
Δκπαίδεσζη ζηη διαδερμική ηρατειοζηομία. “See none, do two, teach anyone” 
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ΔΙΑΓΩΓΗ: Οη δπζθνιίεο ζηελ εθπαίδεπζε ηωλ εηδηθεπόκελωλ ζηα Ννζνθνκεία είλαη γλωζηέο θαη δεδνκέλεο 

εδώ θαη πνιιά ρξόληα. θνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα δηαπηζηώζεη ηελ επθνιία εθαξκνγήο ή κε ελόο 

«ηαρύξξπζκνπ θαη  απξνγξακκάηηζηνπ» πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο εηδηθεπόκελωλ ζε εηδηθό Ννζνθνκείν ζηε 

δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία. 

ΤΛΙΚΟ-ΜΔΘΟΓΟ: Έμη εηδηθεπόκελνη ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ ηκήκαηνο , κε >3ρξ ζηελ εηδηθόηεηα, εθηόο 

εμακήλνπ ΜΔΘ θαη ρωξίο πξνεγνύκελε εκπεηξία ζην αληηθείκελν, ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε. Πξνεγνύληαλ κηα 

κηθξή ζπδήηεζε θαη μεθηλνύζε ε δηαδηθαζία. Ο αξηζκόο ηωλ επεκβάζεωλ ήηαλ δύν γηα ηνλ θάζε εηδηθεπόκελν. Η 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηή θαηά Ciaglia
1
 (one-step dilator).  Καηαγξάθνληαλ νη επηπινθέο 

(ηερληθέο, κε-ηερληθέο) θαη ε βαζκνιόγεζε από ηνλ ππεύζπλν επηκειεηή ζε κηα απηνζρέδηα θιίκαθα 5 ζεκείωλ 

(0-4) ηεο επηηπρνύο δηεμαγωγήο ηεο δεμηόηεηαο θαη ζηηο δύν επεκβάζεηο (πίλαθαο 1). Δπίζεο κεηξήζεθε ν ρξόλνο 

θαη ζηηο δύν επεκβάζεηο γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπόκελν. 

Πίλαθαο 1. 

0 Πιήξεο αδπλακία δηεμαγωγήο ηεο δηαδηθαζίαο 

1 νβαξέο ηερληθέο επηπινθέο, πνπ απαηηνύλ ηελ επέκβαζε εκπεηξόηεξνπ ζπλαδέιθνπ 

2 Γηεθπεξαίωζε ηεο επέκβαζεο, αιιά κε ζνβαξέο κε-ηερληθέο ή ήπηεο ηερληθέο επηπινθέο 

3 Δπηηπρήο επέκβαζε κε ήπηεο κε-ηερληθέο επηπινθέο θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε 

4 Δπηηπρήο επέκβαζε ρωξίο επηπινθέο 

 Ωο ηερληθέο επηπινθέο ραξαθηεξίδνληαη ε ιάζνο ηνπνζέηεζε νδεγνύ ζύξκαηνο ή ΔΣ, ε ξήμε cuff θαη ε 

κεηαηξνπή ζε αλνηρηή ηξαρεηνζηνκία, ελώ ωο κε-ηερληθέο ε αηκνξξαγία, ν πλεπκνζώξαθαο, ν απνθνξεζκόο 

<90%, ε αξξπζκία θαη ε ππόηαζε
2
. Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Instat 3 (paired t-test). 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: ύκθωλα κε ηελ θιίκαθα, ν κέζνο όξνο ζε απόιπην λνύκεξν (δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο 

95%) γηα ην ζύλνιν ηωλ εηδηθεπόκελωλ ήηαλ 2 (1.17-2.83) ζηελ πξώηε θνξά, ελώ αλέβεθε ζην 4 (3.67-4) ζηε 

δεύηεξε (p=0.0071). Ο κέζνο ρξόλνο (δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο 95%) γηα ηελ πξώηε επέκβαζε ήηαλ 35.6 min 

(26.2-45) , ελώ γηα ηε δεύηεξε κεηώζεθε ζηα 27.1 min (22.2-32) (p=0.0629) 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Η δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζεο ηωλ εηδηθεπόκελωλ ζε εηδηθέο δεμηόηεηεο, όπωο ε δηαδεξκηθή 

ηξαρεηνζηνκία, κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, από ην απόιπην lege artis έωο ηνλ πξόρεηξν θαη αληη-

εθπαηδεπηηθό ηξόπν. Η παξνύζα κειέηε πξνζπάζεζε λα εθηηκήζεη κηα δίρωο-πξωηόθνιιν κέζνδν, βαζηζκέλε 

ζην γλωζηό δόγκα «Αλ θάηη δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξέπεη, πξέπεη λα γίλεη κε ηνλ ηξόπν πνπ 

κπνξεί». Η νκάδα κειέηεο ζεωξεί όηη ην παξαπάλω κνληέιν απξνγξακκάηηζηεο εθπαίδεπζεο, παξά ηηο πνιιέο 

αηέιεηέο ηνπ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ζρεηηθή αζθάιεηα θαη λα παξέρεη, κεξηθώο, ηε ζηνηρεηώδε επαθή ηνπ 

εηδηθεπόκελνπ κε ην γλωζηηθό αληηθείκελν, αιιά όρη θπζηθά ηελ εμαζθάιηζε ηεο γλώζεο ηνπ 

Βηβιηνγξαθία: 

1) Byhahn C et al. Single-dilator percutaneous tracheostomy: a comparison of PercuTwist and Ciaglia 

Blue Rhino techniques. Intensive Care Med. 2002; 28: 1262-1266 

2) Massick DD et al. Quantification of the learning curve for percutaneous dilatational tracheotomy. 

Laryngoscope. 2000;110:222-8. 

 

 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Laryngoscope.');

