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Έναρξη Προγράμματος
“Θεραπευτικη Άσκηση Action For Cancer”
Από τον Απρίλιο ανακοινώθηκε
η έναρξη του καινοτόμου
προγράμματος «Θεραπευτική
Άσκηση – Action for Cancer»
που απευθύνεται σε ασθενείς
με κακοήθη νεοπλάσματα.
Την έναρξη του προγράμματος
κήρυξε μια πετυχημένη και
ενδιαφέρουσα Συνέντευξη Τύπου
η οποία πραγματοποιήθηκε στις
07/04/2022, Παγκόσμια Ημέρα
Υγείας, στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο (Π.Γ.Ν.)
ΑΤΤΙΚΟΝ.
Ένα πρώιμο επίτευγμα του
προγράμματος είναι πως τη
συνέντευξη τύπου τίμησαν με την
παρουσία τους ο Διοικητής του
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ κύριος Σπύρος
Αποστολόπουλος, ο Γενικός
Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας κύριος Μάριος
Θεμιστοκλέους, ο Πρύτανης
του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Μελέτιος
– Αθανάσιος Δημόπουλος,
ο Κοσμήτωρ της Σχολής
Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ,
Καθηγητής Εμμανουήλ Πικουλής
και ο Πρόεδρος της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ, Καθηγητής
Γεράσιμος Σιάσος.

Το πρόγραμμα αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για ποικίλους
λόγους, έναν από αυτούς τον
εντοπίζουμε στον ορισμό της
Θεραπευτικής άσκησης.
Ως θεραπευτική άσκηση
ορίζεται ο εξατομικευμένος
προγραμματισμός φυσικών
δραστηριοτήτων κατάλληλα
προσαρμοσμένες στην ιατρική
εικόνα του ασθενούς, που
οδηγεί σε μη φαρμακευτικά
θεραπευτικά οφέλη και σε
μείωση της συμπτωματολογίας
μίας νόσου. Μια τέτοια
εξατομικευμένη παρέμβαση
απαιτεί μια αλληλουχία
εξεταστικών βημάτων - ενός
μονοπατιού αξιολόγησης - που
προηγείται της έναρξης του
θεραπευτικού προγράμματος
και παρέχει στους επαγγελματίες
υγείας δύο ξεκάθαρες
πληροφορίες:
(α) τη δυνατότητα του ασθενή
να ξεκινήσει το πρόγραμμα
θεραπευτικής άσκησης με
ασφάλεια και
(β) την προσαρμογή της άσκησης
στις ανάγκες, τα συμπτώματα και

τις προτιμήσεις του ώστε
να λάβει τα μέγιστα οφέλη
από αυτή.
Αναμφισβήτητα, η άσκηση
αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της θεραπείας για την
πλειονότητα των καρκίνων.
Η σωματική δραστηριότητα
ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα, καθιστώντας το πιο
αποτελεσματικό στην αναστολή
της ανάπτυξης του όγκου και
μειώνοντας τις παρενέργειες
και την τοξικότητα της
θεραπείας επιπλέον βελτιώνει
την αποτελεσματικότητα του
θεραπευτικού σχήματος. Είναι
σαφές ότι η καθοδηγούμενη
και εξατομικευμένη άσκηση
συμβάλλει σημαντικά σε πολλές
πτυχές και σε πολλά στάδια της
ζωής ενός καρκινοπαθούς.
Ειλικρινά, είναι τιμή μας το
γεγονός ότι βάζουμε ένα λιθαράκι
στη μάχη ενάντια στον καρκίνο.
Είναι τιμή μας να βοηθάμε
τους ανθρώπους να βρίσκουν
λίγη παραπάνω δύναμη για να
συνεχίσουν τη μάχη τους.
Never never never give up!

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Κουλουβάρης
Επίκουρος Καθηγητής Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Πρόεδρος «Αναγέννηση & Πρόοδος»
Δ/ντης Κινητών Ιατρικών Μονάδων & Sports Excellence
Επιστημονικά Υπεύθυνος Trauma Edu
e-mail: info@drkoulouvaris.gr

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 13

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 | EMAG NO 14

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ ΜΕ Ν Α

4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

2

Editorial
Έναρξη Προγράμματος “Θεραπευτική Άσκηση – Action for Cancer”

4

Περιεχόμενα

5

Sports Excellence
Θεραπευτική Άσκηση – Action for Cancer: Πρόγραμμα & Οφέλη

8

Κινη τές Ιατρικές Μονάδες (KIM )
Ενσωμάτωση Υψηλής Τεχνολογίας, Απολογιστικό δράσεων & επόμενες αποστολές

Sports Excellence
Θεραπευτική Άσκηση - Action
For Cancer: Πρόγραμμα & Οφέλη

10

Αφιέρωμα: SNF Nostos
SNF Nostos Run

12

Εκπαίδευση
Trauma Edu – Σημαντικά Ορόσημα
Hand-On Workshop - 1st International External fixation on Orthoplastic Lower Extremity Reconstruction
Wound Management

16

Συνέντευξη | Trauma edu – Ο κλάδος της νοσηλευτικής – όραμα, εκπαίδευση & προκλήσεις
Παύλος Μ. Μυριανθεύς

18

Αθλητικά Μονοπάτια
Επικείμενα Αθλητικά Μονοπάτια Καλοκαίρι 2022

20

22

Όταν η προσφορά
συνδυάζεται
με υψηλή επιστημονική
γνώση…
Χ αρίλ αο ς Τσ ολ ά κ η ς
Διευ θ υ ντής Α θλ η τ ι κώ ν Π ρ ογρ α μ μ ά τ ω ν S E

Αθλητισμός
Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού και απολογισμός Δράσεων - Η Πορεία της Α&Π για Προσβασιμες
Αθλητικές Δραστηριότητες Συμπερίληψης στο ΚΠΙΣΝ
Συνέντευξη - Συζήτηση για τη Χειρουργική Προσομοίωση
Το Τμήμα Χειρουργικής Προσομοίωσης στο Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ

Υπεύθυνος Έκδοσης
Παναγιώτης Κουλουβάρης | Επίκουρος Καθηγητής Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
Επιστημονικά Υπεύθυνος Sports Excellence - Κινητές Μονάδες - TraumaEdu
Υπεύθυνη Σύνταξης
Χριστίνα Βρότσου | Διευθύντρια Προγραμμάτων & Στρατηγικής Ανάπτυξης
Συντακτική Ομάδα
Θεόδωρος Δαβιώτης | Υπεύθυνος Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού Α&Π
Ελένη Κόλια | Υπεύθυνη Έργου «Αθλητικά Μονοπάτια» Α&Π
Έλλη Κυρίτση | Συντονίστρια Κινητών Ιατρικών Μονάδων
Γιάννης Ηλιόπουλος | IT Officer Κινητών Ιατρικών Μονάδων
Χριστίνα Βρότσου | Διευθύντρια Προγραμμάτων & Στρατηγικής Ανάπτυξης
Χαρίλαος Τσολάκης | Διευθυντής Αθλητικών Προγραμμάτων SE
Αποστόλης Σκούρας | Φυσικοθεραπευτής, Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής
Δημήτρης Αντωνάκης-Καραμίντζας | Φυσικοθεραπευτής, Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής
Γιαννάκη Ηλέκτρα | Καθηγήτρια Προσαρμοσμένες Φυσικής Αγωγής
Γαλάνη Δήμητρα | Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Διγαλέτου Μαργαρίτα | Καθηγήτρια Προσαρμοσμένες Φυσικής Αγωγής
Καρανζούνη Χριστίνα | Καθηγήτρια Προσαρμοσμένες Φυσικής Αγωγής
Φωτογραφίες: Δημήτρης Παπάς, Σταύρος Μπόγλου & Πελαγία Καρανικόλα
Σχεδιασμός Εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Dogfish Graphic Designers
Έκδοση: Αναγέννηση & Πρόοδος
Υπό την επιστημονική επίβλεψη

Απ ο στό λ η ς Σ κ ού ρ α ς
Φ υ σικ ο θ ερα π ε υ τ ή ς ,
Ε π ιστημ ο νικ ός Σ υ ν ε ρ γά τ η ς - Ε ρ ε υ ν η τ ή ς
Δη μ ή τρη ς Αντ ω νά κ η ς - Κ α ρ α μ ί ντ ζ α ς
Φ υ σικ ο θ ερα π ε υ τ ή ς ,
Ε π ιστημ ο νικ ός Σ υ ν ε ρ γά τ η ς - Ε ρ ε υ ν η τ ή ς

Το πρόγραμμα Θεραπευτικής Άσκησης για τον καρκίνο
(Action for Cancer) διανύει το 2ο μήνα από την ανακοίνωση
έναρξης του και το τμήμα Αθλητικής Αριστείας “Sports Excellence”, έχει ήδη εξυπηρετήσει πάνω από 40 συμπολίτες
μας που έχουν διαγνωστεί με κακοήθη νεοπλασία.
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Οι απόψεις των συντακτών,
οι οποίες διατυπώνονται στην
παρούσα ηλεκτρονική έκδοση,
δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά
τις επίσημες θέσεις της ΑΜΚΕ
«Αναγέννηση & Πρόοδος».
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ

Όταν κάποιος μαθαίνει ότι έχει καρκίνο, καλείται
ψυχοσωματικά να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα της
νόσου αλλά και τις παρενέργειες της θεραπείας, έτσι
η άσκηση μάλλον είναι το τελευταίο πράγμα που θα
σκεφτεί – και μάλλον δικαιολογημένα. Επιπλέον, η
ελλιπής πληροφόρηση, κάνει τους πάσχοντες πολύ
επιφυλακτικούς, ίσως και αρνητικούς να ανακαλύψουν
την ευεργετική βιολογική επίδραση των ειδικών
προγραμμάτων άσκησης για διαφορετικά είδη καρκίνου.
Παρ’όλα αυτά, η μεγάλη έλευση τόσων συμπολιτών μας με
σκοπό να μείνουν σωματικά δραστήριοι και να ενισχύσουν
τον οργανισμό τους την περίοδο που υποβάλλονται σε τόσο
αναγκαία μεν, αλλά εξαντλητικά και επίπονα θεραπευτικά
σχήματα είναι κάτι που πραγματικά συγκινεί και ενισχύει
τις ελπίδες μας για το μέλλον. Αυτή η άμεση κινητοποίηση
δείχνει πως η κοινότητα μας πλέον έχει αρχίσει και
ευαισθητοποιείται, ενημερώνεται και δρα γύρω από την
άσκηση και τον καρκίνο.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 | EMAG NO 14
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Το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence, που
λειτουργεί με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ) και υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, υλοποιεί
καινοτόμο πρόγραμμα άσκησης σε ογκολογικούς ασθενείς,
με τίτλο «Θεραπευτική Άσκηση – Action for Cancer».
Τα προγράμματα άσκησης που εφαρμόζονται έχουν
ως βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής
Εταιρείας Καρκίνου (ACS), του Αμερικανικού Κολλεγίου
Αθλητιατρικής (ACSM) και του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασθενείς
με κακοήθη νεοπλάσματα:
1. Μαστού
2. Πνεύμονα
3. Παχέος εντέρου
4. Ουροποιογενετικού συστήματος
5. Μυοσκελετικού συστήματος
Στην πρώτη συνεδρία λαμβάνεται ένα ενδελεχές ιστορικό με
σκοπό την κατανόηση των συμπτωμάτων και του ιατρικού
προφίλ του ασθενή. Ύστερα ακολουθεί η αξιολόγηση
της φυσικής κατάστασης με σκοπό να προσδιοριστεί το
επίπεδο που βρίσκεται ο ασθενής και να συλλεχθούν
χρήσιμα δεδομένα από τους φυσικοθεραπευτές. Στον 1,5
μήνα και στο τέλος του δια ζώσης προγράμματος (3 μήνες)
πραγματοποιείται επαναξιολόγηση με σκοπό να συγκριθούν
τα δεδομένα και να γίνει αντιληπτή η βελτίωση μέσα από
αντικειμενικές μετρήσεις.

Μερικές αλήθειες για την άσκηση
και τον καρκίνο
Η άσκηση είναι σύμμαχος τη υγείας και αυτό
επιβεβαιώνεται συνεχώς με νέες μελέτες. Οι
κατευθυντήριες προτάσεις του Αμερικάνικου Κολλεγίου
Αθλητιατρικής τονίζουν πως η θεραπευτική άσκηση
στον καρκίνο περιορίζει σημαντικά τα συμπτώματα της
ασθένειας και προάγει την ποιότητα ζωής των ασθενών
που πάσχουν και υποβάλλονται σε θεραπεία, ενώ
βελτιώνει και την αποτελεσματικότητα του ίδιου του
θεραπευτικού σχήματος.

σύστημα και οδηγεί στην παραγωγή πολλών
διαφορετικών ουσιών που στοχεύουν τα καρκινικά
κύτταρα, ενώ η αυξημένη θερμοκρασία και το οξύ
στρες που προκαλείται από τη σωματική δραστηριότητα
δημιουργούν ένα δυσμενές περιβάλλον για τον όγκο,
περιορίζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης και τον κίνδυνο
εξάπλωσης του.

Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό;

Η σωματική δραστηριότητα αυξάνει επίσης τη ροή του
αίματος και συμβάλλει στον σχηματισμό αιμοφόρων
αγγείων σε όλο το σώμα. Όταν η κυκλοφορία του
αίματος και η παροχή οξυγόνου στα κύτταρα αυξάνεται,
βελτιώνεται η φαρμακοκινητική της χημειοθεραπείας,
προάγεται η αποτελεσματικότητα της ακτινοθεραπείας
και αυξάνεται η συνολική ανοχή του σώματος στα
φάρμακα.

Υπάρχουν πολλοί προτεινόμενοι μηχανισμοί επίδρασης
της άσκησης στην παθοφυσιολογία της νόσου. Είναι πλέον
αποδεδειγμένο ότι η άσκηση επιδρά στο μικροπεριβάλλον
του όγκου με πολλές και ωφέλιμες αλλαγές για την υγεία
του ασθενούς. Η άσκηση ενισχύει το ανοσοποιητικό

Αναμφισβήτητα, λοιπόν, η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της αντικαρκινικής θεραπείας. Είναι σαφές ότι η
καθοδηγούμενη και εξατομικευμένη άσκηση συμβάλλει
σημαντικά σε πολλές πτυχές και σε πολλά στάδια της
ζωής ενός καρκινοπαθούς.
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Η συμμετοχή περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αερόβιας
άσκησης, άσκησης αντιστάσεων και διατατικές τεχνικές,
με συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα και από 30-45
λεπτά η κάθε συνεδρία. Το πρόγραμμα έχει συνολική
διάρκεια 3 μήνες και εξ αποστάσεως παρακολούθηση για
επιπλέον 3 μήνες. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος
η παρακολούθηση της προπονητικής επιβάρυνσης και
της υποκειμενικής αντίληψης της προσπάθειας που έχει
καταβάλει ο ασθενής αξιολογούνται και καταγράφονται σε
ειδικό λογισμικό (Patient Monitoring), με σκοπό τη βέλτιστη
εξατομίκευση του προγράμματος άσκησης.
Το καινοτόμο αυτό λογισμικό λειτουργεί ως κίνητρο για τον
ασθενή καθώς οπτικοποιεί τα αποτελέσματα και ενημερώνει
τον ασθενή για την πρόοδο των προπονήσεων του.
Τέλος, οι ασθενείς συμπληρώνουν ερωτηματολόγια ευεξίας,
ποιότητας ζωής και ύπνου με σκοπό να ελέγχεται με τρόπο
συστηματικό η επίδραση του προγράμματος άσκησης στην
ποιότητα ζωής τους.

Η άσκηση στον καρκίνο αποδεδειγμένα είναι
ασφαλής. Όταν τηρούνται οι οδηγίες και οι
κατευθύνσεις για θεραπευτική άσκηση από
πιστοποιημένους επαγγελματίες άσκησης και υγείας,
αυτή είναι μόνο ωφέλιμη και όχι επιβλαβής.
Το θεραπευτικό πρόγραμμα απαιτεί εξατομικευμένη
παραμετροποίηση ανάλογα με τα συμπτώματα του
ασθενούς, το στάδιο και τον τύπο του καρκίνου, το
αιματολογικό προφίλ και τις οδηγίες-συστάσεις των
επιβλέποντων καρδιολόγων και ογκολόγων.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως σε αντίθεση
με ό,τι πιστεύαμε παλαιότερα, πλέον είναι
αποδεδειγμένο ότι η άσκηση με αντιστάσεις ούτε
προκαλεί ούτε επιδεινώνει το λεμφοίδημα, ενώ
υπάρχουν και σημαντικές ενδείξεις για την βελτίωση
της οστικής υγείας στους ογκολογικούς ασθενείς.
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ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

Κινητές Ιατρικές
Μονάδες (KIM)
Ενσωμάτωση Υψηλής Τεχνολογίας,
Απολογιστικό Δράσεων & Επόμενες Αποστολές
Έ λλη Κ υρ ί τσ η | Συντονίστρια Κινητών Ιατρικών Μονάδων
Γι ά ννης Ηλι όπ ου λος | IT Officer Κινητών Ιατρικών Μονάδων

απομακρυσμένων νησιών, όπως τη χιονισμένη Σέριφο.
Η άρτια καταρτισμένη επιστημονική ομάδα αποτελούμενη
από ένα πλήθος ιατρικών ειδικοτήτων και έχοντας στην
διάθεσή της υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό είναι έτοιμη
να προσφέρει δωρεάν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

B. Να έχουν πρόσβαση στα
προσωπικά τους στοιχεία. Θα
βλέπουν τις διαγνώσεις των
ιατρών που επισκέφθηκαν και
επιπλέον μπορούν να κάνουν
λήψη των αποτελεσμάτων
των εξετάσεων τους. Αυτή η
βελτίωση είναι πολύ σημαντική
καθώς επιτρέπει στον κάθε
εξεταζόμενο να έχει στην κατοχή
του, άμεσα διαθέσιμο, τον
πλήρες ιατρικό φάκελό του σε
ηλεκτρονική μορφή.

Με σύνθημα «Παντού στην Ελλάδα»
οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες,
συνεχίζουν τις αποστολές και το 2022
Η 1η αποστολή του έτους και για 3η φορά, υλοποιήθηκε
στο νησί της Σερίφου 19-23 Ιανουαρίου 2022 σε
συνέχεια της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Έπειτα ακολουθήσε ο Άγιος Ευστράτιος, η Πάτμος και οι
Λειψοί. Αφήνοντάς για λίγο πίσω το Αιγαίο, ακολουθήσαν
αποστολές στον Μωριά, στην Αρεόπολη στα Τρόπαια
και στο Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας. Και τέλος επιστροφή
και πάλι στα αγαπημένα μας νησιά τη Δονούσα, την
Αστυπάλαια και τη Νίσυρο.

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) πραγματοποίησαν την
πρώτη αποστολή τον Ιανουάριο 2014. Ο σχεδιασμός όμως
είχε ξεκινήσει δύο χρόνια νωρίτερα, και στόχευε ψηλά
θέλοντας να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες
υγείας στους κατοίκους των απομακρυσμένων σημείων
της Ελλάδας που θα επισκέπτονταν.

• Εξατομικευμένες ανά ιατρική ειδικότητα λειτουργίες
• Βελτιωμένη διασύνδεση του ιατρικού εξοπλισμού
• Αύξηση στην παραγωγικότητα της ομάδας
• Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω ασφαλών μεθόδων
επικοινωνίας
• Διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών.

Σχεδιάστηκαν ειδικά οχήματα, αγοράστηκε ο πιο
σύγχρονος εξοπλισμός, χρησιμοποιήθηκε η πιο πρόσφατη
διαθέσιμη τεχνολογία αποσκοπώντας σε υψηλού
επιπέδου υπηρεσίας, στην ταχύτατη διεκπεραίωση,
και στην ασφάλεια των ιατρικών δεδομένων. Όμως,
στη προσπάθεια μας για διαρκή βελτίωση ποτέ
δεν επαναπαυτήκαμε. Διαρκώς βελτιώνουμε την
αποδοτικότητα και το επίπεδο υπηρεσιών της ομάδας μας.
Γνωρίζοντας ότι ο δρόμος αυτός περνάει μέσα από την
υψηλή τεχνολογία, συνεχώς αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό
και τον τρόπο λειτουργίας των ΚΙΜ.
Η 100η αποστολή των ΚΙΜ συνοδεύτηκε με την
έναρξη χρήσης του νέου ιατρικού λογισμικού, το οποίο
δημιουργήθηκε από την ελληνική εταιρεία Hypermorph
αποκλειστικά για τις ΚΙΜ. Οι νέες δυνατότητες του
προγράμματος προσφέρουν:

Το καινοτόμο στοιχείο που προστέθηκε είναι η
ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα με την
ονομασία myKIM.
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Οι ΚΙΜ προγραμματίζουν και υλοποιούν 3 αποστολές κάθε
μήνα με στόχο να ανταποκριθούν στη βασική ανάγκη για
ανοιχτή πρόσβαση όλων των κατοίκων της χώρας σε
δωρεάν υψηλού επιπέδου και ολοκληρωμένες υπηρεσίες
υγείας με τη χρήση εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού.
Οι καιρικές συνθήκες αυτόν το χειμώνα πολύ δύσκολές
με ακραία φαινόμενα, άλλοτε στάθηκαν εμπόδιο και
αναβλήθηκαν αποστολές και άλλες φορές ξεπεραστήκαν
και μας δόθηκε η ευκαιρία να ζήσουμε πρωτόγνωρες
καταστάσεις και εμείς μαζί με του κάτοικους των

Μείζονος σημασίας είναι και η συμμετοχή στην ομάδα των
ΚΙΜ, φοιτητών ιατρικής, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά,
εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση περιστατικών της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τα οποία θα κληθούν
να αντιμετωπίσουν και στο αγροτικό τους. Είναι ωραίο να
μοιραστούμε μαζί σας και την αποτύπωση της εμπειρίας
του φοιτητή που συμμετείχε σε μία από τις αποστολές μας:
«Η πρώτη σκέψη που μου έρχεται αναπολώντας την Σέριφο
είναι ότι έζησα μια εμπειρία που θα με συνοδεύει για πάντα.
Μια εμπειρία που με άλλαξε, που με έκανε να δω την
πιο όμορφη πλευρά της ιατρικής, που για άλλη μια φορά
ένιωσα περήφανος να λέγομαι Έλληνας. Που με σύνδεσε με
συνανθρώπους που μοιραζόμαστε τον ίδιο σκοπό σε αυτή
την ζωή, μάχιμους ιατρούς και νοσηλευτές που έδωσαν όλοι
τους την αγάπη και την ενέργεια και από την άλλη πλευρά με
κυκλαδίτες που από μικρός έχω στην καρδιά μου. Κυκλαδίτες
που σαν αυτούς δεν υπάρχει πιο φιλόξενους, που ακόμα
αντηχούν στα αυτιά μου τα λόγια τους:
«Γιατρέ μου σας ευχαριστούμε που δεν μας ξεχνάτε, να είστε
καλά να ερχόσαστε».
Όλα αυτά δημιουργούν ένα κράμα συναισθημάτων, έναν
ενθουσιασμό και μια ελπίδα για το μέλλον σου σαν ιατρός σε
αυτή τη χώρα. Που παρόλες τις δυσκολίες του συστήματος μας,
όσο υπάρχουν Έλληνες με μεράκι, όνειρα για το κοινό καλό και
Ιδρύματα σαν το Σταύρος Νιάρχος που ωσάν μπροστάρηδες
βοηθούν στην εξέλιξη της χώρας τους, τότε το μόνο που
νιώθεις είναι μια φουρτούνα σε ένα αβύθιστο καράβι»...
Επόμενες προγραμματισμένες αποστολές είναι στις Ράχες
Ικαρίας, στη Σαμοθράκη, στο Καστελόριζο, στις Ορεινές
Περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου, Οργάνη και Μέγα
Δέρειο, αντίστοιχα, στην Κάσο και τέλος κλείνει
ο κύκλος για το καλοκαίρι με τις Πρέσπες.

Η ανθρώπινη ευημερία δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα μεγάλων δόσεων καλής τύχης, που σπάνια
συμβαίνουν, όσο το αποτέλεσμα μικρών βημάτων βελτίωσης που γίνονται κάθε μέρα.
Benjamin Franklin

Η εφαρμογή myKIM διατίθεται δωρεάν στους
εξεταζόμενους και τους δίνει τη δυνατότητα:
A. Να κλείνουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους
για ιατρικές εξετάσεις στις ΚΙΜ. Κάθε φορά που
ανακοινώνεται μια αποστολή των ΚΙΜ υπάρχει
σημαντική κινητοποίηση των κατοίκων στη προσπάθεια
τους να κλείσουν τηλεφωνικά τα ραντεβού που τους
ενδιαφέρουν. Συχνά προκύπτει και ταλαιπωρία όταν δεν
βρίσκουν ελεύθερες τηλεφωνικές γραμμές. Πλέον με
την εφαρμογή myKIM μπορούν σε δικό τους χρόνο να
προγραμματίσουν τα ραντεβού τους.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ SNF NOSTOS

ΑΦΙΕΡΩΜΑ SNF NOSTOS

SNF
NOSTOS
RUN
Ένας αγώνας
γεμάτος μουσική –
Για καλό σκοπό!
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Ένας αγαπημένος βραδινός αγώνας
δρόμου επιστρέφει και μας παρακινεί
να τρέξουμε με περισσότερη θέληση και
ορμή προς το καλοκαίρι και τις μαγικές
του στιγμές.

Το SNF
Nostos Run:
Τρέχοντας
προς το Μέλλον
του Ιδρύματος
Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ),
έρχεται και
πάλι την
Ολυμπιακή
Ημέρα, στις
23 Ιουνίου
2022.

Με φωτισμό του αγώνα το
καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα και
για μουσική τα γέλια και τις
φωνές των μικρών, των μεγάλων,
των αθλητών των Special Olympics
και όλου του υπόλοιπου κόσμου,
η εκκίνηση θα δοθεί όπως
κάθε χρόνο από το Παναθηναϊκό
Στάδιο.
Η διαδρομή θα διασχίσει τους
κεντρικούς δρόμους της πόλης που
θα είναι αφιερωμένοι στους
δρομείς, για να τερματίσει
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταυρός Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) όπου
οι φωνές χαράς για τον τερματισμό
θα μετατραπούν αυτόματα
σε τραγούδι και θα ενωθούν
με τις φωνές των Locomondo σε μία
μοναδική καλοκαιρινή συναυλία.
Σε δυο σημεία της διαδρομής,
θα δίνουν ρυθμό στους δρομείς
οι μουσικοί της Polyphonica και

11

της Φιλαρμονικής Ορχήστρας
Ιωαννιτών.
Με τη σειρά τους, οι δρομείς θα
συνεισφέρουν, μέσω της συμμετοχής
τους στον αγώνα, στο έργο των δυο
μη κερδοσκοπικών οργανισμών, που
έχουν ως αποστολή την ενίσχυση
των νέων μέσα από τη μουσική και
τις τέχνες.

Ο αγώνας SNF Nostos Run
αποτελεί μέρος του
SNF Nostos του ΙΣΝ, που φέτος
εστιάζει στο πιο σημαντικό
ανθρώπινο αγαθό: την Υγεία.

SNF Nostos Run:
Τρέχοντας προς το Μέλλον
Για περισσότερες πληροφορίες
για το SNF Nostos και
το SNF Nostos Run 2022 εδώ!
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Trauma Edu Σημαντικά Ορόσημα
Πα ν α γ ιώ τη ς Κου λου βάρη ς
Επ ί κ ουρος Κ α θηγητής Α’ Ο ρθοπαιδικής
Χε ι ρ ουργι κ ή ς Κ λι ν ι κ ή ς ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙ ΚΟ Ν»
Επ ι σ τη μον ι κ ά Υπεύθυνος Trauma E du

Το trauma edu διανύει
μια αρκετά εύφορη
περίοδο διαγράφοντας
μια πληθώρα από
εκπαιδευτικά –
επιστημονικά
εγχειρήματα και
κατορθώματα. Μέσα
στον Μάϊο 2022 και
συγκεκριμένα από
04/05 έως 14/05
πραγματοποιήθηκε
στο ΠΓΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ”
ένας “μαραθώνιος”
διεξαγωγής
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
Advanced Trauma
Care for Nurses - ATCN
που απευθύνονται
σε φοιτητές και
απόφοιτους
Νοσηλευτικής Σχολής.
Αναλυτικά, στο εν
λόγω διάστημα,
πραγματοποιηθήκαν
5 εκπαιδευτικά
προγράμματα
στο Ορθοπαιδικό
Κέντρο Έρευνας και
Εκπαίδευσης - ΟΚΕΕ
“Π.Ν.Σουκάκος”.
Η διεξαγωγή των προγραμμάτων
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο
πλαίσιο της διεθνούς Πρωτοβουλίας για
την Υγεία του ΙΣΝ, η οποία περιλαμβάνει
έργα υποδομών, προμήθειες εξοπλισμού,
εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις,
με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού
επιπέδου ιατρικής περίθαλψης για όλους.
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Hand-On Workshop
1st International External
Fixation On Orthoplastic Lower
Extremity Reconstruction
Ένα αξιοσημείωτο ορόσημο είναι η διεξαγωγή του
τετραήμερου σεμιναρίου χειρουργικής ανατομίας για
την αντιμετώπιση ανοιχτών καταγμάτων κάτω άκρου η
συνδυαστική προσέγγιση από ορθοπαιδικό και πλαστικό
χειρουργό από τις 01 έως 04/06/2022. Το σεμινάριο
έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη
μαθησιακή εμπειρία σε ειδικευομένους- εξιδεικευμένους
ορθοπαιδικούς- πλαστικούς χειρουργούς καθώς και
φοιτητές ιατρικής. Το σεμινάριο περιλαμβάνει ζωντανά
χειρουργεία, χειρουργεία σε φρέσκα παρασκευάσματα και
θεωρητικά μαθήματα.
Προσκεκλημένοι ήταν σπουδαίοι και καταξιωμένοι Έλληνες
ορθοπαιδικοί χειρουργοί από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις
ΗΠΑ. Είναι το πρώτο που γίνεται στη χώρα μας και θα
καθιερωθεί να υλοποιείται κάθε πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.
Η λέξη cadaver (πτώμα) προέρχεται από τη λατινική
λέξη cadere (“to fall”). Η χρήση της λέξης στην ιατρική
αναφέρεται σε πτωματικό ανθρώπινο ιστό (ολόκληρο σώμα
ή τμήμα του) που χρησιμοποιείται από φοιτητές ιατρικής,
γιατρούς και άλλους επιστήμονες για να μελετήσουν
την ανατομία, να εντοπίσουν σημεία ασθένειας, να
εκπαιδευτούν σε άγνωστες χειρουργικές τεχνικές.
Το ανοικτό κάταγμα παραμένει μεγάλη πρόκληση για
τον ορθοπαιδικό χειρουργό, κυρίως όταν συνυπάρχει
εκτεταμένη μαλακών μορίων με οστική απώλεια. Η
έγκαιρη συνεργασία έμπειρης ομάδας αναισθησιολόγων,
ορθοπαιδικών και πλαστικών χειρουργών θα καθορίσει σε
σημαντικό βαθμό την θετική έκβαση του περιστατικού.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο είχε ως στόχο να δώσει τα
εφόδια και τις απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπιση
τέτοιων βαριών κακώσεων.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Α΄ Ορθοπαιδική
Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ / ΠΓΝ«ΑΤΤΙΚΟΝ» και από την
Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική / Γ.Ν.Α. ΚΑΤ με αποκλειστική
δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Χώρος Διεξαγωγής:
• 01-03/06/2022 στο ΓΝΑ ΚΑΤ
• 04/06/2022 στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας
και Εκπαίδευσης ΠΝ Σουκάκος
«Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Εξαιρετικό σεμινάριο
και πολύ χρήσιμο, εκτός δε από το εκπαιδευτικό μέρος,
είναι σημαντικό να εδραιωθεί η αντίληψη της ανάγκης
ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του τραύματος η οποία
εμπεριέχεται στον όρο «ΟΡΘΟ- ΠΛΑΣΤΙΚ» ή αλλιώς
σύνθετη αντιμετώπιση (complex reconstruction) κυρίως
στην συνείδηση της νέας γενιάς των γιατρών μας».
Γιάννης Ιγνατιάδης
Ορθοπαιδικός - Μικροχειρουργός

«It has been an absolute delight to visit OREC PN
Soukakos as a faculty for the 1st external fixation course
with Assistant Professor Koulouvaris and Director Vasilis
Polyzois. Facilities, Faculty and content were of the highest
standards and we look forward to visit again».
Mr Alex Vris
Limb Reconstruction Unit, Royal London Hospital, UK
Mr Alexis Iliadis
Limb Reconstruction Unit, Royal London Hospital, UK

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ:
https://traumaedu.randp.gr/event/ekpa-kat-otr-20220531/
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 | EMAG NO 14
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Wound Management
Στο ίδιο πλαίσιο, στις 05/06 ολοκληρώθηκε
το σεμινάριο ΗOCC_Wound Management
Τα νωπά παρασκευάσματα του προαναφερθέντος σεμιναρίου (01/06 – 04/06) αξιοποιήθηκαν και σε αυτό, με στόχο το
σεμινάριο να δώσει τα εφόδια και τις απαραίτητες δεξιότητες στους συμμετέχοντες για την αντιμετώπιση βαριών κακώσεων
του δέρματος. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία διαδραστικών
εργαστηρίων και απευθύνεται σε φοιτητές ιατρικής 5ου και 6ου έτους καθώς και σε αγροτικούς ιατρούς.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ / ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» στο Ορθοπαιδικό Κέντρο
Έρευνας και Εκπαίδευσης ΠΝ Σουκάκος.
Τα σεμινάρια προσφέρονται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 | EMAG NO 14
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Trauma Edu - Ο Κλάδος
της Νοσηλευτικής - Όραμα,
Έκπαιδευση & Προκλήσεις

β. Πως βλέπετε την
εκπαίδευση των
νοσηλευτών στην
αντιμετώπιση του
πολυτραυματία;

προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό
επίπεδο σε μια εξαιρετική συνεργασία
του ΕΚΠΑ με το ΙΣΝ και την ΑΜΚΕ
Αναγέννηση – Πρόοδος. Σε αυτό το
σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το
ΙΣΝ για την εκπαιδευτική προσφορά
του προς τους φοιτητές του Τμήματος

Η εκπαίδευση του Νοσηλευτή στο
τραύμα είναι μια ανάγκη που έχει
η Ελλάδα ιδιαίτερα μάλιστα των
Νοσηλευτών που εργάζονται σε ΤΕΠ
και ΜΕΘ και διαπιστώθηκε έγκαιρα
και αποτελεσματικά από το ΙΣΝ
και τον καθηγητή κ. Κουλουβάρη.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την
διοργάνωση σεμιναρίων και
εκπαιδευτικών δράσεων στα πλαίσια
της Πρωτοβουλίας για την Υγεία όπως
του ATLS και του ATCN που αφορά
αποκλειστικά Νοσηλευτές οι οποίοι
πιστοποιούνται στη διαχείριση του
τραυματία με όφελος τη μείωση των
προβλέψιμων και άδικων θανάτων
και αναπηριών από τραύμα δίνοντας
με οργανωμένο τρόπο έμφαση στην
πρώτη ώρα από το τραύμα. Εδώ
διαπιστώνει κάποιος πως το ΙΣΝ και
η ΑΜΚΕ Αναγέννηση - Πρόοδος
στηρίζουν ουσιαστικά την εκπαίδευση
στην Ελλάδα σε τομείς που η χώρα
έχει πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη.
Αυτό είναι που ενεργοποίησε και
το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ
και ένταξε το πρόγραμμα ATCN στην
εκπαιδευτική του διαδικασία τόσο σε

Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ οι οποίοι
απολαμβάνουν δωρεάν ή με πολύ
μικρό κόστος αυτό το πολύ χρήσιμο
σεμινάριο.

Συνέντευξη με τον

Παύλο Μ. Μυριανθεύς
Καθηγητής Εντατικολογίας και Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ και μέλος της Συγκλήτου
Διευθυντής, Εργαστήριο Λειτουργικού Ελέγχου Πνευμόνων, Βρογχοσκοπήσεων &
Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας, Γ.Ο.Ν.Κ «Άγιοι Ανάργυροι»
Καλυφτάκη, Νέα Κηφισιά, 14564, 210 35 01 171-172, pmiriant@nurs.uoa.gr

Δεδομένης της
σημαντικής έλλειψης
νοσηλευτικού
προσωπικού στα
νοσοκομεία, θα θέλαμε
να μοιραστείτε μαζί μας
το όραμα σας για την
πορεία της νοσηλευτική
στην Ελλάδα.
α. Ποιες κρίνετε πως
θα έπρεπε να είναι οι
άμεσες προτεραιότητες
στον εν λόγω κλάδο;
Κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω
θερμά και τον καθηγητή κ.
Κουλουβάρη για την πρόσκληση
σε αυτή τη συνάντηση για να
συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το
Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ
που καταλαμβάνει την 4η θέση
παγκοσμίως ανάμεσα σε 195 Σχολές
Νοσηλευτικής παγκοσμίως που
αξιολογήθηκαν (U-Multirank, 2021).
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Το όραμα μου είναι η προώθηση και
ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης,
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
του προγράμματος σπουδών της
Νοσηλευτικής με τη διάδοση της
ερευνητικής και μεθοδολογικής
καινοτομίας ως βασικού τομέα, άξονα
και μοχλού εξέλιξης και ανάπτυξης
της Νοσηλευτικής επιστήμης. Είναι
πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί στη
Χώρα μας η Νοσηλευτική κλινική
έρευνα και να πάρει τη θέση και τον
χώρο που της ανήκει δεδομένου
ότι σε συνδυασμό με τις εξελίξεις
στην Ιατρική επιστήμη μπορούν να
βελτιώσουν την έκβαση και τον τρόπο
φροντίδας των ασθενών. Ιδιαίτερα
μάλιστα στο χώρο των ΜΕΘ όπου η
βαριά νόσος και οι ιδιαιτερότητες της
φροντίδας απαιτούν νέες γνώσεις
και ιδιαίτερα Νοσηλευτικές ώστε
να προσφέρεται η καλύτερη δυνατή
και αποτελεσματική φροντίδα στους
ασθενείς. Έτσι, σημαντικός στόχος
είναι η περαιτέρω προώθηση του 2ου
κύκλου σπουδών που περιλαμβάνει
τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Masters) που προάγει την
κλινική αρτιότητα και την διδακτορική
έρευνα και μέσα από αυτήν την
καινοτομία.

Επιπλέον, στόχος μου είναι η
προώθηση Νοσηλευτών σε θέσεις
ευθύνης μέσα στο σύστημα υγείας
εκεί όπου λαμβάνονται αποφάσεις
και προωθούνται οι ερευνητικές
και χρηματοδοτικές προτεραιότητες
ώστε να αναπτυχθούν ερευνητικά και
εκπαιδευτικά προγράμματα.
Είναι σημαντικό να αναβαθμιστεί ο
ρόλος και η θέση του Νοσηλευτή
που είναι πλέον επιστήμονας και η
επαγγελματική του δράση βασίζεται
σε επιστημονικά αποδειγμένες
γνώσεις που συμβάλει εξίσου στη
φροντίδα, την ίαση, την πρόληψη της
νόσου. Είναι δε αυτός που έρχεται
σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με
τον ασθενή, την οικογένεια και την
κοινότητα γενικότερα και συμβάλλει
στην αγωγή υγείας του πληθυσμού.
Είναι όμως πολύ σημαντικό να δούμε
και τις απολαβές και τα κίνητρα των
Νοσηλευτών ώστε να επιλέγει να
γίνει κάποιος Νοσηλευτής αλλά και
τις συνθήκες εργασίας – ωράρια
που οδηγούν πολλές φορές σε
επαγγελματική εξουθένωση – burnout,
τα επαγγελματικά τους δικαιώματα
αλλά και την κοινωνική τους καταξίωση.

Μεταξύ άλλων,
εκπροσωπείτε το
Τμήμα Νοσηλευτικής
του ΕΚΠΑ στην
Πρωτοβουλία για την
Υγεία του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
θα μπορούσατε να μας
αναφέρετε τι έχετε
αποκομίσει από αυτή
την εμπειρία;
Εκτός της διαπίστωσης της
πολύ σημαντικής οικονομικής
προσφοράς του ΙΣΝ που αποτιμάται
σε δισεκατομμύρια ευρώ σε
παγκόσμιο επίπεδο αυτά τα 25 χρόνια
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κοινωφελούς δράσης από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), εκείνο που
αποκομίζει κάποιος είναι ο τρόπος
λειτουργίας, οι αρχές, οι αντιλήψεις,
οι νοοτροπίες και οι πεποιθήσεις
που πλαισιώνουν το ΙΣΝ και
περιλαμβάνουν τις ανθρωποκεντρικές
ιδέες του κοινού καλού, την αλλαγή
προς το καλύτερο, την αυτοβελτίωση
και την ανάπτυξη υγειών συνεργασιών
και ομαδικότητας με ειλικρίνεια,
σεβασμό και αλληλοεκτίμηση ώστε
αυτές να είναι αποτελεσματικές σε
ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Όλα
αυτά προήλθαν από την εμπνευσμένη
φιλοσοφία ζωής, την παρακαταθήκη
και τις αξίες του ιδρυτή του ΙΣΝ ως ένα
κληροδότημα εξέλιξης, προσαρμογής
που είναι ανοιχτό σε νέες ιδέες
και με αποστολή προσπαθήσει να
δημιουργήσει τις συνθήκες για έναν
καλύτερο κόσμο για όλους.
Μέσα από τη δωρεά του ΙΣΝ προς το
Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και
συμμετέχοντας στη διακυβερνητική
συνάντηση «Πρωτοβουλία για την
Υγεία» μου δόθηκε επίσης η ευκαιρία
να διαπιστώσω την ευρεία, ουσιαστική
και πολυδιάστατη συμβολή του
ΙΣΝ στη στήριξη των συστημάτων
υγείας, της εκπαίδευσης και της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, του
πολιτισμού και της ψυχαγωγίας, της
τεχνολογικής εξέλιξης και τεχνητής
νοημοσύνης, της ιστορίας και του
ελληνικού πολιτισμού και της ίδρυσης
βιβλιοθηκών. Παράλληλα όμως
γνώρισα και το πλούσιο ανθρώπινο
δυναμικό του ΙΣΝ με το οποίο
συνεργάστηκα αποτελεσματικά και
δημιουργικά από την πρώτη στιγμή
ώστε να δοθούν λύσεις σε όλα τα
θέματα. Δράττομαι όμως της ευκαιρίας
να ευχαριστήσω θερμά το ΙΣΝ για
την πολύ σημαντική του δωρεά προς
το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ
που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά
προγράμματα, χρηματοδότηση
ακαδημαϊκών – κλινικών
εκπαιδευτών και υλικοτεχνικό
εξοπλισμό αξίας 1,2 εκατομμυρίων
ευρώ που απολαμβάνουν οι φοιτητές,
οι εργαζόμενοι και οι καθηγητές του
Τμήματος.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Επικείμενα Αθλητικά Μονοπάτια

Καλοκαίρι 2022
Ε λ έ νη Κ όλ ι α
Υπ ε ύ θ υ ν η Έ ργου «Α θλη τι κ ά Μ ον οπ ά τι α » Α&Π

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Τα Χειμερινά Αθλητικά
Μονοπάτια διανύουν
φέτος μία ενδιαφέρουσα
διαδρομή σε 8 μακρινά
νησιά και συγκεκριμένα:
Άγιο Ευστράτιο, Αμοργό,
Αστυπάλαια, Κάσο,
Καστελλόριζο, Λειψοί,
Νίσυρο και Τήλο την
οποία ολοκληρώνουν
στα τέλη Ιουνίου με τη
συμμετοχή 480 παιδιών,
δίνοντας τη σκυτάλη στα
Αθλητικά Μονοπάτια
Καλοκαίρι 2022.

χαράς και αγάπης. Τα νησιά που θα διανύσουν τα
καλοκαιρινά μονοπάτια φέτος είναι ο Άγιος Ευστράτιος,
η Αμοργός, η Αστυπάλαια, η Κάσος, το Καστελλόριζο,
οι Λειψοί, η Νίσυρος, η Τήλος, η Κίμωλος, τα Ψαρά
και οι Φούρνοι Κορσέων. Τα ΑΜ2022 στελεχώνουν 40
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής και οι οποίοι επιλέχθηκαν
με αυστηρά κριτήρια και εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα για
το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το φετινό μονοπάτι θα
περιλαμβάνει όπως κάθε χρόνο κολύμβηση, αθλητισμό,
σκάκι, ευαισθητοποίηση, μάθηση και κυρίως παιχνίδι και
διασκέδαση.

Φέτος για πρώτη χρονιά δημιουργήσαμε μία δική μας
πλατφόρμα επικοινωνίας για τους συμμετέχοντες στα
Αθλητικά Μονοπάτια η οποία έδωσε νέα ώθηση στο
πρόγραμμα και μας επέτρεψε να επεκτείνουμε τους τομείς
των εκπαιδευτικών δράσεων μας και να αποκτήσουμε
μία άμεση αμφίδρομη και δυναμική επικοινωνία με
τους συμμετέχοντες. Στο δίκτυο των συνεργασιών μας
με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα φέτος προστέθηκε το
Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Κρήτης και το
Ερευνητικό Εργαστήριο «Προηγμένων Εκπαιδευτικών
Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών Συσκευών» του
τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Ελλάδος. Οι 8 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής των Αθλητικών
Μονοπατιών διεξάγουν καθημερινά από ΔευτέραΣάββατο προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων για
όλες τις ηλικίες των παιδιών που κατοικούν στο νησί αλλά
και ομαδικά προγράμματα ενηλίκων.
Παράλληλα με τις αθλητικές δραστηριότητες τα παιδιά
είχαν τη δυνατότατα να αλληλοεπιδράσουν με τα παιδιά
των άλλων νησιών του προγράμματος μέσω ποικίλων
δραστηριοτήτων όπως δράσεις του «Safe Water
Sports», γνωριμία με αθλητές όπως ο Ολυμπιονίκης κ.
Γιαννιώτης, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με
τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας, συναντήσεις
με διατροφολόγο & ψυχολόγο για ομάδες εφήβων αλλά
και ομάδες γονέων, πολύ παιχνίδι, προκλήσεις μεταξύ
των νησιών, γέλια και συγκινήσεις και μία αξέχαστη
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Μέσα από δράσεις και ποικίλες δραστηριότητες στόχος
μας είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών σε
θέματα που αφορούν την ασφάλειά τους στη θάλασσα
και την προστασία του περιβάλλοντος. Γνωστοί αθλητές
υγρού στίβου πρεσβευτές του SWS θα βρεθούν κοντά
στα παιδιά των μονοπατιών για να ευαισθητοποιήσουν
και να εμπνεύσουν. Χαρτογράφηση χώρου, παιχνίδια
προσανατολισμού όπως και κυνήγι θησαυρού δεν θα
λείψουν από το πρόγραμμα.
Φέτος επίσης θα εντοπίσουμε τα κρυμμένα μαθηματικά
με τη βοήθεια της κυρίας Ολυμπίας Καραλή από το «Why
Math» και θα ακονίσουμε το μυαλό μας με μαθηματικά
quiz. Η σωστή διατροφή συμπληρώνει τα αθλητικά
μονοπάτια και στα νησιά θα αναδείξουμε τους Master
Chefs της υγιεινής διατροφής!
Στο πλαίσιο του καλοκαιρινού προγράμματος ΑΜ2022
θα διεξαχθεί τουρνουά μπακότερμα από τις 4 έως τις 23
Ιουλίου. Για να κλείσουμε το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα
θεαματικά, θα έχουμε τελετή λήξης στις 23/07 με συμμετοχή
του Schoolwave, με μουσική, χορό και εορταστική
διάθεση θα χαιρετήσουμε τα καλοκαιρινά μας ΑΜ.

συνάντηση στη Χριστουγεννιάτικη Αθήνα όπου τα
μονοπάτια μετατράπηκαν σε Εορταστικά Μονοπάτια για
τέσσερεις ημέρες με προσκεκλημένα παιδιά από όλα τα
νησιά των ΑΜ!
Τα Αθλητικά Μονοπάτια φέτος το καλοκαίρι ξεκινούν
στις 4 Ιουλίου και ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους
στις 23 Ιουλίου. Για έβδομη χρονιά δημιουργούμε τη
μεγαλύτερη αθλητική παρέα του Αιγαίου, ενώνοντας
τα παιδιά των ακριτικών νησιών σε ένα κύκλο φιλίας,

Παράλληλα επιδιώκουμε να βελτιωνόμαστε και να
εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα βάση των αναγκών και
των επιθυμιών των συμμετεχόντων. Φέτος έχουμε
τη χαρά να έχουμε συνταξιδιώτη στα καλοκαιρινά μας
μονοπάτια τον κύριο Αυγουλά και τη Μη Κερδοσκοπική
Οργάνωση «Με Άλλα Μάτια» με την ομάδα του οποίου θα
πραγματοποιήσουμε επισκέψεις στα νησιά των ΑΜ όπου
θα διεξάγονται τόσο εκπαιδευτικές όσο και βιωματικές
δράσεις παιγνιώδους μορφής με τα παιδιά. Συνοδοιπόρο
για άλλη μία χρονιά θα έχουμε το Safe Water Sports (SWS).

Στο πλαίσιο του καλοκαιρινού προγράμματος
ΑΜ2022 θα διεξαχθεί τουρνουά μπακότερμα
από τις 4 έως τις 23 Ιουλίου. Για να κλείσουμε το
καλοκαιρινό μας πρόγραμμα θεαματικά, θα
έχουμε τελετή λήξης στις 23/07 με συμμετοχή
του Schoolwave, με μουσική, χορό και
εορταστική διάθεση θα χαιρετήσουμε τα
καλοκαιρινά μας ΑΜ.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ

Προγράμματα
Μαζικού Αθλητισμού
και Απολογισμός Δράσεων

Οι δράσεις υλοποιούνται με την επιστημονική επίβλεψη του
Τμήματος Αθλητικής Αριστείας - «Sports Excellence» (SE)
και της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής σχολής του
ΕΚΠΑ. Ένας από τους στόχους μας είναι πάντα η ανάπτυξη
δράσεων στον τομέα της αναπηρίας και η συμπερίληψη.

Οι δράσεις στον τομέα της αναπηρίας ξεκίνησαν το 2018
με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση στον αθλητισμό χωρίς
περιορισμούς δημιουργώντας κίνητρο για άθληση των
ΑμεΑ όλων των ηλικιών σε ένα ασφαλές και προσβάσιμο
περιβάλλον. Παράλληλα, ένας από τους αρχικούς στόχους
ήταν η συμμετοχή και η ενσωμάτωση μαθητών των ειδικών
σχολείων στις δράσεις, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο των
σχολικών εκδρομών. Βασικός στόχος και μέλημα όλων μας
είναι η κοινωνικοποίηση και η εκγύμναση και η δημιουργία
συνεργειών με απώτερο σκοπό το όφελος ειδικών ομάδων.

Η Α&Π σχεδιάζει και υλοποιεί μία σειρά δωρεάν
δράσεων στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού και
της Εκπαίδευσης με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Κοινή γραμμή και στόχος αποτελεί η προαγωγή της
συμπερίληψης και της προσβασιμότητας των ατόμων
με αναπηρία, έννοιες καθόλα σημαντικές. Η έννοια της
συμπερίληψης που εκφράζει το ανθρώπινο δικαίωμα
για ενεργή και ισότιμη συμμετοχή σε κάθε κοινωνικό,
εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και όχι μόνο τομέα, αλλά και
η έννοια της προσβασιμότητας, που συνάδει με την
κατάργηση κάθε εμποδίου για την πρόσβαση στο φυσικό
περιβάλλον, υπηρεσίες και οτιδήποτε άλλο χωρίς να
υπάρχει διαχωρισμός και λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο
σεβασμού και αξιοπρέπειας για τη διαφορετικότητα.
Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν και ξεκινώντας
από τον Δεκέμβρη του 2019 υλοποιήθηκε για πρώτη φορά
στο πλαίσιο των σχολικών προγραμμάτων άθλησης ένα
αφιέρωμα στην ημέρα της Αναπηρίας «3 Δεκεμβρίου», με
τη συμμετοχή 400 μαθητών όλων των σχολικών βαθμίδων.

Η Πορεία της Α&Π για Προσβάσιμες
Αθλητικές Δραστηριότητες Συμπερίληψης στο ΚΠΙΣΝ
Θεό δ ωρ ο ς Δ αβ ι ώτ ης | Υπεύθυνος Προγραμμάτω ν Μαζικού Αθλητισμού Α&Π
Γι αννά κη Ηλέκτρ α | Καθηγήτρια Προσαρμοσμένες Φυσικής Αγω γής
Γαλά νη Δ ήμη τρα |

Καθηγήτρια Φυσικής Αγω γής

Δ ι γαλέτ ο υ Μαρ γαρ ί τ α | Καθηγήτρια Προσαρμοσμένες Φυσικής Αγω γής
Κ αρ ανζ ο ύνη Χρ ι στ ί να | Καθηγήτρια Προσαρμοσμένες Φυσικής Αγω γής
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Από τις αρχές του 2020, στο προγραμματισμό των δράσεων
μας εντάχθηκε η αθλητική δραστηριότητα, «Αθλητισμός
για όλους», το οποίο πραγματοποιείται κάθε Σάββατο
και Κυριακή στον Υπαίθριο Χώρο Αθλοπαιδιών (ΥΧΑ) του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),
πρωινές ώρες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά
με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει τις κινητικές
και γνωστικές δεξιότητες, να αυξήσει τη μυϊκή δύναμη
αυτών. Τέλος, προωθείται η γνωριμία με τον αθλητισμό και
ουσιαστικά πραγματοποιείται συμπερίληψη των παιδιών στις
ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες.
Επιπροσθέτως, από το 2018 κάθε Κυριακή απόγευμα στο
πλαίσιο της δραστηριότητας «Mini Tennis», στον Υπαίθριο
Χώρο Αθλοπαιδιών (ΥΧΑ) του ΚΠΙΣΝ, δίνεται η δυνατότητα
συμμετοχής και σε τυφλά άτομα, με το «Blind Tennis».

Το Blind tennis στο ΚΠΙΣΝ εφαρμόζεται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα και απευθύνεται σε παιδιά με προβλήματα
όρασης αλλά και σε όσα παιδιά θέλουν να βιώσουν την
εμπειρία του αθλήματος του τένις μέσα από την οπτική
ενός τυφλού παιδιού, επικεντρώνοντας την προσοχή τους
αποκλειστικά στους ήχους των ειδικών μπαλών και όχι στην
οπτική επαφή με το γήπεδο και τον αντίπαλο. Μέσα από την
μεθοδολογία εκμάθησης του blind tennis ενισχύουμε την
κινητική εκπαίδευση των παιδιών με προβλήματα όρασης,
αναδεικνύουμε τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους και κυρίως
ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και επιτυγχάνουμε την
ενσωμάτωση και αποδοχή τους μέσα από τη συμμετοχή σε
ομάδες βλεπόντων παιδιών.
Λίγο μετά την έναρξη της πανδημίας η ομάδα του Sports –
Excellence ένωσε τις δυνάμεις της με το Πανεπιστήμιο
Πειραιά (Τομέας Ψηφιακών Συστημάτων). Για τους
μαθητές τυπικής ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκαν οι
μέθοδοι εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιοποιώντας τις
διαδικτυακές τεχνολογίες, στην ειδική αγωγή ωστόσο
δεν συνέβη το ίδιο στην Ελλάδα. Αναγνωρίζοντας, την
ύπαρξη αυτού του κενού στις εξειδικευμένες προσεγγίσεις
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μαθητών με αυτισμό και
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στην ελληνική επικράτεια
καθώς και τη σπουδαιότητα επίλυσης των προβλημάτων
που δημιουργούνται λόγω της έλλειψης αυτής, πήραμε
την πρωτοβουλία, εν μέσω πανδημίας, να οργανώσουμε
σε συνεργασία με τρία ειδικά σχολεία μία δράση εξ’
αποστάσεως εκπαιδευτικών παρεμβάσεων αξιοποιώντας
την πλατφόρμα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης Zoom και
την πλατφόρμα διαδραστικών ψηφιακών εκπαιδευτικών
παιχνιδιών «Κinems».
Η δράση είχε στόχο τη βελτίωση της επίδοσης σε
ακαδημαϊκές δεξιότητες και γνωστικές διεργασίες 18
παιδιών ηλικίας 7-16 ετών με Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος (ΔΑΦ) και διάχυτες διαταραχές από 3 ειδικά
σχολεία. Η δράση διήρκησε συνολικά 5 εβδομάδες
(27/4/2020 - 29/5/2020), και οι σχολικές μονάδες που
εθελοντικά συμμετείχαν ήταν οι εξής:
• 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού
• 6ο Ειδικό Σχολείο Αθηνών
•Ε
 νιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Μεσολογγίου
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ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ
Μία από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του οργανισμού
μας, στο χώρο της ειδικής αγωγής ξεκίνησε το Φθινόπωρο
του 2021 καθώς μετά από έρευνα παρατηρήθηκε το κενό
που υπάρχει στα ειδικά σχολεία και πιο συγκεκριμένα
στους οργανωμένους σχολικούς περιπάτους. Η Α&Π σε
συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ, από τον Οκτώβριο του 2021
υποδέχεται στο πλαίσιο των σχολικών επισκέψεων μαθητές
των ειδικών σχολείων, σε ένα ειδικά προσαρμοσμένο
πρόγραμμα για τα Ειδικά Σχολεία το οποίο ονομάζεται
«Γνωριμία με τα αθλήματα της ειδικής αγωγής».
Το πρόγραμμα των σχολικών επισκέψεων «Γνωριμία
με τα Αθλήματα της Ειδικής Αγωγής», υλοποιούνται
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, πρωινές ώρες και
περιλαμβάνουν τα αθλήματα του μπάσκετ, του μπότσια, του
ποδόσφαιρου και του χορού και προάγουν τη γνωριμία με τον
αθλητισμό και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των συμμετεχόντων.
Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα μετρά περισσότερους από 500
συμμετέχοντες - μαθητές ειδικών σχολείων.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της Πανδημίας διοργανώσαμε μία
σειρά από διαδικτυακά εργαστήρια με στόχο την ενημέρωση
γονέων και εκπαιδευτικών παιδιών με αναπηρία, σχετικά με
θέματα όπως, τη διατροφή, τη γυμναστική στο σπίτι και την
καλή ψυχική διάθεση.
Από το Δεκέμβριο του 2020, στο πλαίσιο των δράσεων της
Α&Π στο χώρο της αναπηρίας εντάχθηκαν οι θεματικές
εκδηλώσεις και δράσεις αφιερωμένες σε Παγκόσμιες
ημέρες, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο ΚΠΙΣΝ.
Θεματικές εκδηλώσεις με αφιέρωμα στην Αναπηρία:
• Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Αναπηρία και
Αθλητισμός» Δεκέμβριος 2020
• Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Πως η Τεχνολογία
και ο Αθλητισμός συμβάλλουν στην Αναπηρία»
Δεκέμβριος 2021
• Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας με
ποικίλες δράσεις και Παραολυμπιακά αθλήματα στο πλαίσιο
των σχολικών επισκέψεων του ΚΠΙΣΝ. Μερικές από τις
δράσεις που παρουσιάστηκαν ήταν το Μπότσια, η Ξιφασκία
με αμαξίδιο, η Επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ πονγκ) για
άτομα με κινητική αναπηρία, το Ποδόσφαιρο με την Εθνική
ομάδα ακρωτηριασμένων, η Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο,
η Ειδική Καλαθοσφαιρική αγωγή με το Τζάμπολ Αγάπης και
ο Προσαρμοσμένος Χορός.
• Στο καλοκαιρινό ετήσιο SNF Nostos του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) μία από τις αποκλειστικές
δραστηριότητες, είναι αποκλειστικά αφιερωμένος για
τα άτομα με αναπηρία. Μερικές από τις δράσεις που
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παρουσιάζονται είναι το Μπότσια, η Πετοσφαίριση
καθήμενων, η Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο, το Goalball, το
Tennis σε αμαξίδιο και το Blind Tennis.
• Δράσεις αφιερωμένες στην παγκόσμια ημέρα
ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό με ποικίλες
προσαρμοσμένες δράσεις και αθλήματα.
Τον Ιούνιο του 2021 διοργανώθηκε για πρώτη φορά το
«Τουρνουά Μαθητών Ειδικής Αγωγής» με την συμμετοχή
80 μαθητών από 10 ειδικά σχολεία του νομού Αττικής. Το
Τουρνουά περιλαμβάνει το Παραολυμπιακό άθλημα Μπότσια
το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο, ώστε να συμμετέχουν
άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Επιπλέον, στο
Τουρνουά Μαθητών Ειδικής Αγωγής, οι μαθητές μπορούν
να συμμετάσχουν στο άθλημα του ποδοσφαίρου και
της καλαθοσφαίρισης με προσαρμοσμένους και ειδικά
διαμορφωμένους κανόνες για τους μαθητές των ειδικών
σχολείων.
Φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά υλοποιείται το «Τουρνουά
Μαθητών Ειδικής Αγωγής», όπου οι μαθητές έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν μέρος στο Μπότσια, το ποδόσφαιρο
αλλά και την καλαθοσφαίριση, ενώ στο αγωνιστικό
πρόγραμμα έχει προστεθεί και το άθλημα της επιτραπέζιας
αντισφαίρισης. Στόχος είναι να λάβουν συμμετοχή όσο το
δυνατόν περισσότερα σχολεία και κατ’ επέκταση μαθητές
των ειδικών σχολείων. Απώτερος σκοπός είναι η χαρά της
συμμετοχής, η γνωριμία με τα αθλήματα όπου μπορούν να
συμμετέχουν άνθρωποι με αναπηρία, καθώς και ο υγιής
ανταγωνισμός μεταξύ των συμμετεχόντων.

Μια από τις δράσεις Μαΐου 2022 της Α&Π ήταν στο πλαίσιο
της διοργάνωσης του Metsovo race – Ursa Trail και σε
συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή του Metsovo Ursa
Trail 2022, το τριήμερο 27-29 Μαΐου πραγματοποιήσαμε τη
μελέτη με Θέμα «Η επίδραση της χιλιομετρικής απόστασης
και της υψομετρικής διαφοράς στη σύσταση σώματος, στη
μηχανική απόκριση, στην ισχύ των κάτω άκρων και στην
καρδιακή μεταβλητότητα των αθλητών ορεινού τρεξίματος».
Η μελέτη απευθύνονταν στους αθλητές που συμμετείχαν στα
αγωνίσματα
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A. των 21 χιλιομέτρων με 1160 θετική υψομετρική και
B. των 40 χιλιομέτρων με 2800 θετική υψομετρική.
Συνολικά στις δοκιμασίες συμμετείχαν 34 αθλητές εκ των
οποίων οι 16 έλαβαν μέρος στον αγώνα των 40 χιλιομέτρων
με 2800 υψομετρική και οι 18 στον αγώνα των 20
χιλιομέτρων με 1100 υψομετρική.
Μια επιπλέον σημαντική δράση που διοργανώθηκε για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι το τουρνουά “Παίζουμε
Μπακότερμα”. Από τις 16/05 έως και τις 01/06 το Ξέφωτο
του ΚΠΙΣΝ μεταμορφώθηκε σε ένα μεγάλο γήπεδο και
υποδέχτηκε τους μικρούς μας φίλους.
Το μπακότερμα αποτελεί ένα ανεπίσημο είδος
ποδοσφαιρικού αγώνα, στον οποίο δεν υπάρχει κανονικός
τερματοφύλακας. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει
περιστασιακά ένας προκαθορισμένος παίκτης, όποτε
βρίσκεται μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έτσι, «μπακό»
ονομάζεται εκείνος ο παίκτης που θα κάτσει στο τέρμα στην
τρέχουσα φάση του παιχνιδιού. Λέξεις όπως μύτο, γιόμα,
κουντεπιέ, ψαράκι, τακουνάκι και τσαρούχι ακούγονταν σε
κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι, σε πλατείες και αλάνες και
έρχονται σύντομα να ζωντανέψουν ξανά την αγάπη για το
ποδόσφαιρο στο ΚΠΙΣΝ.
Οι μικροί ποδοσφαιρόφιλοι δημιούργησαν τις ομάδες τους
και έπαιξαν μπακότερμα στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος
Νιάρχος, διασκεδάζοντας και καλλιεργώντας
παράλληλα αξίες όπως η συνεργασία, το αθλητικό
πνεύμα και ο σεβασμός.

Συνεργασίες – Ευχαριστίες
• Παναθηναϊκός ΑμεΑ
• Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων
• Σ ύλλογος Ατόμων με Κινητικά προβλήματα και φίλων,
«ΠΕΡΠΑΤΩ»
• Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
•Δ
 ΕΚΑ για το παιδί, Κέντρο Εργοθεραπείας
• Σ χολή χορού La Timba- Dance & Fitness όπου
πραγματοποιούνται χορογραφίες για μικτές ομάδες χορού με
τους αθλητές του «Τζάμπολ Αγάπης»

• Με το « Τζάμπολ Αγάπης» παρουσιάζοντας την ειδική
καλαθοσφαιρική αγωγή στις εκδηλώσεις μας (Παγκόσμια
Ημέρα Αναπηρίας και Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού)
• Με τα Special Olympics παρουσιάζοντας τα αθλήματά ειδικής
αγωγής στις εκδηλώσεις αλλά και στο SNF RUN από το 2015
• ΑΜΚΕ, «Με άλλα Μάτια»
• ΣΚΥΛΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ, ASSISTANCE DOGS GREECE
Οργανωτική επιτροπή του Metsovo Race και τον Νίκο
Καλοφύρη

Ιστοσελίδες χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τα παραπάνω:
https://www.snfcc.org/ekdiloseis/athlitismos-gia-oloys/11121
https://www.snfcc.org/ekdiloseis/mini-tennis/11123
https://snfcc.org/school-articles/gnorimia-me-ta-athlimata-tis-eidikis-agogis/10532
https://www.snfcc.org/tags/pagkosmia-imera-anapirias-2021
https://www.snfnostos.org/2021/278/athlitismos-gia-olous/
https://www.sportsexcellence.gr/athlitiko-tournoua/
https://www.snfcc.org/WorldAutismAwarenessDay22
https://www.ursatrail.gr/
https://www.sportsexcellence.gr/metsovo_ursa_trail/
https://www.snfcc.org/Mpakoterma2022
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Συνέντευξη - Συζήτηση
για τη Χειρουργική Προσομοίωση

Το Τμήμα Χειρουργικής
Προσομοίωσης
στο Π.Γ.Ν Αττικόν
Δρ. Παναγής Μ. Λυκούδης
MD MSc DIC PhD MRCS FHEA
Χειρουργός Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων
Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Γ’ Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο «Αττικό»

Τι είναι το Surgical
Simulation Lab
πως ξεκίνησε ως
πρωτοβουλία και
ποια είναι η δική σας
συμμετοχή βάσει της
ιδιότητας σας;
Να ξεκινήσουμε εξηγώντας τι
σημαίνει simulation. Το simulation είναι μια διαδικασία που κατά
βάση ξεκίνησε από αυτούς που
ανέπτυξαν λογισμικό και υλικά για
ΗΥ για προγράμματα τεχνολογικά,
η ιδέα ήταν να μπορέσουμε να
δοκιμάζουμε κάτι και να ελέγχουμε
τα πιθανά λάθη και να κάνουμε
βελτιώσεις προτού αυτό εφαρμοστεί
από τον τελικό χρήστη. Αυτό βρήκε
πολύ γρήγορα μια εφαρμογή σε δυο
βασικούς τομείς, συγκεκριμένα στην
αεροπλοΐα και στο στρατό.
Η βασική ιδέα, η βασική
συλλογιστική simulation – της
προσομοίωσης εφαρμόστηκε σε
αυτούς τους δυο κλάδους με σκοπό
το προσωπικό να εκπαιδεύετε όσο
καλύτερα γίνεται προτού φτάσει να
εφαρμόσει τις δεξιότητες του στην
πραγματικότητα. Έτσι φτιάχτηκαν οι
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πρώτοι προσομοιωτές για πτήση οι
οποίοι μοιάζουν πάρα πολύ με τα
σημερινά παιχνίδια που οι νεότεροι
χρησιμοποιούν.
Στην Ιατρική εδώ και 30, 40
περίπου χρόνια έχουν γίνει πολλές
προσπάθειες να ομογενοποιηθεί η
δράση μας ως γιατροί με τη γνωστή
ιστορία του Oρθοπαιδικού που
είχε μια πτώση με το αεροσκάφος
του στην Αμερική και εκεί
συνειδητοποίησε ότι ο τρόπος με
τον οποίο οι γιατροί εκλήθησαν
και το υγειονομικό προσωπικό
που εκλήθησαν στην περιοχή
να αντιδράσουν δεν ήταν πολύ
οργανωμένος και αυτό αποτέλεσε
τη βάση του ATLS το οποίο σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ) διοργανώνεται στο
Αττικόν νοσοκομείο. με την ίδια
λοιπόν συλλογιστική προσπαθήσαμε

Το Τμήμα Χειρουργικής Προσομοίωσης
(Surgical Simulation lab) υλοποιείται
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Υγεία του ΙΣΝ.

να εφαρμόσουμε κι άλλες τεχνικές
ώστε να ομογενοποιήσουμε και να
ανεβάσουμε τα στάνταρ της ιατρικής
πράξης σε όλο τον κόσμο. Μια από
τις μεθόδους ήταν η υιοθέτηση
αυτής ακριβώς της συλλογιστικής
της προσομοίωσης.
Δημιουργήθηκε η ανάγκη να
προσομοιάσουμε την ελάχιστα
επεμβατική χειρουργική, είτε λέγεται
λαπαροσκοπική είτε αρθροσκοπική,
πριν από περίπου 13 με 15 χρόνια
όπου δημιουργήθηκαν οι πρώτοι
προσομοιωτές. Το πλεονέκτημα
αυτών των μηχανημάτων είναι
κατά βάση ένα πολύ εξειδικευμένο
λογισμικό, το οποίο προσομοιάζει
ακόμη και ολόκληρες επεμβάσεις,
μια επέμβαση για μια κάκωση
μηνίσκου, σκωληκοειδίτιδα ή και
πιο πολύπλοκες επεμβάσεις όπως
επεμβάσεις για καρκίνο, επεμβάσεις
που αφορούν στο στομάχι, παχύ

έντερο. Σε αυτό το λογισμικό αυτό
που μπορούμε είναι να σπάσουμε τη
μεγάλη επέμβαση σε πολλά μικρά
βήματα και έτσι ο εκπαιδευόμενος να
ασκηθεί σε αυτά τα βήματα σταδιακά
και αφού κατακτήσεις πρώτα το ένα
βήμα θα περάσει στο επόμενο.
Παράλληλα ο προσομοιωτής
μας δίνει τη δυνατότητα για κάθε
κομματάκι, για κάθε άσκηση να
πάρουμε μια σειρά από μετρήσεις:
τον αριθμό των κινήσεων που
έκανε, την ασφάλεια των κινήσεων,
την ορθότητα των εργαλείων που
χρησιμοποίησε επομένως σε τακτά
χρονικά διαστήματα να έχουμε ένα
feedback μια ανατροφοδότηση.
Να βλέπουμε δηλαδή εμείς και
να ξηγούμε στον εκπαιδευόμενο
τι έκανε καλά και που χρειάζεται
βελτίωση στο τέλος έχουμε τη
δυνατότητα να πούμε ότι εφόσον
πέτυχε τους στόχους όπως αυτοί
ορίζονται ότι πλέον σε θεωρητικό
επίπεδο ή σε επίπεδο προσομοίωσης
μπορεί να ολοκληρώσει τη
συγκεκριμένη επέμβαση.
Αυτή είναι η βασική λειτουργία

ενός προσομοιωτή εικονικής
πραγματικότητας σας αυτούς που
εγκαταστήσαμε με τη βοήθεια
του ΙΣΝ στο Κέντρο Χειρουργικής
Προσομοίωσης στο Αττικό κτήριο της
ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Όσο αφορά την
εκπαίδευση γενικά των
εν δυνάμει
χειρουργών στην
Ελλάδα, τα υπόλοιπα
νοσοκομεία τι πλαίσιο
έχουν στο κομμάτι
της εκπαίδευσης
στις διαφορετικές
ειδικότητες;
Από τη μια μεριά θέλουμε να
περιορίσουμε τη δραστηριότητα των
ειδικευόμενων στο χειρουργείο να
διεκπεραιώνουν τα περιστατικά τους
όλο και πιο γρήγορα γιατί αυτό σώζει
πόρους για το σύστημα υγείας από την
άλλη ωστόσο οι ειδικευόμενοι πρέπει

να εκπαιδευτούν. Όσο βγαίνουμε έξω
από τις μεγάλες πανεπιστημιακές
χειρουργικές κλινικές, την Γ΄
Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική
την οποία εκπροσωπώ με καθηγητή
τον κύριο Πικουλή, καθώς και την Ά
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με
καθηγητή τον κύριο Παπαγγελόπουλο,
όσο περισσότερο βγαίνουμε από
τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία
φοβάμαι πως τόσο το πλήθος των
επεμβάσεων όσο και η δυνατότητα
των εκπαιδευμένων να εκπαιδεύσουν
τους ειδικευόμενους μειώνεται.
Ο προσομοιωτής δεν θα
αντικαταστήσει ποτέ πλήρως την
εκπαίδευση του ειδικευόμενου
μέσα στο χώρο του χειρουργείου.
Μπορεί όμως να κάνει κάτι κομβικό,
μπορεί να επιταχύνει τη δυνατότητα
εκπαίδευσης του δηλαδή παλαιότερες
μελέτες έλεγαν ότι για να μάθει
κανείς να διεκπεραιώνει σωστά
και ασφαλώς μια λαπαροσκοπική
χολεκυστεκτομή πρέπει να έχει
κάνει περίπου 50 χολεκυστεκτομές
ως εκπαιδευόμενος. Οι μελέτες
που έχουμε ξεκινήσει μέχρι τώρα
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χωρίς τη συμβολή του ΙΣΝ θα ήταν
από δύσκολο έως αδύνατο να
αποκτήσουμε τόσα πολλά και τόσο
υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα
αλλά νομίζω ότι στην πορεία στην
πραγματικότητα όπως συμβαίνει
σε όλα τα πράγματα στην ελεύθερη
αγορά, η ζήτηση σιγά σιγά βοηθάει και
την προσφορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε
στο Αττικό κτίριο της Ιατρική σχολής
της Αθήνας έχουμε 4 προσομοιωτές,
2 αρθροσκοπικούς 1 λαπαροσκοπικό
και 1 ρομποτικό. Προφανώς και αυτοί
δεν φτάνουν για να καλύψουν τις
ανάγκες του λεκανοπεδίου.

Μπορείτε να μου πείτε
κάποιες πρωτιές που
επιτυγχάνονται μέσω του
κέντρου χειρουργικής
προσομοίωσης;

δείχνουν ότι αν κανείς ασκηθεί για
ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών,
με ένα συγκεκριμένο τρόπο στον
προσομοιωτή, τελικά ο αριθμός
των επεμβάσεων που χρειάζεται
για να μπορέσει να πετύχει την
επαγγελματική αρτιότητα πέφτει από
τις 50 στις 20 ή 25.
Άρα αν έτσι κι αλλιώς τον χρόνο
κάνω 50 χολεκυστεκτομές θα
μπορέσω να εκπαιδεύσω άρτια
2 ειδικευόμενους, αν αυτοί
πρώτα έχουν εκπαιδευτεί στον
προσομοιωτή άρα πολλαπλασιάζω
εκ των ενόντων τη δυνατότητα
μου για να εκπαιδεύσω τους
ειδικευόμενους. Σε ένα μεγάλο
κέντρο όπως το Αττικό νοσοκομείο
που έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 | EMAG NO 14

πληθώρα επεμβάσεων, μια μεγάλη
ροή περιστατικών, αυτό μπορεί να
έχει μια σημασία που κανείς μπορεί
να τη δει με σκεπτικισμό.
Τα μικρότερα νοσοκομεία που έχουν
έτσι κι αλλιώς μικρότερο αριθμό
περιστατικών αλλά εξακολουθούν
να υποχρεούνται να εκπαιδεύσουν
πλήρως τους ειδικευόμενους τους,
αυτό είναι ένας μεγάλος μοχλός
ολοκλήρωσης του έργου τους. Όπως
τα ίδια στανταρ που υπάρχουν για
να εκπαιδευτεί ένας ειδικευόμενος
σε ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως το
Αττικό Νοσοκομείο, τα ίδια στανταρ
υπάρχουν και για όλα τα υπόλοιπα
νοσοκομεία με μικρότερες όμως,
δυστυχώς, δυνατότητες. Αυτό είναι
ένα κενό, ένα χάσμα το οποίο η

προσομοίωση στη χειρουργική, στις
χειρουργικές δεξιότητες μπορεί να
γεφυρώσει.
Λειτουργούμε το κέντρο αυτό
προσομοίωσης στην αρχική του
φάση σε ένα μικρότερο αριθμό
εκπαιδευόμενων από όλες τις
φάσεις της εκπαίδευσης τους στο
Αττικό νοσοκομείο αλλά η προοπτική
είναι αυτό να χρησιμοποιηθεί στη
μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα και να
χρησιμοποιηθεί και ως παράδειγμα
ώστε και άλλα κέντρα στην Ελλάδα
να αναπτύξουν τη δικιά τους
δραστηριότητα προσομοίωσης.
Ωστόσο, η ανάγκη για προσομοίωση
είναι τόσο μεγάλη και η δυνατότητα
για έκπτυξη κέντρων προσομοίωσης
τόσο μικρή που οπωσδήποτε θα

έρχονται από άλλα νοσοκομεία
στο Αττικό νοσοκομείο για να
εκπαιδευτούν στους προσομοιωτές
μας. Καταλαβαίνει κανείς ότι πιο
εύκολα θα έρθει κάποιος από το
νοσοκομείο της Λιβαδειάς ή από το
ΚΑΤ παρά από το νοσοκομείο της
Θεσσαλονίκης γι’ αυτό λέμε ότι ναι
μεν θέλουμε να το κάνουμε όσο
πιο ανοιχτό γίνεται αλλά στο τέλος
αν το παράδειγμα μας αποδειχθεί
αποτελεσματικό, και έχουμε κάθε
λόγο να πιστεύουμε ότι θα αποδειχθεί
αποτελεσματικό, τότε σε ένα
μεθεπόμενο βήμα το ιδανικό θα ήταν
να δημιουργηθούν αντίστοιχα κέντρα
προσομοίωσης και σε άλλες μεγάλες
πόλεις της Ελλάδας.
Μια βασική παράμετρος που
περιορίζει την επέκταση της
χειρουργικής προσομοίωσης είναι
το κόστος, αυτά τα μηχανήματα
έχουν ένα πολύ υψηλό κόστος

Σε αυτό το κέντρο προσομοίωσης για
πρώτη φορά έρχονται στην Ελλάδα
αρθροσκοπικοί προσομοιωτές, είναι
ο πρώτος ρομποτικός στην Ελλάδα
και ενώ έχουν παραγγελθεί μερικοί
λαπαροσκοπικοί προσομοιωτές,
είναι ο πρώτος λαπαροσκοπικός
προσομοιωτής τρίτης γενιάς στην
Ελλάδα. Υπάρχει ένα κέντρο στα
Βαλκάνια ακόμα, στην Βουλγαρία το
οποίο έχει σίγουρα λαπαροσκοπικό
προσομοιωτή, έχει ρομποτικό
νομίζω ότι δεν έχει αρθροσκοπικό
προσομοιωτή άρα με αυτή την έννοια
είμαστε και οι πρώτοι στα Βαλκάνια
που χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο
αρθροσκοπικό προσομοιωτή.
Γενικά στην Ευρώπη υπάρχουν
μεμονωμένα κέντρα σε κάποιες
χώρες, υπάρχει το πρώτο το
πρωτοπόρο στο Λονδίνο στο οποίο
εργάστηκα και εγώ για πολλά
χρόνια που έχει μια μεγάλη γκάμα
προσομοιωτών, υπάρχει άλλο ένα
κέντρο στην Ολλανδία και είναι
στη διαδικασία σύστασης άλλο ένα
μεγάλο κέντρο στη Χαϊδελβέργη.
Ο μελλοντικός εργοδότης δηλαδή
να ξέρει ότι όποιος φέρει τέτοιο
πιστοποιητικό έχει κάποιες δεξιότητες,
κάποια skills, κάποιες δυνατότητες,
κάποια εμπειρία που είναι σημαντικά
για την κλινική πράξη. Για αυτό
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το λόγο στο Λονδίνο στο κέντρο
προσομοίωσης του νοσοκομείου
Royal free υπό την αιγίδα του University College London, ενός από
τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον
κόσμο οργανώσαμε τη λειτουργία
του κέντρου με μια συγκεκριμένη
συλλογιστική, και η συλλογιστική αυτή
είναι επι της βάσης βιβλιογραφικών
ενδείξεων. Στην πραγματικότητα
για να αποκτήσεις δεξιότητες και
κυρίως για να είναι δεξιότητες που
θα διατηρήσεις στο μέλλον χρειάζεται
στην προσομοίωση μια έκθεση που
λέγεται υψηλής συχνότητας και
χαμηλής έντασης δηλαδή θα πρέπει
ο εκπαιδευόμενος να ασκείται στο
προσομοιωτή για σειρά συνεχόμενων
ημερών ή για λεπτά έως μια ώρα
την ημέρα. Αυτό λέγεται high frequency low intensity training και
έχει αποδειχθεί ότι έχει την καλύτερη
αποτελεσματικότητα όσο αφορά την
απόκτηση και διατήρηση δεξιοτήτων.
Στους ίδιους άξονες θα δομήσουμε
τη λειτουργία του κέντρου
προσομοίωσης και στο Αττικό
νοσοκομείο με τη λογική δηλαδή της
εκπαίδευσης υψηλής συχνότητας,
χαμηλής έντασης, με τη λογική
των οργανωμένων προγραμμάτων
σπουδών ώστε οι εκπαιδευόμενοι
να νιώθουν ότι κάτι πετυχαίνουν
και αυτό αποτυπώνεται και
αποδεικνύεται πρακτικά. Για αυτό
πιστεύουμε ότι ακόμα κι αν υπάρχουν
κέντρα προσομοίωσης στο εξωτερικό
ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε
θα είναι ένας διεθνής πόλος έλξης.

Πιστεύετε γενικά στη
νέα γενιά χειρουργών;
Πιστεύετε τελικά πως η
νέα γενιά χειρουργών
στην Ελλάδα, είτε και
γενικά στο εξωτερικό,
ότι επαφίονται
λίγο παραπάνω,
εφησυχάζονται λίγο
παραπάνω σε αυτή τη
δυνατότητα που τους
δίνει η τεχνολογία;
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 | EMAG NO 14

28

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βλέπω διαφορές σε 3 επίπεδα. Το
πρώτο επίπεδο είναι η εξοικείωση
με άλλα είδη τεχνολογίας, οι φοιτητές
και ειδικευόμενοι που έρχονται να
εκπαιδευτούν στους προσομοιωτές
έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με
την τεχνολογία έτσι κι αλλιώς. Σε
μια από τις μελέτες που κάναμε στο
Λονδίνο μια από τις παραμέτρους
που μελετήσαμε με αρκετά μεγάλη
ακρίβεια είναι το αν η προηγούμενη
εμπειρία σε μουσικά όργανα ή σε
βιντεοπαιχνίδια επηρεάζει το ρυθμό
με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι
μαθαίνουν να αποκτούν δεξιότητες
στον προσομοιωτή και φάνηκε ότι
αυτοί που έχουν προηγούμενη
εμπειρία σε βιντεοπαιχνίδια έχουν
πολύ γρηγορότερη καμπύλη
εκμάθησης.
Όσο νεότερες οι γενιές που έχουν
ακόμα μεγαλύτερη εξοικείωση
με την τεχνολογία θα έχουν
μικρότερες καμπύλες εκμάθησης.
Θα μπορούν πιο γρήγορα να
αποκτήσουν δεξιότητες, αυτός
είναι ο ένας άξονας. Ο δεύτερος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

άξονας είναι ότι έτσι κι αλλιώς
στην εφαρμοσμένη χειρουργική η
τεχνολογία χρησιμοποιείτε όλο και
περισσότερο. Πριν από 30 χρόνια οι
λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ήταν
μια συντριπτική μειοψηφία σήμερα
είναι μια μεγάλη πλειοψηφία και σε
κάποιο χρονικό διάστημα θα είναι
η συντριπτική πλειοψηφία. Οι νέες
γενιές γαλουχούνται μέσα σε αυτό το
περιβάλλον. Οι παλαιότερες γενιές
έπρεπε να περάσουν ξαφνικά σε
μια νύχτα από την πραγματικότητα
της ανοιχτής χειρουργικής με
ελάχιστη τεχνολογική χρήση ή στην
πραγματικότητα της λαπαροσκοπικής
ή πλέον της ρομποτικής χειρουργικής
που όλα βασίζονται στην τεχνολογία,
μια αρκετά δύσκολη μετάβαση.
Ο τρίτος άξονας είναι πως οι νεότερες
γενιές είναι πιο ανοιχτόμυαλες. Αν
καλέσω σήμερα στον προσομοιωτή
έναν έμπειρο χειρουργό μιας ηλικίας
και του προτείνω ότι ο προσομοιωτής
μπορεί να τον βοηθήσει να βελτιώσει
τις δεξιότητες του είναι απολύτως
βέβαιο ότι θα αντιδράσει με μεγάλη

αμφιβολία. Αντίθετα οι νεότερες
γενιές έρχονται με ανοιχτό μυαλό
ότι πραγματικά αυτή η τεχνολογική
εξέλιξη μπορεί να τους βοηθήσει
να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους,
έρχονται με καλύτερη πρόθεση και
προδιάθεση, αυτό έχει σημασία στο
αποτέλεσμα.
Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, ένα
πρόβλημα που το συζητούν οι
χειρουργικές επιστημονικές εταιρείες
σε όλο τον κόσμο τα τελευταία
10 με 15 χρόνια. Αν το 99% των
χολεκυστεκτομών για παράδειγμα
γίνονται λαπαροσκοπικά όταν θα τύχει
το 1% που η επέμβαση δεν μπορεί
να ολοκληρωθεί λαπαροσκοπικά και
πρέπει να γίνει με τον πατροπαράδοτο
τρόπο, με την ανοιχτή χειρουργική,
πόσο εκπαιδευμένη θα είναι η νέα
γενιά ώστε να διεκπεραιώσει την
επέμβαση με τον παλιομοδίτικο
τρόπο; Αυτό είναι ένα μείζον
πρόβλημα που ακόμα συζητιέται αλλά
λύση δεν έχει βρεθεί.
Επεμβάσεις οι οποίες είναι όλο και
πιο σπάνιες στην πραγματικότητα,

θα μπορούμε τις νεότερες γενιές που
δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τα
δουν στην πραγματική χειρουργική
να τις εκπαιδεύσουμε στο περιβάλλον
προσομοίωσης. Άρα η εξοικείωση με
την τεχνολογία που είναι μια κατάκτηση
για τη νέα γενιά, είναι πλεονέκτημα
σε πολλούς άξονες, ίσως ενέχει ένα
μικρό μειονέκτημα το οποίο και αυτό
το έχουμε στο μυαλό μας και θα
προσπαθήσουμε να το λύσουμε μάλλον
πάλι μέσω της προσομοίωσης.

Βλέπετε διαφορά όσο
αφορά το ποσοστό
των γυναικών και των
ανδρών, βλέπω πως
δεν είναι ακριβώς
ισότιμη η παρουσία
στη χειρουργική;
Βλέπετε ίσως ότι η νέα
γενιά προσελκύει και
περισσότερες γυναίκες
όσο αφορά τη συμμετοχή
τους και σε τέτοια
προγράμματα αλλά και
γενικά την παρουσία
φοιτητριών στο πλαίσιο
της χειρουργικής;
Οπωσδήποτε αν κοίταζε κανείς
τι συμβαίνει στη χειρουργική 30
χρόνια πριν θα έβλεπε ένα τεράστιο
χάσμα, τεράστια δυσαναλογία. Δεν
θα μπορέσω να πω ότι σήμερα η
δυσαναλογία αυτή έχει εξισορροπιστεί
πλήρως όμως σίγουρα έχει βελτιωθεί
σε μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε όλο και
περισσότερες γυναίκες να διαλέγουν
χειρουργικές ειδικότητες, βλέπουμε
όλο και περισσότερες γυναίκες
να ολοκληρώνουν χειρουργικές
ειδικότητες και να ακολουθούν με
πολύ μεγάλη επιτυχία χειρουργική
καριέρα. Εξακολουθούν να υπάρχουν
φραγμοί; Οπωσδήποτε εξακολουθούν
να υπάρχουν εμπόδια σε αυτή τη
διαδικασία. Υπάρχει η βούληση να
εξομαλύνουμε αυτά τα εμπόδια;
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Βεβαίως και υπάρχει. Υπάρχουν οι
τρόποι; Εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Το
να διαπιστώσεις ένα πρόβλημα είναι
ένα θέμα, το να εφαρμόσεις λύσεις
για να διορθώσεις αυτό το πρόβλημα
είναι ένα πολύ δυσκολότερο θέμα.
Αν υποθέσουμε ότι ένας από τους
λόγους που οι γυναίκες αισθάνονται
ότι απωθούνται από τη χειρουργική
ως ειδικότητα, γενικά τις χειρουργικές
ειδικότητες, είναι θέμα χρόνου, είναι
θέμα αφοσίωσης τότε και σε αυτό η
προσομοίωση έρχεται να δώσει μια
απάντηση.
Επομένως, ένας άνθρωπος που έχει
τέτοιες υποχρεώσεις που αισθάνεται
ότι τον περιορίζουν στη δυνατότητα να
εκπαιδευτεί στη κλινική πράξη τότε
η προσομοίωση είναι εκεί 24/7. Ένα
δεύτερο κρατούμενο είναι ότι η χρήση
της τεχνολογίας σε κάποιο βαθμό
εξισώνει και τις φυσικές δυνάμεις, θα
μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι μια
μεγάλη χειρουργική επέμβαση απαιτεί
πολλή μυϊκή δύναμη.
Η λαπαροσκοπική χειρουργική και
περισσότερο η ρομποτική χειρουργική
έρχονται να εξομαλύνουν αυτά τα
εργαλεία, έχουν την ίδια δυσκολία
χρήσης για όλους όποιες κι αν είναι οι
θεωρητικές δυσκολίες τους. Μπορεί
να είναι θέμα φύλου, μπορεί να είναι
θέμα αριστερόχειρών και δεξιόχειρών,
μπορεί να είναι ακόμη θέμα κάποιων
κινητικών δυσκολιών. Η ελάχιστα
επεμβατική χειρουργική δίνει τη
δυνατότητα σε άτομα που ενδεχομένως
θα αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες
στην ανοιχτή χειρουργική, με την
ελάχιστα επεμβατική χειρουργική
να μπορέσουν να είναι εξίσου
αποτελεσματικοί και η προσομοίωση
έρχεται να τους εκπαιδεύσει ακριβώς
πάνω σε αυτά τα πράγματα.
Ένα τρίτο πολύ σημαντικό πράγμα
είναι, που το τονίζουμε με κάθε
ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους μας
στην Αγγλία και την Ελλάδα, είναι ότι
στην ίδια μελέτη που μελετήσαμε τι
επίπτωση έχει η προηγούμενη εμπειρία
σε βιντεοπαιχνίδια και σε μουσικά
όργανα, μελετήσαμε και την επίδραση
του φύλου. Είναι απολύτως ξεκάθαρο
ότι οι γυναίκες μαθαίνουν πιο εύκολα,
πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά
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τις τεχνικές δεξιότητες. Αυτό δεν θα
πρέπει να μας εκπλήσσει και στην
ανοιχτή χειρουργική πολλές φορές
βλέπουμε ότι οι γυναίκες τελικά
αποκτούν καλύτερες δεξιότητες από
τους άντρες. Έχουν την αίσθηση
λεπτότερου χειρισμού, καμιά φορά οι
άντρες είναι πιο αδροί στις κινήσεις
τους, στη χειρουργική δεν θέλει αδρές
κινήσεις, θέλει λεπτές προσεκτικές
κινήσεις. Επομένως η προσομοίωση
όχι μόνο έδωσε τη δυνατότητα μέσω
της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής
σε άτομα που θεωρητικώς μπορεί να
αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες στην
ανοιχτή χειρουργική να τις ξεπεράσουν,
αλλά μας απέδειξε ότι μια ομάδα
που παλαιότερες εποχές θεωρείτο
αδύναμη στη χειρουργική μάλλον έχει
πλεονέκτημα στη χειρουργική.
Τέλος επιτρέψτε μου να προσθέσω
κάτι γενικό. Ο προσομοιωτής εκτός
από ένα μέσο εκπαίδευσης των
ειδικευόμενων, των φοιτητών είναι και
ένα μέσο μελέτης. Είναι ένας τρόπος να
μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι
εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν.
Αυτά είναι πράγματα που στην ανοιχτή
χειρουργική δεν θα μπορούσαμε ποτέ
να τα μελετήσουμε. Αυτό που είπαμε
προηγουμένως το high frequency low
intensity δεν θα μπορούσαμε να το
κάνουμε πάρα μόνο σε ένα περιβάλλον
προσομοίωσης άρα η προσομοίωση
μας δίνει δυνατότητα να μελετήσουμε
πράγματα πέρα από την εφαρμογή
της ιατρικής, της χειρουργικής. Θα
μας βοηθήσει να μάθουμε πως
μαθαίνει κανείς, θα μας βοηθήσει ως
εκ τούτου να βελτιώσουμε τον τρόπο
που διδάσκουμε, θα μας βοηθήσει να
βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο
αξιολογούμε.
Επομένως ο προσομοιωτής δεν είναι
μόνο ένα μέσο άσκησης, δεν είναι μόνο
ένα μέσο εκπαίδευσης αλλά είναι και
ένα μέσο διείσδυσης στο βάθος της
μαθησιακής λειτουργίας για να μας
βοηθήσει να αλλάξουμε ενδεχομένως
όλο τον τρόπο προσέγγισης της
εκπαίδευσης στην ιατρική και στη
χειρουργική.
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