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                     Επιστημονικό Πρόγραμμα    
 

Σεμινάριο Ιατρικής Προσομοίωσης «Κρίσιμα σσμβάντα κατά την αναισθησία» 

Σάββαην 6 & Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ 2019 

 

Σσνεδριακή Αίθοσζα Ξενοδοτείοσ Ναιάδες Νεοτώρι Καρδίηζας, λίμνη Πλαζηήρα 

 

Οκηιεηέο  
1. Αξλανύηνγινπ  Ειέλε, Καζεγήηξηα  Αλαηζζεζηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

2. Σηακνύιεο  Κσλ/λνο,  Επηκειεηήο  Α’  Αλαηζζεζηνινγηθή Κιηληθή,  Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό 

Ννζνθνκείν Λάξηζαο 

3. Χαιθηάο Αζαλάζηνο  Επίθνπξνο  Καζεγήηεο  Αλαηζζεζηνινγίαο,  Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

 

Σάββαην 6 Απξηιίνπ 2019 

  

09:30 – 10:30  Η ρξήζε ησλ β – απνθιεηζηώλ θαη ηνπ Δεζθινπξάληνπ                                                     

                             Αξλανύηνγινπ Ε. 

10.30 – 11.00  Δηάιεηκκα 

11:00 – 12:00  Χνξήγεζε αλαηζζεζίαο ζε αζζελή ειηθίαο  86 εηώλ κε θάηαγκα ηζρίνπ.  

Χαιθηάο Α. 

12:00 – 13:00   Χνξήγεζε Αλαηζζεζίαο ζε αζζελή γηα επέκβαζε  κεξνηγληαθνύ bypass.  

Σηακνύιεο Κ. 

13:00 – 14:00  Χνξήγεζε αλαηζζεζίαο ζε αζζελή κε ζηέλσζε Ανξηήο.   

Χαιθηάο Α.   

14:00 -  15:00  Χνξήγεζε αλαηζζεζίαο ζε αζζελή κε ζηέλσζε Μηηξνεηδνύο.  

Αξλανύηνγινπ Ε. 

 

14:00 – 16:00  Γεύκα  

 

 

 

Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ 2019   

 

09:00 – 10:00  Χνξήγεζε αλαηζζεζίαο γηα θξαληνηνκή ζε αζζελή κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα από 

θπηηαξνζηαηηθά.  

Αξλανύηνγινπ Ε. 

10:00 – 11:00  Χνξήγεζε αλαηζζεζίαο ζε αζζελή ειηθίαο 54 εηώλ κε πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη δεμηά 

θαξδηαθή αλεπάξθεηα γηα επείγνπζα ιαπαξαηνκή.  

Αξλανύηνγινπ Ε. 

11.00 – 11.30  Δηάιεηκκα 

11:30 – 12:30   Χνξήγεζε αλαηζζεζίαο ζε αζζελή κε Φαηνρξσκνθύηησκα.  

Σηακνύιεο Κ. 

12:30 – 13:30  Χνξήγεζε αλαηζζεζίαο γηα κεξηθή Θπξενεηδεθηνκή.  

Χαιθηάο Αζαλάζηνο. 

13:30 – 14:30  Χνξήγεζε αλαηζζεζίαο ζε αζζελή κε ζεπηηθό γόλαην θαη δηαβεηηθή θεηννμέσζε.   

Χαιθηάο Α . 



14:30 – 15:00  Σπδήηεζε - Λήμε   

 

Εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ Σεκηλαξίνπ   

 Αλαγλώξηζε ηεο ππνγθαηκίαο πξηλ ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία θαη επηζήκαλζε ηεο ζεκαζίαο ηεο. 

Δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο ππόηαζεο θαηά ηε γεληθή αλαηζζεζία θαη αληηκεηώπηζή ηεο. 

 Πεξηγξαθή ηνπ θηλδύλνπ επαλεκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ πεξηεγρεηξεηηθά. Πεξηγξαθή ησλ θηλδύλσλ 

ηεο επηζθιεξηδίνπ θαη ππαξαρλνεηδνύο αλαηζζεζίαο ζε αζζελή πνπ πξόθεηηαη λα ιάβεη επαξίλε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Αληηκεηώπηζε ηνπ νμένο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ. 

 Πεξηγξαθή ηεο παζνθπζηνινγίαο ηεο ανξηηθήο ζηέλσζεο. Γεληθά ζρόιηα ζρεηηθά κε ηελ αλαηζζεηηθή 

δηαρείξηζε αζζελή κε ανξηηθή ζηέλσζε. 

 Σπδήηεζε ησλ αλαηζζεηηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ αζζελή κε ζηέλσζε κηηξνεηδνύο. Αηκνδπλακηθέο 

κέζνδνη δηαηήξεζεο ηεο ξνήο ζε αζζελή κε ζηέλσζε κηηξνεηδνύο. 

 Πεξηγξαθή ηεο παζνθπζηνινγίαο ηεο εκβνιήο από αέξα. Πεξηγξαθή ησλ κεζόδσλ παξαθνινύζεζήο 

ηεο. Αληηκεηώπηζε ηεο εκβνιήο από αέξα. 

 Πεξηγξαθή ηεο παζνθπζηνινγίαο ηεο πλεπκνληθήο θαξδίαο (cor pulmonale) θαη ησλ ζηόρσλ ηεο 

αλαηζζεηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αζζελώλ κε πλεπκνληθή θαξδία. 

 Πεξηγξαθή ηεο παζνθπζηνινγίαο ηνπ θαηνρξσκνθπηηώκαηνο. Πξναλαηζζεηηθή δηαρείξηζε, monitoring 

θαη αλαηζζεηηθή δηαρείξηζε  ηνπ αζζελή κε θαηνρξσκνθύηησκα. Αληηκεηώπηζε ηεο ππεξηαζηθήο θξίζεο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θαηνρξσκνθύηησκα. 

 Δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο ηαρπθαξδίαο θαηά ηε γεληθή αλαηζζεζία. Σπδήηεζε ησλ θνηλώλ αηηίσλ 

ππεξππξεμίαο θαηά ηε γεληθή αλαηζζεζία θαη ηεο θιηληθήο εηθόλαο ηεο ζπξενηνμηθήο θξίζεο θαη ηεο 

θαθνήζνπο ππεξζεξκίαο. Αληηκεηώπηζε ηεο ζπξενηνμηθήο θξίζεο. 

 Σπδήηεζε ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ γηα πλεπκνληθή εκβνιή. Αλαγλώξηζε ηεο θιηληθήο ηεο εηθόλαο θαη 

αληηκεηώπηζή ηεο.  

 Πεξηγξαθή ησλ αλαηζζεηηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε. Πεξηεγρεηξεηηθή 

δηαρείξηζή ηνπ, θαη δηαρείξηζε ηνπ αζζελή κε δηαβεηηθή θεηνμέσζε.  

 Δηαθνξηθή δηάγλσζε ηαρπθαξδίαο, αλαπλεπζηηθήο νμέσζεο, ή ππεξππξεμίαο θαηά ηε γεληθή 

αλαηζζεζία. Αληηκεηώπηζε ηεο θαθνήζνπο ππεξζεξκίαο. 

 Αλαγλώξηζε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ πλεπκνληθνύ νηδήκαηνο ιόγσ ζπκθνξεηηθήο 

θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. Πεξηγξαθή ησλ αλαζηξέςηκσλ αηηηώλ ηνπ πλεπκνληθνύ νηδήκαηνο. Καηαλόεζε 

ηεο πηζαλνύο σθέιηκεο δξάζεο ηνπ αεξηζκνύ κε CPAP ή BiPAP ζε αζζελή κε πλεπκνληθό νίδεκα. 

Αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελή κε πλεπκνληθό νίδεκα θαη θαηαλόεζε ηεο αλάγθεο γηα παξαθνινύζεζε ηεο 

δηνύξεζεο ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ δηνπξεηηθά ελδνθιεβίσο. (Έλαξμε θαηάιιειεο 

αγγεηνζπζπαζηηθήο αγσγήο ζε αζζελή κε θαξδηνγελή θαηαπιεμία (shock) θαη ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα. Σπδήηεζε ηνπ θηλδύλνπ γηα ππνηξνπηάδνλ πλεπκνληθό νίδεκα.) 

 Αλαγλώξηζε ηνπ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ κε αλάζπαζε ηνπ ST-δηαζηήκαηνο. Αλαγλώξηζε ηεο 

θνηιηαθήο καξκαξπγήο. Εθηέιεζε ηεο άκεζεο απηλίδσζεο σο απαξαίηεηε ελέξγεηα ζηα πιαίζηα ηεο 

αληηκεηώπηζε ηεο θνηιηαθήο καξκαξπγήο ή ηεο άζθπγκεο θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο πνπ ζπλέβε κπξνζηά 

ζε κάξηπξεο. (Αλαγλώξηζε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θαξδηνγελνύο θαηαπιεμίαο. 

Αληηκεηώπηζε ηνπ νμένο ζηεθαληαίνπ ζπλδξόκνπ θαη ηεο θαξδηνγελνύο θαηαπιεμίαο θαηά ηελ 

κεηεκθξαγκαηηθή πεξίνδν. Καηαλόεζε ηνπ γεγνλόηνο όηη ε θαξδηαθή αλαθνπή κεηά από έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ κε αλάζπαζε ηνπ SΤ-δηαζηήκαηνο, κπνξεί λα απαηηήζεη αξθεηέο απηληδώζεηο, κέρξη λα 

απνθαηαζηαζεί ξπζκόο αηκάησζεο. Δηαρείξηζε ηνπ πόλνπ ζε νμέα ζηεθαληαία ζύλδξνκα.) 
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 Αλαγλώξηζε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο ιόγσ ειεθηξνπιεμίαο. 

Καηαλόεζε ηνπ γεγνλόηνο πσο ε απηλίδσζε είλαη απαξαίηεηε ζηελ αληηκεηώπηζε θνηιηαθήο 

καξκαξπγήο ή ηεο άζθπγκεο θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο. Σπδήηεζε αλαζηξέςηκσλ αηηηώλ θαξδηαθήο 

αλαθνπήο. Εθαξκνγή ησλ πξσηνθόιισλ αληηκεηώπηζεο ηεο θνηιηαθήο καξκαξπγήο θαη ηεο άζθπγκεο 

θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο. 

 Αλαγλώξηζε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο άζθπγκεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ιόγσ 

ηξαπκαηηθνύ πλεπκνζώξαθα ππό ηάζε. Εθηέιεζε απνηειεζκαηηθήο θαξδηνπλεπκνληθήο 

αλαδσνγόλεζεο θαη άκεζεο απνζπκθόξεζεο κε βειόλα. Εηζαγσγή ζσξαθηθνύ ζσιήλα γηα πην νξηζηηθή 

αληηκεηώπηζε ηνπ πλεπκνζώξαθα. (Αλαγλώξηζε θνηιηαθήο καξκαξπγήο θαη θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο 

ηεο άκεζεο απηλίδσζεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θνηιηαθήο καξκαξπγήο ή ηεο άζθπγκεο θνηιηαθήο 

ηαρπθαξδίαο. Εθαξκνγή ησλ πξσηνθόιισλ αληηκεηώπηζεο ηεο θνηιηαθήο καξκαξπγήο, ηεο άζθπγκεο 

θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο, ηεο αζπζηνιίαο). 

 Αλαγλώξηζε ηεο αζπζηνιίαο. Σπδήηεζε ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ γηα ππνζεξκία κε βάζε ην ηαηξηθό 

ηζηνξηθό.  Εθαξκνγή ησλ πξσηνθόιισλ αληηκεηώπηζεο ηεο αζπζηνιίαο. Καηαλόεζε πσο ε ππνζεξκία 

απνηειεί αλαζηξέςηκε αηηία θαξδηαθήο αλαθνπήο. Δηαρείξηζε αζζελνύο κε ππνζεξκία κε ζθνπό ηελ 

αλάθηεζε απηόκαηεο θπθινθνξίαο, ηερληθέο επαλεζέξκαλζεο ηνπ αζζελνύο. (Αλαγλώξηζε ηεο 

θνηιηαθήο καξκαξπγήο θαη θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο άκεζεο απηλίδσζεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

θνηιηαθήο καξκαξπγήο ή ηεο άζθπγκεο θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο. Καηαλόεζε ηνπ γεγνλόηνο πσο ν 

ζνβαξά ππνζεξκηθόο αζζελήο, κπνξεί λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ απηλίδσζε.)  

 Αλαγλώξηζε ηεο θνηιηαθήο καξκαξπγήο θαη θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο άκεζεο απηλίδσζεο ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θνηιηαθήο καξκαξπγήο ή ηεο άζθπγκεο θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο. Εθαξκνγή ησλ 

πξσηνθόιισλ αληηκεηώπηζεο ηεο θνηιηαθήο καξκαξπγήο θαη ηεο άζθπγκεο θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο. 

(Αλαγλώξηζε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αξηζηεξήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. 

Αληηκεηώπηζε ηεο θαξδηνγελνύο θαηαπιεμίαο θαη ηεο αξηζηεξήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαηά ηελ 

πεξίνδν κεηά ηελ αλαδσνγόλεζε.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


