Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΑΕ 2021-2022
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ACRM
(Anaesthesia Crisis Resource Management)

Χρήση προσομοίωσης σε κρίσιμα συμβάματα
Ανάπτυξη μη τεχνικών δεξιοτήτων
Συμβάματα στην περιοχική αναισθησία
o 8.45-9.00: Προσέλευση-Εγγραφές
o 9.00-9.30: Εκπαιδευτικοί στόχοι
o 09.30-9.45: Icebreaking Ομαδικό παιχνίδι
o 9.45 – 10.15: Διαδραστική Διάλεξη: Προσομοίωση και μη
τεχνικές δεξιότητες
o 10.15-10.30: Γνωριμία με το SimMan
o 10.30-11.30 Mini σενάρια αναγνώρισης κρίσιμων
συμβαμάτων
o Mini σενάριο 1/ Μini σενάριο 2
o ομαδα Α +Β
o ομαδα Β +Α

o Mini σενάριο 3 /Mini σενάριο 4
o ομαδα Α +Β
o ομαδα Β +Α

o 11.30-12.00: Καφές
o 12.00- 13.00: 1ο σενάριο/feedback
o 13.00-14.00: 2ο σενάριο/feedback
o 14.00-15.00: ΓΕΥΜΑ
o 15.00-16.00: 3ο σενάριο/feedback
o 16.00-16.15: Συμπεράσματα - Κλείσιμο

Χρήση προσομοίωσης σε κρίσιμα συμβάματα Ανάπτυξη μη τεχνικών δεξιοτήτων

Συμβάματα στην περιοχική αναισθησία
7-8 Μαΐου 2022
Γραφεία Αναισθησιολογικής Εταιρείας
Μακρυνίτσας 4-6

• Το κλινικό φροντιστήριο απευθύνεται σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους
αναισθησιολόγους.
• Μέσα από κλινικά σενάρια, στο περιβάλλον χειρουργείου που
διαμορφώσαμε στα γραφεία της ΕΑΕ , οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να
διαχειριστούν συμβάματα στην περιοχική αναισθησία και να
λειτουργήσουν μέσα στην ομάδα. Χρησιμοποιείται κυρίως προσομοιωτής
υψηλής πιστότητας SimMan3G αλλά και ανθρώπινη προσoμοίωση.
• Εκπαιδευτικοί στόχοι είναι η εξοικείωση με κρίσιμες καταστάσεις που
σχετίζονται με το τις τεχνικές της περιοχικής αναισθησίας ή τους
φαρμακολογικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται διεγχειρητικά και
μετεγχειρητικά.
• Συγχρόνως, στόχος είναι η κατανόηση του ρόλου του ανθρώπινου
παράγοντα στο σύμβαμα, η ανάπτυξη μη τεχνικών δεξιοτήτων, η βελτίωση
του τρόπου επικοινωνίας και συνεργασίας της ομάδας, η σημασία του
ρόλου του ηγέτη και της έγκαιρης λήψης αποφάσεων.
• To σεμινάριο είναι μονοήμερο και το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται την
επόμενη ημέρα με διαφορετική ομάδα.

Εκπαιδευτές
• Γαρίνη Ελεάνα: Διευθ. Αναισθησιολόγος Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
• Δένδη Άρτεμις επιμ Β Αναισθησιολόγος Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»
• Ευωδιά Ευφημία Αναισθησιολόγος ιδιώτης
• Θεοδωράκη Κασσιανή Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας ΕΚΠΑ «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
• Ιορδανίδου Δέσποινα: Διευθ. Αναισθησιολόγος Ιπποκράτειο Ν. Θεσσαλονίκη
• Λάππας Θοδωρής: Επιμελητής Α Αναισθησιολόγος ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»
• Μπρόζου Βασιλική Επιμελ. Α Αναισθησιολόγος ΓΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
• Ντάνου Φωτεινή Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Ε.Ντυναν
• Ντούμα Αμαλία: Διευθ. Αναισθησιολόγος ΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
• Ρήγα Μαρία επιμ Β Αναισθησιολόγος ΓΝ Ελπις
• Στρατηγοπούλου Πόλα: Διευθ Αναισθησιολόγος ΓΝ Αθηνών «Λαϊκό»

