
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Τόπος: Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center 

  

Κλινικο φροντιστήριο:  
Διαχείριση δύσκολου αεραγωγού για προχωρημένους: 

Τεχνικές διαχωρισμού πνευμόνων και δύσκολος αεραγωγός στη 
θωρακοχειρουργική 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Φ. Ντάνου – Γ. Βογιατζής 

9:00 – 9:30 Διαχείριση δύσκολου αεραγωγού Γ. Βογιατζής 

9:30 – 10:00 Ινοπτική Διασωλήνωση Ι. Ζωγόγιαννης 

10:00 – 10:30 Μέθοδοι διαχωρισμού πνευμόνων Α. Μπαϊρακτάρη 

10:30 – 11:00 Διαχείριση δύσκολου αεραγωγού στη 
θωρακοχειρουργική 

Φ. Ντάνου 

11:00 – 11:30 Κλινικά περιστατικά – συζήτηση  
11:30 – 12:00 Διάλειμμα - καφές  
12:00 – 14:00  Κυκλική άσκηση σε σταθμούς 

1. Ινοπτική διασωλήνωση                 
2. Σωλήνες διπλού αυλού 
3. Βρογχικοί αποκλειστές 
4. Δύσκολος αεραγωγός και 

θωρακοαναισθησία 
5. Λαρυγγική μάσκα και 

θωρακοαναισθησία 
6. Επείγων χειρουργικός αεραγωγός – 

κρικοθυρεοειδοτομή 

 
Ι. Γιαννακίνου – Ι. Ζωγόγιαννης 
Α. ΝικολαΪδης 
Κ. Παπαμιχαήλ 
Φ. Ντάνου 
 
Γ. Βογιατζής – E. Καλογιάννης 
 
Α. Μπαϊρακτάρη – Κ. Κοκκίνης 

14:00 – 15:00 Διάλειμμα - Γεύμα  
15:00 – 17:00  Κυκλική άσκηση σε σταθμούς 

1. Ινοπτική διασωλήνωση 
2. Σωλήνες διπλού αυλού 
3. Βρογχικοί αποκλειστές 
4. Δύσκολος αεραγωγός και 

θωρακοαναισθησία 
5. Λαρυγγική μάσκα και 

θωρακοαναισθησία 
6. Επείγων χειρουργικός αεραγωγός – 

κρικοθυρεοειδοτομή 

 
Ι. Γιαννακίνου – Ι. Ζωγόγιαννης 
Α. ΝικολαΪδης 
K. Παπαμιχαήλ 
Φ. Ντάνου 
 
Γ. Βογιατζής 
 

Α. Μπαϊρακτάρη - Κ. Κοκκίνης 

 



Το κλινικό φροντιστήριο απευθύνεται σε ειδικευμένους αναισθησιολόγους, αλλά και ειδικευόμενους 
που πλησιάζουν στο τέλος της ειδικότητας και ενδιαφέρονται για τη διαχείρηση του αεραγωγού σε 
ειδικές και δύσκολες περιπτώσεις, με έμφαση στην αναισθησία στη θωρακοχειρουργική και στο 
διαχωρισμό των πνευμόνων στο χειρουργείο, στα ΤΕΠ ή στη ΜΕΘ. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει 
παρουσιάσεις των κεντρικών θεμάτων βασιζόμενες στην πιο πρόσφατη βιβιογραφία, με διαδραστικό 
τρόπο και έμφαση στη συζήτηση. Το  δεύτερο μέρος επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ασκηθούν 
κυκλικά κατά ομάδες, υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών, σε υψηλής πιστότητας 
προπλάσματα και με τη χρήση σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού. ΄Ετσι εκτός από την επικαιροποίηση 
και ανανέωση των γνώσεων, την εξάσκηση και τη συζήτηση με έμπειρους συναδέλφους, οι 
συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν γα τις νεώτερες τεχνικές και συσκευές που 
διατίθενται στην αγορά και να εξοικοιωθούν με τις εφαρμογές τους σε δύσκολες περιπτώσεις 
διαχείρισης του αεραγωγού. 

 

 


