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              4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Αναζωογόνησης & Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού 

 
                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, 
 

Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης διοργανώνει το  
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και  

Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού 
στις 5-6 Οκτωβρίου 2018, στο συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ, στην 
Αθήνα. 
 

Το Συνέδριο στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας και με συμμετέχοντες 
καταξιωμένους ερευνητές και κλινικούς, θα επικεντρωθεί στο να γεφυρώσει το 
χάσμα θεωρίας-πρακτικής, με στόχο την παροχή βέλτιστης και τεκμηριωμένης 
θεραπείας και φροντίδας, στην αντιμετώπιση απειλητικών για την ζωή 
καταστάσεων. Η επιστημονική εκδήλωση της ΕΕΚΑΑ σηματοδοτεί την ανάγκη να 
τεκμηριώσουμε με τη βοήθεια των βασικών ιατρικών επιστημών τα κενά γνώσης 
και να προβληματιστούμε για το εάν οι πρακτικές που εφαρμόζουμε είναι πάντα 
οι περισσότερο αποτελεσματικές. Για το λόγο αυτό θα έχει μια διαφορετική, 
αλλά εξίσου σημαντική διαφοροποίηση από τα προηγούμενα. Θα ξεκινήσει από 
τις βασικές επιστήμες προς την εξειδικευμένη πρακτική. 
 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιηθούν ΔΩΡΕΑΝ κλινικά 
φροντιστήρια και θα δοθεί η δυνατότητα της πρακτικής άσκησης (hand-on 
workshops) στους συνέδρους που επιθυμούν να εξοικειωθούν με το αντικείμενο 
της Επείγουσας Ιατρικής. Επίσης, θα υπάρξουν διεπιστημονικές συζητήσεις για 
τους νέους ειδικευόμενους και ειδικούς συναδέλφους (young scientists 
networking session) σε θέματα που άπτονται της επείγουσας και εντατικής 
καθημερινής κλινικής πρακτικής. 
 

Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετέχετε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Αναζωογόνησης και Επείγοντος Περιστατικού, θεωρώντας πως, όλοι μαζί 
μπορούμε να κάνουμε τη «διαφορά» για τους ασθενείς μας και τους οικείους 
τους που έρχονται αντιμέτωποι με την απρόσμενη δυνητική απώλεια της ζωής, 
οικοδομώντας τις γνώσεις μας και έχοντας σαν αξίωμά μας την προαγωγή της 
ασφαλούς πρακτικής και φροντίδας. 
 
                                                 Με εκτίμηση, 
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