ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ (Τπξςοεωηικό μάθημα, 4ξ έηξπ, 7ξ
ενάμημξ-ςειμεοιμό)











Η παοξρζία είμαι ρπξςοεωηική, δικαίωμα 2 απξρζιώμ (1
αδικαιξλόγηηη.
Διαίοεζη ζε ξμάδεπ α. πναθηηθή άζθεζε BLS β. πναθηηθή άζθεζε ALS
γ. πναθηηθή άζθεζε ζημκ αεναγςγό air δ. ηαηνηθή πνμζμμμίςζε ζηεκ
ακαηζζεζημιμγία πνμξ και καηόπιμ Διδαζκαλία ζηξ αμθιθέαηοξ ηξρ
μξζξκξμείξρ
Παναθμιμύζεζε ηςκ δναζηενημηήηςκ ηεξ Ακαηζζεζημιμγηθήξ Κιηκηθήξ
(πεηνμονγηθέξ αίζμοζεξ, Ακάκερε, Ιαηνεία πόκμο θαη πνμακαηζζεηηθμύ
ειέγπμο, επηζθέρεηξ ζε θιηκηθέξ, επείγμκηα): 1 μέκημναξ ακά 20
θμηηεηέξ
Logbook. Τμοιάπηζημκ ηα 2/3 ζομπιενςμέκμ (BLS ALS ζε
πνμπιάζμαηα, ζε αζζεκείξ: αθμύς-βιέπς-αηζζάκμμαη-BLS, αενηζμόξ
με μάζθα, ημπμζέηεζε ιανογγηθήξ μάζθαξ, ημπμζέηεζε αεναγςγώκ,
ακαννόθεζε, ημπμζέηεζε θιέβαξ, ιήρε αενίςκ αίμαημξ, ημπμζέηεζε
πενηπεηνίδαξ-ειεθηνμδίςκ, πνμεημημαζία θανμάθςκ θαη αζζεκμύξ ζημ
πεηνμονγηθό ηναπέδη, monitoring, ζομπιήνςζε δηαγνάμμαημξ
ακαηζζεζίαξ, ιήρε ηζημνηθμύ αζζεκμύξ πνμξ πεηνμονγείμ, ιήρε
ηζημνηθμύ αζζεκμύξ ημο ηαηνείμο πόκμο, επείγμκηα: δηαπείνηζε βανέςξ
πάζπμκηα, ακάκερε μεηεγπεηνεηηθμύ αζζεκμύξ, ημπμζέηεζε
απμζηεηνςμέκςκ γακηηώκ, ρειάθεζε θαη εηζαγςγή βειόκαξ γηα ναπηαία
ή επηζθιενίδημ)
Δηαθάκεηεξ ζηα αγγιηθά, ηηξ ιαμβάκμοκ ζημ ηέιμξ ημο μαζήμαημξ (eclass), ζηεκ ανπή θάζε δηαθάκεηαξ ζα ακαθένεηαη μ ζηόπμξ ημο
μαζήμαημξ θαη ζημ ηέιμξ ζα οπάνπμοκ 5 ενςηήζεηξ MCQs πμο ζα ηηξ
απακημύκ μη θμηηεηέξ
Γλεηάζεηξ με 20 MCQ ζε 3 πνμόδμοξ.
Γνγαζηενηαθά μαζήμαηα:
11:00-14:00 ή ζηιπ αίθξρζεπ Α2 (BLS) και Α4 (ALS) ή ζηξ
εογαζηήοιξ αεοαγωγξύ (air) ή ζηημ Αίθξρζα ρμεδοιάζεωμ Κλιμικήπ
(ποξπ)
15:00-17:00 ζηξ αμθιθέαηοξ ηξρ μξζξκξμείξρ (θεωοηηικά
μαθήμαηα)

1. Γηζαγςγή – Βαζηθή Υπμζηήνηλε ηεξ Δςήξ ζε παηδί θαη εκήιηθα,
απόθναλε αεναγςγμύ από λέκμ ζώμα (BLS) 25/9/2019
Αομαξύηξγλξρ Ε, Υαλκιάπ Α
2. Γλεηδηθεομέκε Υπμζηήνηλε ηεξ Δςήξ 2/10/2019
Μπαοέκα Μ, Αομαξύηξγλξρ Ε
3. Φοζημιμγία θαηά ηεκ ακαηζζεζία (ακαπκεοζηηθό, θανδηά) 9/10/2019

Νηαλξύκα Μ, Αομαξύηξγλξρ Ε
Φοζημιμγία θαηά ηεκ ακαηζζεζία (ΑΝΣ, κεονμμοηθή δηαβίβαζε,
εγθέθαιμξ-ύπκμξ-μκήμε-ζοκείδεζε, ήπαν, κεθνμί)
9/10/2019
η
ηαμξύληπ Κ (1 ΠΡΟΟΔΟ)
4. Τεπκηθέξ ακαηζζεζίαξ, πιεμκεθηήμαηα, μεημκεθηήμαηα 16/10/2019
Λαξύ Ε, Αομαξύηξγλξρ Ε (ΑBLS, ΒALS, Γair, Δπνμξ)
5. Γκεμένςζε ηςκ θμηηεηώκ ζπεηηθά με ημ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα ζημκ
Κακαδά 23/10/19
James D. Douketis, Professor of Medicine, McMaster University
of Canada, Γπίηημμξ Δηδάθημναξ ημο Πακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ
6. Τα θάνμαθα πμο πνεζημμπμηεί μ ακαηζζεζημιόγμξ 30/10/2019
Υαλκιάπ Α (BBLS, ΓALS, Δair, Απνμξ)
7. Πνμακαηζζεηηθή εθηίμεζε θαη πνμεημημαζία αζζεκμύξ πμο ζα
οπμβιεζεί ζε πεηνμονγηθή επέμβαζε 6/11/2019
Αομαξύηξγλξρ Ε (ΓBLS, ΔALS, Αair, Βπνμξ)
8. Πώξ παναθμιμοζεί μ ακαηζζεζημιόγμξ πενηεγπεηνεηηθά ημκ αζζεκή;
(Monitoring) 13/11/2019
Υαλκιάπ Α (ΔBLS, ΑALS, Βair, Γπνμξ)
9. Αγγεηαθή πνμζπέιαζε θαη δηαπείνηζε ογνώκ, αίμαημξ θαη παναγώγςκ
Υαλκιάπ Α 20/11/2019 (2η ΠΡΟΟΔΟ)
10. Κνίζημα ζομβάκηα θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ακαηζζεζίαξ θαη ηεξ ακάκερεξ
ημο αζζεκμύξ θαη ακηημεηώπηζε αοηώκ. Μεηεγπεηνεηηθή θνμκηίδα.
Σοκενγαζία Ομάδαξ (Teamwork)
Αομαξύηξγλξρ Ε 27/11/2019
11. Δηαπείνηζε οπμεηδηθμηήηςκ γηα ακαηζζεζία εκειίθςκ. Παηδηαηνηθή
ακαηζζεζία
Μπξρζιά Α,Υαλκιάπ Α 3/12/2019
12. Κιηκηθά παναδείγμαηα με πνμζμμμίςζε 10/12/2019
ηαμξύληπ Κ, Κξοάκηπ Α, Υαλκιάπ Α
13. Δηαπείνηζε: α. μλέμξ θαη μεηεγπεηνεηηθμύ πόκμο, β. πνόκημο θαιμήζμοξ
πόκμο, γ. θανθηκηθμύ πόκμο. Κιηκηθά παναδείγμαηα 17/12/2019
Αομαξύηξγλξρ Ε (3η ΠΡΟΟΔΟ)

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ:
Υειοξρογείξ: Γιέκε Μ. Ανκαμύημγιμο, Καζεγήηνηα Ακαηζζεζημιμγίαξ
BLS: Φαιθηάξ Αζακάζημξ, Γπίθμονμξ Καζεγεηήξ Ακαηζζεζημιμγίαξ
ALS: Μεηαλία Μπανέθα, Ακαηζζεζημιόγμξ Γπημειήηνηα Α ΓΣΥ
Αεοαγωγόπ: Μανία Νηαιμύθα, Ακαηζζεζημιόγμξ
Η ποξζξμξίωζη ζηημ Αμαιζθηζιξλξγία: Κςκ/κμξ Σηαμμύιεξ,
Ακαηζζεζημιόγμξ Γπημειεηήξ Α ΓΣΥ

