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Свързвания 1

Κόμποι I
 Ο κόμπος (αυστηρότερα δεσμός ή σύμπλεγμα) είναι ένα πλέξιμο
των νημάτων με σκοπό τη συνένωσή των. Τα άκρα των
απολινώσεων και των ραμμάτων ενώνονται κατ' αυτό τον
τρόπο. Το ασφαλές δέσιμο είναι αποτέλεσμα της τριβής μεταξύ
των νημάτων, η οποία επηρεάζεται από την επιφάνεια επαφής,
την υφή του νήματος και το σφίξιμο του κόμπου.
 Ο ημίδεσμος αποτελεί τη βάση των περισσότερων κόμπων που
χρησιμοποιούνται στη χειρουργική. Για την εκτέλεσή του
διασταυρώστε τις δυο άκρες ενός νήματος για να σχηματίσετε
ένα κλειστό βρόχο. Περάστε το ένα άκρο μέσα από το βρόγχο.

- Свързването е плетенето на конеца с краен цел
съединяването им. Крайщата на шевовете се съединяват
с този начин. Безопасното свързване е резултат от
триенето между двете части на конеца, който се влияе от
повърхността на контакт материята на конеца и
затягането на свързването.
- Хемидесмос ( точния превод за тази дума е половин
възел) представлява основата на повечето свързванията
които се използват в хирургията. За осъществяването му
се съединяват двете крайща на конеца за да се образува
един затворен контур. Минете единия му край от
контура.
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Свързвания 2

Κόμποι II
 Ένας ημίδεσμος μπορεί να σχηματιστεί περνώντας το ένα νήμα
πάνω ή κάτω από το άλλο. Έτσι είναι δυνατό να φτιαχτούν δυο
τύποι ημίδεσμων.

Σχηματισμός ενός ημίδεσμου

Един хемидесмос може да се образува минавайки οт
единия конец отгоре или отдолу от другия. Така е
възможно да се образуват две вида хемидесма.

Οι δυο τύποι ημίδεσμων:
ξεκινώντας από αριστερά προς
τα δεξιά ή από τα δεξιά προς τα
αριστερά.
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Κόμποι III
 Αφού δέσετε τον ένα ημίδεσμο, σχηματίστε ένα δεύτερο
ημίδεσμο του ίδιου τύπου.
 Ο κόμπος αυτός συγκρατείται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από
τον απλό ημίδεσμο και καλείται ολισθαίνων κόμπος.
 Εναλλακτικά, αφού δέσετε τον ένα ημίδεσμο, σχηματίστε ένα
δεύτερο ημίδεσμο του άλλου τύπου, Φτιάχνοντας έτσι ένα
σταυρόκομπο.
 Ο σταυρόκομπος συγκροτείται καλύτερα από τον ολισθαίνοντα
κόμπο.

Свързвания 4

Κόμποι IV
 Εφόσον σχηματίσετε ένα σταυρόκομπο, φτιάξτε ένα τρίτο
ημίδεσμο. Ο δεύτερος και ο τρίτος ημίδεσμος πρέπει να
σχηματίζουν σταυρόκομπο. Έτσι σχηματίζεται ένας τριπλός
κόμπος. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής από όλους και αποτελεί τη
βασική μέθοδο που ακολουθείται στη χειρουργική.

Ολισθαίνων κόμπος

- след като свързете един хемидесмос,
образувайте и втори от същия вид.
- Това свързване е много по-издържливо от
един хемидесмос и се нарича пропускливо
свързване.
- Като за втора опция, можете да образувате
втори хемидесмос от друг тип, и да образувате
кръстосано свързване.
- Кръстосаното свързване се издържа много подобре от пропускливото свързване.

- След като образувате едно кръстосано свързване,
направете един трети хемидесмос.
Втория и третия хемидесмос трябва да образуват
кръстосано свързване. Така се образува троено свързване.
Това е най-издържливото от всички свързвания и
представлява един основен метод в хирургията.
В снимките : пропускливо, кръстосано, и троено
свързване.

Σταυρόκομπος
Τριπλός κόμπος
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Свързвания 5

Κόμποι V
 Αν τα δυο άκρα ενός νήματος πρόκειται να δεθούν σε ημίδεσμο,
πρέπει να διασταυρωθούν και να δεθούν στις αντίθετες πλευρές
του κόμπου από τις οποίες ξεκίνησαν.
 Τα χέρια/εργαλεία που ελέγχουν τα άκρα πρέπει ή να
διασταυρωθούν μεταξύ τους ή να ανταλλάξουν άκρα.
 Αν τα χέρια/εργαλεία διασταυρωθούν στο οριζόντιο επίπεδο (π.χ.
όπως στο πιάνο), δεν υπάρχει καλή ορατότητα του κόμπου. Αν τα
χέρια τοποθετηθούν στο οβελιαίο επίπεδο, ο κόμπος είναι συνεχώς
ορατός.

- Ако двете краища на конеца ще се свързат на
хемидесмос трябва да бъдат кръстосани и свързани на
обратна посока от тази от която произлизат.
- Ръцете/инструментите които контролират краищата
трябва или да се кръстосат помежду си или да се обменят
краищата им.
- Ако ръцете/инструментите се кръстосат на
хоризонтално ниво не съществува добра визуалност на
връзката. Ако ръцете се поставят на стреловидна
равнина, свързването е по всяко време видимо.
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Κόμποι VΙ

Όταν ο σχηματίζεται ένας
ημίδεσμος, τα άκρα πρέπει να
διασταυρώνονται.

Когато се формира един хемидесмос, краищата
трябва да бъдат кръстосани.
Кръстосване на хоризонтална и на стреловидна
равнина.

Διασταύρωση στο οριζόντιο και
οβελιαίο επίπεδο

Λαπαροσκοπικοί κόμποι Ia
(1ος επίπεδος κόμπος)
Στη συνέχεια απεικονίζονται τα βήματα εκτέλεσης του σταυρόκομπου
και ολισθαίνων κόμπου με βελονοκάτοχο (δεξί εργαλείο) και
(επικουρική) λαβίδα (αριστερά εργαλείο).

1) Έχοντας διαπεράσει τον ιστό με τη βελόνα,
το βελονοκάτοχο συλλαμβάνει το μακρύ
άκρο του νήματος σχηματίζοντας ένα “C”.
2) Το βελονοκάτοχο περιστρέφει το νήμα
γύρω από την λαβίδα (που έχει τοποθετηθεί
πάνω από το νήμα).

Лапароскопски свързвания 1а
( първи плосък възел )
На картинките се виждат стъпките за образуване на
кръстосания и пропускливия възел с иглодържателя
( десния инструмент ) и допълнителна пинсета ( левия
инструмент ).
1) след като сме минавали през тъканта с иглата,
иглодържателя образува с останалия конец образ като
„С“.
2) иглодържателя завърта конеца около пинсетата
( която се намира над конеца ).
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Λαπαροσκοπικοί κόμποι Ib
(1ος επίπεδος κόμπος)
3) Η επικουρική λαβίδα συλλαμβάνει το
κοντό τμήμα του νήματος.

Лапароскопски свързвания 1б
( първи плосък възел )
3) допълнителната пинсета прибира късия участък на
конеца.
4) с инструментите се дава напрежение на обратни
посоки за да се образува първия плосък възел.

4) Με τα εργαλεία εφαρμόζεται τάση προς
αντίθετες κατεύθυνσης προκειμένου να
δημιουργηθεί ο πρώτος επίπεδος κόμπος.

Λαπαροσκοπικοί κόμποι IIa
(2ος επίπεδος κόμπος)
5) Στη συνέχεια η λαβίδα συλλαμβάνει το
τμήμα του κρατούσε το βελονοκάτοχο, το
οποίο τοποθετείται πάνω από το νήμα (το
οποίο σχηματίζει ανάποδο C).

6) Το μακρύ τμήμα του νήματος
περιστρέφεται γύρω από το βελονοκάτοχο,
το οποίο στη συνέχεια συλλαμβάνει το βραχύ
τμήμα.

Λαπαροσκοπικοί κόμποι IIb
(2ος επίπεδος κόμπος)
7) Με τα εργαλεία εφαρμόζεται τάση προς
αντίθετες κατεύθυνσης προκειμένου να
δημιουργηθεί ο δεύτερος επίπεδος κόμπος.

Лапароскопски свързвания 2а
( втори плосък възел )
5) продължавайки, пинсетата хваща участъка на
конеца който държеше иглодържателя и се
минава над конеца (който формира буква
обратен „С“ )
6) дългия участък на конеца се завърта около
иглодържателя който после хваща късия му
участък.

Лапароскопски свързвания 2б
( втори плосък възел )
7) с инструментите се напряга съпротивление на
обратни посоки за да се образува втория плосък възел.
8) възела е сега безопасен ( locking configuration ).

8) Ο κόμπος είναι τώρα ασφαλής (locking
configuration)
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Λαπαροσκοπικοί κόμποι IIIa
(μετατροπή σταυρόκομπου σε ολισθαίνων κόμπο)
1) Ο κόμπος διαιρείται σχηματικά σε 2
πλευρές (δεξιά‐αριστερά). Η λαβίδα και το
βελονοκάτοχο πιάνουν το νήμα από τα 2
άκρα (βλ. σχήμα).
2α) Το βελονοκάτοχο κρατάει σταθερό το
νήμα. Η λαβίδα τοποθετείται κάτω από τον
κόμπο τον οποίο σπρώχνει προς τον ιστό. Ο
κόμπος σταθεροποιείται στην επιθυμητή
θέση.

Λαπαροσκοπικοί κόμποι IIIb
(μετατροπή σταυρόκομπου σε ολισθαίνων κόμπο)
2β) Το βελονοκάτοχο κρατάει σταθερό το
νήμα. Η λαβίδα τοποθετείται κάτω από τον
κόμπο τον οποίο σπρώχνει προς τον ιστό. Ο
κόμπος σταθεροποιείται στην επιθυμητή
θέση.
3) Για τη μετατροπή σε σταυρόκομπο η
λαβίδα πιάνει το νήμα κοντά στον κόμπο και
το βελονοκάτοχο πιάνει το βραχύ τμήμα του
κόμπου. Τα 2 εργαλεία τραβούν το νήμα προς
αντίθετες κατευθύνσεις.

Λαπαροσκοπικοί κόμποι IVa
(Aberdeen knot)
 Ενδοσωματικός κόμπος για συνεχόμενη ραφή (ευρέως γνωστός
από τον Cuschieri).
1) Το τελευταίο ράμμα σηκώνεται
σχηματίζοντας ένα ημίδεσμο (loop).

2) Η βοηθητική λαβίδα ανασηκώνει το
μακρύ άκρο του νήματος και το τοποθετεί
αριστερά (πίσω από το loop).

Лапароскопски свързвания 3а
( конверсия от кръстосан на проходим възел )
1) възела схематично се разделя на на 2 страни лява и дясна. Пинсетата и иглодържателя държат
конеца от двете краища.
2а) иглодържателя държи стабилно конеца.
Пинсетата стой под възела и го притиска за
тъканта. Възела се стабилизира на правилната
позиция.

Лапароскопски свързвания 3б
( конверсия от кръстосан на проходим възел )
2б) иглодържателя държи стабилно конеца.
Пинсетата стой под възела и го притиска за тъканта.
Възела се стабилизира на правилната позиция.
3) за конверсия в кръстосаният пинсетата държи
конеца близо до възела и иглодържателя хваща
големия участък на възела. Двете инструменти
дърпат конеца към обратните посоки.

Лапароскопски свързвания 4а
( Aberdeen knot )
- Едноскопичен възел за продължително
съединяване. (голямо разпространение от
Cuschieri ).
1)след последния шев се образува един хемидесмос
(loop).
2)спомагателната пинсета повдига големия участък
на конеца и го слага наляво (зад loop ).
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Λαπαροσκοπικοί κόμποι IVc
(Aberdeen knot)
3) Από τη δεξιά πλευρά το βελονοκάτοχο
εισέρχεται στον ημίδεσμο και πιάνει το
νήμα.

Лапароскопски свързвания 4б
(Aberdeen knot)
3) от дясната страна иглодържателя се въвежда в
хемидесмос и хваща конеца.
4) конеца се дърпа с иглодържателя и началния
хемидесмос се заключва и се образува един нов
хемидесмос.

4) Τραβώντας το νήμα (με το
βελονοκάτοχο) ο αρχικός ημίδεσμος
κλειδώνει και δημιουργείται ένας νέος
ημίδεσμος.

Λαπαροσκοπικοί κόμποι IVb
(Aberdeen knot)
5) Ο δεύτερος ημίδεσμος εκτελείται όπως
ο πρώτος.

Лапароскопски свързвания 4в
( Aberdeen knot)
5) втория хемидесмос се прави както първия
6) аналогично се образуват третия и четвъртия
хемидесми.

6) Αντίστοιχα εκτελούνται ο τρίτος και ο
τέταρτος ημίδεσμος.

Λαπαροσκοπικοί κόμποι IVc
(Aberdeen knot)
7) Χρησιμοποιώντας το νήμα (με τη
βελόνα) εκτελείται ο τελικός ημίδεσμος.

Лапароскопски свързвания 4в
( Aberdeen knot)
7) използвайки конеца с иглата се прави
последният хемивъзел.
8) възела се затяга за да е безопасен.

8) Τέλος, σφίγγεται ο κόμπος ώστε να
είναι ασφαλής.
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Λαπαροσκοπικοί κόμποι Va
(Jamming Anchor knot)
 Ήμιεξωσωματικός κόμπος για συνεχόμενη ραφή. Εκτελείται σε
2 φάσεις: Βήματα Α1‐4 (εξωσωματικά) και Β1‐4 (ενδοσωματικά).
Α1) Εκτελείτε μία σπείρα από 21/2 στροφές.
Το τελικό κομμάτι του νήματος βρίσκετε
στην κορυφή της σπείρας και η βελόνα στην
επιφάνεια.
Α2) Φέρτε το τελικό κομμάτι του νήματος
μπροστά από τη σπείρα (πλησίον της
βελόνας).

Λαπαροσκοπικοί κόμποι Vb
(Jamming Anchor knot)
Α3) Διπλώστε και περάστε το τέλος του
νήματος μέσα από τη σπείρα με κατεύθυνση
προς την αντίθετη πλευρά της βελόνας.
Α4) Δέστε τον κόμπο τραβώντας τα 2
άκρα προς αντίθετες κατευθύνσεις. Στη
συνέχεια περάστε το ράμμα μέσα από το
τροκάρ (για ενδοσωματική συρραφή)

Λαπαροσκοπικοί κόμποι Vc
(Jamming Anchor knot)
Β1) Αφού δημιουργηθούν σημεία
εισαγωγής και εξαγωγής πλησίον του
άκρου της τομής, περάστε τη βελόνα μέσα
από η σπείρα.
Β2) Με τη λαβίδα πιάστε το άκρο του
νήματος με τη βελόνα και με το
βελονοκάτοχο πιάστε το άλλο άκρο
(πλησίον της σπείρας).

Лапароскопски свързвания 5а
( Jamming Anchor knot)
- хеми-екстра-корпорален възел за продължително
съединяване. Разделя се на две фази : стъпка А1-4
(екстракорпорална) и В1-4 (интракорпорална ).
А1) прави се спирала от 2 и ½ завъртания. Последния
участък на конеца се намира на върха на спирала и
иглата на повърхността.
А2) последния участък на конеца стой на над спирала
( до иглата)

Лапароскопски свързвания 5б
( Jamming Anchor knot)
А3) съберете и минете края на конеца чрез спирала с
посока обратна на иглата.
А4)свържете възела дърпайки двете краища на
обратни посоки. След това минете шева в трокара за
интракорпорално съединяване.

Лапароскопски свързвания 5в
( Jamming Anchor knot)
В1) след като се маркират местата на въвеждане и
изваждане, в ближост до края на разреза, иглата се
вкарва вътре в спирала.
В2) с пинсета дръжте края на конеца с иглата и с
иглодържателя дръжте другия край (в близост на
спирала ).
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Λαπαροσκοπικοί κόμποι Vd
(Jamming Anchor knot)
Β3) Τραβήξτε το νήμα με τα δύο εργαλεία
προς αντίθετες κατευθύνσεις, παράλληλα
με το ράμμα που έχει δημιουργηθεί.
Β4) Αφού σφίξει ο κόμπος,
χρησιμοποιήστε το βελονοκάτοχο για να
πιάσετε τη βελόνα προκειμένου να
εκτελεστούν τα επόμενα ράμματα.

Λαπαροσκοπικοί κόμποι VIa
(Smiley‐assisted knot)
 Ο όρος «χαμόγελο» (smiley) αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο
η βελόνα τοποθετείται σε ευθυτενή στάση (προς τα πάνω).
1) Με το βελονοκάτοχο πιάστε το ράμμα
2‐3 εκ. από το τέλος της βελόνας.

2) Πιάστε τη βελόνα με στο 1/3 από την
άκρη της με τη λαβίδα (αριστερά
εργαλείο).

Λαπαροσκοπικοί κόμποι VIb

Лапароскопски свързвания 5г
(Jamming Anchor knot)
В3) конеца се дърпа с двете инстумента на обратни посоки,
паралелно с шева който е образуван.
В4) след като възела е растегнат, използва се
иглодържателя за да се хване иглата и да се направят
следващите шевове.

Лапароскопски свързвания 6а
( Smiley-assisted knot)
термина усмивка, се дава за начина по който иглата
се вкарва с изправено положение (нагоре).
1) С иглодържателя хванете конеца 2-3cm от края
му.
2)Дръжте иглата на 1/3 от края й с пинсета (левия
инструмент)

Лапароскопски свързвания 6b
( Smiley-assisted knot)

(Smiley‐assisted knot)
3) Η ευθυγράμμιση της βελόνας
επιτυγχάνεται με το βελονοκάτοχο, το
οποίο τραβά απότομα το νήμα ώστε η
βελόνα να τοποθετηθεί σωστά (προς τα
πάνω και ελαφρώς αριστερά).

3) изправяне на иглата се успява с иглодържателя,
който внезапно дърпа конеца за иглата да стой
правилно ( към нагоре и мално наляво )
4) с иглодържателя държте иглата на 1/3 от края й.

4) Με το βελονοκάτοχο πιάστε τη βελόνα
στο 1/3 από το άκρο της.
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Λαπαροσκοπικοί κόμποι VIc

Лапароскопски свързвания 6в
( Smiley-assisted knot)

(Smiley‐assisted knot)
5) Ελευθερώστε τη βελόνα από τη λαβίδα.
Το άκρο της βελόνας πρέπει να βρίσκεται
σε θέση 90ο με 135ο από τον άξονα του
βραχίονα.

5) освободете иглата от пинсетата. Края на иглата
трябва да е на позиция на 90-135 градуса от оса на
ръката.
6) иглата се въвежда на тъканта. На стреловидна
равнина. (sagittal or vertical zone)

6) Η βελόνα εισαγάγετε στον ιστό. Το
επίπεδό της είναι το οβελιαίο (sagittal or
Vertical Zone).

Λαπαροσκοπικοί κόμποι VId
(Smiley‐assisted knot)
7) Με τη λαβίδα (στο αριστερό χέρι)
πιάστε τη βελόνα από το άκρο της
προκειμένου να εξέλθει από τον ιστό.

Лапароскопски свързвания 6г
( Smiley-assisted knot)
7) с пинсетата ( на лявата ръка ) хванете иглата
от края й за да се извади от тъканта.
8) тази е последната фаза преди осъществяване
на възела. С конеца формирайте буквата „б“.

8) Αυτή είναι η τελική φάση πριν την
εκτέλεση του κόμπου. Με το νήμα
σχηματίστε το γράμμα ‘b’.

Λαπαροσκοπικοί κόμποι VIe

Лапароскопски свързвания 6д
( Smiley-assisted knot)

(Smiley‐assisted knot)
9) Εκτελέστε τον 1ο ημίδεσμο με φορά
ίδια με αυτή των δεικτών του ρολογιού.
Θεωρείστε ότι το κέντρο του ρολογιού
είναι στην τομή του επιπέδου του
νήματος με τον άξονα του
βελονοκατόχου.

9) направете първия хемидесмос с посока на
часовникова стрелка. Приемете че центъра на
часовника е на линия от нивото на конеца със
оса на иглодържателя.
10) продължете със втория хемидесмос.

10) Συνεχίστε με τον δεύτερο ημίδεσμο.
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Лапароскопски свързвания 6е
( Smiley-assisted knot)

Λαπαροσκοπικοί κόμποι VIf
(Smiley‐assisted knot)

11) свободния край на конеца се намира в правилната
позиция (към нагоре) и затова се улеснява хващането от
иглодържателя. Това е причината да се образува буквата
„б“.
12) двете инструмента дърпат конеца към обратни посоки
и възела се осигурява.

11) Το ελεύθερο άκρο του νήματος
βρίσκεται ήδη στην κατάλληλη θέση
(προς τα πάνω) και έτσι διευκολύνεται η
σύλληψή του από το βελονοκάτοχο.
Αυτός είναι και ο λόγος που σχηματίζεται
το γράμμα ‘b’ (βήμα 8).
12) Τα δύο εργαλεία τραβούν το
νήμα προς αντίθετες
κατευθύνσεις και ο κόμπος
ασφαλίζεται.

Лапароскопски свързвания 6ж1
( Smiley-assisted knot)

Λαπαροσκοπικοί κόμποι VIg1
(Smiley‐assisted knot)
Στη συνέχεια απεικονίζουμε τα βήματα που εκτελούνται για το
δέσιμο του 2ου και του 3ου κόμπου, τα οποία είναι πανομοιότητα με
αυτά του 1ου κόμπου όπως περιγράφηκαν προηγουμένως.

1

на картинката могат да се видят стъпките които се изискват
за свързването на втория и третия възел, който са подобни
с тези на първия както са описани горе.

2

Лапароскопски свързвания 6ж2
( Smiley-assisted knot)

Λαπαροσκοπικοί κόμποι VIg2
(Smiley‐assisted knot)

3

4

5

6
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Лапароскопски свързвания 6ж3
( Smiley-assisted knot)

Λαπαροσκοπικοί κόμποι VIg3
(Smiley‐assisted knot)

7

9

8
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Грешки при свързване на възела

Λάθη στο δέσιμο των κόμπων I
 Αν ένας ημίδεσμος σχηματιστεί από το ένα άκρο του νήματός
γύρω από το άλλο άκρο, το οποίο είναι ευθύ και τεντωμένο,
μπορεί ο ημίδεσμος να γλιστρήσει κατά μήκος του τεντωμένου
νήματος. Αν σχηματιστούν και άλλοι ημίδεσμοι κατά τον ίδιο
τρόπο, ενώ το ένα άκρο εξακολουθεί να είναι τεντωμένο, θα
φτιαχτεί ένας κόμβος που γλιστρά.
Ελαττωματικός κόμβος. Οι ημίδεσμοι
σχηματίζονται γύρω από ένα ευθύ,
τεντωμένο νήμα φτιάχνοντας ένα κόμβο
που γλιστρά.

- ако един хемидесмос се формира от единия краи на на
конеца около другия краи, който е изправен и стегнат, е
възможно възела да хлъзне налъжно стегнатия конец. Ако се
формират и други хемидесми по същия начин с единия
стегнат краи ще се образува един хлъзгащ възел.
На картинката- грешен възел. Хемивъзлите се формират
около един изправен и стегнат конец и образуват възел
който хлъзга.

Грешки при свързването 2

Λάθη στο δέσιμο των κόμπων II
 Αν ο κόμβος αφεθεί χαλαρός, η τριβή μεταξύ των τμημάτων του
νήματος μειώνεται, οπότε ο κόμβος δε σταθεροποιεί τα άκρα.
 Καθώς γίνεται το σφίξιμο του κόμβου, η κατεύθυνση της έλξης
στα άκρα του νήματος πρέπει να είναι κατά μήκος μιας ευθείας
γραμμής που περνά από το κέντρο του κόμβου.
 Οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση έλξης παρεκτοπίζει τον κόμβο
και υποβάλλει σε τάση τους ιστούς στους οποίους δένεται ο
κόμβος.

- ако един възел остана хлабав, триенето между частите
на конеца намалява и възела не стабилизира краищата.
- Като се стяга възела, посоката на дърпането на
краищата на конеца трябва да е надлъжно на една
линия която минава от центъра на възела.
- Каквато друга и да е посока на дърпането, измества
възела и напряга тъканите на които им се свързва
възела.
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Грешки при свързването 3

Λάθη στο δέσιμο των κόμπων III
 Όταν δένεται μια απολίνωση, ο πρώτος ημίδεσμος σφίγγεται
συνήθως όσο περισσότερο γίνεται. Αν ο ιστός που περιέρχεται
στον κόμβο δε συμπιεστεί, η απολίνωση μπορεί να φύγει από τη
θέση της ή να μην επιτύχει το στόχο της, την απόφραξη δηλαδή
του αγγείου ή του πόρου.
 Η απολίνωση μπορεί συχνά να «στερεωθεί» επί του αγγείου
τραβώντας χωρίς βία δυο ή τρεις φορές τα άκρα με μιαν
απότομη κίνηση.

- когато се лигира, първия хемивъзел се прави колкото е
възможно по-стегнат. Ако тъканта който се съдържа на
възела не се притисне, лигатурата може да се измести и
да не функционира
- лигатурата може да се стабилизира към съда дърпайки
се рязко без сила 2-3 пъти краищата.

Грешки при свързването 4

Λάθη στο δέσιμο των κόμπων IV
 Κατά τη διακεκομμένη συρραφή, η σύσφιξη του πρώτου
ημιδέσμου πρέπει να αποφεύγεται, αλλιώς ο ιστός που
περιέχεται στον κόμβο συνθλίβεται.

- първият хемивъзел се стяга толкова, колкото трябва за да се
съединят устните.
- вторият се слага стегнат над него и третият се стяга над
вторият.

 Ο πρώτος ημίδεσμος σφίγγεται τόσο, όσο χρειάζεται για να
έρθουν σε επαφή τα χείλη, ο επόμενος εφαρμόζει σφιχτά πάνω
σε αυτόν και ο τρίτος σφίγγεται πάνω στο δεύτερο.

Затруднения при свързване на възлите 1

Δυσκολίες στο δέσιμο των κόμπων I
 Αν οι κόμβοι πρέπει να δεθούν σε νήματα
που συμπλησιάζουν δύο δομές υπό τάση ή
γύρω από ογκώδεις ελαστικούς πόρους για
να τούς αποφράξουν, μην αφήσετε τον
πρώτο ημίδεσμο να γλιστρήσει καθώς
σχηματίζετε το δεύτερο. Αφού δέσετε τον
πρώτο ημίδεσμο, ασκήσετε μικρή τάση στα
άκρα του νήματος καθώς σχηματίζεται και
σφίγγετε το δεύτερο ημίδεσμο.

- ако възлите трябва да се съединят на конци които
наближават две структури с напрегнатост първия хемивъзел
не се оставя да хлъзне по време на формирането на първия.
След като се свърже първия, краищата се дърпат като се
формира и се стяга вторият хемивъзел. На картинка- грешен
възел.

Ελαττωματικός κόμβος. Οι ημίδεσμοι
σχηματίζονται γύρω από ένα ευθύ,
τεντωμένο νήμα φτιάχνοντας ένα
κόμβο που γλιστρά.
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Затруднения при свързване на възлите 2

Δυσκολίες στο δέσιμο των κόμπων II

- същият като слаид но38.

 Εναλλακτικά, αφού σφίξετε τον πρώτο ημίδεσμο έλκοντας τα
άκρα του νήματος στη σωστή κατεύθυνση, περιστρέψετε τα
απότομα για να μην επιτρέψετε στον πρώτο ημίδεσμο να
κινηθεί καθώς σχηματίζεται ο δεύτερος ημίδεσμος. Καθώς
σφίγγεται ο δεύτερος ημίδεσμος στη σωστή κατεύθυνση, τα
άκρα που έχουν κατ' αυτό τον τρόπο εμπλακεί, αυτομάτως
απελευθερώνονται (βλ. επόμενη εικόνα).

Затруднения при свързване на възлите 3

Δυσκολίες στο δέσιμο των κόμπων III
Δέσιμο κόμβων υπό
τάση. Αφού σφιχτεί
ο πρώτος ημίδεσμος,
ακινητοποιείται με
περιστροφή των
νημάτων, καθώς
σχηματίζεται ο
δεύτερος ημίδεσμος.

Свързване на възел с напрегнатост. Като се стегне
първия хемивъзел, се обездвижва с ротация на конците,
и се формира вторият.

Затруднения при свързване на възлите 4

Δυσκολίες στο δέσιμο των κόμπων IV
 Μπορεί να ζητηθεί από το βοηθό να
συλλάβει τον πρώτο ημίδεσμο, ο οποίος
έχει σφιχτεί, με λαβίδα εμποδίζοντάς τον
να χαλαρώσει καθώς σχηματίζεται ο
δεύτερος. Ο βοηθός πρέπει να
απομακρύνει τη λαβίδα από τον πρώτο
ημίδεσμο μόλις ο δεύτερος αρχίσει να
σφίγγεται πάνω σε αυτόν.

- може да се изиска от помощник да хване първия
хемивъзел, който е стегнат с пинсета като се формира
вторият.
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Затруднения при свързване на възлите 5

Δυσκολίες στο δέσιμο των κόμπων V
 Μπορεί να σχηματιστεί ο κόμβος του
χειρουργού για να αποφευχθεί η
χαλάρωση του πρώτου ημίδεσμου. Το
άκρο του νήματος διεκβάλλεται για
δεύτερη φορά διά μέσου της αγκύλης του
πρώτου ημίδεσμου
 Κατά το σφίξιμο, η τριβή από την επιπλέον διεκβολή είναι αρκετή
για να εμποδίσει τον ημίδεσμο να γλιστρήσει. Ένας δεύτερος
ημίδεσμος είναι ανεπαρκής για να ασφαλίσει τον κόμβο, έτσι
πρέπει να δεθεί και ένας τρίτος ημίδεσμος που σχηματίζει
σταυρόκομπο με το δεύτερο.

- може да се формира възела на хирурга за да се
предотврати хлабавостта на хемивъзела. Края на конеца се
разкарва втори път в хемивъзела.

Упражняване на възли с помощта на симулатор

Εξάσκηση στους κόμπους με τη
βοήθεια προσομοιωτή
 Σκοπός της άσκησης είναι ο εκπαιδευόμενος να εξοικειωθεί
και να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται με τη
χρήση των απαιτούμενων λαπαροσκοπικών εργαλείων για
τη δημιουργία ενδοσωματικών κόμπων.

- Целта е потребителя да се запознае и да умее с
използването на необходими лапароскопски
инструменти да образува интракорпорални възли.
- Също се обучават различни техники за възли и
стъпките им

 Ο εκπαιδευόμενος επίσης θα μάθει τα επιμέρους βήματα
που απαιτούνται για τη δημιουργία κόμπων διαφόρων
τύπων και με διαφορετικές τεχνικές.

Είδη προσομοιωτών Ι
 Η άσκηση μπορεί να εκτελεστεί σε δύο διαφορετικά είδη
προσομοιωτών:
1. Pelvic (or Box) trainer: αποτελείται από ένα κουτί (ή
ομοίωμα της κοιλιακής χώρας) μέσα στο οποίο
τοποθετείται το εκπαιδευτικό μοντέλο (τμήμα ή
ομοίωμα ιστού και ράμμα). Χρησιμοποιούνται
πραγματικά εργαλεία, και κάμερα η οποία είναι
τοποθετημένη έτσι ώστε να μεταφέρει την εικόνα
από το εσωτερικό του ομοιώματος σε οθόνη
υπολογιστή (μπροστά από τον εκπαιδευόμενο)

Видове симулатори 1
разделят се на 2 вида
1. Pelvic or box trainer : представлява една кутия ( или
модел на коремната област ) вътре в което се слага
обучаващият модел ( част или тъкан и шев ). Използват
се реални инструменти и камера която се намира така че
да събира информацията от вътрешността на модела на
компютърен екран ( пред обучаващият ).
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Box trainer για εκπαίδευση στη δημιουργία
ενδοσωματικών κόμπων
Box trainer
Οθόνη

Вox trainer за обучаване на образуване на
интракавитарни възли.

Box trainer
(εσωτερική άποψη)

Ομοίωμα
στομαχικής
περιοχής
Εργαλεία
Νήμα με
βελόνα

Видове симулатори 2

Είδη προσομοιωτών ΙΙ
 Η άσκηση μπορεί να εκτελεστεί σε δύο διαφορετικά είδη
προσομοιωτών:
2. VR simulator, αποτελείται από: ένα υπολογιστή ο
οποίος διαθέτει κατάλληλο λογισμικό με την άσκηση
σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας,
χειριστήριο με τις λαβές των λαπαροσκοπικών
εργαλείων, οθόνη για την προβολή του
εκπαιδευτικού μοντέλου (τμήμα ιστού). Ο χρήστης
μπορεί να αλληλεπιδρά με το μοντέλο που
προβάλλεται στην οθόνη μέσω του χειριστηρίου.

VR simulator για εκπαίδευση στην εκτέλεση
ενδοσωματικών κόμπων

2. VR simulator : състой се от : компютър настроен с
упражнението на среда на виртуална реалност, контролер с
дръжки на лапароскопски инструменти, екран за образа на
обучаващият модел ( част от тъкан ). Потребителя може да
взаимодейства с модела, и да се показва на екрана чрез
контролера.

VR simulator за обучаване на образуване на
интракорпорални възли.

VR simulator
Οθόνη
Χειριστήριο

Μοντέλο ιστού για στη
δημιουργία κόμπων.
Εργαλεία

Λαβή κάμερας
(για πλοήγηση)
Ομοίωμα
στομαχικής
περιοχής
Υπολογιστής
(προστατευμένος
σε ειδικό κουτί)

Ομοίωμα ιστού Νήμα με βελόνα
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Διαφορές μεταξύ των προσομοιωτών Ι
Μεταξύ των δύο προσομοιωτών υπάρχουν οι εξής διαφορές για
την εκτέλεση της άσκησης
 Μοντέλο εκπαίδευσης. pelvic trainer: πραγματικό, VR: εικονικό.

Разлики между симулаторите 1
- модел на научаване : pelvic trainer :реален, VR :
виртуален
- инструменти : pelvic trainer : реални, VR : реални само
дръжки. Останали, виртуални.
- работна среда : pelvic trainer : реална, VR : виртуална

 Εργαλεία. pelvic trainer: πραγματικά, VR: πραγματικές λαβές
αλλά οι προεκτάσεις στην οθόνη είναι εικονικές.
 Περιβάλλον εργασίας. pelvic trainer: πραγματικό, VR: εικονικό.
 Απτική ανάδραση. pelvic trainer: πραγματικό, VR: μερικώς
αισθητή ή χωρίς ανάδραση (εξαρτάται από τον προσομοιωτή)

Разлики между симулаторите 2

Διαφορές μεταξύ των προσομοιωτών ΙΙ
 Σκιάσεις, φωτισμός. pelvic trainer: πραγματικός. VR: εικονικός,
όχι πάντα σωστή αίσθηση.
 Αίσθηση βάθους. pelvic trainer: αντικειμενική. VR: όχι πάντα
ρεαλιστική.
 Αξιολόγηση. pelvic trainer: ποιοτική, ειδικός εξετάζει το βίντεο.
VR: ποσοτική και αντικειμενική.
 Ρύθμιση επιπέδου δυσκολίας. pelvic trainer: όχι πάντα εφικτό,
λειτουργικές δυσκολίες, VR: εφικτό, αυτοματοποιημένη.

- светлина : pelvic trainer :реална, VR : виртуална
- чувство за дълбочина : pelvic trainer : οбективен , VR : не
винаги
- оценяване : pelvic trainer : качествен, VR : обективен и
количествен.
- настроики на нивото на трудност : pelvic trainer : не
винаги възможно функционални трудности, VR :
възможно, автоматично.

Описание на упражнение 1

Επισκόπηση άσκησης Ι
 Στην οθόνη εμφανίζεται τμήμα υλικού με ιδιότητες
ιστού, το οποίο έχει σταθεροποιηθεί στη βάση του
ομοιώματος της στομαχικής περιοχής (box).
 Αρχικά τα εργαλεία πρέπει να είναι έξω από το κουτί.
 Στον προσομοιωτή VR, στην οθόνη εμφανίζονται
διάφορες χρωματικές ενδείξεις οι οποίες πληροφορούν
το χρήστη για τους κόμπους που πρέπει να εκτελεστούν
καθώς και διάφορες βοηθητικές λειτουργίες για τον
τρόπο εκτέλεσης (π.χ. πως πρέπει να περιτυλιχθεί το
ράμμα γύρω από το εργαλείο, βλ. επόμενη διαφάνεια).

- На екрана се показва част от материала с свойствата на
тъканта, която е стабилизирана на основата на модела на
стомашната област (box).
- Инструментите трябва да са извън кутията.
- На симулатора VR, на екрана се виждат разнообразни
цветни инструкции които информират потребителя за
възлите които трябва да се направят и за още някои
спомагателни функции за начина на работа.
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Επισκόπηση άσκησης ΙIa
βοηθητικές ενδείξεις
 Το διπλό κίτρινο βέλος
πληροφορεί το χρήστη
για το σημείο στο
βραχίονα του εργαλείου
γύρω από το οποίο
πρέπει να περιστραφεί η
βελόνα (με το νήμα), η
οποία συγκρατείται από
το αριστερό εργαλείο.

Επισκόπηση άσκησης ΙIb
βοηθητικές ενδείξεις
 Το κίτρινο ελικοειδές
βέλος πληροφορεί το
χρήστη ότι πρέπει να
γίνει ένας ακόμα
ημίδεσμος (έχει ήδη
εκτελεστεί ένας) γύρω
από το βραχίονα του
δεξιού εργαλείου.

Επισκόπηση άσκησης ΙIc
βοηθητικές ενδείξεις
 Η κίτρινη σφαίρα
βρίσκεται στο ελεύθερο
άκρο του ράμματος και
πληροφορεί το χρήστη
ότι πρέπει να πιάσει το
ελεύθερο νήμα με το
δεξί εργαλείο, από το
συγκεκριμένο σημείο.

Описание на упражнение 2а
спомагателни инструкции
- Жълтата стрелка информира потребителя за мястото
на шииката на инструмента около която трябва да се
ротира иглата с конеца, която се държи на левия
инструмент.

Описание на упражение 2б
спомагателни инструкции
- Жълтата спираловидна стрелка информира потребителя
че трябва да се извърши още един хемивъзел около
шииката на десният инструмент.

Описание на упражнение 2в
спомагателни инструкции
- Жълтата точка се намира на свободния край на шева и
информира потребителя че трябва да се хване свободния
конец с десния инструмент, от определеното място.
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Επισκόπηση άσκησης ΙId
βοηθητικές ενδείξεις
 Τα κίτρινα βέλη έχουν
αντίθετη φορά (180ο) και
πληροφορούν το χρήστη
για τη φορά κατά την
οποία πρέπει να κινηθούν
τα εργαλεία (με τις άκρες
του νήματος) για να
σφίξει ο κόμπος που έχει
δημιουργηθεί.

Επισκόπηση άσκησης ΙIe
βοηθητικές ενδείξεις
 Το τμήμα του κόμπου που
έχει δεθεί, μετά το τράβηγμα
του νήματος, χρωματίζεται
κόκκινο υποδηλώνοντας ότι
ο κόμπος είναι πλέον
ασφαλής και ο χρήστης
μπορεί να συνεχίσει την
εκτέλεση του επόμενου
κόμπου.

Επισκόπηση άσκησης ΙIf
βοηθητικές ενδείξεις

Ο προσομοιωτής καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο για:
 Τον τρόπο που πρέπει να κινηθούν τα εργαλεία για να εμφανιστεί
το αντίστοιχο μενού.
 Το συνολικό χρόνο που απομένει για την εκτέλεση της άσκησης.
 Το χρόνο που απομένει για την εκτέλεση του τρέχον κόμπου.
 Πόσοι κόμποι και ημίδεσμοι (throws) ανά κόμπο έχουν
εκτελεστεί ή απομένουν να εκτελεστούν.

Описание на упражнение 2г
спомагателни инструкции
- Жълтите стрелки имат обратна посока и информират
потребителя за посоката с която трябва да се движат
инструментите с краища на конеца за да се разтегне
възела който е образуван.

Описание на упражнение 2д
спомагателни инструкции
- Участъка на възела който е вързан след дърпането на
конеца, е оцветен с червено и показва че възела е вече
безопасен.

Описание на упражнение 2е
спомагателни инструкции
Симулаторът ръководи обучаващият за :
- начина по който трябва да се движат инструментите за да
се покаже същия меню.
- общото време който оставя за извършване на
упражнението
- времето което оставя за извършване на възела.
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Επισκόπηση άσκησης ΙII
Είδη εργαλείων (βελονοκάτοχα)

Описание на упражнение 3
видът на инструментите
Иглодържатели – straight, left curved, right curved.

Straight

Right curved
Left curved

Принципи 1

Κανόνες Ι
 Ο εκπαιδευτής αρχικά ορίζει τα μέγιστα χρονικά περιθώρια
καθώς και τον απαιτούμενο αριθμό ημίδεσμων ανά κόμπο
και συνολικών κόμπων που πρέπει να εκτελεστούν.
Ανεξαρτήτως αν έχει ολοκληρωθεί ή όχι, η άσκηση σταματά
όταν συμπληρωθεί ο χρόνος που έχει οριστεί.
 Ο εκπαιδευτής επίσης ορίζει και τις δυνατές επιλογές για την
γωνία θέασης της ενδοσκοπικής κάμερας (0ο, 30ο, κλπ).
 Στην περίπτωση του προσομοιωτή VR εάν αρχικά δεν
οριστεί αυτή η επιλογή, τότε ο εκπαιδευόμενος μπορεί να
χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε διαθέσιμη κάμερα κατά την
εκτέλεση της άσκησης.

Κανόνες IIa
Επίπεδα δυσκολίας
Το επίπεδο δυσκολίας της άσκησης μπορεί να προσαρμοστεί
ανάλογα με:
1. τον αριθμό των ημίδεσμων (loops) που πρέπει να
δημιουργηθούν για να θεωρείται ο κόμπος ασφαλής.
1 loop

- Преподавателя определя границите на времето и
определения брои хемивъзли които трябва да се извършат
в един възел. Независимо дали са извършени или не,
упражнението свършва когато времето преключи.
- Преподавателя също определя възможните избори за
ъгъл на наблюдаване на лапароскопската камера ( 0, 30
градуса и т.н. ).
- при VR simulator ако първоначално не се прави такъв
избор, тогава обучителят може да използва каквато и да е
камера по време на упражнението.

Принципи 2а
ниво на трудност
Нивото на трудност може да се регулира в зависимост с :
1. брои хемивъзли които трябва да се правят за да се
приеме един възел като безопасен.

2 loops
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Κανόνες IIb
Επίπεδα δυσκολίας
2. την κατεύθυνση του
τμήματος στο οποίο
πρόκειται να εκτελεστεί ο
κόμπος. Η δυσκολία
αυξάνει όταν η φορά ΔΕΝ
είναι παράλληλη με το
επίπεδο της κάμερας και
τη φορά των εργαλείων.

Κανόνες IIc
Επίπεδα δυσκολίας
3. το αν υπάρχει βελόνα στο άκρο του νήματος. Η απουσία βελόνας
αυξάνει το βαθμό δυσκολίας δεδομένου ότι ο ημίδεσμος (η
περιστροφή γύρω από το εργαλείο) είναι πιο δύσκολο να
δημιουργηθεί λόγω
των λιγότερων βαθμών
ελευθερίας.

Принципи 2б
ниво на трудност
2. Посоката на участъка върху който ще се върже възела.
Трудността се повишава когато посоката не е паралелна с
нивото на камерата и посока на инструментите.

Принципи 2в
ниво на трудност
3. Ако съществува игла на края на конеца. Липсата на игла
повишава нивото на трудност тьи като хемивъзела
( ротацията около инструмента ) е по труден да се образува
заради по-малки възможности за свобода.

Принципи 3

Κανόνες ΙII
 Το νήμα βρίσκεται ήδη περασμένο στο σημείο που πρόκειται να
εκτελεσθεί ο κόμπος. Δεν απαιτείται ο χειρισμός «οδήγηση
βελόνας». Ωστόσο, τα άκρα του νήματος είναι ελεύθερα, οπότε ο
χρήστης μπορεί να το προσαρμόσει (τραβήξει) έτσι ώστε να
υπάρχει αρκετό μέρος του ελεύθερο προκειμένου να
εκτελεστούν όλοι οι απαιτούμενοι κόμποι.
 Δεν μπορεί να απομακρυνθεί ολόκληρο το νήμα από το σημείο
που βρίσκεται ήδη περασμένο.
 Υπερβολική εφαρμογή τάσης (τράβηγμα) στο νήμα, ή στον
περιβάλλον ιστό, θεωρείται κρίσιμο σφάλμα. Στον προσομοιωτή
VR μπορεί να προκαλέσει τερματισμό της άσκησης.

- Конеца вече е минал на мястото на което ще се върже
възела. Не е необходимо вкарването на иглата. Обаче,
краищата на конеца са свободни и потребителя може да
ги регулира ( дърпа ) за да остави свободно място и за
останалите възли.
- Не може да се махне напълно конеца от мястото през
което е вече минал.
екстремно дърпане на конеца или на тъканта се приема за
критична грешка. На VR simulator -а може да преключи
упражнението.
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Принципи 4

Κανόνες ΙV
 Στον προσομοιωτή VR εφαρμογή μεγάλης τάσης επιφέρει
αλλαγή χρώματος του νήματος ώστε ο χρήστης να το
πληροφορηθεί.
 Στον προσομοιωτή VR εάν κατά το χειρισμό του ράμματος η
βελόνα ακουμπήσει το περιβάλλον τοίχωμα, ο χρήστης θα
νιώσει δόνηση στη λαβή του εργαλείου, η οποία προέρχεται από
το μηχανισμό ανάδρασης.
 Στον προσομοιωτή VR ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να
αυξήσει επιπλέον τη δυσκολία της άσκησης με το να
παραμετροποιήσει το σύστημα ώστε οι χρωματικές ενδείξεις και
η βοήθεια προς τον χρήστη να μην εμφανίζονται.

- На VR simulator -а даване на голямо напрежение
довежда до смяна на цвета на конеца за да информира
потребителя.
- На VR simulator -а ако по време на управляване на шева
иглата докосне околните стени, потребителя ще чувства
вибрация на дръжката на инструмента и която произлиза
от механизма на реакция на модела.
- На VR simulator -а обучаващият има възможността да
повиши отделно трудността, с параметрите на системата
и да кара цветните инструкции да са безвидими по време
на упражнението.

Научни цели 1

Εκπαιδευτικοί στόχοι I
 Σκοπός της άσκησης είναι η ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων
που απαιτούνται για την εκτέλεση ενδοσωματικών κόμπων.
 Οι κύριες δεξιότητες φορούν: το συντονισμό χεριού‐ματιού
(hand‐eye coordination), την αίσθηση του βάθους, τον
ταυτόχρονο χειρισμό 2 εργαλείων, και την εκτέλεση
λεπτεπίλεπτων περιστροφικών κινήσεων με το βελονοκάτοχο
για την εκτέλεση των ημίδεσμων/κόμπων
 Σημαντική είναι επίσης η αντικειμενική αξιολόγηση μέσω
επιλεγμένων ποσοτικών και ποιοτικών μετρήσεων καθώς και
σφαλμάτων που έγιναν.

Εκπαιδευτικοί στόχοι II
Στο τέλος αυτής της άσκησης ο εκπαιδευόμενος θα έχει:
 βελτιώσει τις τεχνικές του δεξιότητες και στα δύο χέρια
(κυρίαρχο και μη).
 βελτιώσει το συντονισμό χεριού‐ματιού (hand‐eye
coordination) μέσω την βελτίωσης της αντίληψης βάθους
(depth perception) και της οπτικό‐χωρικής αντίληψης (visuo‐
spatial cognition).
 αποκτήσει εξοικείωση με τη χρήση των απαιτούμενων
λαπαροσκοπικών εργαλείων και τη διαχείριση του ράμματος.

- Целта на упражнението е обогатяване нивото на технически
умения които се изискват за осъществяване на ендосоматични
шевове.
- Важните умения включват : ориентация на ръка-око ( hand
eye coordination ), чувство за дълбочина, управляване
едновременно на две отделни движения, управляване на две
отделни инструмента, осъвършаване на финни ротиращи
движения с иглодържателя.
- Важно е също обективната оценка с изброени количествени
и качествени параметри и грешките които са правени.

Научни цели 2
На края на това упражнение потребителя трябва :
- да е подобрил техничните умения и на двете ръце
да е подобрил координацията око-ръка
- да е запознат с използване на лапароскопски
инструменти и управляване на шева.
- Да има умения за разпознаване на възли които са
безопасни.

 αποκτήσει δεξιότητες αναγνώρισης και εκτέλεσης κόμπων που
είναι ασφαλείς (δεν προκαλείται διαρροή).
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Научни цели 3

Εκπαιδευτικοί στόχοι III
 αποκτήσει αυξημένη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στις
κινήσεις των εργαλείων.
 αποκτήσει την ικανότητα οι κινήσεις των εργαλείων να είναι
στοχευμένες και περιορισμένες στο χώρο, έτσι ώστε το μήκος
της τροχιάς των εργαλείων (tip trajectory) να είναι το ελάχιστο
δυνατό.
 αποκτήσει ικανότητα να εκτελεί κόμπους με διαφορετικά
εργαλεία και βελονοκάτοχα.
 αποκτήσει εμπειρία στη χρήση της λαπαροσκοπικής κάμερας,
με διαφορετικές γωνίες θέασης.

- Да има повишена точност и успех на извършване на
движения с инструментите.
- Да успява движенията на инструментите да са малки и
прицелни на пронстранството
- да умее да прави възли които са ефективни с
иглодържателя и иглата.
- Да има опит с използването на лапароскопска камера с
различни ъгъли на наблюдение.

Научни цели 4

Εκπαιδευτικοί στόχοι IV
 επιμορφωτική ανάδραση μέσω των μετρητικών σημείων
(measure outcomes) που δημιουργεί ο προσομοιωτής από την
απόδοση του χρήστη κατά την εκτέλεση της άσκησης.

- да има възможността да разбира слаби места в
работата

 τη δυνατότητα να ανιχνεύσει τις αδυναμίες του στον τρόπο
εκτέλεσης της άσκησης μέσω της ανάλυσης αναφοράς‐
απόδοσης που παράγει ο προσομοιωτής καθώς και να
καταγράψει την εκπαιδευτική του πορεία στη βάση των
συγκεκριμένων αδυναμιών όπως αυτές καταγράφονται.
 αποκτήσει εξοικείωση με διαφορετικές τεχνικές συρραφής
πριν την είσοδό του στο χειρουργείο.

Описание на упражнение 1

Περιγραφή άσκησης I
 Η άσκηση παρέχει εκπαίδευση και εξάσκηση στη δημιουργία
κατάλληλων ενδοσωματικών κόμπων σε ελεγχόμενο μη‐κλινικό
περιβάλλον.
 Ο χρήστης καλείται να δημιουργήσει ασφαλείς κόμπους με
προκαθορισμένους ημίδεσμους μέσα στα χρονικά περιθώρια
που καθορίζει ο εκπαιδευτής (συνολικά και ανά κόμπο).
 Στον προσομοιωτή VR ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
εκτελέσει την άσκηση μέσω ειδικού χειριστηρίου στο οποίο οι
λαβές των εργαλείων είναι αντίστοιχες με τα βελονοκάτοχα που
χρησιμοποιούνται στο χειρουργείο (βλ. επόμενη διαφάνεια).

- Упражнението обучава и практикува образуването на
необходими ендосоматични шева на контролирано неклинично пронстранство.
- Потребителя трябва да свърши безопасни възли с определени
хемивъзли вътре в даден инстервал от време.
- На VR simulator -а потребителя има възможността да
практикува упражнението чрез специален контролер на когото
дръжките са подобни на иглодържател които се използва в
хирургична зала.
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Περιγραφή άσκησης II

Описание на упражнение 2
(смяна на инструменти- иглодържател )

Αλλαγή εργαλείων (βελονοκάτοχα)
1

2

3

4

Описание на упражнение 3а

Περιγραφή της άσκησης ΙIIa
 Αρχικά ο χρήστης συλλαμπάνει τη βελόνα με το αριστερό
εργαλείο έτσι ώστε να μπορεί να εκτελέσει 2 ημίδεσμους γύρω
από την άκρη του δεξιού εργαλείου.
1

2

- Потребителя избира иглара и я хваща с левия
инструмент за да може да направи 2 хемивъзли около
края на десния инструмент.

3

Описание на упражнение 3б

Περιγραφή της άσκησης ΙIIb
 Αρχικά ο χρήστης συλλαμβάνει τη βελόνα με το αριστερό
εργαλείο έτσι ώστε να μπορεί να εκτελέσει 2 ημίδεσμους γύρω
από την άκρη του δεξιού εργαλείου.
4

5

- Потребителя хваща иглата с левия инструмент за да може
да направи 2 хемивъзли около края на десния инструмент.

6
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Описание на упражнение 4а

Περιγραφή της άσκησης ΙVa
 Στην συνέχεια συλλαμβάνει την ελεύθερη άκρη του νήματος και
τραβάει το νήμα από τις δύο άκρες με αντίθετη κατεύθυνση έως
ότου δημιουργηθεί ο κόμπος.
1

2

- След това, се хваща свободният край на конеца и се
дърпа от двете краища с обратна посока ( 180 градуса )
докато се образува възела.

3

Описание на упражнение 4б

Περιγραφή της άσκησης ΙVb
 Στην συνέχεια συλλαμβάνει την ελεύθερη άκρη του νήματος και
τραβάει το νήμα από τις δύο άκρες με αντίθετη κατεύθυνση
(180o) έως ότου δημιουργηθεί ο κόμπος.
4

5

- След това, се хваща свободният край на конеца и се дърпа
от двете краища с обратна посока ( 180 градуса ) докато се
образува възела.

6

Ρυθμιστικοί παράγοντες I
(VR simulator)
 Αριθμός ημίδεσμων ανά κόμπο.
 Αριθμός κόμπων.
 Μέγιστος επιτρεπτός χρόνος εκτέλεσης όλων των κόμπων ή
ημίδεσμων ανά κόμπο.

Параметри на VR simulator 1
- Брой хемивъзли на всеки възел.
- Брой възли
- Крайно време на извършване на всички възли.
- Най- голямото напрежение на конеца
- Размери на оперативно поле
- Посока на участъка на тъканта който ще се оперира.

 Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση στο νήμα.
 Διαστάσεις χειρουργικού πεδίου.
 Κατεύθυνση του τμήματος του ιστού που πρόκειται να
εκτελεστεί οι κόμποι.
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Ρυθμιστικοί παράγοντες II
(VR simulator)
 Αντοχή νήματος.
 Μήκος νήματος.
 Ράμμα με ή χωρίς βελόνα στο άκρο του νήματος.
 Διαθέσιμες χρωματικές ενδείξεις προς βοήθεια του χρήστη.
 Είδος βελονοκατόχου (straights vs. curved).
 Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επαφής της βελόνας με τον
περιβάλλον ιστό (κοιλιακή κοιλότητα).

Параметри на VR simulator 2
- Издържливост на конеца
- Дължина на конеца
- Шев със или без игла на края на конеца
- Цветни инструкции
- Вид иглодържател
- Брой докосвания които се приемат в околното
пронстранство
- Издържливост на тъканта.

 Ανθεκτικότητα του ιστού.

Αποτελέσματα I
 Τα αποτελέσματα με τις επιδόσεις του εκπαιδευόμενου
ταξινομούνται σε τέσσερεις κατηγορίες:
 «Χρόνος»: αφορούν τον χρόνο που εκτελέστηκαν
προκαθορισμένα στάδια, ή ολόκληρη η άσκηση.
 «Τεχνική επάρκεια»: αφορούν μετρήσεις σχετικά με την
επάρκεια των ημίδεσμων και κόμπων που εκτελέστηκαν.
 «Δεξιοτεχνία»: αφορούν μετρήσεις σχετικά με την ακρίβεια και
τον τρόπο εκτέλεσης τη άσκησης.
 «Επιπλοκές»: αφορούν κρίσιμα λάθη που έγιναν κατά τη
διάρκεια της άσκησης.
 Στο VR simulator εμφανίζονται και τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια.

Αποτελέσματα II
Χρονικές μετρήσεις
 Συνολικός χρόνος εκτέλεσης της άσκησης (όλων των κόμπων).
 Υπέρβαση του χρονικού ορίου? (ναι/όχι).
 Χρόνος χρήσης του δεξιού χεριού.
 Χρόνος χρήσης του αριστερού χεριού.
 Χρόνος χρήσης του βελονοκατόχου.
 Μέσος χρόνος εκτέλεσης των ημίδεσμων.

Резултати 1
4 категории :
- време : определят се от времето което се изисква за
извършване на определени стадии или цялото
упражнение
- техническа готовност : определят се от брои и
качеството на възлите
- умение : определят се от точността и начина на
извършване на упражнението

Резултати 2
Време
- общо време на упражнението
- време на използване на дясна ръка
- време на използване на лява ръка
- време на използване на иглодържателя
- средно време на хемивъзел
- средно време на възел.

 Μέσος χρόνος εκτέλεσης των κόμπων.
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Резултати 3

Αποτελέσματα III
Τεχνική επάρκεια
 Όλοι οι κόμποι ήταν ασφαλείς‐σφιχτοί (ναι/όχι).
 Όλοι οι ημίδεσμοι έγιναν με εναλλαγή περιστροφής γύρω από
κάθε εργαλείο (δεξί → αριστερό → δεξί, κλπ), (ναι/όχι).

Техническа готовност
- безопасност на възлите
- първия възел дали беше на хирурга
- дължина на свободният край на конеца

 Ο πρώτος κόμπος ήταν «του χειρουργού» (ναι/όχι).
 Το ελεύθερο άκρο του νήματος ήταν μικρότερο από 5 εκ.
(ναι/όχι).
 Ο ελάχιστος αριθμός κόμπων που εκτελέστηκαν με ένα νήμα
ήταν 3 (ναι/όχι).

Резултати 4

Αποτελέσματα IV
Μετρήσεις Δεξιοτεχνίας
 Μέση τάση που εφαρμόστηκε στο νήμα (%).
 Συνολικό μήκος της τροχιάς του αριστερού χεριού (m).

- средно напрежение на конеца (%)
- дължина на извършване на движения с лявата ръка
- дължина на извършване на движения с дясната ръка
- дължина на останал конец

 Συνολικό μήκος της τροχιάς του δεξιού χεριού (m).
 Μήκος του νήματος που περίσσεψε μετά την ολοκλήρωση των
κόμπων (mm).
 Ποσοστό μέσης τάσης σε σχέση με το προκαθορισμένο
κατώφλι της αποκοπής του νήματος (%).

Резултати 5

Αποτελέσματα V
Επιπλοκές
 Πόσες φορές εφαρμόστηκε υπερβολική τάση (ρυθμιζόμενη
από προκαθορισμένο κατώφλι) κατά τη σύλληψη ή κατά το
τράβηγμα του νήματος (#).
 Πόσες φορές εφαρμόστηκε υπερβολική τάση στο τμήμα του
ιστού (μέσω του τραβήγματος του νήματος (#).
 Πόσες φορές προκλήθηκε απόσχιση του ιστού λόγω
υπερβολικής τάσης στο νήμα (#).

Усложнения
- колко пъти се даде екстремно напрежение на конеца
- колко пъти се даде екстремно напрежение на тъканта
- колко пъти се е раскъсал тъканта заради напрежението
на конеца
- колко пъти иглата докосна околните тъкани

 Πόσες φορές η βελόνα ήρθε σε επαφή με το περιβάλλων
τοίχωμα της στομαχικής κοιλότητας (#).
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Αποτελέσματα VIa
Box trainer
 Στην περίπτωση του box trainer
προκύπτει ενιαίος βαθμός για την
απόδοση του χειριστή, ο οποίος
προκύπτει από επιμέρους συνιστώσες
τεχνικής επάρκειας και δεξιοτεχνείας,
όπως αυτές έχουν προκύψει από
έγκυρες ερευνητικές μελέτες*.
 Στην άσκηση αυτή ο χρήστης καλείται όχι μόνο να εκτελέσει
τον/τους απαιτούμενο/ους κόμπους, αλλά και να οδηγήσει τη
βελόνα μέσα από συγκεκριμένα σημεία (βλ. σχήμα).
 Ο βαθμός προκύπτει και από τον τρόπο οδήγησης της βελόνας.

Резултати 6а
Box trainer
Излиза една оценка за краения успех на
потребителя.

* Derossis A.M. et al. Development of a model for training and evaluation of laparoscopic skills. Am J
Surg. 1998;175(6):482‐7.

Αποτελέσματα VIb
Box trainer
 Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης: 600 sec Παράδειγμα βαθμολογίας
 Συνολικός χρόνος εκτέλεσης (sec).
 Λάθη στην ακρίβεια του κόμπου:
απόσταση μεταξύ νήματος και
προκαθορισμένων σημείων και
απόσταση μεταξύ των σημείων
αφού έχει εκτελεστεί ο κόμπος.

Резултати 6б
Box trainer
Примерна оценка на
англииски.

 Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης: Λάθη στην ασφάλεια του κόμπου:
εάν ο κόμπος είναι χαλαρός ή εάν ο κόμπος δεν έγινε (10 βαθμοί).
 Βαθμός: 600 – χρόνος –10 × λάθη.

Ερευνητικές μελέτες
Εκτέλεση ενδοσωματικών κόμπων για εξάσκηση και
αξιολόγηση χειρουργικών δεξιοτήτων

Проучвания
Дават се примери на следващите
слаидове

 Στη συνέχεια παραθέτουμε ερευνητικές μελέτες όπου έχει
χρησιμοποιηθεί η άσκηση των ενδοσωματικών κόμπων με
χρήση προσομοιωτή για την εξάσκηση ή/και για την αξιολόγηση
τεχνικών δεξιοτήτων ειδικευόμενων στη χειρουργική και
φοιτητών.
 Αρχικά αποτυπώνεται ολόκληρη ή μέρος της περίληψης που
σχετίζεται με τη συγκεκριμένη άσκηση, και στη συνέχεια
γραφήματα, πίνακες, κλπ, που σχετίζονται με τα αποτελέσματα
της έρευνας.
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Ερευνητικές μελέτες Ia

Проучвания 1а
текст в аглииски

Background: Very few studies have addressed the transferability of skills from virtual reality
(VR) to real life. The aim of this study was to assess the feasibility and effectiveness of
teaching intracorporeal knot tying (ICKT) by VR simulation only.
Methods: Twenty novices underwent structured training of basic skills training on the
Minimally Invasive Surgical Trainer simulator (Mentice AB, Gothenburg, Sweden) followed by
knot tying training on the LapSim simulator (Surgical Science, Gothenburg, Sweden). They
were assessed pre‐ and post‐training on a video trainer. Assessment of performance included
motion tracking and video‐based checklist. Nonparametric statistical analysis was used, and P
< .05 was deemed significant.
Results: All participants completed a correct knot as compared with only 25% before VR
training. Time to completion was 66% faster and knot quality 45% better after VR training.
Significant reduction in number of movements (P=.006) and distance traveled (P<.000) by
both hands after VR training.
Conclusions: Teaching ICKT by VR simulators only is feasible and effective. Furthermore, this
study highlights the complementary use of different VR simulators within a structured
curriculum.
Munz et al. Curriculum‐based solo virtual reality training for laparoscopic intracorporeal knot tying:
objective assessment of the transfer of skill from virtual reality to reality. Am J Surg. 2007;193(6):774‐83.

Ερευνητικές μελέτες Ιb
Εκπαιδευτικό μοντέλο
οδήγησης βελόνας &
συρραφής στο MIST VR

Проучвания 1б
Научен модел на каране на иглата и съединяване на MIST
VR
възел на LapSim

Εκπαιδευτικό μοντέλο
εκτέλεσης κόμπου στο LapSim

Ερευνητικές μελέτες Ιc
Το εκπ. μοντέλο για την
αξιολόγηση δεξιοτήτων
και ο σχηματισμός κόμπου
που εκτελέστηκε.
Η συσκευή συλλογής δεδομένων
κίνησης των χεριών (αισθητήρες
θέσης και περιστροφής) και το
box trainer.
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Ερευνητικές μελέτες Ιd
Σύγκριση δεξιοτήτων πριν και
μετά την εξάσκηση εκτέλεσης
κόμπων στον προσομοιωτή
για 4 διαφορετικές
παραμέτρους: ποιότητα
κόμπου (A), κίνηση χεριών (B),
συνολική απόσταση της
τροχιάς των εργαλείων (C),
σχέση Β/C (D).

Ερευνητικές μελέτες IIa
Background: The purpose of this study was to develop a performance‐based laparoscopic
suturing curriculum using simulators and to test the effectiveness (transferability) of the
curriculum.
Methods: … Subjects …were pretested on a live porcine laparoscopic Nissen fundoplication
model by placing three gastrogastric sutures tied in an intracorporeal fashion. A blinded rater
objectively scored each knot... The trained group practiced on a video trainer suturing model
until an expert‐derived proficiency score (512) was achieved on 12 attempts.... The control
group received no training….
Results: For the training group, mean time to demonstrate simulator proficiency was 151
minutes…and mean number of attempts was 37…Both the trained and control groups
demonstrated significant improvement in overall score from baseline. But the trained group
performed significantly better than the control group at posttesting (389 ± 70 versus 217 ±
140, p <0.001), confirming curriculum effectiveness.
Conclusions: These data suggest that training to a predetermined expert level on a video
trainer suture model provides trainees with skills that translate into improved operative
performance…
Korndorffer et al. Simulator Training for Laparoscopic Suturing Using Performance Goals Translates to
the Operating Room. J Am Coll Surg 2005;201:23–29.

Ερευνητικές μελέτες ΙIb
Το σύστημα εκπαίδευσης και
το εκπ. Nissen με 6 ράμματα‐
στόχους.

Αποτελέσματα (box‐plots)
για το χρόνο ολοκλήρωσης
και τα λάθη στην εκτέλεση
κόμπων.
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Ερευνητικές μελέτες IIIa
Background: We carried a…study…to determine effectiveness of computer‐based video
instruction (CBVI) and different types of expert feedback (concurrent and summary) on
learning of a basic technical skill.
Methods: …participants were pre‐tested on a suturing and instrument knot‐tying skill ... The
students were subsequently assigned randomly to 4 practice conditions: no additional
intervention (control), self study with CBVI, expert feedback during practice trials (concurrent
feedback), and expert feedback after practice trials (summary feedback). …The effectiveness
of training was assessed both at an immediate post‐test and 1 month later at a retention test.
Performance was evaluated using …Global Rating Scores‐GRS//and ..Hand Motion Analysis…
Results: There were no differences in GRS between groups at pre‐test. The CBVI, concurrent
feedback and summary feedback methods were equally effective... At retention however,
only CBVI and summary feedback groups retained superior suturing and knot‐tying
performance versus control... Hand motion data displayed a similar pattern of results. There
were no group differences in the rate of learning (P > .05).
Conclusion: Our study showed that CBVI can be as effective as summary expert feedback in
the instruction of basic technical skills to medical students…
Botden et al. The importance of haptic feedback in laparoscopic suturing training and the additive value
of virtual reality simulation. Surg Endosc 2008;22:1214‐1222.

Ερευνητικές μελέτες ΙIIb
Αποτελέσματα για τα 4 groups, σχετικά με: GRS
πριν/μετά, καμπύλες εκμάθησης για την
παράμετρο αριθμός κινήσεων (μετρήσιμη με το
σύστημα ICSAD), και τον αριθμό κινήσεων 1 μήνα
μετά την εκπαίδευση.

A

B
C

Ερευνητικές μελέτες IVa
Background: We evaluated the effectiveness of five training methods ‐ four structured and
one unstructured ‐ for teaching intracorporeal knot tying.
Methods: Forty‐three graduate students without prior laparoscopic experience were
randomly assigned to one of five training groups, and their performance in 10 intracorporeal
knot tying trials was evaluated, using time to complete a knot as the outcome measure.
Results: The average knot tying times for the four structured groups were significantly faster
than the unstructured group (p < 0.0001). Among the four structured groups, the Minimally
Invasive Surgical Trainer‐Virtual Reality (MISTVR) and the box trainer drills showed the most
rapid improvements. The MIST‐VR improved average suturing time from trial one to trial two
(p = 0.05), the box trainer drills group improved from trial one to trial four (p = 0.01), and the
other two groups showed slower improvements. Statistically significant correlations were
observed between scores on MIST‐VR tasks and average knot tying times (r >0.7, p < 0.05).
Conclusion: Structured training can be useful for the development of laparoscopic skills.
MIST‐VR is a valuable part of this training, particularly in the objective evaluation of
performance.
Pearson et al. Evaluation of structured and quantitative training methods for teaching intracorporeal
knot tying. Surg Endosc 2002;16:130‐137.
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Ερευνητικές μελέτες ΙVb
Καμπύλες εκμάθησης εκτέλεσης λαπαροσκοπικών κόμπων και ανάλυση των
αντίστοιχων δεδομένων για τα 4 groups.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Όταν ο σχηματίζεται ένας ημίδεσμος, τα άκρα πρέπει να
διασταυρώνονται.

Α. ΝΑΙ
Β. ΟΧΙ
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2) Για την εκτέλεση ενός ημίδεσμου τα άκρα του νήματος
μπορούν να διασταυρωθούν από:

Α. αριστερά προς τα δεξιά
Β. δεξιά προς αριστερά.
Γ. Α ή Β
Δ. κανένα από τα παραπάνω

3) Ο σταυρόκομπος δεν συγκροτείται καλύτερα από τον
ολισθαίνοντα κόμπο.

Α. ΣΩΣΤΟ
Β. ΛΑΘΟΣ

4) Έχοντας διαπεράσει τον ιστό με τη βελόνα, το
βελονοκάτοχο συλλαμβάνει το μακρύ άκρο του νήματος το
οποίο πρέπει να σχηματίζει το λατινικό γράμμα:
Α. a
Β. b
Γ. c
Δ. d
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5) Κατά τη διακεκομμένη συρραφή, η σύσφιξη του πρώτου
ημίδεσμου πρέπει να αποφεύγεται.

Α. ΝΑΙ
Β. ΟΧΙ

6) Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες ΔΕΝ επηρεάζει το
βαθμό δυσκολίας κατά την εκτέλεση της άσκησης στον
προσομοιωτή VR
Α. το διαθέσιμο μήκος του νήματος.
Β. η κατεύθυνση (κλίση) του ράμματος (κόμπου) που
πρόκειται να εκτελεστεί.
Γ. η απουσία βελόνας στο άκρο του νήματος.
Δ. το λειτουργικό σύστημα της υπολογιστικής μονάδας.

7) Η απόδοση του χειριστή κατά την εκτέλεση κόμπων σε
προσομοιωτή ΔΕΝ συσχετίζεται με:

Α. το συνολικό μήκος της τροχιάς των εργαλείων.
Β. τον χρόνο που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί ο
κόμπος.
Γ. το διαθέσιμο τύπο του ράμματος.
Δ. το μήκος του νήματος που περίσσεψε μετά τον κόμπο
(ελεύθερο τμήμα)
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8) Στον προσομοιωτή VR ορισμένες από τις χρωματικές
ενδείξεις πληροφορούν τον χειριστή για:

Α. την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει τα εργαλεία να
εφαρμόσουν τάση στο νήμα.
Β. τη θέση του ελεύθερου άκρου του νήματος.
Γ. τον τύπο του νήματος.
Δ. το αν ο κόμπος που εκτελέστηκε είναι ασφαλής
(σφιχτός)

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

34

