Σεμινάριο Βασικής Επείγουσας Υπερηχογραφίας
Στόχοι του σεμιναρίου:





Η αναγνώριση της ανάγκης ενσωμάτωσης των υπερήχων στην άσκηση της επείγουσας ιατρικής
Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τις αρχές και τις εφαρμογές της επείγουσας υπερηχογραφίας
σύμφωνα με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και του βιβλιαρίου εκπαίδευσης (logbook) της Εξειδίκευσης
στην Επείγουσα Ιατρική
Εκπαίδευση στις τεχνικές απεικόνισης και ερμηνεία των βασικών εφαρμογών της επείγουσας
υπερηχογραφίας:
1. e-FAST (υπερηχογραφία στο τραύμα)
2. assessment of the abdominal aorta (υπερηχογραφική εκτίμηση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής)
3. vascular access (αγγειακή προσπέλαση υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση)
4. echo in life support (υπερηχογραφία στην εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής)

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:






πρακτική εξάσκηση σε σταθμούς, χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας φορητές συσκευές
υπερήχων
μικρές ομάδες εκπαιδευόμενων, ώστε να εξασφαλισθεί ικανός χρόνος πρακτικής εξάσκησης ανά
εκπαιδευόμενο
πρακτικής εξάσκηση πάνω σε πραγματικά μοντέλα και σε ομοιώματα (mannequin)
σύντομες διδακτικές διαλέξεις
παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών

Διάρκεια σεμιναρίου: 9πμ ως 5μμ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:





Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιατρούς που εργάζονται σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
Νοσοκομείων ή ασκούν Επείγουσα Ιατρική σε άλλες δομές υγείας.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για την καλύτερη
προετοιμασία των συμμετεχόντων, πριν την έναρξη του σεμιναρίου, θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά το
υλικό προς μελέτη.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά δια ζώσης

Διευθύντρια Σεμιναρίου

Εφη Πολυζωγοπούλου




Επίκουρος Καθηγήτρια Επείγουσας Ιατρικής ΕΚΠΑ-Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών
ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ – Συντονίστρια Εκπαίδευσης της Εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική
Πρόεδρος του UltrasoundSection της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής (EUSEM)
Εκπαιδεύτρια στα σεμινάρια επείγουσας υπερηχογραφίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επείγουσας
Ιατρικής (EUSEM)





Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πανευρωπαϊκά και εθνικά συνέδρια σε θέματα Επείγουσας
Υπερηχογραφίας
Διευθύντρια σεμιναρίων επείγουσας υπερηχογραφίας της Πανεπιστημιακής Κλινικής Επειγόντων
Περιστατικών ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Συν-διευθύντρια και οργανώτρια σεμιναρίων της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΙ)

Εκπαιδευτές:TBA

Εν αναμονή ενός διαδραστικού και πρακτικού σεμιναρίου που ελπίζουμε να φανεί χρήσιμο στους
συμμετέχοντες

Εφη Πολυζωγοπούλου
Επίκουρος Καθηγήτρια Επείγουσας Ιατρικής ΕΚΠΑ
Πανεπιστημιακή Κλινικής Επειγόντων Περιστατικών ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Διευθύντρια Σεμιναρίου Επείγουσας Υπερηχογραφίας

