ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΜΜΔΣΟΦΖ
ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΚΠΑΙΔΔΤΖ ΣΙ ΒΑΙΚΔ ΑΡΦΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ
ΒΖΜΑΣΟΔΟΣΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ»
ΟΜΑΔΑ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΒΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Πεοιγοατή Ποξγοάμμαςξπ
απ ποξρκαλξύμε μα παοακξλξσθήρεςε ςξ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΔΔΤΖ ΔΠΙ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ
ΑΡΦΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΒΖΜΑΣΟΔΟΣΩΝ», ςξ ξπξίξ έυξσμε
ξογαμώρει χπ ΟΔ Ηλεκςοξτσριξλξγίαπ & Βημαςξδόςηρηπ ρε ρσμεογαρία με ςημ εςαιοεία
Medtronic.
Απξςελεί μια ξλξκληοχμέμη και ρσμδσαρςική πξοεία εκμάθηρηπ, υοηριμξπξιώμςαπ ςημ
φητιακή ςευμξλξγία για αρύγυοξμη, αλλά και ρύγυοξμη εκπαίδεσρη με ρςόυξ ςημ παοξυή
ςχμ βαρικώμ πληοξτξοιώμ πξσ ατξοξύμ ρςη λειςξσογία ςχμ βημαςξδξςικώμ ρσρκεσώμ.

Δκπαιδεσςικξί ςόυξι
Ο ρκξπόπ είμαι μα παοέυξσμε ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ςημ απαοαίςηςη εκπαίδεσρη για μα
απξκςήρξσμ ςιπ βαρικέπ γμώρειπ και δενιόςηςεπ ώρςε μα μπξοξύμ μα καςαμξξύμ ςη
λειςξσογία και μα εκςελξύμ ςξμ έλεγυξ μια βημαςξδξςικήπ ρσρκεσήπ

Πξιξί μπξοξύμ μα ρσμμεςέυξσμ
ςξ ρσγκεκοιμέμξ Δκπαιδεσςικό Ποόγοαμμα μπξοξύμ μα ρσμμεςέυξσμ καοδιξλόγξι,
μξρηλεσςέπ ή ςευμξλόγξι πξσ επιθσμξύμ μα εμβαθύμξσμ ςιπ γμώρειπ ςξσπ ρςιπ
εμτσςεύριμεπ βημαςξδξςικέπ ρσρκεσέπ, ςη λειςξσογία ςξσπ και ςξμ ποξγοαμμαςιρμό ςξσπ.
Ιδιαίςεοα εμθαοούμξμςαι όρξι εογάζξμςαι ρε αιμξδσμαμικά εογαρςήοια, ιαςοεία ελέγυξσ
βημαςξδξςώμ ή/και ιαςοεία απξμακοσρμέμηπ παοακξλξύθηρηπ αρθεμώμ.

Σι πεοιλαμβάμει ςξ Ποόγοαμμα
Σξ εκπαιδεσςικό ποόγοαμμα απξςελείςαι από ςιπ παοακάςχ εμόςηςεπ:
• Αρύγυοξμη καθξδηγηςική παοάδξρη εκπαιδεσςικξύ σλικξύ πξσ βοίρκεςαι ρςημ πύλη
ςηπ Medtronic Academy και ρυεςίζεςαι με ςιπ σπάουξσρεπ Δκπαιδεσςικέπ
Δμόςηςεπ.(TrainingModules, βλέπε Παοάοςημα 1)

•
ύγυοξμεπ
Χητιακέπ
ρσμαμςήρειπ
ςχμ
σμμεςευόμςχμ
με
έμπειοξσπ
Ηλεκςοξτσριξλόγξσπ μέλη ςηπ ΟΔ σπό ςημ καθξδήγηρη ςξσ σμςξμιρςή ςηπ κάθε
Δκπαιδεσςικήπ Δμόςηςαπ. Καςά ςη διάοκεια ασςώμ ςχμ ρσμαμςήρεχμ θα σπάουει επενήγηρη
θεμάςχμ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη λειςξσογία ςχμ βημαςξδξςώμ κσοίχπ μέρα από ςημ
παοξσρίαρη πεοιρςαςικώμ ςα ξπξία θα ειρηγξύμςαι ξι ρσμςξμιρςέπ/ξμιληςέπ ςηπ
ρσμάμςηρηπ. Δπιπλέξμ θα σπάουει η δσμαςόςηςα για επίλσρη εοχςημάςχμ ςχμ

ρσμμεςευόμςχμ ξι ξπξίξι θα έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα παοξσριάρξσμ δικά ςξσπ πεοιρςαςικά
ποξπ ρσζήςηρη και επίλσρη.
• Μια δια ζώρηπ εκπαιδεσςική ρσμάμςηρη με hands-on, παοξσρίαρη simulation & case
reports από έμπειοξσπ Ηλεκςοξτσριξλόγξσπ μέλη ςηπ ΟΔ.
Δπιπλέξμ θα παοέυεςαι:
• Διραγχγική ρσμάμςηρη εκπαίδεσρηπ ρυεςικά με ςξμ ςοόπξ εγγοατήπ και ρύμδερηπ ρςξ
MedtronicAcademy.com, ποόρβαρη ρςημ ιδιχςική πύλη εκπαίδεσρηπ (MedtronicAcademy),
ποιμ ςημ έμαονη ςξσ Ποξγοάμμαςξπ από ςημ εςαιοεία Medtronic.
• Δσμαςόςηςα λήφηπ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ (downloadablematerial)
• Πιρςξπξιηςικό ξλξκλήοχρηπ αςξμικξύ ποξγοάμμαςξππαοέυεςαι μεςά ςημ επιςσυή
ξλξκλήοχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ.Η επιςσυήπ
ξλξκλήοχρη ποξϋπξθέςειρσμεπή
παοακξλξύθηρη ςόρξ ςχμ αρύγυοξμχμ όρξ και ςχμ ρύγυοξμχμ φητιακώμ ρσμαμςήρεχμ.

Πόρξ θα διαοκέρει ςξ Ποόγοαμμα
Σξ εκπαιδεσςικό ποόγοαμμα θα νεκιμήρει ςξ Δεκέμβοιξ ςξσ ςοέυξμςξπ έςξσπ (2020) και θα
λήνει με ςξ Workshop πξσ θα ρσμπεοιλητθεί ρςα πλαίρια ςξσ σμεδοίξσ ςχμ Ομάδχμ
Δογαρίαπ ρςιπ 13-15 Μαΐξσ 2021. Θα γίμξσμ ρσμξλικά 6 ύγυοξμεπ Χητιακέπ
ρσμαμςήρειπ, εκ ςχμ ξπξίχμ όλεπ, πλημ ςηπ ςελικήπ πξσ θα γίμει καςά ςη διάοκεια ςχμ
ρεμιμαοίχμ ςχμ ΟΔ, θα ποαγμαςξπξιηθξύμ ημέοα άββαςξ (βλέπε ημεοξμημίεπ ρςξ
παοάοςημα πξσ ακξλξσθεί) και θα έυξσμ διάοκεια 2 ½ ώοεπ η κάθε μία (10.00πμ 12.30μμ).

Σι θα πεοιλαμβάμξσμ ξι φητιακέπ ρσμαμςήρειπ
Κάθε φητιακή ρσμάμςηρη θα διαποαγμαςεύεςαι ςημ ποακςική εταομξγή ςχμ γμώρεχμ επί
μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ θεμαςικήπ εμόςηςαπ, πξσ έυξσμ παοακξλξσθήρει ξι ρσμμεςέυξμςεπ
μέρχ ςηπ αρύγυοξμηπ εκπαίδεσρηπ ρςξ Medtronic Academy portal. Θα απαοςίζεςαι από:
-

εμάοια Βημαςξδόςηρηπ ρςξμ ποξγοαμμαςιρςή
Παοξσριάρειπ πεοιρςαςικώμ από έμπειοξσπ Ηλεκςοξτσριξλόγξσπ μέλη ςηπ ΟΔ.
Παοξσριάρειπ πεοιρςαςικώμ από ςξσπ σμμεςέυξμςεπ εκπαιδεσόμεμξσπ (ποξαιοεςική
ρσμμεςξυή)

Σξ Δκπαιδεσςικό Ποόγοαμμα ξλξκληοώμεςαι με ςξ Workshopςξ ξπξίξ θα πεοιλαμβάμει
hands-on εκπαίδεσρη καθώπ και ρεμάοια ενξμξίχρηπ (Simulation) ρε εικξμικό
βημαςξδξςικό αρθεμή και η ρσμμεςξυή θα ρημάμει ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ ρεμιμαοίξσ όπξσ
και θα υξοηγηθεί ςξ πιρςξπξιηςικό παοακξλξύθηρηπ.

Σι απαιςείςαι από ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ
Για μα ρσμβάλει ρςημ επίςεσνη ςχμ ρςόυχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ εκπαίδεσρηπ, ξ ρσμμεςέυχμ
ξτείλει:



Να παοακξλξσθεί και μα ρσμμεςέυει ρςιπ αρύγυοξμεπ και ςιπ ρύγυοξμεπ
διδαρκαλίεπ.
Να καςαβάλλει κάθε δσμαςή ποξρπάθεια ώρςε μα ξλξκληοώμει ςη θεχοηςική
εκπαίδεσρη ρςη ρσγκεκοιμέμη Θεμαςική Δμόςηςα μέρχ ςηπ αρύγυοξμηπ διδαρκαλίαπ
ποιμ μα ρσμμεςάρυει ρςη ύγυοξμη Χητιακή ρσμάμςηρη.

Σξ ρύμξλξ ςχμ Δκπαιδεσςικώμ Δμξςήςχμ είμαι ρςημ Αγγλική γλώρρα, ρσμεπώπ απαιςείςαι η
ρςξιυειώδηπ γμώρη ςηπ. Θα δξθεί ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ λενικό καοδιξλξγικώμ/
βημαςξδξςικώμ όοχμ ποξπ διεσκόλσμρή ςξσπ.
Με ςη ρσμμεςξυή ραπ ρςξ ποξαματεοόμεμξ Δκπαιδεσςικό Ποόγοαμμα, ξι ρσμμεςέυξμςεπ
επιβεβαιώμξσμ, όςι έυξσμ ςημ άδεια μα παοακξλξσθήρξσμ ασςό ςξ Δκπαιδεσςικό
Ποόγοαμμα και όςι έυξσμ ακξλξσθήρει ςξσπ καμόμεπ και ςιπ πξλιςικέπ ξπξιξσδήπξςε
ιδούμαςξπ ή επαγγελμαςικήπ έμχρηπ με ςημ ξπξία είμαι ρσμδεδεμέμξι.

Δηλώρειπ σμμεςξυήπ
Οι εμδιατεοόμεμξι ρσμμεςέυξμςεπ μπξοξύμ μα δηλώρξσμ ρσμμεςξυή με απξρςξλή email
ρςξμ Ποόεδοξ ςηπ ΟΔ κ. Υοαγκάκη Νικόλαξ Αμ. Καθ. Καοδιξλξγίαπ ΑΠΘ
(fragakis.nikos@gmail.com).

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1
ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1
ΑΤΓΦΡΟΝΖ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Δμόςηςα 1

9/1/2020

Υσριξλξγία ςηπ Καοδιάπ και Διραγχγή ρςξσπ
Βημαςξδόςεπ
Διραγχγή ρςημ καοδιακή λειςξσογία και τσριξλξγικό ΗΚΓ
Δσρλειςξσογία ςξσ τλεβξκόμβξσ
Δσρλειςξσογία ςξσ κξλπξκξιλιακξύ κόμβξσ
Δοχςήρειπρςξμκαοδιακόοσθμόκαιςη τσριξλξγία ςηπ
καοδιάπ
Βαρικέπ έμμξιεπ βημαςξδόςηρηπ
Βημαςξδόςεπ και ςξ ΗΚΓ
1η Δκπαιδεσςική σμάμςηρη (Δικξμική σμεδοία) ΤΓΦΡΟΝΖ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Ποξβλεπόμεμη
Διάοκεια

1 ώοα
1 ώοα
30 λεπςά

2 ώοεπ
2 ώοεπ

2.5 ώοεπ

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2
ΑΤΓΦΡΟΝΖ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Δμόςηςα 2

Έμμξιεπ βημαςξδόςηρηπ
Κύκλξι υοξμιρμξύ ρε βημαςξδόςη δύξ κξιλξςήςχμ:
Μέγιρςη βημαςξδξςική ρσυμόςηςα
Φοξμιρμόπ βημαςξδόςη - Μέγιρςη βημαςξδξςική
ρσυμόςηςα
Πεοιξοιρμόπ κξιλιακήπ βημαςξδόςηρηπ
Λειςξσογία μαγμήςη με ρσρκεσέπ βημαςξδόςηρηπ
Κξιλιακή βημαςξδόςηρη αρτάλειαπ
Παοέμβαρη ρε ςαυσκαοδία μερξλαβξύμεμη από
βημαςξδόςη
Δμαλλαγή λειςξσογίαπ βημαςξδόςη

1.5 ώοεπ
1.5 ώοεπ
1.5 ώοεπ
1 ώοα

13/2/2021

2η Δκπαιδεσςική σμάμςηρη (Δικξμική σμεδοία)ΤΓΦΡΟΝΖ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

2.5 ώοεπ

27/2/2021

3η Δκπαιδεσςική σμάμςηρη (Δικξμική σμεδοία)ΤΓΦΡΟΝΖ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

2.5 ώοεπ

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3
ΑΤΓΦΡΟΝΖ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Δμόςηςα 3

Έλεγυξπ και παοακξλξύθηρη βημαςξδόςη
ΠοαγμαςξπξίηρηελέγυξσβημαςξδόςημεςημέθξδξPBL-STOP
ΔταομξγήελέγυξσβημαςξδόςημεςημέθξδξPBL-STOP
Δοαρςηοιόςηςα 1 Έλεγυξπ ρσρκεσήπ: κάοςεπξδηγιώμκαι
ποόςσπα έγγοατα
Δοαρςηοιόςηςα2 Έλεγυξπ σπξκείμεμξσ οσθμξύ

1 ώοα
1 ώοα
30 λεπςά
30 λεπςά

Δοαρςηοιόςηςα 3 Έλεγυξπ, αίρθηρηπ, αμςίρςαρηπ και
ξσδξύ βημαςξδόςηρηπ
Δοαρςηοιόςηςα4 Διαγμχρςικέπ λειςξσογίεπ βημαςξδόςη
Αμςιμεςώπιρηκξλπικήπμαομαοσγήπρεαρθεμή 68 εςώμμε
βημαςξδόςη
Δομημείαεπειρξδίχμρεβημαςξδόςηδύξκξιλξςήςχμ
Δοαρςηοιόςηςα 5
Δομημείαεπειρξδίχμρεβημαςξδόςηδύξκξιλξςήςχμ
Βημαςξδξςικά ρσρςήμαςα ρσμβαςά με MRIσπό
ποξϋπξθέρειπ
Ακςιμξλξγική και καοδιξλξγική
λίρςαελέγυξσγιαδιεμέογειαMRI
Δοχςήρειπ ρςξμ έλεγυξ βημαςξδόςη

45 λεπςά
45 λεπςά
1 ώοα

1 ώοα

20/3/2021

4η Δκπαιδεσςική σμάμςηρη (Δικξμική σμεδοία)ΤΓΦΡΟΝΖ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

2.5 ώοεπ

17/4/2021

5η Δκπαιδεσςική σμάμςηρη (Δικξμική σμεδοία)
ΤΓΦΡΟΝΖ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

2.5 ώοεπ

Καςά ςη
διάοκεια ςξσ
Παμελλήμιξσ
εμιμαοίξσ
ςχμ Ο.Δ
13-15/5/21

Δογαρςήοιξ: ποακςική άρκηρη&ενξμξίχρη - ΔΙΑ ΕΩΖ
ΤΝΑΝΣΖΖ

