
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΣΗΝ 

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΔΡΑΓΩΓΟΤ 

 

ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΔΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ  

Ή 

ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

ΔΚΑΒ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

 
 

Πρόγραμμα 
 

άββαηο   
 

08: 30. ΛΗΞΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ  
 

Έλαξμε, ραηξεηηζκόο από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΕΕΔΑ 
 
08:40 – 08:50. Γξαπηέο εξωηήζεηο εηζαγωγήο (Σωζηό – Λάζνο) 

 
08:50–9:30 Ιλνπηηθή δηαζωιήλωζε ηξαρείαο   

09:30–10:00 Υπεξγιωηηηδηθέο ζπζθεπέο αεξηζκνύ πλεπκόλωλ 

(Λαξπγγηθέο κάζθεο, Classic, Fastrach, Proseal) 

 

10:00–10:25 Άιιεο ππεξγιωηηηδηθέο ζπζθεπέο αεξηζκνύ πλεπκόλωλ 

(Combitube, EasyTube, Laryngeal Tube, Cobra) 

 

   

10:25–10:45 Γιάλειμμα, καθές 

 

 

10:45–11:20 Επεκβαηηθόο έιεγρνο ηνπ αεξαγωγνύ  

(Ι) Φεηξνπξγηθή θξηθνζπξενηνκή  

(ΙΙ) Δηαδεξκηθή θξηθνζπξενηνκή 

 

11:20–11:45 Επεκβαηηθόο έιεγρνο ηνπ αεξαγωγνύ  

(ΙΙΙ) Δηαηξαρεηαθόο αεξηζκόο κε βειόλε 

 

11:45–12:10 Επηθνπξηθά κέζα θαη ρεηξηζκνί ζηνλ δύζθνιν 

αεξαγωγό 

 

12:10–12:35 Πξόγλωζε-εθηίκεζε δύζθνινπ αεξαγωγνύ  

 



 12:35 – 13:20: Γιάλειμμα, γεύμα 
 

13: 20 – 15:15: Πξαθηηθή εθπαίδεπζε  
 

15:15 – 15:35: Γιάλειμμα, καθές 
 
15:35 – 17:00: Πξαθηηθή εθπαίδεπζε.  

 
17:00: Τέινο 1εο εκέξαο, ζπλάληεζε εθπαηδεπηώλ 
 

 

Κσριακή  

 
08: 20. ΛΗΞΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ 
 

08:30 - 9:00 Αιγόξηζκνη αληηκεηώπηζεο δύζθνινπ αεξαγωγνύ  

09:00 – 9:30 Ιαηξνλνκηθνί πξνβιεκαηηζκνί ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

αεξαγωγνύ 

 

09:30–10:00 Σελάξηα δύζθνινπ αεξαγωγνύ  

 
10:10 – 10:30: Γιάλειμμα, καθές 

 
11:00 – 14:00: Πξαθηηθή εθπαίδεπζε - Αμηνιόγεζε 

 
14:00 – 14:20: Γξαπηέο εμεηάζεηο - εξωηήζεηο εμόδνπ (Σωζηό – Λάζνο) 
 

14:30: Λήμε Φξνληηζηεξίνπ, ζπλάληεζε εθπαηδεπηώλ 
 

ηαθμοί πρακηικής εκπαίδεσζης -  Δκπαιδεσηές 
 

Aίθοσζα 1.  (3 ζηαζκνί άζθεζεο) 

                   Ιλνπηηθή δηαζωιήλωζε  

 

Αίθοσζα 2. (2 ζηαζκνί άζθεζεο) 

Άιιεο ππεξγιωηηηδηθέο ζπζθεπέο αεξηζκνύ πλεπκόλωλ (Combitube, 

EasyTube, Laryngeal Tube, Cobra) Video Λαξπγγνζθόπην/Macintosh / 

Airtraq, Φξήζε ειαζηηθνύ θεξίνπ/FROVA  

 

Αίθοσζα 3.  (3 ζηαζκνί άζθεζεο) 

Υπεξγιωηηηδηθέο ζπζθεπέο αεξηζκνύ πλεπκόλωλ (Λαξπγγηθέο κάζθεο, 

Classic, Fastrach, Proseal) Λαξπγγηθή κάζθα Fastrach γηα ηπθιή 

δηαζωιήλωζε ηξαρείαο 

 

Αίθοσζα 4.  (2 ζηαζκνί άζθεζεο) 

Επεκβαηηθόο έιεγρνο ηνπ αεξαγωγνύ. Κξηθνζπξενηνκή 

(Φεηξνπξγηθή, Δηαδεξκηθή) 

 



Αίθοσζα 5. (2 ζηαζκνί άζθεζεο) 

Δηαηξαρεηαθόο αεξηζκόο κε βειόλε  

Ιλνπηηθή δηαζωιήλωζε κέζω Fastrach 

 

 
 
 
Παραηηρήζεις  

 Η αλειιηπήο ζπκκεηνρή ζε όια ηα ζθέιε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ππνρξεωηηθή γηα ηελ 
εμαζθάιηζε δηθαηώκαηνο αμηνιόγεζεο ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ θαη ρνξήγεζε 
Πηζηνπνηεηηθνύ Επάξθεηαο ζηε Δηαρείξηζε ηνπ Αεξαγωγνύ ζηνπο επηηπρόληεο. 

 Τν παξαπάλω πξόγξακκα ζα ηεξεζεί απζηεξά. Η έγθαηξε πξνζέιεπζε είλαη 

επηηαθηηθή. 
 Η εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ζύληνκεο εηζαγωγηθέο δηαιέμεηο κε έκθαζε ζε πξαθηηθά 

δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αεξαγωγνύ, ελώ ην βάξνο δίλεηαη ζηελ πξαθηηθή 
εθπαίδεπζε ζε νκάδεο ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ, ζηε ρξήζε ζπζθεπώλ αεξαγωγνύ θαη 
εθαξκνγή ηερληθώλ, πάλω ζε πξνπιάζκαηα. 

 Η αμηνιόγεζε ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ πεξηιακβάλεη γξαπηέο εξωηήζεηο [εηζαγωγήο θαη 

εμόδνπ] θαζώο θαη δηδαρζείζεο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο, ζηνπο ζηαζκνύο πξαθηηθήο 
εθπαίδεπζεο. Αδπλακία επίηεπμεο πνζνζηνύ 60% ζε 2 από ηα 6 αληηθείκελα 
αμηνιόγεζεο ή πνζνζηνύ κηθξόηεξνπ ηνπ 50% ζε 1 από ηα 6 αληηθείκελα 
αμηνιόγεζεο, ζπλεπάγεηαη θαη απνηπρία ζηε ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνύ Επάξθεηαο 
ζηε Δηαρείξηζε ηνπ Αεξαγωγνύ. 

 Οη γξαπηέο εξωηήζεηο πξνέξρνληαη από ην Πξαθηηθό Εγρεηξίδην ηεο ΕΕΔΑ θαη ηηο 
εηζαγωγηθέο δηαιέμεηο. 

 Η κειέηε ηνπ Πξαθηηθνύ Εγρεηξηδίνπ πνπ δηαλέκεηαη έγθαηξα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 
είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πην εύιεπηε θαη απνδνηηθή παξαθνινύζεζε.  

 


