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3. Начало

Εισαγωγή I
Παράγοντες που παίζουν μεγάλο ρόλο στην επιτυχία μιας
αναστόμωσης:
 η άρτια και απολύτως επαρκής αιμάτωση των
αναστομωθέντων τμημάτων στο σημείο της αναστόμωσης.
 η σαφέστατη απουσία τάσης στο σημείο της αναστόμωσης,
τόσο από την εφαρμογή των ραμμάτων όσο και από την
επιμήκη τάση των αναστομωθέντων τμημάτων.
 όμοιος προσανατολισμός ώστε να υπάρχει απόλυτη επαφή
μεταξύ των μεσεντερικών χειλέων χωρίς η φορά τους να
προκαλεί στροφή της αναστόμωσης.
 η δυνατότητα για λειτουργική διατατότητα της αναστόμωσης.

Фактори играещи роля върху успеха на
анастомозата:
- правилно и абсолютно достатъчно
кръвоснабдяване и в двете части на
анастомозата.
- отсъствие на налягане на мястото на
анастомозата, от страната на шевовете но и от
страната на надлъжния тонус на
анастомотични части.
- осъществяване на съединяването в една
посока с цел абсолютен контакт между
мезентериалните устни, без ротация на
анастомозата.
- възможност за функционална дилатация на
анастомозата.
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4. Начало

Εισαγωγή II
 Μετά την συρραφή η αναστόμωση θα πρέπει:
 να μην έχει διαρροή.
 να μην αιμορραγεί.
 να μην προκαλεί απόφραξη.
 να μην δημιουργεί κίνδυνο για μελλοντική εσωτερική κήλη.

След съединяване, анастомозата трябва да
- не изтича,
- не кърви,
- не причинява обструкция,
- не повишава риск за образуване на вътрешна
херния.

5. Техники на съединяване / 1а /

Τεχνικές συρραφής Ιa
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Μεμονωμένα
ράμματα

-Καλύτερη διατασιμότητα
της αναστόμωσης.
-Εφαρμογή σε περίπτωση
που η αιμάτωση των
κολοβωμάτων είναι φτωχή.
-Επιφέρει μικρότερου
βαθμού ισχαιμία και δεν
προκαλεί συρρίκνωση της
αναστόμωσης.

- Απαιτεί περισσότερο
χρόνο για την συρραφή
της αναστόμωσης.

Συνεχής ραφή

-Γρηγορότερη συρραφή.

-Κίνδυνος άμεσης ή
απώτερης δημιουργίας
ινώδους δακτυλίου σε
αναστόμωση μικρών
αυλών και μείωση της
δυνατότητας
λειτουργικής διάτασης
της αναστόμωσης.

Τεχνικές συρραφής Ιb
 Συμπέρασμα: συνεχής ραφή ή μεμονωμένες ραφές
παρουσιάζουν ανάλογη αποτελεσματικότητα στις
αναστομώσεις του γαστρεντερικού σωλήνα.
 Ωστόσο, επειδή η συνεχής ραφή κάνει την αναστόμωση πολύ
πιο γρήγορα από τις μεμονωμένες ραφές, μπορεί να
χρησιμοποιείται στις γαστρεντεραναστομώσεις ή και στις
πλαγιοπλάγιες αναστομώσεις μεταξύ εντερικών ελίκων, όπου
υπάρχει τόσο μεγάλο εύρος αναστόμωσης ώστε κάποια
(ουλώδης) μείωση της διαμέτρου του στομίου της δεν θα
παίξει δυσμενή ρόλο στη λειτουργία της.

Единични шевове :
предимства :
- по-добра дилатация на анастомоза
- приложение при ситуации на които
кръвоснабдяването на коловомите е бедно
- причинява по-малка степен исхемия и не
скъсява анастомозата.
недостатъци :
- изисква повече време
Продължителни шевове :
предимства :
- по-бързо съединяване
недостатъци :
- риск за ранно или късно образуване на
фибринов пръстен и намаляване на възможност
за функционална дилатация на анастомозата.
6. Техники на съединяване / 1б /
Заключение : продължителен шев или единични
шевове дават аналогични резултати в
анастомозите на ГИТ.
Обаче, продължителният шев осъществява
анастомозата много по-бързо от единичните. - ---Затова, може да се използва в гастро-ентералните
анастомози или в латерално/латерални
( странично/странични??? ) между чревните
бримки, където съществува широчина за
анастомозата. Така, намаляването на диаметъра
на едната й устна няма да стане причина за
нарушаване на функцията й.
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Μεμονωμένα ράμματα I
 Αναστόμωση εντέρου με ράμμα
που περνά από το ορομυϊκό
χιτώνα και το υποβλεννογόνιο
στρώμα. Όταν τοποθετηθεί
σωστά προκαλεί μικρή
αναστροφή του μυϊκού χιτώνα
και συμπλησίαση.
 Δεν χρειάζεται η ραφή να διαπεράσει τον βλεννογόνο παρά
μόνο τον υποβλεννογόνιο, που είναι και ο ανθεκτικότερος
ιστός. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναστόμωση και σε ένα
στρώμα.

Μεμονωμένα ράμματα II

7. Единични шевове / 1 /
•
чревна анастомоза с шев, който минава
от серомускулният слой и субмукозата. Когато
се прилага правилно причинява минимална
ротация на мускулния слой и наближаване.
•
Не е необходимо съединяването да
премине мукозата, само субмукозата, която е
и най-издържливата тъкан. Може да се
използва и за анастомоза на един слой/едно
ниво.

8.Единични шевове / 2 /
•Техника на съединяване на Lembert
шевът трябва да хване 5mm тъкан от
червото включително и субмукоза.
Използва се за серомускулно съединяване
в трудно допустими области.

Τεχνική συρραφής Lembert. Με
την ραφή αυτή το ράμμα θα
πρέπει να συμπεριλάβει 5mm
ιστού από το έντερο
συμπεριλαμβανομένου και του
υποβλεννογόνιου χιτώνα.
Χρησιμοποιείται ιδίως για την
ορομυϊκή συμπλησίαση σε
δύσκολα προσπελάσιμες
περιοχές.

9. Единични шевове / 3а /

Μεμονωμένα ράμματα IIIa
Ραφή Cushing με
μεμονωμένα
ράμματα

•
съединяване на Cushing с
единични шевове
•
съединяване на Cushing с
продължителен шев

Ραφή Cushing
με συνεχή ραφή
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10. Единични шевове / 3б /

Μεμονωμένα ράμματα IIIb
 Τεχνική συρραφής Cushing. Με την ραφή αυτή το ράμμα
τοποθετείται παράλληλα και σε απόσταση 2‐4 mm από το
χείλος του εντέρου, συμπεριλαμβάνοντας και τον
υποβλεννογόνιο.
 Μπορεί να γίνει με μεμονωμένα ράμματα ή συνεχή ραφή. Η
συνεχής ραφή διαφοροποιείται από την ραφή Connell κυρίως
στο ότι η ραφή φθάνει μέχρι και τον υποβλεννογόνιο χιτώνα
σε αντίθεση με την Connell όπου η ραφή φθάνει μέχρι τον
αυλό του εντέρου.

Μεμονωμένα ράμματα IV
 Τεχνική συρραφής Halsted. Η
τεχνική αυτή επιτρέπει πολύ καλή
συμπλησίαση των κολοβωμάτων
της αναστόμωσης.
 Όπως και η τεχνική Cushing,
παρουσιάζει τον κίνδυνο
εμφάνισης ισχαιμίας σε
μεγαλύτερη περιοχή ιστού σε
σχέση με την τεχνική Lembert,
όταν υπάρχει μεγάλη τάση κατά το
δέσιμο των κόμπων.

Συνεχής ραφή I
 Η τεχνική αυτή προσφέρει καλή συμπλησίαση και αιμόσταση. Η
αναστόμωση παρουσιάζει σχετική ανελαστικότητα και
περισσότερες πιθανότητες στένωσης μετεγχειρητικά, ιδίως σε
τελικοτελικές αναστομώσεις με μικρό αυλό.

- Техниката на Cushing
Шевът се прилага паралелно и на разстояние
2-4 mm от чревната устна, включващ и
субмукозата.
- Може да стане с единични шевове или
продължителен такъв.
Продължителният шев се различава от
съединяване на Connell от това че шевът
достига субмукозата.

11. Единични шевове / 4 /
- Техника на Halsted. Тази техника позволява
много добро съединяване на коловомите на
анастомозата.
- Както и техниката на Cushing,
представлява риск за исхемия на по-голям
участък в сравнение с техниката на Lembert,
когато е налице по-голяма тензионност при
свързването на шевовете.

12. Продължителен шев / 1 /
- тази техника позволява добро съединяване и
хемостаза. Анастомозата представя релативна
ригидност и повишава възможности за
стеноза постоперативно, особено на
терминално/терминални анастомози с малък
отвор.
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13. Продължителен шев 2

Συνεχής ραφή II
Τεχνική συρραφής Connell. Το ράμμα
περνάει από τον ορογόνο διαμέσου
όλων των στρωμάτων στον αυλό του
εντέρου. Ακολούθως εξέρχεται από όλα
τα στρώματα του ίδιου χείλους και
περνά στο απέναντι κολόβωμα όπου
επαναλαμβάνεται η ίδια σειρά.
Η τεχνική αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τελικο‐τελικές
αναστομώσεις εντέρου σε ένα ή δύο στρώματα. Αναστρέφει το
ορομυϊκό χιτώνα και προσφέρει κάποιου βαθμού αιμόσταση αλλά
σε παχύτερους ιστούς, όπως στον στόμαχο, καλό θα είναι να μην
επαφίεται κανείς στην τεχνική για σωστή αιμόσταση.

Техника на съединяване на Connell. Шевът
преминава чрез серозата и достига до лумена
на червото. Изважда се през всички слоеве на
същата устна, и минава на отсрещна коловома
където се повтарят същите движения.
Техниката от начало се е използвала за
терминално/терминални анастомози на
червата на едно или на две нива. Превърта
серомускулният слой и предава хемостаза до
някаква степен, но на по дебели тъкани, както
на стомаха, добре е да не се приляга на тази
техника за хемостаза.

14.Описание на упражнение 1
( на симулатор )
Περιγραφή της άσκησης I
(στον προσομοιωτή)
 Η άσκηση περιλαμβάνει 3 επιμέρους ασκήσεις δεξιοτήτων
συρραφής εντέρου σε περιβάλλον προσομοίωσης.
 Διακεκομμένα ράμματα ‐ Simple Interrupted Stitch (SIS)
 Συνεχόμενο ράμμα ‐ Continuous Stitch (CS)
 Ραφή δίκην Π ‐ Horizontal Mattress Stitch (HMS)
 Οι ασκήσεις μπορούν να εκτελεστούν είτε με χρήση «φυσικού
προσομοιωτή» (box trainer) είτε με χρήση προσομοιωτή εικονικής
πραγματικότητας (VR simulator).
 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 2 αυτά συστήματα, καθώς και
αντίστοιχα παραδείγματα του εκπαιδευτικού μοντέλου.

Σύστημα προσομοίωσης

Εκπαιδευτικά μοντέλα

•
Упражнението включва 3 отделни
упражнения на уменията на съединение на
черво в симулационна среда.
- Simple Interrupted Stitch (SIS)
- Continuous Stitch (CS)
- Horizontal Mattress Stitch (HMS)
•
Упражненията могат да се осъществят
така и с използването на „физичен
симулатор“ (box trainer) , така и с използването
на симулатор на виртуална реалност (VR
stimulator).
Ще представим тези две системи и съответни
примери на научният модел.

15. Системи на симулатор- box trainer / VR
stimulator – научни модели .

Box trainer

Στο box trainer το μοντέλο
μπορεί να είναι τμήμα εντέρου
από ζώο, ή από ειδικό υλικό που
προσομοιάζει την ελαστικότητα
του συγκεκριμένου ιστού.

VR simulator
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16.Описание на упражнение 2

Περιγραφή της άσκησης ΙΙ
 Και οι 3 τεχνικές σκοπεύουν στην εκπαίδευση και εξάσκηση
δεξιοτήτων για την λαπαροσκοπική αποκατάσταση τομών στην
επιφάνεια του εντέρου.
 Ο χρήστης (εκπαιδευόμενος) καλείται να κλείσει την εντεροτομή
εκτελώντας τον κατάλληλο αριθμό ραμμάτων, ανάλογα με την
τεχνική την οποία εφαρμόζει/εξασκεί, στη σωστή θέση, με
ασφάλεια, και μέσα στον επιτρεπόμενο χρόνο που του δίνεται
από τον εκπαιδευτή/επιβλέπων.
 Ορισμένες από τις κυριότερες παραμέτρους που ορίζει ο
εκπαιδευτής είναι: ο αριθμός των κόμπων, ημίδεσμων και
ραμμάτων προς εκτέλεση, το μήκος της τομής και ο χρόνος.

•
И трите техники целят образование и
обучение на уменията за лапароскопската
рехабилитация на ентеротомии.
•
От стажантът се изисква да затвори
ентеротомията осъщестявайки необходимият
брой шевове, съответно техниката която
използва/упражнява, правилната им позиция,
безопасността, и в определеният интервал от
време.
•
Някои от най-важните параметри
които определя преподавателят : брой
свързвания, шевове, дължина на разреза, и
времето.
17.Описание на упражнение 3

Περιγραφή της άσκησης ΙΙΙ
Στο VR simulator ο χρήστης (ή ο εκπαιδευτής) μπορεί να ρυθμίσει
επιπλέον παραμέτρους προκειμένου να αυξήσει/μειώσει το βαθμό
δυσκολίας, όπως:
 Η ακεραιτότητα του ιστού. Καθορίζει πόσο εύκολα μπορεί να
προκληθεί κάκωση (μελάνιασμα) του ιστού.
 Η ελαστικότητα του ιστού. Καθορίζει πόσο ευαίσθητος είναι ο
ιστός, και άρα πόσο εύκολα μπορεί να προκληθεί σκίσιμο.
 Η αντοχή του νήματος που χρησιμοποιείται.
 Πόσο σφιχτός πρέπει να είναι ένας κόμπος για να θεωρείται
ασφαλής.

В VR stimulator преподавателят може да
определи повече параметри за да повиши/намали
степента на трудност както :
•
Интактността на тъканта. Определя колко
лесно може да се причини хематом.
•
Еластичносста на тъканта. Определя
колко чувствителна е и колко лесно може да се
причини разкъсане.
•
Издържливост на конци които се
използват.
•
Колко стегнато трябва да е свързването за
да се приеме като безопасно.
18. Описание на упражнение 4

Περιγραφή της άσκησης ΙV
 Χρωματικές ενδείξεις για την είσοδο και έξοδο της βελόνας.
Συνήθως οι ενδείξεις έχουν την μορφή κουκίδας. Η απόστασή
τους πρακτικά ισοδυναμεί με το βέλτιστο μήκος του ράμματος
που πρέπει να εκτελεστεί για να κλείσει η τομή.
 Βοηθητικές οδηγίες κατά την εκτέλεση του ράμματος.
Συμπεριλαμβάνονται ενδείξεις για την κλήση με την οποία
πρέπει να οδηγηθεί η βελόνα στον ιστό, προς ποια κατεύθυνση
πρέπει να τραβηχτεί το ράμμα για να είναι πιο ασφαλές, κλπ.
 Παρακάτω απεικονίζονται ορισμένες από αυτές τις
παραμέτρους σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας.

•
Цветни посочвания за входа и изхода на
иглата. Обикновено носят формата на точка.
Разстоянието им практично изравнява дължината
на шевът който трябва да се прави за да се затвори
разреза.
•
Спомагателни инструкции по време на
извършване на шевът. Включват се инструкции за
градуса ъгъл с който трябва да блезе иглата в
тъканта, на коя посока да се дърпа шевът за да е
по безопасно и т.н,
•
По- долу се описват някои от тези
параметри в среда на виртуална реалност.
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Περιγραφή της άσκησης ΙVa
(παράμετροι)

19. Описание на упражнение 4а
пример за реална еластичност на тъкан

Παράδειγμα ρεαλιστικής
ελαστικότητας του ιστού.
Η παράμετρος αυτή είναι
ρυθμιζόμενη και μπορεί
να επηρεάσει κατά πόσο
εύκολα ή μη μπορεί να
προκληθεί σκίσιμο του
ιστού.

Περιγραφή της άσκησης ΙVb
(παράμετροι)

20. Описание на упражнение 4б
цветни инструкции за вход и изход на иглата. 3
чифта – 3 шева

 Χρωματική ένδειξη (με
πράσινο) για είσοδο και
έξοδο ράμματος.
 Απεικονίζονται 3 ζεύγη.
Συνεπώς πρέπει να
εκτελεστούν 3 ράμματα.

Περιγραφή της άσκησης ΙVc
(παράμετροι)
 Χρωματική ένδειξη (με
κόκκινο) για πληροφόρηση
του χρήστη ότι ο κόμπος
έχει εκτελεστεί σωστά και
είναι ασφαλής.

21. Описание на упражнение 4в
цветна инструкция с червено за показване
сигурността на свързването и неговата
безопасност.
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Περιγραφή της άσκησης ΙVd
(παράμετροι)

Цветна инструкция със син цвят за
информираност за голямо напрежение на
конеца и наличие на опасност от отрязване.

 Χρωματική ένδειξη (με
μπλε) για πληροφόρηση του
χρήστη ότι έχει εφαρμοστεί
μεγάλη τάση στο νήμα και
υπάρχει κίνδυνος να κοπεί
(μη αναστρέψιμη
λειτουργία, η συνεδρία
ολοκληρώνεται
ανεπιτυχώς).

Περιγραφή της άσκησης ΙVe
(παράμετροι)

 Βοηθητικές οδηγίες κατά την εκτέλεση του ράμματος.
 Ο προσομοιωτής καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο για:
 το είδος των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
 τον τρόπο χρήσης τους.
 τον τρόπο αλλαγής εργαλείων.
 τον βήμα που πρέπει να εκτελεστεί τη συγκεκριμένη στιγμή.

Περιγραφή της άσκησης Va
(χρήση χειριστηρίου)
Το αρχικό βήμα εκτέλεσης
προϋποθέτει την επιλογή
των κατάλληλων εργαλείων
για τη συρραφή του
εντέρου. Στον προσομοιωτή
VR ένας τυπικός τρόπος
επιλογής είναι το
«τράβηγμα» των λαβών που
αντιστοιχούν στα εργαλεία
(χειριστήριο):

22. Описание на упражнение 4г

Λαβή

Περιστροφέας

23. Описание на упражнение 4д
Спомагателни инструкции по време на
осъществяване на шев.
Симулаторът ръководи стажантът за :
•
вида на инструментите които трябва да се
използват
•
начина на използването им
•
начина на сменяне на инструменти
•
степените на движението което трябва да се
направи.

24.Описание на упражнението 5а
Началният етап на изпълнение се основава на
необходимия избор на инструментите за
съединяване на червото. На VR симулатора един
типичен начин за избор е „дърпането“ на дръжки
които отговарят на контролера ( инструмента ).
стрелки: дръжка, ротатор
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Περιγραφή της άσκησης Vb
(χρήση χειριστηρίου)
 Στη συνέχεια εμφανίζονται στην
οθόνη οι πιθανές επιλογές διαθέσιμων
εργαλείων.

Μενού επιλογής εργαλείων

 Τυπικός τρόπος επιλογής είναι μέσω
της κίνησης του εργαλείου (δεξιά‐
αριστερά ή πάνω‐κάτω) ή μέσω του
περιστροφέα που βρίσκεται κάτω
από τη λαβή.

Περιγραφή της άσκησης Vc
(χρήση χειριστηρίου)
 Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται
για τη συρραφή είναι:
 το βελονοκάτοχο (needle driver)

25. Описание на упражнение 5б
( използване на контролер )
•
на екрана се показва изборът на
налични инструмента
•
типичен начин на избиране е чрез
движението на инструмента ( наляво-надясно
или нагоре-надолу ), или чрез ротатора който
се намира под дръжката.

26.Описание на упражнението 5в
инструментите които се използват за
съединяването са :
• иглодържател (needle driver)
• пинсета (gasper).

 και η λαβίδα (grasper).

Περιγραφή της άσκησης VΙ
 Το πρώτο βήμα για την εκτέλεση της άσκησης είναι η εισαγωγή
του νήματος χρησιμοποιώντας το βαλονοκάτοχο. Αυτό γίνεται
ταυτόχρονα τόσο στο box trainer όσο και στο VR simulator
όπως αποτυπώνεται παρακάτω:

27.Oписание на упражнение 6
Първата стъпка за осъществяването на
упражнението е въвеждане на конеца с
помощта на иглодържател. Това става
същевременно както на box trainer, така и на
VR stimulator както следва на снимката.
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Περιγραφή της άσκησης VΙIa
 Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του άλλου εργαλείου πιάστε το
νήμα έτσι ώστε η βελόνα να έχει προσανατολισμό που να είναι
παράλληλος με την νοητή ευθεία που ορίζεται από τα δύο
σημεία εισαγωγής και εξαγωγής της βελόνας:
1

Περιγραφή της άσκησης VΙIb
 Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του άλλου εργαλείου πιάστε το
νήμα έτσι ώστε η βελόνα να έχει προσανατολισμό που να είναι
παράλληλος με την νοητή ευθεία που ορίζεται από τα δύο
σημεία εισαγωγής και εξαγωγής της βελόνας:
2

3

Περιγραφή της άσκησης VΙIΙ
 Και για τις 3 τεχνικές που προαναφέρθηκαν (SIS, CS, HMS) η
οδήγηση της βελόνας εκτελείται με βάση προκαθορισμένο
πρότυπο που ουσιαστικά ορίζει και τον τύπο της τεχνικής.
 Στην αρχή κάθε τεχνικής ορίζεται ο αριθμός των κόμπων (και οι
ημίδεσμοι) που πρέπει να εκτελεστούν.
 Στη συνέχεια περιγράφονται οι τεχνικές με τα επιμέρους βήματα

Simple Interrupted Stitch

Continuous Stitch

28.Описание на упражнение 7
С помощта на другия инструмент вземете
конеца с такъв начин, че иглата да има
паралелна посока с линията която
определят от двата места на въвеждане и
изваждане на игла.

29.Описание на упражнение 8
•
И за трите техники които са
споменати (SIS, CS, HMS) вкарването на
иглата става с точно определен патрон който
практично определя типа на техника.
•
В началото на всяка техника се
определя броя на свързванията които трябва
да се осъществят.
•
После, се описват техниките с
съответните степени.

30.Описание на упражнението 9а (SIS)
•
Иглата се въвежда на малко разстояние от
единия край на разреза с целта да се извади от
мястото което се намира срещу участъка на
тъканта.
•
Линията която върви между тези две
точки трябва да е вертикална на разреза.

Horizontal Mattress Stitch
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Περιγραφή της άσκησης ΙXa
(Simple Interrupted Stitch)
 Αρχικά η βελόνα εισαγάγετε σε κοντινή απόσταση από το άκρο
της τομής με στόχο την εξαγωγή της (μαζί με το νήμα) από το
σημείο που βρίσκεται στο απέναντι τμήμα του ιστού.
 Η νοητή ευθεία των 2 σημείων πρέπει να είναι κάθετη στην
τομή.
1

2

3

Περιγραφή της άσκησης ΙXb
(Simple Interrupted Stitch)
 Στη συνέχεια τραβήξτε αρκετό μέρος του νήματος έτσι ώστε να
μπορούν να εκτελεστούν οι απαιτούμενοι κόμποι για όλα τα
ράμματα (3 ράμματα στο συγκεκριμένο παράδειγμα).

31.Описание на упражнението 9б (SIS)
•
Конеца тряба да достатъчно дълъг за да
стигне за определения брои на свързванията за
всички шевове ( в нашият пример се правят 3
шевове ).
•
На VR simulator възможно е да съществуват
цветни инструкции за най-правилното място на
въвеждане и изваждане на иглата.

32.Описание на упражнението 9в
Свързете веднъж. Кръстосаното свързване е за
предпочитане.

 Στο VR simulator ενδεχομένως να υπάρχουν χρωματικές ενδείξεις
για το βέλτιστο σημείο εισαγωγής/εξαγωγής της βελόνας

Περιγραφή της άσκησης ΙXc
(Simple Interrupted Stitch)
 Εκτελέστε τον κόμπο. Ο σταυρόκομπος (square knot)
συνίσταται για βέλτιστο αποτέλεσμα.

33.Описание на упражнението 9г
Пример за шев със 2 бримки.
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Περιγραφή της άσκησης ΙXd
(Simple Interrupted Stitch)
 Παράδειγμα εκτέλεσης κόμπου με δύο «λούπες».
1

2

Като за край, използвайте ножица за да откъсете
конеца в ближост със мястото на свързване.

3

Περιγραφή της άσκησης ΙXe
(Simple Interrupted Stitch)
 Τέλος, χρησιμοποιείστε το ψαλίδι προκειμένου να κόψετε το
νήμα κοντά στο σημείο του κόμπου.
1

34.Описание на упражнението 9д

35.Описание на упражнението 9е
На този етап, трябва да се внимава за да не се
причини нарушение на червото от ножицата.

2

Περιγραφή της άσκησης ΙXf
(Simple Interrupted Stitch)
 Στο σημείο αυτό χρειάζεται να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή
για να μην προκληθεί αναίτια βλάβη στο έντερο από το ψαλίδι.
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Περιγραφή της άσκησης ΙXg
(Simple Interrupted Stitch)
 Τελικό αποτέλεσμα SIS με εκτέλεση 3 ραμμάτων για συρραφή
εντεροτομής. Με κόκκινο ο τελευταίος κόμπος που
εκτελέστηκε.

36.Описание на упражнението 9ж
Финален резултат SIS с осъществявне на 3
шева за съединение на ентеротомия. С червено се
отбелява последният от тях.

37.Описание на упражнението 10a (CS)

Περιγραφή της άσκησης Xa
(Continuous Stitch)
 Κατά την έναρξη της άσκησης CS, έχει ήδη τοποθετηθεί ένα
ράμμα στο κάτω άκρο της εντεροτομής, το οποίο στη συνέχεια
θα χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση της συρραφής.

Περιγραφή της άσκησης Xb
(Continuous Stitch)
 Το πρώτο βήμα είναι παρόμοιο με αυτό της άσκηση SIS. Η
βελόνα οδηγείται προς το πάνω άκρο της τομής. Με το άλλο
χέρι (λαβίδα) ασκείται τάση προς την αντίθετη κατεύθυνση.
1

2

3

С началото на упражнение на CS, е започнат шев
на долния крайник на ентеротомия, който ще се
използва по-нататък за изпълнение на
съединяването.

38.Описание на упражнението 10б
Първата стъпка е подобна на тази от упражнение
на SIS. Иглата се вкарва към горния край на
ентеротомията. С другата ръка ( пинсета ) се дава
напрежение към обратната посока.
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Περιγραφή της άσκησης Xc
(Continuous Stitch)
 Στη συνέχεια εκτελείται ένας (ασφαλής) κόμπος στο πάνω
άκρο, όπως φαίνεται παρακάτω:

Περιγραφή της άσκησης Xd1
(Continuous Stitch)
 Η διαδικασία συνεχίζεται με την εκτέλεση συνεχόμενου
ράμματος με στόχο τη συρραφή της εντεροτομής. Η απόσταση
μεταξύ των ραμμάτων καθώς και η απόσταση από το άκρο της
τομής αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία της
συρραφής.
1

2

Περιγραφή της άσκησης Xd2
(Continuous Stitch)
 Η διαδικασία συνεχίζεται με την εκτέλεση συνεχόμενου
ράμματος με στόχο τη συρραφή της εντεροτομής. Η απόσταση
μεταξύ των ραμμάτων καθώς και η απόσταση από το άκρο της
τομής αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία της
συρραφής.
3

4

39.Описание на упражнението 10в
Свързва се горния край както се вижда на
снимката.

40.Описание на упражнението 10 в1
Процеса продължава с осъществяване на
продължителен шев с цел съединяване на
ентеротомията. Разстоянието между шевовете и
разстояние от края на ентеротомията са
определящи фактори за успеха на съединяването.
(снимки 1-2 )

41.Описание на упражнението 10в2
Процеса продължава с осъществяване на
продължителен шев с цел съединяване на
ентеротомията. Разстоянието между шевовете и
разстояние от края на ентеротомията са
определящи фактори за успеха на съединяването.
(снимки 3-4 )
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Περιγραφή της άσκησης Xe
(Continuous Stitch)
 Η τομή κλείνει μέσω ενός κόμπου ο οποίος εκτελείται
χρησιμοποιώντας το νήμα που έχει απομείνει από τον αρχικό
κόμπο (στο κάτω μέρος της τομής) και από το συνεχόμενο ράμμα.
1

2

42.Описание на упражнението 10г
Разреза затваря чрез едно свързване което се
прави използвайки конеца който е останал от
началното свързване ( на долния част на
разреза ) и от продължителния шев.

43.Описание на упражнението 10д

Περιγραφή της άσκησης Xf
(Continuous Stitch)
 Τέλος, το υπόλοιπο ράμμα (με τη βελόνα) κόβεται με το ψαλίδι
(απαιτείται αλλαγή εργαλείου: λαβίδα → ψαλίδι) και αφαιρείται.
1

Към края, останалият шев с иглата се срязва с
ножицата ( след смяна на инструмента: пинсетаножица ) и се премахва.

2

44.Описание на упражнението 11а1 (HMS)

Περιγραφή της άσκησης XIa1
(Horizontal Mattress Stitch)
 Βασικός σκοπός της άσκηση HMS είναι η εξάσκηση στη
συρραφή μικρών τομών. Η συρραφή μπορεί να εκτελεστεί
ξεκινώντας από δεξιά ή αριστερά (βλ. σχήματα παρακάτω).
1

Oсновният цел на упражнението HMS е
практикуване на съединяване на малки разреза.
Съединяването може да се направи почвайки от
дясно или ляво. (снимки 1-2 )

2
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Περιγραφή της άσκησης XIa2
(Horizontal Mattress Stitch)
 Βασικός σκοπός της άσκηση HMS είναι η εξάσκηση στη
συρραφή μικρών τομών. Η συρραφή μπορεί να εκτελεστεί
ξεκινώντας από δεξιά ή αριστερά (βλ. σχήματα παρακάτω).
3

4

Περιγραφή της άσκησης XIa3
(Horizontal Mattress Stitch)
 Τέλος, το ράμμα ασφαλίζεται με ένα κόμπο χρησιμοποιώντας
τις δύο άκρες του νήματος.

45.Описание на упражнението 11а2
Oсновният цел на упражнението HMS е
практикуване на съединяване на малки разреза.
Съединяването може да се направи почвайки от
дясно или ляво. (снимки 3-4 )

46.Описание на упражнението 11а3
Шевът се осигурява чрез свързване с
използване на двете крайща на конеца.

2

1

Περιγραφή της άσκησης XIΙ
(Σημαντικά λάθη)
 Οι κόμποι είναι χαλαροί.
 Πρόκληση ζημιάς στο έντερο κατά τη συρραφή λόγω
ασκούμενης μεγάλης τάσης.
 Διάτρηση του εντέρου με τη βελόνα.
 Υπερβολική δύναμη μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση της
βελόνας από το νήμα.
Κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις θεωρείται σοβαρή
επιπλοκή και στην περίπτωση του VR simulator η συνεδρία
σταματά αυτόματα και θεωρείται ανεπιτυχής.

47.Описание на упражнението 12
Важни грешки
•
Свързването е хлабаво.
•
Нарушение на целостта на червото по време
на съединяването от наличното напрежение.
•
Перфорация на червото с иглата.
•
Излишна сила може да причини
раздалечаване на иглата от конеца.
Всяка от тези ситуации се приема като сериозно
усложнение и в средата на VR simulator
упражняването свършва автоматично и е
неуспешно.
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48.Научни цели 1

Εκπαιδευτικοί στόχοι I
 Βασικός στόχος της άσκησης είναι η εκμάθηση των τεχνικών
δεξιοτήτων που απαιτούνται στη λαπαροσκοπική χειρουργική
για τη συρραφή εντέρου.
 Σημαντική είναι επίσης η παροχή αντικειμενικής αξιολόγησης
μέσω μετρητικών σημείων τα οποία βοηθούν το χρήστη στον
έλεγχο της προόδου του.
 Στην άσκηση SIS τοποθετούνται 3 ράμματα κατά μήκος της
τομής.
 Στην άσκηση CS υπάρχει ήδη τοποθετημένο ένα ράμμα και ο
χρήστης καλείται να εκτελέσει ένα συνεχόμενο ράμμα το
οποίο στο τέλος το συνδέει με τον υπάρχων κόμπο.

•
Важен цел на упражнението е научаването на
техничните умения коитоса необходими за
лапароскопската хирургия и за съединяване на
черво.
•
Важно е също оценяването с изброени точки
които помагат стажантът да контролира прогреса
му.
•
На упражнението на SIS се слагат 3 шевове на
дължината на разреза.
•
На упражнението на CS има един шев и
потребителя трябва да направи един продължителен
шев който на края се съединява с наличния шев.
49.Научни цели 2

Εκπαιδευτικοί στόχοι II
 Στην άσκηση HMS o χρήστης καλείται να κλείσει μία μικρή
τομή που υπάρχει στο έντερο με «οριζόντιο» ράμμα.
 Για το VR simulator oι κόμπoι/ράμματα ελέγχονται αυτόματα
από το λογισμικό για την ασφάλειά τους (πόσο σφιχτοί είναι).
 Για το pelvic trainer οι κόμποι ελέγχονται στο τέλος από τον
εκπαιδευτή εισάγοντας στο έντερο υγρό και ελέγχοντας τυχόν
διαρροή.
 Η πολυπλοκότητα της άσκησης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα
με το μήκος του διαθέσιμου ράμματος, την ευαισθησία του, και
το μήκος της τομής.

•
На упражнението на HMS
потребителятрябва да затвори един малък разрез
който съществува на червото с „хоризонтален“
шев.
•
За VR simulator свързванията/шевовете се
контролират автоматично за безопасността им
( колко са стегнати ).
•
За pelvic trainer свързванията се
контролират на края от преподавателя чрез
вкарване на течност на червото и наблюдаване на
някое изтичане.
•
Сложността на упражнението може да се
устрой аналогично дължина на шева,
чувствителността му, и дължина на разреза.

50.Научни цели 3

Εκπαιδευτικοί στόχοι III
Στο τέλος αυτής της άσκησης ο χρήστης θα:
 έχει βελτιώσει τις τεχνικές του δεξιότητες και στα δύο χέρια
(κυρίαρχο και μη).
 έχει βελτιώσει το συντονισμό χεριού‐ματιού (hand‐eye
coordination) μέσω την βελτίωσης της αντίληψης βάθους
(depth perception) και της οπτικο‐χωρικής αντίληψης (visuo‐
spatial cognition).
 έχει εξοικειωθεί με τον επιδέξιο χειρισμό που απαιτεί το νήμα,
η βελόνα και το έντερο κατά τη συρραφή του.

На края на това упражнение потребителя :
ще е на състояние на повишени умения и на
•
двете ръце,
•
ще подобри координацията на ръка-око
(hand-eye coordination) чрез подобряване на
перцепция за дълбочина (depth perception) и
визуално-пространствена перцепция.
•
Ще е познат с манипулация на конеца, иглата
и червото за съединяване.
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51.Научни цели 4

Εκπαιδευτικοί στόχοι IV
 έχει εξασκηθεί στη σωστή τοποθέτηση σειριακών ραμμάτων
σε απόσταση ώστε να μην υπάρχει διαρροή (άσκηση SIS).
 έχει βελτιώσει τις δεξιότητές του στη δημιουργία κόμπων.
 έχει κατανοήσει το πρότυπου που ακολουθείται κατά τη
συρραφή του εντέρου για κάθε μία κατηγορία (SIS, CS, HMS).
 έχει εξασκηθεί στο να κρατά τη βελόνα συνεχώς μέσα στο
οπτικό πεδίο της κάμερας προς αποφυγή ακούσιας βλάβης στο
έντερο.
 έχει αποκτήσει αυξημένη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα
στις κινήσεις του με τα εργαλεία.

•
да може да се обучава правилния начин на
слагане на няколко шевове на разстояние за да няма
изтичане.
•
Да се подобрят уменията за свързване.
•
Да се усвои начина на техника която се
използва са съединяването на червото ( SIS, CS,
HMS )
•
Да е в състояние да държи през цялото време
иглата в полезрението за да няма неволни
нарушения на целостта на червото
•
да има възможността за точни и успешни
движения.
52.Научни цели 5

Εκπαιδευτικοί στόχοι V
 έχει εξασκηθεί με την τοποθέτηση ράμματος στο άνω άκρο
του εντέρου ώστε να γίνει η εκκίνηση του συνεχόμενου
ράμματος (CS).
 έχει εξασκηθεί με την εκτέλεση συνεχόμενου ράμματος (CS).
 έχει εξοικειωθεί με τη χρήση «pre‐tied anchor stitch» (με το ένα
εργαλείο) προκειμένου να ευθυγραμμίσει το έντερο κατά τη
διάρκεια της συρραφής (με το άλλο εργαλείο), (CS).
 έχει εξασκηθεί με την εκτέλεση ραφής δίκην Π (HMS).

•
Да се упражнява слагане на шев на горния
край на червото за да почне слагането на
продължителен шев (CS).
•
Да се упражнява продължителния шев (CS).
•
Да се запознае с използването на „pre-tied
anchor stitch” (с един инструмент) за да се уравни
червото по време на съединяване ( с другия
инструмент) (CS).
•
Да се упражни HMS.

53.Научни цели 6

Εκπαιδευτικοί στόχοι VΙ
 μπορεί να αναγνωρίζει τις αδυναμίες του και τα σημεία
βελτίωσής του.
 μπορεί ο εκπαιδευτής να έχει τη δυνατότητα εντοπισμού των
σημείων που απαιτείται επιπλέον εκπαίδευση (π.χ. αν κάποιες
κινήσεις συγκεκριμένου χεριού δεν εκτελούνται σωστά, κάτι
το οποίο θα αποτυπώνεται στα τελικά αποτελέσματα)
 έχει αποκτήσει ευχέρεια στη χρήση της λαβίδας και του
ψαλιδιού πριν μια χειρουργική επέμβαση σε πραγματικές
συνθήκες.

•
Да се познаят слабите места и местта на
прогреса.
•
Преподавателя да има възможност да
идентифицира местата на които трябва да се положи
повече обученние.
•
Да стане опитен на използването на пинсета и
ножицата преди една хирургична интервенция на
реални условия.
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54.Принципи 1

Κανόνες Ι
 Ο επιβλέπων/διαχειριστής ορίζει τα χρονικά περιθώρια για
την ολοκλήρωση ολόκληρου ή ορισμένων φάσεων της
άσκησης. Η άσκηση σταματά όταν συμπληρωθεί ο χρόνος
ή όταν δημιουργηθεί κάποια επιπλοκή (βλ. παρακάτω).
 Ο επιβλέπων ορίζει την επιτρεπόμενη γωνία της
λαπαροσκοπικής κάμερας, ή γενικότερα τις επιλογές
χρήσης για >1 γωνίες.
 Στην περίπτωση του προσομοιωτή VR εάν δεν γίνει αυτή η
επιλογή τότε ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει
κάθε διαθέσιμη επιλογή κατά την εκτέλεση της άσκησης.

•
Потребителя определя интервалите от време
в които трябва да се вършат определени дейности.
Упражнението свършва когато времето изтече или
съществува усложнение.
•
Преподавателя определя ъгъла на
лапароскопската камера или общо изборът на
използване за повече от един ъгъл.
•
В ситуация на VR simulator когато не стане
такъв избор потребителя може да избере каквато и
да техника за осъществяване на упражнението.

55.Принципи 2

Κανόνες ΙI
 Η άσκηση ξεκινά στο pelvic trainer με την εισαγωγή των
εργαλείων, και στο VR simulator με το «τράβηγμα» των
λαβών που υπάρχουν στο χειριστήριο (βλ. παρακάτω).
 Πριν την έναρξη της συρραφής ο χρήστης πρέπει να κάνει μία
σύντομη επισκόπηση του πεδίου και του εντέρου.
 Κατά τη διάρκεια της άσκησης δεν δίνεται η δυνατότητα να
χρησιμοποιηθεί επιπλέον ράμμα.
 Η χρήση, ή μη, χρωματικών ενδείξεων ή άλλης βοήθειας
βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτή. Στον
προσομοιωτή οι ενδείξεις αφαιρούνται μέσω του λογισμικού.

Упражнението почва на pelvic simulator с
•
въвеждане на инструменти и на VR simulator с
„дърпане“ на дръжки които са на контролера (виж
по-долу)
•
Преди започването на съединяването
потребителя трябва да огледа полето и червото.
•
По време на упражнението не съществува
възможност за повече шевове.
•
Наличие или не, на цветни инстукции или
друга помощ е на разположение на преподавателя.
На симулатора инструкциите мофат да се махнат.

56.Принципи 3

Κανόνες ΙII
 Όλοι οι κόμποι πρέπει να είναι σταυρόκομποι ώστε να
θεωρούνται ασφαλείς.
 Στην περίπτωση του SIS ο χρήστης εκτελεί τους κόμπους
σειριακά ξεκινώντας από το άνω άκρο της τομής.
 Ο εκπαιδευτής ορίζει πόσοι ημίδεσμοι πρέπει να
εκτελούνται σε κάθε κόμπο (ελάχιστο: 2).
 Μετά την εκτέλεση ενός ράμματος ο χρήστης πρέπει να
χρησιμοποιήσει το ψαλίδι για να κόψει το νήμα (με τη
βελόνα στο άκρο του) που απομένει και να το εξάγει από το
χειρουργικό πεδίο.

•
Всички свързвания трябва да са кръстосани
за да се приемат за безопасни.
•
На SIS потребителя започва свързванията
едно по едно с начало от горния край на разреза.
•
След приключване на шев потребителя може
да използва ножицата за да откъсне конеца ( с
иглата в края й) който останал и да го премахне от
полето.
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57.Принципи 4а

Κανόνες IVa
Στον VR simulator η αλλαγή εργαλείων γίνεται «εικονικά» ως
εξής:

На VR simulator смяна на инструментите се
прави виртуално.

 Ο χρήστης τραβά τα χειριστήρια προς τα έξω.
 Στην οθόνη εμφανίζονται οι επιλογές διαθέσιμων εργαλείων.
 Ο χρήστης χρησιμοποιεί τον περιστροφέα που υπάρχει στο
χειριστήριο προκειμένου να επιλέξει το εργαλείο της
αρεσκείας του.
 Στη συνέχει εισαγάγει τα χειριστήρια.
 Το άκρο του εργαλείου που εμφανίζεται στην οθόνη
αντιστοιχεί σε αυτό που επέλεξε.

Κανόνες IVb
Τα διαθέσιμα εργαλεία για την εκτέλεση της άσκησης είναι:
 Βελονοκάτοχο
 Straight
 Curved left
 Curved right
 Ράμμα
 Ψαλίδι

58. Принципи 4б
Наличните инструменти за упражнението са :
иглодържател
•straight
•curved left
•curved right
-шев
-ножица.

59.Резултат 1

Αποτελέσματα I
 Τα αποτελέσματα με τις επιδόσεις του εκπαιδευόμενου
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
 «Χρονικές»: αφορούν τον χρόνο που εκτελέστηκαν
προκαθορισμένα στάδια, ή ολόκληρη η άσκηση.
 «Επιπλοκές»: αφορούν σημαντικά λάθη που ενδεχομένως
έγιναν κατά τη διάρκεια της άσκησης.
 «Δεξιοτεχνία»: αφορούν μετρήσεις σχετικά με την ακρίβεια και
τον τρόπο εκτέλεσης τη άσκησης.
 Στην περίπτωση του VR simulator εκτός από τις επιδόσεις του
χρήστη, εμφανίζονται και τα ελάχιστα όρια τα οποία πρέπει να
επιτευχθούν ώστε η συνεδρία να θεωρείται επιτυχής.

Резултатите се разделят на 3 категории :
◦
Времеви – зависят от времето по което е
извършена определена дейност или цялото
упражнение.
◦
Усложнения – определят се от грешките
по време на упражнението
◦
Умения – определят се от точността и
начина на осъществяване на упражнението
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60.Резултат 2

Αποτελέσματα II
Χρονικές μετρήσεις
 Συνολικός χρόνος εκτέλεσης της άσκησης
 Χρόνος εκτέλεσης κάθε κόμπου (για SIS)
 Υπέρβαση του χρονικού ορίου? (ναι/όχι)
 Χρόνος χρήσης κάθε χεριού
 Χρόνος χρήσης της λαβίδας
 Χρόνος χρήσης του βελονοκατόχου
 Χρόνος κατά τον οποίο η βελόνα δεν είναι στο οπτικό πεδίο

Времеви точки
•
времето за приключване на
упражнението
•
времето за приключване на всяко
свързване
•
повишаване на времето на
упражнението
•
време на използване на една ръка
•
време на използване на пинсета
•
време на използване на иглодържател
•
време по което иглата не е в полето

61.Резултат 3

Αποτελέσματα III
Επιπλοκές
 Αποκόλληση της βελόνας από το νήμα (ναι/όχι)
 Διάτρηση του εντέρου με το ψαλίδι (ναι/όχι)
 Σκίσιμο του εντέρου (ναι/όχι)
 Αφαίρεση της βελόνας μετά την ολοκλήρωση των ραμμάτων
(ναι/όχι)
 Αφαίρεση του νήματος που περίσσεψε (ναι/όχι)
 Πόσες φορές το έντερο τρυπήθηκε από τη βελόνα (#)

Усложнения
•
отдалечаване на иглата от конеца
•
перфорация на червото от ножица
•
изваждане на иглата след приключване на
шевовете
•
изваждане на конеца който е останал
•
колко пъти иглата се е прониквала в
червото

62.

Αποτελέσματα IVa
Μετρήσεις Δεξιοτεχνίας
 Αριθμός ραμμάτων που τοποθετήθηκαν (#)
 Πόσοι ημίδεσμοι έγιναν ανά κόμπο (#)
 Ελάχιστη απόσταση ράμματος από την άκρη της τομής (mm)
 Μέγιστη απόσταση ράμματος από την άκρη της τομής (mm)
 Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο ραμμάτων (mm)
 Μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο ραμμάτων (mm)
 Συνολικό μήκος τροχιάς αριστερού εργαλείου (m)

Резултат 4а

Умения
•
брои шевове
•
брои свързвания
•
най-голямо разстояние на шева от края на
разреза
•
най-малко разстояние на шева от края на
разреза
•
най-малко разстояние между два шева
•
най-голямо разстояние между два шева
•
обща дължина на разместване на левия
инструмент
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63.Резултат 4б

Αποτελέσματα IVb
Μετρήσεις Δεξιοτεχνίας
 Συνολικό μήκος τροχιάς δεξιού εργαλείου (m)
 Όλοι οι κόμποι ήταν ασφαλείς? (ναι όχι)
 Μήκος του νήματος που περίσσεψε μετά το 1ο ράμμα (mm)
 Μήκος του νήματος που περίσσεψε μετά την ολοκλήρωση των
ραμμάτων (mm)
 Κατά τη συρραφή, το νήμα ακολούθησε το πρότυπο σύμφωνα
με το είδος της άσκησης που ήταν να εκτελεστεί? (ναι/όχι)

Ερευνητικές μελέτες
(συρραφή εντέρου με χρήση προσομοιωτή)
 Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες
ερευνητικές μελέτες όπου έχει χρησιμοποιηθεί η συρραφή
εντέρου με χρήση προσομοιωτή σαν άσκηση είτε για την
εξάσκηση είτε για την αξιολόγηση τεχνικών δεξιοτήτων σε
εκπαιδευόμενους στη γενική χειρουργική.

Умения
•
обща дължина на разместване на десния
инструмент
•
брои безопасни шевове
•
дължина на останал конец след първия шев
•
дължина на останал конец след
приключване на всички шевове

64.Проучвания (съединяване на черво с
помощта на симулатор)
ще се дадат примери от скорошни проучвания
описанията им

 Αρχικά αποτυπώνεται ολόκληρη ή μέρος της περίληψης που να
σχετίζεται με τη συγκεκριμένη άσκηση, και στη συνέχεια
σχετικά γραφήματα, πίνακες, κλπ.

Ερευνητικές μελέτες Ιa

65.Проучвания
текст който е в Аглийски.

BACKGROUND: Numerous studies have been published showing the effect of virtual reality
simulator training on laparoscopic skills. Most of these studies have not focused on simulator
training in a nonsupervised setting.
OBJECTIVE: The aim of the study was to investigate whether virtual reality simulation training
alone increases basic laparoscopic suturing skills.
DESIGN: After an instructional video, a pretest involving suturing of bovine intestines was
performed. The participants were then randomised into 2 groups. The study group received 4
training sessions on a virtual reality simulator whereas the other group received no training.
After the training period, the suturing test was repeated. Twenty‐six internship candidates, of
which 22 completed the study.
RESULTS: Both groups increased their suturing skills significantly when comparing the results
of the 2 tests; however, no difference was found in the increase of skills between the groups.
CONCLUSIONS: This study indicates that virtual reality simulator training alone may not
increase laparoscopic suturing skills.
Halvorsen FH, Fosse E, Mjåland O. Unsupervised virtual reality training may not increase laparoscopic
suturing skills. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011;21(6):458‐61.
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Ερευνητικές μελέτες Ιb

66.
Проучване 1б
примери за модели на проучванията които са се
използвали за съединяване на червото

 Παραδείγματα εκπαιδευτικών μοντέλων που
χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη για της συρραφή εντέρου.

Άσκηση SIS

Άσκηση CS

Halvorsen FH, Fosse E, Mjåland O. Unsupervised virtual reality training may not increase laparoscopic
suturing skills. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011;21(6):458‐61

Ερευνητικές μελέτες ΙIa
This study aims to investigate how basic training contributes to the performance of complex
laparoscopic tasks performed in a virtual reality (VR) environment. …Twenty‐five
inexperienced surgeons were trained on four basic tasks. The effect of training was assessed
on three independent scenarios (two procedural: adhesiolysis and bowel suturing, and a
laparoscopic cholecystectomy [LC]). Several error parameters were post hoc analyzed to
yield a quantitative performance index for two fundamental skills: proficiency and safety.
Time and instrument path length were also measured and compared. Correlation analysis was
performed to study how these indices correlate one another. Significant learning curves were
demonstrated during training. …For bowel suturing, only time and safety errors showed a
decrease (P < 0.05). …Our results revealed also an increased number of correlations after
training, especially for proficiency. This study finds it possible to assess key competence skills
based on the quantitative analysis of various parameters generated by a VR simulator. The
improvement in basic training is transferred to more complex tasks. The proposed
methodology is useful for structured evaluation of laparoscopic performance demonstrating
fundamental elements of surgical competence.

67.
проучване 2а
текст в аглийски

Loukas C, Nikiteas N, Kanakis M, Georgiou E. The contribution of simulation training in enhancing key
components of laparoscopic competence. Am Surg. 2011;77(6):708‐15.

Ερευνητικές μελέτες ΙΙb
Ποσοτικοποιημένες Χειρουργικές Δεξιότητες
Pr: συνολικός αριθμός ραμμάτων που
εκτελέστηκαν
S: βλάβες στο έντερο που αποφεύχθηκαν
T: χρόνος
Pa: μήκος τροχιάς εργαλείων
Συσχετισμοί δεξιοτήτων πριν
και μετά την εκπαίδευση
κατά τη συρραφή εντέρου

Το εκπαιδευτικό
μοντέλο σε
περιβάλλον
εικονικής
πραγματικότητας

Loukas C, Nikiteas N, Kanakis M, Georgiou E. The contribution of simulation training in enhancing key
components of laparoscopic competence. Am Surg. 2011;77(6):708‐15.
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Ερευνητικές μελέτες IIΙa
BACKGROUND: Within surgery, several specialties demand advanced technical skills,
specifically in the minimally invasive environment.
METHODS: Two groups of 10 medical students were recruited on the basis of their aptitude
(visual‐spatial ability, depth perception, and psychomotor ability). All subjects were tested
consecutively using the ProMIS III simulator until they reached proficiency performing
laparoscopic suturing. Simulator metrics, critical error scores, observed structured
assessment of technical skills scores, and FLS scores were recorded.
RESULTS: Group A (high aptitude) achieved proficiency after a mean of 7 attempts (range, 4‐
10). In group B (low aptitude), 30% achieved proficiency after a mean of 14 attempts (range,
10‐16). In group B, 40% demonstrated improvement but did not attain proficiency, and 30%
failed to progress.
CONCLUSIONS: Distinct learning curves for laparoscopic suturing can be mapped on the basis
of fundamental ability. High aptitude is directly related to earlier completion of the learning
curve. A proportion of subjects with low aptitude are unable to reach proficiency despite
repeated attempts.
Buckley CE, Kavanagh DO, Nugent E, Ryan D, Traynor OJ, Neary PC. The impact of aptitude on the learning
curve for laparoscopic suturing. Am J Surg. 2014;207(2):263‐70.

Ερευνητικές μελέτες ΙIΙb

A/B: Group A/B. Group A achieved
proficiency faster (P < .0001) than group
B. Within group B, 30% achieved
proficiency after 14 attempts, 40%
demonstrated improvement but did not
attain proficiency despite 16 attempts,
and 30% were unable to progress along
the learning curve
Buckley CE, Kavanagh DO, Nugent E, Ryan D, Traynor OJ, Neary PC. The impact of aptitude on the learning
curve for laparoscopic suturing. Am J Surg. 2014;207(2):263‐70.

Ερευνητικές μελέτες IV
(Μετανάλυση)
BACKGROUND: Laparoscopic suturing is recognised as one of the most difficult laparoscopic
skills to master. With the use of simulation increasing in the training of future surgeons, a
comprehensive literature review was carried out to evaluate the current evidence for the role
of simulators in facilitating the acquisition of this particular skill.
METHOD: A PubMed search was performed using terms ‘laparoscopy’, ‘suturing’, and
‘simulation’. The resulting literature was then analysed for relevance and summarised.
RESULTS: A total of 68 relevant articles were found and evaluated;…simulation has been
proven to provide an effective method for the tuition of surgical trainees in laparoscopic
suturing. Furthermore, the skills acquired through simulator training appear to be
successfully transferable to the operating room environment. Simulators have also shown
potential as valuable tools in the assessment of proficiency in trainees, with their evaluation
of individuals correlating well with expert observer ratings in complex laparoscopic tasks
such as suturing…
CONCLUSIONS: Simulation is an integral tool in the training of future laparoscopic surgeons,...
Dehabadi M, Fernando B, Berlingieri P. The use of simulation in the acquisition of laparoscopic suturing
skills. Int J Surg. 2014;12(4):258‐68.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Οι χρωματικές ενδείξεις κατά την εκτέλεση της άσκησης
συρραφής εντέρου χρησιμοποιούνται κυρίως για βοήθεια

Α. Σωστό
Β. Λάθος

2) Οι χρωματικές ενδείξεις κατά την εκτέλεση της άσκησης
συρραφής εντέρου χρησιμοποιούνται κυρίως στον:

Α. προσομοιωτή εικονικής πραγματικότητας
Β. στον pelvic trainer
Γ. και στους δύο
Δ. σε κανένα από τους 2
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3) Ποια από τις παρακάτω παραμέτρους δεν ρυθμίζει το
βαθμό δυσκολίας της άσκησης:

Α. η αντοχή του νήματος
Β. η ελαστικότητα του ιστού
Γ. η ακαμψία των εργαλείων
Δ. η ακεραιότητα του ιστού

4) Ποιο από τα παρακάτω εργαλεία είναι απαραίτητο για
την εκτέλεση της άσκησης συρραφή εντέρου?

Α. ψαλίδι
Β. βελονοκάτοχο
Γ. λαβίδα
Δ. όλα τα παραπάνω

5) Στην άσκηση SIS πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα ένα
ράμμα στο κάτω μέρος της τομής.

Α. ΝΑΙ
Β. ΟΧΙ
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6) Στην άσκηση SΙS εκτελούνται μεμονωμένα ράμματα.

Α. ΝΑΙ
Β. ΟΧΙ

7) Κρίσιμο λάθος κατά την εκτέλεση της άσκησης είναι:

Α. χρόνος εκτέλεσης πάνω από το όριο.
Β. μεγάλο μήκος τροχιάς εργαλείου.
Γ. διάτρηση του εντέρου με τη βελόνα.
Δ. εκτέλεση επιπλέον ραμμάτων από τον προβλεπόμενο
αριθμό.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1) Α
2) Α
3) Γ
4) Β
5) Β
6) A
7) Γ
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