλσλ ζην νπηηθφ 

κηθξνζθφπην κε ηε ρξήζε ηεο κνξθνκεηξηθήο κεζφδνπ. Η αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαηέδεημε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν αξηζκφ λεπξψλσλ ζηνλ 

θηλεηηθφ θαη ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ, αιιά φρη ζηα θχηηαξα Purkinje θαη ηελ 

νδνλησηή έιηθα. Καηά ζπλέπεηα ε ανξηηθή απνλεχξσζε πξνθαιεί βιάβεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, βιάβεο πνπ πηζαλφηαηα ζπλδένληαη 

κε θαηλφκελα ηνμηθφηεηαο απφ δηέγεξζε. 

 

 

4.9. Amaniti E, Vasilakos D, Karakoulas K, Gorgias N, Matsaridou E. 

―Verapamil-fentanyl interaction on rat neuromuscular junction‖.  

EJA 2007; 21(Suppl 39): 9AP8-3 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην Joint Meeting of the European Society of 

Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology, 

Munich, Germany, 9-12/6/2007. 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηφζν νη αλαζηνιείο ησλ δηαχισλ αζβεζηίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο φζν θαη ηα νπνηνεηδή 

αζθνχλ ζχλζεηε αλαζηαιηηθή δξάζε ζηε λεπξνκπτθή ζχλαςε. θνπφο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε in vitro κειέηε ηεο ζπλεξγηθήο δξάζεο ηεο 

βεξαπακίιεο θαη ηνπ ζπλζεηηθνχ νπηνεηδνχο θεληαλχιεο ζε παξαζθεχαζκα 

θξεληθνχ λεχξνπ-δηαθξάγκαηνο επίκπνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπζηάζηεθαλ 24 

επίκπεο ηεο θπιήο Wistar, ειήθζεζαλ παξαζθεπάζκαηα θξεληθνχ-

δηαθξάγκαηνο θαη ηα νπνία εκβπζίζηεθαλ ζε δηάιπκα Krebs. Σα λεχξα 

δηεγέξζεθαλ κε ηεηξάγσλνπο παικνχο ξεχκαηνο 4 volts, 4 Hz, ελψ 

ηαπηφρξνλα θαηαγξάθεθε ε ηζνηνληθή ζχζπαζε ηνπ δηαθξάγκαηνο. ηε 



ζπλέρεηα πξνζηέζεθε ζην δηάιπκα Verapamil 5,09x10-5 θαη Fentanyl 1,4x10-6 

θαη νη ηζνηνληθέο ζπζπάζεηο ησλ κπψλ θαηαγξάθεθαλ εθ λένπ. Σέινο ηα 

παξαζθεπάζκαηα ρσξίζηεθαλ ζε 4 νκάδεο ζηηο νπνίεο πξνζεηέζεζαλ 

naloxone 0,5x10-6, CaCl2 3,40x10-3, neostigmine 1,1x10-6 θαη isoproterenol 

1,0x10-6. κεηαβνιέο ζηελ ηζνηνληθή ζχζπαζε θαηαγξάθεθαλ εθ λένπ. Η 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη ε πξνζζήθε ηεο verapamil 

πξνθαιεί κέζε κείσζε ηεο ηζνηνληθήο ζχζπαζεο θαηά 38,59% ελψ ε 

πξνζζήθε ηεο θεληαλχιεο επηηείλεη ην θαηλφκελν θαηά 44,80%. Οχηε ε 

λενζηηγκίλε θαη ε λαινμφλε, νχηε ην CaCl2 πξνθαινχλ αιιαγή ηεο ηζρχνο ηεο 

ηζνηνληθήο ζχζπαζεο, θάηη ην νπνίν πξνθαιείηαη απφ ηελ isoproterenol, ε 

νπνία απμάλεη ηε δχλακε ζχζπαζεο θαηά κέζν φξν 51%. Καηά ζπλέπεηα ηα 

Verapamil θαη Fentanyl δξνπλ ζπλεξγηθά ζηε λεπξνκπτθή ζχλαςε, θαηλφκελν 

πνπ αίξεηαη ελ κέξεη απφ ηελ isoproterenol. 

 

4.10. Fortounis K., Ekklisiarchos D., Fyntanidou B., Amaniti K., Boutlis D. 

―Prehospital insertion of laryngeal mask airway by paramedics in patients with 

cardiac arrest‖. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 5th European Congress on Emergency medicine, 

Crete, 4-8/9/2006. 

ηελ παξνχζα εξγαζία εθηηκήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηνπνζέηεζεο 

ιαξπγγηθήο κάζθαο απφ δηαζψζηεο ηνπ ΔΚΑΒ-2 ζε πεξηζηαηηθά θαξδηαθήο 

αλαθνπήο, νη νπνίνη είραλ πξνεγνπκέλσο εθπαηδεπζεί ζε πξνπιάζκαηα. Η 

ηνπνζέηεζε ηεο ιαξπγγηθήο κάζθαο δνθηκάζηεθε ζε 123 πεξηζηαηηθά 

θαξδηαθήο αλαθνπήο. Δμ απηψλ ήηαλ επηηπρήο ζηα 114 (92,7%) ελψ ζηε 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθψλ ε ηνπνζέηεζε επεηεχρζε κε ηελ πξψηε 

πξνζπάζεηα. ε 2 πεξηζηαηηθά ε ιαξπγγηθή κάζθα παξεθηνπίζηεθε ελψ ζε 3 

πεξηζηαηηθά αθαηξέζεθε ιφγσ έκεηνπ. Η παξνχζα εξγαζία θαηέδεημε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιαξπγγηθήο κάζθαο σο ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ 

αεξηζκνχ απφ δηαζψζηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ γλψζεηο εμεηδηθεπκέλεο 

δηαρείξηζεο ην αεξαγσγνχ. 

 

4.11. Fortounis Κ., Ekklisiarchos D., Grosomanidis Β., Christodoulou A., 

Amaniti K., D. Boutlis. ―Epidemiology of trauma and trauma-related 

prehospital mortality in urban and suburban area of Thessaloniki‖. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 5th European Congress on Emergency medicine, 

Crete, 4-8/9/2006. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθαλ αλαδξνκηθά φια ηα πεξηζηαηηθά 

ηξαχκαηνο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ απφ ην ΔΚΑΒ Θεζζαινλίθεο ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 2000-2004. ην πξναλαθεξζέλ ρξνληθφ δηάζηεκα αληηκεησπίζηεθαλ 



70327 πεξηζηαηηθά. Δμ απηψλ ην 95,6% αληηκεησπίζηεθε απφ δηαζψζηεο θαη ην 

4,4% απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ θηλεηψλ κνλάδσλ. Σα ηξνραία αηπρήκαηα 

απνηεινχζαλ ηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ. Σαπηφρξνλα ηα 

ηξνραία αηπρήκαηα ήηαλ ππεχζπλα θαη γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζαλάησλ 

ζην ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο (62,1%). ηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο δελ 

θαηαγξάθεθαλ κεηαμχ ησλ εηψλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ θαζψο 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ πξνλνζνθνκεηαθά. 

 

4.12. Argiriadou H., Amaniti E., Gerolioliou E., Drakopou L., Parlapani A., 

Thomaidou E., Foroulis C., Papakonstantinou C., Giala M. ―Multimodal 

management of post-thoracotomy pain. A preliminary report‖ 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην  “22nd Annual Meeting of the European Association 

of Cardiothoracic Anaesthesiologists, Cracow, Poland 2007” 

 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ ε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαζψο θαη ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ δχν ηερληθψλ κεηεγρεηξεηηθήο 

αλαιγεζίαο κεηά απφ ζσξαθνηνκή. 32 αζζελείο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο 

θαη έιαβαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ 40 mg 

παξεθνμίκπεο 20 ιεπηά πξν ηεο απνδηαζσιήλσζεο θαη 40 mg παξεθνμίκπεο 

12 ψξεο κεηεγρεηξεηηθά ή ζπλερή έγρπζε ξνπηβαθατλεο 0,1 ml/K/h, κέζσ 

θαζεηήξα πνπ είρε ηνπνζεηεζεί ζηελ ππεδσθνηηθή θνηιφηεηα απφ ηνλ 

ρεηξνπξγφ. Δπηπξνζζέησο, φινη νη αζζελείο είραλ πξφζβαζε ζε ελδνθιέβηα 

ρνξήγεζε νπηνεηδψλ, κέζσ ζπζθεπήο PCA θαηά ηελ κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. 

Οη αζζελείο κειεηήζεθαλ πξννπηηθά σο πξνο ην έιεγρν ηνπ πφλνπ θαη ηελ 

θαηαλάισζε κνξθίλεο. Οη νκάδεο ήηαλ ζπγθξίζηκεο σο πξνο ηελ θαηαλάισζε 

κνξθίλεο ελψ ε νκάδα πνπ έιαβε παξεθνμίκπε εκθάληζε κηθξφηεξεο 

βαζκνινγίεο πφλνπ, 12 ψξεο κεηεγρεηξεηηθά. 

 

4.13. Fyntanidou B, Amaniti E, Fortounis K, Grosomanidis V, Paulou K. 

Prehospital use of Boussignac continuous positive airway pressure system in 

acute cardiogenic pulmonary edema. EJA 2009; 26(Suppl 45): 13AP1-4 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην Joint Meeting of the European Society of 

Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology, Milan, 

Italy, 6-9/6/2009. 

 

ηελ πξννπηηθή απηή κειέηε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αληηκεηψπηζεο πξνλνζνθνκεηαθά 79 αζζελψλ κε θαξδηνγελέο πλεπκνληθφ 

νίδεκα, κε ηε ρξήζε ηεο πξνζσπίδαο Boussignac θαη ηελ εθαξκνγή ζπλερνχο 

ζεηηθήο πίεζεο ησλ αεξαγσγψλ. Η ρξήζε ηεο πξνζσπίδαο πξνλνζνθνκεηαθά, 

κε κέζν ρξφλν εθαξκνγήο ηα 31.1 ιεπηά, ζπλνδεχηεθε απφ ζεκαληηθή 



βειηίσζε ηφζν ηεο νμπγφλσζεο φζν θαη ησλ αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ, ελψ 

κφιηο 5/79 αζζελείο ρξεηάζηεθαλ ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε 

πξνλνζνθνκεηαθά. 

 

4.14. Fyntanidou B, Fortounis K, Amaniti E, Grosomanidis V, Paulou K. 

Resuscitation in Prehospital Traumatic Cardiopulmonary arrest: Futile or 

not?‖. EJA 2009; 21(Suppl 45): 13AP2-3 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην Joint Meeting of the European Society of 

Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology, Milan, 

Italy, 6-9/6/2009. 

 

Παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία απφ ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ έθβαζε 20 αζζελψλ 

νη νπνίνη ππέζηεζαλ ηξαπκαηηθή θαξδηαθή αλαθνπή πξνλνζνθνκεηαθά θαη 

αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο ηεο Θεζζαινλίθεο. ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ απηψλ ε 

θαξδηαθή αλαθνπή πξνθιήζεθε απφ ακβιχ ηξαπκαηηζκφ, ελψ ν αξρηθφο ΗΚΓ 

ξπζκφο ήηαλ ε άζθπγκε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο κέζνο ρξφλνο 

εθαξκνγήο ΚΑΡΠΑ ήηαλ 37,9 ιεπηά. Απφ ην ζχλνιν ησλ 20 αζζελψλ κφλν 2 

εμήιζαλ απφ ην λνζνθνκείν θαηαδεηθλχνληαο ηε ρείξηζηε πξφγλσζε ηεο 

ηξαπκαηηθήο θαξδηαθήο αλαθνπήο, αθφκα θαη θάησ απφ ζπλζήθεο 

εμεηδηθεπκέλεο αληηκεησπηζεο. 

 

4.15 Amaniti E, Grosomanidis V, Karakoulas K, Mouratidis k, Vasilakos D. 

Comparison between intubation through ILMA and Airtraq, in different non-

conventional patient positions. A manikin study. EJA 2009; 26(Suppl 45): 

19AP2-6. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην Joint Meeting of the European Society of 

Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology, Milan, 

Italy, 6-9/6/2009. 

 

Παξνπζηάδνληαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο κειέηhο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αλαηζζεζηνιφγνπο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

δηαζσιήλσζεο ζε κε ζπκβαηηθέο ζέζεηο αζζελνχο κε ηε ρξήζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ ηνπ ιαξπγγνζθνπίνπ Airtraq θαη ηεο ιαξπγγηθήο 

κάζθαο δηαζσιήλσζεο Fastrach. Μεηά απφ ζχληνκε εθπαίδεπζε, δέθα 

αλαηζζεζηνιφγνη εθηεινχλ δηαζσιελψζεηο ζε πξφπιαζκα, κε ηε ρξήζε ησλ 

δχν πξναλαθεξζεηζψλ ηερληθψλ, φπνπ ην πξφπιαζκα βξίζθεηαη ζε πιάγηα 

ζέζε, ζε θαζηζηή, παξάιιεια θαη θνηηψληαο ηνλ αλαηζζεζηνιφγν θαη ζε 

ζπκβαηηθή χπηηα ζέζε. ΟΙ δχν ηερληθέο απεδείρζεζαλ απνηειεζκαηηθέο ζηε 

δηαζσιήλσζε ζε κε ζπκβαηηθέο ζέζεηο ηνπ αζζελνχο. 



 

 

4.16 Amaniti E, Maidatsi P, Philosoglou A, Kwurtzieva E, Vasilakos D. 

Variability in the duration of action of cis-atracurium, under sevoflourane, 

desflurane and TIVA anesthesia. EJA 2009; 26(Suppl 45): 9AP2-3. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην Joint Meeting of the European Society of 

Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology, Milan, 

Italy, 6-9/6/2009. 

 

θνπφο ηεο πξφδξνκεο απηήο θιηληθήο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζεί  ε 

δηαθχκαλζε ηεο δηάξθεηαο δξάζεο ηζνδχλακσλ δφζεσλ cis αηξαθνπξίνπ 

κεηαμχ αζζελψλ, θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ηεο 

αλαηζζεζίαο κε ηα πηεηηθά αλαηζζεηηθά ζεβνθινπξάλην θαη δεζθινπξάλην 

θαζψο θαη θάησ απφ ζπλζήθεο νιηθήο ελδνθιέβηαο αλαηζζεζίαο. 

 

4.17 E Amaniti, P Maidatsi, A Zaralidou, Z Aidoni, D. Vasilakos. Is variability 

in the duration of action of rocuronium influenced by maintenance of 

anaesthesia agent?. European Journal of Anaesthesiology 2009; 26(45): 

9AP2-4 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην Joint Meeting of the European Society of 

Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology, Milan, 

Italy, 6-9/6/2009. 

 

 

ηε κειέηε απηή δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ν παξάγνληαο δηαηήξεζεο 

ζηελ αλαηζζεζία ζηε δηάξθεηα δξάζεο ηνπ ξνθνπξνλίνπ. ε αζζελείο ASA I-III, 

πνπ ππνβιήζεθαλ ζε επεκβάζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο ή λεπξνρεηξνπξγηθήο 

ππφ γεληθή αλαηζζεζία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξάγνληεο ζεβνθινπξάλην ή 

δεζθινπξάλην σο παξάγνληεο δηαηήξεζεο, ελψ εθηηκήζεθε ε δηαθχκαλζε ηεο 

δηάξθεηαο ηνπ ξνθνπξνλίνπ. Η κειέηε θαηέδεημε ηε ζεκαληηθά κεγαιχηεξε 

δηαθχκαλζε ζηε δηάξθεηα δξάζεο ηνπ ξνθνπξνλίνπ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

παξάγνληαο δηαηήξεζεο ην δεζθινπξάλην, νδεγψληαο ζε απξφβιεπηε 

δηάξθεηα δξάζεο. 

 

 

4.18 Amaniti E, Maidatsi P, Fyntanidou B, Zaharas I, Vasilakos D. 

Comparison of the duration of maintenance doses of cis-atracurium or 

rocuronium have been used for tracheal intubation. European Journal of 

Anaesthesiology 2009; 26(45): 9AP2-7. 

 



Παξνπζηάζηεθε ζην Joint Meeting of the European Society of 

Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology, Milan, 

Italy, 6-9/6/2009. 

 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αζζελείο ASA I-II 

γεληθήο ρεηξνπξγηθήο, ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη δηαθνξέο ζηε δηάξθεηα δξάζεο 

επαλαιεπηηθψλ δφζεσλ ηνπ cis αηξαθνπξίνπ, αλαιφγσο ηνπ κπνραιαξσηηθνχ 

παξάγνληα (ξνθνπξφλην ή cis-αηξαθνχξην) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

εηζαγσγή γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο. Τπφ 

ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ζηελ αλαηζζεζία κε δεζθινπξάλην εθηηκήζεθε ε δηάξθεηα 

δξάζεο ησλ επαλαιεπηηθψλ δφζεσλ ηνπ cis-αηξαθνπξίνπ θαη δηαπηζηψζεθε φηη 

φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εηζαγσγή ην ξνθνπξφλην, ε δηάξθεηα δξάζεο ηεο 

πξψηεο επαλαιεπηηθήο δφζεο ηνπ cis-αηξαθνπξίνπ, ήηαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε. Αληηζέησο, ε δηάξθεηα δξάζεο ηεο δεχηεξεο επαλαιεπηηθήο δφζεο 

ηνπ cis-αηξαθνπξίνπ δελ παξνπζίαζε δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Καηά 

ζπλέπεηα ε επηινγή κπνραιαξσηηθνχ παξάγνληα γηα ηε ηελ εηζαγσγή ζηελ 

αλαηζζεζία επεξεάδεη ηε δηάξθεηα δξάζεο ηνπ παξάγνληα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα δηαηήξεζε ηεο κπνράιαζεο, πηζαλψο ιφγσ θαξκαθνδπλακηθήο 

αιιειεπίδξαζεο. 

 

 

4.19 Grosomanidis V, Fyntanidou B, Fortounis K, Ekklisiarchos D, Amaniti A, 

Boutlis D. Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) and cardiopulmonary 

resuscitation in Thessaloniki, Greece, an Utstein style analysis. 

Resuscitation 2012; 81 (2S): AS023. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 10th Congress of the European Resuscitation 

Council, Porto, Portugal 2-4th December 2012. 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

έθβαζεο κεηά απφ θαξδηαθή αλαθνπή ζην πξνλνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ, 

φπσο θαηαγξάθεθαλ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα Utstein ζηε Θεζζαινλίθε, θαηά 

ηα έηε 2000-2004. πλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 1700 πεξηζηαηηθά θαξδηαθήο 

αλαθνπήο, εθ ησλ νπνίσλ πξνζπάζεηα αλαδσνγφλεζεο επηρεηξήζεθε ζηα 

1458. ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθψλ, ε αλαθνπή δηαπηζηψζεθε 

απφ κάξηπξεο. Ο κέζνο ρξφλνο άθημεο ησλ δηαζσζηψλ ήηαλ 8,18 ιεπηά θαη 

14,59 ιεπηά γηα ηελ θηλεηή κνλάδα πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο. ην 44,1% 

ησλ πεξηπηψζεσλ ν αξρηθφο ξπζκφο ήηαλ ε θνηιηαθή καξκαξπγή ελψ ζην 

50,5% ε αζπζηνιία. ην 40,9% ησλ πεξηπηψζεσλ επεηεχρζε επάλνδνο ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ζην λνζνθνκείν έθηαζε ην 11,5% ησλ πεξηζηαηηθψλ. 

πλνιηθά, ην 10,2% ησλ αζζελψλ εμήιζαλ απφ ην λνζνθνκείν. Παξά ην πησρφ 



πνζνζηφ επηβίσζεο, ηα ζηνηρεία απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν είλαη ζπγθξίζηκα 

κε άιιεο κειέηεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

4.20. Tsaousi G, Amaniti E, Aidoni Z, Balezdrov G, Vasilakos D. Comparison 

of central to mixed venous oxygen saturation in various hemodynamic 

conditions during neurosurgical procedures in the sitting position. European 

Journal of Anaesthesiology 2012; 29(S50): 4AP1-3. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην ζπλέδξην Euroanaesthesia 2012, Paris, France, 

June 9-12, 2012. 

 

Πξφθεηηαη γηα πξννπηηθή κειέηε θνφξηεο ζηελ νπνία επηρεηξήζεθε λα 

ζπζρεηηζηνχλ νη ηηκέο ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ηνπ αίκαηνο ηνπ δεμηνχ 

θφιπνπ, κε ηηο ηηκέο ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ηνπ κηθηνχ θιεβηθνχ 

αίκαηνο. Η ηειεπηαία παξάκεηξνο ζεσξείηαη έλαο επξέσο απνδεθηφο δείθηεο 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο θαηαλάισζεο νμπγφλνπ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ θαη κέζσ απηήο ηεο αηκνδπλακηθήο ηνπ επάξθεηαο. Η ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε αθνξνχζε ζε λεπξνρεηξνπξγηθνχο αζζελείο θαη ε ζπζρέηηζε ησλ δχν 

παξακέηξσλ δηεξεπλήζεθε ζε επεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππφ 

γεληθή αλαηζζεζία ζε θαζηζηή ζέζε. Η κειέηε θαηέδεημε φηη παξφηη νη απφιπηεο 

ηηκέο ησλ δχν παξακέηξσλ δελ είλαη ίδηεο, νη κεηαβνιέο ηνπο ζην ρξφλν δίλεη 

αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζε θιηληθέο ζπλζήθεο. Δπηπξνζζέησο, ε ζπζρέηηζε ησλ 

ηηκψλ θαηέδεημε φηη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζζελνχο, ε ζπζρέηηζε θαη ησλ δχν 

παξακέηξσλ κε ηελ θαξδηαθή παξνρή είλαη αξθεηά πησρή. 

 

4.21. Amaniti Ekaterini,  Papakonstantinou Panagiota, Pourzitaki Chrysoula, 

Papapostolou Evangelia, Nikopoulou Anastasia, Grosomanidis Vasilios 

Correlation between preoperative difficult intubation criteria and improvement 

of laryngoscopic view with the use of c-mac video laryngoscope, compared to 

conventional laryngoscopy. European Journal of Anaesthesiology 2018; 

35(S55): 263 

 

θνπφο ηεο πξννπηηθήο κειέηεο παξαηήξεζεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί ην θαηά 

πφζν ε παξνπζία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θξηηεξίσλ δχζθνιεο δηαζσιήλσζεο 

ζρεηηδφηαλ κε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηελ θιίκαθα 

Cormarck_lehane 

 

 

 

 

5. Δξγαζίεο πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί ζε Διιεληθά ζπλέδξηα: 

 



5.1. Οπξαήινγινπ Β., Γξνζνκαλίδεο Β., Καξεθιάο Μ., Σζνηζφιεο Ν., Ακαλίηε 

Α., Θενδνζηάδεο Π., θνχξηεο Υ. «Σν ινγηζηηθφ ράζκα ζηε δηαθίλεζε 

θαξκάθσλ αλαηζζεζηνινγηθνχ ηκήκαηνο». 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 13ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, Κσο 12-

16/5/1999. 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηρεηξήζεθε λα κειεηεζνχλ νη δηαθνξέο αλάκεζα 

ζην πιηθφ πνπ δηαθηλείηαη ζε έλα αλαηζζεζηνινγηθφ ηκήκα θαη ζην πιηθφ ην 

νπνίν ηειηθά ζεκεηψλεηαη ζην αλαηζζεζηνινγηθφ δηάγξακκα. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο κειέηεο θαηέδεημαλ κεγάιε απφθιηζε αλάκεζα ζηελ θαηαλάισζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ζην αλαηζζεζηνινγηθφ δηάγξακκα γηα ηελ πξνπνθφιε ηελ 

θινπκαδελίιε, ηε ληθεδηπίλε, ηελ αηξνπίλε θαη ηελ λενζηηγκίλε. Σν ράζκα 

απηφ, πέξαλ ησλ ηαηξνλνκηθψλ ζεκάησλ, εγείξεη θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα, 

θαζψο δπζρεξαίλεηαη ε ρξέσζε ηνπ πιηθνχ. 

 

5.2. Γξνζνκαλίδεο Β., Καδακίαο Π., Θενδνζηάδεο Π., Οπξαήινγινπ Β., 

Ακαλίηε Α., έηδεο Γ., θνχξηεο Υ. «Άκεζε αληηκεηψπηζε θαη δηαθνκηδή 

ηξαπκαηία απφ επαξρηαθφ λνζνθνκείν». 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 13ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, Κσο 12-

16/5/1999. 

 

ηε κειέηε απηή επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξψηεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πνιπηξαπκαηία ζε επαξρηαθφ λνζνθνκείν θαζψο θαη ε 

ηήξεζε αξρψλ αζθαιείαο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ ζε ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ δηεξεπλήζεθε ε κεηαθνξά 115 αζζελψλ απφ λνζνθνκεία 

ηεο επαξρίαο σο πξνο ην ηζηνξηθφ, ηελ εξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε, ηηο 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, ηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο, ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ζην λνζνθνκείν ηνπ θέληξνπ. Η αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έδεημε φηη απφ ηνπο 115 αζζελείο, νη 68 κεηαθέξζεθαλ 

δηαζσιελσκέλνη, ελψ απφ ηνπο ππφινηπνπο 47, νη 45 δηαζσιελψζεθαλ ζηα 

ΣΔΠ ηνπ ηξηηνβάζκηνπ λνζνθνκείνπ. Αληίζηνηρα παξνπζηάζηεθαλ ζνβαξέο 

ειιείςεηο ζηελ χπαξμε ελππφγξαθνπ ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο, πιήξνπο 

αθηηλνινγηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ινηπψλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Η 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαηέδεημε φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ πνιπηξαπκαηηψλ ζηα 

επαξρηαθά λνζνθνκεία ππνιείπεηαη ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ελψ ε 

αλαηζζεζηνινγηθή εκπινθή είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 

 



5.3. Βαζηιάθνο Γ., Καξαθνχιαο Κ., Σαζηάλαο Ν., Δπζπκίνπ Α., Ακαλίηε Α., 

Σξηθνχπε Α., Γθηάια Μ. «Γηεγρεηξεηηθή ζέξκαλζε αζζελψλ ζε εγρεηξήζεηο 

θνηιίαο. Πξφδξνκε κειέηε».  

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 13ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, Κσο 12-

16/5/1999. 

 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ ε ζχγθξηζε ηεο κεηαβνιήο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαλ ζε επεκβάζεηο θνηιίαο κε ηε 

ρξήζε ζπλδπαζκέλεο ηερληθήο δηεγρεηξεηηθήο ελεξγεηηθήο επαλαζέξκαλζεο κε 

θνπβέξηα ζεξκνχ αέξα, ζεξκαηλφκελν ζηξψκα θαη πεξηηχιημε ησλ άθξσλ. ε 

ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο δελ εθαξκφζηεθε θαλέλα κέηξν 

επαλαζέξκαλζεο, ε ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηερληθψλ νδήγεζε ζηε 

ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ππξήλα ζψκαηνο θαζψο θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο καζράιεο. Σέινο, ε κειέηε θαηέδεημε ελδείμεηο φηη 

ε ρξήζε ησλ ηερληθψλ επαλαζέξκαλζεο νδεγεί θαη ζε κείσζε ηνπ 

κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ. 

 

 

5.4. Α Σξηθνχπε θαη νκάδα εξγαζίαο PCA: Ακαλίηε Α., Ακπαηδφγινπ Α., 

Γνπβαληδή Α/. Δπζπκίνπ Α., Θενδνζηάδεο Π., Καξεθιάο Μ., Καξαθνχιαο Κ., 

Κππαξηζζά Μ., Μπαληάλαο ., Οπξαήινγινπ Β., Σαζηάλαο Ν., 

Παπαδφπνπινο Α., Σζαθηιηψηεο ., Βαζηιάθνο Γ. «Μεηεγρεηξεηηθέο αλάγθεο 

ησλ αζζελψλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπο ζηελ ειεγρφκελε απφ ηνλ αζζελή 

αλαιγεζία (PCA). Πξφδξνκε αλαθνίλσζε». 

  

Αλαθνηλώζεθε ζην 13ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, Κσο 12-

16/5/1999. 

 

5.5. Βφιαθιε Δ., Νηθνιάνπ Α. έηδεο Γ., Λαβξεληίεβα Α., Σζανχζε Γ., 

Θενδνζηάδεο Π., Ακαλίηε Α., θνχξηεο Υ. «Απψηεξεο επηπινθέο κεηά 

δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία θαηά Griggs. Λαξπγγνηξαρεηνζθνπηθά επξήκαηα».  

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 7ν Παλειιήλην πλέδξην Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Αζήλα 

7-10/10/1999. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αθνξνχζε ζε παξαθνινχζεζε (follow up) ησλ 

πξψησλ 100 αζζελψλ ηεο ΜΔΘΑ ηνπ Παλ. Γ.Ν.Θ. «ΑΥΔΠΑ», πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζηελ ηερληθή ηεο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο θαηά Griggs. H 

παξαθνινχζεζε αθνξνχζε ζε 55 αζζελείο πνπ επέδεζαλ ηεο αξρηθήο λφζνπ. 

ε θαλέλα εμ απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ δελ παξαηεξήζεθε κείδσλ επηπινθή 

πνπ λα αθνξνχζε ζην ηξαχκα ηεο ηξαρεηνζηνκίαο. ε έλα πνζνζηφ ησλ 



αζζελψλ (15,6%) εκθαλίζηεθαλ ειάζζνλεο επηπινθέο, θπξίσο αηζζεηηθνχ 

ραξαθηήξα. Η επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο ήηαλ ζην πιείζηνλ ησλ πεξηπηψζεσλ 

ηθαλνπνηεηηθή, ελψ ε πνξεία ηεο επνχισζεο ησλ επηθαλεηαθψλ ηζηψλ 

ζπκβάδηδε κε ηελ επνχισζε ηνπ ηξαρεηαθνχ ηξαχκαηνο. πκπεξαζκαηηθά, ε 

δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία θαηά Griggs απνηειεί κία αζθαιή ηερληθή πνπ 

πηζαλφηαηα απνηειεί ηε κέζνδν εθινγήο ζηνπο αζζελείο ησλ κνλάδσλ 

εληαηηθήο ζεξαπείαο. 

 

5.6. Α. Λαβξεληίεβα, Γ. Σζανχζε, Μ., Γηαλλάθνπ, Α. Ακαλίηε, Γ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ, Ο. Βιάρνο, Γ. θνχξηεο, Δ. νθηαλφο. «Ννζειεία 

γεξηαηξηθψλ αζζελψλ ζηε ΜΔΘ. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζλεηφηεηα». 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 6ν Παλειιήλην πλέδξην Γεξνληνινγίαο-Γεξηαηξηθήο. 

20-22/1/2000. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε αλαδξνκηθή κειέηε επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζλεηφηεηα ησλ γεξηαηξηθψλ αζζελψλ ζηηο 

ΜΔΘ. Μειεηήζεθαλ αλαδξνκηθά φινη νη γεξηαηξηθνί αζζελείο πνπ 

λνζειεχζεθαλ ηελ πεξίνδν 1997-1999 ζηελ ΜΔΘΑ ηνπ Παλ. Γ.Ν.Θ. «ΥΔΠΑ». 

Η ζλεηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο αζζελψλ θαηαγξάθεθε δηπιάζηα ζε 

ζρέζε κε ηα πνζνζηά ζλεηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο. Δπηπξνζζέησο, 

νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ αχμαλαλ δξακαηηθά ην πνζνζηφ ζλεηφηεηαο ήηαλ ε 

ζπλχπαξμε θαξδηαγγεηαθήο ή αλαπλεπζηηθήο λφζνπ. 

 

 

 

5.7. Λαβξεληίεβα Α., Σζανχζε Γ., Αλαζηαζίνπ Δ., Μνηηάο Λ., Βφιαθιε Δ., 

Ακαλίηε Α., ειβηαξίδεο Π., Κνληφπνπινο Β., Γηαλλάθνπ Μ. «SjVO2 

monitoring ζηηο επεκβάζεηο απνθιεηζκνχ αλεπξπζκάησλ εγθεθάινπ». 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 13ν Παλειιήλην ζπλέδξην Νεπξνρεηξνπξγηθήο, 

Καβάια 18-20/11/1999. 

 

Η ηερληθή ηεο νμπκεηξίαο ηνπ αίκαηνο ηνπ ζθαγηηηδηθνχ βνιβνχ απνηειεί κία 

ελαιιαθηηθή κέζνδν παξαθνινχζεζεο αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

εγρεηξήζεηο απνθιεηζκνχ αλεπξπζκάησλ εγθεθάινπ. Μειεηήζεθαλ πξννπηηθά 

15 αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε θαη ζηνπο νπνίνπο 

ηνπνζεηήζεθε δηεγρεηξεηηθά θαζεηήξαο κέηξεζεο SjVO2. Δμ απηψλ, παζνινγηθά 

επξήκαηα εκθάληζαλ νη 8. πκπεξαζκαηηθά ην SjVO2 monitoring απνηειεί έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ παξαθνινχζεζε θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε επηπινθψλ 

ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε εγρεηξήζεηο απνθιεηζκνχ αλεπξπζκάησλ 

εγθεθάινπ. 



 

5.8. Trikoupi A., Anastasiou E., Hatzibaloglou A., Karakoulas K., Amaniti A., 

Giala M. ―Oxygenation of tissues below clamping during repair of abdominal 

aortic aneurysm‖.  

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 2nd International meeting of the Onassis cardiac 

surgery center. 7-9/12/2000. 

 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο νμπγφλσζεο 

πεξηθεξηθψλ ηζηψλ, θάησ απφ ζπλζήθεο ηαρείαο κεηαβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

νμπγφλνπ, φπσο ζπκβαίλεη θαηά ηελ άξζε ηνπ αγγεηαθνχ απνθιεηζκνχ, ζε 

επεκβάζεηο επηδηφξζσζεο αλεπξπζκάησλ θνηιηαθήο ανξηήο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ κειεηήζεθαλ 16 αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε πξνγξακκαηηζκέλε 

επέκβαζε επηδηφξζσζεο αλεπξπζκάησλ θνηιηαθήο ανξηήο. Η νμπγφλσζε ησλ 

ηζηψλ εθηηκήζεθε κε ηε βνήζεηα δχν θαζεηήξσλ κέηξεζεο ηνπ θνξεζκνχ ηεο 

αηκνζθαηξίλεο ηνπ θιεβηθνχ αίκαηνο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ ζθαγίηηδα 

θιέβα θαη ηελ ιαγφλην θιέβα, θαζψο θαη κε ηε κέηξεζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ 

νμπγφλνπ θαη ηεο κέηξεζεο ησλ γαιαθηηθψλ. Η νμπγφλσζε ησλ ηζηψλ άλσζελ 

θαη θάησζελ ηνπ απνθιεηζκνχ εθηηκήζεθε ζηηο θάζεηο κεηά ηελ εηζαγσγή ζηελ 

αλαηζζεζία, 5 ιεπηά κεηά ηνλ απνθιεηζκφ ηεο ανξηήο θαη 5 θαη 10 ιεπηά κεηά 

ηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη νη 

πεξηθεξηθνί ηζηνί παξνπζηάδνπλ ζεκεία νμέσζεο κεηά ηνλ απνθιεηζκφ ηεο 

ανξηήο θαζψο θαη αδπλακία ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ νμπγφλνπ. 

 

 

5.9. Εαραξηάδνπ Υ., Καξαθνχιαο Κ., Σζαθηιηψηεο ., Σαζηάλαο Ν., Ακαλίηε 

Α., Γεσξγηάδεο Ν., Βαζηιάθνο Γ. «Δθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ αλάλεςεο 

ειηθησκέλσλ αζζελψλ κεηά απφ γεληθή αλαηζζεζία γηα νθζαικνινγηθέο 

επεκβάζεηο κε ζεβνθινπξάλην ή ηζνθινπξάλην».  

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 33ν Παλειιήλην νθζαικνινγηθό ζπλέδξην, 

Θεζζαινλίθε 24-27/5/2000. 

 

Η αλάλεςε ησλ γεξηαηξηθψλ αζζελψλ απφ ηε γεληθή αλαηζζεζία είλαη ζπρλά 

παξαηεηακέλε εμ’ αηηίαο θαξκαθνθηλεηηθψλ παξαγφλησλ. Δπηπξνζζέησο, ε 

κηθξνρεηξνπξγηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο νθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο απαηηεί 

επαξθέο βάζνο αλαηζζεζίαο κέρξη ην πέξαο ηεο επέκβαζεο. θνπφο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε ζχγθξηζε ηεο αλάλεςεο γεξηαηξηθψλ αζζελψλ, 

εθηηκνχκελε κε ην ρξφλν αλνίγκαηνο ησλ καηηψλ θαη ην ρξφλν 

απνδηαζσιήλσζεο, κεηά απφ αλαηζζεζία κε ζεβνθινπξάλην ή ηζνθινπξάλην 

ζε ηζνδχλακεο δφζεηο. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη νη 

αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεβνθινπξάλην σο παξάγνληα δηαηήξεζεο ηεο 



αλαηζζεζίαο εκθάληζαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνπο ρξφλνπο αλάλεςεο, 

θαηαδεηθλχνληαο ηελ ππεξνρή ηνπ έλαληη ηνπ ηζνθινπξαλίνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα αζζελψλ. 

 

5.10. Γξνζνκαλίδεο Β., Καδακίαο Π., Θενδνζηάδεο Π., Οπξαήινγινπ Β., 

Παπαλαζηαζίνπ Δ., Ακαλίηε Α., Μπνχηιεο Γ., θνχξηεο Υ. «Δπείγνπζα 

δηαζσιήλσζε: Τπάξρεη αλάγθε γηα ρεηξηζκφ Sellick?». Θέκαηα 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2000;10(Suppl II):A3 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 6ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 28/9-1/10/2000. 

 

Ο ρεηξηζκφο Sellick ζεσξείηαη απαξαίηεηνο ζε αζζελείο νη νπνίνη 

δηαζσιελψλνληαη θάησ απφ επείγνπζεο ζπλζήθεο θαη φπνπ ν ζηφκαρνο 

ζεσξείηαη γεκάηνο. Παξφια απηά ζηηο ζπλζήθεο ηνπ επείγνληνο  ε εθαξκνγή 

ηνπ είλαη δχζθνιε. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ λα εθηηκεζεί ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο εηζξφθεζεο, ρσξίο ηελ εθαξκνγή ρεηξηζκνχ Sellick. 

πλνιηθά κειεηήζεθαλ 264 ηξαπκαηίεο πνπ ρξεηάζηεθαλ λα δηαζσιελσζνχλ 

ζην ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο. Δμ’ απηψλ 22 αζζελείο δηαζσιελψζεθαλ ρσξίο ηελ 

ρνξήγεζε θαηαζηνιήο, ελψ ζε θακκία πεξίπησζε δελ ρνξεγήζεθε 

κπνράιαζε. Απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ παξαηεξήζεθε κφλν έλαο 

εκεηφο αιιά φρη εηζξφθεζε. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη ε 

επαξθήο θαηαζηνιή, ηδηαίηεξα κε ηε ρξήζε νπηνεηδψλ, νδεγεί ζε απνπζία 

εκέηνπ, παξά ηελ κε εθαξκνγή ρεηξηζκνχ Sellick. 

 

 

5.11. Σξηθνχπε Α., Γξνζνκαλίδεο Β., Καξαθνχιαο Κ., Ακαλίηε Α., 

Οπξαήινγινπ Β., θνχξηεο Υ., Γθηάια Μ. « Τπεξηεξεί ην ζεβνθινπξάλην 

έλαληη ηεο πξνπνθφιεο ζηελ εηζαγσγή δηαηήξεζε θαη αθχπληζε απφ ηελ 

αλαηζζεζία;».Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 

2000;10(SupplII):B15 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 6ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 28/9-1/10/2000. 

 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζεβνθινπξαλίνπ θαη ηεο πξνπνθφιεο, σο πξνο ηελ απάληεζε ζηε 

δηαζσιήλσζε, ηε ζηαζεξφηεηα θαηά ην ρεηξνπξγείν θαη ηελ ηαρχηεηα 

αθχπληζεο, κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ δηθαζκαηηθνχ δείθηε. Γηα ην ιφγν απηφ 

κειεηήζεθαλ 30 αζζελείο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε δχν 

νκάδεο θαη έιαβαλ σο παξάγνληεο εηζαγσγήο ζηελ αλαηζζεζία, 

ζεβνθινπξάλην 8%, κε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο αλαπλνήο δσηηθήο 



ρσξεηηθφηεηαο, θαη πξνπνθφιε 2mg/kg αθνινπζνχκελε απφ ζηαγδελ έγρπζε. 

Καη ζηηο δχν νκάδεο αζζελψλ ε εηζαγσγή ήηαλ ηαρεία, ελψ ε νκάδα ηνπ 

ζεβνθινπξαλίνπ εκθάληζε ζηαζεξφηεξεο ηηκέο θαηά ηε δηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. 

Σέινο, ε αθχπληζε ήηαλ εμίζνπ ηαρεία θαη ζηηο δχν νκάδεο. Σν BIS θαίλεηαη φηη 

δίλεη αθξηβέζηεξε εηθφλα απφ ηα ζπλήζε θιηληθά ζεκεία γηα ην βαζκφ 

χπλσζεο. 

 

 

5.12. Θενδνζηάδεο Π., Ακαλίηε Α., Παπαδφπνπινο Π., Υατηνγινπ ., 

Κεζίζνγινπ Η., Σξηθνχπε Α. «Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ πεθηηθφ 

κεραληζκφ ηνπ αίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα επεκβάζεσλ γεληθήο ρεηξνπξγηθήο» 

Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2000;10(Suppl II):B16 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 6ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 28/9-1/10/2000. 

 

Έρεη βξεζεί φηη ε πξνθιήζε ππνζεξκίαο πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζηνλ πεθηηθφ 

κεραληζκφ πνιπηξαπκαηηψλ. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ λα 

εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ πεθηηθφ κεραληζκφ. Μειεηήζεθαλ 

20 αζζελείο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. ηελ 

πξψηε ρξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξηθή θνπβέξηα δηεγρεηξεηηθά ελψ ζηε δεχηεξε, 

δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θαλέλα ζεξκαληηθφ κέζν. Οη παξάκεηξνη πνπ 

αμηνινγήζεθαλ ήηαλ ν αξηζκφο ησλ αηκνπεηαιίσλ, PT, PTT, ηλσδνγφλν, θαζψο 

θαη νη ζεξκνθξαζίεο ππξήλα. Η πξψηε νκάδα εκθάληζε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 

36ºC, ελψ ζηε δεχηεξε νκάδα παξαηεξήζεθε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο έσο 

34,2ºC. ηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

παξαηεξήζεθε κφλν γηα ην ηλσδνγφλν, πνπ εκθάληζε πηψζε ζηελ νκάδα Α. 

 

 

5.13. Μαηδάηζε Π., Εαξαιίδνπ Α., Γνξγίαο Ν., Ακαλίηε Α., Γθηάια Μ. 

«Γηαθπκάλζεηο ζηε δηάξθεηα δξάζεο δχν ακηλνζηεξνεηδψλ κπνραιαξσηηθψλ». 

Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2000;10(Suppl II):B19 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 6ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 28/9-1/10/2000. 

 

Ζ εξγαζία βξαβεύζεθε κε ην πξώην βξαβείν, από ηελ επηζηεκνληθή 

επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ (ζπλεκ. Ζ1). 

 

Η ζηαζεξφηεηα ηνπ ξνθνπξνλίνπ, σο πξνο ηε δηάξθεηα δξάζεο ηνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλα δνζνινγηθά ζρήκαηα απνηέιεζε ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηρεηξήζεθε λα ζπγθξηζεί ε δηάξθεηα δξάζεο ηνπ 



ξνθνπξνλίνπ, ζε δηαθνξεηηθέο δφζεηο κε ηζνδχλακεο δφζεηο βεθνπξνλίνπ. 55 

αζζελείο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο θαη έιαβαλ θαηά 

ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία βεθνπξφλην 2ED90, ξνθνπξφλην 2ED90 θαη 

ξνθνπξφλην 3ED90. Οη νκάδεο ζπγθξίζεθαλ σο πξνο ην ρξφλν αλάλεςεο ζην 

5% ηεο ηηκή ειέγρνπ ζηελ απιή δηέγεξζε. Δπηπξνζζέησο, εθηηκήζεθαλ νη 

δηαθπκάλζεηο ζηε δηάξθεηα δξάζεο θαη νη ζπληειεζηέο κεηαβιεηφηεηαο, κεηαμχ 

ησλ δχν νκάδσλ. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη ε νκάδα πνπ 

έιαβε ξνθνπξφλην ζε δφζε 2ED90, εκθάληζε ζηαηηζηηθψο κεγαιχηεξνπο 

ζπληειεζηέο κεηαβιεηφηεηαο θαη δηαθχκαλζεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν 

νκάδεο. Καηά ζπλέπεηα, ε αχμεζε ηεο δφζεο ηνπ ξνθνπξνληνπ απφ 2ED90 ζε 

3ED90, νδεγεί ζε ζηαζεξφηεξε ζπκπεξηθνξά, θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα ην 

βεθνπξφλην. 

 

 

5.14. Δ. Αλαζηαζίνπ θαη νκάδα εξγαζίαο: A. Ακαλίηε, Δ. Αξγπξηάδνπ, Δ. 

Βφιαθιε, Μ. Γηαλλάθνπ, Α. Γνπβαληδή, . Μπαληάλαο, Α. Λαβξεληίεβα, Ν. 

Σαζηάλαο, Γ. Σζανχζε, Δ. νθηαλφο. «Πξνγλσζηηθνί δείθηεο έθβαζεο ζε 

αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζε ΜΔΘ κε παζνινγία απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα». Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 

2000;10(Suppl II):H77 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 6ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 28/9-1/10/2000. 

 

Πξφθεηηαη γηα κία αλαδξνκηθή κειέηε ζηελ νπνία έγηλε πξνζπάζεηα λα 

θαζνξηζζνχλ νη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έθβαζε 

αζζελψλ κε παζνινγία απφ ην Κ.Ν.. θαη ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

θαζεηήξαο κέηξεζεο ηνπ θνξεζκνχ ηνπ αίκαηνο ηνπ ζθαγηηηδηθνχ βνιβνχ. Οη 

παξάκεηξνη πνπ δηεξεπλήζεθαλ ήηαλ ε ειηθία, ε GCS εηζαγσγήο, ε CT-scan 

grade, ε βαξχηεηα ηξαχκαηνο, ε θιίκαθα APACHE θαη ε δηάξθεηα λνζειείαο. 

ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν θαζεηήξαο ηνπ 

ζθαγηηηδηθνχ βνιβνχ, ε ειηθία, ε θιίκαθα GCS θαη ε CT-scan grade είραλ 

άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ έθβαζε. 

 

 

5.15. Σξηθνχπε Α., Σαζηάλαο Ν., Βεξνλίθε Φ., Ακαλίηε Α., Ξαλζνπνχινπ Μ., 

Παπαδφπνπινο Α., Βαζηιάθνο Γ. «Μπνξεί λα πξνιεθζεί ε κεηεγρεηξεηηθή 

λαπηία θαη ν έκεηνο θαηά ηελ ειεγρφκελε απφ ηνλ άξξσζην αλαιγεζία;» 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 18ν Ηαηξηθό πλέδξην Δλόπισλ Γπλάκεσλ, 

Θεζζαινλίθε, 8-11/11/2000. 

 



ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε εθηηκήζεθε ην θαηά πφζν είλαη δπλαηφ λα ειεγρζεί ε 

κεηεγρεηξεηηθή λαπηία θαη ν έκεηνο κε ηε ρξήζε νλδαζεηξφλεο ζην αλαιγεηηθφ 

ζρήκα πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ ειεγρφκελε απφ ηνλ αζζελή αλαιγεζία. 50 

αζζελείο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο εηέζεζαλ ζε αλαιγεηηθφ ζρήκα ειεγρφκελεο 

απφ ηνλ αζζελή αλαιγεζίαο κε κνξθίλε ζε ζπγθέληξσζε 2 mg/ml, κε θαη’ 

επίθιεζε δφζε 1,5-2 mg. ηε ζπλέρεηα ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, ε πξψηε 

εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε έιαβε 4 mg νλδαζεηξφλε κεηά ην πέξαο ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ θαη 4 mg ζηελ αληιία ειεγρφκελεο απφ ηνλ αζζελή αλαιγεζίαο, 

ελψ ε δεχηεξε δελ έιαβε θακία αληηεκεηηθή αγσγή. Σα πνζνζηά λαπηίαο θαη 

εκέηνπ πνπ θαηαγξάθεθαλ ήηαλ 8% γηα ηελ πξψηε νκάδα έλαληη 21% γηα ηε 

δεχηεξε. πλεπψο ε δηεγρεηξεηηθή θαη κεηεγρεηξεηηθή ρνξήγεζε νλδαζεηξφλεο 

κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ έκεην απφ ηε ρνξήγεζε κνξθίλεο ζηα ζρήκαηα 

ειεγρφκελεο απφ ηνλ αζζελή αλαιγεζίαο. 

 

 

5.16. Σξηθνχπε Α., Απνζηνιίδνπ Δ., Υαηδεδάθε Ρ., Ακαλίηε Α., Κνξάθε Δ., 

Βαζηιάθνο Γ. «Σνπηθή δηήζεζε κε ξνπηβαθατλε γηα κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία 

κεηά απφ ρνινθπζηεθηνκή». 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 14ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, 

Θεζζαινλίθε 9-13/5/2001. 

 

Η δηήζεζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο κε ηνπηθά αλαηζζεηηθά, πξηλ ην πέξαο 

ηνπ ρεηξνπξγείνπ, είλαη δπλαηφ λα κεηψζεη ηνλ κεηεγρεηξεηηθφ πφλν θαη ηελ 

θαηαλάισζε νπηνεηδψλ. ηε κειέηε απηή εθηηκήζεθαλ δχν δηαθνξεηηθά 

ζρήκαηα δηήζεζεο ηνπ ηξαχκαηνο κε ηνπηθά αλαηζζεηηθά, ζε αζζελείο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε αλνηθηή ρνινθπζηεθηνκή. 45 αζζελείο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο 

νκάδεο. Η πξψηε εμ απηψλ ππνβιήζεθε ζε δηήζεζε ηνπ ηξαχκαηνο κε 

ξνπηβαθαΐλε 70 ml ζπγθέληξσζεο 2 mg/ml, ε δεχηεξε κε 20 ml ξνπηβαθαΐλε 

7,5 mg/ml ελψ ε Σξίηε κε θπζηνινγηθφ νξφ. Οη παξάκεηξνη πνπ αμηνινγήζεθαλ 

ήηαλ ν πφλνο κε ηελ θιίκαθα VAS, θαη ε θαηαλάισζε νπηνεηδψλ. Η αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη νη δχν πξψηεο νκάδεο εκθάληζαλ ζεκαληηθά 

πην παξαηεηακέλα δηαζηήκαηα κέρξη ηελ πξψηε επίθιεζε γηα αλαιγεζία ελψ 

νκνίσο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξεο ηηκέο θαηαλάισζεο νπηνεηδψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ηνπηθή δηήζεζε ηνπ ηξαχκαηνο πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθήο 

πνηφηεηαο αλαιγεζία ηηο πξψηεο ψξεο κεηά ην ρεηξνπξγείν ελψ επηηξέπεη ηελ 

κείσζε ησλ νπηνεηδψλ. 

 

 

5.17. Σξηθνχπε Α., Γξνζνκαλίδεο Β., Ακαλίηε Α., Γαιατλαο Ζ., αξαηδήο Ν., 

θνχξηεο Υ., Γθηάια Μ. «Δπηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία γηα ελδναγγεηαθή 

απνθαηάζηαζε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο». 



 

Αλαθνηλώζεθε ζην 8ν Παλειιήλην ζπλέδξην Αγγεηνινγίαο- 

Αγγεηνρεηξνπξγηθήο, Αζήλα 25-27/1/2002. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξηειάκβαλε έλα δείγκα 25 αζζελψλ νη νπνίνη 

ππνβιήζεθαλ ζε ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο αoξηήο 

κε ηελ ηερληθή ηεο επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο. Απφ ηνλ θαζεηήξα ρνξεγήζεθε 

ξνπηβαθαΐλε 7,5 mg/ml 10 ml, 30 ιεπηά πξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ. ε φινπο ηνπο 

αζζελείο, ην επίπεδν αλαηζζεζίαο θαηαγξάθεθε θαιφ ελψ 10 απφ απηνχο 

ρξεηάζηεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά θαηαζηνιή. Η πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ 

επέδεημε αηκνδπλακηθή ζηαζεξφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ε επηζθιεξίδηνο 

αλαηζζεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα γηα ηελ ελδαγγεηαθή 

απνθαηάζηαζε αλεπξπζκάησλ θνηιηαθήο ανξηήο. 

 

 

5.18. Γξνζνκαλίδεο Β., Καξαθνχιαο Κ., Ακαλίηε Α., Σξηθνχπε Α., Μπνχηιεο 

Γ., Κηζθίλεο Γ., θνχξηεο Υ. «Βιάβε αγγείσλ απφ καραίξη. Πξνλνζνθνκεηαθή 

αληηκεηψπηζε». 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 8ν Παλειιήλην ζπλέδξην Αγγεηνινγίαο- 

Αγγεηνρεηξνπξγηθήο, Αζήλα 25-27/1/2002. 

 

Πεξηγξάθνληαη αλαδξνκηθά 16 πεξηζηαηηθά ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ηξαρήινπ κε 

καραίξη, πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζην ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

πεξηζηαηηθψλ απηψλ, 2 βξηζθφληνπζαλ ζε θαηάζηαζε θαξδηαθήο αλαθνπήο θαη 

δελ αλέλεςαλ παξά ηεο εθαξκνγή ΚΑΡΠΑ, θαη έλαο ππέζηε αλαθνπή θαηά ηε 

κεηαθνξά ζην λνζνθνκείν. 12 απφ ηνπο 16 αζζελείο ήηαλ ζε θαηάζηαζε 

shock. Απφ ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ 14 δηαζσιελψζεθαλ θαη ζε φινπο 

ηνπνζεηήζεθε θεληξηθή γξακκή. Ο κέζνο ρξφλνο  κεηαθνξάο ήηαλ 25±8 ιεπηά. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο επί ηφπνπ αληηκεηψπηζεο 

ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ. 

 

 

5.19. Γξνζνκαλίδεο Β., Σξηθνχπε Α., Ακαλίηε Α., Γξάκπα Φ., Καξαθνχιαο 

Κ., 

Υαηδεκπαιφγινπ Α., θνχξηεο Υ. «Ο δηθαζκαηηθφο δείθηεο BIS θαηά ηε 

δηάξθεηα ελδαξηεξεθηνκήο». 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 8ν Παλειιήλην ζπλέδξην Αγγεηνινγίαο- 

Αγγεηνρεηξνπξγηθήο, Αζήλα 25-27/1/2002. 

 



ηελ εξγαζία απηή εμεηάζηεθε ε ρξήζε ηνπ δηθαζκαηηθνχ δείθηε BIS ζε 

αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε επεκβάζεηο θαξσηηδηθήο ελδαξηεξεθηνκήο, 

ππφ γεληθή αλαηζζεζία. ην ζχλνιν ησλ 20 αζζελψλ πνπ κειεηήζεθαλ, ην BIS 

έπεζε κεηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία ζε ηηκέο θάησ ηνπ 50 θαη παξέκεηλε 

ζε απηέο ηηο ηηκέο κέρξη ηε θάζε ηεο αλάλεςεο. Οχηε ν απνθιεηζκφο ηεο 

θαξσηίδαο νχηε ε άξζε πξνθάιεζαλ κεηαβνιέο ηνπ δείθηε. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν 

δηθαζκαηηθφο δείθηεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο monitor ηεο 

εγθεθαιηθήο ηζραηκίαο. 

 

 

5.20. Γξνζνκαλίδεο Β., αξαηδήο Ν., Καξαθνχιαο Κ., Σξηθνχπε Α., Ακαλίηε 

Α., Παπαδφπνπινο Α., θνχξηεο Υ. «Δθ ησλ ελφλησλ ιεηηνπξγία 

ρεηξνπξγείσλ κίαο εκέξαο». 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 8ν Παλειιήλην ζπλέδξην Αγγεηνινγίαο- 

Αγγεηνρεηξνπξγηθήο, Αζήλα 25-27/1/2002. 

 

ηε κειέηε απηή δηεξεπλήζεθε ην θαηά πφζν είλαη εθηθηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ επεκβάζεηο κίαο εκέξαο λνζειείαο, ππφ ηηο δεδνκέλεο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξηηνβάζκησλ λνζνθνκείσλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ νη 

απαηηνχκελεο δνκέο θαη ε ζηειέρσζε γηα λα πξνβιεθζεί ππφ ηηο δεδνκέλεο 

ζπλζήθεο ε ιεηηνπξγία ηνπο. 34 αζζελείο θαηεγνξίαο ASA 1-3, ππνβιήζεθαλ 

ζε ζαθελεθηνκή. Η πξνεγρεηξεηηθή εθηίκεζε πξνεγήζεθε θαηά 3-5 εκέξεο, 

ελψ ε εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν έγηλε κία ψξα πξν ηεο επεκβάζεσο. Οη 

παξάγνληεο αλαηζζεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε πεληνζάιε, ην 

θεληαλχι, ην ζεβνθινπξάλην θαη ην αηξαθνχξην, ζε έλα ζχλνιν 30 αζζελψλ 

πνπ έιαβαλ γεληθή αλαηζζεζία ελψ 4 ππνβιήζεθαλ ζε ξαρηαία αλαηζζεζία. ε 

θαλέλα αζζελή δελ παξαηεξήζεθαλ δηεγρεηξεηηθέο ή κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο 

πνπ λα παξέηεηλαλ ηε λνζειεία ηνπ, ελψ 5 αζζελείο έθαλαλ έκεην. Καηά 

ζπλέπεηα, κε αλαπξνζαξκνγή ηεο νξγάλσζεο ησλ ηξηηνβάζκησλ 

λνζνθνκείσλ, είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ρεηξνπξγείσλ κίαο εκέξαο. 

 

 

5.21. Σξηθνχπε Α., Γειεγηαλλίδεο Ν., Κεζίζνγινπ Η., Βεξνλίθε Φ., Ακαλίηε Α., 

Γξνζνκαλίδεο Β., Ξαλζνπνχινπ Μ., Γθηάια Μ. «Ζ ρξήζε ηνπ 

ζεβνθινπξαλίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπηθή αλαηζζεζία ζε επεκβάζεηο κίαο 

εκέξαο λνζειείαο». Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 

2002; 12(Suppl II):79 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 7ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 7-10/9/2002. 



 

Η αλάπηπμε ηερληθψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε δηελέξγεηα επεκβάζεσλ κίαο 

εκέξαο λνζειείαο απνηειεί ηε ζχγρξνλε ηάζε ζηελ αλαηζζεζία. ηφρνο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζεβνθινπξαλίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπηθή δηήζεζε ηνπ ηξαχκαηνο γηα ηε 

δηελέξγεηα επεκβάζεσλ κίαο εκέξαο λνζειείαο. Μειεηήζεθαλ ζπλνιηθά 48 

αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε επέκβαζε απνθαηάζηαζεο βνπβσλνθήιεο κε 

ηε ρξήζε πιεγκάησλ. Η αλαηζζεζία έγηλε απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε 

ζεβνθινπξαλίνπ ζε κείγκα πξσηνμεηδίνπ/νμπγφλνπ, ηφζν γηα ηελ εηζαγσγή, 

φζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε ζηελ αλαηζζεζία, κε ηηκή ζηφρν ηνπ BIS<50, ελψ ν 

αεξαγσγφο ειέγρζεθε κε ηε ρξήζε ιαξπγγηθήο κάζθαο. Πξηλ ηε ρεηξνπξγηθή 

ηνκή γίλνληαλ απφ ην ρεηξνπξγφ δηήζεζε ηνπ ηξαχκαηνο θαηά ζηξψκαηα κε 

ξνπηβαθαΐλε 7,5 mg/ml. ην 77% ησλ αζζελψλ ε ηνπνζέηεζε ηεο ιαξπγγηθήο 

κάζθαο πξαγκαηνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά κε ηελ εηζπλνή ζεβνθινπξαλίνπ. ε 

φινπο ηνπο αζζελείο ρνξεγήζεθε κε ζηεξνεηδέο αληηθιεγκνλψδεο. 

Μεηεγρεηξεηηθά, ε θιίκαθα VAS θηλήζεθε ζε ρακειέο ηηκέο. Σν 85,5% ησλ 

αζζελψλ εμήιζε 6-8 ψξεο κεηά ην πέξαο ηεο επέκβαζεο ελψ νη ινηπνί εμήιζαλ 

ηελ επφκελε. Καηά ζπλέπεηα, ε εηζαγσγή θαη δηαηήξεζε ζηελ αλαηζζεζία κε 

ζεβνθινπξάλην, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπηθή δηήζεζε ηνπ ηξαχκαηνο κε 

ξνπηβαθαΐλε είλαη απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιήο, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηα πιαίζηα επεκβάζεσλ κίαο εκέξαο λνζειεία. 

 

 

Γ22. Εαξαιίδνπ Α., Μαηδάηζε Π., Ακαλίηε Α., Γνξγίαο Ν., Σακβίζθνπ Δ., 

Γθηάια Μ. « Γηήζεζε ησλ ζεκείσλ ππξνδφηεζεο κε ιεβνβνππηβαθαίλε ή 

ξνπηβαθαίλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κπνπεξηηνληαθψλ ζπλδξφκσλ». 

Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2002; 12(Suppl II):132 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 7ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 7-10/9/2002. 

 

Σα κπνπεξηηνληαθά ζχλδξνκα απνηεινχλ κία απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο αηηίεο 

πφλνπ κε θαθνήζνπο αηηηνινγίαο. Ιδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλδξφκνπ 

είλαη ε παξνπζία «ζεκείσλ ππξνδφηεζεο» εληφο ηνπ κπτθνχ ηζηνχ. Η δηήζεζε 

ησλ ζεκείσλ απηψλ κε ηνπηθά αλαηζζεηηθά απνηειεί κία απφ ηηο πην 

δηαδεδνκέλεο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπο. θνπφο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ ε 

ζχγθξηζε ησλ δχν λεψηεξσλ αλαηζζεηηθψλ ξνπηβαθαΐλεο θαη 

ιεβνβνππηβαθαΐλεο γηα ηε δηήζεζε ησλ ζεκείσλ ππξνδφηεζεο. ηε κειέηε 

ζπκπεξηειήθζεζαλ 48 αζζελείο πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα δηάγλσζεο ηνπ 

κπνπεξηηνληαθνχ ζπλδξφκνπ. Οη αζζελείο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. ηνπο 

αζζελείο ηεο πξψηεο νκάδαο έγηλε δηήζεζε ησλ ζεκείσλ ππξνδφηεζεο κε 

ιεβνβνππηβαθαΐλε 0,25% ελψ ζηε δεχηεξε νκάδα ε δηήζεζε έγηλε κε 



ξνπηβαθαΐλε 0,25%. Οη αζζελείο παξαθνινπζήζεθαλ θαη ειέγρζεθαλ σο πξνο 

ηελ άκεζε αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ, ην θαηά πφζν επψδπλε ήηαλ ε ίδηα ε 

δηήζεζε θαη ηε δηάξθεηα ηνπ αλαιγεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Η αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη θαη ηα δχν ηνπηθά αλαηζζεηηθά είλαη εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηελ άκεζε αλαθνχθηζε ησλ ελνριεκάησλ θαη ηε 

δηάξθεηα ηνπ αλαιγεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Ωζηφζν ε ξνπηβαθαΐλε θαίλεηαη λα 

είλαη ζρεηηθά πην επψδπλε ζηελ έγρπζε, παξάκεηξνο σζηφζν πνπ έρεη 

ζεκαζία ζε αζζελείο κε ρξφλην πφλν. 

 

 

Γ23. Γνξγίαο Ν., Μαηδάηζε Π., Εαξαιίδνπ Α., Σδαλαθνπνχινπ Β., Ακαλίηε 

Α., Μπακπνχθα Β., Γθηάια Μ. «Πξνζδηνξηζκφο ηεο ειάρηζηεο ηνπηθήο 

ζπγθέληξσζεο ηεο ππεξβαξνχο ιεβνβνππηβαθατλεο γηα ηε ξαρηαία 

αλαηζζεζία». Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2002; 

12(Suppl II):68 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 7ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 7-10/9/2002. 

 

Η ειάρηζηε ηνπηθά αλαηζζεηηθή ζπγθέληξσζε πνπ απαηηείηαη γηα κία κέζνδν 

πεξηνρηθήο αλαηζζεζία θαζνξίδεη θαη ηελ ηζρχ ηνπ αλαηζζεηηθνχ. Με βάζε 

θάπνηεο πξφδξνκεο παξαηεξήζεηο θάλεθε φηη ε ιεβνβνππηβαθαΐλε ζε 

ζπγθεληξψζεηο 0,375% ζε δηάιπκα γιπθφδεο 80mg/ml, επηηπγράλεη πνιχ 

θαιήο πνηφηεηαο αλαηζζεζία. θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα θαζνξηζζεί ε 

ειάρηζηε ζπγθέληξσζε ιεβνβνππηβαθαΐλεο ζε γιπθφδε πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ 

ππαξαρλνεηδή απνθιεηζκφ. Μεηξήζεθαλ 30 αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

επεκβάζεηο βνπβσλνθήιεο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ αξρηθή ζπγθέληξσζε 0,375% 

ζε δηάιπκα γιπθφδεο 80mg/ml, απμάλνληαλ ή κεηψλνληαλ αλά αζζελή θαηά 

0,01% αλαιφγσο ηνπ αλ είρε ή φρη απνηέιεζκα, κε ζηφρν ηνλ απνθιεηζκφ 

κέρξη ηνπ επηπέδνπ ζ12. Η ειάρηζηε ηνπηθή ζπγθέληξσζε ηεο 

ιεβνβνππηβαθαΐλεο πνπ επηηπγράλεη απνθιεηζκφ πξνζδηνξίζηεθε ζηα 0,313%. 

Καηά ζπλέπεηα, ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ιεβνβνππηβαθαΐλεο έσο θαη 0,313% 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ επαξθέο αλαηζζεηηθφ επίπεδν. 

 

 

5.24. Γηαλλάθνπ Μ., Δπζπκίνπ Α., Αλαζηαζίνπ Δ., Σζανχζε Γ., θνχξηεο Υ., 

Γθέθα Δ., Αξγπξηάδνπ Δ., Ακαλίηε Κ., Νάγθπ Δ., νθηαλφο Δ. « Δγθεθαιηθφο 

ζάλαηνο: Αίηηα πνξεία επηπινθέο». Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2002; 12(Suppl II):149 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 7ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 7-10/9/2002. 



 

Πξφθεηηαη γηα κία αλαδξνκηθή κειέηε πνπ επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηα αίηηα πνπ 

νδήγεζαλ ζε εγθεθαιηθφ ζάλαην ηνπο αζζελείο ηεο ΜΔΘΑ ηνπ ΠΓΝΘ ΑΥΔΠΑ 

θαηά ηελ πεξίνδν 1992-2001. Δπί ζπλφινπ 4250 εηζαγσγψλ θαηαγξάθεθαλ ηα 

ζηνηρεία 100 αζζελψλ κε ζεκεηνινγία εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ. Οη παξάκεηξνη 

πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ ε ειηθία, ε GCS εηζαγσγήο, ε CT-scan grade, ε 

βαξχηεηα ηξαχκαηνο, ε θιίκαθα APACHE θαη ε θιίκαθα ηξαχκαηνο, ν ρξφλνο 

κέρξη ηελ επέιεπζε ηεο κπδξίαζεο θαη ν ρξφλνο κέρξη ηε δηάγλσζε ηνπ 

εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ. Οη θχξηεο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ε εγθεθαιηθφ ζάλαην 

ήηαλ ε απηφκαηε ελδνεγθεθαιηθή αηκνξξαγία (42%), ε θξαληνεγθεθαιηθή 

θάθσζε (30%) θαη ν πνιπηξαπκαηηζκφο (20%). ηνπο αζζελείο κε εγθεθαιηθφ 

ζάλαην παξαηεξήζεθε ξαγδαία πηψζε ηεο ηηκήο ηεο GCS κέρξη ηελ άθημε ζην 

ηκήκα επεηγφλησλ, ελψ νη δπλεηηθνί δφηεο εληνπίζηεθαλ εληφο 48 σξψλ απφ 

ηελ άθημε ηνπο ζηε ΜΔΘ.Ο άπνηνο δηαβήηεο θαη ε αηκνδπλακηθή αζηάζεηα 

ζπληζηνχλ ηηο ζνβαξφηεξεο επηπινθέο. 

 

 

5.25. Μαηδάηζε Π., Εαξαιίδνπ Α., Γνξγίαο Ν., Ακαλίηε Α., Γθηάια Μ. «Ζ 

επίδξαζε ηνπ ζεβνθινπξαλίνπ θαη δεζθινπξαλίνπ ζηε δηάξθεηα δξάζεο ηνπ 

ξνθνπξνλίνπ». Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2002; 

12(Suppl II):40 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 7ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 7-10/9/2002. 

 

Ζ εξγαζία βξαβεύηεθε κε εύθεκν κλεία από ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή 

ηνπ ζπλεδξίνπ (πλεκ Ζ2). 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηα πηεηηθά αλαηζζεηηθά πξνθαινχλ παξάηαζε ηνπ 

λεπξνκπτθνχ απνθιεηζκνχ, ε νπνία φκσο δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηζρχ ηνπο αιιά κε ηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηέο ηνπο. ηε παξνχζα κειέηε 

ζπγθξίζεθαλ νη δχν εηζπλεφκελνη παξάγνληεο ζεβνθινπξάλην θαη 

δεζθινπξάλην, σο πξνο ηελ παξάηαζε ηεο δξάζεο ηνπ ξνθνπξνλίνπ. 38 

αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε επεκβάζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο ρσξίζηεθαλ 

ηπραία ζε δχν νκάδεο. Μεηά ηεο εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία θαη ην ρνξήγεζε 

ξνθνπξνλίνπ ζε δφζε 0,9mg/Kg, νη αζζελείο έιαβα σο παξάγνληα δηαηήξεζεο 

ηεο αλαηζζεζίαο νη κελ πξψηνη ζεβνθινπξάλην 1,5 MAC νη δε δεχηεξνη 

δεζθινπξάλην 1,5 MAC. Οη νκάδεο ζπγθξίζεθαλ σο πξνο ην ρξφλν αλάλεςεο 

ζην 5% ηεο ηηκή ειέγρνπ ζηελ απιή δηέγεξζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ην δεζθνπξάλην πξνθαιεί ζεκαληηθά κεγαιχηεξε παξάηαζε 

ηεο δξάζεο ηνπ  ξνθνπξνλίνπ, ζε ζρέζε κε ην ζεβνθινπξάλην. Η δξάζε απηή 



θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πηεηηθψλ αλαηζζεηηθψλ 

θαη κπτθνχ ηζηνχ. 

 

 

5.26. Γξνζνκαλίδεο Β., Σξηθνχπε Α., Βεξνλίθε Φ., Γξάκπα Φ., Ακαλίηε Α., 

Μάηζε Κ., θνχξηεο Υ. «πγθξηηηθή κειέηε ελίζρπζεο ηεο αλαηζζεζίαο κε 

απνζπαζκαηηθή ρνξήγεζε πξνπνθφιεο ή ζεβνθινπξαλίνπ». Θέκαηα 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2002; 12(Suppl II):41 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 7ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 7-10/9/2002. 

 

Δίλαη ζπλήζεο πξαθηηθή ε απνζπαζκαηηθή ρνξήγεζε ελφο ππλαγσγνχ 

παξάγνληα απφ ηνλ αλαηζζεζηνιφγν, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππνςηάδεηαη 

αλεπαξθέο βάζνο αλαηζζεζίαο. ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κία πξνζπάζεηα 

λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηεο bolus ρνξήγεζεο πξνπνθφιεο 0,5mg/kg, ή 

ζεβνθινπξαλίνπ 8% γηα έλα ιεπηφ ζηηο ηηκέο ηνπ BIS. ε ρεηξνπξγεία κηθξήο 

θαη κέζεο βαξχηεηαο, ππφ γεληθή αλαηζζεζία, ρνξεγήζεθε έλαο απφ ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο, θάζε θνξά πνπ είρακε ηηκέο BIS>50, εμαηηίαο 

ρεηξνπξγηθψλ ρεηξηζκψλ. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη ηα δχν 

θάξκαθα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ βάζνπο 

αλαηζζεζίαο ελψ νη ρξφλνη αθχπληζεο ήηαλ ζπγθξίζηκνη κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ. πλεπψο, θαη νη δπν κέζνδνη αχμεζεο ηνπ βάζνπο αλαηζζεζίαο είλαη 

απνηειεζκαηηθέο, ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηηο αηκνδπλακηθέο παξακέηξνπο ή ηε 

δηάξθεηα αλαηζζεζίαο. 

 

 

5.27. Θενδνζηάδεο Π., Γξνζνκαλίδεο Β., Ακαλίηε Α., Οπξαήινγινπ Β., 

Φηιηππίδνπ Μ., έηδεο Γ., θνχξηεο Υ. «Δλδνλνζνθνκεηαθή κεηαθνξά 

βαξέσλ παζρφλησλ». Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 

2002; 12(Suppl II):182 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 7ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 7-10/9/2002. 

 

Η ελδνλνζνθνκεηαθέο κεηαθνξέο βαξέσο παζρφλησλ ζπρλά ππνιείπνληαη 

απφ ηα δηεζλή πξφηππα. ηφρνο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη 

επηδξάζεηο δχν δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ελδνλνζνθνκεηαθήο κεηαθνξάο ζηελ 

νμπγφλσζε βαξέσο παζρφλησλ. 18 αζζελείο νη νπνίνη κεηαθέξζεθαλ απφ ην 

ρψξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ ζηε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο ζπκπεξηειήθζεζαλ 

ζηε κειέηε. Οη αζζελείο ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε δχν νκάδεο. ηελ πξψηε, ν 

αεξηζκφο έγηλε κε ηε βνήζεηα ambu, ελψ ζηε δεχηεξε κε ηε βνήζεηα θνξεηνχ 



αλαπλεπζηήξα. Καηά ην δηάζηεκα κεηαθνξάο ε παξαθνινχζεζε έγηλε κε ηε 

βνήζεηα παικηθνχ νμπγνλφκεηξνπ. Ο κέζνο ρξφλνο κεηαθνξάο ήηαλ 10 min. 

κε ηελ άθημε ζηε κνλάδα εληαηηθήο κεηξήζεθαλ ηα αέξηα αίκαηνο. Η αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο κεηαθνξάο, 

νη δχν νκάδεο δελ παξνπζίαζαλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα 

απηά, αλ θαη έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο θαζηεξσκέλεο αξρέο κεηαθνξάο, 

νθείινληαη ελ πνιινίο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ αζζελψλ θαη ην βξαρχ δηάζηεκα 

κεηαθνξάο. 

 

 

5.28. Σξηθνχπε Α., Βαζηιάθνο Γ., Γθηάια Μ. θαη νκάδα εξγαζίαο: Ακαλίηε Α., 

Απνζηνιίδνπ Δ., Γξάκπα Φ., Μαζνχξα Μ., Μπνπηδαηδάο Υ., Ξαλζνπνχινπ 

Μ., Παπαδφπνπινο Α., Παπαθσλζηαληίλνπ Π. «Γέθα ρξφληα εθαξκνγήο 

πξνγξάκκαηνο ειεγρφκελεο απφ ηνλ αζζελή αλαιγεζίαο κεηεγρεηξεηηθά».  

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 4ν Παλειιήλην πλέδξην Πόλνπ, Καξπελήζη, 8- 

10/11/2002. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε εμεηάδεη αλαδξνκηθά ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε 

ηεο ηερληθή ειεγρφκελεο απφ ηνλ αζζελή αλαιγεζίαο ζην Π.Γ.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ, 

θαηά ηε δεθαεηία 1992-2001. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ε ηερληθή εθαξκφζζεθε 

ζε έλα ζχλνιν 1800 αζζελψλ. Οη αζζελείο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, απηνχο 

ζηνπο νπνίνπο ε ηερληθή εθαξκφζζεθε ηελ πξψηε πεληαεηία θαη απηνχο πνπ 

εθαξκφζζεθε ηε δεχηεξε. Η ειεγρφκελε απφ ηνλ αζζελή αλαιγεζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην βνήζεηα εηδηθψλ αληιηψλ ρνξήγεζεο κνξθίλεο θαη΄ 

επίθιεζε, ζε πξνθαζνξηζκέλεο δφζεηο. Οη παξάκεηξνη πνπ αμηνινγήζεθαλ  

νηαλ ε ζπλνιηθή πνζφηεηα κνξθίλεο πνπ θαηαλαιψζεθε, ε δφζε θφξηηζεο θαη 

ε εκθάληζε ή κε επηπινθψλ. Η ζχγθξηζε ησλ δχν νκάδσλ θαηέδεημε κε 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε κνξθίλεο, ελψ ηφζν 

ε δφζε θφξηηζεο φζν θαη ε εκθάληζε λαπηίαο ήηαλ πςειφηεξε ηελ πξψηε 

πεληαεηία. πκπεξαζκαηηθά, ε εκπεηξία πνπ απνθνκίζζεθε θαηά ηελ πάξνδν 

ησλ εηψλ θαηέζηεζε ηελ ηερληθή πην απνδνηηθή θαη κε κηθξφηεξε εκθάληζε 

ειαζζφλσλ επηπινθψλ. 

 

 

5.29. Αξγπξηάδνπ Δ., Ακαλίηε Α., Παπαθσλζηαληίνπ Π., Γεξνιηφιηνπ Α., 

Μαηδάηζε Π. «Ζ επίδξαζε ησλ αλαζηνιέσλ ηεο θπθιννμπγελάζεο-2 ζηε 

θαηαλάισζε νπηνεηδψλ θαη ζηε πνηφηεηα ηεο κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο ζηα 

πιαίζηα πνιππαξαγνληηθήο αλαιγεζίαο ζε επεκβάζεηο ζσξαθνηνκήο». 

Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2006; 16(Suppl II):99 

 



Αλαθνηλώζεθε ζην 9ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 7-10/9/2006. 

 

Οη επεκβάζεηο ζσξαθνηνκήο ζεσξνχληαη απφ ηηο πιένλ επψδπλεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ν κε έιεγρνο ηνπ πφλνπ απμάλεη ζεκαληηθά ηε λνζεξφηεηα θαη 

ζλεηφηεηα. Σαπηφρξνλα, ε πνιππαξαγνληηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ είλαη 

ζήκεξα ε ηξέρνπζα πξαθηηθή. θνπφο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ ε δηεξεχλεζε 

ηνπ ξφινπ ησλ αλαζηνιέσλ ηεο θπθιν-νμπγελάζεο-2, σο ζπκπαξαγφλησλ 

αλαιγεζίαο, ζηελ θαηαλάισζε νπηνεηδψλ θαη ηε πνηφηεηα ηεο κεηεγρεηξεηηθήο 

αλαιγεζίαο. 18 αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε επεκβάζεηο ζσξαθνηνκήο, ππφ 

ην ίδην αλαηζζεηηθφ ζρήκα, ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε δχν νκάδεο. ηελ πξψηε 

ρνξεγήζεθαλ δχν δφζεηο παξεθνμίκπεο 40 mg, 20 ιεπηά πξν ηεο 

απνδηαζσιήλσζεο θαη 12 ψξεο κεηά ελψ ζηε δεχηεξε ρσξεγήζεθε εηθνληθφ 

θάξκαθν. Καη ζηηο δχν νκάδεο εθαξκφζζεθε ειεγρφκελε απφ ηνλ αζζελή 

αλαιγεζία κε κνξθίλε, κε ηε ρξήζε εηδηθήο αληιίαο. Οη παξάκεηξνη πνπ 

αμηνινγήζεθαλ ήηαλ ε έληαζε ηνπ πφλνπ κε ηε θιίκαθα VAS, ε θαηαλάισζε 

κνξθίλεο θαη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο. Η αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ δε θαηέδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο, σο πξνο ηε θιίκαθα VAS 

θαη ηελ θαηαλάισζε κνξθίλεο. Ωζηφζν, ε νκάδα πνπ έιαβε παξεθνμίκπε 

απνδείρζεθε πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλε, πηζαλφλ ιφγσ ηεο θαιχηεξεο 

θηλεηνπνίεζήο ηεο. πλεπψο, ε πξνζζήθε αλαζηνιέο ηεο θπθιν-νμπγελάζεο-2 

πξνζθέξεη ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο. 

 

 

5.30. Αξγπξηάδνπ Δ., Ακαλίηε Α., Παπαθσλζηαληίλνπ Π., Ενχθα Μ., 

Κηεληαδάθεο Ν., Παξιαπάλε Α. «Μεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία κε αληιία PCA 

κεηά απφ επέκβαζε ζψξαθα ζε αζζελή ειηθίαο 14 εηψλ». Θέκαηα 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2006; 16(Suppl II):100. 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 9ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 7-10/9/2006. 

 

Πεξηγξάθεηαη έλα πεξηζηαηηθφ αζζελνχο 14 εηψλ πνπ ππνβιήζεθε ζε 

επέκβαζε απνθαηάζηαζεο πηελνεηδνχο ζψξαθα. Η δηεγρεηξεηηθή πεξίνδνο 

ήηαλ αλεπίπιεθηε ελψ ν αζζελήο κεηαθέξζεθε δηαζσιελσκέλνο ζηε ΜΔΘ θαη 

απνδηαζσιελψζεθε 70 ιεπηά κεηά. Ο έιεγρνο ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ 

έγηλε κε ηε ρξήζε αληιίαο PCA κε ρνξήγεζε θαη’ επίθιεζε δφζεο κνξθίλεο 1 

mg θάζε 7 ιεπηά. Δπηπξνζζέησο, ρνξεγήζεθε  παξεθνμίκπε 40 mg, 20 ιεπηά 

πξν ηεο απνδηαζσιήλσζεο θαη 12 ψξεο κεηά. Η έληαζε ηνπ πφλνπ, ε 

θαηαλάισζε νπηνεηδψλ θαζψο θαη νη κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο θαηαγξάθεθαλ 

γηα κία πεξίνδν 48 σξψλ. Η πνηφηεηα ηεο αλαιγεζίαο θξίζεθε εμαηξεηηθή απφ 

ην άξξσζην. Η έληαζε ηνπ πφλνπ δελ μεπέξαζε ηελ ηηκή 3 ηεο θιίκαθαο VAS 



ελψ θακία ζνβαξή παξελέξγεηα δελ θαηαγξάθεθε κε ηελ εμαίξεζε ελφο 

επεηζνδίνπ λαπηίαο. Καηά ζπλέπεηα, ε ρξήζε κνξθίλεο κε ηελ ηερληθή αληιίαο 

PCA είλαη αζθαιήο ζε αλήιηθνπο αζζελείο εθφζνλ ππάξρεη θαηαλφεζε, 

ελεκέξσζε θαη δηαξθήο παξαθνινχζεζε. 

 

 

 

5.31. Κνχβειαο Γ, Πνπξδηηάθε Υ, Ακαλίηε Α, Αξακπαηδήο Π, Μαξθφπνπινο 

Η, Γθηάια Μ. «Ζ επίδξαζε ηεο θαηληαλχιεο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο 

ληνπακίλεο απφ ην ξαβδσηφ ζψκα ηνπ εγθεθάινπ ησλ επίκπσλ». 

 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 17ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, Αζήλα, 

9-13/5/2007 

 

Ζ εξγαζία βξαβεύζεθε κε ην πξώην βξαβεία από ηελ επηζηεκνληθή 

επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ (πλεκ.Ζ3). 

 

Πξφθεηηαη γηα πεηξακαηηθή κειέηε ε νπνία εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ηεο 

ελδνπεξηηνλατθήο θαη ελδνππξεληθήο έγρπζεο θαηληαλχιεο ζηελ 

απειεπζέξσζε ληνπακίλεο απφ ην ξαβδσηφ ζψκα επίκπσλ. Άξξελεο επίκπεο 

ηεο θπιήο Wistar έιαβαλ ελδνπεξηηνλατθά αλαηζζεηηθή θαη αλαιγεηηθή δφζε 

θαηληαλχιεο Με ηε βνήζεηα ζηεξενηαμηθήο ζπζθεπήο θαη κηθξνθάλνπιαο πνπ 

ηνπνζεηήζεθε ζηνλ εγθέθαιν ησλ επίκπσλ κεηξήζεθε ν ξπζκφο 

απειεπζέξσζεο ληνπακίλεο κε ηελ ηερληθή ηεο ππεξδηήζεζεο κέζσ θάλνπιαο 

έγρπζεο-αλαξξφθεζεο απφ ην ξαβδσηφ ζψκα. Με ηελ ηερληθή απηή βξέζεθε 

φηη ε  ελδνπεξηηνλατθή έγρπζε θαηληαλχιεο επάγεη ηελ απειεπζέξσζε 

ληνπακίλεο απφ ην ξαβδσηφ ζψκα, ελψ ε ηνπηθή έγρπζε ζηνλ ππξήλα 

πξνθαιεί αξρηθά επαγσγή θαη ζηε ζπλέρεηα αλαζηνιή. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

κειέηεο απηήο είλαη φηη ηα νπηνεηδή επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ληνπακηλελεξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 

5.32. Φπληαλίδνπ Β, Φνξηνχλεο Κ, Ακαλίηε Κ, Μαηζηθνχδε Υ, Υξηζηνδνχινπ 

Α, Μπνχηιεο Γ. «Ζ ρξήζε ησλ θεληξηθψλ θιεβηθψλ θαζεηήξσλ ζηελ 

επείγνπζα πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή. Ζ εκπεηξία 2 εηψλ (2005-2006)».  

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 17ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, Αζήλα, 

9-13/5/2007 

 

ηελ εξγαζία απηή εθηηκάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα 

ηνπνζέηεζεο θεληξηθψλ θιεβηθψλ θαζεηήξσλ ζε ζπλζήθεο πξνλνζνθνκεηαθήο 



ηαηξηθήο. Μειεηήζεθαλ αλαδξνκηθά νη πεξηπηψζεηο 497 θεληξηθψλ θιεβηθψλ 

θαζεηήξσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε πξνλνζνθνκεηαθφ επίπεδν. Καηαγξάθεθε ε 

έλδεημε ηνπνζέηεζεο, νη επηπινθέο, ν αξηζκφο πξνζπαζεηψλ θαζψο θαη 

ζηνηρεία απφ ηελ απψηεξε πνξεία ηνπο κέζσ ησλ αθηηλνγξαθηψλ πνπ 

ειήθζεζαλ ελδνλνζνθνκεηαθά. ην 55,3 % ε ηνπνζέηεζε αθνξνχζε ζηελ 

ππνθιείδην θιέβα θαη ζε πνζνζηφ 44,1 ηεο έζσ ζθαγίηηδα. Απαηηήζεθαλ θαηά 

κέζν φξν 1,3 πξνζπάζεηεο ελψ ζηε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία αθνξνχζε ζε 

πεξηζηαηηθά θαξδηαθήο αλαθνπήο. ε 11 πεξηπηψζεηο ζρεκαηίζηεθε αηκάησκα 

ειάζζνλνο θιηληθήο ζεκαζίαο ελψ θαηαγξάθεθαλ θαη 5 πεξηπηψζεηο 

αξηεξηαθήο ηξψζεο θαη 3 πεξηπηψζεηο πλεπκνζψξαθα. Απφ ηα ηειεπηαία 

πεξηζηαηηθά, κφλν 1 απαίηεζε ηελ ηνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα. 

πκπεξαζκαηηθά, ρξήζε ησλ θεληξηθψλ θιεβηθψλ θαζεηήξσλ ζηελ επείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή είλαη απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιήο θαζψο 

ζπλνδεχεηαη απφ απνδεθηφ πνζνζηφ επηπινθψλ. 

 

 

5.33. Φπληαλίδνπ Β, Φνξηνχλεο Κ, Ακαλίηε Κ, Μαηζηθνχδε Υ, Υξηζηνδνχινπ 

Α, Μπνχηιεο Γ. «Πξνλνζνθνκεηαθή ρξήζε ιαξπγγηθήο κάζθαο (LMA) απφ 

δηαζψζηεο-πιεξψκαηα αζζελνθφξσλ ζε πεξηπηψζεηο θαξδηαθήο αλαθνπήο: 

Ζ εκπεηξία δχν εηψλ (2005-2006)». 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 17ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, Αζήλα, 

9-13/5/2007 

 

Πεξηγξάθνληαη αλαδξνκηθά νη πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο ιαξπγγηθήο κάζθαο 

απφ δηαζψζηεο ζε πξνλνζνθνκεηαθφ επίπεδν, αθνχ πξνεγνπκέλσο είραλ 

εθπαηδεπηεί ζε εηδηθά πξνπιάζκαηα. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε 

φηη ε ηνπνζέηεζε ήηαλ επρεξήο ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθψλ, ελψ 

αλάγθε επαλαηνπνζέηεζεο, αδπλακία αεξηζκνχ ή θαη αλαγσγή απνηεινχζαλ 

ηελ εμαίξεζε. Καηά ζπλέπεηα, νη δηαζψζηεο αλ θαη δελ αλήθνπλ ζην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ηερληθέο ειέγρνπ ηνπ αεξαγσγνχ, κεηά 

απφ εθπαίδεπζε, πηζαλψο κεηαβάιινληαο ηελ έθβαζε πεξηζηαηηθψλ φπσο 

απηψλ ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο. 

 

 

5.34. Φπληαλίδνπ Β, Φνξηνχλεο Κ, Ακαλίηε Κ, Μαηζηθνχδε Υ, Υξηζηνδνχινπ 

Α, Μπνχηιεο Γ. «Πξνλνζνθνκεηαθή εθαξκνγή ζπλερνχο ζεηηθήο πίεζεο 

αεξαγσγψλ (CPAP) ζε πεξηπηψζεηο νμένο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο».  

 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 17ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, Αζήλα, 

9-13/5/2007 



 

 

Πξφθεηηαη γηα πξννπηηθή κειέηε ηεο εθαξκνγήο C-PAP πξνλνζνθνκεηαθά, ζε 

αζζελείο κε εηθφλα νμένο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο. ε φινπο ηνπο αζζελείο 

εθαξκφζηεθε ε κάζθα ηχπνπ Boussignac ελψ απφ θαξκαθεπηηθήο πιεπξάο 

ρνξεγνχληαλ κνξθίλε, θνπξνζεκίδε θαη ληηξψδε. Απφ ην ζχλνιν ησλ 47 

αζζελψλ πνπ κειεηήζεθαλ, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ θνξεζκνχ 

αηκνζθαηξίλεο, κείσζε ηεο ηαρπθαξδίαο, κείσζε ηεο ζπζηνιηθήο αξηεξηαθήο 

πίεζεο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαπλνψλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν. Η 

κέζε δηάξθεηα ζεξαπείαο ήηαλ 18 min, ελψ δελ θαηαγξάθεθαλ επηπινθέο. Απφ 

ηνπο αζζελείο απαίηεζαλ δηαζσιήλσζε ιφγσ κε βειηίσζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

Πξνλνζνθνκεηαθή ρξήζε ηεο κάζθαο Boussignac ζπκβάιεη ζε ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ζηε βειηίσζε ηεο νμπγφλσζεο αζζελψλ κε πλεπκνληθφ νίδεκα ζε 

πξνλνζνθνκεηαθφ επίπεδν, ελψ ηαπηφρξνλα βειηηψλεη ηηο αηκνδπλακηθέο 

παξακέηξνπο. 

 

 

5.35. Πνπξδηηάθε Υ, Παπαδήζεο Γ, Λνγνζέηε Δ, Ακαλίηε Α, αξδέιε Υ, 

Αξακπαηδήο Π, Κνπβειαο Γ. Σεθκεξησκέλε επείγνπζα θαξκαθεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ θψκαηνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο. Θέκαηα 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2008; 18(Suppl. II):25 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 10 πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο, Υαιθηδηθή 6-9 /9/2008. 

 

Γχν αλεμάξηεηνη εξεπλεηέο επηρείξεζαλ κία ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, κέζσ αλαδήηεζεο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ MEDLINE, 

EMBASE, SCOPUS Cohrane Library, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο θιεηδηά 

emergency/cpma/vegetative state/ encephalopathy/impaired 

consciousness/overdose. Μφλν 14 θιηληθέο κειέηεο, εληνπηζζήθαλ πνπ λα 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά νη ζπλήζεηο πξαθηηθέο 

αηηκεηψπηζεο ηνπ θψκαηνο ζπρλά δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε. 

 

 

5.36. Πνπξδηηάθε Υ, Λνγνζέηε Δ, Ακαλίηε Α, Παπαδήζεο Γ, Μαηδάηζε Π, 

Αξακπαηδήο Π, Κνχβειαο Γ. Φπρσζηθφ κεηαλαηζζεηηθφ παξαιήξεκα, 

αλζεθηηθφ ζηελ αινπεξηδφιε. Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο 2008; 18(Suppl. II):43 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 10 πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο, Υαιθηδηθή 6-9 /9/2008. 

 



Πξφθεηηαη γηα κία αλαδξνκηθή κειέηε ησλ πεξηζηαηηθψλ κεηαλαηζζεηηθνχ 

παξαιεξήκαηνο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο κεηά απφ 

γεληθή αλαηζζεζία θαη ηα νπνία ήηαλ αλζεθηηθά ζηε ρνξήγεζε αινπεξηδφιεο. 

Μεηαλαηζζεηηθφ παξαιήξεκα εκθαλίζηεθε ζην 3.11%, ζην δε 58,3% ε 

ρνξήγεζε αινπεξηδφιεο δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθή κε ζπλέπεηα ηελ 

επηπξφζζεηε ρνξήγεζε θπζνζηηγκίλεο, βελδνδηαδεπηλψλ ή δηπξαδηδφιεο. 

Καηά ζπλέπεηα ε πςειή επίπησζε απνηπρίαο ειέγρνπ ηνπ παξαιεξήκαηνο κε 

αινπεξηδφιε πηζαλψο ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε δηεμαγσγήο ηπραηνπνηεκέλσλ 

κειεηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία.  

 

5.37. Ακαλίηε Α, Καπνπθξαλίδνπ Γ, Καιπίδεο Η, αξδέιε Υ, Πνπξδηηάθε Υ, 

Αικπάλε Μ. Μνξθνκεηξηθή αλάιπζε ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ κπφο, κεηά απφ 

ηνπηθή έγρπζε ξνπηβαθατλεο. Δίλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ κπφο αλαζηξέςηκε; 

αινπεξηδφιε Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2008; 

18(Suppl. II):54 

 

Ζ εξγαζία βξαβεύζεθε κε ην 3ν βξαβείν επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 10νπ πλεδξίνπ Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο, Υαιθηδηθή 6-9 /9/2008 (ζπλεκ. Ζ5). 

 

ηε κειέηε απηή επηρεηξνχληαη λα δηεξεπλεζνχλ κε ηελ ηερληθή ηεο 

κνξθνκεηξίαο, νη κηαβνιέο πνπ πθίζηαληαη νη ζθειεηηθνί κχεο επίκπσλ, ηξεηο 

κήλεο κεηά ηε δηήζεζε κε ην ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ ξνπηβαθαίλε. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ηφζν ε καθξνζθνπηθή εηθφλα ησλ κπψλ, φζν θαη ηα κηθξνζθνπηθά 

πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά επαλέρνληαη πιήξσο, κεηά ηελ επαγφκελε απφ 

ηε ξνπηβαθατλε κπνλέθξσζε, ε παξνχζα κειέηε θαηέδεημε φηη αθφκα θαη ηξεηο 

κήλεο κεηά ηε δηήζεζε, ν κπο εκθαλίδεη κεηαβνιέο ηεο ζχζηαζεο ησλ ηλψλ ηνπ 

κε εθδήισζε ππεξηξνθίαο ησλ ηλψλ ηχπνπ Ι. 

 

 

5.38. Υ‖ Ησαθεηκίδεο Υ, Ακαλίηε Α, Ηνξδαλίδνπ , Παπαιέμε Δ, Πνπξδηηάθε Υ, 

θσλζηαληηλίδεο Γ, Γφξγίαο Ν. Κιηληθή κειέηε ζχγθξηζεο ησλ  

ιαξπγγνζθνπηθψλ εηθφλσλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθνχ 

ιαξπγγνζθνπίνπ ή Videolaryngoscope. αινπεξηδφιε Θέκαηα 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2008; 18(Suppl. II):90 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 10 πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο, Υαιθηδηθή 6-9 /9/2008. 

 

θνπφο ηεο παξνχζα κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ε ρξήζε ηνπ 

Videoranyngoscope κπνξεη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ 

ιαξπγγνζινπηθψλ εηθφλσλ πνπ ιακβάλνληαη κε ην ζπκβαηηθφ ιαξπγγνζθφπην 



θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα δηεπθνιχλεη ηε δηαζσιήλσζε. Μειεηήζεθαλ ζπλνιηθά 

100 αζζελείο, νη 50 απφ ηνπο νπνίνπ ιαξπγγνζθνπήζεθαλ θαη κε ηηο δχν 

ηερληθέο. ηελ νκάδα απηή θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ 

ιαξπγγνζθνπηθψλ επξεκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ videolaryngoscope ζην 38% 

ησλ πεξηπηψζεσλ. Ωζηφζν ε βειηίσζε απηή ζπλνδεχηεθε θαη κε παξάηαζε 

ηνπ ρξφλνπ δηαζσιήλσζεο θαηά 10 sec. 

 

 

5.39. Μαηδάηζε Π, Εαξαιίδνπ Α, Κηηζηνπνχινπ Δ, Ακαλίηε Α, Υαηδάξαο Π, 

Βαζηιάθνο Γ. Σηηινπνίεζε ηεο δφζεο ηεο Πξεγθακπαιίλεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

πεξηθεξηθνχο απνθιεηζκνχο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεζεξπεηηθήο 

λεπξαιγίαο, ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο. Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2008; 18(Suppl. II):143 

 

Αλαθνηλώζεθε ζην 10 πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο, Υαιθηδηθή 6-9 /9/2008. 

 

Ζ εξγαζία βξαβεύζεθε κε εύθεκν κλεία επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 10νπ πλεδξίνπ Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο, Υαιθηδηθή 6-9 /9/2008 (ζπλ. Ζ6). 

 

 

5.40. Σζανχζε Γ, Ακαλίηε Α, Μπαιεδληξνθ Γ, Κνηζφβνιεο Γ, Εεζνπνχινπ 

Β, Βαζηιάθνο Γ. Αμηνιφγεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ θνξεζκνχ ζε νμπγφλν 

ηνπ κηθηνχ θαη θεληξηθνχ θιεβηθνχ αίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα αηκνδπλακηθά 

κεηαβαιφκελσλ θαηαζηάζεσλ. Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο 2010; 20(II):Ζ6 

 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 11ν ζπλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, ηζσλία, Υαιθηδηθή 9-12 επηεκβξίνπ 2010. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε αθνξνχζε ζε λεπξνρεηξνπξγηθνχο αζζελείο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε επεκβάζεηο ζε θαζηζηή ζέζε. ηφρνο ηεο ήηαλ λα εθηηκεζεί ε 

επάξθεηα ηεο κέηξεζεο ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγφλνπ ηνπ 

θεληξηθνχ θιεβηθνχ αίκαηνο θαη ηνπ κηθηνχ  θιεβηθνχ αίκαηνο, θαζψο θαη ε 

πηζαλή ζπζρέηηζή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αζζελψλ. Δπηπξνζζέησο 

δηεξεπλήζεθε ην θαηά πφζν νη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε κεηαβνιψλ ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. Η 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη θάησ απφ αηκνδπλακηθά 

κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο, ε ηηκή ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε 

νμπγφλνπ ηνπ θεληξηθνχ θιεβηθνχ αίκαηνο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη κε 



αθξίβεηα ηηο κεηαβνιέο ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγφλνπ ηνπ κηθηνχ θιεβηθνχ 

αίκαηνο ελψ ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αζζελψλ, νη πξναλαθεξζέληεο δείθηεο 

δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ελδείμεηο κεηαβνιψλ ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. 

 

 

5.41. Πνπξδηηάθε Υ, Κηνπξηδίεβα Δ, Σζαθηξίδνπ , Υξεβαηάθεο Γ, 

Αξακπαηδήο Π, Ακαλίηε Α, Βαζηιάθνο Γ. Μειέηε ηνπ ξφινπ ηεο δηεγρεηξεηηθήο 

ρνξήγεζεο θεηακίλεο ζηελ πξφιεςε ηνπ Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2010; 20(II):Θ15 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 11ν ζπλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, ηζσλία, Υαιθηδηθή 9-12 επηεκβξίνπ 2010. 

 

ηελ παξνχζα κειέηε εθηηκήζεθε ν ξφινο ηεο ρνξήγεζεο κίαο δφζεο 

θεηακίλεο δηεγρεηξεηηθά  ζηελ έληαζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ θαζψο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο κνξθίλεο αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε καζηεθηνκή θαη 

ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ. Οη αζζελείο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. Η πξψηε ε 

νπνία απνηέιεζε ηελ νκάδα ειέγρνπ έιαβε ην ζχλεζεο αλαηζζεηηθφ ζρήκα ελψ 

ε δεχηεξε νκάδα έιαβε επηπξφζζεηα δηεγρεηξεηηθά 0,5 mg/kg Κεηακίλεο. Μεηά 

ην πέξαο ηνπ ρεηξνπξγείνπ ζηνπο αζζελείο ηνπνζεηήζεθε αληιία PCA γηα 

ειεγρφκελε απφ ηνλ αζζελή ρνξήγεζε κνξθίλεο. Η αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ 

έδεημε φηη νη αζζελείο πνπ έιαβαλ θεηακίλε παξνπζίαζαλ κηθξφηεξεο ηηκέο 

πφλνπ ελψ νη αλάγθεο ζε νπηνεηδή θαηά ηελ άκεζε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν 

ήηαλ κηθξφηεξεο. Καηά ζπλέπεηα, αθφκα θαη ε ρνξήγεζε κίαο δφζεο θεηακίλεο 

δηεγρεηξεηηθά πηζαλψο κπνξεί λα κεηψζεη ην κεηεγρεηξεηηθφ άιγνο. 

 

 

5.42. Κηνπξηδίεβα Δ, Μπαιεδληξνβ Γ, Θσκά Γ, Ακαλίηε Α, Φηιφζνγινπ Α, 

Φπληαλίδνπ Β, Καξαθνχιαο Κ. πγθξηηηθή κειέηε ρξφλνπ δηαζσιήλσζεο κε 

ιαξπγγνζθφπην Μacintosh θαη video-ιαξπγγνζθφπην c-mac. Διιεληθή 

Αλαηζζεζηνινγία 2011; 44: P023. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 19ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, 

Αιεμαλδξνύπνιε 12-15 Μαΐνπ 2011. 

 

ηελ πξννπηηθή απηή κειέηε ζπγθξίζεθε ε απνδνηηθφηεηα δχν ηερληθψλ 

δηαζσιήλσζεο, ήηνη ηνπ ζπκβαηηθνχ ιαξπγγνζθνπίνπ θαη ηνπ video 

ιαξπγγνζθνπίνπ, σο πξνο ηελ παξάκεηξν ηνπ ρξφλνπ δηαζσιήλσζεο. ΟΙ 

αζζελείο ζηνπο νπνίνπο έγηλε ε κειέηε επηιέρζεθαλ κε θξηηήξην ηελ 

πηζαλφηεηα δχζθνιεο δηαζσιήλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη κε βάζε ηνπο δείθηεο 

Malampatti, ηελ ζπξενπσγσληθή απφζηαζε, ηελ απφζηαζε ησλ ηνκέσλ 



νδφλησλ θαη ην ηζηνξηθφ δχζθνιεο δηαζσιήλσζεο. Η ζχγθξηζε ησλ δχν 

ηερληθψλ ζηελ νκάδα απηή ησλ αζζελψλ θαηέδεημε ζεκαληηθά κηθξφηεξν ρξφλν 

δηαζσιήλσζεο ζηελ νκάδα ηνπ video ιαξπγγνζθνπίνπ, ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ιαξπγγνζθνπίνπ Macintosh. 

 

 

5.43. Πνπξδηηαθε Υ, Αεδνλε Ε, Ενπθα Μ, Υξεβαηάθεο Γ, Βειίθε Ν, Ακαλίηε 

Α, Καξαθνχιαο Κ. χγθξηζε ηεο ζπλερνχο ηνπηθήο ρνξήγεζεο βνππηβαθαίλεο 

κε ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε κνξθίλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

κεηεγρεηξεηηθνχ άιγνπο κεηά απφ καζηεθηνκή. Διιεληθή Αλαηζζεζηνινγία 

2011; 44: P174. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 19ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, 

Αιεμαλδξνύπνιε 12-15 Μαΐνπ 2011. 

 

Η κειέηε απηή αθνξνχζε αζζελείο νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζε επεκβάζεηο 

καζηεθηνκήο θαη ζθνπφο ηελ ήηαλ ε ζχγθξηζε δχν ηερληθψλ κεηεγρεηξεηηθήο 

αλαιγεζίαο. πγθεθξηκέλα νη αζζελείο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. ηελ 

πξψηε νκάδα νη αζζελείο έιαβαλ ελδνθιέβηα αλαιγεζία κε θαη’ επίθιεζε 

ρνξήγεζε κνξθίλεο θαη ζπλερή ρνξήγεζε κνξθίλεο ελψ ζηε δεχηεξε νκάδα ε 

θαη επίθιεζε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε κνξθίλεο ζπλδπάζηεθε κε ζπλερή 

δηήζεζε ηνπ ηξαχκαηνο κε ξνπηβαθαίλε. Οη δχν νκάδεο εκθάληζαλ ζπγθξίζηκα 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ, φπσο θαη ζηελ εκθάληζε 

επηπινθψλ. Ωζηφζν, ζηελ νκάδα φπνπ έγηλε δηήζεζε ηνπ ηξαχκαηνο κε 

ξνπηβαθαίλε, νη θαη’ επίθιεζε δφζεηο κνξθίλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 

ζεκαληηθά ιηγφηεξεο, απνδεηθλχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηερληθήο. 

 

 

5.44.Γξνζνκαλίδεο Β, Φηιφζνγινπ Α, Ακαλίηε Α, Πνπξδηηάθε Υ, Αεδφλε Ε, 

Βαζηιάθνο Γ. Μειέηε ησλ αηκνδπλακηθψλ επηδξάζεσλ ηεο εηζαγσγήο κε 

ζεβνθινπξάλην. Διιεληθή Αλαηζζεζηνινγία 2011; 44: P146. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 19ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, 

Αιεμαλδξνύπνιε 12-15 Μαΐνπ 2011. 

 

ηελ παξνχζα κειέηε θνφξηεο εθηηκήζεθαλ νη αηκνδπλακηθέο επηπηψζεηο ηεο 

ηερληθήο εηζαγσγήο κε ζεβνθινπξάλην, ζε αζζελείο ASA 1-3 γεληθήο 

ρεηξνπξγηθήο. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ Monitoring γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ζθχμεσλ, θαξδηαθήο παξνρήο θαη φγθνπ 

παικνχ, ζηνπο αζζελείο έγηλε εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία κε ηελ ηερληθή 

εηζπλνήο δσηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζεβνθινπξαλίνπ 8% γηα 8 ιεπηά. Η αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη  ζε ζρέζε κε ηελ πξν ηεο ηεζαγγήο πεξίνδν 



ε ηερληθή πξνθάιεζε ζεκαληηθή πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ηεο θαξδηαθήο 

παξνρήο θαη ηνπ φγθνπ παικνχ. Ωζηφζν ζε ζρέζε κε ηε ινηπή δηεγρεηξεηηθή 

πεξίνδν ε θάζε ηεο εηζαγσγήο δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηηο 

ππφ εμέηαζε παξακέηξνπο. 

 

 

5.45. Αεδφλε Ε, Μήηνο Γ, Ακαλίηε Α, Βαζηιάθνο Γ. Γηεγρεηξεηηθή αλαθνπή ζε 

ΧΡΛ επέκβαζε. Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2012; 

22(I-II):B14 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 12ν ζπλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Θεζζαινλίθε 27-30 επηεκβξίνπ, 2012 

 

Αθνξά ζηελ παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνχ δηεγρεηξεηηθήο αλαθνπήο θαηά ηε 

δηάξθεηα επέκβαζεο παξσηηδεθηνκήο ζε αζζελή κε ειεχζεξν ηζηνξηθφ. Μεηά 

απφ εθαξκνγή ΚΑΡΠΑ δηάξθεηαο 45 ιεπηψλ ν αζζελήο εκθάληζε επάλνδν ηεο 

απηφκαηεο θπθινθνξίαο, νδεγήζεθε ζην αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην φπνπ 

ππεβιήζε ζε αγγεηνπιαζηηθή ηεο δεμηάο ζηεθαληαίαο θαη ηεο πεξηζπψκελεο. Ο 

αζζελήο νδεγήζεθε ζηε ΜΔΘ, φπνπ κεηά απφ λνζειεία 28 εκεξψλ εμήιζε κε 

ήπηα λεπξνινγηθή ζεκεηνινγία. 

 

 

5.46. Θενδνζηάδεο Π, Γξνζνκαλίδεο Β, Ακαλίηε Α, Καξαθνχιαο Κ, 

Φπληαλίδνπ Β, Υαηδεκπαιφγινπ Α, θνχξηεο Υ. Άκεζεο θαξδηαγγεηαθέο 

κεηαβνιέο ζε αξηεξηνθιεβηθέο επηθνηλσλίεο κεγάιεο ξνήο. Θέκαηα 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2012; 22(I-II):B20 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 12ν ζπλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Θεζζαινλίθε 27-30 επηεκβξίνπ, 2012 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξννπηηθή κειέηε έγηλε πξνζπάζεηα λα εθηηκεζνχλ νη 

αηκνδπλακηθέο κεηαβνιέο ζε αζζελείο κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ 

ζηαδίνπ θαηά ηα δηελέξγεηα αξηεξνθιεβηθψλ επηθνηλσληψλ. Οη αζζελείο 

ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε δχν νκάδεο. ηελ πξψηε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηάζεζε 

ηεο βαζηιηθήο θιέβαο ελψ ζηε δεχηεξε έγηλε ηνπνζέηεζε κνζρεχκαηνο απφ ηε 

βξαρηφλην αξηεξία ζηε βαζηιηθή θιέβα. ηνπο αζζελείο κεηξήζεθαλ ε 

αξηεξηαθή πίεζε, νη ζθχμεηο, ε θεληξηθή θιεβηθή πίεζε, ε θαξδηαθή παξνρή, ν 

φγθνο παικνχ, ε πίεζε ελζθήλσζεο θαη ν θνξεζκφο ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε 

νμπγφλν. Μεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ δελ θαηαγξάθεθαλ δηαθνξέο, ελψ ζηελ 

πνξεία ηεο επέκβαζεο θαηαγξάθεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

θαξδηαθήο παξνρήο θαη ηνπ φγθνπ παικνχ θαη ζηηο δχν νκάδεο, κεηά ηε 

δηελέξγεηα ηεο αξηηξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο. 



 

5.47. Εαξαιίδνπ Α, Μαηδάηζε Π, Ακαλίηε Α, Μήηνο Γ, Θσκά Γ, Βαζηιάθνο Γ. 

Σηηινπνίεζε ηεο δφζεο ηεο ππνγιψζζηαο θεληαλχιεο ζε ζρέζε κε ηε δφζε 

ηεο δηαδεξκηθήο θεληαλχιεο ζε θαξθηλνπαζείο. Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο 

θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2012; 22(I-II):Θ1 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 12ν ζπλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Θεζζαινλίθε 27-30 επηεκβξίνπ, 2012 

 

Η κειέηε απηή δηελεξγήζεθε ζε θαξθηλνπαζείο αζζελείο, νη νπνίνη βξίζθνληαη 

ζε αγσγή κε δηαδεξκηθή θεληαλχιε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ 

ζηαζεξνχ πφλνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ιακβάλνπλ δηζθία ππνγιψζζηαο 

θεληαλχιεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παξνμπζκηθνχ πφλνπ. Οη αζζελείο 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο κε βάζε ηε δφζε ηεο δηαδεξκηθήο θεληαλχιεο πνπ 

ειάκβαλαλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηηηινπνίεζεο ηεο δφζεο ηεο 

ππνγιψζηαο θεληαλχιεο πνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

παξνμπζκηθνχ πφλνπ εθηηκήζεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ νη δφζεηο δηαδεξκηθήο θαη 

ππνγιψζζηαο θεληαλχιεο. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη νη 

αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ πςειέο δφζεηο δηαδεξκηθήο θεληαλχιεο ιακβάλνπλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο δφζεηο ππνγιψζζηαο θεληαλχιεο. Σαπηφρξνλα 

θαηαγξάθεηαη ηθαλνπνηεηηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν απηψλ κεγεζψλ. 

 
 
5.48. Αεδφλε Ε, Κνηζφβνιεο Γ, πνπξδηηάθε Υ, Φπληαλίδνπ Β, Ακαλίηε Α, 

Άγγνπ Μ, Γξνζνκαλίδεο Β, Βαζηιάθνο Γ. Αληίιεςε,πξνζδνθίεο θαη 

εθεζπραζκνί γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εθαξκνή 

αλαδσγφλεζεο. Θέκαηα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο 2012; 

22(I-II):ΗΑ1 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 12ν ζπλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, Θεζζαινλίθε 27-30 επηεκβξίνπ, 2012 

 

ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ε άπνςε ηαηξψλ θαη 

λνζειεπηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ζηε βαζηθή θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε θαη ηε ρξήζε 

απηφκαηνπ εμσηεξηθνχ απηληδσηή.  

 

 

5.49. Γξνζνκαλίδεο Β, Φπληαλίδνπ Β, Ακαλίηε Α, Καξαθνχιαο Κ, 

Παπαθσλζηαληίλνπ Π, Ννχξεο Υ, Οινθηζίδνπ Δ, Βαζηιάθνο Γ. Ζ επίδξαζε 

ηεο ξνήο θξέζθσλ αεξίσλ ζηελ αθχπληζε αζζελψλ κεηά απφ αλαηζζεζία κε 

εβνθινπξάλην 



 

Παξνπζηάζηεθε ζην 20ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, Αζήλα 

25-27 Απξηιίνπ 2012. 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε πνπ έρεη ε 

αχμεζε ηεο ξνήο θξέζθσλ αεξίσλ απφ ην αλαηζζεζηνινγηθφ κεραλεκα ζην 

ρξφλν αθχπληζεο αζζελψλ, ζηνπο νπνίνπο ε δηαηήξεζε ζηελ αλαηζζεζία 

έγηλε κε ! MAC ζεβνθινπξαλίνπ. 150 αζζελείο, πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

επεκβάζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο, θαη έιαβαλ δηεγρεηξεηηθά ζεβνθινπξάλην 1 

MAC κε ξνή θξέζθσλ αεξίσλ 4 Lit/min, ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε ηξεηο νκάδεο. 

Με ην πέξαο ηεο επέκβαζεο, ε ξνή ησλ θξέζθσλ αεξίσλ δηαηεξήζεθε ζηα 4 

Lit/min ζηε κία νκάδα ελψ ζηηο άιιεο δχν απμήζεθε ζηα 4 8Lit/min θαη ηα 12 

Lit/min αληίζηνηρα. Η αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ αθχπληζεο φπσο ηεο 

επαλφδνπ ηεο απηφκαηεο αλαπλνήο, ην βγάιζηκν ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

απνδηαζσιήλσζεο έδεημε φηη ε ξνή ησλ 4 Lit/min νδεγνχζε ζε ζεκαληηθή 

παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ αθχπληζεο, ελψ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ δελ 

θαηαγξάθεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

 

 

5.50. Φπληαλίδνπ Β, Ακαλίηε Α, Φνξηνχλεο Κ, Μαηζηθνχδε Υ, Υνιίδεο Κ, 

Άγγνπ Μ, Υάλδξνο Α, Γξνζνκαλίδεο Β. Δλδνκπτθή ρνξήγεζε αδξελαιίλεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξήο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο πξνλνζνθνκεηαθά. 

 

 Παξνπζηάζηεθε ζην 20ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, Αζήλα 

25-27 Απξηιίνπ 2012. 

 

ηελ παξνχζα κειέηε πεξηγξάθεηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ζνβαξήο αιιεξγηθήο 

αληίδξαζεο πξνλνζνθνκεηαθά κε ελδνκπτθή ρνξήγεζε αδξελαιίλεο. Η κειέηε 

αθνξά ζε δεθαηξεηο αζζελείο κε ζνβαξή αιιεξγηθή αληίδξαζε πνπ 

αληηκεησπίζζεθαλ απφ ηνλ γηαηξφ ηνπ ΔΚΑΒ Θεζζαινλίθεο. Σν αίηην ηεο 

αιιεξγίαο ζηηο 11 πεξηπηψζεηο ήηαλ ιήςε αληηβηνηηθψλ, ζηελ κηα ηξφθηκα θαη 

ζηελ άιιε ιήςε αλαιγεηηθνχ (Ponstan). Η θιηληθή εηθφλα θαηά ηελ άθημε ζηηο 

ελλέα πεξηπηψζεηο ήηαλ ππφηαζε, δχν έληνλνο βξνγρφζπαζκνο, κία 

πλεπκνληθφ νίδεκα θαη κία ήηαλ ζε θαξδηαθή αλαθνπή. Απφ ηνπο ελλέα 

αζζελείο κε ππφηαζε νη ηέζζεξηο είραλ ζθχμεηο ςειαθεηέο κφλν ζηελ 

θαξσηίδα, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο ν ζθπγκφο ήηαλ λεκαηνεηδήο. Μία αζζελήο 

(απηή κε ην πλεπκνληθφ νίδεκα) είρε βξαδπθαξδία <30b/min. Όινη νη αζζελείο 

είραλ θαιφ επίπεδν ζπλείδεζεο (GCS -15), εθηφο απφ κία πνπ ήηαλ ζε θψκα 

(GCS =3). Ο ρξφλνο άθημεο ηνπ απινχ αζζελνθφξνπ κε δηαζψζηεο ήηαλ 6,5± 

44min ελψ ηεο θηλεηήο ηαηξηθήο κνλάδαο κε ηνλ γηαηξφ 8,7±6,4min. ε φινπο 

ηνπο αζζελείο ρνξεγήζεθε αξρηθά 0,5mg αδξελαιίλε ελδνκπτθψο, 

ηνπνζεηήζεθε πεξηθεξηθή θιεβηθή γξακκή θαη ρνξεγήζεθαλ ελδνθιεβίσο 



πγξά (γαιαθηηθφ Ringer), πδξνθνξηηδφλε θαη αληητζηακηληθά, ελψ ρνξεγήζεθε 

νμπγφλν κε κάζθα. ε ηξείο αζζελείο ρνξεγήζεθε επαλαιεπηηθή δφζε 

αδξελαιίλεο 0,5 mg ελψ ζε έλαλ ρνξεγήζεθαλ δχν επαλαιεπηηθέο δφζεηο.  

Απνηειέζκαηα : Οη νθηψ αζζελείο βειηηψζεθαλ άκεζα ζε δηάζηεκα <5min, νη 

ηέζζεξηο πνπ ρξεηάζζεθαλ επαλαιεπηηθή δφζε ζε δηάζηεκα 10min ελψ ε 

αζζελήο κε ηελ θαξδηαθή αλαθνπή δελ αλέλεςε παξά ηελ εμεηδηθεπκέλε 

ππνζηήξημε ηεο δσήο πνπ εθαξκφζηεθε ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάκαηνο. Απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο παξνχζεο κειέηεο θαίλεηαη φηη ε ελδνκπτθή ρνξήγεζε είλαη 

αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή ζε πξνλνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ.  

 

5.51. Φνξηνχλεο Κ, Φπληαλίδνπ Β, Μαηζηθνχδε Υ, Ακαλίηε Α, Άγγνπ Μ, 

Ληάηεο Ε, Υάλδξνο Α, Γξνζνκαλίδεο Β. Ζζηθά δηιήκκαηα ζηελ αλαδσνγφλεζε 

πξνλνζνθνκεηαθά. 

 

Παξνπζηάζηεθε ζην 20ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο, Αζήλα 

25-27 Απξηιίνπ 2012. 

  
Ηζηθά δηιήκκαηα φπσο ε κε πξνζπάζεηα αλαδσνγφλεζεο, ε δηάξθεηα ηεο 

ΚΑΡΠΑ θαη ε απφθαζε γηα δηαθνπή ηεο είλαη ηδηαίηεξα έληνλα ζε 

πξνλνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ. Παξφιν πνπ ηα δεηήκαηα απηά αλαθέξνληαη 

ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αλαδσνγφλεζε, ε άπνςε ησλ γηαηξψλ 

πνηθίιεη. ηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη αλαθνξά ζηηο παξαπάλσ έλλνηεο φπσο 

απηέο θαηαγξάθεθαλ ζην ΔΚΑΒ Θεζζαινλίθεο.  ε 1754 αζζελείο πνπ 

ππέζηεζαλ θαξδηαθή αλαθνπή θαη αληηκεησπίζηεθαλ απφ ην ΔΚΑΒ 

Θεζζαινλίθεο θαηαγξάθεθαλ  ηα δεδνκέλα θαηά Utstein Style. Η αηηία ηεο 

θαξδηαθήο αλαθνπήο ζηηο 1557 πεξηπηψζεηο ήηαλ θαξδηαθή λφζνο, ελψ ε 

θαξδηαθή αλαθνπή ζε 1237 πεξηπηψζεηο ζπλέβε ζην ζπίηη, ζε 60 θαηά ηελ 

δηάξθεηα εξγαζίαο, ζε 319 ζε δεκφζην ρψξν θαη ζε 127 ζε άιινπο ρψξνπο. 

Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε επηρεηξήζεθε ζε 1489 πεξηπηψζεηο ελψ 

ζηηο ππφινηπεο 265 δελ επηρεηξήζεθε πξνζπάζεηα αλαδσνγφλεζεο. ηνπο 602 

αζζελείο επηηεχρζεθε επάλνδνο ηεο απηφκαηεο θπθινθνξίαο, ζηνπο 710 ε 

πξνζπάζεηα δηαθφπεθε ελψ 177 αζζελείο κεηαθέξζεθαλ ζην λνζνθνκείν κε 

ΚΑΡΠΑ. Η δηάξθεηα ΚΑΡΠΑ ήηαλ 42,2 ± 15min. Οη ιφγνη ηεο κε πξνζπάζεηαο 

γηα αλαδσνγφλεζε ήηαλ παξαηεηακέλνο ρξφλνο απφ ηελ αλαθνπή κέρξη ηελ 

άθημε ηνπ πξψηνπ αζζελνθφξνπ ρσξίο λα εθαξκνζηεί ΚΑΡΠΑ απφ 

παξεπξηζθφκελνπο ή λφζνο ηειηθνχ ζηαδίνπ(γεληθεπκέλε θαξθηλσκάησζε). Η 

δηαθνπή πξνζπάζεηαο έγηλε κεηά απφ παξαηεηακέλε ΚΑΡΠΑ ρσξίο 

απνηέιεζκα ελψ ε κεηαθνξά αζζελψλ ζην λνζνθνκείν κε ΚΑΡΠΑ νθεηιφηαλ 

είηε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ελψ αξρηθά είρε απνθαηαζηαζεί ε απηφκαηε 

θπθινθνξία θαηά ηελ δηαδξνκή ππέζηεζαλ λέα αλαθνπή ή ζε θφβνπο 

ζπλαδέιθσλ λα δηαθφςνπλ ηελ πξνζπάζεηα. Καλέλαο απφ ηνπο αζζελείο πνπ 

κεηαθέξζεθαλ ζην λνζνθνκείν κε ΚΑΡΠΑ δελ είρε επάλνδν απηφκαηεο 



θπθινθνξίαο. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζεο κειέηεο θαίλεηαη φηη παξά ηηο 

θαηλνκεληθέο δπζθνιίεο ε κε πξνζπάζεηα αλαδσνγφλεζεο κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί θαη ζε πξνλνζνθνκεηαθφ επίπεδν, ελψ κε ηηο ζεκεξηλέο 

δπλαηφηεηεο ησλ λνζνθνκείσλ καο ε κεηαθνξά κε ΚΑΡΠΑ ζεσξείηαη 

καηαηνπνλία. 

 

 

 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

 

ΑΜΑΝΗΣΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ (2007). «Βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ κεηά από 

αλαζηνιή εξεζηζκάησλ αξηεξηαθήο πίεζεο». 

 

Ζ ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο βξίζθεηαη ππφ ζπλερή έιεγρν απφ ην 

ΚΝ κέζσ πνιχπινθσλ λεπξσληθψλ θπθισκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζζεί ε νκνηνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ. ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο ζηαζεξφηεηαο 

ζπκκεηέρνπλ ηφζν θέληξα ζηνλ πξνκήθε κπειφ φζν θαη αλψηεξεο πεξηνρέο 

ηνπ εγθεθαιηθνχ παξεγρχκαηνο. Πνιιαπιά ζπζηήκαηα λεπξνδηαβηβαζηψλ 

έρνπλ εληνπηζζεί λα εκπιέθνληαη ζηελ λεπξηθή θαξδηαγγεηαθή ξχζκηζε, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ην ζχζηεκα ηνπ γινπηακηληθνχ θαη ηνπ GABA. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, θαηαζηάζεηο φπνπ έρνπκε δηαηαξαρή ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ 

γινπηακηληθνχ νδεγνχλ ζε θπηηαξηθφ ζάλαην κέζσ ηνπ κεραληζκνχ 

ηνμηθφηεηαο απφ δηέγεξζε. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε 

πηζαλήο νμείαο λεπξηθήο θαηαζηξνθήο κεηά απφ δηαθνπή ησλ εξεζηζκάησλ 

απφ ηνπο ηαζενυπνδνρείο ζε επίκπεο. ηε κειέηε ζπκπεξηειήθζεζαλ 30 

επίκπεο ηνπ είδνπο Wistar. Οη επίκπεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ είηε ζε ανξηηθή απνλεχξσζε είηε ζε ςεπδή 

επέκβαζε ππφ ζπλερή έιεγρν ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Γχν ψξεο κεηά ην 

πέξαο ηεο επέκβαζεο νη επίκπεο ζπζηάζηεθαλ θαη νη εγθέθαινη 

παξαζθεπάζζεθαλ. Μεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία ειήθζεζαλ εγθάξζηεο 

ηνκέο ηνπ εγθεθαιηθνχ παξεγρχκαηνο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην χςνο ηνπ 

ξαρηαίνπ ππξήλα ηνπ ππνζαιάκνπ, ησλ ακπγδαινεηδψλ ππξήλσλ, ηνπ 

θηλεηηθνχ θαη ηνπ ζσκαηναηζζεηηθνχ θινηνχ, ησλ ππνπεξηνρψλ CA1, CA3 θαη 

ηεο νδνλησηήο έιηθαο ηνπ ηππφθακπνπ, ηεο αγθηζηξσηήο έιηθαο θαη ησλ 

θπηηάξσλ Purkinje ηεο παξεγθεθαιίδαο. Οη ηνκέο ρξψζηεθαλ κε ρξψζε 

αηκαηνμπιίλεο εσζίλεο θαη κε ηελ ηερληθή ηεο κνξθνκεηξίαο κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηηή θαη θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ κεηξήζεθαλ πνζνηηθά νη 

λεθξνί λεπξψλεο ζηηο πξναλαθεξζήζεο πεξηνρέο. Οη δχν νκάδεο ζπγθξίζεθαλ 

σο πξνο ηηο δηαθνξέο ζηελ ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε, ηε δηαθχκαλζε ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο ζην ρξφλν θαη ηηο δηαθνξέο σο πξνο ηνλ απφιπην αξηζκφ 

θαη ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ λεθξψλ λεπξψλσλ ζηηο παξαπάλσ 



πεξηνρέο. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δνθηκαζίεο 

ANOVA, t-test θαη Mann Whitney U. Σν επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζην α<0,05. Οη δχν νκάδεο ήηαλ ζπγθξίζηκεο σο 

πξνο ηηο ηηκέο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (p>0,05). Ζ νκάδα ησλ απνλεπξσκέλσλ 

επίκπσλ παξνπζίαζε κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο 

(p=0,0284). Όζνλ αθνξά ζηηο δηαθνξέο σο πξνο ηα λεθξά θχηηαξα, ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαηέδεημε κεγαιχηεξν απφιπην αξηζκφ λεθξψλ λεπξψλσλ 

ζηνπο ακπγδαινεηδείο ππξήλεο (p=0,005), ζηε ζηηβάδα ΗΗΗ θαη V ηνπ θηλεηηθνχ 

θινηνχ (p=0,001), ζηε ζηηβάδα V ηνπ ζσκαηναηζζεηηθνχ θινηνχ (p=0,037), ηηο 

ππνπεξηνρέο CA1, CA3  θαη ηελ νδνλησηή έιηθα ηνπ ηππφθακπνπ (p=0,020, 

p=0,015, p=0,013 αληηζηνίρσο) θαζψο θαη γηα ηε ζηηβάδα ησλ θπηηάξσλ 

Purkinje (p=0,029). Ζ αλάιπζε ελ ηνχηνηο ησλ πνζνζηηαίσλ αλαινγηψλ έδεημε 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κφλν γηα ηνλ θηλεηηθφ θινηφ (p=0,003 θαη p=0,000), ηνπο 

ακπγδαινεηδείο ππξήλεο (p=0,002) θαη ηελ ππνπεξηνρή CA1 ηνπ ηππνθάκπνπ 

(p=0,027).  

Όιεο νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζπκκεηέρνπλ ζηε ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Δπηπξνζζέησο, ν 

θηλεηηθφο θινηφο θαη ε ππνπεξηνρή CA1 ηνπ ηππνθάκπνπ αλήθνπλ ζηηο 

εγθιηθέο πεξηνρέο πνπ εθδειψλνπλ πξστκφηεξα βιάβε κεηά απφ δηαθνπή ηεο 

θπθινθνξίαο. Ζ παξαηεξνχκελε ζχκπησζε ησλ απνηειεζκάησλ πηζαλφλ 

νθείιεηαη ζηελ ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ηνπ γινπηακηληθνχ ζηηο ελ ιφγσ 

πεξηνρέο. Δπηπξνζζέησο ε παξνχζα κειέηε πηζαλψο θαηαδεηθλχεη έλαλ 

επηπξφζζεην κεραληζκφ εθδήισζεο λεπξνινγηθήο βιάβεο κεηά απφ δηαθνπή 

ηεο θπθινθνξίαο δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο, 

εθηφο ηεο δεδνκέλεο ππνμίαο/ηζραηκίαο έρνπκε θαη δηαθνπή ησλ εξεζηζκάησλ 

απφ ηνπο ηαζενυπνδνρείο πξνο ην ΚΝ. Ζ ηειεπηαία απηή είλαη δπλαηφ λα 

νδεγεί ζε εθζεζεκαζκέλε απειεπζέξσζε γινπηακηληθνχ θαη εθδήισζε 

θαηλνκέλσλ ηνμηθφηεηαο απφ δηέγεξζε. 

 

 

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΔ 

 

6.1. Ακαλίηε Α. «Αλαηζζεζία ζε αζζελείο κε αηκνζθαηξηλνπάζεηεο». 

Γεκνζηεχζεθε ζην βηβιίν νκηιηψλ ηνπ 6νπ εκηλαξίνπ πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία ηεο F.E.E.A. (Fondation Europeene d‘ 

enseignement en Anesthesiologie) πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 10-

12 Ννεκβξίνπ 2005. 

 

6.2 Ακαλίηε Α. «Ση θάλεη ηε λεπξνκπτθή ζχλαςε θαη ηνπο κχεο λα 

ιεηηνπξγνχλ». Γεκνζηεχζεθε ζην βηβιίν νκηιηψλ ηνπ 11νπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ 



εκηλαξίνπ Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Θεζζαινλίθε 3-4 

Γεθεκβξίνπ 2005. 

 

6.3 Ακαλίηε Α.  «Νφκνη ησλ αεξίσλ». Γεκνζηεχζεθε ζην βηβιίν νκηιηψλ ηνπ 

1νπ εκηλαξίνπ πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία ηεο 

F.E.E.A. (Fondation Europeene d‘ enseignement en Anesthesiologie) πνπ 

δηνξγαλψζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 9-11 Ννεκβξίνπ 2006. 

 

 

 

 

 

ΔΗΖΓΖΔΗ Ζ ΟΜΗΛΗΔ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ, ΔΜΗΝΑΡΗΑ, 

ΖΜΔΡΗΓΔ 

 

Δηζεγήζεηο ζε Δπηζηεκνληθά πλέδξηα 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Ομχο θαη ρξφληνο ηπκπαλνζαιπηγγηθφο 

θαηάξξνπο» ζηε ζηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα «χγρξνλεο απφςεηο ζηε 

δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ βαξεθντψλ» ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ 2νπ πλεδξίνπ Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδαο, Θεζζαινλίθε 3-5 

Μαΐνπ 1996 (πλεκ Η1). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Οξγάλσζε ηεο κεηεγρεηξεηηθήο 

αλαιγεζίαο» ζην ζπκπφζην κε ζέκα: «Γηάθνξνη δξφκνη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ: Σελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ» ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ 7νπ πλεδξίνπ 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο, Υαιθηδηθή 7-10 

επηεκβξίνπ 2002 (πλεκ Η2). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Οξγάλσζε ηεο Μεηεγρεηξεηηθήο 

Αλαιγεζίαο» ζηε ζηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα «Αληηκεηψπηζε ηνπ 

Μεηεγρεηξεηηθνχ Πφλνπ» ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ 6νπ πλεδξίνπ 

Υεηξνπξγηθήο Δηαηξίαο Βνξείνπ Διιάδνο, Θεζζαινλίθε 13-16 

Ννεκβξίνπ 2003 (πλεκ Η3). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Οξγάλσζε ηεο Μεηεγρεηξεηηθήο 

Αλαιγεζίαο» ζηε ζηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα «Πεξηεγρεηξεηηθή 

Αλαιγεζία» ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ 24νπ Παλειιελίνπ 

πλεδξίνπ Υεηξνπξγηθήο, Θεζζαινλίθε 2-5 Οθησβξίνπ 2004 

(πλεκ Η4). 

 



- πκκεηείρα σο νκηιήηξηα κε ηε εηζήγεζε «Αληηκεηψπηζε ηνπ 

Νεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ» ζηελ 25ε Φζηλνπσξηλή πλάληεζε Διιήλσλ 

Νεπξνιφγσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κέξθπξα, 12-14 Ννεκβξίνπ 

2004 (πλεκ Η5) 

 

- πκκεηείρα σο νκηιήηξηα κε ηελ εηζήγεζε «Καξδηνπλεπκνληθή 

αλαδσνγφλεζε πνιπηξαπκαηία» ζηε ζηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα 

«Πνιπηξαπκαηίαο» ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ 3νπ πλεδξίνπ 

Ηαηξηθήο Δηαηξίαο Καβάιαο, Καβάια 24-25 επηεκβξίνπ 2005 

(πλεκ Η6) 

 

-  πκκεηείρα σο νκηιήηξηα κε ηελ εηζήγεζε «χγρξνλε δηαρείξηζε ηεο 

Μπνράιαζεο», ζην Γνξπθνξηθφ πκπφζην «Δμειίμεηο ζηε κπνράιαζε», 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 10νπ πλεδξίνπ 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ζηε Υαιθηδηθή ζηηο 6-10 

επηεκβξίνπ 2008 (πλεκ Η7). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ νκηιία «Πξνβιήκαηα απφ ηε καθξνρξφληα ρνξήγεζε 

νπηνεηδψλ ζηνπο αζζελείο κε ρξφλην πφλν», ζηα πιαίζηα ηνπ 7νπ 

Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Αιγνινγίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Θεζζαινλίθε 2-5 Γεθεκβξίνπ 2010 (πλεκ Η18). 

 

- πκκεηείρα ζην «ICMART 2009, International Congress in medical 

acupuncture‖ κε ηελ νκηιία ― Tension type headache as a manifestation 

of a Myofascial pain syndrome. Trigger point therapy‖ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε 29-31 Μαΐνπ 2009 (πλεκ 

Η9). 

 

- πκκεηείρα ζην πκπφζην «Οζθπαιγία: Πνιππαξαγνληηθή ηαηξηθή 

πξνζέγγηζε ελφο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο» κε ηελ 

εηζήγεζε «Δλαιιαθηηθέο ζεξαπείεο» ζηα πιαίζηα ηνπ 11νπ πλεδξίνπ 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηε Υαιθηδηθή 9-12 επηεκβξίνπ 2010 (πλεκ Η10). 

 

- πκκεηείρα ζην ζηξνγγπιφ ηξαπέδη κε ζέκα ηα νπηνεηδή ζήκεξα κε ηελ 

νκηιία «Απφ ηελ ππνζεξαπεία ζηελ θαηάρξεζε», ζηα πιαίζηα ηνπ 11νπ 

Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πεξηνρηθήο Αλαηζζεζίαο, Θεξαπείαο Πφλνπ θαη 

Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε άκν, 23-26 

επηεκβξίνπ 2010 (πλεκ Η11). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ νκηιία «Γλσζηά θαη άγλσζηα πξνβιήκαηα απφ ηελ 

καθξνρξφληα ρνξήγεζε νπηνεηδψλ», ζηα πιαίζηα ηνπ 8νπ Παλειιελίνπ 



πλεδξίνπ Αιγνινγίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε 2-5 

Γεθεκβξίνπ 2010 (πλεκ Η12). 

 

- πκκεηείρα ζηε ζπλεδξία κε ζέκα «Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ πφλνπ» 

κε ηε δηάιεμε «Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα νμένο πφλνπ», ζηα πιαίζηα 

ηνπ 19νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Αλαηζζεζηνινγίαο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε, 12-15 Μαΐνπ 2011 

(πλεκ Η13). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Σηηινπνίεζε ησλ νπηνεηδψλ ζηνλ Καξθηληθφ 

Πφλν», ζηα πιαίζηα ηνπ 12νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Πεξηνρηθήο 

Αλαηζζεζίαο, Θεξαπείαο Πφλνπ θαη Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Δινύληα, 13-16 Οθησβξίνπ 2011 (πλεκ 

Η14). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ νκηιία «Πξνιεπηηθή αλαιγεζία», ζηα πιαίζηα ηνπ 

9νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Αιγνινγίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Αζήλα 11-13 Μαΐνπ 2012 (πλεκ Η15). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Μπνράιαζε», ζηα πιαίζηα ηνπ 11νπ 

Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Υεηξνπξγηθήο Δηαηξίαο Βνξείνπ Διιάδνο , πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Ησάλληλα, 25-27 επηεκβξίνπ 2013 (πλεκ 

Η16). 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Μηθξνγινία θαη πφλνο», ζηα πιαίζηα ηνπ 

15νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Πεξηνρηθήο Αλαηζζεζίαο, Θεξαπείαο 

Πφλνπ θαη Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Καιακπάθα, 2-5 Οθησβξίνπ 2014 (πλεκ Η17). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Δπηδεκηνινγηθνί ραξαθηήξεο- 

αηηηνπαζνγελεηα θαη κεραληζκνί ηνπ ζπιαρληθνχ πφλνπ» ζηα πιαίζηα 

ηνπ 10νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Αιγνινγίαο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Λίκλε Πιαζηήξα 15-17 Μαΐνπ  

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Παζνθπζηνινγία ηνπ πφλνπ, λεψηεξα 

δεδνκέλα», ζηα πιαίζηα ηνπ 30νπ Βνξεηνειιαδηθνχ Ηαηξηθνχ πλεδξίνπ, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 26-28 Μαξηηνπ 2015 

(πλεκ Η19). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Οπηνγελεηηθή θαη ρξφληνο πφλνο», ζηα 

πιαίζηα ηνπ 17νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Πεξηνρηθήο Αλαηζζεζίαο, 

Θεξαπείαο Πφλνπ θαη Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο, πνπ 



πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο Γειθνύο, 13-16 Οθησβξίνπ 2016 

(πλεκ Η20). 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «ελδνθιέβηα vs εηζπλεφκελε αλαηζζεζία», 

ζηα πιαίζηα ηνπ 14νπ πλεδξίνπ Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 15-18 

επηεκβξίνπ 2016 (πλεκ Η21). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Neuropathic pain and infectious diseases», 

ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ « Algos 2017» πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρόδν, 25-27 Μαίνπ 2017 (πλεκ Η22). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «ελδνθιέβηα vs εηζπλεφκελε αλαηζζεζία», 

ζηα πιαίζηα ηνπ 15νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Υεηξνπξγηθήο Δλδνθξηλψλ 

αδέλσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 1-3 

Γεθεκβξίνπ 2017 (πλεκ Η23). 

 
- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Neuromodulation in chronic pain 

management», ζηα πιαίζηα ηνπ 15νπ πλεδξίνπ Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 20-23 

επηεκβξίνπ 2018 (πλεκ Η24).  

 
- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «νη θίλδπλνη ηεο ππεξεθηίκεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζθεπαζκάησλ θάλλαβεο ζηνλ ρξφλην πφλν», 

ζηα πιαίζηα ηνπ 12νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Αιγνινγίαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα, 8 κε 10 Ννεκβξίνπ 2018 (πλεκ 

Η25). 

 

 

 

 

 

Δηζεγήζεηο ζε εκηλάξηα 

 

 

- πκκεηείρα κε νκηιία ζηε ζπλεδξία κε ζέκα «Έιεγρνο Πνηφηεηαο ζηελ 

Πεξηεγρεηξεηηθή Ηαηξηθή-Απφ ηε Θεσξία ζηελ Πξάμε» ζηα πιαίζηα ηνπ 

10νπ Μεηεθπαηδεπηηθνύ εκηλαξίνπ Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Θεζζαινλίθε 6-7/12/2003 (πλεκ Η26). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε: Ζ έγθαηξε αλαιγεζία ζηνλ 

πνιπηξαπκαηία: Πίζσ απφ ηε θνβία ηεο νμείαο θνηιίαο» ζηε ζηξνγγπιή 

ηξάπεδα κε ζέκα «Πξνλνζνθνκεηαθή Καηαζηνιή θαη Αλαιγεζία ζηνλ 



Πνιπηξαπκαηία» ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ εκηλαξίνπ Δπείγνπζαο 

Ηαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο, Πξέβεδα 15-17/4/2005 (πλεκ 27). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Αλαηζζεζία ζε αζζελείο κε 

αηκνζθαηξηλνπάζεηεο» ζηα πιαίζηα ηνπ 6νπ εκηλαξίνπ πλερηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία ηεο F.E.E.A. (Fondation 

Europeene d’ enseignement en Anesthesiologie) πνπ 

δηνξγαλψζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 10-12 Ννεκβξίνπ 2005 θαη ε νπνία 

κνξηνδνηείηαη κε 5 Μεηαπηπρηαθέο δηδαθηηθέο κνλάδεο ζχκθσλα κε ηελ 

ππ. Αξηζκ Πξση 2793 απφθαζε ηνπ Α‘ ΠΔΤ Θεζζαινλίθεο (πλεκ 

Η28). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Ση θάλεη ηε λεπξνκπτθή ζχλαςε θαη ηνπο 

κχεο λα ιεηηνπξγνχλ» ζηα πιαίζηα ηνπ 11νπ Μεηεθπαηδεπηηθνύ 

εκηλαξίνπ Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Θεξαπείαο, 

Θεζζαινλίθε 3-4 Γεθεκβξίνπ 2005 (πλεκ Η29). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Αλαηζζεζία ζε αζζελείο κε 

αηκνζθαηξηλνπάζεηεο» ζηα πιαίζηα ηνπ 6νπ εκηλαξίνπ πλερηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία ηεο F.E.E.A. (Fondation 

Europeene d’ enseignement en Anesthesiologie) πνπ 

δηνξγαλψζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 4 –6 Φεβξνπαξίνπ 2006 θαη ε 

νπνία κνξηνδνηείηαη κε 5 Μεηαπηπρηαθέο δηδαθηηθέο κνλάδεο ζχκθσλα 

κε ηελ ππ. Αξηζκ Πξση 2793 απφθαζε ηνπ Α‘ ΠΔΤ Θεζζαινλίθεο 

(πλεκ Η30). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Νφκνη ησλ αεξίσλ» ζηα πιαίζηα ηνπ 1νπ 

εκηλαξίνπ πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία 

ηεο F.E.E.A. (Fondation Europeene d’ enseignement en 

Anesthesiologie) πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 9-11 

Ννεκβξίνπ 2006 (πλεκ Η31). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Γηαρείξηζε ηνπ αεξαγσγνχ: Ζ ζέζε ηεο 

Λαξπγγηθήο κάζθαο» ζηα πιαίζηα ηεο 1εο Παλειιήληαο 

Δπηζηεκνληθήο Ζκεξίδαο Γηαζσζηώλ ΔΚΑΒ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20/1/2007 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΚΑΒ ζηελ 

Ππιαία Θεζζαινλίθεο (πλεκ Η32). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Νφκνη ησλ αεξίσλ» ζηα πιαίζηα ηνπ 1νπ 

εκηλαξίνπ πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία 

ηεο F.E.E.A. (Fondation Europeene d’ enseignement en 



Anesthesiologie) πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 1-3 

Φεβξνπαξίνπ 2007 (πλεκ Η33). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Πνιπηξαπκαηίαο: Ο ξφινο ηνπ ΔΚΑΒ θαη 

ε ππνδνρή ζηα ΣΔΠ» ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ εκηλαξίνπ πλερηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία ηεο F.E.E.A. (Fondation 

Europeene d’ enseignement en Anesthesiologie) πνπ 

δηνξγαλψζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 6-8 Ννεκβξίνπ 2008 (πλεκ Η34). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Πνιπηξαπκαηίαο: Ο ξφινο ηνπ ΔΚΑΒ θαη 

ε ππνδνρή ζηα ΣΔΠ» ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ εκηλαξίνπ πλερηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία ηεο F.E.E.A. (Fondation 

Europeene d’ enseignement en Anesthesiologie) πνπ 

δηνξγαλψζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 5-7 Φεβξνπαξίνπ 2009 (πλεκ 

Η35). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ νκηιία «Δλαιιαγή νπηνεηδψλ» ζε ζηξνγγπιή 

ηξάπεδα, ζηα πιαίζηα ηεο 8εο Δπηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξείαο Αιγνινγίαο, πνπ ήηαλ αθηεξσκέλε ζηνλ πφλν 

ηνπ Καξθηλνπαζή αζζελή θαη ζηελ Ηλνκπαιγία θαη έγηλε ζηελ Αζήλα 

ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2009 (πλεκ Η36). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ νκηιία ―monitoring ηνπ λεπξνκπτθνχ απνθιεηζκνχ» 

ζηελ εκεξίδα Δθπαίδεπζε θαη θιηληθή πξαθηηθή: Οη πξνθιήζεηο 

ηνπ 21νπ αηώλα» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα Απφ ηελ 

Διιεληθή Αλαηζζεζηνινγηθή Δηαηξία ζηηο 16 Μαξηίνπ 2010 (πλεκ 

Η37). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Οη νδνί ηνπ πφλνπ» ζην 5ν εκηλάξην ηεο 

ζπλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία, κε ζέκα 

«Νεπξνινγία, Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία, Πφλνο» ηεο Committee for 

European Education in Anaesthesiology, CEEA, πνπ έγηλε ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη ηεο Δηαηξίαο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο ζηε Θεζζαινλίθε 18-20 Ννεκβξίνπ 2010 

(πλεκ Η38). 

 

- πκκεηείρα κε ηελ νκηιία «Πξνλνζνθνκεηαθή Αλάλεςε βαξηά 

παζρφλησλ», ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο Οξζνπαηδηθήο-Αλαηζζεζηνινγηθήο 

εκεξίδαο, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξία Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Θεζζαινλίθε ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ 2011 (πλεκ Η39). 



 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε ―Preemptive analgesia Αιήζεηα ή κχζνο‖ ζηα 

πιαίζηα ηεο εκεξίδαο κε ζέκα «Ομχο πφλνο», πνπ δηνξγαλψζεθε απφ 

ηελ Διιεληθή Δηαηξία Αιγνινγίαο ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2011 (πλεκ 

Η40). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Νφκνη αεξίσλ. Λεηηνπξγία εμαηκηζηήξσλ» 

ζην 1ν εκηλάξην ηεο ζπλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Αλαηζζεζηνινγία, κε ζέκα «Αλαπλνή θαη ζψξαθαο» ηεο Committee 

for European Education in Anaesthesiology, CEEA, πνπ έγηλε ππφ 

ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη ηεο Δηαηξίαο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο ζηε Θεζζαινλίθε 29 Ννεκβξίνπ-1 

Γεθεκβξίνπ 2012 (πλεκ Η41). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Υεηξνπξγηθφο θαη Δλδναγγεηαθφο 

απνθιεηζκφο» ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «Σν θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ζε 

θξίζηκεο θαηαζηάζεηο», πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξία 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 6 Απξηιίνπ 2013 (πλεκ 

Η42). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Ομενβαζηθή Ηζνξξνπία» ζην 3ν εκηλάξην 

ηεο ζπλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία, κε ζέκα 

«Δληαηηθή Ηαηξηθή θαη Δπείγνπζα Ηαηξηθή» ηεο Committee for 

European Education in Anaesthesiology, CEEA, πνπ έγηλε ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη ηεο Δηαηξίαο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο ζηε Θεζζαινλίθε 6-8 Φεβξνπαξίνπ 2014 

(πλεκ Η43). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Φπζηνινγία θαη παζνθπζηνινγία ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαηζζεζίαο» ζην 1ν 

εκηλάξην ηεο ζπλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Αλαηζζεζηνινγία, κε ζέκα «Αλαπλνή θαη ζψξαθαο» ηεο Committee 

for European Education in Anaesthesiology, CEEA, πνπ έγηλε ππφ 

ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη ηεο Δηαηξίαο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο ζηε Θεζζαινλίθε 11-13 Φεβξνπαξίνπ 2016 

(πλεκ Η44). 

 



- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Ομενβαζηθή Ηζνξξνπία» ζην 3ν εκηλάξην 

ηεο ζπλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία, κε ζέκα 

«Δληαηηθή Ηαηξηθή θαη Δπείγνπζα Ηαηξηθή» ηεο Committee for 

European Education in Anaesthesiology, CEEA, πνπ έγηλε ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη ηεο Δηαηξίαο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο ζηε Θεζζαινλίθε 2-4 Φεβξνπαξίνπ 2017 

(πλεκ Η45). 

 

- πκκεηείρα κε ηε δηάιεμε «Οη νδνί ηνπ πφλνπ» ζην 5ν εκηλάξην ηεο 

ζπλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία, κε ζέκα 

«Νεπξνινγία-Σνπνπεξηνρηθή αλαηζζεζία-Πφλνο» ηεο Committee for 

European Education in Anaesthesiology, CEEA, πνπ έγηλε ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη ηεο Δηαηξίαο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο ζηε Θεζζαινλίθε 8-10 Φεβξνπαξίνπ 2018 

(πλεκ Η46). 

-  

 

 

 

Δηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθέο εηαηξίεο 

 

- πκκεηείρα σο νκηιήηξηα κε ζέκα: «Οξγάλσζε, ζηειέρσζε, 

εμνπιηζκφο» ζηελ επηζηεκνληθή ζπλεδξία: «Πξνβιήκαηα άκεζεο 

κεηαλαηζζεηηθήο θξνληίδαο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ 

επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δ.Α.Δ.Η.Β.Δ. ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 

1999 (πλεκ Η47). 

 

- πκκεηείρα κε εηζήγεζε ζηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα 

«Πξνεγρεηξεηηθή εθηίκεζε-Πξνεηνηκαζία, Αλάλεςε απφ ηελ 

αλαηζζεζία, Μεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία» ζηα πιαίζηα ηνπ θχθινπ ησλ 

κεηεθπαίδεπηηθψλ καζεκάησλ ηεο Υεηξνπξγηθήο Δηαηξίαο Βνξείνπ 

Διιάδνο, Θεζζαινλίθε 19 Ηαλνπαξίνπ 2001 (πλεκ Η48). 

 

 

- πκκεηείρα σο νκηιήηξηα κε ζέκα: «ηνηρεία θπζηνινγίαο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ αλαηζζεζηνιφγν» πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο Δ.Α.Δ.Η.Β.Δ. ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2001 (πλεκ Η49). 

 



- πκκεηνρή κε εηζήγεζε ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα «Ηαηξηθή επί 

ηξνρψλ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ξάλζε ζηηο 10 Μαξηίνπ 2001 

(πλεκ Η50). 

 

- πκκεηείρα σο νκηιήηξηα κε ζέκα: «Σνπηθά αλαηζζεηηθά» ζηελ 

ζηξνγγπιή ηξάπεδα: «πλνδά αλαιγεηηθά θάξκαθα» ζηα πιαίζηα ηεο 

4εο εκεξίδαο πόλνπ πνπ νξγαλώζεθε από ηελ Διιεληθή Δηαηξία 

Πόλνπ ζηελ Αζήλα, 13 Οθησβξίνπ 2001 (πλεκ Η51). 

 

- πκκεηείρα σο ζπληνλίζηξηα θαη νκηιήηξηα κε ζέκα: «Μεηεγρεηξεηηθή 

Τπνμπγνλαηκία» ζηελ επηζηεκνληθή ζπλεδξία: «Πεξηεγρεηξεηηθή 

Τπνμπγνλαηκία» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ 

επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο .Δ.Α.Δ.Η.Β.Δ. ζηηο 26/4/2004 

(πλεκ Η52). 

 
- πκκεηείρα σο νκηιήηξηα κε ζέκα: «Γηεγρεηξεηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο 

επηλεθξηδεθηνκήο» ζηα πιαίζηα ηεο Δπηζηεκνληθήο Γηεκεξίδαο κε 

ηίηιν «Δπηπινθέο ζηε Υεηξνπξγηθή ησλ Δλδνθξηλψλ Αδέλσλ», ζηηο 22 

επηεκβξίνπ 2018 (πλεκ Η53). 

 

-  πκκεηείρα σο νκηιήηξηα κε ζέκα: « Ζ εθπαίδεπζε ζηελ θνπιηνχξα 

αζθάιεηαο» ζηα πιαίζηα ηεο Υεηξνπξγηθεο Ζκεξίδαο «Ζ ΚΟΛΣΟΤΡΑ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΖΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΠΡΑΞΖ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2019, ζην ΚΔ.Γ.Δ.Α ζηελ Θεζζαινλίθε (πλεκ 

Η54). 

 

 

πκκεηνρή κε εηζεγήζεηο ζηα κεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα ηεο θιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Θεξαπείαο ηνπ Παλ. Γ. Ν.Θ. «ΑΥΔΠΑ»:  

 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Ο δχζθνινο αεξαγσγφο. Δμειίμεηο» ζηα 

πιαίζηα ησλ κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ 

ζηηο 22 Μαΐνπ 1998 (πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Πξνβιήκαηα θαηά ηελ απνδηαζσιήλσζε» ζηα 

πιαίζηα ησλ κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ 

ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 1998 (πλεκ Η55). 

 



- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Αλαηζζεζία ζε επεκβάζεηο θνηιίαο» ζηα 

πιαίζηα ησλ κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ 

ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1999 (πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Πεξηεγρεηξεηηθέο αξξπζκίεο» ζηα πιαίζηα ησλ 

κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ ζηηο 2 Απξηιίνπ 1999 

(πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Δηζπλεφκελνη αλαηζζεηηθνί παξάγνληεο» ζηα 

πιαίζηα ησλ κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ 

ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1999 (πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Καηάζηαζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηά ηε ηξίηε ειηθία» ζηα πιαίζηα ησλ κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ 

ηεο Κιηληθήο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ 

Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ ζηηο 3 Μαξηίνπ 2000 (πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Σνπνπεξηνρηθέο ηερληθέο» ζηα πιαίζηα ησλ 

κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ ζηηο 11 Απξηιίνπ 2000 

(πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «ηνηρεία θπζηνινγίαο αλαπλεπζηηθνχ -1» ζηα 

πιαίζηα ησλ κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ 

ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2000 (πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «ηνηρεία θπζηνινγίαο αλαπλεπζηηθνχ -2» ζηα 

πιαίζηα ησλ κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ 

ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2000 (πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Βαζηθέο αξρέο αλαηνκίαο αλαπλεπζηηθνχ» ζηα 

πιαίζηα ησλ κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ 

ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2000 (πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Μεηάγγηζε αίκαηνο» ζηα πιαίζηα ησλ 

κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 



Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 

2001 (πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Πηεηηθά αλαηζζεηηθά» ζηα πιαίζηα ησλ 

κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ ζηηο 28 Μαΐνπ 2001 

(πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Μεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο» ζηα 

πιαίζηα ησλ κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ 

ζηηο 23 Οθησβξίνπ 2001 (πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Υνξήγεζε πγξψλ-ειεθηξνιχηεο-αέξηα 

αίκαηνο» ζηα πιαίζηα ησλ κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ 

ζηηο 29 Οθησβξίνπ 2001 (πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Πηεηηθά αλαηζζεηηθά» ζηα πιαίζηα ησλ 

κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2001  

(πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Μεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ» ζηα πιαίζηα ησλ 

κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2001 

(πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Αιιειεπηδξάζεηο πλεπκφλσλ θαξδίαο» ζηα 

πιαίζηα ησλ κεηεθπαίδεπηηθσλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ 

ζηηο 31 Μαΐνπ 2001 (πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Αληηκεηψπηζε νμένο θαη ρξφληνπ πφλνπ» ζηα 

πιαίζηα ησλ κεηεθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ 

ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2002 (πλεκ Η55). 

 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Αλαηζζεζία ζηε θαξδηνρεηξνπξγηθή» ζηα 

πιαίζηα ησλ κεηεθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ 

ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2003 (πλεκ Η55). 



 

- Αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο «Παξνπζίαζε πξψηκσλ αζπλήζσλ 

κεηεγρεηξεηηθψλ ζπκβακάησλ» ζηα πιαίζηα ησλ κεηεθπαίδεπηηθσλ 

καζεκάησλ ηεο Κιηληθήο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ 

Α.Π.Θ./ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ ζηηο 14 Μαξηίνπ 2003  (πλεκ Η55). 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΔΗ ΤΝΔΓΡΗΩΝ 

 

1. «2o Δπηζηεκνληθό πλέδξην θνηηεηώλ ηαηξηθήο Διιάδνο θαη 2Ο 

Παλεπξσπατθό πκπόζην θνηηεηώλ ηαηξηθήο», Θεζζαινλίθε, 3-5/5/1996 

(πλεκ ΗΑ1). 

 

2. «5ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο», 

Θεζζαινλίθε, 5/6-8/6/1998 (πλεκ ΗΑ2). 

 

3. «1ε Δπηζηεκνληθή εκεξίδα λνζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ», Θεζζαινλίθε, 

7/10/1998 (πλεκ ΗΑ3). 

 

4.  πκπφζην κε ζέκα «Ο δύζθνινο αεξαγσγόο: Νεόηεξα δεδνκέλα» πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξία Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο, 

Θεζζαινλίθε, 28/11/1998 (πλεκ ΗΑ4). 

 

5. Δπηζηεκνληθή εκεξίδα «Γέθα ρξόληα ΜΔΘΑ» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηε 

Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ, Θεζζαινλίθε, 

28/9/1999 (πλεκ ΗΑ5). 

 

6. «7ν Παλειιήλην πλέδξην Δληαηηθήο Θεξαπείαο», Αζήλα, 7-10/10/1999 

(πλεκ ΗΑ6). 

 

7. «6ν Παλειιήλην πλέδξην Γεξνληνινγίαο-Γεξηαηξηθήο», Αζήλα, 20-

22/1/2000 (πλεκ ΗΑ7). 

 

8. «6ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο», Υαιθηδηθή, 

28/9-1/10-2000 (πλεκ ΗΑ8). 

 

9. «1ν εκηλάξην πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία» 

ηνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Αλαηζζεζηνινγία 

(FEEA), ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Δηαηξίαο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΑΔΗΒΔ), 

Θεζζαινλίθε, 16-18/11/2000 (πλεκ ΗΑ9). 



 

10.  «4ε Ζκεξίδα Πόλνπ» ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή εηαηξία 

Πφλνπ ππφ ηελ αηγίδα ηεο EFIC, Αζήλα, 13/10/2001 (πλεκ ΗΑ10). 

 

11.  «2ν εκηλάξην πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία» 

ηνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Αλαηζζεζηνινγία 

(FEEA), ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Δηαηξίαο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΑΔΗΒΔ), 

Θεζζαινλίθε,18-20/10/2001 (πλεκ ΗΑ11). 

 

12.  «9ν Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο», Θεζζαινλίθε 24-25/11/2001 (πλεκ ΗΑ12). 

 

13.  «8ν Παλειιήλην πλέδξην Αγγεηνινγίαο – Αγγεηνρεηξνπξγηθήο», 

Αζήλα, 25-27/1/2002 (πλεκ ΗΑ13). 

 

14.  «7ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο», Υαιθηδηθή,7-

10/9/2002 (πλεκ ΗΑ14). 

 

15.  «3ν εκηλάξην πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία» 

ηνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Αλαηζζεζηνινγία 

(FEEA), ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Δηαηξίαο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΑΔΗΒΔ), 

Θεζζαινλίθε, 6-8/2/2003 (πλεκ ΗΑ15). 

 

16. «Δπηζηεκνληθή εκεξίδα κε ζέκα: Γηαηί πεζαίλεη ν άξξσζηνο ζην 

ρεηξνπξγείν», πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξίαο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΑΔΗΒΔ), Κνκνηελή, 29/3/2003 

(πλεκ ΗΑ16). 

 

17.   «4ν εκηλάξην πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία» 

ηνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Αλαηζζεζηνινγία 

(FEEA), ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Δηαηξίαο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΑΔΗΒΔ), 

Θεζζαινλίθε, 5-7/2/2004 (πλεκ ΗΑ17). 

 

18. «10ν Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο», Θεζζαινλίθε 6-7/12/2003 (πλεκ ΗΑ18). 

 

19.  «8ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο», Υαιθηδηθή, 

30/9-3/10/2004 (πλεκ ΗΑ19). 

 



20.  «24ν Παλειιήλην πλέδξην Υεηξνπξγηθήο», Θεζζαινλίθε, 2-5/10/2004 

(πλεκ ΗΑ20). 

 

21.  «1ν Παλειιήλην πλέδξην Καξδηνζσξαθηθήο Αλαηζζεζίαο», Αζήλα, 

13-15/1/2005 (πλεκ ΗΑ21). 

 

22. «5ν εκηλάξην πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία» 

ηνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Αλαηζζεζηνινγία 

(FEEA), ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Δηαηξίαο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΑΔΗΒΔ), 

Θεζζαινλίθε, 3-5/2/2005 (πλεκ ΗΑ22). 

 

23. «3ν εκηλάξην Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο», Πξέβεδα, 15-

17/4/2005  (πλεκ ΗΑ23). 

 

24. «3ν Ηαηξηθό πλέδξην Ηαηξηθήο Δηαηξίαο Καβάιαο», Καβάια, 23-

25/9/2005 (πλεκ ΗΑ24). 

 

25. «6ν εκηλάξην πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία» 

ηνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Αλαηζζεζηνινγία 

(FEEA), ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Δηαηξίαο 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΑΔΗΒΔ), 

Θεζζαινλίθε, 10-12/11/2005 (πλεκ ΗΑ25). 

 

26. «11ν Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο», Θεζζαινλίθε 3-4/12/2005 (πλεκ ΗΑ26). 

 

27. «2ν εκηλάξην καηεπηηθήο Αλαηζζεζίαο-Αλαιγεζίαο», πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην Αλαηζζεζηνινγηθφ ηκήκα ηνπ Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ, 

Θεζζαινλίθε, 16/2/2006 (πλεκ ΗΑ27). 

 

28.  «9ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο», Υαιθηδηθή, 7-

10/9/2006 (πλεκ ΗΑ28). 

 

29.  «1ε επηζηεκνληθή εκεξίδα δηαζσζηώλ ΔΚΑΒ», Θεζζαινλίθε 

20/1/2007 (πλεκ ΗΑ29). 

 

30. «4ν Γηαλνζνθνκεηαθό εκηλάξην», Θεζζαινλίθε 23-25/2/2007 (πλεκ 

ΗΑ30). 

 

31.  «17ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο», Αζήλα 9-13/5/2007. 

(πλεκ ΗΑ31). 



 

32.  «6ν Βνξεηνειιαδηθό Καξδηνινγηθό πλέδξην», Θεζζαινλίθε 17-

19/5/2007 (πλεκ ΗΑ32). 

 

33. «5ν Γηαλνζνθνκεηαθό εκηλάξην», Θεζζαινλίθε 15-17/2/2008 (πλεκ 

ΗΑ33). 

 

34. «10ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο», Υαιθηδηθή, 

6-9 επηεκβξίνπ 2008 (πλεκ ΗΑ34). 

 

35. «7ν Παλειιήλην πλέδξην Πόλνπ», Κέξθπξα, 9-12 Οθησβξίνπ 2008 

(πλεκ ΗΑ35). 

 

36. «12 Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο» Θεζζαινλίθε 5-6 Γεθεκβξίνπ 2009 (πλεκ ΗΑ36). 

 

37. «8ε Δπηζηεκνληθή πλάληεζε Διιεληθήο Δηαηξίαο Αιγνινγίαο», 

Αζήλα 20-21 Ννεκβξίνπ 2009 (πλεκ ΗΑ37). 

 

38. Ζκεξίδα «Δθπαίδεπζε θαη θιηληθή πξαθηηθή. Οη πξνθιήζεηο ηνπ 20νπ 

αηώλα», Αζήλα 13 Μαξηίνπ 2010 (πλεκ ΗΑ38). 

 

39. «11ν Παλειιήλην πλέδξην Πεξηνρηθήο Αλαηζζεζίαο, Πόλνπ θαη 

Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο». άκνο 23-26 επηεκβξίνπ 2010 (πλεκ ΗΑ39). 

 

40. «11ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο», Υαιθηδηθή, 

9-12 επηεκβξίνπ 2010  (πλεκ ΗΑ40). 

 

41. «8ν Παλειιήλην πλέδξην Αιγνινγίαο», Θεζζαινλίθε, 2-5 Γεθεκβξίνπ 

2010 (πλεκ ΗΑ41). 

 

42. «19ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο», Αιεμαλδξνχπνιε, 12-

15 Ματνπ 2011 (πλεκ ΗΑ42). 

 

43. «12ν Παλειιήλην πλέδξην Πεξηνρηθήο Αλαηζζεζίαο, Πόλνπ θαη 

Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο», Δινχληα 13-16 Οθησβξίνπ 2011 (πλεκ ΗΑ43). 

 

44. «22ν πλέδξην Παλειιήληαο Ηαηξηθήο Δηαηξίαο Ωηνινγίαο-

Αθνπνινγίαο-Νεπξνσηνινγίαο», Θεζζαινλίθε 9-11 Μαξηίνπ 2012 (πλεκ 

ΗΑ44). 

 



45. «1ν Παλειιήλην πλέδξην Δπείγνπζαο Πξνλνζνθνκεηαθήο 

Φξνληίδαο» κε δηεζλή ζπκκεηνρή, Θεζζαινλίθε 27-29 Απξηιίνπ 2012 

(πλεκ ΗΑ45). 

 

46. «9ν Παλειιήλην πλέδξην Αιγνινγίαο», Αζήλα, 11-13 Μαίνπ 2012 

(πλεκ ΗΑ416). 

 

47. «12ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο», Υαιθηδηθή, 

27-30 επηεκβξίνπ 2012 (πλεκ ΗΑ47). 

 

48. εκηλάξην κε ζέκα «Σν θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα ζε θξίζηκεο 

θαηαζηάζεηο», Θεζζαινλίθε 6 Απξηιίνπ 2013 (πλεκ ΗΑ48). 

 

49. «20ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο»,  Αζήλα, 25-27 Απξηιίνπ 

2013 (πλεκ ΗΑ49). 

 

50. «10ν Παλειιήλην πλέδξην Αιγνινγίαο», Λίκλε Πιαζηήξα, 15-17 Μαίνπ 

2014 (πλεκ ΗΑ50). 

 

51. «13ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο», 

Θεζζαινλίθε, 25-28 επηεκβξίνπ 2014  (πλεκ ΗΑ51). 

 

52. «21ν Παλειιήλην πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο»,  Ησάλληλα, 23-26 

Απξηιίνπ 2015 (πλεκ ΗΑ52) 

 

53. «16ν Παλειιήλην πλέδξην Πεξηνρηθήο Αλαηζζεζίαο, Πόλνπ θαη 

Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο», Καβάια 1-4 Οθησβξίνπ 2015 (πλεκ ΗΑ53). 

 

54. 4ν Υεηκεξηλό ρνιέην Ηλζηηηνύηνπ Μειέηεο θαη Δθπαίδεπζεο ζηε 

Θξόκβσζε θαη ηελ Αληηζξνκβσηηθή αγσγή, Πνξηαξηά 4-6 Ννεκβξίνπ 

2016 (πλεκ ΗΑ54). 

 

55. «11ν Παλειιήλην πλέδξην Αιγνινγίαο», Βφινο, 12-14 Μαίνπ 2016 

(πλεκ ΗΑ50). 

 

56. «14ν πλέδξην Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο», 

Θεζζαινλίθε, 15-18 επηεκβξίνπ 2016  (πλεκ ΗΑ56). 

 

57. «17ν Παλειιήλην πλέδξην Πεξηνρηθήο Αλαηζζεζίαο, Πόλνπ θαη 

Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο», Γειθνί 13-16 Οθησβξίνπ 2016 (πλεκ ΗΑ57). 

58.  

 



59.  

 

Γηεζλή 

 

 

60. «9th ESA Annual Meeting», with the Swedish Society of Anaesthesiology, 

Gothenburg, Sweden, 7-10/4/2001 (πλεκ ΗΑ58). 

 

61. «2002 Euroanaesthesia Meeting», 10th European Society of 

Anaesthesiologists (ESA) Anniversary Meeting and 24th European Academy 

of Anaesthesiology (EAA) Annual meeting, Nice, France, 6-9/4/2002 (πλεκ 

ΗΑ59). 

 

62. «2003 Euroanaesthesia Meeting», Joint Meeting of the European 

Society of Anaesthesiologists, European Academy of Anaesthesiology, 

Confederation of European National Societies of Anaesthesiologists, 

Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland, Glasgow, Scotland, 

31/5-3/6/2003 (πλεκ ΗΑ60). 

 

63.  «2004 Euroanaesthesia Meeting», Joint Meeting of the European 

Society of Anaesthesiologists, European Academy of Anaesthesiology, 

Lisbon, Portugal 5-8/6/2004  (πλεκ ΗΑ61). 

 

64.  «EACTA 2004» Joint Meeting of the European Association of 

Cardiothoracic Anaesthesiologists (EACTA) and the Association of 

Cardiothoracic Anaesthetists (ACTA), London, 9-11/6/2004 (πλεκ ΗΑ62). 

 

65. «2007 Euroanaesthesia Meeting», Joint Meeting of the European 

Society of Anaesthesiologists, European Academy of Anaesthesiology, 

Munich, Germany, 9-12/6/2007 (πλεκ ΗΑ63). 

 

66. «2009 Euroanaesthesia Meeting», The European Anesthesiology 

congress, Milan, Italy, 6-9/6/2009 (πλεκ ΗΑ64). 

 

67. «2012 Euroanaesthesia Meeting», The European Anesthesiology 

congress, Paris, France, 9-12/6/2012 (πλεκ ΗΑ65). 

 

68. «2016 Euroanaesthesia Meeting», The European Anesthesiology 

congress, London, UK, 28-30 May 2016 (πλεκ ΗΑ66). 

 

69. Algos 2017 Rodos,  25-28 May 2017, Rhodes, Greece (πλεκ ΗΑ67). 

 



70. The London Spine Pain Symposium, July 13-15 2017, London, UK 

(πλεκ ΗΑ68). 
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71. -  Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 10νπ ζεκηλαξίνπ 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Θεξαπείαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζηηο 6-7 Γεθεκβξίνπ 2003  (πλεκ ΗΒ1). 

 

 

 Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηεο πξψηεο επηζηεκνληθήο εκεξίδαο 

δηαζσζηψλ ΔΚΑΒ, πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΔΚΑΒ ζηελ 

Ππιαία Θεζζαινλίθεο, ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2007 (πλεκ ΗΒ2). 

 

- Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ζπλεδξίνπ «Ζκέξεο Δπείγνπζαο 

Πξνλνζνθνκεηαθήο Φξνληίδαο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ακθηζέαηξν ηνπ 

Παλ. Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο, ζηηο 11-13 Απξηιίνπ 2008 (πλεκ ΗΒ3). 

 

- Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ 10νπ πλεδξίνπ 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 6-9 επηεκβξίνπ 2008 ζηε Υαιθηδηθή (πλεκ ΗΒ4). 

 

- Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 14νπ πλεδξίνπ 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

25-28 επηεκβξίνπ 20014 ζηε Θεζζαινλίθε (πλεκ ΗΒ5). 

 

- Μέινο ηεο επηηξνπήο θξίζεο εξγαζηψλ ηνπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ 

Πεξηνρηθήο Αλαηζζεζίαο, Πφλνπ θαη Παξεγνξεηηθήο Αγσγήο», πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Καβάια, 1-4 Οθησβξίνπ 2015 (πλεκ ΗΒ6). 

 

- Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηεο «1εο Ζκέξαο Πεξηνρηθήο 

Αλαηζζεζίαο (ESRA E-DAY) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε 

ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 2018 (πλεκ ΗΒ7). 

 

- Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 12νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ 

Αιγνινγίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 8-10 Ννεκβξίνπ 

2018 (πλεκ ΗΒ8). 


