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Editorial

… the longer you can look back, the farther you can look forward …

Winston Churchill (1944) 

  Royal College of Physicians, UK

The Society of  Anaesthesiology and Intensive  Medicine  of  Northern  Greece,  which  was

founded in 1982, has already completed thirty-five years of continuous and active presence in

the scientific medical community of our country. The purpose of the Society is the promotion

of Anesthesiology and the attendance in the development of knowledge and expertise. All

these  are  proved  by  extensive  academic  work,  which  includes  continuing  education  in

Anesthesiology,  Residents’  courses,  workshop  to  airway  management  and  peripheral

anaesthesia, scientific meetings, seminars and the every two year congress. 

The Society of Anaesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece published the

“Perioperative Medicine Elements”. The "ISSUES ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE

MEDICINE" printed from 1990 until today, and the international “the Greek «e-Journal of

Perioperative Medicine»” are  the  two scientific journals being published annually by the

society. 

The Greek «e-Journal of Perioperative Medicine» was published for the first time in 2003.

Editor-in chief was Fotis Kanakoudis, whom was succeeded by Anastasios Petrou. Today,

editors-in chief  are Eleni  Mouloudi  and Pinelopi  Papagiannopoulou.  The journal  received

several evaluations and the impact factor from 0.108 increased to 1.931. Authors are both

Greek and foreign colleagues and since 2014 it  has new website  www.e-journal.gr.  Since

2016 contemporary journal received DOI number both for the journal and for each published

article. Today the third issue is reality and the aim is to be published four issues per year. Thus

our support is important, so the editorial board invite you to further participation, in order

higher quality of the published articles in the area of the medical press to be ensured.   

The  wish  for  2017  is  the  Greek  «e-Journal  of  Perioperative  Medicine» to  continue

successfully its development.

I wish you a happy and creative New Year. Peace and health.

The President of Society of Anaesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece

Theodora Asteri, MD, Phd

©2016 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece 

©2016 Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος

http://www.e-journal/
http://www.e-journal.gr/
http://www.e-journal/


The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2016; 15(c): 1(ISSN 1109-6888) www.e-journal.gr 
ΕλληνικόΠεριοδικόΠεριεγχειρητικήςΙατρικής 2016;15(c): 1(ISSN 1109-6888)www.e-journal.gr1 
 
Editorial 

… the longer you can look back, the farther you can look forward … 
… όσο πιο πίσω κοιτάξεις, τόσο περισσότερο μπορείς να δεις μπροστά… 

WinstonChurchill (1944)  
 Βασιλικό Κολέγιο των Ιατρών, Μεγάλη Βρετανία 

 
Η Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδας (ΕΑΕΙΒΕ) 
ιδρύθηκε το 1982. Από τότε μεσολάβησαν τριανταπέντε χρόνια δυναμικής 
επιστημονικής παρουσίας της στην Ιατρική κοινότητα της χώρας μας. Στόχος της 
είναι η προαγωγή της Αναισθησιολογίας καθώς παρακολουθεί την εξέλιξη στην 
γνώση και στην τεχνογνωσία. Αυτό επιτυγχάνεται διαχρονικά με το πλούσιο 
ακαδημαϊκό έργο της που είναι: τα σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην 
Αναισθησιολογία, τα μαθήματα των ειδικευομένων, τα κλινικά φροντιστήρια για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση του δύσκολου αεραγωγού και στην 
εφαρμογή τεχνικών περιοχικής αναισθησίας, οι επιστημονικές ημερίδες, τα συμπόσια 
και ανά διετία το πανελλήνιο συνέδριο που οργανώνει η Εταιρεία. Επίσης εξέδωσε το 
βιβλίο «Στοιχεία Περιεγχειρητικής Ιατρικής».  

Κάθε χρόνο εκδίδει δύο επιστημονικά περιοδικά το «ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στην ελληνική γλώσσα και 
σε έντυπη μορφή, το οποίο κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1990 μέχρι σήμερα. Το 
Ελληνικό περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής, που ο τίτλος του διεθνώς είναι 
theGreek «e-JournalofPerioperativeMedicine», κυκλοφορεί από το 2003 σε 
ηλεκτρονική μορφή και στην αγγλική γλώσσα. Υπεύθυνος σύνταξης ήταν τότε ο 
αείμνηστος Φώτης Κανακούδης, τον οποίο διαδέχθηκε ο Αναστάσιος Πέτρου το 
2011-2012. Οι Ελένη Μουλούδη και Πηνελόπη Παπαγιαννοπούλου αναλαμβάνουν 
κατόπιν ως υπεύθυνοι σύνταξης το 2013 έως σήμερα.  

Το περιοδικό έχει συνεχή ανοδική πορεία όπως φαίνεται από τον impactfactor που 
από 0.108 γίνεται 1.931, αλλά και από την διεθνή αποδοχή που έχει. Οι δημοσιεύσεις 
είναι στην αγγλική γλώσσα από έλληνες και ξένους συγγραφείς. Το 2014 αποκτά 
ιστοσελίδα την www.e-journal.gr. Το 2016 εκσυγχρονίζεται και λαμβάνει 
DOInumber για κάθε τεύχος και άρθρο αντίστοιχα. Σήμερα κυκλοφορεί το τρίτο (3ο) 
τεύχος της χρονιάς και στόχος μας είναι να αυξηθούν τα τεύχη από τρία σε τέσσερα 
το χρόνο. Η συμμετοχή όλων μας με σοβαρές δημοσιεύσεις θα δώσει την δυνατότητα 
στο περιοδικό μας να συνεχίσει να εντάσσεται σε διεθνείς βιβλιοθήκες.  

Η ευχή για το 2017, το Ελληνικό περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής ortheGreek 
«e-JournalofPerioperativeMedicine» να συνεχίσει με επιτυχία την ανοδική πορεία του 
και να είναι αναγνωρίσιμο σε όλες τις διεθνείς βιβλιοθήκες.  

Καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία και ειρήνη σε όλους. 

Η Πρόεδρος της ΕΑΕΙΒΕ 
Θεοδώρα Αστέρη 
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